
در حالی مهلت سه روزه ثبت نام در مرحله دوم طرح فروش فوق العاده 
محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو رو به اتمام است که بسیاری از 
مردم از شرط عدم پالک فعال در خانواده، طی تماس با ایسنا، با بیان 

شرایط خود ابراز نارضایتی کردند.
به گزارش ایســنا، گروه صنعتی ایران خــودرو مرحله دوم فروش 
محصوالت خود را در قالب فروش فوق العاده با موعد تحویل حداکثر 
سه ماهه و با قیمت قطعی از روز پنجشنبه )۹ مردادماه( آغاز کرده 

است.
در این طرح که بــا عرضه پنج محصول پرتقاضا این شــرکت 
اجرا شده اســت، شرایط ســابق برای ثبت نام در طرح نخست 
فروش فوق العــاده و پیش فروش ها همچنان باقی اســت، در 
راســتای برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 

به منظور حذف واسطه گران و ســودجویان در فرآیند فروش، 
محدودیت هایی همچون اختصاص هر دستگاه خودرو به یک 
شماره ملی، عدم خرید خودرو طی ۴۸ ماهه اخیر از ایران خودرو 
و سایپا، دارا بودن سن حداقل ۱۸ سال و ارائه گواهی نامه رانندگی 
لحاظ شده اســت. ضمن اینکه در این طرح در لیست شرایط، 

نداشتن پالک فعال در خانواده لحاظ شده است.
این شرط، سواالت و گالیه های زیادی را برای مشتری ایجاد کرده 

است که در این گزارش به آن ها خواهیم پرداخت:
برخی معتقدند که " اینها ماشین ندارند؛ شرایط را سختتر می کنند 

که تعداد ثبت نامی ها کم شود"
یا بیشتری ها از این موضوع گالیه داشتند که " وقتی پراید مدل ۸۴ 
پدر من که  در یک شهر دیگر است، چرا باید مانع ثبت نام من برای 

خرید از کارخانه باشد؟ " یا گفته اند "  این چه روندی است که یک 
خانواده شش نفری باید از ماشین ۱۵ سال پیش استفاده کنند و اگر 
ماشین جدید بخواهند باید با این قیمت های گزاف از بازار آزاد تهیه 
کنند؟ آیا اعضای این خانوتده مشتری واقعی به حساب نمی آیند؟ "

یکی دیگر از مشتریان می گویید " در حال حاضر پدر من پیکانی 
دارد که  مدل ۸۳ اســت؛  گناه من چیســت که نمی توانم ماشین 
ثبت نام کنم؟ مسئول محترم این که نشد شرایط ثبت نام؛ خواهشا 

فکری کنید"
مشــکل بســیاری از مردم این بود که خانواده  بیش از سه نفر 
بودند که یک خودروی بیش از ۱۰ سال کارکرد داشتند. آن ها 
می گفتندچون پالک فعال است، از ثبت نام خودروی جدید محروم 
هستیم؛ از سوی دیگر اگر بخواهیم این خودرو فعلی را که فرسوده 

نیز به حساب  می آید را فروخته تا ثبت نام جدید داشته باشیم؛ 
با وجود قرعه کشی وباتوجه به حجم باالی تقاضا، چنانچه برنده 
نشویم؛ چه کنیم؟ خودروی جدید که نخواهیم داشت؛ خودروی 
فعلی را هم از دست داده ایم و  همه خانواده از وسیله نقلیه محروم 

خواهند شد.
تعدادی زیادی هم بودند که میگفتند؛   ما فرزندی مجرد در خانه 
هستیم که خود کار کرده ایم و ماشین خریده ایم و پالک فعال داریم؛ 
پدر یا مادر ما که به قصد تعویض، خودروی فرسوده خود را فروخته اند 
تا خودرویی نو ثبت نام کنند؛ تکلیف شان چیست که نمی توانند از این 

طرح فروش استفاده کنند و توانایی خرید از بازار آزاد را هم ندارند؟
اما فردی هم این موضوع را مطرح کرده بود که " آن جوانی که در 
آستانه ازدواج است و می خواهد به زودی از خانواده جدا شده  و خود 

