
بیتکوین در آستانه از دست دادن کانال ۳۶ هزار 
دالری قرار گرفت. به گزارش ســی ان بی سی، 
ناکامی بیتکوین در فتح کانــال ۴۰ هزار دالری 
کماکان ادامــه دارد و برای دومیــن روز متوالی 

بازدهی این ارز منفی باقی ماند.
 برخی از معامله گران و کارشناســان معتقدند 
صعود ارزهای دیجیتالی بیــش از حد بوده و هر 
لحظه امکان ترکیدن حباب قیمتی آن ها وجود 
دارد. به عقیده این دسته از معامله گران، ارزهای 
دیجیتالی هنوز وابستگی بسیار زیادی به بیتکوین 
دارند و اگر این ارز به هر دلیل دچار ریزش سنگین 
شود، سرنوشت مشابهی برای ســایر ارزها رقم 
خواهد خورد. در حال حاضر ۶۹ درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین و ۱۳ درصد 

در اختیار اتریوم است.  بیت کوین ۱۲ سال پیش 
توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک 
چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن 

شکل گرفت.  
به گفته بانک جی پی مورگان جریان ســرمایه 
ورودی به بــازار ارزهای دیجیتالــی در ماه های 
پایانی سال قبل افزایش کامال محسوسی داشته 
اســت و این مســاله بدان معنا خواهــد بود که 
پتانسیل رشد زیادی برای ارزهای دیجیتالی در 
سال ۲۰۲۱ متصور خواهد بود.  بزرگ ترین بانک 
آمریکایی از احتمال رســیدن ارزش بیتکوین به 
۱۴۶ هزار دالر در بلندمدت خبر داده اســت. در 
حال حاضر  ارزش بازار بیتکویــن ۷۱۹ میلیارد 
دالر برآورد می شود که در صورت تحقق قله پیش 

بینی شده چی پی مورگان، این میزان با رشد ۴.۶ 
برابری به ۲.۷ تریلیون دالر خواهد رسید.  

سرگی نظروف- بنیان گذار موسسه چین لینک- 
گفت: هر چه بیشــتر می گذرد اطمینان مردم و 
معامله گران نسبت به ارزهای دیجیتالی بیشتر 
می شود و فناوری بالک چین بیشتر و بیشتر وارد 
زندگی روزمره می شود. شاید به نظر برخی ها بازار 
ارزهای دیجیتالی یک تریلیون دالر ارزش نداشته 
باشد اما واقعیت این است که این بازار پتانسیل 

رسیدن به ارقام بسیار باالتری را دارد.  
در سال های اخیر تمایل شهروندان عادی برای 
ورود به بازار ارزهای دیجیتالی بیشــتر شــده و 
فراگیر شــدن اســتفاده از آن ها ضرورت قانون 

گذاری در این حوزه را بیشتر کرده است.  

نرخ تورم ارمنســتان به باالترین سطح دو سال 
اخیر رسید.

به گزارش تریدینگ اکونومیکس، برای سومین 
ماه متوالی نرخ تــورم در آذربایجان بدون تغییر 
باقی ماند؛ تا جایی که تا پایان ۱۲ ماه منتهی به 
دسامبر، نرخ تورم در این کشور از در سطح ۲.۸ 
درصدی ماند که این نرخ، کمترین نرخ تورم در 

شش ماه اخیر محسوب می شود.
مواد غذایی و نوشــیدنی بــا ۵.۴ درصد افزایش 
قیمت، بزرگترین محرک قیمت ها در این کشور 
بوده است و پس از این بخش، لوازم منزل با تورم 

۵.۱ درصد  در رده بعدی قرار دارد.
از ســوی دیگــر کمترین نــرخ تــورم مربوط 
به  حمل و نقــل با تورم منفــی ۴.۸ درصدی و 

 تنباکو با تورم منفی ۱.۴ درصدی در رده بعدی 
قرار دارد.  

 در بــازه زمانی ۲۰۰۷ تــا ۲۰۲۰ باالترین تورم 
آذربایجان مربوط به آوریل ۲۰۰۸ با ۲۴.۵ درصد 
و پایین ترین نرخ تورم نیز مربوط به می ۲۰۰۹ با 

منفی ۱.۸ درصد بوده است.
همچنین تــا پایان ۱۲ ماه منتهی به دســامبر، 
نرخ تورم در ارمنســتان از ۱.۶ درصــد در ماه 
قبل به ۳.۷ درصد افزایش یافته اســت که این 
نرخ، باالترین نرخ تورم دو ســال اخیر محسوب 
می شود. مواد غذایی و نوشــیدنی با تورم ۱۰.۹ 
درصــدی، بزرگترین محــرک قیمت ها در این 
کشور بوده اســت و پس از این بخش، مراقبت 
های درمانی با تورم ۴.۹ درصدی و  حمل و نقل 

با تورم ۴.۷ درصدی قرار دارند. از ســوی دیگر 
کمترین نرخ تورم مربوط بــه لوازم منزل با ۰.۹ 
درصد بوده است. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم 
این کشور در ماه دسامبر ۳.۴ درصد اندازه گیری 
شده که ۰.۹ درصد بیشــتر از تورم ماه قبل بوده 
است.  متوســط نرخ تورم در ارمنستان در بازه 
زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۰ معــادل ۵۴۸.۵ درصد 
بوده که باالترین تــورم مربوط به ژوئن۱۹۹۴ با 
۲۲هزار و ۸۸۷.۴۰ درصد و پایین ترین نرخ تورم 
 نیز مربوط به مارس۱۹۹۹با منفی ۵.۵۲ درصد 

بوده است.
 آرتور جوادیان، رئیس بانک مرکزی این کشور 
گفته اســت سیاســت های پولــی فعلی حفظ 

خواهند شد.

قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی 
تغییر چندانی نداشت و در پایینترین قیمت یک 

ماه و نیم اخیر ایستاد.
به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل 
فوری ثابت بود و در ۱۸۲۶ دالر و ۷۹ سنت ایستاد.

در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۲ 
درصد کاهش، به ۱۸۲۶ دالر و ۶۰ سنت رسید.

به گفته استفن اینس، استراتژیست بازار جهانی 
شرکت اکســی کورپ، بازار طال در سطوح فعلی 
نسبتا حمایت شده مانده زیرا رشد اخیر قیمت دالر 

آمریکا به دلیل تقاضا برای دارایی امن بوده است.
دالر آمریــکا در برابر ارزهای رقیــب نزدیک به 
باالترین حد خود در چهار هفته اخیر ایستاد و طال 

را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر کرد.

بسته کمک کرونایی آمریکا بزرگ است و حدود 
۱.۹ یا ۱.۵ تریلیون دالر به اقتصاد تزریق خواهد 
شــد که در هر صورت برای طال مثبت است. جو 
بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکا هفته گذشته 
بســته محرک مالی ۱.۹ تریلیون دالری را برای 
تحرک بخشیدن به اقتصاد رونمایی و اعالم کرد 
می خواهــد در ۱۰۰ روز نخســت حضورش در 
کاخ سفید، ۱۰۰ میلیون دوز واکسن کووید ۱۹ 

تزریق شود.
طال پناهگاه مطمئن در برابر تورم و کاهش ارزش 
پول به شمار می رود و از این سیاستهای محرک 

اقتصادی سود خواهد برد.
بر اســاس گزارش رویترز، تحلیلگران شــرکت 
فیلیپ فیوچرز در یادداشــتی نوشتند: به جای 

فلزات ارزشمند، دالر آمریکا و بازده اوراق قرضه 
ممکن اســت در حال حاضر بــه داراییهای امن 
تبدیل شده باشند و این مســئله در کوتاه مدت 
روی قیمت طال تاثیــر خواهد گذاشــت. با این 
حال دورنمای طــال در بلندمــدت مثبت مانده 
 اســت زیرا انتظــار مــی رود دالر در بلندمدت 

ضعیف بماند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره 
برای تحویل فوری بــا ۰.۳ درصد افزایش، به ۲۴ 
دالر و ۸۱ سنت رسید. بهای هر اونس پالتین برای 
تحویل فوری با ۰.۵ درصد افزایش، به ۱۰۷۸ دالر 
و ۵۹ سنت رســید. بهای هر اونس پاالدیم برای 
تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۲۳۸۵ دالر 

و ۲۹ سنت رسید.

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه تحت تاثیر 
افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا و مبهم شدن 
دورنمای احیای تقاضا، رونــد نزولی اواخر هفته 

گذشته را ازسرگرفت و کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت ۴۵ 
ســنت معادل حدود یک درصد کاهش یافت و 
به ۵۴ دالر و ۶۵ ســنت در هر بشکه رسید. این 

شاخص روز جمعه ۲.۳ درصد سقوط کرده بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
۴۳ سنت معادل حدود یک درصد کاهش یافت 
و به ۵۱ دالر و ۹۳ سنت در هر بشکه رسید. این 

شاخص روز جمعه ۲.۳ درصد نزول کرده بود.
شــاخصهای بازار جهانی در هفته های گذشته 
تحت تاثیر عرضه واکســن کووید ۱۹ و کاهش 

غیرمنتظره تولید از سوی عربستان سعودی روند 
صعودی پیدا کرده بودند. اما رشــد موارد جدید 
ابتال به کووید ۱۹ در سرتاسر جهان تردیدهایی را 

درباره روند احیای تقاضا برانگیخته است.
در این بین، آمار شــرکت بیکرهیوز نشــان داد 
شــرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته شمار 
دکلهای حفاری نفت و گاز را برای هشتمین هفته 
متوالی افزایش دادند زیرا رشد قیمتها، تولید را 
سودآورتر کرده است. با این حال شمار دکلهای 
حفاری آمریــکا کمتر از نصف میزان یک ســال 

پیش است.
تحلیلگــران گــروه بانکــی ANZ نوشــتند: 
تولیدکنندگان شــیل اعالم کرده اند که میزان 
هزینه را همچنــان تحت کنتــرل نگه خواهند 

داشت. اقتصاد هم به نفع افزایش حفاری نیست 
و نیمی از ایــن صنعت همچنــان غیراقتصادی 

مانده است.
تولیدکنندگان شیل آمریکا در سالهای اخیر به 
صعود قیمتها به ســرعت واکنش نشان داده و با 
تولید باالتر، موفق شــدند ســهم بازار عربستان 
ســعودی و ســایر تولیدکنندگان بزرگ مانند 
روســیه که تولیدشــان را برای تقویت قیمتها 
 و حذف مــازاد عرضه محــدود کــرده بودند را 

تصاحب کنند.
بر اساس گزارش رویترز، در چین که موارد ابتال 
به کووید ۱۹ افزایش یافتــه، با تالش پکن برای 
جلوگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا در کشور، 

بیش از ۲۸ میلیون نفر در قرنطینه هستند.

بیشتر کارگران فصلی، ســاعتی و پاره وقت با نزدیک شدن به 
روزهای پایانی سال، روزشــماری می کنند کارفرمایان عیدی 
و پاداش آنها را پیش از پایان ســال بپردازند تــا از این طریق 

مایحتاج مورد نیاز خانواده هایشان را تامین کنند.
به گزارش ایسنا، مطابق قانون کار حداقل عیدی کارگران برای 

یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است.
بر اســاس قانون مربوط به نحوه تعیین عیدی و پاداش ساالنه 
کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب سال 
۱۳۷۰، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند 
به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز 
آخرین مزد،  به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی 
از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل 

مزد روزانه قانونی کارگران تجاوز کند.
مبنای محاسبه عیدی و پاداش ساالنه کارگران در کارگاه هایی 

که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و 
در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و 

مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.
البته پرداخت عیدی بــه کارگرانی که کمتر از یک ســال در 
کارگاه ها مشغول به کار بوده اند نیز الزامی بوده و مبلغ عیدی 
پرداختی به آنان باید به ماخذ شــصت روز مزد و به نسبت ایام 
کارکرد و روزهایی که در آن محل مشغول کار بودند محاسبه 

و پرداخت شود.
با وجود آنکه مصوبه مجلــس، میزان پرداخت عیدی کارگران 
را مشخص کرده و دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل و سه 
ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر میزان عیدی دریافتی اعالم 
کرده اما میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد 

آنها متفاوت است.
کارگران بســته به ســنوات و تعداد روزهایی که کار کرده اند 

مســتحق دریافت عیدی هســتند و عیدی و پاداش کامل به 
کارگرانی تعلــق می گیرد که در حقیقت یکســال در آخرین 
کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و بیمه پردازی آنها به طور 

کامل صورت گرفته باشد.
کارگران بســته به ســنوات و تعداد روزهایی که کار کرده اند 
مســتحق دریافت عیدی هســتند و عیدی و پاداش کامل به 
کارگرانی تعلــق می گیرد که در حقیقت یکســال در آخرین 
کارگاه یا محل کار مشــغول کار بوده و بیمه پــردازی آنها به 
طور کامل صورت گرفته باشد.البته قانون در خصوص عیدی 
کارگران فصلی، ساعتی و پاره وقت نیز مالحظاتی دارد و میزان 

عیدی و پاداش این گروه از کارگران را مشخص کرده است.

