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بازتاب
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فرهنگ مطالعه و کتابخوانی
افزایش یافته است

معادله مسکنبا سه بازار

ش��وکهای قیمت��ی در بازاره��ای
رقی��ب مس��کن ،اگ��ر چ��ه در همان
لحظه بروز ،اث��ر بیرونی بر نوس��انات قیمت امالک
به جا نمیگ��ذارد ،اما در دو ب��ازه زمانی کوتاهمدت
و میانم��دت ،روند قیمت��ی بازار مل��ک را بهصورت
محسوس ،تحت تاثیر قرار میدهد.
گ��زارش «دنی��ای اقتص��اد» از نتای��ج ی��ک تحقی��ق
دانشگاهی درباره نحوه عکسالعمل قیمت مسکن
به اف��ت و خی��ز بازاره��ای م��وازی حاکی اس��ت که
س��ه بازار ارز ،بورس و س��که ک��ه از بیش��ترین درجه
حساسیت نس��بت به تحوالت اقتصادی ،سیاسی،
بینالمللی و داخلی – در مقایس��ه با سایر بازارهای
دارای��ی  -برخوردار هس��تند ،ه��ر کدام به ش��کلی
متفاوت بر رفتار شاخص قیمت مسکن اثرگذارند.
پژوهش دو کارشناس ارشد مدیریت مالی و اقتصاد

نشانمیدهدکهمطابقدادههایقیمتیسالهای
 88ت��ا  ،94از نرخ بازدهی و میزان رش��د ش��اخص
قیمت در بازاره��ای ارز و بورس و س��که و همچنین
بازار وابسته ،مشخص میش��ود ،حدود  57درصد
نوسانات شاخص قیمت مسکن ،متأثر از شوکهای
بهوجود آمده در شاخص قیمت سه بازار رقیب است،
به این معنا که منشاء حداقل نیمی از افت و خیزها در
بازار مسکن را میتوان ناش��ی از تحوالت بازارهای
موازی دانست.
در ای��ن باره ،بررس��یهای آماری «دنی��ای اقتصاد»
رفت��ار معن��ادار منحنی قیمت مس��کن تح��ت تاثیر
نوس��انات قیم��ت داراییه��ای غیرملک��ی را تایی��د
میکند .نتیجه تحقیقاتی که با عنوان «تحلیل تاثیر
ش��وکهای قیمتی بازارهای رقیب بازار مسکن بر
متغیر قیمت مس��کن» در فصلنامه اقتصاد مس��کن

منتشر شده ،بیانگر آن است که شوکهای قیمتی
در دو ب��ازار س��هام و ارز ،تاثی��ر معک��وس (منفی) بر
قیمت ملک دارد ،اما بین بازار سکه و مسکن ،رابطه
مس��تقیم (مثب��ت) برقرار اس��ت .شناس��ایی رابطه
قیمتی بین بازار مسکن و سه بازار رقیب ،در مقطع
کنونی باعث میش��ود فعاالن بازار مل��ک به «نحوه
اثرگذاری شوک آمریکایی بازارهای زود نقدشونده
بر بازار مسکن» دید روشن پیدا کنند.
اخیر ًا با اع�لام پیروزی دونالد ترام��پ در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا ،ش��وک بازارهای جهانی
ناشی از این رخداد غیرقابل پیشبینی ،بالفاصله بر
بازار ارز ،س��که و بورس تهران مسلط شد؛ بهطوری
که در همان س��اعات اولیه اعالم نتای��ج انتخابات،
ش��اخص کل بازار س��هام  1 /8درصد ریزش کرد،
س��که طی چند س��اعت با جهش  5درصدی مواجه
شد و قیمت ارز نیز ،حدود  30تومان افزایش یافت.
ش��تاب پایین تح��والت قیمت��ی در ب��ازار معامالت
مس��کن و تغییرات کند ش��اخصها در این بازار ،به
گونهای اس��ت که مولفههای بیرون��ی از جمله نرخ
ت��ورم ،قیم��ت ارز ،قیمت س��که و ش��اخص بورس،
در طول زمان و نه بهص��ورت آنی ،بر این ب��ازار تاثیر
میگذارن��د .ه��م اکن��ون ،ب��ا اس��تناد ب��ه پژوه��ش
دانشگاهی درباره تاثیر شوکهای قیمتی بازارهای
موازی ،بر بازار مسکن ،مش��خص میشود :فرضیه
«تاثیر صفر نوس��انات قیمتی داراییه��ای رقیب بر
نرخ تورم مسکن» منتفی اس��ت .به گزارش «دنیای
اقتصاد» ،زکیه اکبرنژاد و حمید عیوضی در پژوهش
مشترکش��ان به این جمعبندی رسیدهاند که طی
سالهای گذشته «سمت و سوی نقدینگی و حرکت
آن بین بازارهای جذاب» ،هم��واره مهمترین عامل
موثر در تغییرات قیمت مس��کن ،بوده است .در این
میان ،اگر چه جاذبه بازار ملک برای سرمایهگذاران،