تشکیل خانواده بدهد، چرا نمی تواند صرف اینکه  والدینش ماشین 
دارند؛ از این طرح استفاده کند؟ " در پاسخ به این مشتری باید گفت 
که طبق اعالم گروه صنعتی ایران خــودرو، چنانچه فرد به صورت 
رسمی ازدواج کرده باشد، منعی برای ثبت نام وجود ندارد و مالک 

خانواده اطالعات ثبت  احوال است.
از این دست سواالت و گالیه ها بسیار بوده است. هرچند که ثبت نام 
مرحله دوم از این طرح نیز رو به اتمام است اما رسیدن صدای این 
مشــتریان و مردم در روزهایی که خودرو، کاالیــی ضروری برای 
خانواده ها به حساب می آید، با وجود افزایش قیمت ها در بازار خودرو 
و بیشتر شدن فاصله فاحش قیمتی بازار و کارخانه؛ توانایی خرید از 
بازار وجود ندارد، بتواند مسئوالن را به اندیشیدن جایگزینی بهتر 

برای رساندن خودرو به مشتری واقعی، وادار کند.

نایــب رئیــس کانــون انجمــن هــای صنفی 
کارگران ســاختمانی با تاکید بــر تصویب حق 
مســکن کارگــران و پرداخــت معوقــات آن، 
اختصــاص ســهمیه بیمــه بــرای کارگــران 
 ســاختمانی در ســال جــاری را خواســتار 

شد.
هادی ســاداتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
تاخیر در تصویب مصوبه حق مســکن کارگران 
اظهار کرد: امســال حق مسکن کارگران را کمی 
باال بردند ولــی از آن طرف ســنوات کارگری را 
کاهش دادند که متاسفانه با گذشــت دو ماه از 
تصویب آن در شــورای عالی کار و ارسال مصوبه 
به هیات وزیران هنوز مورد بررسی و تصویب قرار 

نگرفته است.

وی در ادامه درباره آخرین آمــار بیمه کارگران 
ســاختمانی گفت: در حال حاضــر از آمار یک 
میلیون و ۲۰۰ هــزار نفری که تعهد شــده بود 
تحت پوشش بیمه قرار گیرند، ۹۵۰ هزار کارگر 
ساختمانی در کل کشور بیمه پردازی می کنند 
و  منتظریم که امســال هم ســهمیه ای درباره 
کارگران ســاختمانی اختصاص داده شود، البته 
مســئوالن تامین اجتماعی اعالم کــرده اند که 
امکانش نیست ولی ما آمادگی داریم که از ظرفیت 
امســال برای کارگران ساختمانی استفاده کنیم 
چون بنا بود که دیگر سهمیه ای نباشد و بر اساس 
 ظرفیت سامانه رفاهی بیمه کارگران ساختمانی

 انجام شود.
بــه گفتــه ســاداتی،  ایــن ســامانه در حال 

حاضــر فعــال و پویا اســت و ســازمان تامین 
اجتماعــی اطالعــات ســامانه رفاهــی را در 
 اختیــار دارد و مــی توانــد لحظــه ای رصــد 

کند.
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران 
ســاختمانی در پایان گفت: انتظار داریم امسال 
مســئوالن عنایت کنند و با توجه به شناســایی 
و حذف کسانی که کارگر ســاختمانی نبودند و 
مختومه شــدن پرونده این افراد، ظرفیت خالی 
شــده آنها را در اختیــار کارگران ســاختمانی 
قرار دهنــد تا کارگرانی که بر اســاس ســامانه 
حایز شــرایط شــناخته شــده انــد بتوانند از 
 مزایــای بیمــه تامیــن اجتماعی بهــره مند 

شوند.

بر اساس اطالعات جدیدی که توسط اف بی آی 
منتشر شده است، اف بی آی گروهی از افراد را به 
جرم مشارکت در هک گسترده توییتر دستگیر 
کرد. بین این افراد یک فرد ۱۷ ساله فلوریدایی 

حضور دارد.
به گزارش انتخاب، دادستان های ایالتی ۳۰ اتهام 
کالهبرداری، سرقت هویت و هک کردن را علیه 
این نوجوان مطرح دادنــد و وی را »مغز متفکر 

