
درحالی که گزارش ها از فروشــگاه های مجازی 
حاکی از فروش ســیگار برگ با قیمــت  پنج تا 
۷۰۰ هزار تومان است،   رئیس مرکز برنامه ریزی 
و نظارت بر دخانیات کشور اعالم کرد که در سال 
۱۳۹۸ هیچ مجوزی برای واردات ســیگار برگ 

صادر نشده است.
گزارش ها از فروشــگاه های مجازی سیگار برگ 
نشــان می دهد کــه فروشــگاه های معمولی و 
همچنین برخی فروشــگاه ها در شهرهای مرزی 
محصوالت خــود را به قیمت پنج تــا ۲۰۰ هزار 
تومان عرضه می کنند. اما با مراجعه فروشگاه هایی 

که نام الکچری را یدک می کشــند و عموما هم 
محل عرضه حضوری آن ها در مناطق شــمال و 
غرب تهران واقع هستند برای خرید هر نخ سیگار 
برگ باید بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هــزار تومان هزینه 
کنید. البته این در شرایطی اســت که به دنبال 

سیگار برگ با روکش طال نباشید!
این در حالی اســت  کــه عطــااهلل معروفخانی، 
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظــارت بر دخانیات 
کشــور، در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه در 
ســال جاری هیچ مجوزی برای واردات ســیگار 
برگ صادر نشــده، اظهار کرد: بنابراین با توجه 

به اینکه تولید ســیگار برگ هم در کشور انجام 
نمی شود، به نظر می رسد همه سیگارهای برگ 
 موجود در بازار به صورت قاچاق به کشــور وارد 

شده است.
وی همچنین تصریح کرد که  قاچاق سیگار عمدتا 

از مرزهای غربی و جنوبی کشور انجام می شود.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظــارت بر دخانیات 
کشور در پاسخ به اینکه مبدا قاچاق سیگار برگ 
کدام کشورها اســت، گفت که قاچاق به صورت 
مستقیم به کشور وارد نمی شود و عموما مبدا آن 

مشخص نیست.

طبق اعــالم ســازمان برنامه و بودجــه، عیدی 
کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه واریز می شود.

به گزارش ایســنا، مهدی قمصریان - سخنگوی 
ســازمان برنامه و بودجه - گفت: هیأت وزیران 
مبلغ ثابت ۱۲ میلیون ریال را به نســبت مدت 
خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۸ به عنوان پاداش 
آخر ســال )عیدی( تعیین کرده است. بر اساس 
مصوبه هیات دولت، پرداخت پاداش آخر ســال 
)عیدی( به کارکنان خریــد خدمت، قراردادی و 
موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 
۱۳۹۸ خواهد بــود.وی افزود: میــزان پرداخت 

پاداش آخر سال )عیدی( بازنشستگان، مستمری 
بگیران، حقــوق وظیفــه از کارافتادگی، حقوق 
وظیفه وراث مســتخدمین متوفای مشــمول 
صندوق های بازنشســتگی کشــوری، سازمان 
تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق 
های بازنشســتگی نیز به مبلغ ثابت ۱۲ میلیون 
ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق 
بازنشســتگی یا دســتگاه اجرایی ذیربط قابل 
پرداخت اســت.به گفته قمصریان، خدمت نیمه 
وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام 
وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نیز 

نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه 
خواهند بود. همچنین شرکت های دولتی موظفند 
از پرداخت هر نــوع مبلغی تحت عنوان عیدی یا 
عناوین مشــابه عالوه بر مبلغ مذکور به مدیران 
و اعضای هیات مدیره خودداری کنند و سازمان 
حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت ها مکلفند 

نظارت الزم در این خصوص اعمال کنند.
طبق اعالم ســازمان برنامه و بودجــه، یکصد و 
هشتمین مرحله پرداخت یارانه نقدی فردا شب 
به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و یارانه 
بهمن به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

متقاضیــان حــذف شــده مســکن ملی ۱۰ 
اعتــراض دارندمتقاضیــان  روز فرصــت 
دریافــت  پیامکــی  کــه  ملــی   مســکن 
نکرده انــد از اول اســفند مــاه به مــدت ۱۰ 
روز فرصــت دارنــد بــا مراجعــه به ســامانه 
 مســکن ملــی، اعتــراض خــود را ثبــت 

کنند.
بــر اســاس اعــالم وزارت راه و شهرســازی 
متقاضیان طــرح اقدام ملی مســکن که برای 
تکمیل مــدارک پیامکی دریافــت نکرده اند، 
حائز شــرایط مســکن اقدام ملی تشــخیص 
 داده نشــده اند اما به دلیل افزایش اعتراض ها

فرصتــی در اختیــار آنهــا قــرار داده شــده 
 اســت تــا مجــددا اطالعــات آنها بررســی 

شود.
متقاضیان مسکن ملی همچنین ۱۰ روز فرصت 
دارند که اعتراض خود را در سامانه مسکن ملی 

ثبت کنند.
پیش تر وزیر راه و شهرســازی خبــر داده بود 
که ۴۲ درصد از متقاضیان مســکن ملی فاقد 
شــرایط نیســتند و بر اســاس پاالیش انجام 
شــده اکنون تنها ۱۲۳ هزار نفر واجد شرایط 
 هستند و کار تشــکیل پرونده آنها شروع شده

 است.
با این حال معاونت مســکن و ساختمان وزارت 
راه هفته گذشــته خبر داد که یکی از بندهای 

مهم بررسی یعنی »سابقه سکونت پنج ساله« 
متقاضیــان غیرقطعــی مرحلــه اول ثبت نام 
 مســکن ملی بر اســاس حروف الفبا بررســی 

خواهد شد.
احتمال می رود با بررســی این شــرط که در 
همین هفته نتایج آن مشــخصص خواهد شد 
جمعیت بیشتری از طرح مســکن ملی حذف 
 شــوند که از روز اول اســفند ماه می توانند با 
tem.mrud.ir از  مراجعــه بــه ســامانه /
 چگونگــی درج اعتــراض خــود بــا خبــر 

شوند.
همچنیــن بــر اســاس اطالعیــه وزارت 
پذیرفتــه  متقاضیــان  و شهرســازی  راه 
شــده که پیامــک دریافت کــرده انــد باید 
در هنــگام مراجعــه بــه محل هــای اعــالم 
 شــده مــدارک زیــر را بــه همــراه داشــته 

باشند.
اصل و فایل اســکن از اصل تمامــی صفحات 
شناســنامه متقاضی و افراد تحت تکفل ،اصل 
و فایل اســکن از اصل کارت ملــی متقاضی و 
افــراد تحت تکفــل ،اصــل و فایل اســکن از 
اصل گواهــی کفالت)سرپرســتی( درصورت 
ضرورت ،اصــل و فایل اســکن از اصل گواهی 
ســابقه ســکونت در پنج ســال اخیر)گواهی 
 اشــتغال بــه کار، گواهی تحصیــل فرزندان و 

سابقه بیمه.

تمدید مهلت تقســیط جرایم رانندگی تا پایان 
سالرئیس پلیس راهور ناجا گفت: مالکان وسایل 
نقلیه ای که به علت تخلف با مبالغ باالی یک میلیون 
تومان در پارکینگ توقیف هســتند، می توانند تا 

پایان سال از فرصت تقسیط جرایم استفاده کنند.
به گزارش راهور ناجا، سردار سیدکمال هادیانفر 
افزود:  مهلت طرح تقســیط تا پایان دی ماه بود 
که به علت درخواســت هموطنان به مناســبت 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی این مهلت تا پایان 
اسفند ۹۸ تمدید شد و هموطنان می توانند از این 
تسهیالت که فرصت یک ســاله را برای پرداخت 

جرایم فراهم می کند استفاده کنند.
وی درمورد اینکه این تسهیالت شامل چه کسانی 
می شود، گفت: این تســهیالت با هدف ترخیص 
خودروهای توقیفی متعلق به اقشار ضعیف که برای 
امرار معاش از آن استفاده می کنند در نظر گرفته 
شد، بنابراین اساساً این امکان برای جرایم باالی 
یک میلیون تومان اجرا شد که تاکنون بالغ بر ۵۰ 
هزار وسیله نقلیه ترخیص شده اند و بر اساس فرم 

تعهد یک سال فرصت پرداخت دارند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با اشاره به 
دالیل مختلف توقیف خودروها گفت: حدود ۶۰۰ 
هزار وسیله نقلیه به دالیل مختلف از جمله قضایی 
در سراسر کشور توقیف هســتند که از این تعداد 
حدود ۱۰۰ هزار وســیله نقلیه به علت جرایم باال 
توقیف هستند. با توجه به اینکه فقط این بخش از 

توقیف ها در حوزه اختیارات راهور است، فقط در 
این بخش امکان رفع توقیف وجود دارد و کسانی 
که به دلیل شاکی خصوصی، دستورات قضایی یا 
هزینه باالی پارکینگ قادر به رفع توقیف نیستند 

در حوزه اختیارات راهور نیست.
سردار هادیانفر با اشــاره به هشدار هواشناسی در 
خصوص کاهش شدید دما در روزهای آتی گفت: در 
محورهای شمالی و غربی کشور که بارندگی دارند 
با همکاری راهداری و سازمانهای مربوطه تاکنون 
مشکلی نداشته ایم اما در روزهای آینده، محورهایی 
که دچار کوالک و لغزندگی هستند شبها مسدود 

است و اجازه تردد در آنها وجود ندارد.
رئیس پلیس راهور در خصوص وضعیت تصادفات 
در زمستان اظهار داشت: نگرانی عمده ما ناوگان 
حمل و نقل عمومی اســت، در طرح کاهش ۱۰ 
کیلومتری سرعت که برای ناوگان عمومی اعمال 
کردیم توقع داریم دیگــر در این بخش حادثه ای 

رخ ندهد.
وی در همین رابطه افــزود: در این ایام هموطنان 
از ســفرهای غیرضروری پرهیز و به هشــدارها 
توجه کنند، حتما تجهیزات زمســتانی از جمله 
زنجیر چرخ همراه داشته باشند و با سوخت کافی 
حرکت کنند تا مشکلی پیش نیاید؛ کمربند ایمنی 
نیز مورد تأکید ماســت که تمام سرنشینان همه 
 خودروهای شخصی و عمومی و ... موظف هستند 

رعایت کنند.

در حالی کــه میلیون هــا چینی از وحشــت 
ویــروس کرونــا در خانه هــای خــود گرفتار 
شــده اند و در انتظــار پایــان شــیوع آن 
بــرای  قابل توجهــی  فرصــت  هســتند، 
 شــرکت های خرده فروشــی آنالین به وجود 

آمده است.
به گزارش سی ان بی سی، در حالی که میلیون ها 
چینی از وحشــت ویروس کرونا در خانه های 
خود گرفتار شده اند و در انتظار پایان شیوع آن 
هستند، فرصت قابل توجهی برای شرکت های 
خرده فروشی آنالین به وجود آمده است. هرچند 
این شــرکت ها دائماً باید ریسک های مرتبط با 

این بیماری را مدیریت کنند.
النسونگ سان، مدیر ایســتگاه تحویل کاالی 
سایت جی دی دات کام در ییژوانگ، می گوید: 
پیش از ایــن هر کدام از پیک هــای ما در پکن 
روزانــه ۱۴۰ تا ۱۵۰ بســته به هــر مجموعه 
آپارتمانی تحویل می دادند، حاال این میزان به 

بیش از ۲۰۰ بسته در روز رسیده است.
گزارشات حاکی از آن است که با اجتناب مردم 
از حضــور در فضاهای عمومــی، خرید آنالین 
خواروبار به ویــژه افزایش یافته اســت. البته 
همان طور که انتظار می رفت، سفارشات ماسک 
صورت و ضدعفونی کننده ها هم افزایش یافته 

است.

این در حالی است که به واسطه محدودیت هایی 
کــه بــرای کنتــرل شــیوع ویــروس وضع 
شــده بیش از نیمــی از چین تعطیل اســت 
و راه هــای ارتباطی زیادی بســته شــده که 
 ایــن کار پیک هــا و فروشــگاه های آنالین را 

دشوارتر می کند.
یکی از مقامات شــهری پکن گــزارش داد که 
روزانه ۲۰ هزار پیک در این شهر به طور متوسط 

۴۰۰ هزار سفارش را به مقصد می رسانند.
از ســوی دیگر محدودیت های وضع شده برای 
کنترل ویروس، چالش هایی را برای فروشندگان، 
در زمینه تحویــل بدون تماس با مشــتری به 
وجود آورده اســت. آنها باید بســته های خود 
 را به جــای تحویل به اشــخاص در درب منزل 

رها کنند.
برخی از فروشندگان دیگر تصمیم گرفته اند که 

فعاًل فروشگاه های خود را تعطیل نگاه دارند.
اپل اعالم کرد که تعطیلی فروشگاه های خود را 
به علت تداوم وضعیت اضطراری شیوع ویروس 

کرونا، تمدید می کند.
قباًل قــرار بود تعطیلــی فروشــگاه های اپل تا 
۹ فوریه ادامه پیــدا کند، امــا در بیانیه جدید 
این شــرکت اعالم شــد: ما بر روی بازگشایی 
فروشــگاه های خود در هفته پس از ۱۰ فوریه 

کار می کنیم.