هفتخانگرفتنکارت ملیهوشمند!
کارت مل��ی هوش��مند ب��ا مش��کل
گرهخورده اس��ت؛ کمتر ش��هروندی
پی��دا میش��ود ک��ه گ��ذرش ب��ه اداره ثب��ت اح��وال یا
پیش��خوانهای الکترونیک دولت بیفتد ،ام��ا از روند
صدور کارت ملی هوش��مند ،رضایت داش��ته باش��د.
در واق��ع ،برای گرفت��ن کارت مل��ی هوش��مند باید از
هفتخان گذشت؛ از صفهای دور و دراز و قطع مکرر
سیستم بگیرید تا ثبت نشدن درست اثر انگشت و آمد
و رفتهای مکرر ک��ه آلودگی هوا و ترافی��ک نیز به آن
دامن میزند.
▪ ▪یک درد مشترک!

غرولندکنان از س��اختمان خارج میش��وند؛ این درد
مشترکبیشترشهروندانیاستکهبرایگرفتنکارت

ملی هوش��مند به یکی از ادارات س��ازمان ثبت احوال
مرکز تهران آمدهاند .در هر طبقه ،سالن بزرگی برای
ارائه خدمت به افراد وج��ود دارد؛ اما تعداد کارمندان
آنقدرکماستکهاص ً
البهچشمنمیآیندوپشتبرخی
از باجهها ،شهروندانی که ذهنشان پر از سوال است،
صفکشیدهاند؛کارمندیکهپشتباجهنشستهدست
تنهاست و انگار وقت سر خاراندن ندارد.
▪ ▪بازار داغ نارضایتی

مرد میانسالی که با همس��رش آمده است ،میگوید
حدود هشت ماهی است که در جستوجوی کارت
ملی هوشمند است ،اما امروز که برای دریافت کارت
هوشمندشانمراجعهمیکنند،جوابشنیدهاندکه
اسکناثرانگشتهمسرشبااسکناولیههمخوانی

بیش از سه رقیب اصلی بوده اس��ت ،اما متناسب با
شرایط اقتصادی-سیاس��ی و در نتیجه ،تغییر وزن
داراییها در س��بد دارایی افراد ،شاخص قیمت در
بازارهای مختلف ،با حرکات متفاوت روبهرو ش��ده
است.نتایجبهدستآمدهازپژوهش،نشانمیدهد:
یک واحد ش��وک مثبت در ش��اخص کل بورس ،در
کوتاه مدت ،باعث کاهش محسوس قیمت مسکن
میش��ود .با رشد ش��اخص بورس ،در بلندمدت نیز
ش��اخص قیمت مس��کن همچنان اثر منف��ی از این
بازار خواهد گرفت .دو محقق این پژوهش در تحلیل
علت رابطه معکوس بین بازار بورس و بازار مس��کن
تصریح کردهان��د :افزایش ش��اخص کل ب��ورس در
کوتاه مدت به انتقال نقدینگی به سمت بازار سرمایه
منجر میشود که خود به کاهش سرمایهگذاری در
بخش مسکن و بالطبع ،رکود بخش مسکن خواهد
انجامید.دربلندمدتنیزشوکافزایششاخصکل
بورس همچنان با یک اثر منفی کمی تعدیل شده ،بر
شاخص قیمت مسکن تاثیر میگذارد .بر اساس این
گزارش ،یک واحد شوک مثبت ،در شاخص قیمت
دالر،درکوتاهمدتتاثیرمنفیدرقیمتمسکندارد
و باعث کاهش شاخص قیمت مسکن میشود؛ چرا
که با افزایش ن��رخ ارز ،حجم تولید ب��رای صادرات،
افزایش پی��دا میکند و س��رمایهها به س��مت بخش
صنعت و تولید متمایل میش��ود اما در بلند مدت با
توجه به رابطه پسین و پیش��ین بخشهای مختلف،
رونق کلی اقتصاد به بخش مس��کن نیز تسری پیدا
میکند و به افزایش ش��اخص قیمت مس��کن منجر
خواهد شد.
تاثیر س��ومین بازار رقیب بر ب��ازار مس��کن ،با نحوه
اثرگ��ذاری دو بازار دیگر ،متفاوت اس��ت .یک واحد
شوک مثبت در شاخص قیمت سکه در کوتاه مدت
باع��ث افزای��ش ش��اخص قیمت مس��کن میش��ود