کالهبرداری گسترده« توصیف کردند.
دادستان ها گفتند که این هک افراد را فریب داده 
بود تا حداقل ۱۰۰۰۰ دالر آمریکا را به شکل رنز 
ارز پرداخت کنند. وزارت دادگستری روز جمعه 
دو نفر را در رابطه با هک متهم کرد. اندرو وارن، 
دادستان ایالتی هیلزبورو، این ۳۰ اتهام را علیه 

گراهام کالرک ۱۷ ســاله، اعالم کــرد. وارن در 
بیانیه ای مطبوعاتی گفت: »این جرائم با استفاده 
از نام افراد مشهور انجام شده است، اما آن ها در 

اینجا قربانیان اصلی نیستند.
سارقان هکری سعی کردند از طرییق بیت کوین 
از افراد سرقت ســایبری کنند.« در روز جمعه، 
وزارت دادگســتری آمریکا در بیانیه مطبوعاتی 
اعالم کرد که دو نفر دیگر را در رابطه با این هک 
دستگیر کرده است: میسون شپرد، ۱۹ ساله، که 
در انگلســتان زندگی می کند و نیما فاضلی، ۲۲ 

ساله، از اورالندو، فلوریدا.
در یک کنفرانــس مطبوعاتــی، وارن گفت که 
کالرک در این مرحله با اتهامــات فدرال روبرو 
نیســت و ایالت وی را در حالت بازداشت موقت 

قــرار داده اســت، زیرا قانــون فلوریــدا اجازه 
می دهد انعطــاف پذیری بیشــتری در هنگام 
تعقیب افراد زیر سن قانونی وجود داشته باشد. 
وزارت دادگستری می گوید شــپرد به "توطئه 
برای ارتکاب کالهبرداری، توطئه برای ارتکاب 
پولشــویی و دسترســی عمدی به یــک رایانه 
محافظت شده متهم شده اســت، در حالی که 
فاضلی به "کمک و دسترسی به عمدی یک رایانه 

محافظت شده" متهم شده است.
در اوایل این ماه، هکر هــا از کنترل های داخلی 
توییتر برای بــه خطر انداختن حســاب افراد و 
شــرکت های برجســته پس از فریب کارمندان 
توییتر برای دسترســی به این ابزار ها اســتفاده 

کردند.

با وجود ابالغ حضور یک سومی کارکنان استان تهران 
در هفته های اخیر و تمدید آن در دستگاه های اجرایی 
اســتان، این گونه نبوده که در تمامی دســتگاه ها و 
سازمان ها اجرایی شــود، البته دولت نیز تاکنون در 
این رابطه به دســتگاه های اجرایی خــود ابالغیه ای 

نداشته است.
به گزارش ایسنا، در مدت اخیر با موج دیگری از شیوع 
کرونا و افزایش مبتالیان، تهران در وضعیت نامناسبی 
قرار گرفت و با توجه به اهمیــت کاهش رفت و آمد و 
کمتر شدن تردد در حمل و نقل عمومی، ستاد مقابله 
با کرونای کالن شــهر تهران درخواســت دورکاری 
کارکنان این استان را مطرح کرد و در ادامه استانداری 
دور کاری و حضور یک ســومی کارکنان را ابالغ کرد. 
براین اســاس در هفته های اخیر با ابالغ اســتانداری 
کارکنان استان تهران به صورت یک سوم باید در محل 
کار خود حاضر شوند و طی ابالغیه جدید، دورکاری و 
حضور یک سومی کارکنان برای یک هفته دیگر نیز 

تمدید شده است. اما این در حالی است که در تمامی 
دستگاه های اجرایی حضور یک سوم اجرایی نشده و یا 
دورکاری کارکنان اعمال نمی شود  و در برخی دستگاه 
ها کارکنان باید هر روز در محل کار خود حاضر باشند 
که از جمله آن می توان به بانک ها، کارگزاری ها و برخی 
از دستگاه های اجرایی و سازمان های دیگر اشاره کرد. 
البته دولت نیز به عنوان مسئول دستگاه های اجرایی و 
کارکنان خود در این مدت ابالغیه ای در رابطه با لزوم 
حضور یک ســومی کارکنان و کاهش رفت و آمد آنها 
نداشته است و آخرین بخشنامه ای که سازمان اداری و 
استخدامی در رابطه با وضعیت حضور کارکنان در محل 
کار خود صادر کرد به اوایل خرداد ماه برمی گردد که 
طی آن اعالم شد کارکنان باید با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی هر روز در محل کار حاضر باشند و تنها از 
ساعت کاری یک ساعت کم شد و از هشت ساعت به 