ویروس خطرناک و کشــنده کرونا موجب شد شرکت 
فاکسکان به عنوان تولیدکننده گوشی های آیفون، نیز 
به ســمت تولید ماسک های بهداشــتی روی بیاورد. به 
گزارش ایسنا، شرکت فاکســکان که یکی از بزرگترین 
تولیدکنندگان گوشی های آیفون اپل در چین به شمار می 
رود، در اقدامی غیرمنتظره و غیرعادی اعالم کرده است 

که تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس خطرناک و کشنده 
کرونا در چین و مناطق گســترده ای از جهان به سمت و 
سوی تولید ماسک های بهداشتی روی آورده است. این 
شرکت همچنین اعالم کرده اســت که می خواهد خط 
تولید قطعات الکترونیکی خود را که موقتا به علت شیوع 
ویروس کرونا تعطیل و متوقف اعالم کرده بود، دوباره از 

سر بگیرد. هم زمان با شیوع گسترده ویروس خطرناک و 
کشنده ویروس کرونا، بسیاری از شرکت های بزرگ دفاتر 
و کارخانه های خود در چین و مناطق پرخطر در شرق آسیا 
را تا اطالع ثانوی تعطیل اعالم کردند و از تمامی کارکنان 
و پرسنل خود در کشورهای دیگر خواستند که از هر گونه 

سفر به چین و کشورهای اطراف آن خودداری کنند.

تعدادی از وکالی کانادایی به نمایندگی از خانواده 
قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی، از ایران شکایت 

کرده و خواستار غرامت ۱.۵ میلیارد دالری شدند.
رویتــرز در گزارشــی از تنظیــم یک شــکواییه 
توســط جمعی از وکالی کانادایی بــه نمایندگی 
از خانواده های قربانیان حادثه ناگوار ســقوط یک 

فروند هواپیمای بوئینــگ ۷۳۷- ۸۰۰ متعلق به 
شــرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال خبر داده 
اســت که در آن خواســتار پرداخت حداقل ۱.۵ 
میلیارد دالر کانادا معادل ۱.۱ میلیارد دالر آمریکا 

از ایران شده اند.
در تاریخ ۸ ژانویه ســال جاری میالدی بود که یک 

فروند هواپیمای بوئینگ مدل ۷۳۷- ۸۰۰ متعلق 
به اوکراین اینترنشنال ایرالین دقایقی بعد از پرواز 
حوالی تهران به اشتباه توسط پدافند هوایی ایران 
ساقط شد و تمامی سرنشینان آن شامل ۱۷۶ نفر 
مسافر و خدمه پروازی کشته شدند که از این تعداد 

۵۷ نفر تابعیت کانادایی داشتند.

پاداش آخر سال با  حقوق بهمن واریز می شودامسال هیچ سیگار برگی  به کشور وارد نشده است

تمدید  مهلت تقسیط جرایم رانندگی تا پایان سالمتقاضیان حذف شده مسکن ملی ۱۰ روز فرصت اعتراض دارند

کانادا 1/5 میلیارد دالر از ایران غرامت خواستسازنده آیفون به تولید  ماسک روی آورد
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»چیلیوری« خواستار پرداخت خسارت
از سوی »اسنپ فود« شد

رأی شورای  رقابت 
علیه  انحصارطلبی 

»اسنپ فود« 
مذاکره »الوپیک« برای تامین

 ناوگان »چیلیوری«

زیرساخت های
 ما آماده 
انجام توافقنامه
 اوراسیا  نیست
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سرمقاله

گرانی زمین
برای انبوه سازان

در مــدت اخیــر بــه دالیل 
مختلفی که بسیار به آن اشاره 
شده است بازار مسکن در رکود 
قرار گرفته است. افزایش نرخ 
ارز از سال گذشــته تا به امروز حتی در ماههای اخیر 
که به ثبات نسبی رسیده است تاثیر بسیاری بر بازار 

مسکن داشته است...

  حسین محمودی، کارشناس 
اقتصادی
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افزایش  سرعت
  رشد  اجاره بها

درخواست  اجاره نامه  
برای افتتاح حساب بانکی

دژپسند: امسال نسبت به 20 سال اخیر رشد درآمدهای مالیاتی بی نظیر بود

پایش مالیاتی تراکنش های بانکی
صفحه3

صفحه3

ماسک  در داروخانه ها  نایاب  شد
گران  فروشی   ماسک   تخلف   است
بازار  سیاه  خرید و فروش  ماسک

تاجران   چینی   ماسک های   ایرانی   را    پیش خرید  کردند

اصلی ترین مشکالت مسکن در کشور قیمت زمین 
و سوداگری در این بخش، ضعف قوانین، ضعف بازار 
رهن و حجم باالی مسکن نامناسب است. بر اساس 
گزارش های منتشر شده معامالت ماهانه مسکن 
در تهران هزار واحد کاهش پیدا کرده است و قدرت 
خرید همچنان در بازار مســکن کمتر می شود. از 
آنجاییکه در ایران قیمت مسکن وابسته به مسائل 
سیاسی و اقتصادی است بنابراین قیمت مسکن بسیار 
افزایش یافته و افزایش نرخ ارز موجب کاهش توان 
مالی مردم برای خرید خانه شد. از طرفی دیگر در 
ایران متوسط سهم زمین از قیمت مسکن در مقایسه 
با دیگر کشورها بسیار باالست. سهم زمین از قیمت 
مسکن در نقاط متراکم شهری در حدود ۶۰ درصد 

است و در مورد مسکن لوکس...

اخیراً برخی مشــتریانی که برای افتتاح حساب به 
بانک ملی مراجعه کرده بودند، با فهرست جدیدی 
از مدارک مواجه شــدند که قباًل نیازی به ارائه آنها 
به بانک نبود؛ مدارکی از جمله سند واحد مسکونی 
یا قرارداد اجاره آن! ماجرا چیست؟ به غیر از کارت 
شناسایی ملی که برای انجام تمام امور بانکی، از جمله 
افتتاح حساب، مورد نیاز است، کپی سند یا اجاره نامه 
محل سکونت و همچنین، کپی سند مالکیت خط 
تلفن همراه یا تأییدیــه از دفاتر خدمات همراه اول 
نیز در دو هفته گذشته به فهرست مدارک الزم برای 
افتتاح حساب، اضافه شدند و به مشتریان گفته شده 
این مدارک، مطابق با بخشنامه جدید بانک مرکزی از 
آنها خواسته شده است. بررسی های ایرناپالس نشان 

می دهد مدارک درخواستی...

با خانه ماندن میلیون ها چینی

خرید آنالین و تحویل بدون تماس در چین افزایش یافت

يادداشت

رقابت نابرابر در 
اکوسیستم  استارت آپی

  امید هاشمی، مدیر واحد کسب وکارهای 
نوین و کارآفرینی اتاق تهران
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اقتصاد2
ایران وجهان

حمایت از نوآوران، مسئولیت 
اجتماعی بانک مسکن است

مدیرعامل بانک مسکن بر ضرورت برگزاری هر 
ساله جشنواره نوآوری در حوزه ساخت و ساز تاکید 
کرد و گفت: درباره راه های حمایت و پشتیبانی 
از نوآوران درحال کار هســتیم به گزارش هیبنا 
، ابوالقاســم رحیمی انارکی در مراسم اختتامیه 
جشنواره نوآوری در حوزه ساخت و ساز، با اشاره 
به اینکه چنین رویدادی برای اولین بار در کشور 
به همت بانک مســکن برگزار شد، گفت: شور و 
هیجانی که هم طراحان جشنواره و هم شرکت 

کنندگان و داوران داشتند ستودنی است.
وی با اشاره به بازدید وزیر راه و شهرسازی از غرفه 
های شرکت کنندگان جشنواره، گفت: صنعت 
ساختمان کمترین سهم را از فناوری های نوین 
دارد و برای متولیان امر، این موضوع به یک دغدغه 
تبدیل شده اســت. رحیمی انارکی بر ضرورت 
تداوم برگزاری این جشنواره تاکید و اظهار کرد: 
 اگر نوآوران مــورد حمایت قرار نگیرند یا منفعل 

می شوند و یا مهاجرت را انتخاب می کنند.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه با توجه به 
ماهیت دولتی این بانــک، محدودیت هایی وجود 
دارد، در عین حال گفت: برای حمایت از نوآوران از 
پای نمی نشــینیم؛ چراکه معتقدیم تنها راه کمک 
به کشور همین حمایت هاســت و آن را مسوولیت 
اجتماعی خود می دانیم. وی با بیان اینکه در خصوص 
راه های پشتیبانی از نوآوران برتر، حتما کار خواهیم 
کرد، گفت: در اولین گام قرار اســت شرکت گروه 
سرمایه گذاری مسکن قرار است در یکی از پروژه های 

آتی خود از محصوالت تیم های برتر استفاده کند.

فراخوان جذب طرح هــا و رویداد 
ایده های نوآورانه  فناپ زیرساخت

رویداد فراخوان جذب طرح ها و ایده های نوآورانه 
و دعوت به رویداد طرح مســئله شــرکت  فناپ 
زیرســاخت، با همکاری شــرکت راهبران امین 
سرمایه پاسارگاد، بازوی خدمات نوآوری شناسا )از 
شرکت های گروه مالی پاسارگاد( در روز سه شنبه 
مورخ 15 بهمن ســال1398، در محل صندوق 

نوآوری و شکوفایی برگزار شد.
در این رویداد، مهدی ایزدیار مدیرعامل شرکت 
فناپ زیرساخت با تشریح شرایط اقتصادی کشور 
بر لزوم توجه به علم، فناوری، نوآوری و حمایت از 
جوانان خالق و نوآور جهت بهبود فضای اقتصادی 
کشور تأکید کرد و گفت: داشــتن تجربه، صرفا 
راه گشای مشکالت سازمان ها نخواهد بود و استفاده 
از جوانان با دانش و فناور و بهره گیری از پویایی و 
نشــاط جوانی در کنار تجربه ی مدیران می تواند 

هم افزایی سازمانی ایجاد کند.
ایزدیار همچنین با اشاره به جایگاه تأثیرگذار گروه 
مالی پاســارگاد در بخش های مختلف صنعتی، 
فرهنگی و اقتصادی کشــور افزود: شرکت فناپ 
-از شــرکت های گروه مالی- به عنــوان یکی از 
شرکت های برتر در حوزه ی IT در کشور شناخته 
شده است که تاکنون فعالیت های خود را در راستای 
ایجاد ارزش در کشــور و نیز حمایت از نخبگان 
و جلوگیــری از فرار مغزها ادامه داده اســت. این 
شرکت با تکیه بر شعار"آنچه توانسته ایم، لطف خدا 
بوده است" به عنوان شعار گروه مالی پاسارگاد، به 
سایر اهداف تعیین شده خواهد رسید. در بخش 
بعدی رویداد، مدیران شرکت فناپ زیرساخت در 
چهار حوزه ی حمل ونقل هوشمند، هوشمندسازی 
و اینترنت اشــیا، مرکز داده و زیرساخت شبکه و 
سامانه های پشتیبانی و نگهداری و تعمیرات به 
معرفی فعالیت های شرکت فناپ در این حوزه ها 
پرداختند و ضمن تشریح پروژه های انجام شده 
تاکنون، نیازهای فناورانه و چالش های موضوعی 

خود را در این 4 حوزه بیان کردند.

بانک ها

اخیراً برخی مشــتریانی که 
برای افتتاح حساب به بانک 
ملی مراجعه کــرده بودند، با 
فهرست جدیدی از مدارک 
مواجه شدند که قباًل نیازی 
به ارائه آنها به بانک نبود؛ مدارکی از جمله ســند واحد 

مسکونی یا قرارداد اجاره آن! ماجرا چیست؟
به غیر از کارت شناسایی ملی که برای انجام تمام امور 
بانکی، از جمله افتتاح حساب، مورد نیاز است، کپی سند 
یا اجاره نامه محل سکونت و همچنین، کپی سند مالکیت 
خط تلفن همراه یا تأییدیه از دفاتر خدمات همراه اول نیز 
در دو هفته گذشته به فهرست مدارک الزم برای افتتاح 
حساب، اضافه شدند و به مشتریان گفته شده این مدارک، 
مطابق با بخشنامه جدید بانک مرکزی از آنها خواسته 
شده است. بررسی های ایرناپالس نشان می دهد مدارک 
درخواستی جدید، مربوط به بخشنامه اخیر بانک مرکزی 

درباره سامانه سیاح است.

سامانه سیاح و کد شهاب
»ســامانه یکپارچه الکترونیکی حساب های بانکی« یا 
سیاح، سامانه ای اســت که بانک مرکزی طراحی کرده 
تا تمامی بانک های کشور، اطالعات حساب های خود را 
به صورت یکپارچه و در قالبی مشخص برای بانک مرکزی 

ارسال کنند.
از سوم خرداد 1399 ســرویس آنالین سامانه سیاح 
راه اندازی می شود و افتتاح هرگونه حساب در بانک ها 
و مؤسسات اعتباری، منوط به دریافت شماره پیگیری 
از این ســامانه خواهد بود. یکی از مواردی که در این 
قالب توســط بانک ها به بانک مرکزی ارسال خواهد 

شد، کد شــهاب است. شــهاب یا »شناســه هویت 
الکترونیکی بانکی«، کد منحصربه فردی اســت که به 
مشــتریان بانکی تعلق می گیرد. بر اســاس بخشنامه 
جدید بانک مرکزی، الزم اســت بانک ها اقدامات الزم 
جهت تخصیص شناسه شهاب صاحبان حساب به کلیه 
 حساب های حقیقی و حقوقی نزد خود را در اسرع وقت 

انجام دهند.
کد شــهاب نیز زمانی به مشــتری تعلق می گیرد که 
اطالعات هویتی کامل مشــتری به احراز بانک برسد. 
این اطالعات شــامل نام، نــام خانوادگــی، کد ملی، 
 شــماره شناســنامه، آدرس منزل و شــماره تماس 

هستند.