عیدی کارگران فصلی و کارمزدی
به موجب قانــون، مبلــغ پرداختی بابت عیــدی و پاداش به 

کارگران کارگاههای فصلی مشــمول قانــون کار و همچنین 
کارگران سایر کارگاههای مشــمول که کمتر از یک سال در 
کارگاه کار کرده اند بر ماخذ ۶۰ روز و به نســبت ایام کارکرد 
در سال محاسبه می شــود. مزد مورد عمل در محاسبه وجوه 
عیدی و پاداش پایان ســال به کارگران کار مزدی نیز عبارت 
 از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حســب مدت ایام کارکرد 

در سال است.

 عیدی و پاداش کارگران پاره وقت
بر اســاس ماده ۳۹ قانون کار مزد و مزایــای کارگرانی که به 
صورت نیمه وقت و یا کمتر از ســاعات قانونی تعیین شده به 
کار اشتغال دارند به نسبت ســاعات کار انجام یافته محاسبه 
 و پرداخت می شــود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی 

مستثنی نیست.

عیدی و پاداش کارگران ساعتی
در مورد کارکنان ســاعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشــته و 
دستمزد آنان در ماه متغیر است برای محاسبه عیدی و پاداش، 
میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار 

خواهد گرفت.
 به گزارش ایسنا، تعیین عیدی پایان سال مشموالن قانون کار 
بر اســاس حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد 
شــورای عالی کار است. با توجه به مصوبه شــورای عالی کار، 
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ با افزایش ۲۶ درصدی 
به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رســید که با احتساب ماده 
واحده قانونی، حداقل عیــدی کارگران ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار 
تومان و حداکثر عیدی، ۵ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان اســت؛ 
بنابر این عیدی امسال کارگران کمتر از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار 

تومان نخواهد بود.

تورم همسایه های شمالی ایران چه قدر است؟ریزش بیت کوین ادامه یافت

روند نزولی نفت ازسرگرفته شدطالی جهانی ارزان ماند
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واکنش بانک مرکزی
 ایران به ادعای 

آلمانی ها درباره اینستکس

در ایران،
 برند ُکشی 
راه 
انداخته ایم
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سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

تعلل در کنترل 
نرخ تورم

بازگشت رونق 
به بورس در سال 1400

کاهش کوتاه مدت 
قیمت خودروها

در هفت سال گذشته دولت 
آقای روحانی کشور به طور 
متوســط نزدیک به ۲۰۰ 
درصد تورم داشــته است. 
اینکه مسئوالن اعالم می کنند امروز اقتصاد درگیر 

تورم ۴۰ درصدی است...

  مسعود دانشمند، اقتصاددان

  قاسم صادقی، کارشناس بازار سرمایه 

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 
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خودرو  در 
سراشیبی  قیمت

افزایش سقف وام خرید 
مسکن در دستور کار نیست

با ریزش 36 هزار واحدی شاخص بورس، حقیقی ها هزار و 410 میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند

سقوط آزاد بورس به  قعر تاریخی
صفحه4
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حذف  اجباری خوراکی ها   از سبد  خانوار
افزایش   قیمت ها   توانایی   مردم   را   برای   تامین   نیازهای   روزانه   و   اساسی   کاهش   داد 

سیر نزولی قیمت خودروهای تولید داخل، مونتاژی 
و وارداتی در حاشیه بازار ادامه دارد. کاهش ادامه دار 
قیمت دالر و انتظار برای ورود آن به کانال ۲۰ هزار 
تومانی موجب ریزش قیمت ها در بازار خودرو شده 
است. فعاالن بازار بر این بازوند که با توجه به کاهش 
نرخ ارز در کشور، کاالهای سرمایه ای همچون خودرو 
و سکه نیز به تبع آن با کاهش قیمت مواجه شده اند. 
این در حالی است که بازار خودرو جذابیتش را برای 
سرمایه گذاری از دست داده و فعال خرید و فروشی 
انجام نمی شــود. تنها مصرف کننده واقعی در این 
بازار وجود دارد و واسطه ها از این بازار فرار کرده اند. 
در همین زمینه رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودرو می گوید که با توجه به اتفاقات 

سیاسی و احتمال ورود...

معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفت: مذاکرات این وزارت خانه با مســئوالن بانک 
مرکزی برای افزایش رقم تســهیالت »ســاخت« 
مســکن ملی از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان است.

محمود محمودزاده معاون مســکن و ســاختمان 
وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با مهر در پاسخ به 
این پرسش که آیا افزایش وام مسکن، قرار است به 
تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم تعلق بگیرد 
یا تسهیالت خرید مســکن از محل اوراق؟، گفت: 
موضوع مذاکرات، وام »خرید« مسکن نیست و به 
افزایش تسهیالت »ساخت« در طرح ملی مسکن 
اختصاص داشته اســت.محمودزاده ۱۷ دی ماه از 

برگزاری نشستی میان معاونت...

عیدی امسال کارگران کمتر از 3.8 میلیون تومان نیست

کدام کارگران عیدی کامل نمی گیرند؟



اقتصاد2
ایران وجهان

در سال جهش تولید و با حضور استاندار 
خراسان رضوی صورت گرفت؛

افتتاح فاز یک پارک گوگردی 
گنبدلی یادمان سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی
استاندار جدید خراســان رضوی در اولین سفر 
خود به شهرستان مرزی سرخس فاز یک پارک 
گوگردی گنبدلی ) یادمان ســردار شهید حاج 
قاسم ســلیمانی ( را افتتاح کرد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، 
محمدصادق معتمدیان و هیات همراه در این سفر 
از واحدهای عملیاتی شرکت پاالیش گاز شهید 
هاشــمی نژاد و مجتمع ذخیره سازی شوریجه و 
روند دریافت و تصفیه گاز ترش و تولید محصوالت 
جانبی این شرکت بازدید و مدیران پاالیشگاه نیز 
گزارشــی در خصوص فعالیت های شرکت ارائه 
کرد.در ادامه استاندار خراســان رضوی فاز یک 
پارک گوگردی گنبدلی یادمان شهید حاج قاسم 
سلیمانی در منطقه عملیاتی خانگیران را افتتاح 
کرد.ســاخت این پارک از سال ۹۶ و در زمینی به 
مساحت  ۹ هکتار آغاز شده است و در فاز اول برای 
۱۵۰ نفر بطور ثابت ایجاد اشتغال می کند.گفتنی 
است: روزانه بیش از دو هزار تن محصول گوگرد در 
این مجتمع گازی تولید می شود که با هدف ایجاد 
ارزش افزوده باالتر از این محصول راهبردی، در فاز 
نخست پنج شرکت خصوصی نزدیک به سه هزار 

میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده اند.

کارت اعتباری تســهیالتی در 
راستای افزایش قدرت خرید 

مصرف کنندگان
 کارت اعتباری به عنوان ابــزاری کارآمد جهت 
پرداخت تسهیالت خرد می تواند ضمن افزایش 
قدرت خرید مصرف کنندگان، زمینه ساز حمایت 
از تولیدملی و به تبع آن توســعه اقتصادی کشور 
باشــد.یکی از مهم ترین عوامل اصلی در راستای 
حمایت از تولید ملی و به تبع آن رشــد و توسعه 
اقتصادی کشــور، ایجاد قدرت خرید مناسب در 
مصرف کنندگان جهت خرید این تولیدات می باشد. 
در واقع همراستا با حمایت از تولید ملی باید حمایت 
کافی در خصوص ایجاد قدرت خرید مناسب در 
مصرف کنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد، از این 
طریق اســت که می توان با تکمیل این فرآیند به 

شکوفایی اقتصاد ملی دست یافت.
کارت اعتبــاری را می تــوان به عنــوان ابزاری 
مناسب جهت دریافت تســهیالت خرد دانست. 
در واقع کارت اعتباری ابزاری است که در راستای 
اعطای تســهیالت خرد و افزایش قدرت خرید 
مصرف کنندگان به عنوان خدمات بانکی به ایشان 
ارائه می شــود. مصرف کنندگان می توانند از این 
طریق ضمن دریافت تســهیالت مناسب با نرخ 
بازگشــت پایین، از مزایای آن بهره مند شــوند.
استفاده از تسهیالت خرد در قالب کارت اعتباری 
دارای مزیت های مختلفی است، از جمله این مزایا 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:
مردم همواره ترجیح می دهنــد برای تهیه کاال و 
خدمات مورد نیاز خود از منابع مالی در دسترس 
و با قدرت مدیریت مناسب استفاده نمایند. کارت 
اعتباری این امکان را در اختیار ایشان قرار می دهد.

اعطای تســهیالت خرد در قالب کارت اعتباری 
باعث می شود مشتریان دسترسی سریع تری به 
منابع مالی الزم در قالب اعتبار خرید، از بانک ها 
داشته باشند و بانک ها نیز با اطمینان بیشتر و روال 
اداری کمتر بتوانند این اعتبار را برای مشــتریان 

فراهم کنند.
در این راســتا بانک پاســارگاد با هدف تکمیل و 
توسعه طرح »تسهیالت ارزان قیمت« و همچنین 
بهره مندی هــر چه بیشــتر گروه مشــتریان 
حقیقی از تســهیالت این بانک اقدام بــه ارائه 
 »کارت اعتباری ارزان قیمت بانک پاســارگاد« 

کرده است.

همزمان با سالگرد تاسیس بانک مسکن 
صورت گرفت:

انتشــار۳۰ هزار میلیارد اوراق 
گواهی سپرده با نرخ ۱۸ درصد

رییس اداره کل خزانه و نقدینگی بانک مســکن 
از انتشــار ۳۰ هزار میلیارد اوراق گواهی سپرده 
با نرخ ســود ۱۸ درصــد همزمان با هشــتاد و 
 دومین ســالگرد تاســیس بانک مســکن خبر 

داد.
محسن کریمی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ، با اشــاره به اینکه بانک مسکن 
از تاریخ بیســت و پنجم دیماه تــا زمان تکمیل 
ظرفیت، در تمام شــعب سراسر کشور نسبت به 
فروش اوراق گواهی ســپرده با نرخ سود ساالنه 
۱۸ درصد اقــدام خواهد کرد،گفت: بر اســاس 
مجوزهای اخذ شــده از بانک مرکــزی و برنامه 
ریزی های صــورت گرفتــه، اداره کل نقدینگی 
و خزانه داری بانــک طی ۳ مرحلــه و مجموعاً 
تا ســقف ۳۰،۰۰۰ میلیارد ریــال، اوراق گواهی 
 سپرده با نرخ سود ساالنه ۱۸ درصد منتشر خواهد

 کرد.

استان ها

بانک ها

معاون مســکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی گفت: 
مذاکــرات ایــن وزارت خانه 
با مســئوالن بانــک مرکزی 
برای افزایش رقم تسهیالت 
»ساخت« مسکن ملی از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان است.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که 
آیا افزایش وام مسکن، قرار است به تسهیالت صندوق پس 
انداز مسکن یکم تعلق بگیرد یا تسهیالت خرید مسکن از 
محل اوراق؟، گفت: موضوع مذاکرات، وام »خرید« مسکن 
نیست و به افزایش تسهیالت »ســاخت« در طرح ملی 
مسکن اختصاص داشته است.محمودزاده ۱۷ دی ماه از 
برگزاری نشستی میان معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی با مســئوالن بانک مرکزی برای افزایش 
تسهیالت مســکن خبر داده بود.اظهار نظری که سبب 
شد تا برخی رسانه ها این سخنان را به عنوان تصمیم برای 
افزایش سقف تسهیالت »خرید« مسکن تلقی کنند.این در 
حالی است که وزارت راه و شهرسازی در دوره وزارت محمد 
اسالمی و پس از خروج عباس آخوندی از این وزارتخانه، 
بر حوزه تقویت عرضه و تولید مسکن پافشاری و از تقویت 
سمت تقاضا و افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن، تا 

حدود زیادی عقب نشینی کرده است.

افزایش سقف وام خرید مسکن یک ساله شد
به استثنای جلسه هفته نخست دی ماه ۹۸ که شورای 
پول و اعتبار با افزایش ســقف تسهیالت خرید مسکن 
از محل اوراق موافقت کرد، این شورا مصوبه دیگری در 

زمینه افزایش تسهیالت خرید مسکن نداشته است.