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت :امروز فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در همه سطوح ،شأنی بیش از گذشته پیدا کرده است.
به گزارش ایرنا ،علیرضا مختارپور افزود :در سال های اخیر ،ساخت کتابخانه ،تجهیز و تقویت منابع آنها ،در مقایسه با سال های گذشته رشد
خوبی داشته است.

و در بلن��د م��دت نی��ز ای��ن تاثی��ر مثبت بر ش��اخص
قیمت مس��کن ،با ش��دت بیش��تری عم��ل میکند.
پژوهش��گران این تحقی��ق ،علت رابط��ه مثبت و هم
جهت بین نوسانات قیمت س��که و مسکن را خروج
سرمایهگذاران از بازار سکه در نتیجه افزایش قیمت
در این بازار عنوان میکنند که در این حالت ،تقاضا
برای خرید ملک افزایش پیدا میکند.
جزئیات آنچ��ه از این پژوه��ش ،در فصلنامه اقتصاد
مس��کن به چاپ رس��یده  ،تاثی��ر یک متغی��ر درونی
بازار مس��کن بر ش��اخص قیمت ملک را نیز بررسی
کرده است .بر اساس این تحقیق ،یک واحد شوک
مثبت در شاخص انبوهسازی (عرضه مسکن) باعث
کاهش شاخص قیمت مسکن میشود .درباره نحوه
اثرگذاری نرخ تورم بر قیمت مس��کن نیز مش��خص
شده است ،یک واحد شوک مثبت در شاخص تورم
در کوتاه م��دت و بلند مدت باعث افزایش ش��اخص
قیمت مسکن میشود ،هر چند تاثیر نوسانات نرخ
تورم بر قیمت مسکن ،در بلند مدت ،کمتر است .به
گزارش «دنیای اقتصاد» ،پیشتر نتایج یک پژوهش
که در ش��ماره قبلی فصلنامه اقتصاد مسکن توسط
گروه دیگ��ری از محققان دانش��گاهی انجام ش��ده
بود ،نشان داد :بین «نرخ بازدهی بازارهای رقیب»
و «ش��انس رونق در بازار مس��کن» ،رابط��ه معکوس
وجود دارد؛ به این معنا که ی��ک درصد افزایش نرخ
بازدهی در بازارهای موازی مس��کن ،احتمال بروز
رکود در بازار مس��کن را حدود ی��ک درصد افزایش
میدهد و در نتیجه ش��انس رونق را به همین میزان
کم میکند.با توجه به اینکه ،دورههای رکود-رونق
مسکن متاثر از تغییرات قیمتی است و در عین حال،
نوس��انات قیمت در ش��کلگیری این دورهها نقش
دارد ،میتوان گفت :نتایج این دو تحقیق ،به نوعی،
هم جهت است.