درخواست مدارک اضافی را اطالع دهید
احراز اطالعات مشتریان در زمان افتتاح حساب و تأیید 
آنها به عهده بانک اســت. از طرف دیگر، بانک مرکزی، 
مسئولیت هرگونه نقص اطالعاتی ســامانه سیاح را بر 

عهده بانک ها گذاشته است. اگر اعمال مجرمانه ای مانند 
کالهبرداری یا پولشویی با استفاده از حساب بانکی انجام 
شــود که اطالعات هویتی مربوط به آن کامل نباشد و 
امکان پیگیری این جرایم توســط مراجع باالتر ممکن 
نباشد، این بانک ها هستند که باید پاسخگوی مسائل 

پیش  آمده باشند.
با این حال، بانک های مختلف تالش می کنند ضمن انجام 
مسئولیت هایی که از نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی بر عهده 
دارند، در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین پیچیدگی 

به امور مشتریان رسیدگی کنند.
پیگیری ایرناپالس از بانک ملی نیز نشان می دهد رویه 
احراز هویت که در برخی شعب این بانک با ارائه مدارکی 
از جمله سند یا اجاره نامه محل سکونت و مدارکی مانند 
این انجام می شد، تغییر کرده و از مشتریان خواسته شده 
اگر شعبه ای با روال قبلی فعالیت می کند، مطرح کنند تا 
سریع رسیدگی شود. گفته شده بخش بازرسی این بانک 

شدیداً این مورد را بررسی می کند.

سازوکار احراز هویت مشتریان در سایر بانک ها
بررســی میدانی خبرنــگار ایرناپــالس از بانک های 
ایران زمین، صادرات و تجارت نشــان می دهد افتتاح 
حساب برای مشــتریان عادی این بانک ها مطابق روال 

گذشته و با مدارک شناسایی انجام می شود.
محمد صادقی، معاون فناوری اطالعات بانک اقتصاد نوین 
نیز درباره روش احراز هویت این بانک به ایرناپالس گفت: 
مالکیت شماره تلفن همراه مشتری با استفاده از سامانه 
»شاهکار« انجام می شود و برای کد پستی نیز سرویسی 
توسط ثبت احوال و پســت وجود دارد که از طریق آن، 
کدپستی بررسی می شــود. وی درباره ثبت اطالعات 
مشتریان در سامانه شهاب گفت: قسمتی که ممکن است 
درباره تکمیل اطالعات مشتریان دشوارتر باشد، احراز 
کد پستی است. کد پستی و آدرسی که مشتریان در فرم 
افتتاح حســاب وارد می کنند، با استفاده از سامانه های 
موجود، قابل تطابق اســت. ممکن است در مواردی که 
کدپســتی وجود ندارد، برخی از بانک ها به سراغ اسناد 

مکمل بروند تا بتوانند ادعای فرد را اثبات کنند.
پاســخ بانک ملت نیز در این باره، با شیوه احراز هویت 
مشتریان، اســتعالم آنالین اطالعات است. این بانک با 
توجه به بخش نامه های نهاد باالدســتی در این زمینه، 
فرایند اخذ شناسه شهاب برای مشــتریان حقوقی را 
از ســال 139۷ اجرایی کرده و در سال 1398 به پایان 
رسانده است. پس از آن، مشتریان جدید به صورت آنالین 
کد شهاب دریافت می کنند. اقدامات زیرساختی ایجاد 
سرویس بر خط سامانه سیاح و اخذ کد پیگیری به صورت 
آنالین مطابق دســتورالعمل اعالم شــده تا خردادماه 
عملیاتی می شود.همچنین بر اساس بخشنامه جاری 
بانک مرکزی، ثبت کد پستی هم الزامی است و الگوریتم 
آن کنترل می شود که اســتعالم آن به صورت برخط از 

شرکت پست اخذ و در سوابق مشتری درج می شود.

اجرای مقررات ضدپولشویی  بوروکراسی را  تشدید کرد

درخواست  اجاره نامه  برای افتتاح حساب بانکی

رهبر معظم  انقالب:
 باید قوی شویم تا جنگ نشود

فرمانده کل قوا صبح روز شنبه  در دیدار فرماندهان 
و کارکنان نیــروی هوایی و نیــروی پدافند هوایی 
ارتش، واقعه 19 بهمن سال 135۷ را نتیجه اطمینان 
امام خمینی)ره( و مبارزان به وعده الهی دانســتند 
و گفتند: اگر تفکر تخلف ناپذیر بودن وعده الهی در 
جامعه حاکم شود و مسئوالن هوشیارانه عمل کنند، 
تهدیدها به فرصت تبدیل خواهد شد و تحریم می 
تواند عامل نجات کشــور از وابستگی به نفت و حل 
بسیاری از مشکالت شــود. به گزارش ایسنا،  رهبر 
انقالب اسالمی در این دیدار که در چهل و یکمین 
سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امام 
خمینی)ره( در 19 بهمن 5۷ برگزار شد، این واقعه را 
یک حادثه فراموش نشدنی و اعجاب برانگیز و دارای 
درس ها و عبرت هایی خواندند و افزودند: در دوران 
رژیم گذشته، نیروی هوایی ارتش یکی از نزدیک ترین 
نیروها به مرکز قدرت و امریکا بود اما رژیم طاغوت، 
ضربه را از همین نیرو خورد که هیچ گاه تصور آن را 
نمی کرد. ایشان رمز موفقیت و پیشرفت نیروی هوایی 
را تبدیل تهدید به فرصت، قطع امید از بیگانگان و 
تکیه بر توانایی ها و ظرفیت های داخلی برشمردند و 
افزودند: این موضوع قابل تعمیم به کل کشور است و 
می توان به رغم تحریم ها که یک حرکت جنایتکارانه 

است، برای کشور فرصتهای زیادی را به وجود آورد.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: اگر مسئوالن 
هوشیارانه عمل کنند می توان با استفاده از شرایط 
تحریم، اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت که عامل 
مهم بسیاری از مشکالت است، نجات داد. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای گفتند: البته برخی افراد با هوش 
در داخل هیأت حاکمه امریــکا متوجه این موضوع 
هستند و گفته اند نباید بگذاریم ایران اقتصاد بدون 
نفت را تجربه کند و به همین دلیل باید مســیری را 
باز بگذاریم تا اقتصاد ایــران به کلی از پول نفت جدا 
نشود که مسئوالن به خصوص مسئوالن اقتصادی 
باید در این خصوص هوشــیار باشند.ایشان با اشاره 
به پیچیده تر شــدن ابزارها و شــیوه های دشمنان 
خاطرنشان کردند: در مقابل، شــیوه ها و روشهای 
جمهوری اســالمی نیز پیچیده تر از گذشته شده 
اســت به گونه ای که اکنون در بخش های گوناگون 
کشور، روش ها و کارهای کاماًل منطقی، پیچیده و 
پیش رونده ای در جریان است که تأمین کننده عمق 
راهبردی کشور است و دشمن را زمین گیر کرده است. 
ایشان با تأکید بر لزوم قوی شدن کشور در همه جهات 
به ویژه در زمینه دفاعی گفتند: ما به دنبال تهدید هیچ 
کشور و ملتی نیستیم بلکه به دنبال حفظ امنیت کشور 
و جلوگیری از تهدید هستیم. رهبر انقالب اسالمی با 
تأکید بر اینکه ضعیف بودن، دشمن را تشویق به اقدام 
خواهد کرد، افزودند: برای آنکه جنگ نشود و برای 
آنکه تهدید تمام شــود، باید قوی شد.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای، نیروهای مسلح به ویژه نیروی هوایی 
ارتش، نیروی هوافضای سپاه و سازمان صنایع دفاع 
را به تالش برای تقویت بنیه دفاعی در ابعاد مختلف، 
دقت در پیش بردن کارهای مهم و حداکثر استفاده 
از ظرفیت ها و اســتعدادها توصیه کردند و گفتند: 
اگر رؤسای قبلی آمریکا مسیر شیطانی این رژیم را 
در زیر پوششــهایی دنبال می کردند، امروز انحراف، 
جنگ افروزی، فتنه ســازی و طمع آمریکایی ها به 
داشــته های دیگران، علنی و بدون پوشش است و 
این مسیر باطل دشمنان ملت ایران قطعاً محکوم به 

شکست است.

اخبار

رئیس اتــاق بازرگانی گفــت: نگرانی بخــش خصوصی این اســت که 
زیرساخت های ما آماده انجام توافقنامه اوراسیا نیست و در ماه هایی از سال 

حمل و نقل ریلی بازار سیاه پیدا می کند.
غالمحسین شافعی در همایش »مناطق آزاد، ویژه و توسعه همکاری های 
اقتصادی با کشورهای همسایه« گفت: تجارب کشورهای توسعه یافته نشان 
می دهد یکی از محورهای اصلی روند توسعه اقتصادی، حضور در پیمان های 

منطقه ای و پیوستن به موافقتنامه های تجارت منطقه ای است.
وی با اشاره به آمار سال ۲۰19 گفت: تا ســپتامبر این سال 481 تشکل 
منطقه ای دوجانبه و چندجانبه در اقتصاد کشورهای دنیا ایجاد شده و این 
روند با سرعت ادامه دارد. امروزه تشکیل بلوک های اقتصادی نقش بی بدیلی 

در توسعه اقتصادی کشورها پیدا کرده اند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، ایران را جزو کشورهایی دانست 
که کمترین موافقتنامه هــای تجارت ترجیحی با کشــورهای منطقه و 
همسایگان خود دارد و گفت: فقر کشور از این نظر باالست و همچنین دارای 
تجارب ناموفقی همچون اکو و دی 8 هستیم تا جایی که ارزیابی ما از نتایج 

حاصل از این دو اتفاق تقریباً نزدیک به صفر است.
شافعی، توافقنامه اوراسیا را اتفاقی کم سابقه در ایران ارزیابی کرد و گفت: 
باید به تجربیات ناموفق گذشته توجه کنیم تا این قرارداد نیز به سرنوشت 

گذشته دچار نشود.
وی محصوالت کشــاورزی را یکی از مزیت های ایران در اوراسیا دانست و 
افزود: باید سوال کنیم حمل و نقل ناوگان سردخانه ما کجاست و چگونه 

می خواهیم این محصوالت را حمل کنیم؟
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با تاکید بر اهمیت فراهم کردن 
زیرساخت ها گفت: اگرچه ارائه مشوق های صادراتی اقدام درستی است اما 
پیش از آن باید مسیرها را آماده کنیم تا ماشین ها پشت مرز معطل نشوند، 

حق توقف بدهند و کاال به موقع به مقصد برسد.
شافعی اظهار داشت: عالوه بر موضوع زیرساخت ها، عدم هماهنگی در انجام 
کارهای کشور باعث ایجاد مشکالتی شده است. ده ها سازمان در هر موضوع 
مداخله دارند و یک متولی واحد پاسخگو وجود ندارد البته در اوراسیا هم 

باید بیش از 1۰ سازمان با یکدیگر هماهنگ شوند.

وی گفت: باید این اطمینان برای فعاالن اقتصادی و طرف های تجاری به 
وجود آید که روز بعد نگویند صادرات برخی محصوالت ممنوع شده و یا 
عوارض صادراتی به آنها اضافه شده است. در چنین شرایطی، تمام قراردادها 
دچار مشکل می شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، هماهنگی 
سیاست های تجاری با سیاست های ارزی را الزمه پایداری تجارت دانست و 

تاکید کرد که هر کس نباید به دنبال منافع سازمان خود باشد.

تراز تجاری ۶ ساله مناطق آزاد به مثبت ۸۵ میلیارد دالر رسید
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز با اشاره به صادرات 13۰ 
میلیارد دالری در برابر واردات 45 میلیارد دالری مناطق آزاد از تراز مثبت 

85 میلیارد دالری تجارت مناطق آزاد خبر داد.
مرتضی بانک در همایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و توسعه همکاری های 
اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با بیان اینکه موافقت های تجاری 
بین المللی یکی از قدیمی ترین ابزارهای توســعه تجارت بین کشورها 
محسوب می شوند، گفت: این موافقت نامه ها در سه دسته یک جانبه، دو 
جانبه و چند جانبه تقسیم می شوند که مهمترین و پیچیده ترین موافقت 

نامه های تجاری نوع سوم آن هستند.
به گفته بانک، در موافقتنامه های چندجانبه چندین کشور به صورت متناظر 
اقدام به اعمال تعرفه ترجیحی میان یکدیگر کرده و سبب می شود تا این 
موافقتنامه ها از تنوع جغرافیایی و سطح دسترسی بازارهای باالتر برخوردار 
بوده و به عنوان کلیدی ترین ابزار تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: طبق آمارهــای جهانی در حال حاضــر 484 موافقتنامه 
بین اللملی و چندجانبه در دنیا وجود دارد اما در دو ســال اخیر به دلیل 
کارشکنی های امریکا و تصمیمات نابخردانه رئیس جمهور دالل مسلک آن، 
عدم تعهد به موافقتنامه های تجاری بین المللی در منطقه نمود داشته است.
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یادآور شــد: مهمترین 
موافقتنامه های تجاری دنیا در جنوب شرق آسیا، اروپا و کشورهای آسیای 
میانه دیده می شود و در میان کشــورهای همسایه ایران نیز ترکیه و هند 

بیشترین موافقتنامه های چندجانبه تجاری را به امضا رسانده اند.
وی تصریح کرد: ۷3 درصد صادرات 1۶8 میلیارد دالری ترکیه و ۶۷ درصد 

صادرات 3۲3 میلیارد دالری هند در سال ۲۰18 به بازارهای کشورهایی که 
در این موافقتنامه های چند جانبه عضو بوده اند انجام شده است.