وزیر راه با افزایش وام خرید مسکن موافق 
نیست

محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی اوایل آبان ماه امسال 
از منتفی شدن افزایش مجدد تسهیالت خرید مسکن 
خبر داد و گفت: افزایش تســهیالت خرید مسکن، به 
التهاب بازار مســکن دامن می زند.وی پیش از این در 
اواخر بهمن ماه سال ۹۷ در حاشیه بازدید از پروژه های 
شهر جدید پرند در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش 

وام خرید مســکن گفته بود: اگر بعضی تصور می کنند 
افزایش وام مسکن به ارتقای توان خرید کمک می کند 

من اینگونه فکر نمی کنم.

وام خرید مسکن تقویت شود یا وام ساخت؟
همچنین یک پژوهشکده انگلیسی اخیراً از تورم زا بودن 
افزایش سقف وام خرید مسکن در این کشور و همچنین 
رشد ۱۵۰ درصدی قیمت مســکن در لندن از ۱۹۹۶ تا 
۲۰۰۸ خبر داده و گفته است: مهمترین علت افزایش قیمت 
مسکن، ایجاد دسترسی زیاد به اعتبارات خرید بوده است 
که توسط بانک ها و مؤسسات مالی انجام شده است.این 
اندیشکده می گوید: یکی از روش های مرسوم تأمین مالی 
مسکن در دنیا تأمین مالی وام رهنی است. بانک بر خالف 
سایر تسهیالت که درآمد افراد را به عنوان ضمانت در نظر 
می گیرد، در این نوع وام ضمانتی با ارزش بیشتر مانند سند 
را در گرو می گیرد و می تواند وام بیشتری را پرداخت کند و 

نقدینگی بیشتری را در اختیار افراد قرار دهد.

شــورای پول و اعتبار به کمک متقاضیان 
مسکن ملی می آید

با این حال اسالمی وزیر راه و شهرسازی ۲۵ دی ماه در 
حاشیه سفر استانی به ســمنان در جمع خبرنگاران از 
ارائه درخواســت وزارت راه و شهرسازی به شورای پول 

و اعتبار برای افزایش سقف تسهیالت »ساخت« طرح 
ملی مسکن تا رقم ۱۵۰ میلیون تومان خبر داده بود.به 
گفته وزیر راه و شهرسازی، در صورت موافقت شورای 
پول و اعتبار، مدت بازپرداخت این تسهیالت، ۱۲ ساله 

خواهد بود.

نگرانی متقاضیان مســکن ملی برطرف 
می شود؟

در صورتی که وام ساخت طرح ملی مسکن افزایش یابد، 
بخش مهمی از نگرانی های متقاضیان دریافت مســکن 
در این طرح برطرف خواهد شــد.چرا که به گفته معاون 
مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی، در حال حاضر 
بسیاری از پیمانکارانی که برای ساخت پروژه های طرح 
اقدام ملی مسکن با این بنیاد قرارداد امضا کرده اند، حاضر 
به پذیرش بخشنامه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تکمیل 
پروژه ها با متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیستند.جواد 
حق شناس می گوید در بســیاری از پروژه های مرتبط با 
مسکن ملی که در اختیار بنیاد مسکن است، پیمانکاران 
و ســازندگان قراردادهای خود را با ســاخت واحدهای 
مســکونی متری ۳ میلیون و ۳۰۰ هــزار تومان به امضا 
رسانده اند.اظهاراتی که با واکنش وزارت راه و شهرسازی 
مواجه شد و معاونت مســکن این وزارت خانه اعالم کرد 
هنوز ســازمان برنامه و بودجه صــورت هزینه جدیدی 

برای پیمانکاران صادر نکرده و فعاًل همان هزینه ساخت 
 مسکن ملی با متری ۲.۷ میلیون تومان به قوت خود باقی

 است.

اعتبار ساخت هر واحد مسکن ملی؛ شاید 
۲۵۰ میلیون تومان

با این حساب اگر وام مسکن ملی از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون 
تومان افزایش یابد، در کنار دو قسط ۴۰ میلیون تومانی 
به عنوان آورده متقاضیان، مجموع اعتبار هر واحد برای 
ساخت مسکن ملی به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش می یابد 
که می تواند تا حدود زیادی خانوارهای متقاضی دریافت 
مسکن ملی را نســبت به عدم افزایش مجدد آورده ها، 

امیدوار کند.

معاون وزیر راه: تقاضای افزایش وام مسکن 
ملی را به شورای پول و اعتبار داده ایم

در همین خصوص محمود محمودزاده معاون مسکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر درباره مذاکرات این معاونت با بانک مرکزی 
تصریح کرد: در جلساتی که هفته گذشته با مسئوالن 
بانک مرکزی به ریاســت اکبر کمیجانــی، قائم مقام 
 بانک مرکزی برگزار کردیم، درباره افزایش ســقف وام

 مسکن بحث شد.
وی در پاسخ به این پرســش که آیا افزایش وام مسکن، 
قرار اســت به تســهیالت صندوق پس انداز مســکن 
یکم تعلق بگیرد یا تســهیالت خرید مســکن از محل 
اوراق؟، گفت: موضوع مذاکرات، وام »خرید« مســکن 
نیست و به افزایش تســهیالت »ساخت« در طرح ملی 
مسکن اختصاص داشته اســت.معاون وزیر راه افزود: 
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی، ۱۵۰ 
 میلیون تومان با سود ۱۸ است که باید در شورای پول

 و اعتبار مطرح شود.

اقساط وام ۱۵۰ میلیونی مسکن ملی: ماهانه 
۲.۵ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر بــا توجه به اینکــه وزیر راه و 
شهرسازی از ۱۲ ساله شدن مدت زمان بازپرداخت وام 
مسکن ملی و همچنین معاون وی از ۱۸ درصد بودن نرخ 
سود آن در صورت رسیدن به سقف ۱۵۰ میلیون تومان، 
خبر داده اند، اقســاط آن حدوداً ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار 

تومان خواهد بود.

معاون وزیر راه خبر داد؛

افزایش سقف وام خرید مسکن در دستور کار نیست

طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی 
۸ شهر تصویب شد

طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی کازرون، بانه، کاوه، 
شهرکرد، دامغان، سرخس، دوغارون و فرودگاه پیام 
در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و 
ویژه اقتصادی و با حضور معاون اول رییس جمهوری 
مورد تصویب قرار گرفت.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز 
دوشنبه در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، 
صنعتی و ویژه اقتصادی با تاکید بر نقش مناطق آزاد 
کشور در توســعه بویژه در دوران سخت تحریم ها، 
اظهارکرد: نقش و جایگاه مناطــق آزاد در این برهه 
حســاس برای رفع نیازهای کشــور قابل توجه بود 
و امیدواریم با اصالحات انجام شــده شاهد توسعه 
فعالیت ها در مناطق آزاد کشــور باشیم.معاون اول 
رییس جمهوری افزود: جهت گیری اصلی فعالیت ها 
در مناطق آزاد باید به سمت توسعه صادرات در آینده 
باشــد زیرا این جهت گیری می تواند عالوه بر جذب 
سرمایه گذاری موجب رونق فعالیت ها در این مناطق 
شود.جهانگیری با قدردانی از دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد تجاری، صنعتــی و ویژه اقتصادی و نیز 
مدیران عامل و اعضای هیات مدیــره مناطق آزاد و 
مناطق ویژه اقتصادی خاطرنشــان کرد: تهیه طرح 
جامع برای مناطق ویژه اقتصادی می تواند توســعه 
سامان یافته مناطق و در نهایت به ایجاد اشتغال، جذب 
سرمایه گذاری و توسعه منجر شــود.وی با تاکید بر 
توجه به بودجه مصوب و قوانین از سوی مدیران عامل 
مناطق آزاد، از دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد 
تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی خواست تا گزارش 
عملکرد مبنی بر اجرای تکالیف الزام شــده از سوی 
شورا را در سال های گذشته ارائه دهند.در این جلسه 
که وزیران امور خارجه، فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
دادگســتری، تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست حضور داشتند، مرتضی بانک 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه 
اقتصادی گزارشی از طرح ها و اقدامات انجام شده در 
این مناطق ارائه کرد.در این جلسه عالوه بر تصویب 
صورت های مالی ســال ۱۳۹۸ سازمان های مناطق 
آزاد کیش، اروند، انزلی، ارس، ماکو و چابهار، اعضا با 
طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی کازرون، بانه، کاوه، 
شهرکرد، دامغان، سرخس، دوغارون و فرودگاه پیام 
موافقت کردند.واگــذاری زمین رایگان به اداره ثبت 
اسناد و امالک کیش جهت احداث ساختمان اداری 
و مجوز پرداخت نقدی از ۲۰ درصد بصورت شناور تا 
۵۰ درصد در پروژه ترمینال جدید فرودگاه کیش از 
دیگر مصوبات این جلسه بود.در این جلسه همچنین 
اصالح اساسنامه ســازمان های مناطق آزاد، اصالح 
محدوده منطقه ویژه اقتصادی المرد، قصرشیرین و 
رامشاد و تدقیق محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس در قسمت های ۱ و ۲ نیز به تصویب شورای عالی 
رسید.تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری و منطقه 
ویژه اقتصادی فرودگاه امام خمینی)ره( و نیز موافقت 
با انتشار اوراق و صکوک برای مناطق آزاد چابهار، قشم 
و ارس در چارچوب بودجه مصوب و رعایت مقررات 
بانک مرکزی از دیگر مصوبات این جلسه بود.در این 
جلسه مقرر شد در صورت اخذ نظر معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری و ســازمان برنامه و بودجه، مجوز 
الزم برای قیمت های جدید و تغییر احجام و مقادیر 
کار خارج از سقف تعیین شــده در ماده ۲۹ شرایط 
عمومی پیمانی در پروژه ترمینــال جدید فرودگاه 

کیش ارائه شود.

با انتقاد از عدم شجاعت اروپا مطرح شد؛
واکنش بانک مرکــزی ایران به 
ادعای آلمانی ها درباره اینستکس

بانک مرکزی نســبت به ادعای قائــم مقام وزارت 
امور خارجه آلمان در خصوص عدم موفقیت کانال 
اینستکس واکنش نشان داد.به گزارش روابط عمومی 
بانک مرکزی، قائم مقام وزارت امور خارجه آلمان 
اخیراً ادعا کرده است، سازوکار مالی اینستکس که 
دو سال پیش با هدف میســر کردن مبادله تجاری 
بین اروپا و ایران ایجاد شده بود، مؤثر نبوده و ایران 
مســئول عملکرد ناموفق اینستکس است چون با 
معامالت موافقت نکرده است؛ در همین ارتباط بانک 
مرکزی در حساب رسمی توییتری خود ضمن رد این 
ادعا اعالم کرد:»کانال اینستکس برای نجات برجام 
طراحی شــد اما کار نکرد چون کشورهای اروپایی 
شجاعت کافی برای اعمال قدرت اقتصادی ملی و 
مستقل خویش را نداشــتند. همچنین آنان هیچ 
راهی برای تأمین مالی اینستکس نیافتند. مشخص 
است که ایران تنها برای حفظ کانال اروپایی و واردات 
کاالهایی که قادر اســت از کانال های دیگر تأمین 
کند، حاضر به جابه جایی منابع مالی خود نیست.
اینستکس قرار بود روابط تجاری ایران و اروپا را فارغ 
از تحریم های آمریکا شکل دهد نه آنکه آن را تحت 

تحریم ها تعریف کند«.

اخبار

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هشتم،شماره 2۱۱5|  سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳99

قیمت اوراق مسکن نسبت به اوایل ماه جاری تغییر چندانی 
نداشته و بر اساس آخرین قیمت ها، متاهل های تهرانی برای 
این اوراق باید ۲۴ میلیون و ۹۱۲ هزار تومان پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، تسه )اوراق( فروردین سال گذشته ۵۲ هزار 
و ۱۰۰تومان، تسه اردیبهشت ماه سال گذشته ۵۳ هزار تومان 
و تسه خردادماه سال گذشته نیز ۵۲ هزار تومان قیمت دارند. 
هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در تیر با قیمت ۵۳ هزار و 
۴۰۰ تومان، در مرداد با قیمــت ۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان و در 
شهریور با قیمت ۵۲ هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد می شود.

قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال گذشته نیز ۶۵ هزار و ۹۰۰ 
تومان، ۵۴ هزار و ۳۰۰ تومان و ۵۳ هــزار و ۲۰۰ بوده و هر 
برگ اوراق تسهیالت مســکن در دی، بهمن و اسفند سال 
گذشته نیز با قیمت های ۵۳ هزار و ۲۰۰ تومان، ۵۴ هزار و 

۱۰۰ تومان و ۵۴ هزار تومان داد و ستد می شود.