▪ ▪حق با مردم است

ندارد ،به همین دلیل ،پس از مراجع��ه به اداره ثبت
احوالدرشرقتهران،بهپیشخوانیدرهمانحوالی
ارجاع شده ،اما از آنجا نیز ،به مرکز تهران و این اداره
فرستاده شده است تا دوباره اثر انگشت همسرش را
اسکنکنند.
او از این مینالد که رنج ترافیک و گرفتن مرخصی و
آمدوشددراینهوایآلودهرا،بایدبهجانبخرد؛چرا
که یک کارمند ،کارش را درست انجام نداده است.
پس��ر جوانی نیز میگوید ک��ه گفته بودن��د از طریق
پیامک ،خبر صدور کارت هوشمند را اطالعرسانی
میکنند ،اما پس از هفت ماه ،برای��م پیامک نیامده
اس��ت .به همی��ن دلی��ل ،ب��ه اینج��ا آم��دهام و حاال،
مس��ئوالن میگویند که حدود یک ماه اس��ت کارت
هوشمند ملیام صادر شده است.

وقتیقطعشدنسیستمهایثبتاحوالرابامسئوالن
ای��ن س��ازمان در میان گذاش��تیم ،آنها مس��ئولیت این
مش��کل را پذیرفتند؛ اما گفتند که دیر رس��یدن اعتبار
برای خرید کارت ملی خام ،مش��کلی بود که آنها در آن
نقش��ی نداش��تهاند .حمید پارس��ایی ،مع��اون فناوری
اطالعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ،در
گفتوگو با جامجم ،قطع شدن سیستم و معطلی مردم
را قبول میکند و حق را به شهروندان میدهد .آن طور
که او میگوید ،به تازگی ،از میزان قطعیهای سیستم
کاسته شده است و همکاران او در سازمان ثبتاحوال
تمام تالششان را به کار گرفتهاند تا میزان قطعیها به
صفر برسد .این درحالی است که گزارش قطعیهای
سیس��تم ثبت احوال در آب��ان ،از این حکای��ت دارد که
تاکنون هشت مورد قطعی ثبت شده که بیشتر آنها بین
 8تا  25دقیقه زمان برده اس��ت ،اما دوم آبان ،سیستم

برای  110دقیقه قطع بوده اس��ت .البته این قطعیها
فقط مربوط به قطعی سیس��تم ثبت احوال است و باید
قطع سیستمهای دفاتر پیشخوان را جدا محاسبه کرد.
پارس��ایی میگوید ،در روزهای پرترافیک ،تعداد قطع
شدن سیستمها بیشتر میشود ،چون  11هزار اپراتور
به آن وصل هستند .س��ازمان ثبت احوال برای کاهش
طول صف ارباب رجوعها نیز ،تدبیری اندیشیده و برای
این کار ،اخی��ر ًا محل ص��دور کارت هوش��مند را از پنج
منطقه در تهران به 50منطقه افزایش داده است.