مشــاور رئیس جمهور یکی دیگر از آثار موافقــت نامه های چندجانبه را 
اثرگذاری آن بر افزایش امنیت سیاسی کشورهای عضو موافقتنامه های 
چندجانبه دانســت و گفت: ایران در حال حاضر با 4۶ کشور از طریق سه 

موافقتنامه چند جانبه مرتبط است.
وی ادامه داد: از آبان 93 عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا به صورت آزمایشی 
آغاز شد که بر اثر آن دسترسی فعاالن اقتصادی ایران به بازار 33۰ میلیارد 
دالری 5 کشور روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان جهت 

صادرات محصوالت داخلی فراهم شده است.
بانک به ظرفیت 54۰ میلیارد دالری تولیدات 5 کشور عضو این اتحادیه 
اشاره و اظهار کرد: می توانیم بخش زیادی از نیازهای کشور خود را با قیمت 
تمام شده کمتر نسبت به دیگر بازارهای بین المللی از کشورهای عضو این 

اتحادیه خریداری کنیم.
به گفته بانک، موافقت نامه مذکور مدت زمان سه ساله داشته و به عنوان 
جامع ترین موافقتنامه تجاری کشور در سال های گذشته شناخته می شود.

وی با اشاره به ظرفیت های قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای صادرات کاال 
افزود: 8 منطقه آزاد و 3۲ منطقه ویژه اقتصادی با وجود 185۰ واحد تولیدی و 

1۲8۰ واحد خدماتی برای 51۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
بانک یادآور شد: از سال 9۲ تاکنون 3۲ میلیارد ریال کاال از مناطق آزاد و 
ویژه به سرزمین اصلی ارسال شده و 13۰ میلیارد دالر طی این شش سال 
از مناطق آزاد به دیگر کشورها صادر شده در حالی که میزان واردات کاال به 
مناطق آزاد در این مدت تنها 45 میلیارد دالر بوده است که تراز مثبت 85 

میلیارد دالری تجارت مناطق آزاد را نشان می دهد.
وی بــه زیرســاخت های حمــل و نقــل دریایــی، ریلــی، زمینــی و 
همچنیــن هوایــی از طریــق شــهر فرودگاهــی امــام خمینــی در 
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی کشــور اشــاره کــرد و افــزود: بندر 
چابهار بــا اتصــال بــه خــط راه آهــن چابهار-زاهــدان می تواند به 
 عنوان هاب ارتباطی کشــورهای اوراســیا با کشورهای شــرق آسیا در

 نظر گرفته شود.

شافعی مطرح کرد

زیرساخت های ما آماده انجام توافقنامه اوراسیا نیست
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وزیر نفت اظهار داشت: بنده وقتی پیشنهاد شرکت 
ایرانی را برای توسعه میادین به دولت فرستادم عده ای 
گفتند اینها گرگ زاده هستند.بیژن نامدار زنگنه در 
مراسم امضای قرارداد طرح توســعه میادین نفتی 
پارسی و ترنج که بین شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب و مپنا برگزار شد، گفت: این قرارداد بعد از فاز 
11 پارس جنوبی، آبان و پایدار غرب، سپهر و جفیر، 
پایدار شرق چشمه خشک و دالپری پنجمین قرارداد 
از نوع IPC اســت. تا حدی این قرارداد خوزستانی 
است اما به لحاظ محتوا براساس IPC تبیین شده 
است.وی افزود: سال 95 بعد از بحث های زیادی که 
در هیات مدیره شد، قرارداد تصویب و به نتیجه رسید. 
این مدل قراردادی طرح جدیدی اســت و اولین نوع 
قرارداد در این قالب در حوزه مناطق نفت خیز جنوب 
است.وزیر نفت با بیان اینکه 1۲1 میلیون بشکه نفت 
تولید تجمعی از این میادین خواهد بود، افزود: میزان 
سرمایه گذاری آن ۶ میلیارد دالر و مدت قرارداد 1۰ 
سال است.زنگنه خاطرنشان کرد: برنامه مهم برای این 
میادین فشارافزایی است که نیاز به ماشین های دوار 
و توربین دارد که با حضور شرکت مپنا، کار به صورت 
1۰۰درصد ایرانی انجام خواهد شد.وی گفت: بنده 

وقتی پیشنهاد شرکت ایرانی را برای توسعه میادین 
به دولت فرســتادم عده ای گفتند اینهــا گرگ زاده 
هستند. همچنین وقتی مپنا را احداث کردم گفته 
شد که خالف منابع ملی است، همین ها بعدها گفتند 
جزو افتخارات ملی است؛ این افراد بسیار جسور در 
دروغگویی و حقه بازی هستند. همین افرادی که این 
سخنان را می گویند قطعا دو سال دیگر این اقدامات ما 
را جزو افتخارات ملی خود می دانند.وزیر نفت با بیان 
اینکه بعد از موضوع فناوری در توسعه میادین نفتی 
باید روی تامین مالی کار شــود، خاطرنشان کرد: در 
این قراردادها 8۷۶.5 میلیون دالر کار خالص انجام 
می شود که تالش می شــود بیشترین سهم متعلق 
به شرکت های ایرانی باشــد.زنگنه با تاکید بر اینکه 
در شرایط تحریم باید حتما شــرکت های ایرانی در 
قراردادهای IPC و EPC صنایع باالدســت فعال 
شــوند، ابراز امیدواری کرد: در ادامه کار و مجموعه 
اقدامات مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی نفت 
هرچه زودتر این قــرارداد را تمدید کنند.مقام عالی 
وزارت نفت یادآور شد: امیدوارم طوری کار کنیم که 
امید و نشاط زنده باشد و مجموعه ظرفیت سازی در 
کشور بالاستفاده نماند و به اهداف تعیین شده برسیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در صورت سرپیچی 
وکال و پزشکان از ثبت نام در سامانه امور مالیاتی، ، در زمان 
بررسی اظهارنامه، مالیات و جریمه سنگینی علیه متخلفان 
اعمال خواهیم کــرد. به گزارش مهــر یکی از معضالت 
اساسی در اقتصاد ایران، مربوط به عدم تعهد افراد حقیقی 
و حقوقی به پرداخت مالیات است؛ این معضل به قدری 
عمیق است که مسئوالن تاکنون برای فرار مالیاتی اعدادی 

از ۲5 تا ۶۰ هزار میلیارد تومان را تخمین زده اند.
در این بین آنچه که بیش از این اعداد جلب توجه می کند، 
فرار مالیاتی اقشاری است که در جامعه به عنوان قشر مرفه 
شناخته شده و حقوق ماهیانه ای باال را دریافت می کنند. 
از جمله این اقشار باید به پزشــکان و وکال اشاره کرد که 
علی رغم دریافتی باالیی که دارند اما تمایلی به پرداخت 
مالیات حقه خود ندارد و آنطور که آمار می گوید میزان فرار 
مالیاتی این دو قشر باهم شاید تا 14 هزار میلیارد تومان 
هم برسد. )البته به دلیل شفاف نبودن سازوکارهای مالی 
در اقتصاد ایران هنوز عدد دقیقی برای این موضوع ذکر 
نشده است( این در حالیست که قشر کارمند در صورتی 
که حقوق باالی ۲.۷۰۰ میلیون تومان داشته باشد، پیش 
از دریافت حقوق، مالیات خود را پرداخت می کنند. نکته 
جالب تر در این ماجرا آن است که اگرچه اخیراً سازمان امور 

مالیاتی به صورت جدی عزم خود را برای دریافت مالیات 
از اقشار ثروتمند جزم کرده و ضمن فراهم کردن سامانه ای 
جهت ثبت نام و حتی در نظر گرفتن مشوق و جریمه، باز 
هم شاهد سرپیچی درصد باالیی این قشر از قانون هستیم.

در این راســتا، امیدعلی پارســا رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق 
قانون پزشکان وکال و 15 صنف دیگر که اعالم کردیم باید 
در سیستم سازمان امور مالیاتی ثبت نام کنند. فرض کنید 
حال اصالً کسی ثبت نام نکند، سازمان امور مالیاتی زمان 
بررسی اظهارنامه مالیاتی شخص که مربوط به خرداد ماه 

می شود، به موضوع عدم ثبت نام در سامانه ورود می کند.
وی افزود: در این حین، با استفاده از اطالعات دیگری که 
در سازمان امور مالیاتی داشته و به اطالعات آن شخص 
دسترسی داریم، از آن شخص به عنوان کسی که تکالیف 
مالیاتی خود را انجام نداده است یاد می شود و به این ترتیب 
مالیات و جریمه ســنگینی برای این فرد در نظر گرفته 
می شود و اگر این شخص یک فرد اقتصادی باشد می داند 
که نمی ارزد فرار مالیاتی کند. معاون وزیر امور اقتصادی و 
دارایی گفت: هنوز با متولیان بخش وکالت جلساتی در 
مورد ضرورت ثبت نام وکال در سامانه امور مالیاتی نداشته 
ایم اما حتماً باید ترتیب برگزاری چنین جلسه ای را بدهیم.

فعاالن بازار مســکن هر نوع پرش قیمت مســکن 
 را مشــروط به ثبات بازارهای مــوازی دور از ذهن 

می دانند.
به گزارش ایسنا، واســطه های ملکی، رکود تورمی و 
خرید و فروش از نوع سرمایه گذاری را دو سناریوی 
پیش روی بازار مسکن در سال آینده عنوان می کنند. 
پس از افزایش بیش از 1۰۰ درصدی ماهیانه تعداد 
معامالت در تهران که از دو عامل تغییر قیمت بنزین 
و خرید و فروش های پیش از عید نشأت گرفت برخی 
مالکان بین یک تا دو میلیون تومان در هر مترمربع 
قیمت های پیشنهادی را باال بردند، اما مشاوران امالک 
می گویند که معامالت هنوز در سطح قیمت های قبل 
انجام می شود. چشم انداز پرش قیمتی نیز مشروط 
به ثبات قیمت در بازارهای موازی از جمله ارز، طال و 

بورس بعید است.
میانگین قیمت مسکن در شــهر تهران با ثبت یک 
رکورد در دی ماه ســال 1398 به 13 میلیون و 81۰ 
هزار تومان در هر مترمربع رسید که 4۰ درصد نسبت 
به ســال قبل و ۲.1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش 
یافت. البته رشد قیمت در ماه قبل 8.5 درصد بود که 

به نوعی کنترل شد.
سه ســناریوی رکود تورمی، انجام معامالت از نوع 
ســفته بازانه و رونق غیرتورمی برای بازار مسکن در 

سال آینده تصویر می شــود. اگر فعاالن این بخش 
بخواهند اتفاق ســوم برای این بازار بیفتــد باید از 
دســت کاری قیمت ها پرهیز کنند، چرا که تجربه 
نشان داده هر زمان نرخ های پیشــنهادی باال رفته 
 بازار به ســرعت با افت شــدید معامــالت مواجه 

شده است.
کارشناســان نهایت افزایش قیمت مسکن در سال 
آینده را معادل نرخ تــورم عمومی می دانند این بازار 
در سال 1398 همین شــرایط را سپری کرد. پس از 
آنکه در سال 1398 شاهد پرش های قیمتی و افزایش 
بیش از 9۰ درصد قیمت ها در بازار مسکن بودیم، رشد 
قیمت در سال 1398 به حدود 4۰ درصد رسید و برای 

سال  آینده نیز بین ۲۰ تا 4۰ درصد تصور می شود.
رشــد حدود 4۰ درصد در بازار مسکن در شرایطی 
اتفاق افتاده که دستمزدها حدود 15 درصد باال رفته 
است. در این شرایط فاصله توان متقاضیان واقعی با 
افرادی که دارای مسکن هستند روز به روز عمیق تر 
می شود لذا می توان پیش بینی کرد معامالت از نوع 

مصرفی در سال 1399 کاهش خواهد یافت.
در حال حاضر حدود ۷۷ درصد معامالت مسکن و نوع 
سرمایه گذاری و تنها ۲3 درصد از نوع مصرفی که البته 
بخش قابل توجهی از این افراد از این گروه نیز اقدام به 

تبدیل به احسن واحدهای خود می کنند.

وزیر نفت مطرح کرد

IPC افزایش ۶ میلیارد دالری درآمد با امضای پنجمین قرارداد
رئیس سازمان امور مالیاتی:

جریمه سنگین وکال و پزشکانی که در سامانه مالیات ثبت نام نکنند
سناریوهای پیش روی بازار مسکن در سال ۹۹

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید  به ۵ میلیون و ۵ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه ۱۹ بهمن ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۵ میلیون و ۵ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۴ 
میلیون و ۹۹۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۹۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۷۰ 

دالر و ۷۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۵۱۱ هزار و ۱۰۲ تومان است.
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با گســترش خطــر ویروس 
کرونای جدیــد در نقاطی از 
چین، یک کارشــناس خبر 
داد کــه تاجــران چینی در 
حال پیش خرید ماسک های 
تولیدی ایران هستند. بازار خرید و فروش ماسک در ایران 
به دلیل ترس از واگیری کرونا به طرز بی سابقه ای داغ شده 
و این در حالی است که با وجود تقاضای باال عرضه وجود 
ندارد. شماری از کاربران شبکه های اجتماعی از کمبود 
ماسک در داروخانه های کشور بخصوص تهران خبر داده اند 
اما چند کاربر نیز درباره چنین موضوعی ابراز تردید کرده اند. 
فعاالن بازار بر این باورند که چون چین از ایران درخواست 
ماسک کرده در بازار ایران ماسک نایاب شده و بازار سیاه این 
کاال در فضای مجازی و سایت دیوار به راه افتاده است. اما آیا 
می توان باور کرد که کشور چین که طی ده روز بیمارستانی 
مجهز می سازد از ایران ماسک وارد کرده است؟ در فضای 
مجازی قیمت های نجومی و غیرقابل بــاور فروش انواع 
ماسک ها با توضیحات کارشناسانه دیده می شود که در 

حال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند. 