قیمت تسه از فروردین تا آذر سال جاری
تسه فروردین سال جاری ۵۶ هزار تومان و تسه اردیبهشت و 
خردادماه سال جاری نیز ۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارند.

هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال 
۱۳۹۹ با قیمت ۵۴ هزار و ۹۰۰ تومان، در مرداد با قیمت ۵۴ 
هزار و ۲۰۰ تومان و در شهریور با قیمت ۵۶ هزار و ۸۰۰ تومان 
داد و ستد می شود.این اوراق در مهرماه ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان، 
در آبان ماه ۵۰ هزار و ۸۰۰ تومان و در آذرماه ۵۱ هزار و ۹۰۰ 
 تومان قیمت داشته اند. این گزارش نیز بر اساس قیمت تسه 

در آذرماه نوشته شده است.

 قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر این اســاس، با توجه بــه اینکه مجردهای ســاکن 
تهران می توانند تــا ۱۴۰ میلیون تومان تســهیالت 

دریافــت کننــد کــه شــامل ۱۰۰ میلیــون تومان 
تســهیالت خرید مســکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله 
می شــود؛ بنابرایــن بــرای دریافــت ۱۰۰ میلیون 
 تومان تســهیالت باید ۲۰۰ برگه تســهیالت مسکن
 خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۵۱ هزار 
و ۹۰۰ تومانی برابر با ۱۰ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان می 
شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله 
که برای آن باید ۸۰ ورق به مبلغ چهار میلیون و ۱۵۲ 
هزار تومان خریداری کنند، رقــم آن به ۱۴ میلیون و 
۵۳۲ هزار تومان می رسد.زوج های تهرانی نیز بر همین 
اساس می توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ 
 میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین

 باید ۴۰۰ برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند که 
هزینه آن ۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان می شــود که 
همراه با چهار میلیون و ۱۵۲ هزار تومان وام جعاله که 
برای آن باید ۸۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، 
 در مجموع باید ۲۴ میلیون و ۹۱۲ هزار تومان پرداخت

 کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز اســتان و شهرهای با 
جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر بــه ۸۰ میلیون تومان 
رســیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که 

هزینه آن هشت میلیون و ۳۰۴هزار تومان است.
این وام برای سایر مناطق شــهری ۶۰ میلیون تومان 
در نظر گرفته شده اســت که باید برای آن ۱۲۰ برگه 
خریداری شود که هزینه آن شش میلیون و ۲۲۸ هزار 

تومان می شود.

آگهی مزایده اموال غیر منقول ذمه ای
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۱۴۶۲ دو پانزدهم چهار دانگ مشاع از شش دانگ به استثناء ثمنیه بهای عرصه و اعیان دو پانزدهم شش دانگ پالک ۴۶۱ فرعی از۱۱۴  اصلی بخش ۳ اردبیل که سند آن با حدود و مشخصات شماالً : به طول ۵/۲ متر دیواریست به جز از پالک ۱۱۴ 
اصلی ، شرقاً : اول به طول ۱۵/۶ متر دیواریست به کوچه دوم پخی است به طول ۳/۶ متر به تقاطع شوارع ، جنوباً : به طول ۳/۲ متر دیواریست به شارع ؛ محل درب ورود در این حد است ، غرباً : به طول ۱۸/۲ متر دیواریست به جز از پالک ۱۱۴ اصلی ، در صفحه ۲۳۱ دفتر ۲۵۴ امالک با 
شماره چاپی ۶۸۰۵۷ به نام فرض اله نصیری ثبت و صادر شده است و در قبال طلب خانم خدیجه مرادزاده بابت مهریه توقیف و به موجب صورت جلسه ۴۰۱۲۸۱۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ توسط مأمور اجرا بازداشت محلی گردیده و طبق نظر کارشناس رسمی دو پانزدهم چهار دانگ 
مشاع از شش دانگ به استثناء ثمنیه بهای عرصه و اعیان دو پانزدهم چهار دانگ مشاع از شش دانگ پالک فوق به مبلغ ۶۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده که از طریق مزایده به فروش می رسد ؛ ملک در اردبیل ، محله آرازعلی ، خیابان استاد شهریار ، نبش کوچه دفترنیا واقع شده و 
ملک مورد نظر عبارت است از یک باب منزل مسکونی به صورت همکف و سه دهنه مغازه که به ترتیب در دو قسمت شمالی و جنوبی ملک احداث گردیده اند . مساحت عرصه ملک در وضعیت موجود حدود ۱۷۹ متر مربع و بعد از تعریض معابر و اصالحی ۸۴/۹۰ متر مربع خواهد بود 
. اعیانی قسمت مسکونی حدود ۹۶/۵ متر مربع و شامل دو اتاق خواب ، هال و پذیرایی و آشپزخانه می باشد . همچنین قسمت تجاری جمعاً به مساحت تقریبی ۵۳ متر مربع و شامل سه دهنه مغازه و حمام و سرویس بهداشتی می باشد . سیستم ساختمانی ملک در هر دو قسمت به 
صورت دیوار باربر بنایی با سقف طاق ضربی بوده ، دیوار های آن آجرگری ، پنجره ها آلومینیومی ، کف مسکونی اندود سیمانی ، کف تجاری موزائیک ، نما اندود سیمان سفید ، سیستم گرمایش بخاری ، نازک کاری ها به صورت گچ سفید و ملک دارای امتیازات مشترک آب و برق و 
گاز بوده و قدمت آن حدود ۳۰ سال می باشد . مقدار دو پانزدهم چهار دانگ مشاع از شش دانگ به استثناء ثمنیه بهای عرصه و اعیان پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز سه شنبه به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ در اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع در مابین میدان قدس و میدان ججین 
جنب تاالر میالد از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ ۶۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آن ها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم 
عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد . ضمناً چنان چه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . در ضمن طالبین می توانند تا روز مزایده جهت بازدید محلی به اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل مراجعه نمایند 
. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و 

در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد.
مهری کشفی مقدم – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل

چند روز پس از صحبت های معاون اول رئیس جمهوری 
درباره نبود برندهای بــزرگ ایرانی برای نقش آفرینی 
در بازارهای صادراتی، حــاال رئیس اتاق بازرگانی ایران 
می گوید سیاســت های غلط باعث برند ُکشی در ایران 
شده است.به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهوری در مراسم روز ملی صادرات، با اشاره 
به مثال تحریم روسیه از سوی آمریکا و نیاز این کشور به 
تامین برخی مواد اولیه و غذایی از دیگر کشورها، به این 
موضوع پرداخت که اگر ایــران برندی جهانی یا بزرگ 
داشــت که امکان رقابت با دیگر کشــورها را به وجود 
می آورد، امکان اســتفاده از این بازار و ســایر بازارهای 
بزرگ بیش از پیش فراهم می شــد.موضوع برند بزرگ 
ایرانی در سال های گذشــته بارها و در رابطه با موضوع 
صادرات کاالهایی که بــرای زمانی طوالنی با نام ایرانی 
شناخته می شدند، مطرح شده اســت. در این سال ها 
خبرهای مختلفی از صادرات محصوالتی مانند زعفران، 
پســته، فرش یا دیگر محصوالت مطرح ایرانی با نام و 
برند خارجی مطرح شــده و انتقادات زیــادی از نقش 
آفرینی سایر کشورها در حوزه هایی که به نام ایرانی ها 
بود صورت گرفته اســت.حاال غالمحســین شافعی - 
رئیس اتاق بازرگانی ایــران - می گوید، دلیل نبود این 
برندهای بزرگ را باید در سیاست های غلط و مشکالت 
طوالنی گذشته دید. او به موضوع عدم وجود شرکت های 
بزرگ صادراتی، اشاره ای داشت و گفت: هر بار فرصت 
تجاری ارزشمندی ایجاد شــد )به مثابه گشایش هایی 
که در بازار روسیه فراهم آمد(، این ایراد را مطرح کردند 
که عدم وجود شــرکت های بــزرگ صادراتی یکی از 
مشکالت ایران در تجارت با این کشور است اما به واقع 

ناپایداری قوانین، مجالی برای ایجاد چنین ساختارهایی 
فراهم نکرده و تجار ما مکرر ســرمایه خود را به واسطه 
تصمیمات خلق الساعه، درخطر می بینند.شافعی ادامه 
داد: متأسفانه به جای برندسازی در کشور ما، برندُکشی 
رقم می خورد به دفعات دیده ایم و شــنیده ایم که یک 
فعال اقتصادی، عمر خود را صرف توســعه و حضور در 
یک بازار بین المللی و جلب اعتماد مشــتریان خارجی 
خود نموده اما یک مقررات یا بخشنامه یا دستورالعمل 
جدید )بی توجه به شــرایط بخش خصوصی( صادرات 
کاالی او را ممنوع و تجارت وی را نابود کرده است. همین 
حاال هم نمی دانیم اگر امشب سر بر بالین بگذاریم، فردا 
صبح با چه شوک جدیدی مواجه خواهیم شد. در چنین 
شرایطی، ســرمایه گذاری الزم برای ایجاد شرکت های 
بزرگ صادراتی و برندسازی در این عرصه، پر ریسک تلقی 
می شود و طبیعتاً افراد سمت وسوی آن نمی روند.او تاکید 
کرد: تا سیاست گذاری های ما از این جنس بی ریشگی رنج 
می برد، ظرفیت تازه و شاخصی در عرصه سرمایه گذاری و 
صادرات شکل نمی گیرد.او تصریح کرد: یکی از مشکالت 
حوزه صادرات با موضوع حمل ونقل پیوند خورده است. 
بحث تأمین واگن صادراتی و هزینه های آن، موضوعی 
است که بارها در جلســات مختلف و با حضور مقامات 
دستگاه های متولی بررسی شــده اما راه به جایی نبرده 
اســت. اگر قرار باشــد که بخش خصوصی به موضوع 
چاره جویی و حتی سرمایه گذاری برای تأمین این واگن ها 
و یا هر سیستم حمل ونقل تجاری دیگر ورود کند، باید 
برای آن مجموعه ای از راهکارهای بررســی و بسته ای 
کارشناســی ارائه شود تا ســرمایه گذاری های مذکور 

به درستی هدایت شده و با دقت انجام بگیرند.

زوج های تهرانی

۲۵ میلیون بدهید ۲۴۰ میلیون وام بگیرید 
رئیس اتاق بازرگانی ایران:

در ایران، برند ُکشی راه انداخته ایم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۲۹ دی ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۹ میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سکه یک گرمی ۲ میلیون شد.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۳۵ دالر و ۵۱ سنت و هر گرم 

طالی ۱۸ عیار به ۹۵۳ هزار و ۴۱۰ تومان است.
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کاهش کوتاه مدت قیمت خودروها
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

اینکه بخواهیم برای کاهش قیمت خودور عدد 30 تا 50 درصدی را پیش بینی کنیم کمی اغراق به نظر می رسد چراکه قیمت خودرو در بازار به نسبت مشابه سال گذشته 80 درصد گرانتر است. اما اگر معیار را سال 96 لحاظ کنیم و از بابت پایه 
پولی بررسی کنیم، تقریبا به همین عددی گفته شده است می رسیم. ریزش قیمت دالر ممکن است در کوتاه مدت موجب افزایش حجم عرضه شود و تورم در بازار خودرو را کاهش دهد اما برای طوالنی مدت ماندگار نخواهد بود. در تمام سالهای 
دولت اصالحات تورم بخش خودرو به شدت کمتر از تورم عمومی کشور بود و حتی تورم منفی هم در آن سالها داشتیم. برای اینکه این اتفاق بیفتد غیر از ثبات اقتصادی که در حال حاضر وجود ندارد افزایش تیراژ خودرو را نیز باید داشته باشیم. 
دالر باید به شرایط 12 هزار تومان برسد و البته تورم هم باید منفی شود. این در حالی است که افزایش تیراژ خودروسازان هم منتفی است چراکه این موضوع موجب استقراض می شود و تورم را افزایش می دهد. در حال حاضر شاهد جو روانی به 

راه افتاده در بازار خودرو همانند دیگر بازارها هستیم. قیمت تورمی خودرو کاهش نیافته و کاهش قیمت تنها جنبه روانی دارد و پایدار نخواهد بود. حداکثر بازه زمانی برای کاهش قیمت خودرو را تا شش ماه تخمین می زنیم.
بنابراین با توجه به شرایط کنونی و روند عرضه و تقاضای بازار خودرو، به نظر می رسد در کوتاه مدت بنابر مدل و نوع خودرو کم کم با توقف روند رشد و کاهش قیمت برخی خودروها مواجه شویم و در برخی دیگر از خودروها سیر نزولی قیمت ادامه 

خواهد یافت. با این شرایط در بازار خودروهای گران قیمت وارداتی و مونتاژ داخلی تا ابتدای تابستان و انتخابات سال 1۴00نیز همچنان شاهد سیر نزولی قیمت ها خواهیم بود.
همچنین با توجه به اینکه خودروهای پرتیراژ داخلی افت قیمت زیادی داشته و قیمت این خودروها به نرخ تورم نقطه به نقطه خود نزدیک شده به نظر می رسد روند کاهش قیمت این نوع خودروها کم کم متوقف خواهد شد. البته در ماه های 

آینده بار دیگر قیمت این نوع خودروها با شیب تورمی خزنده ای افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر رسیدن دالر به 15 هزارتومان و 12 هزار تومان نیز پایدار نیست و لذا بازار خودرو نیز با تمام کاهشی که االن شاهد آن هستیم به روند قبلی باز خواهد گشت. شب عید را هم داریم. ممکن است با تقاضایی که شب عید دارد این ریزش 

متوقف شود و از طرفی دیگر ممکن است این افزایش تقاضا نیز اتفاق نیفتد و مردم به انتظار انتخابات 1۴00 ریاست جمهوری بمانند که در این صورت همان بازه شش ماهه برای این ریزش ها پیش بینی می شود. 