رشدحجرههایلوکسدرفضایمجازی!
خرید و فروش از مجرای
فضای مجازی ،توس��ط
شرکتهایبدونمجوز وافرادمختلف،
نه تنها با رشدی قارچگونه همراه بوده،
بلکه پدیدهای مهارناش��دنی را در حوزه
تج��ارت الکترونی��ک ب��ه وج��ود آورده
اس��ت که تبعات آن ،گریبان بخشهای
مختلف جامعه را خواهد گرفت .کسب
و کار اینترنتی ،به فرصت و چالشی چند
وجهی در بخش تجارت داخلی کشور تبدیل شده است؛ مسئلهای که از یک سو در مسیر تسهیل
خرید و فروش ،برای خریداران و فروشندگان پیش میرود ،اما از سوی دیگر ،معضالتی همچون
امنیت حقوقی مش��تریان و نظارت بر فرایند خرید ،از جمله مش��کالتی اس��ت که در این مسیر،
کماکان الینحل باقی مانده اس��ت .به طور کلی ،تجارت الکترونیک ،به معامالت الکترونیکی
اطالق میشود که از طریق شبکههای ارتباطی انجام میپذیرد .در این فرایند ،خریدار یا مصرف
کننده ،به جست و جوی یک فروشگاه مجازی از طریق اینترنت میپردازد و در نهایت ،کاال را از
طریق پست الکترونیکی سفارش می دهد و تحویل میگیرد .تجارت الکترونیک ،در سادهترین
تعریف عبارت اس��ت از یافتن منابع ،انجام ارزیابی ،مذاکره ،س��فارش ،تحویل ،پرداخت و ارائه
خدماتپشتیبانیکهبهصورتالکترونیکیانجاممیشود.درایننوعازتجارتتبادلاطالعات
خرید و ف��روش و اطالعات الزم ،برای حم��ل و نقل کاالها ،ب��ا زحمت کمتر و تب��ادالت بانک ،با
شتاب بیشتر انجام میشود .در این بین ،ش��رکتها و مردم ،برای ارتباط دو سویه با یکدیگر ،با
محدودیتهای مختلف روبه رو نیستند؛ اما آنچه در فضای تجارت و مبادله الکترونیک در ایران
مغفول مانده ،وضع مقررات حقوقی ،آموزش و ایجاد زیرساختهای مناسب است که با توجه به
اقبال روز افزون مخاطبان ،غیرقابل چشمپوشی است .ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی،
به عنوان یکی از  ۱۰پروژه بخش اصالح نظام تودیع در طرح تحول اقتصادی ،از وظایف وزارت
تسایتهایفروشاینترنتیومسئولیتاعطای
صنعت،معدنوتجارتاستوساماندهیفعالی 
نماداعتمادبهکسبوکارهایاینترنتی،بهمرکزتوسعهوتجارتالکترونیکیتفویضشدهاست.
طبقماده ۸۷قانوننظامصنفیوآییننام هاجراییآن،هرگونهفعالیتصنفیدرفضایمجازی
شامل وب ،شبکههای اجتماعی از جمله تلگرام ،واتساپ و ...مستلزم اخذ نماد اعتماد از مرکز
تجارت الکترونیک و اخذ پروانه کسب فروشگاه مجازی ،از فروشگاههای ذیصالح است .نماد
الکترونیک نشانهای است که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت،
معدنوتجارت،بهعنوانتاییدیهفروشاینترنتیاعطامیشود.ایننماد،باهدفقانونمندکردن
و چارچوب بخشی به فعالیتهای مجازی وبس��ایتهای تجاری ،به سازمانها و شرکتهای
ذیصالح ارائه میش��ود و با این نماد ،مردم به هنگام خرید از طریق اینترنت ،با اطمینان از این
که س��ایتها به تعهدات خود در قبال آنها عمل می کنند و حقوق مصرف کننده را به رسمیت
میشناسند،خریدخواهندکرد.نکتهقابلاشارهدیگراینکهاخذنمادالکترونیک،الزمهصدور
پروانه کس��ب برای فروشگاههای الکترونیکی اس��ت و به همراه نظاممند ش��دن فروشگاههای
اینترنتی ،تخلفات احتمالی در زمینههای کیفیت کاال ،امنی��ت در فروش ،تحویل به موقع کاال
و ضوابط باز پس گیری کاال در چارچوبهای تعریف شده ،اجرایی میشود.چالش کسب و کار
ت بدون مجوز برخی ش��رکتها خالصه نمیشود؛ بلکه فضای
اینترنتی در ایران ،فقط به فعالی 
ایجادشدهدرشبکههایاجتماعیمختلفباحجمباالیمخاطبانکهاینروزهاجزءجدانشدنی
آنها محسوب میشود ،برای برخی افراد سودجو و فعال بستری را در جهت کسب درآمد ایجاد
کرده است.این افراد ،بدون اینکه خود را ملزم به رعایت هرگونه فرایند قانونی بدانند ،در فضایی
کهباعدمنظارتنهادهایمسئولدرفضایمجازیایجادشدهاست،مشغولبهفعالیتوکسب
درآمد هس��تند .این فعالیت نه تنها در چارچوبی غیرقانونی شکل گرفته است ،بلکه با پرداخت
نکردنمالیات،عدمالزامبهحفظحقوقمشتریانورعایتاستانداردهایالزموعدمپاسخگویی
در صورت وجود هرگونه شکایت و اعتراض از سوی مشتریان ،همراه است.

(آذربایجان شرقی)
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