چین تمام تولیدات ماســک های ایران را 
پیش خرید کرده و می کند

البته طی چند روز گذشــته اعالم شــد که سفارت 

ایران در چین از ورود »یک میلیون ماسک بهداشتی 
اهدایی هالل احمر ایران به پکن« داده اســت. فیصل 
مرداسی، مشاور انجمن صنایع بهداشتی، گفته است 
برخی بازرگانان چینی به ایــران آمده و در حال خرید 
ماسک های تولید ایران هستند. به گفته وی، با توجه 
به گستردگی بیماری کرونا در چین و سایر کشورها، 
خبردار شدیم تاجران چینی به ایران آمده اند و در حال 
خرید ماسک های ایرانی بوده و تقریبا تمام تولیدات ما را 

پیش خرید کرده و می کنند. 

خروج ماسک طبی از کشور بدون مجوز وزارت 
بهداشت ممنوع است

اما سید حســین صفوی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات 
پزشکی سازمان غذا و دارو اعالم کرد که با هماهنگی انجام 
شده با گمرک، خروج ماسک طبی از کشور بدون مجوز 

وزارت بهداشت ممنوع است. وی درباره موارد مطرح شده 
در فضای مجازی مبنی بر صادرات ماسک طبی از ایران به 
کشور چین به دنبال شیوع ویروس کرونا، بیان کرد: پس از 
شیوع ویروس کرونا در کشور چین، تقاضای جهانی برای 
استفاده از ماسک های طبی افزایش پیدا کرد و از طرفی 
برخی واسطه ها به دنبال خریداری این ماسک ها و صادرات 

به چین بودند.
برای اینکه بتوانیم نیازهای داخل کشور را مدیریت کنیم، 
اعالم کردیم که خروج هرگونه تجهیزات پزشکی باید با 
هماهنگی وزارت بهداشت انجام شود و مازاد نیاز داخلی 
را می توانیم در اختیار صادرکنندگان قرار دهیم. وی ادامه 
داد: از طرفی برخی به دنبال این بودند که ماسک های طبی 
را اهدا کنند، اما به هر حال خــروج تجهیزات و ملزومات 
پزشکی که ماسک طبی هم بخشی از آن محسوب می شود، 
باید با هماهنگی وزارت بهداشــت انجام شود و حتی این 

مورد را به گمرک هــم اعالم کردیــم. در روزهای اخیر 
افزایش خاصی در صادرات ماسک طبی نداشتیم. مدیرکل 
تجهیزات و ملزومات پزشکی ســازمان غذا و دارو گفت: 
این اقدام برای جلوگیری از بروز کمبود ماسک طبی در 
کشور انجام شد. ماســک طبی در حال حاضر توسط ۱۵ 
تولیدکننده داخلی در کشــور تولید می شود و نیازی به 
واردات در این زمینه نداریم. حتی این تولیدکننده ها اعالم 
آمادگی کرده اند که می توانند میزان تولید خود را افزایش 
دهند. تولید داخلی ماسک طبی می تواند پاسخگوی نیاز 
داخلی کشور باشد و مردم نگرانی در زمینه کمبود ماسک 

طبی نداشته باشند.

ماسک  »ضدکرونا« به بازار آمد
هرچند وزارت بهداشت طی روزهای گذشته بارها تاکید 
کرده است که این ویروس به کشــور وارد نشده است اما 
موج خبری ایجاد شده و نگرانی بابت شیوع این بیماری در 
کشور، باعث شده تا عده ای از افراد سودجو با تبلیغات کاذب 
در فضای مجازی به فکر کسب درآمد باشند، به صورتی که 
با جست وجویی در فضای مجازی به سادگی با آگهی هایی 
درباره فروش ماسک های »ضد کرونا« با قیمت های باال 
مواجه می شویم. فروش ماسک های ضد کرونا درحالی در 
فضای مجازی صورت می گیرد که ممکن است این کاالی 
سالمت محور از کیفیت و جنس مطلوب برخوردار نباشد 
و سالمت افراد جامعه را تهدید کن. ماسک هایی که بعضا 
بر خالف ادعای مطرح شده »خاص« نیستند و آن ها را به 

راحتی می توان از داروخانه ها تهیه کرد. 

تاجران   چینی   ماسک های   ایرانی   را    پیش خرید  كردند

ماسک  در داروخانه ها  نایاب  شد
گران فروشی ماسک تخلف است                                                                                                                                     بازار  سیاه  خرید و فروش  ماسک

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در ادامه اختالف نظرها میــان دولت و بخش خصوصی 
درباره لزوم وضع عوارض بر برخی کاالها یا آزاد گذاشتن 
صادرات شــان، این بار نامــه جدید رییس ســازمان 
توســعه تجارت برای وضع عوارض بر صــادرات خرما 
اختالف نظرهای جدیدی را به وجود آورده است. با توجه 
به محدودیت های شکل گرفته برای اقتصاد ایران و لزوم 
تامین کامل کاالهای مورد نیاز در بازار داخل، در ماه های 
گذشته دولت تالش کرده صادرات برخی از کاالها را برای 
مدتی کوتاه محدود یا متوقف کند تا به این وسیله بحث 

تامین بازار داخلی با مشکل مواجه نشود.
در ادامه  این تصمیم ها و بــا توجه به افزایش قابل توجه 
تقاضای خرما در ایام ماه رمضان، طبق آنچه که پایگاه 
اطالع رسانی اتاق بازرگانی تهران اعالم کرده، سازمان 
توسعه تجارت در نامه ای به انجمن ملی خرما و نهادهای 
بخش خصوصی اعالم کرده که صادرات این محصول از 
۱۵ فروردین ماه تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ عوارض 
خواهد داشــت. هرچند هنوز نرخ دقیــق این عوارض 
مشخص نشده اما براساس نامه حمید زادبوم، این تصمیم 

در جلسه کارگروه های تخصصی با حضور قائم مقام وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گرفته شده است. با وجود آنکه 
وضع عوارض نســبت به ممنوعیت هــای صادراتی که 
در سال های گذشته اجرایی می شد سیاستی نرم تر به 
شمار می رود، اما بخش خصوصی نسبت به این تصمیم 
دولت انتقادهایی را مطرح کرد. طبق اعالم اتاق بازرگانی 
تهران، احمدرضا فرشچیان رییس کمیسیون کشاورزی 
اتاق تهران در این رابطه می گوید که در ســال ۱۳۹۷ 
تولید خرما در کشــور حدودا ۸۰۰ هزار تن بوده که از 
این عدد ۳۸۰ هزار تن آن صادر شــده است که عددی 
نزدیک به ۵۰ درصد تولیدات را نشان می دهد. به گفته 
وی، با وجود آنکه پیش بینی می شود میزان تولید خرما 
در سال جاری به حدود یک میلیون تن برسد اما صادرات 
خرما در هشت ماهه ابتدایی امسال تنها ۱۰۰ هزار تن 
برآورد شده که یکی از دالیل آن عوارض صادراتی بر این 
محصول است؛ از این رو بخش خصوصی نسبت به بحث 
عوارض جدید هشــدار داده و معتقد است باید در این 

برنامه ها تجدیدنظر صورت گیرد.

یک کارشــناس اقتصادی صنعت پوشاک را حوزه ای 
دانســت که در رکودهای اقتصادی نیز رونق داشته و 
می تواند ارزآوری ۱۰ میلیارد دالری برای کشور داشته 
باشد، گفت: اگر ما بتوانیم ۵۰۰ میلیون دالر صادرات 
پوشاک داشته باشیم، بیش از ۱۵۰ هزار شغل مستقیم 
و ۲۲ هزار شغل غیر مستقیم در صنعت پوشاک ایجاد 
می شود.هادی ســلیمی زاده، کارشناس اقتصادی، با 
بیان اینکه صنعت پوشــاک، حوزه ای اشتغالزا است، 
گفت: حجم بازار صادرات پوشــاک در سال ۲۰۱۵ در 
حدود ۴۰۰ میلیارد دالر بوده است و تخمین زده می 

شود در سال های آتی به ۲ هزار میلیارد دالر برسد.
وی چین و بنگالدش را دارای رتبه اول و دوم در تولید 
پوشاک دانســت و گفت: کشور ما ســهم ناچیزی در 
صادرات پوشــاک دارد. ما در بین کشورها، ارزانترین 
نیروی کار را در اختیار داریم و صنعت پوشاک نیز حوزه 
ای که نیروی انسانی محور است. سود دهی همه زنجیره 
تولید پوشاک، بسیار خوب است. باید در حوزه طراحی 
پوشاک وارد شد، چرا که طراحی لباس، سودده ترین 
حوزه تولید است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
باید در حوزه پوشاک برند سازی کرد، افزود: ترکیه که 
در لباس معروف است، به دلیل خرید برندهای ایتالیایی 
بوده است. باید برای خرده فروشی نیز سیاست گذاری 

کرد تا پوشاک ارزان بدست مردم برسد.
وی ادامه داد: چالش حوزه صنعت پوشــاک این است 
که خرده فروش، از تولید کننده بیشــتر سود می برد. 
دلیل آن هزینه های سرباری است که فروشنده خرده 
فروش وارد می شود که بخش عمده این هزینه، مربوط 
به اجازه مغازه است.سلیمی زاده بانک ها را عامل گرانی 
اجاره بهای مغازه های تجاری دانست و اظهار کرد: مکان 

های خوب تجاری شهرها در اختیار بانک ها است و آنها 
قیمت ها را تعیین می کنند.

کارشناس اقتصادی در برنامه پایش گفت : تولیدی های 
پوشاک در کشــور به طور نامتوازن پخش شده اند. به 
گونه ای که ۴۰ درصد تولیدی ها در تهران، ۲۰ درصد 
در مشهد و ۱۰ درصد در آذربایجان شرقی استقرار دارند. 
باید به سمتی برویم تا در مناطق محروم نیز تولیدی 
پوشاک تاسیس شــود. زیرا به دلیل نیروی کار ارزان 
قیمتی که در این مناطق است، هزینه تولید پوشاک 
کاهش می یابد و به فروش راحت تر آن کمک می کند.

وی افزود: دلیل متمرکز بودن تولید پوشاک در مناطقی 
با هزینه های زیاد این اســت که زنجیره ارزش تولید 
پوشاک در تهران متمرکز می باشد و استقرار در نواحی 
دیگر صرفــه اقتصادی ندارد.ســلیمی زاده ادامه داد: 
باید در زنجیره ارزش پوشــاک سیاست گذاری های 
صحیحی داشت و از پایین به باال سیاست گذاری انجام 
شود. پتانسیل اشتغال زایی صنعت پوشاک ۲ میلیون 
شغل است که در حال حاضر کمتر از ۶۰۰ هزار نفر در 

این حوزه مشغول به کار هستند.
کارشناس اقتصادی گفت: دستمزدهای صنعت پوشاک 
نیز، مطلوب است. با توجه به اینکه در حال حاضر واردات 
پوشاک صرفه اقتصادی ندارد، باید به صنعت پوشاک 
توجه جدی کرد. به نحوی که بتوانیم در حوزه پوشاک 
نیز ضمن تامین نیازهای داخلــی، به صادر کننده ای 
خوب تبدیل شویم.وی در پایان افزود: در صنعت پوشاک 
این ظرفیت وجود دارد که ۱۰ میلیارد دالر برای کشور 
ارز آوری داشته باشد. ورود فعاالنه در صنعت پوشاک 
می تواند مشکالت اشتغال کشور را حل کند تا آنجا که 

واردات نیروی کار نیز الزم می شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکــه میزان اخذ مالیات در 
۲۰ سال گذشــته نظیر نداشته اســت، گفت: با 
پایش تراکنش های بانکی، فراریان مالیاتی را به 

تور انداختیم.
به گزارش مهر، فرهاد دژپســند در حاشــیه در 
سومین نشست هم اندیشی صاحبنظران جوان 
اقتصادی با موضوع مولدسازی دارایی های دولت، 
در جمع خبرنــگاران با بیان اینکــه برای نهایی 
کردن الیحه مولد ســازی دارایی دولت تصمیم 
گرفتیم این موضوع را به شــور بگذاریم، گفت: 
جلسه ای با حضور صاحب نظران جوان در حوزه 
اقتصاد برگزار شد شبهه ای مبنی بر اینکه شرایط 
مالی دولت باعث شــده به این موضوع پرداخته 
شود ایجاد شده اســت اما باید تاکید کنم بحث 
مولدسازی دارایی ها از سال ۹۴ آغاز شده است. 
مولدســازی دارایی ها فقط به منزله درآمدزایی 
نیست و اهداف مهمتری از جمله رشد اقتصادی را 
دنبال می کند. ما می خواهیم از دارایی ها به عنوان 

اهرمی برای رشد اقتصادی استفاده می کنیم.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی با اشــاره به بحث 
درآمدهای مالیاتی دولت گفت: امســال نسبت 
به ۲۰ سال اخیر رشد درآمدهای مالیاتی بی نظیر 
بود و توانســتیم از طریــق تراکنش های بانکی 
فرار مالیاتی را به تور بیاندازیم. البته هرگز عین 
تراکنش بانکی مبنای مالیات نیست بلکه پایش 
می شــود. همچنین با بنگاه های بزرگ مقیاس 

برای دریافت مالیات صحبت کرده ایم.
دژپسند همچنین درباره مولدسازی دارایی های 
دولت در ســال ۹۹، گفت: تمام ۴۹ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان مصوب در بودجه سال آینده برای 
درآمد دولت از دارایی ها فقط به بحث مولد سازی 
دارایی هــا بر نمی گردد و واگــذاری و خصوصی 

سازی ها هم شامل آن می شود.
وی با اشــاره به الیحه مولدســازی و مدیریت 
دارایی های دولت، اظهار داشت: این الیحه فراتر 
از دوره کوتاه مدت است و به دنبال آن هستیم که 
از طریق آن اهداف بلند مدت اقتصادی را برآورده 
سازیم. سعی ما این است که تا پایان سال الیحه 

نهایی شود.