سیر نزولی قیمت خودروهای 
تولید داخــل، مونتــاژی و 
وارداتی در حاشیه بازار ادامه 
دارد. کاهش ادامه دار قیمت 
دالر و انتظار بــرای ورود آن 
به کانال 20 هزار تومانی موجب ریزش قیمت ها در بازار 
خودرو شده است. فعاالن بازار بر این بازوند که با توجه به 

کاهش نرخ ارز در کشــور، کاالهای سرمایه ای همچون 
خودرو و سکه نیز به تبع آن با کاهش قیمت مواجه شده اند. 
این در حالی اســت که بازار خــودرو جذابیتش را برای 
سرمایه گذاری از دست داده و فعال خرید و فروشی انجام 
نمی شود. تنها مصرف کننده واقعی در این بازار وجود دارد 

و واسطه ها از این بازار فرار کرده اند.
در همیــن زمینه رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو می گوید که با توجــه به اتفاقات 
سیاسی و احتمال ورود نرخ دالر به کانال 20هزار تومان، 
احتمال کاهش30درصدی مجدد قیمت خودرو وجود 

دارد. موتمنی معتقد است که اگر دولت آمریکا به برجام 
بازگردد شاهد سکته50 درصدی در بازار خودرو خواهیم 
بود همانطور که پــس از تعطیالت با آغــاز به کار همه 
بازارهای سرمایه ای ازجمله بازار خودرو و سیر نزولی نرخ 

ارز شاهد ریزش قیمت ها هستیم. 
اســد کرمی، نایب رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران نیز می گوید: این روزها نرخ 
ارز کاهش یافته و قیمت خودرو نیز به دنبال آن کاهش 
یافت. این در حالی است که میزان تقاضا در بازار به شدت 
پایین اســت و آنقدر که فروشــنده در بازار وجود دارد، 

خریدار نیست. وی در رابطه با تاثیر بازگشت دوباره قیمت  
خودرو به سایت های خرید و فروش اینترنتی از حدودا 10 
روز گذشته، گفت: زمانی که بازار روند نزولی دارد، درج 
قیمت ها در سایت ها نیز مشکلی نخواهد داشت؛ بنابراین 
باتوجه به اینکــه قیمت ها در بازار خــودرو در چند ماه 
گذشته شوک قیمتی نداشته و کاهشی پیش رفته است، 
مجوز دوباره درج قیمت ها در سایت ها داده شده است. این 
در حالی است که با بازگشت مجدد قیمت ها به سایت ها، 
بازهم ریزش در قیمت ها دیده شد و تاثیر بیشتر بر شرایط 

فعلی )کاهش نرخ ارز( داشت.

كاهش 30 تا 50 درصدی قیمت خودرو با ورود دالر به كانال 20هزار تومان تحقق می یابد؟

خودرو  در سراشیبی قیمت
شایلی قرائی
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گرچه مسئوالن در مناطق آزاد اعالم کردند که نه شورای 
عالی مناطــق آزاد و نه مناطق هیچ درخواســتی برای 
ترانزیت خودروی آمریکایی فی مابین مناطق نداشته 
اند، اما مستندات، نشان می دهد قبل از آن، شورای عالی 
مناطق آزاد طی مکاتبه ای با معاونت حقوقی ریاســت 
جمهور برای ترانزیت خودروهای آمریکایی و رفع موانع 

ایجاد شده از سوی گمرک ایران رایزنی کرده است.
مکاتبات صــورت گرفته از شــهریورماه امســال بین 
شــورایعالی مناطق آزاد و گمرک ایران از این حکایت 
داشت که مناطق به استناد تفاهم نامه منعقده در آبان ماه 
سال گذشته با پلیس راهور ناجا خواستار ترانزیت خودرو 
بین خود هســتند ولی ظاهرا با موانعی از سوی گمرک 

مواجه و درخواست حل و فصل موضوع را مطرح کردند.
این در حالی است که در تفاهم نامه مذکور اعالم شده که 
"در خصوص نقل و انتقال خودروهای بین مناطق آزاد 
در صورت موافقت سازمان های متبوعه با رعایت شرایط 

و ضوابط مرتبط با شماره گذاری اقدام الزم انجام شود."
اما ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - در 
سال جاری بخشــنامه ای صادر و ترانزیت خودرو را به 
رعایت پنج مورد مشــروط می کند که در یکی از آنها 
نقل و انتقال خودروهای لوکــس و آمریکایی را ممنوع 
کرد؛ به طوری که تاکید شد "انتقال خودرو با برندهای 
المبورگینی، فراری، پورشــه، هامر، مازراتی و بوگاتی 
همچنین سایر خودروهای دارای برند آمریکایی، ساخت 

یا با مبدا آمریکا امکان پذیر نیست."
در شرایطی که به نظر می رســید اختالف نظری بین 

مناطق آزاد و گمرک ایران در مورد ترانزیت خودروهای 
آمریکایی یا لوکس وجود داشته و مناطق در جابجایی 
این خودروها به مشکل خورده باشند، پیگیری موضوع 
از شورای عالی مناطق آزاد در دی ماه  سال جاری با این 
اعالم  همراه بود که "نه دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد و نه سازمان های مناطق درخواستی برای جابجایی 
خودرو آمریکایی بین مناطق آزاد ارائه نکرده اند،" حتی 
در مورد اینکه آیا اشــخاص درخواستی برای جابجایی 
خودرو آمریکایی بین مناطق  داشته اند هم تصریح شد که 
"اصوال موضوع ترانزیت، ارتباطی با دبیرخانه شورای عالی  
مناطق آزاد ندارد و توافق سازمان های دو منطقه مقصد و 
مبدا برای جابجایی شرط اصلی است؛با این حال تاکنون 
درخواستی برای جابجایی خودروهای آمریکایی از یک 
منطقه به منطقه دیگر به دبیرخانه  شورای عالی واصل 
نشده است." اما بررسی های ایســنا نشان می دهد در 
آذرماه امسال، مرتضی بانک - رئیس شورای عالی مناطق 
ویژه و آزاد -  طی مکاتبه ای با جنیدی - معاون حقوقی 
رئیس جمهور - موضوع ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد 
و عملکرد گمرک دراین رابطــه را مطرح کرده و به طور 
خاص بر رفع مشکل نقل و انتقال خودروهای آمریکایی 
تاکید داشته است.بانک در نامه خود به تفاهم نامه منعقده 
بین دبیرخانه و پلیس راهور ناجا و دستورالعمل نقل و 
انتقال خودرو بین مناطق آزاد اشــاره کرده و گفته که 
"اما گمرک ایران به عنوان نهاد مجری و نه سیاستگذار، 
با صدور بخشــنامه ای ترانزیت خودرو بین مناطق را با 

محدودیت هایی مواجه کرده است."

حدود یک ماه اســت که مجلس طرح اخذ مالیات از خانه های 
لوکس را در دســتور کار قرار داده و گفته می شود منابع آن به 
صندوق ویژه طرح جهش مسکن می رود و 20 درصد به تامین 
مسکن افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص می یابد.
پس از تصویب مالیات بر خانه های خالی، حاال نمایندگان مجلس 
طرح اخذ مالیات از خانه های لوکس را در دستور کار قرار داده 
اند. بهارستانی ها به دنبال آن هستند تا الکچری نشینها را در 
تور مالیات بیندازند و منابع آن را به طرح جهش تولید و تامین 
مسکن اختصاص دهند؛ طرحی که هنوز به تصویب نرسیده اما 
با وجود ابهاماتی درباره چگونگی تامین منابع و نرخ سود آن و 
مخالفت دولت، مراحل پایانی را طی می کند. زمزمه های اخذ 
مالیات از خانه های لوکس اواخر آذرماه شنیده شد. بنا به گفته 
نمایندگان، دولت از ابتدای سال جاری قرار بوده آیین نامه مالیات 

بر خودروهای لوکس و خانه های گران قیمت را سه ماهه ارایه 
کند اما با گذشت هشت ماه هنوز آیین نامه به تصویب نرسیده 
است. مهدی طغیانیـ  عضو کمیسیون عمران مجلسـ  مدعی 
شده که دولت در بحث معیشت مردم اقدام جدی انجام نداده و با 
طرحهای مجلس هم مخالفت می کند؛ نمونه اش مخالفتبا طرح 
تامین کاالهای اساسی اســت. زمزمه های ایده مالیات بر خانه 
های لوکس که پس از مالیات خانه های خالی و مالیات بر عایدی 
سرمایه، به عنوان سومین طرح مالیاتی در حوزه مسکن مطرح 
شده شنیده می شود و پارلمانی ها بر اجرای آن اصرار دارند. این 
در حالی است که طرح مالیات بر عایدی سرمایه هنوز به تصویب 
نرسیده و در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. 
البته حدود سه ماه است که صحبت چندانی درباره طرح مالیات 

بر عایدی سرمایه به گوش نمی رسد.

تعداد زیــادی از خانوارها به 
علت کاهش درآمد و افزایش 
روزانه قیمت هــا مجبور به 
حذف اقالم ضرور از ســبد 
خرید شــده اند. در گزارش 
های منتشر شده آمده است که ۴0 درصد خانوارهای 
ایرانی توانایی خرید گوشــت قرمز را ندارند و به دنبال 
آن درصد بســیار باالیی از مردم از دسترسی به مواد 
غذایی روزانه و اساســی اعم از برنج، تخم مرغ، روغن، 
لبنیات، میوه و ... باز مانده اند. سیر افزایش قیمت کاالها 
بخصوص کاالهای اساسی به اندازه ای باال بوده است 
که سطح درآمد مردم جوابگوی تامین نیاز روزانه آنها 
نیست.  گرانی و کاهش درآمدها، خانوارها را به سمت 
حذف یا کم کردن منابع اصلی مواد مغذی )انواع گوشت، 
تخم مرغ، شیر و میوه ها( و جایگزینی منابع دیگر کالری 
که عموما از بابت بسیاری مواد مغذی )در قیاس با منابع 
پروتئینی، میوه ها یا سبزیجات( فقیرترند، هدایت کرده 

است.  کارشناســان اقتصادی می گویند که خط فقر 
در تهران به 10میلیون تومان رسیده است. یک عضو 
شورای شهر تهران هم گفته است هفت دهک درآمدی 
نخست زیر خط فقر زندگی می کنند. روایتی نزدیک به 
برآورد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی که 

معتقد است هفت دهک درآمدی بدون برخوداری از 
حمایت های یارانه ای دولت امکان تامین هزینه زندگی 
را ندارد. در حالی که لبنیات جزو مواد خوراکی حیاتی 
جامعه محسوب می شود، به علت افزایش شدید قیمت 
آن در دولت روحانی، مصرف سرانه آن نسبت به دولت 

قبل 1۷ درصد کمتر شده است. از آمارهای مرکز آمار 
بدست آورده نشان می دهد، افزایش چند برابری قیمت 
گوشــت قرمز در دولت روحانی سبب کاهش شدید 
مصرف سرانه آن در کشور شده است، به طوری که در 
اقشار کم درآمد این ماده خوراکی ضروری به طور کامل 
حذف شده و مصرف اقشار متوسط نیز کاهش یافته و 
درمجموع، مصرف سرانه کشور تقریبا نزدیک به نصف 
شده است. این در حالی اســت که افزایش بی سابقه 
نرخ اقالم خوراکی در ســه ماه گذشــته، باعث حذف 
بسیاری از مواد و اقالم خوراکی معمول از سبد خانوار 
شده و متخصصان تغذیه، نسبت به کمبود ویتامین  و 
پروتئین ها در سالمت جامعه ابراز نگرانی جدی می کنند. 
کارشناسان اقتصای معتقدند که به دلیل کاهش درآمد 
خانواده و افزایش قیمت مواد غذایی، اقالم غذایی از سفره 
مردم حذف شده و اگر اقدامات الزم را انجام ندهیم، روند 
مدیریت کرونا کامل نمی شود. این درحالی است که به 
گفته عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در جریان شیوع کرونا در کشور حدود 
6 میلیون نفر از کرونا آسیب دیده اند و حدود یک ونیم 

میلیون نفر به علت کرونا کار خود را از دست داده اند.

افزایش قیمت ها توانایی مردم را برای تامین نیازهای روزانه و اساسی كاهش داد 

حذف اجباری خوراکی ها  از سبد خانوار

تعلل در کنترل نرخ تورم
مسعود دانشمند، اقتصاددان

در هفت سال گذشته دولت آقای روحانی کشور به طور متوسط نزدیک به 200 درصد تورم داشته است. اینکه مسئوالن اعالم می کنند امروز اقتصاد درگیر تورم ۴0 درصدی است جای تعجب دارد. البته همین تورم ۴0 درصدی هم 
عدد کمی نیست و با توجه به سطح درآمدها موجب شده تا قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. امروز تنها دغدغه مردم تامین نیازهای اساسی خود است که به دلیل گرانی ها از عهده آن نیز برنمی آیند. اگر که ۴0 درصد تورم دارید و 
آمدید در بودجه امسال 25 درصد، حقوق و دستمزد ها را افزایش دادید 25 درصد نسبت به ۴0 درصد تورم، یعنی 15 درصد معیشت مردم دچار مشکل شده است. نرخ تورم  باالست و قیمت ها لحظه ای افزایش می یابد و در این وضعیت 

و دستمزدهایی که وجود دارد مردم نمی توانند کاالهای مورد نیاز خود را تأمین کنند.
دولتمردان که ادعا می کنند نرخ تورم را کاهش داده اند بگویند که این کاهش نرخ تورم به کدام بخش ها اختصاص داشته است. به هر ترتیب تأمین کاالهای اساسی اصوالً حرف نسنجیده ای است چراکه کاال در بازار وجود دارد اما قدرت 

خرید نیست. حرف اصلی باید این باشد که ما چگونه می توانیم اشتغال را توسعه دهیم، تورم را کنترل کنیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد.
هر نوع کاالیی را که مردم بتوانند بخرند و هر اندازه که نیاز داشته باشند قابل تهیه اســت، اما قیمت های فزاینده و باال و توان پایین مردم در خرید، اجازه تأمین نیازشان را نمی دهد. تخم مرغ 2هزار تومانی، پنیر کیلویی 
100هزار تومانی و گوشــت کیلویی 180هزار تومانی را چگونه مردم با حقوق ماهیانه 2 تا 3میلیون تومان می توانند تهیه کنند. موضوع این است که فاصله زیاد بین قیمت کاالها و دستمزدها موجب شده تا مردم قدرت 

خرید خود را از دست بدهند.
گرانی کاالها در بازار نشان دهنده عدم مدیریت صحیح و درست دولت است. دولت در بازار کاالهای اساسی نظارت و کنترلی ندارد و گویی این بازار به حال خود رها شده است. مشکالت دولت بسیار زیاد است و نمی تواند نظارتی بر 
دستگاههای برای کنترل قیمت ها داشته باشد و این امر موجب شده تا مردم در تامین مایحتاج روزانه خود دچار مشکالت فراوان شوند. امروز شرایط طوری است که خانواده ها حتی برای خرید میوه نیز باید حساب و کتاب داشته باشند 
و قدرت خرید تا سطح بسیار زیادی کاهش یافته است. دولت مقصر تمام اتفاقات و مشکالت را به گردن دیگران انداخته است. در وضعیت فعلی دولت نوسان نرخ ارز و تحریم های بین المللی را مقصر تمام آشفتگی ها می داند اما اینکه بازار 

در چنین شرایطی قرار دارد، حاکی از مدیریت ضعیف دولت است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ستاد تنظیم بازار، گمرک را مکلف به جلوگیری از متروکه 
شدن کاالهای راهبردی موجود در بنادر کرد و با افزایش 
مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای نهاده ها و مواد 
اولیه تولید بخش کشاورزی که گروه کاالیی آنها از 1 به 2 
تغییر یافته، از 6 ماه به یک سال موافقت کرد.این تصمیم 
با توجه به گزارش شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص 
متروک شدن کاالهای اساسی شامل کنجاله سویا، ذرت، 
جو دامی، گوشت قرمز و گوشــت مرغ در بنادر شمالی 
کشور به دلیل محدودیت های ناشــی از کرونا و تأخیر 
در تامین و انتقال ارز و عدم دریافت اسناد در زمان مقرر، 

گرفته شده است.
بر این اساس گمرک مکلف شد به منظور تأمین ذخایر 
راهبردی کشور توسط شرکت پشــتیبانی امور دام، از 
متروکه شدن کاالهای یادشده موجود در بنادر جلوگیری 

و در اولویت تخلیه قرار گیرد.
در آبان ماه سال جاری و طی مصوبات ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت با رفع موانع اصلی در ترخیص کاالهای 
دپو شده که در اهم آن مسایل ارزی قرار داشت، ترخیص 
کاالهای دپو شده تسهیل و از 18 آبان ماه در دستور کار 
قرار گرفت. حاال طبق گزارش معاون فنی گمرک ایران 

تا 2۴ دی ماه، مجموع کاالهــای غیر کانتینری موجود 
در گمرک و بنادر به بیش از ۷.۴ میلیون تن می رسد که 
از این میزان حدود ۴.2 میلیــون تن مربوط به کاالهای 

اساسی است.  
همچنین ســتاد تنظیم بازار با افزایش مهلت پرداخت 
مابه التفاوت نــرخ ارز برای نهاده ها و مــواد اولیه تولید 
بخش کشــاورزی که گروه کاالیی آنها از 1 به 2 تغییر 
یافته است، از 6 ماه یک ســال موافقت کرد.این تصمیم 
هم در پی درخواست وزارت جهاد کشاورزی در خصوص 
افزایش مهلت استمهال پرداخت مابه التفاوت ارزی برای 
انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دامی 

بوده است.
بر این اساس مقرر شد که برای آن دسته از نهاده ها و مواد 
اولیه تولید بخش کشاورزی از قبیل مواد اولیه تولیدی 
دارو، واکسن، مواد افزودنی مورد نیاز صنعت دام و طیور و 
آبزیان کشور، سموم، کود و سایر نهاده ها و عوامل تولیدی 
محصوالت کشاورزی که گروه کاالیی آنها از 1 به 2 تغییر 
یافته، مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از 6 ماه یک سال 
افزایش یابد که کمک به تامین ارز نهاده های پایه و واسطه 

بخش کشاورزی از دیگر اهداف این تصمیم  بوده است.

قیمت اوراق مسکن نسبت به اوایل ماه جاری تغییر چندانی 
نداشته و بر اساس آخرین قیمت ها، متاهل های تهرانی برای 
این اوراق باید 2۴ میلیون و 912 هزار تومان پرداخت کنند. 
تسه )اوراق( فروردین سال گذشته 52 هزار و 100تومان، 
تسه اردیبهشت ماه سال گذشــته 53 هزار تومان و تسه 
خردادماه سال گذشته نیز 52 هزار تومان قیمت دارند. هر 
برگ اوراق تسهیالت مسکن در تیر با قیمت 53 هزار و ۴00 
تومان، در مرداد با قیمت 51 هزار و ۴00 تومان و در شهریور 

با قیمت 52 هزار و 900 تومان داد و ستد می شود.
قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال گذشته نیز 65 هزار و 900 
تومان، 5۴ هزار و 300 تومــان و 53 هزار و 200 بوده و هر 
برگ اوراق تسهیالت مسکن در دی، بهمن و اسفند سال 
گذشته نیز با قیمت های 53 هزار و 200 تومان، 5۴ هزار 
و 100 تومان و 5۴ هزار تومان داد و ســتد می شود.تســه 
فروردین ســال جاری 56 هزار تومان و تسه اردیبهشت و 
خردادماه ســال جاری نیز 5۴ هزار و 500 تومان قیمت 
دارند.هر برگ از اوراق تســهیالت مسکن بانک مسکن در 
تیر سال 1399 با قیمت 5۴ هزار و 900 تومان، در مرداد با 
قیمت 5۴ هزار و 200 تومان و در شهریور با قیمت 56 هزار 
و 800 تومان داد و ستد می شود. این اوراق در مهرماه 52 
هزار و 500 تومان، در آبان ماه 50 هزار و 800 تومان و در 
آذرماه 51 هزار و 900 تومان قیمت داشته اند. این گزارش 
نیز بر اساس قیمت تسه در آذرماه نوشته شده است.بر این 
اساس، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا 

1۴0 میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل 100 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۴0 میلیون تومان 
جعاله می شود؛ بنابراین برای دریافت 100 میلیون تومان 
تسهیالت باید 200 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند 
که هزینه این تعداد اوراق با تسه 51 هزار و 900 تومانی برابر 
با 10 میلیون و 380 هزار تومان می شود که با در نظر گرفتن 
۴0 میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 80 ورق به مبلغ 
چهار میلیون و 152 هزار تومان خریداری کنند، رقم آن به 
1۴ میلیون و 532 هزار تومان می رسد. زوج های تهرانی نیز 
بر همین اساس می توانند تا سقف 2۴0 میلیون تومان شامل 
100 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 
۴0 میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین 
باید ۴00 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه 
آن 20 میلیون و ۷60 هزار تومان می شود که همراه با چهار 
میلیون و 152 هزار تومــان وام جعاله که برای آن باید 80 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید 2۴ 

میلیون و 912 هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت 
بیش از 200 هزار نفر به 80 میلیون تومان رسیده که برای 
آن باید 160 برگه خریداری شــود که هزینه آن هشــت 
میلیون و 30۴هزار تومان است.این وام برای سایر مناطق 
شهری 60 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید 
برای آن 120 برگه خریداری شــود که هزینه آن شــش 

میلیون و 228 هزار تومان می شود.

زوج های تهرانی

۲۵ میلیون بدهید ۲۴۰ میلیون وام بگیرید

کاالهای استراتژیک در اولویت تخلیه قرار گرفت

كار به ریاست جمهوری كشید

اعالم متناقض مناطق آزاد برای ترانزیت خودرو آمریکایی

لوکس نشینها در تیررس مالیات



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2115|  سه شنبه 30 دی ماه 1399
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

ساي
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
11

ه  5
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

39
ه 9

ی ما
3 د

0  |
به

 شن
سه

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزي

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

اعطای تســهيالت 500 ميليونی به شركت  های 
فناوری اطالعات

سازمان فناوری اطالعات ایران از اعطای تسهیالت وجوه اداره شده ۵۰۰ میلیون تومانی 
به شرکت های فناوری اطالعات با سپردن یک چک بانکی ظهرنویسی شده توسط دو 

ضامن به عنوان وثیقه، خبر داد.
فرهاد سنجری فرد مدیرکل دفتر همکاری های فرا سازمانی این سازمان، درباره اعطای 
وام به شرکت های فعال در این حوزه از محل وجوه اداره شده، گفت: بر اساس سیاست های 
دبیرخانه تسهیالت وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که مسئولیت 
آن را سازمان فناوری اطالعات ایران به عهده دارد، با هدف تسریع و تسهیل در فرآیند 
اعطای وام، تغییراتی در چگونگی اخذ و تأمین وثیقه های متقاضیان تسهیالت ایجاد شد.

وی گفت: در این راســتا با توجه به تحلیل بازخوردهایی که در بازه زمانی اعطای وام از 
متقاضیان صورت گرفته بود، مقرر شد از این پس اعطای وام تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان 
با اخذ یک چک ظهر نویسی شده توسط دو ضامن امکان پذیر شود و مورد تأیید قرار گیرد. 
سنجری ادامه داد: به طور کلی وثیقه های تسهیالت وجوه اداره شده دارای دو سطح است 
که پیش از این روال چنین بود که سطح یک آن تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و با یک چک 
با ظهرنو یسی دو ضامن و سطح دو آن از ۳۰۰ میلیون تومان به باال با سپردن وثیقه ملکی، 

ضمانت نامه بانکی و یا قرار دادن سهام شرکت ها نزد بانک عامل تسهیالت اعطا می شد.