دژپســند تاکید کرد: برای تأمیــن منابع دولت 
تبصره ۱۲ در بودجه گنجانده شده است و الیحه 
مولدســازی دارایی ها تنها با هدف تأمین درآمد 

نیست.
وی دربــاره چگونگی افزایــش اطمینان بخش 
خصوصی به دولت در واگذاری ها اظهار داشــت: 
اولین موضوع این است که مراقبت ها را افزایش 
می دهیم و با شــفافیت بیشــتر عمل می کنیم. 
موضوع مهم در واگذاری ها این اســت که قیمت 
گذاری ها از طریق گروه کارشناســان انجام و در 
هیأت واگذاری ارائه می شود و در این هیأت است 
که درباره قیمت تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
دژپســند ادامه داد: موضوع دیگر این است که 
به قطع بر اســاس مقررات و قوانیــن موجود از 
واگذاری های انجام شــده دفــاع خواهیم کرد و 
اطمینان را بــه بخش خصوصــی می دهیم که 

معامله آنها به سهولت شل و سست نمی شود.
دژپسند افزود: خصوصی ســازی دستور صریح 
رهبری اســت و رئیس جمهور و قوای سه گانه 
هم به آن تاکید دارند و تمــام این موضوعات در 
الیحه مولد ســازی دارایی های دولــت در نظر 

گرفته می شود.
وزیر اقتصاد همچنین درباره وضعیت هپکو اظهار 
داشت: هپکو به دولت برنگشته است لغو واگذاری 
انجام شده اما در حال حاضر هپکو در بورس در 

حال عرضه سهام است.
دژپسند در مورد اینکه آیا احتمال ابطال واگذاری 
ایران ایر تور به دلیل ابهاماتی که در فرآیند قیمت 
گذاری آن اعالم شده وجود دارد گفت: واگذاری 
ایران ایر تور باطل نمی شود هیأت واگذاری تمام 
فرآیند واگذاری این شــرکت را بررسی کردند و 

ابهامات رفع شده اند.
وزیر اقتصاد همچنین درباره رشد ۵۰ درصدی 
جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: خدا را شکر 
می کنم که علیرغم تهدیدها و تحریم های دشمن 
میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب ۵۰ درصد 

رشد پیدا کرده است.
وی گفت: میزان سرمایه گذاری های خارجی با 

۴.۵ میلیارد دالر، رشد ۵۰ درصدی داشت.

اصلی ترین مشکالت مسکن 
در کشــور قیمــت زمین و 
ســوداگری در این بخش، 
ضعف قوانیــن، ضعف بازار 
رهن و حجم باالی مسکن 
نامناسب است. بر اســاس گزارش های منتشر شده 
معامالت ماهانه مسکن در تهران هزار واحد کاهش 
پیدا کرده است و قدرت خرید همچنان در بازار مسکن 
کمتر می شــود. از آنجاییکه در ایران قیمت مسکن 
وابسته به مسائل سیاســی و اقتصادی است بنابراین 

قیمت مسکن بسیار افزایش یافته و افزایش نرخ ارز 
موجب کاهش توان مالی مردم برای خرید خانه شد. 
از طرفی دیگر در ایران متوسط سهم زمین از قیمت 
مسکن در مقایسه با دیگر کشورها بسیار باالست. سهم 
زمین از قیمت مسکن در نقاط متراکم شهری در حدود 
۶۰ درصد اســت و در مورد مسکن لوکس این سهم 

حتی به ۸۰ درصد هم می رسد.
بر اساس گزارشی که اخیرا منتشر شده است تعداد 
معامالت مسکن در شهر تهران در ۱۰ ماهه نخست 
امسال به ۶هزار واحد رســیده که در مقایسه با آمار 
۱۰ هزار واحدی مدت مشابه سال قبل، ۴ هزار واحد 
کاهش را نشان می دهد. معاونت بررسی های اقتصادی 
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی و با استناد به آمارهای 

بانک مرکــزی و مرکز آمار ایران بــه تعداد معامالت 
مسکن در هر ماه پرداخته و نوشته است: متوسط تعداد 
معامالت مسکن در هر ماه در ۱۰ ماهه نخست ۱۳۹۸ 
برابر با ۶هزار واحد مســکونی بوده است. این آمارها 
نشان می دهند که در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۶، 
به طور متوسط ۱۵ هزار واحد مسکونی معامله شده 
که این رقم برای سال گذشته به ۱۰ هزار واحد کاهش 
یافته است. این آمار به خوبی نشان می دهد که تعداد 
معامالت مسکن شهر تهران از ۱۵ هزار واحد در پایان 
دی ماه ۱۳۹۶ به ۶ هزار واحد در مدت مشابه امسال 

رسیده که ۹هزار واحد کاهش را نشان می دهد.
در این گزارش آمده اســت: با وجود کاهش نرخ رشد 
قیمت واحدهای مسکونی شهر تهران در دی ماه سال 

۱۳۹۸ نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۷، اما سرعت رشد 
اجاره بها همچنان رو به افزایش است. بررسی اجزای 
تورم در دی ماه امسال نیز نشــان می دهد که بخش 
عمده ای از این رشد مربوط به افزایش اجاره بها بوده 
است. براساس این گزارش، نرخ رشد قیمت مسکن در 
۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ برابر با ۹۰.۸ درصد بوده 
که حدود ۵۰ درصد )۴۹.۹ درصد( بیشتر از رقم ۴۰.۹ 
درصدی مدت مشابه امسال است. با این حال نرخ رشد 
اجاره بها در ۱۰ ماهه ۱۳۹۷ که ۱۹.۹ درصد بوده، برای 
مدت مشابه ۱۳۹۸ به ۲۹ درصد افزایش یافته است. 
این آمار نشان می دهند که نرخ تورم در دی ماه سال 
گذشته برابر با ۳۹ درصد بوده که در دی ماه امسال به 

۲۶.۲ درصد کاهش یافته است.

معامالت ماهانه مسکن شهر تهران 4هزار واحد كاهش یافت

افزایش سرعت  رشد  اجاره بها

زمین بخش عمده قیمت مسکن را تشکیل می دهد
حسین محمودی، کارشناس اقتصادی

در مدت اخیر به دالیل مختلفی که بسیار به آن اشاره شده است بازار مسکن در رکود قرار گرفته است. افزایش نرخ ارز از سال گذشته تا به امروز حتی در ماههای اخیر که به ثبات نسبی رسیده است تاثیر بسیاری بر بازار مسکن داشته است. 
افزایش قیمت بنزین به رغم تاکید بسیاری که شد باز هم اثرات منفی بر بازار خرید و فروش مسکن داشته است. افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت مصالح ساختمانی شد و این اقالم به بازارهای صادراتی رفتند تا سود بیشتری داشته باشند. 
بسیاری از افراد به منظور درآمدزایی از فرصت افزایش نرخ ارز استفاده کردند و همین امر موجب شد تا ساخت و ساز گران تمام شود.  دولت باید زمین ارزان در اختیار انبوه ساز قرار دهد تا بحران خانه دار شدن مردم به مرور حل شود. با این روش 
دست دالالن هم از بازار خرید و فروش مسکن و دامن زدن به قیمت های بازار مسکن کوتاه خواهد شد. به عبارتی با این روش یک مثلث میان مصرف کننده، تولید کننده و دولت ایجاد می شود تا راحت تر بر اجرای طرح نظارت شود و مشکل 
دالل بازی این حوزه کاهش پیدا کند. مشکل دیگر بازار مسکن در شرایط کنونی بانک ها هستند که امالک بسیاری دارند و در حالی که زمین بخش عمده قیمت مسکن را تشکیل می دهد، این امالک باید وارد حوزه ساخت و ساز شوند. بنابراین 
در مجموع با بازاری روبه رو هستیم که از یکسو، در اثر فشارهای تورمی ناشی از افزایش نقدینگی، افزایش قیمت های جدی در آن رخ داده است و از سوی دیگر بخش مهمی از نیاز مسکن در اثر نداشتن قدرت خرید کافی به تقاضای موثر تبدیل 

نشده است و به عالوه ساخت وساز نیز متناظر با این نیاز صورت نگرفته است.

نگرانی از واگیری کرونا موجب سودجویی بسیاری شده است
مرتضی مقدم، رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی مشهد

با توجه به اینکه شیوع کرونا در جهان افزایش پیدا کرده مردم  ایران نیز با شنیدن اخبار ضد و نقیض در این رابطه به دلیل نگرانی از واگیری کرونا اقدام به خرید ماسک های مختلف کرده اند و تب خرید ماسک در بین مردم ناشی از جو روانی 
ایجاد شده بابت شیوع بیماری کرونا است. همچنین اخبار مربوط به فروش این ماسک ها به چین نیز موجب شده در بازار کمبودهایی دیده شود. از آنجایی که پس از بروز اتفاقاتی از این دست بازار ملتهب می شود امروز نیز همین شرایط برای 
بازار ماسک بخصوص ماسک های نانویی افتاده است. سواستفاده از شرایطی که امروز جهان و به دنبال آن ایران به آن دچار شده به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید با سودجویانی که بازار خرید و فروش ماسک را با قیمت های غیرمتعارف 
آغاز کرده اند برخورد شود. قیمت مصوب ماسک بین ۱۵ هزار ریال تا ۳۵ هزار ریال است و باید از فعالیت افرادی که باالتر از این قیمت، محصول را عرضه کنند برخورد شود. افراد سودجو به دنبال شایعه گسترش بیماری کرونا سبب خرید 
غیرمنطقی و بیش از نیاز ماسک در سطح جامعه شده اند در حالی که هم اکنون ماسک های یک بار مصرف تولید داخل به اندازه کافی در دسترس شهروندان قرار دارند. در همین چارچوب به واحدهای توزیع تجهیزات پزشکی ابالغ شده هر 

واحد فقط ۵ تا ۱۰ ماسک را در اختیار متقاضیان قرار دهد. همچنین با افرادی که ماسک را باالتر از قیمت مصوب می فروشند برخورد می شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ظرفیت ارزآوری ۱۰ میلیارد دالری با رونق صنعت پوشاک

وضع عوارض بر صادرات خرما

دژپسند: امسال نسبت به 20 سال اخیر رشد درآمدهای مالیاتی بی نظیر بود

پایش مالیاتی تراکنش های بانکی 
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شهردار اصفهان از امضای تفاهم نامه ای با 
دولت برای بازســازی اتوبوس ها خبر داد و 
گفت: این تفاهم نامه طی دو بخش امضا شده 
و یک بخش باقی مانده که قرار است با شیوه 
جدید از نظر تامین مالــی 700 اتوبوس در 

شهر اصفهان بازسازی شود. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، قدرت اله نوروزی در برنامه رادیویی 
»شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو« با تبریک 
دهه فجر به شهروندان و به همه ملت ایران، 
اظهار کرد: چهل و یکمین ســال پیروزی 
انقالب اسالمی را آغاز کردیم و همزمان با این 
ایام شهرداری اصفهان فعالیت های خوبی را 

شروع کرد. در حال حاضر 200 عنوان برنامه 
با 400 اجرا در سطح شهر داریم و در مناطق 
افتتاحیه های مختلفی خواهیم داشت که 
روز گذشته در منطقه 10 خدمات جدیدی 
در خدمت مردم قرار گرفت. همچنین روز 
دوشنبه هفت آینده هم در منطقه 12 پروژه 

هایی را در اختیار مردم قرار خواهیم داد. 
وی ادامه داد: برنامه های دهــه فجر را در 
همه مناطق با همکاری همه اقشــار دانش 
آموزان و سایر شــهروندان اجرا می کنیم 
که ابتکار نویی اســت و مــی تواند موجب 
شادمانی همه مردم شود.   شهردار اصفهان 
تصریح کرد: شهرداری اصفهان حدود یک 

و نیم ســال پیش به صورت داوطلبانه در 
شــانزدهمین دوره تعالی سازمانی شرکت 
کرد و همه زیرمجموعه شــهرداری توسط 
ارزیابان خارج شهرداری ارزیابی شدند که 
این اقدام موجب شد تا شهرداری نقاط قوت و 
 ضعف را شناسایی کرده و فرصتی برای ارتقا 
داشته باشد. وی با بیان اینکه این کار برای  
اولین بار در کشور و توسط شهرداری اصفهان 
به عنوان اولین شهرداری در ایران انجام شد، 
اظهار کرد: شــهرداری با این کار خود را در 
معرض قضاوت دســتگاه های ارزیابی قرار 
داد و ادامه آن می تواند برای شهرداری مفید 
باشد و برای امسال هم اعالم آمادگی کردیم.