الكام  استارز ششم آغاز شد 
الکام استارز ششــم )۲۹ دی ۹۹( آغاز به کار کرد و به مدت ۴ روز تا تاریخ )۲ بهمن( به 

فعالیت خود ادامه می دهد.
آنطور که دبیرخانه الکام استارز اعالم کرده در این رویداد ۷۰ تیم در بخش الکام پیچ در 
حوزه های مختلف از ابری گرفته تا خدمات بانکی آموزشی و توانبخشی به رقابت با یکدیگر 

خواهند پرداخت.
براساس زمان بندی درج شده در وب سایت الکام استارز در هر روز از این رویداد ۱۳ تیم 
استارتاپی در بخش الکام پیچ با ارائه ایده های خود به داوران رقابت با یکدیگر را آغاز خواهد 
کرد. همچنین در روز ســوم و چهارم در مجموع ۱۲ تیم دانش آموزی نیز به این رقابت 

اضافه خواهد شد.

آغاز به كار شورای داوری سيزدهمين جشنواره وب 
و موبايل ايران

شواری داوری سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران از )۲۸ دی ۹۹( به مدت ۲ روز 
به صورت آنالین به بررسی و انتخاب کاندیدا سایت ها و اپلیکشن های شرکت کننده در 
سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایارن می پردازد. شورای داوری هر سال پس از پایان 
مرحله اول داوری، در هر گروه از میان سایت ها و اپلیکیشن هایی که بیشترین تعداد رأی 

را دارند ۵ اثر را به عنوان کاندید بهترین سایت و اپلیکیشن سال انتخاب می کند.
مرحله اول داوری ۱ آذر ۹۹ آغاز شد و تا تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۹ ادامه داشت. در این مرحله 
از بین ۲۰۳۵ اثر تایید شده و شرکت کرده در سیزدهمین جشنواره وب وموبایل ایران، 
۱۸۸۱ اثر در ۶۶ گروه توســط ۲۵۱۲ داور و با ثبــت ۱۱۹۴۵۱ رأی مورد ارزیابی قرار 

گرفته است.
در مرحله اول داوری از یکسو به پیشنهاد داوران عمومی ۱۵۹ اثر از داوری خارج شدند و از 
سوی دیگر ۵۹۳ اثر نیز به دلیل دارا نبودن حد نصاب )۲۵ درصد رأی مثبت( حذف شدند.

در ادامه ۱۲ اثر هر گروه که بیشتری رأی را کسب کردند به عنوان کاندیداهای پیشنهادی 
به شورای داوری ارایه شدند. در همین راستا شورای داوری امروز و فردا با بررسی دقیق 

آثار از هر گروه حداکثر ۵ اثر را به عنوان کاندید معرفی خواهد کرد.

نخستين نمايشگاه مجازی كتاب تهران امروز افتتاح 
می شود

نمایشگاه کتاب تهران ۳۰ دی ماه به صورت مجازی افتتاح می شود و بخش فروشگاهی 
این نمایشگاه نیز از اول بهمن ماه در سامانه نمایشگاه مجازی کتاب آغاز می شود. رئیس 
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، ایوب 
دهقانکار، در نشست خبری »نخستین نمایشگاه مجازی کتاب« گفت:  »تا این لحظه 
باالی صد هزار عنوان کتاب آماده است تا در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب به نمایش 
درآید. او همچنین اعالم کرد: »در حوزه ناشران خارجی تاکنون ۱۸۰ ناشر خارجی ثبت نام 
کردند و بیست هزار عنوان کتاب خارجی هم در نمایشگاه عرضه می شود.درحوزه ناشران 
داخلی هم هزار و ۷۳۲ ناشر برای شرکت در نمایشگاه ثبت نام کردند و از این تعداد هزار 
و ۱۳۵ ناشر عضو سامانه پست هستند و هزار و ۱۵۲ ناشر فرآیند ویرایش اطالعات خود 
را تکمیل کردند. «دهقانکار تاکید کرد که این نمایشگاه سی وسومین نمایشگاه کتاب 
نیست و قرار نیست جایگزین نمایشگاه بین المللی شود، نمایشگاه کتاب پس از عادی شدن 

شرایط برگزار خواهد شد، این نمایشگاه تنها »نخستین نمایشگاه مجازی کتاب« است.
رمضانعلی سبحانی فر، مدیرعامل شرکت ملی پســت گفت:  »هم اکنون برای افزایش 
رضایت مشتری و ناشران، هزار و ۲۰۰ دفتر ما در سراسر کشور فعال شدند و در روستاها 
و شهرها اطالع رسانی کردیم. پوســترهای مربوط به نمایشگاه را در روستاها هم نصب 
کردیم. برای جمع آوری مناسب بسته ها با مجموعه انتشاراتی ها در مراکز استان ها و در 
تهران هماهنگی الزم به عمل آمده است.«به گفته سبحانی فر لیستی از باجه های فعال 
پست را در اختیار انتشاراتی ها قرار دادند تا برای جابه جایی مرسوالت خود از باجه ها بهره 
ببرند و چون بیشتر انتشاراتی ها در تهران متمرکز هستند، عالوه بر باجه ها، ماشین  های 
سیار هم تعیین کردند تا در زمان های مشخص کتاب های بسته بندی شده را جمع آوری 

و به بخش تجزیه مبادالت منتقل کنند.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان:   
طرح تصفيه خانه تكميلی پساب سپاهان شهر 47 

درصد پيشرفت كرده است
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: طرح تصفیه خانه تکمیلی پساب سپاهان شهر 
تاکنون ۴۷ درصد پیشرفت داشته که این پروژه پساب تصفیه شده را با ظرفیت ۱۴۰ لیتر 

بر ثانیه به منظور آبیاری درختان غیر مثمر انتقال خواهد داد.     
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، احمد رضایی با اشاره به اینکه فضای 
سبز و محیط زیست از مباحث مهم در پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی 
امروز است، اظهار کرد: ایجاد فضاهای زیبا و دلنشین، همچنین ایجاد آرامش روانی از دیگر 
فواید فضای سبز به شمار می رود به همین سبب، آب یک منبع حیاتی برای حفظ و توسعه 
فضای سبز و ایجاد نشاط اجتماعی در فضاهای عمومی، معابر، میادین و تفرجگاهی شهری 

و ابزار نظافت و شستشوی المان  ها و متعادل  سازی اقلیم  های شهری است. 
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای غلبه بر این مشکل استفاده از پساب تصفیه  شده فاضالب 
مطابق با استاندارد محیط زیست در تامین آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز است که 

در چند سال اخیر مورد توجه مدیریت شهری در اصفهان قرار گرفته است. 
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان ادامه داد: منطقه پنج با وسعت شش هزار و دو هکتار 
و مساحت فضای سبز ۵۸۳ هکتار در جغرافیاي متفاوتي از بقیه شهر اصفهان قرار دارد به 

همین خاطر براي آبرساني به این تاسیسات نیاز به برنامه ریزي دقیق است.  
وی با بیان اینکه هم اکنون تصفیه پساب در دو مرحله تصفیه اولیه و تصفیه تکمیلي انجام 
می شود که مرحله تکمیلي به عهده شهرداري است، اظهار کرد: از تصفیه خانه سپاهان 
شهر به عنوان یکي از پیشرفته ترین تصفیه خانه های پساب کشور یاد می شود و هم اکنون 

پروژه احداث مخزن انعقاد، لخته سازي و ته نشیني آن در حال اجراست.

اخبار

استان ها

کدامکشورهابیشتربهخریدآنالینرویآوردهاند؟
بحرانشیوعویروسکروناکهبسیاریازمردمرابهسمتخریدآنالینسوقداد،درحالحاضرسببرشدقابلتوجهتجارتالکترونیکیدربسیاریازکشورهاشدهکهبیشترینمیزانآن
درچینمشاهدهمیشود.درحالحاضرتجارتالکترونیکدرچینبیشاز50درصدخردهفروشیجهاندراینترنترابهخوداختصاصداده،اماتجارتآنالینچینبهاینجاختمنمیشود.بر

اساسگزارشارائهشدهتوسطeMarketer،گسترشتجارتالکترونیکدرچینهنوزباسرعتبیشترینسبتبهسایرنقاطجهانانجاممیشود.

ریزش ســنگین ۳۶ هزار 
واحدی شاخص کل بورس 
در روزهــای اخیر برای بار 
دیگر سهامداران را به مقابل 
ســاختمان بورس کشاند 
تا اعتراض خود به دولت و مســئوالن این سازمان 
را با پایین کشــیدن پرچم این ساختمان به گوش 
مسئوالن برسانند؛ مسئوالنی که این روزها خود نیز 

سرنخ کالف بورس را گم کرده اند. 
 »ریزش قیمــت دالر«، »جو منفی بازار ســهام و 
بی اعتمادی ســهامداران«، »تصمیمات شبانه«، 
»فروش های هیجانــی«، »عــدم حمایت کافی 
حقوقی هــا و بازارگــردان ها« و... باعث شــده تا 
شــاخص کل بورس نتواند از معرکــه فروش های 
هیجانی سهامداران سبزپوش بیرون بیاید و شاهد 
خروج ۱,۱۸۱,۸۲۸,۳۵۸,۹۶۵ تومان پول حقیقی 
تنها در روز دوم معامله در این بازار باشــیم؛ گویی 
ســهامداران در فروش زیان با یکدیگر به رقابت با 
یکدیگر برخاسته اند و می روند تا جان خود را از این 
بازار نجات دهند. در جریان معامالت روز دوشنبه 
بازار سهام، شــاخص کل بورس تهران با افتی ۳٫۱ 
درصدی به سطح یک میلیون و ۱۴۹ هزار و ۷۲۱ 
واحدی رسید. افت شاخص کل هم وزن نیز ۱٫۷۸ 
درصد بود.معامالت بازار ســهام در حالی به پایان 
رسید که حدود ۸۰ درصد از نمادهای بازار سهام با 
صف فروش به کار خود پایان دادند. سه نماد فوالد، 
فملی و فارس نیز بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص 

کل بورس داشتند.
ارزش معامالت بورس نیز تنها ۴ هزار میلیارد تومان 
گزارش شــد و ارزش کل معامالت خــرد بورس و 
فرابورس نیز تنها ۴ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان به ثبت 
رسید که کمترین ارزش معامالت از ۱۸ آبان امسال 
بود. در میان گروه های صنعت سه گروه شیمیایی، 
چندرشته ای و کانه فلزی پرمعامله ترین گروه های 
بورس بودند. ســه نماد کمند، فوالد و دارا یکم نیز 

بیش از سایر نمادهای بورس معامله شدند.
افت ۳ درصدی شاخص کل بورس تهران در حالی 
رقم خورده که امروز شایعه تغییر دامنه نوسان به 
۱۰ درصد برای برخی نمادها از سوی یکی از اعضای 

شورای عالی بورس تکذیب شد.

سهامداران خواســتار حمایت دولت از 
تاالر شیشه ای شدند

همزمان عده ای از ســهامداران متضرر در مقابل 
ساختمان بورس تجمع کردند و با پایین کشیدن 
پرچم ســازمان بورس خواســتار حمایت دولت از 
این بازار شــدند. در این میان وزیر اقتصاد که تنها 
شاهد سوخت شدن ســرمایه مردم در بازار بورس 
است، به ذکر این چند جمله بسنده کرد: »مسئوالن 
اقتصادی و بورسی کشــور تمام تالششان را برای 
بهبود وضعیت بورس به کار می گیرند، برای صعودی 
شدن بورس باید برنامه هایمان اجرایی شود تا بتوان 
نتیجه آن را دید.« حال اینکه این برنامه ها اجرایی 
خواهد شد یا همانند ســایر وعده ها تنها وعده ای 
پوشالی اســت، نکته مغفولی است که سهامداران 
زیان کــرده تاب عدم تحقــق آن را قطعا نخواهند 

داشت. 

وزیر اقتصاد ظرف یک هفته نســبت به 
تعیین تکلیف وضعیت بورس اقدام کند

عضو هیات رئیســه مجلس از پیامک هــای انبوه 
مردمی در باره ریزش چنــد روز اخیر بورس خبر 
داد و گفت: وزیر اقتصاد باید ظرف یک هفته آینده 
 نســبت به تعییــن تکلیف وضعیت بــورس اقدام

 کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: در روزهای اخیر 
بیش از ۵۰۰ پیامک از مردم به من رسیده که همگی 
از ریزش روزهای اخیر در ارزش سهام بورس گله مند 

و خواستار رسیدگی به این وضعیت بودند.
وی افــزود: وضعیت حاکــم بر بورس یــا معلول 
سوءمدیریت است و یا این که خط نفوذی در بورس 
شکل گرفته و به دنبال ایجاد نارضایتی میان مردم 

است.