شهردار اصفهان گفت: ایستگاه پمپاژ و منبع 
ذخیره آب دو هزار و 500 مترمکعبی که آب 
مورد نیاز آن از پساب تصفیه شده تامین می 
شود در منطقه 11 شــهر اصفهان به بهره 
برداری رسید که این اقدام در زمینه توسعه 

پایدار در شهر صورت گرفته است.  
بــه گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای 
شــهرداری اصفهان، قدرت الــه نوروزی 
در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »ســالم 
اصفهان« بــا تبریــک روز 22 بهمن، روز 
پیروزی انقالب اسالمی، اظهار کرد: روز سه 

شنبه با حضور همه مردم در راهپیمایی روز 
22 بهمن شرکت کرده و این روز را گرامی 

خواهیم داشت.     
وی ادامه داد: این روزهــا الیحه بودجه 99 
شــهرداری اصفهان در کمیســیون تلفیق 
شورای شــهر در حال بررسی و نهایی شدن 
است که بنده هم در جلساتی از این کمیسیون 
 بــرای توضیح برخــی موارد حضــور پیدا 
می کنم.  شــهردار اصفهان تصریح کرد: در 
بودجه ســال 99 شــهرداری در کنار پروژه 
های بزرگ عمرانی ردیف های مختلفی برای 

پروژه هایی در مقیــاس های مختلف که به 
افزایش زیست پذیری شهر از یک طرف و رفاه 
مردم از سوی دیگر کمک می کند، فکر شده 
است.   وی افزود: بودجه سال 99 شش هزار 
میلیارد تومان است که هم بررسی و تصویب 
آن توسط شورای شهر کار سنگینی است و 
هم تامین اعتبار آن طاقت فرساست. امیدوارم 
با کار و تالش مبتنی بر تدبیر مثل دو ســال 
 گذشته شاهد تحقق بودجه ها و تخصیص آن 
 بــه پــروژه هــای شــاخص شــهری و 

منطقه ای باشیم.

در دیدار سفیر ایران در دانمارک با شهردار 
و برخی اعضای شــورای شــهر اصفهان، 
زمینه های مشــترک بــرای تعامل بین 
اصفهان و دانمارک در حوزه هایی همچون 
گردشــگری، خواهرخواندگــی و صنایع 
دستی مورد بررسی و گفت و گو قرار گرفت.
بــه گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای 
شهرداری اصفهان، افسانه نادی پور، سفیر 
ایران در دانمارک که به تازگی به این سمت 
منصوب شده اســت، پیش از عزیمت به 
محل ماموریت خود با شــهردار و برخی 
اعضای شورای شهر اصفهان دیدار و گفت 

و گو کرد.
شــهردار اصفهان در این دیدار با اشاره به 
اینکه خوشحالیم که یک خانم اصفهانی 

به عنوان سفیر دانمارک انتخاب شده است 
و می تواند منشــأ خیر و برکت برای شهر 
اصفهان باشد، اظهار کرد: جایگاه سفیر در 
نظام سیاسی ما باالست و سفیر در خارج از 
کشور مانند استاندار در یک استان می تواند 

فعالیت و نقش داشته باشد.
وی با بیان اینکه امیدوارم با انتخاب شما به 
عنوان سفیر ایران در دانمارک فرصت های 
تعامل اصفهانی ها با زمینه های مشترک 
بین اصفهان و دانمارک فراهم شود، گفت: 
ما با هیچ یک از شهرهای دانمارک پیوند 
خواهرخواندگی نداریم و امیدواریم با حضور 
شما زمینه این کار با یکی از شهرهایی که 
با اصفهان خویشاوندی اقتصادی، علمی، 

فرهنگی، صنعتی و ... دارد، فراهم شود.

قدرت اله نوروزی با اشــاره به اینکه نگاه 
مدیریت شــهری، به جای توسعه صنعت 
در اصفهان که بالی جان بشر شده است، 
توسعه گردشگری برای ایجاد اشتغال در 
شهر است، ادامه داد: طرح اصفهان 2020 
در همین زمینه تدوین و اجرا شده است تا 
گردشــگری را به عنوان یک صنعت برای 
اصفهان مطرح کنیم تا منشأ تحول برای 

شهر باشد.
وی به شرایط دشواری که تحریم ها برای 
فعالیت های شهری مانند خریداری برخی 
تجهیزات ایجاد کرده است، اشاره و اظهار 
کرد: با وجود ایــن چالش ها می توانیم به 
واسطه حضور شما، تعامالتی را با دانمارک 

در حوزه گردشگری برقرار کنیم.

شهردار اصفهان:  

700  اتوبوس شهر اصفهان طی تفاهم با دولت بازسازی می شود 

شهردار اصفهان:  

احداث منبع آب منطقه 11 در راستای توسعه پایدار به بهره برداری رسید

در دیدار سفیر ایران در دانمارک با شهردار اصفهان مطرح شد:

گردشگری، نقطه پیوند اصفهان و دانمارک
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حمايت از شركت هاي دانش بنيان، راهبرد اصلي وزارت نفت است
معاون امور حقوقي و مجلس وزارت نفت، حمايت از توليدات داخلي را از برنامه ها و اهداف صنعت نفت برشمرد و گفت: راهبرد اصلي اين وزارتخانه حمايت از شركت هاي 

دانش بنيان و جديد است. شجاع الدين بازرگاني در حاشيه مراسم تجديد ميثاق معاونان و مديران ارشد حوزه نفت و انرژي و جمعي از كاركنان صنعت نفت با آرمان هاي 
امام راحل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بومي سازي و توليد انبوه در همه حوزه ها براي ايجاد اشتغال و ارزبري در كشور از اهداف صنعت نفت به شمار مي رود. 

 رای نهایی شــوراي رقابت در مورد 
انحصارگرایی »اسنپ فود« در بازار 

سفارش آنالین غذا صادر شد. 
طــی شــکایت »چیلیــوري« از 
»اسنپ فود« به دلیل انحصارگرایی 
در بازار آنالین ســفارش غذا، 22 مهر ماه شــوراي رقابت رأي 
به »غیر رقابتي بودن« فعالیت »اســنپ فود« و توقف این نوع 
فعالیت را داد و این شرکت را 100 میلیون تومان جریمه کرد؛ اما 
»اسنپ فود« آن را وارد ندانست و درخواست تجدیدنظرخواهی 
داد؛ اما حاال درخواست تجدیدنظر »اسنپ فود« رد و رأي قبلي 
شوراي رقابت، نهایي شده است. حال »اسنپ فود« نه تنها محکوم 
به پرداخت مبلغ جریمه اســت، بلکه باید جوابگوی سهم بازار 
ازدست رفته چیلیوری در دو سال اخیر باشد؛ موضوعی که اگر 
صورت اجرایی به خود بگیرد نخستین دعواهای حقوقی خواهد 
بود که در اکوسیستم استارت آپی کشــور وارد دور تازه ای شده 
است. مدیرعامل چیلیوري اعالم مي کند که این شرکت تصمیم 
دارد در مرحله بعدي، با اقدام حقوقي، خسارتي که به چیلیوري 
در دو سال اخیر از محل »از دست دادن سهم بازار« تحمیل شده 
را از »اسنپ فود« دریافت کند؛ خسارتي که به گفته او، »به شدت 

ســنگین« خواهد بود. این قدم بعدي در پرونده پرسروصداي 
اکوسیستم استارت آپي ایران است.  به گفته صادقیان، اقدامات 
اسنپ فود براي قرارداد بستن با رستوران ها به شکل انحصاري در 
زمستان 97 به اوج خود رسید: »این اقدام کامالً به شکل هدفمند 

و براساس لیست رستوران هاي برتر و داراي برند بود. «

دفاعيهاسنپفود
اما باز هم، این همه ماجرا نبود. کمتر از یک ماه بعد، در 1۳ آبان، 
چیلیوري و اسنپ فود در کمیسیون تجارت الکترونیکي سازمان 
نظام صنفي رایانه اي در برابر هم قرار گرفتند. این جلسه، فرصتي 
شد تا اسنپ فود هم از اقدامات خود دفاع کرده و استدالل هایش را 
بیان کند. استدالل اصلي »مهراد عبدالرزاق«، رئیس هیات مدیره 
اســنپ فود این بود که تعریف دقیقي از انحصــار وجود ندارد. 
عبدالرزاق اعالم کرد که به اعتقاد او نه قانون، نه فهم عمومي و نه 

تصمیم گیرندگان در این رابطه صراحت ندارند. 

ماجراادامهدارد
اما از سوي دیگر مدیرعامل چیلیوري در جلسه کمیسیون تجارت 
الکترونیکي، اعالم کرد که 2 سال پیش سهم اسنپ فود حدود 50 
درصد از بازار سفارش آنالین غذا بود و سایر رقبا نیز 50 درصد 
دیگر سهم این بازار را داشته اند اما امروز به گفته اسنپ، سهمش 

بین ۸0 الي 95 درصد از این بازار است. 

نکته دیگري که علیرضا صادقیان به آن اشاره کرد، این بود که آیا 
نظام حقوقي کشور مي تواند زیاني که چیلیوري در این میان دیده 
را ارزیابي کننــد؟ او در همین رابطه گفت: »ضــرري که دیده ایم 
بسیار سنگین بوده و متاسفانه ما نهادهایي نداریم که خودشان به 
شکل فعال وارد شوند و جلوي چنین اتفاقاتي را بگیرند. در نتیجه 
برگرداندن سهم بازاري که چیلیوري در این دو سال از دست داد، 
براي ما بسیار پرهزینه و سخت است. « اکنون که به ۶ ماه گذشته 
نگاه مي کنیم مي بینیم که حاال راي شوراي رقابت، قطعي شده است 
اما اینطور که به نظر مي رسد و مدیرعامل چیلیوري مي گوید، این 
موضوع هنوز به پایان نرسیده و مرحله اي تازه در راه است. چیلیوري 
حاال به دنبال حق و حقوق، و البته جبران خسارت براي سهم بازاري 
است که مي گوید از دست داده است.  ســعید لطفي، مدیرعامل 
اسنپ فود در اظهارنظري کوتاه گفت: »مراحل قانوني هنوز به پایان 
نرسیده و دادگاه هاي دیگري وجود دارند که بتوانند در این زمینه 
نظر بدهند.« او با اعالم اینکه تیم حقوقي آنها در حال بررسي دقیق تر 

این موضوع هستند تاکید کرد که هنوز چیزي نهایي نشده است. 

حکــمشــورایرقابتبــرای»اســنپفود«
الزماالجراست

مدیرعامل »چیلیوری« در پاسخ به این سوال »کسب وکار« که »به 
نظر شما با اعالم رای شورای رقابت، آیا انحصارگرایی در این بازار 
پایان پیدا می کند«، گفت: »به هر حال ما پیگیر اجرای این حکم 

هستیم زیرا این حکم قانون است. آن کسی که قانون را رعایت نکند 
و وقعی به آن ندهد، حتی می تواند برای او مسئولیت کیفری در پی 
داشته باشد. ما قطعاً پیگیر این حکم می شویم. اگر »اسنپ فود« 
آن را اجرا نکند، به هر حال از طریق سیستم قضایی اقدامات الزم 
را انجام می دهیم؛ ولی چون این حکم صادر شده ما در سیستم 
قضایی محق هستیم و حکم برای »اسنپ فود« الزم االجراست.«

صادقیان در پاسخ به ســوال دیگر »کسب وکار« مبنی بر اینکه 
»با توجه به اینکه مدیرعامل »اسنپ فود« گفته است که با وجود 
حکم شورای رقابت، مراحل قانونی به پایان نرسیده و دادگاه های 
دیگری هم هســتند که بتوانند در این مــورد نظر بدهند. نظر 
شــما چیســت؟« گفت: »فکر نمی کنم دادگاه دیگری وجود 
داشته باشد. دادگاه شورای رقابت بود که حکم آن قطعی شده 
و الزم االجراست و این حکم به سیســتم قضایی نیز ابالغ شده 
و ما از طریق سیســتم قضایی پیگیر این حکم خواهیم بود. اگر 
»اسنپ فود« می خواهد در برابر حکم مقاومت کند، مسئولیت 

آن با خودش است. آن جریمه 100 میلیونی در حق دولت بود و 
ما نیز با توجه به اثبات وجود این مشکل، ادعای خسارت خواهیم 
کرد و خسارت مان را خواهیم گرفت. کارشناسان حقوقی ما در 
حال تهیه مدارک هستند و این کار تا حاال انجام نشده و ما برای 
اولین بار ثابت می کنیم که انحصارگرایی چه هزینه ای را می تواند 
برای »اسنپ فود« داشته باشد و شرکت ها نباید این کار را بکنند.« 
او در گفتگو با »کســب وکار« گفت: »در حال برآورد خسارت 
هستیم و آن را به کارشناسان قوه قضائیه ارائه می دهیم. تقریباً دو 
سال است که »اســنپ فود« این کار را شروع کرده و مدارک آن 
نیز موجود است و خسارت ما طی دو سال گذشته و سهم بازاری 
که از دست دادیم باید جبران شود بر اثر کاری که در حال حاضر 
اثبات شده غیرقانونی بوده است.« مدیرعامل چیلیوری در پاسخ 
به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا »الوپیک« برای سرویس دهی 
مشتریان با شما وارد مذاکره شــده است، گفت: »بله، مذاکرات 

در حال انجام است.«

»چیلیوری« خواستار پرداخت خسارت از سوی »اسنپ فود« شد

رأی شورای  رقابت علیه انحصارطلبی »اسنپ فود« 
مذاكره »الوپیك« برای تامین ناوگان »چیلیوری«

ميناحسينی
Newskasbokar@gmail.com

رقابتنابرابردراکوسيستماستارتآپی
اميدهاشمی،مدیرواحدکسبوکارهاینوینوکارآفرینیاتاقتهران

در مورد انحصاری که »اسنپ فود« متهم به آن شده، باید گفت در کل انحصار همیشه بوده است. البته من کارشناس حقوقی نیستم و اظهار نظر من در این زمینه عمومی است. بزرگ ترین انحصار در کشور ما در صنعت خودروسازی است. مگر زمانی که شورای رقابت علیه انحصار خودروسازان حکم می دهد، آن را اجرا می کنند؟ برداشت من به عنوان یک فعال اقتصادی 
این است که وقتی در بزرگ ترین صنعت کشور یعنی صنعت خودروسازی، شورای رقابت علیه انحصار خودروساز حکم می دهد؛ اما اجرا نمی شود؛ بنابراین به این نتیجه می رسم که رأی شورای رقابت الزم االجرا نیست. این رأی حتی می تواند در مورد کسب وکارهای کوچک تری مثل کسب وکارهای اینترنتی که در حوزه سفارش آنالین غذا فعالیت می کنند، باشد. 
انحصار به دو طریق می تواند ایجاد شود. گاهی انحصار از طریق رانت حاکمیتی ایجاد می شود مثل رانتی که دولت به خودروسازان کشور داده یا از طریق پول ایجاد می شود. به طور مثال پول من به عنوان صاحب یک کسب وکار، آنقدر زیاد است که محصولی را به صورت انبوه وارد بازار می کنم و قیمت را پایین می آورم. بعد در بازار اخالل ایجاد می کنم. دولت درنهایت 
قوانین آنتی دامپینگ برای من ایجاد می کند. در بحث »اسنپ فود«، آنچه مشخص است این است که این کسب وکار احتماال انحصار ایجاد کرده اند آن هم با وجود پول؛ یعنی به رستوران ها اعالم کرده اند که ما بازاریابی انبوه داریم و اگر با ما کار کنید، این منافع برای شما خواهد بود و برای اینکه این منافع برای شما باشد با کسب وکار دیگری کار نکنید. البته نکات 
حقوقی در این مساله مطرح است. آن رستوران طرف قرارداد نیز تمایل داشته که آن را امضا کرده است. »اسنپ فود« تنها پیشنهاد را داده است؛ آن هم قبول کرده و می توانسته قبول نکند. بنابراین از نظر حقوقی خیلی هم نمی شود به »اسنپ فود« خرده گرفت؛ اما از نظر حرفه ای می شود به او خرده گرفت که شما به عنوان یک کسب وکار اینترنتی بزرگ در اقتصاد 
کشور کار می کنید، چرا نمی آیید کارهایی کنید که کسب وکارهای کوچک تر رشد کنند؟ یعنی شما که نقش لیدر و رهبر را در بازار دارید پشت سر خودتان کسب وکارهای کوچک و جدید متولد کنید که بازار بزرگ تر شود نه اینکه بازار موجود را تصاحب کنید. این یک کار غیرحرفه ای است. شما در هر کجای دنیا بروید - در سیلیکون ولی که دیگر امیال و آرزوهای 
کل استارت آپ ها در کل دنیاست- بنگاه های بزرگ به بنگاه های کوچک تر در همان زمینه کمک می کنند که رشد کنند. برای اینکه معتقدند وقتی بازیگر و رقیب در یک فضای کسب وکار بیشتر است، در نهایت به نفع آن صنعت است زیرا صنعت بزرگ تر، بالغ تر و به روزتر می شود ولی وقتی یک کسب وکار بزرگ هم بقیه را در یک رقابت نابرابر نابود کند کسب و 
کارهای رقیب رشد نمی کنند و محیط راکد و نهایتا فاسد می شود. بنابراین کار حرفه ای تر این بود که »اسنپ فود« از تمام کسب وکارهای خرد کوچک حمایت کند. اگر کسب وکار کوچک نابود شود، فضای نوآوری و رقابت می میرد و نهایتا در ابتدا مردم و مصرف کننده متضرر می شود و نهایتاً همان فضایی که بدون رقیب می ماند. اگر گروه »اسنپ« این مساله را 
رعایت نکند، فضا را فاسد می کند و درنهایت متضرر می شود. نهایتا رای شورای رقابت به تجربه من الزم االجرا نیست و آنچه می ماند این است که آوازه »اسنپ فود« خراب خواهد شد؛ یعنی خیلی از جوانان و کسانی که در فضای کسب و کارهای اینترنتی کار می کنند از اسنپ فود استفاده نخواهند کرد. خیلی از آنها به چیلیوری کوچ کرده اند و این کار اسنپ فود بیشتر 

از اینکه آن 100 میلیون جریمه باشد یا کارهای حقوقی و قانونی باشد، بیشتر به یک ضد برند در بین جوانان و جمعیت مرتبط با فضای نوآوری و استارت آپی تبدیل می شود و ضرر این کار خیلی بیشتر از آن 100 میلیون جریمه خواهد بود. توصیه من این است که این کسب وکارها، این کار را نکنند زیرا این کار آسیب می زند به این فضا و خود آنها فاسد می شوند.

مهندس عظیمیــان، مدیرعامل فوالد مبارکه،در جلســۀ 
تدوین اهداف و استراتژی های شرکـــت در ســــال 99، در 
جمــــع معاونان و مدیران فوالد مبارکه از تولید متوازن و پایدار، 
تأمین پایدار مواد مصرفی و تجهیزات، برقراری تـــــوازن در 
ورودی و خـــــروجـــی شرکت و راندمان تولید، چابک تر 
کردن و منعطف تر شدن فرایند و اهتمام بیشتر برای احداث 
نورد گـــــرم 2 فــــوالد مبارکــــه به عنوان مهم ترین 

راهبردهای شرکت در سال پیش رو نام برد.
بخش هایی از سخنان مهندس عظیمیان را در این جلسۀ دوروزه 

پی می گیریم.
 

توليدمتوازنوپایدار
باید با عنایت به نیاز بازار  و ارزش افزوده ای که تولید محصول برای 
شرکت و ذی نفعان به بار می آورد، خطوط تولید را به کار گیریم. این 
امر باعث می شود بتوانیم همچنان بر اساس سفارش مشتری و نیاز 

بازار تولید کنیم.

تأمينپایـــــدارتمامموادمصرفیوتجهيزات
سال گذشته موضوع تأمین الکترود برای شرکت به یک بحران 
تبدیل شده بود و مدیریت شرکت آن را  بزرگ ترین  مسئلۀ موجود  
در راه تولید می دید. تاجایی که موجودی الکترود به 40 روز،  10 
روز،  ۸ روز و حتی 2 روز کاهش یافت، اما به لطف خداوند، الکترود 
موردنیاز تأمین شد و شرکت بدون وارد آمدن هیچ گونه توقف به 
خطوط تولید از بحران یادشده خارج شد و از این حیث در وضعیت 

امنی قرار گرفت.
البته نگرانی برای تأمین مواد اولیه همچنان وجود دارد، اما برای 
سال آینده، موضوع وارد کردن کنستانتره یا گندله در هیئت مدیرۀ 
شرکت مطرح شده و در حال بررسی است. اگر معدن کاران تمرکز 
خود را بر اکتشاف و استخراج بیشتر گذاشته بودند، چنین مشکلی 
برای کشور و فوالدسازان پیش نمی آمد، بنابراین برای تأمین مواد 

اولیه باید تالش شبانه روزی و ویژه داشته باشیم.
اگر افت تولید در شرکت های فوالدسازی ناشی از  تحریم، نبودن 
تجهیزات و الکترود گرافیتی و یا کمبود گاز و برق در فصل سرد 
سال و کمبود آب به دلیل خشک سالی بود، به اندازۀ عدم تخصیص 
سنگ آهن، فوالدسازان را عذاب نمی داد، چراکه کشور ما سرشار 
از منابع معدنی است. با ادامۀ این روند ممکن است در سال آینده 
با کاهش 15 تا 1۸ درصدی تولید مواجه شویم و این مسئله برای 

چرخۀ تولید و اقتصاد کشور بسیار مهم است.
فوالد مبارکه در تولید تختال از دنیا عقب نیست، ولی در تولید انواع 
ورق نتوانسته همپای دیگر کشورهای جهان حرکت کند. دلیل این 
امر آن است که در 12 سال گذشته نورد گرم 2 را نداشتیم. حضور 
سایر رقبای خارجی در بازارهای داخلی نیز  این نگرانی ها را تشدید 
می کند، بنابراین باید با احداث خطوط تولید جدید شرایطی فراهم 
کنیم که واردات هر نوع ورق به کشور اساسا برای واردکنندگان 

به صرفه نباشد.
در همۀ بخش ها باید توسعه داشته باشیم. باید مکانیسم هایی ایجاد 
شود که فوالد مبارکه در مسیر توسعه و صاحب تکنولوژی شدن و 
توسعۀ پایدار و متوازن قدم بردارد. حتما باید تمام حلقه های زنجیره 
به طور یک جا دیده شود. باید محصوالت ویژه، با کیفیت بهتر و سطح 
تکنولوژی باالتر  تولید کنیم. باید با همفکری، همت و همدلی و 

خرد جمعی مسائلمان را حل کنیم. این راهبرد در توان مدیریت 
و کارکنان فوالد مبارکه است، پس باید مشکالت را کنار بزنیم.

 
برقراریتوازنوتعادلدرورودیوخروجیشرکت

 ورودی و خروجی شرکت مشخص است. برای پیشگیری از هرگونه 
کسری بودجه باید به طور کامال علمی و حساب شده در این دو 
بخش توازن برقرار باشد. برای عبور از گذرگاه باید از منابع در اختیار 

حداکثر استفاده را بکنیم.
 

انتظارمیرودهمهکمککنندتابامدیریتهزینه،تمام
هزینههایغيرضروریحذفشود

پرچم دار مدیریت منابع مالی شرکت در وهلۀ اول تک تک کارکنان 
هستند که با تولید اقتصادی و کاهش هزینه های تولید در این سنگر 
تالش می کنند. در وهلۀ بعد و به طور ویژه تر، معاونت اقتصادی و 
مالی اســت که در خط مقدم جبهه در حال تالش و مجاهدت 
است. سیستمی موفق اســت که بتواند از منابع مالی در اختیار 
خود با بهترین شکِل بهره وری استفاده کند. انتظار می رود همه 
کمک کنند تا  تا با مدیریت هزینه، تمام هزینه های غیرضروری 

حذف شود.
۶۳ درصد منابع مالی شرکت به تأمین مواد و تجهیزات اختصاص 
می یابد. باید در این حوزه نیز کنترل ها همچنان باقوت انجام شود. 
ضمن این که باید به خاطر داشته باشیم بهره وری یعنی درست 

هزینه کردن، نه کم خرج کردن.
این که فوالد مبارکه بزرگ ترین فوالدساز کشور و خاورمیانه است 
مایۀ افتخار است، اما نباید به آن مغرور شویم و به آن بسنده کنیم. 
همچنین نباید در سایۀ کسب برخی موفقیت ها دست از تالش 
روزافزون برداریم. مدت زمان اجرای پروژه ها و روند اجرای کارهای 
در دست اقدام باید با بهره وری حداکثری کاهش یابد. نباید فراموش 
کنیم که فوالد مبارکه سرمایۀ مردم ایران و امانتی در دست ماست.

 
سيستمبایدچابکترومنعطفترباشد

هر روز  مسئله های جدیدی پیش روی سازمان قرار می گیرد؛ اما به 
خاطر داشته باشیم سیستماتیک بودن فرایندها در فوالد مبارکه 
باید همچنان نقطه قوت و عامل بقا باشد، نه این که در جاهایی به 

گلوگاه تبدیل شود.

فوالد مبارکه سازمان بسیار گسترده ای است. باید مراقب باشیم 
این بزرگی همچنان نقطۀ قوت باشــد، نه اینکه مانند وزنه ای 
سنگین به پای چابکی سازمان آویزان شود. فوالد مبارکه یک بنگاه 
اقتصادی بزرگ است که هر حرف و کنش آن در بازار سرمایه در 
اقتصاد کالن کشور تأثیرگذار است. فوالد مبارکه صنعت ساز است 
و طبیعتا وقتی عملکرد یا خروجی بزرگی ارائه می کند، راهبردها 
و موضوعات زیادی را در سطح کالن به خود معطوف می کند. این 
شرکت منافع اقتصادی زیادی برای بخش های مختلف کشور به 

همراه می آورد.
باید هدف همۀ مدیــران و کارکنان ســازمان همچنان تعالی 
سازمان باشــد،حتی اگر در برخی روش ها اختالف نظر داشته 
باشــیم. به هرحال باید باهم متحد، و در برابر اهداف ســازمان 
متعهد باشــیم. ازآنجا که قلب همۀ ما برای ســازمان می تپد، 
حتی گاهی اختالف نظرها به نتایج بســیار درخشانی منتهی 
می شــود. از ابتدای قبول  مســئولیت در فوالد مبارکه همواره 
اســتفاده از خرد جمعــی را در دســتورکار قراردادیم؛ چراکه 
 وقتی دموکراسی در شــرکت حاکم باشد، به یقین از آفت ها دور 

خواهد ماند.
 

فوالدمبارکهدرآستانۀیککاربسياربسياربزرگاست
فوالد مبارکه با احداث نورد گرم 2 در آستانۀ یک کار بسیار بسیار 
بزرگ است که موفقیت های حداکثری و حتی در کورس رقابت 
جهانی ماندن شرکت را تضمین می کند. شروع این پروژۀ بزرگ در 
حال طی مراحل پایانی و تشریفات اداری است. مدیران و کارکنان 
فوالد مبارکه در این راستا باید کمر همت را محکم تر از همیشه 
ببندند و عزمی جزم تر از همیشه داشته باشند و این پروژه را طی 

900 روز  اجرا کنند.
در این شرایط سخت اقتصادی که جامعۀ ما به شدت به رونق تولید و 
افزایش امید نیاز دارد، به طورقطع احداث نورد گرم2 خواهد توانست 
این دو مأموریت بزرگ را به انجام رساند، چراکه طی اجرای فرایند، 
نیروی انسانی زیادی در قالب پیمانکاران و شرکت های سازنده و 
تأمین کنندۀ خدمات و قطعات به کار گرفته خواهند شد. نورد گرم

 شمارۀ 2 توسعۀ جدیدی در شرکت نیست، بلکه تکمیل طرح 
شهید خرازی است که به نام سردار سرافراز شهید سپهبد قاسم 

سلیمانی مزین شده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه اهداف و استراتژی های شرکت در سال 99 را تبیین کرد
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