عضو هیات رئیســه مجلس اظهار داشــت: امروز 
شــرایط بورس باعث ناراحتی و نگرانی های زیادی 
بین مردم شــده و حتی اختالفات خانوادگی را نیز 
سبب شــده اســت. حاجی دلیگانی خاطرنشان 
کرد: وزیــر اقتصاد بایــد ظرف یک هفتــه آینده 
 نسبت به شفاف سازی و تعیین تکلیف بازار بورس

 اقدام کند.
وی افــزود: چنانچــه وزیــر اقتصاد ظــرف یک 
هفته آینده نســبت به شــفاف ســازی و تعیین 
تکلیف بورس اقــدام نکند، از ابزارهــای نظارتی 
همچون شــکایت در قالب مــاده ۲۳۴ و تحقیق 
 و تفحــص موضــوع را مــورد پیگیــری قــرار

 می دهیم.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم 

انداز بازار سرمایه را بررسی می کند. 

با ريزش 36 هزار واحدی شاخص بورس، حقيقی ها هزار و 410 ميليارد تومان از بازار سهام خارج كردند

سقوط آزاد بورس به  قعر تاریخی
تجمع در اعتراض به سقوط بورس و پايين كشيدن پرچم آن توسط سهامداران معترض

اولتيماتوم يك هفته ای به وزير اقتصاد برای شفاف سازی ريزش بورس                     دورخيز شاخص كل برای كانال يك ميليون واحدی

بازگشت رونق به بورس در سال 1400
قاسم صادقی، کارشناس بازار سرمایه 

در حال حاضر دلیل افت هیجانی شاخص کل بورس، شکست حمایت بسیار قدرتمندی بود که روی شاخص کل یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد داشتیم؛ از اینرو با شکست این حمایت شاخص دچار ریزش سنگینی شد. همه می 
دانستند که اگر حمایت یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بشکند باید سهم های خود را فعال بفروشند یا ضرر زیادی را متحمل شوند.با این شکست احتماال تا سطح یک میلیون و ۵۰ هزار واحد و سپس تا سطح یک میلیون و ۱۰ هزار 
واحد و بعد از آن روی شاخص ۹۳۰ هزار واحد اصالح می تواند اتفاق بیفتد. پس از این اصالحات تعادل را در بازار شاهد خواهیم بود. دالیل ریزش های سنگین چند روز معامالتی اخیر کاهش قیمت دالر و عدم حمایت مناسب 
حقوقی ها و بازارگردان ها بود. حمایت خوبی را از حقوقی ها شاهد نیستیم و خریدی که می کنند صرفا از سر وظیفه و فقط برای رفع تکلیف و در حد بسیار کم است و این مساله نشان می دهد که حقوقی ها هم می دانند که بازار در 
شرایط کنونی برنمی گردد و ممکن است روزهای آینده دوباره اصالح داشته باشیم. به احتمال بسیار زیاد اگر به همین روال پیش برویم، اصالح در بازار سرمایه ادامه پیدا خواهد کرد مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد و سازمان بورس 

در مورد دامنه نوسان یا حمایت بسیار گسترده یا بحث های این چنینی تصمیم خاصی بگیرد.
طی یکی، دو هفته اخیر اصالح تا کف ۹۵۰ هزار واحد خواهیم داشت و در بلندمدت هم شاخص با توجه به اینکه نزولی است، اگر در حدود یک میلیون واحد و یا ۹۰۰ هزار واحد به سمت باال برگردد، تا آخر سال ما روند رنجی را 
خواهیم داشت؛ یعنی بین شاخص کل بورس می تواند بین ۹۰۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد می تواند در نوسان باشد تا اینکه به زمانی برسیم که شاخص بخواهد افزایشی شود. این در حالی است که پیش بینی من 

این است که افزایش شاخص و رشد خوب شاخص کل بورس به سال آینده منتقل خواهد شد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

در حالــی که راننــدگان تاکســی های اینترنتی 
می گویند مدتی اســت اعتبار سهیه سوخت خود 
را دریافت نکرده اند، وزارت کشور و شرکت پخش 
فرآورده های نفتــی هر یک دیگری را مســئول 
پاســخگویی به این موضوع می دانند؛ برخی هم 
می گویند سهمیه ها در حال پرداخت است و اگر 
مشــکلی وجود دارد رانندگان بایــد موضوع را از 

طریق صنف خود پیگیری کنند.
 بعضی رانندگان تاکسی های اینترنتی می گویند 
مدتی است سهمیه بنزین آنها پرداخت نمی شود. 
تعدادی از مخاطبان تجارت نیوز نیز در این مورد 
پیام هایی را ارسال کرده اند و خواستار رسیدگی به 
موضوع پرداخت نشدن اعتبار سوخت تاکسی های 

اینترنتی شده اند.
برای مثال مخاطبی نوشته  است که »سهمیه بنزین 
تاکسی های اینترنتی که توسط وازت نفت یا وزارت 
کشور واریز می شــود بعد گذشت یک هفته هنوز 

واریز نشده، اگه کامنت های پیج رانندگان اسنپ 
رو ببینید همه از واریز نشــدن سهمیه بنزین گله 
دارن.«مخاطب دیگری نیــز از این موضوع گالیه 
کرده است که »سهمیه بنزین را کم کرده اند و در 
جواب گفتند هنوز اطالعات برای ما ارسال نشده.«

موضع غیررســمی اســنپ و تپسی: 
پیگیری می کنیم

برخی رانندگان تاکسی های اینترنتی در شبکه های 
اجتماعی مربوط به خود نیز از این موضوع گالیه 
کرده اند. برای مثال در صفحه رانندگان اســنپ 
)drivers.snapp( در اینســتاگرام، رانندگان 
زیادی در این مورد ســوال پرســیده اند و ادمین 

صفحه  هم قول پیگیری داده است.

در صفحه سفیران تپسی )tapsi.safiran( نیز 
همین پرسش به دفعات تکرار شده است؛ ادمین 
در پاسخ به رانندگان، مسئول این موضوع را وزارت 
کشور دانسته و نوشته که تپسی در حال پیگیری 
موضوع است تا واریز سهمیه ها زودتر انجام شود. 
اسنپ و تپسی اما در پیگیری تجارت نیوز حاضر به 

موضع گیری رسمی نشدند.
در حال پرداخت است؛ شماره پالک را ارسال کنید

در وزارت کشور هم در نهایت کسی پاسخگو نبود 
اما دفتر سخنگوی شرکت پخش فرآورده های نفتی 
پاسخ داد که پرداخت ها در حال انجام است و اگر 
کسی مدعی است که سهمیه خود را دریافت نکرده 
است، باید پالک خود را ارسال کند تا بررسی شود.

اما کارشناس روابط عمومی سماس، سامانه ملی 

اطالعات ســفر، گفت که فهرست رانندگان برای 
وزارت کشور ارسال شــده و در آنجا معطل مانده 

است و او دلیل این موضوع را نمی داند.

رانندگان از صنف خود پیگیری کنند
این در حالی که در معدود اظهارنظرهای رسمی 
درباره مشکل تاخیر در واریز سهمیه بنزین، فاطمه 
کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی گفته است که رانندگان تاکسی های اینترنتی 
باید این مشــکل را از طریق صنف خود پیگیری 

کنند.
او مدعی شــده اســت به محض این که اطالعات 
رانندگان به شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
نفتی برسد، طی مدت ۲۴ ساعت، کارت سوخت 
آنها شارژ می شــود. در صورتی که شــما راننده 
تاکسی های اینترنتی هستند، می توانید تجربه های 
خود را در این مورد با تجارت نیوز در میان بگذارید.

معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
بهشــتی طی دو اطالعیه جداگانه در خصوص فروش 
غیرقانونی اقالم دارویی در فضای مجازی و همچنین 
عرضه غیرقانونی هر گونه واکسن تحت عنوان "واکسن 
کرونا" هشــدار داد.در متن این اطالعیه آمده است، 
نظر به برخی گزارشــهای واصله مبنــی بر "فروش 
اقالم دارویی" در بستر فضای مجازی تاکید می شود، 

هرگونه اقدام به عرضه و فروش اقالم دارویی در فضای 
مجازی و بستر اینترنتی فاقد هر گونه وجاهت قانونی 
اســت و در صورت وصول گزارش تخلف، اقدام قانونی 
جهت پیگیــری قضایی موضوع توســط این معاونت 
صورت خواهد گرفت.الزم به ذکر اســت عرضه اقالم 

غیر دارویــی در فضای اینترنتی، منحصــراً منوط به 
رعایت تشریفات قانونی و اخذ مجوز وفق ضابطه ابالغی 
سازمان غذا و دارو بوده و عرضه و فروش اقالم سالمت 
محور غیر دارویی بدون سیر مراحل قانونی مستوجب 
پیگرد قضایی خواهد بود.معاونت غذا و داروی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین در یک اطالعیه 
جداگانه به شــهروندان هشــدار داد: عرضه هر گونه 
واکسن تحت عنوان »واکسن کرونا« غیر مجاز بوده و 
در حال حاضر هیچگونه واکسن تائید شده ای در بازار 
دارویی کشــور وجود ندارد. لذا به شهروندان محترم 
موکداً توصیه می شــود به منظور حفظ سالمتی خود 

از تهیه احتمالی واکسن مذکور جداً خودداری کنند.

در انتهای هفته گذشته بود که خبر توقف فعالیت 
مزرعه استخراج ارز دیجیتال در رفسنجان منتشر 
شــد، طبق این خبر پس از خاموشــی های اخیر 
چندین شهر بزرگ ایران مانند تهران و مشکالت 
پیش آمده برای تامین انرژی برق شهری، با دستور 
مدیرعامل توزیع برق استان کرمان، فعالیت مزرعه 
ماینینگ رفسنجان که با سرمایه گذاری چینی ها و 
همکاری شرکت ایرانی توسعه سرمایه گذاری ایران 
و چین به استخراج ارز دیجیتال به ویژه بیت کوین 

فعال بود، متوقف شد.
اما این پایــان ماجرا نبود، طــی روزهای تعطیل 
ابتدای هفته، تصویری از قبض بــرق این مزرعه 
منتشر شــد که نشــان می داد در بازه یک ماهه 
اول آبان تا ابتدای آذر، قبض برق این مجموعه با 

مصرف میان بار ۲۹،۳۳۴،۴۰۴ کیلووات ساعت، 
به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان صادر شــده است، این 
درحالی است که این مزرعه ماینینگ در ماه های 
قبل ســابقه پرداخت قبض هــای ۱۸۵ میلیارد 
تومانی، ۶ میلیــارد، ۲۰ و ۱۰ میلیــاردی را نیز 

داشته است.
شــرکت برق منطقه ای کرمان پس از انتشار این 
قبض برق، مجبور به واکنش شــد و نکاتی را در 
مورد فعالیت این مزرعــه ماینینگ اعالم کرد، بر 
اساس اعالمیه شرکت برق منطقه ای کرمان این 
مزرعه با سرمایه گذاری مشــترک ایران و چین 
فعالیت می کند و مجوزهای رسمی فعالیت خود 
را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده 
اســت. نرخ برق مصرفی این مجموعه بر اســاس 

مصوبه هیئت وزیران بر پایه نرخ برق صادراتی بوده 
و در ماه های گرم ســال دو برابر و در ماه های سرد 

سال نصف قیمت برق صادراتی محاسبه می شود.
فعالیت این مجموعــه از ۲۴ دی به دلیل کمبود 
سوخت نیروگاه های کشــور به طور کامل متوقف 
شده است، البته مزرعه رفسنجان پیش از آن نیز به 

کاهش مصرف بار موظف شده بود.

پاداش ویــژه برای فاش کــردن فعالیت 
ماینرهای غیر قانونی

با وجود مشــکالت پیش آمده توسط ماینرهای 
غیرقانونی، به تازگی مصطفی رجبی مشــهدی، 
سخنگوی صنعت برق اعالم کرد که برای معرفی 
کننــدگان افراد یا شــرکت هایی کــه به صورت 

غیرقانونــی ارز دیجیتال اســتخراج می کنند و 
به صنعت بــرق کشــور صدمــه وارد کرده اند، 
 پــاداش ۲۰ میلیــون تومانــی در نظــر گرفته

 شده است.
ســخنگوی صنعت برق در همین مــورد گفت: 
تاکنون ۳۱۰ مگاوات انشــعاب به صورت قانونی 
در اختیار ماینرهای رســمی قرار گرفته و نزدیک 
به همین مقــدار ماینر غیرقانونــی ارز دیجیتال 
در کشــور وجود دارد. در حال حاضر کمتر از یک 
درصد از برق کشور برای اســتخراج ارز دیجیتال 
استفاده می شود، در صورت شناسایی افرادی که 
به صورت غیر مجــاز به اســتخراج ارز دیجیتال 
 مشغول هستند، ضمن جریمه، به مراجع قضایی 

نیز معرفی خواهند شد.

چرا سهمیه سوخت تاکسی های آنالین واریز نشد؟

آگهی اینترنتی فروش واکسن کرونا تقلبی است

قبض برق 40 میلیاردی برای مزرعه استخراج ارز دیجیتال چینی ها در رفسنجان!

يادداشت
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