هفت ساعت رسید.
در رابطه با دور کاری کارکنان نیز در بخشنامه اعالم 

شده بود که فقط دســتگاه های که از  زیرساخت های 
الزم برای انجام دورکاری برخوردار هستند بتوانند با 
اولویت بندی از آن و براســاس مصوبه دولت در سال 
۱۳۸۹ اســتفاده کنند که مشمول تمامی کارکنان یا 

دستگاه ها نیز نمی شد.
اما پیش از آن و در فروردین ماه بــا اوج گرفتن کرونا 
دولت طبق تصمیم ستاد ملی کرونا به دستگاه ها ابالغ 
کرده بود که برای مدتی به صورت یک سوم و بعد از آن 
دو سوم در محل کار خود حاضر شوند که البته در آن 
زمان هم تمامی دستگاه ها به این موضوع عمل نکرده 
و در مواردی کارکنان به صورت هــر روزی در محل 
کار فعالیت می کردند. در هر صورت سازمان اداری و 
استخدامی چندی پیش اعالم کرد که تنها در شرایطی 
در رابطه با دورکاری کارکنــان و کاهش حضور آنها 
تصمیم گیری خواهد کرد که اوضاع به مانند فروردین 
 بحرانی باشد، اما همچنان در این رابطه تصمیم گیری 

نکرده است.

پرونده آزادســازی ســهام عدالت درحال تکمیل 
اســت و طبق وعده مســئوالن، در ۱۸ مردادماه 
که مصادف با عید غدیر خم اســت، امکان فروش 
 ۶۰ درصد این ســهام بــرای مشــموالن فراهم 

می شود.
به گزارش ایســنا، ابالغیه مقام معظم رهبری در 
مورد آزادسازی ســهام عدالت نهم اردیبهشت ماه 
صادر شد و مشــموالن از دهم اردیبهشت تا دهم 
خردادماه این اختیار را داشتند که روش مستقیم 
یا غیر مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود 

انتخاب کنند.
بر این اساس و طبق آمار، از ۴۹ میلیون نفر مشمول 
ســهام عدالت، ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر روش 
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند. 
این افراد از هشــتم خردادماه امــکان فروش ۳۰ 
درصد از ســهام خود را با مراجعه بــه بانک ها یا 
کارگزاری ها داشتند و بر اســاس آخرین آماری 

که ۲۱ تیرماه از ســوی مســئوالن ارائه شد، یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برای فروش سهام عدالت 
خود به بانک هــا و کارگزاری هــا مراجعه کردند 
که تا تاریخ مذکــور، از این تعداد ســفارش یک 
میلیون و ۷۶ هزار نفر اجرا شــده و ۲۷۳۷ میلیارد 
تومان سهام عدالت بفروش رفته که از این میزان 
 ۲۷۳۱ میلیارد تومان به حســاب مشمولین واریز 

شده است.
به نظر می رســد پرونده آزادســازی کامل سهام 
عدالت امســال بســته شــود، زیرا طبــق وعده 
ریاســت جمهــوری ۳۰ درصــد دیگــر ســهام 
عدالت بــرای عید غدیر )شــنبه هفتــه آینده( و 
 ۳۰ درصــد دیگــر هــم بــرای ۲۲ بهمــن آزاد 

می شود.
بر این اساس مشموالنی که روش مستقیم را برای 
مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند و تاکنون 
اقدام به فروش ســهام خود نکرده اند، می توانند 

برای فروش ۶۰ درصد ســهام خود اقــدام کنند. 
افرادی هم که پیش از این ۳۰ درصد ســهام خود 
را فروخته بودند، می توانند نســبت به فروش ۳۰ 
درصد دیگر ســهام خود اقدام کنند. سهام داران 
باید توجه داشته باشــند برای فروش سهام خود 
محدودیت زمانی ندارند و اگر امســال هم اقدام به 
فروش سهام خود نکنند، حق فروش از آن ها سلب 

نخواهد شد.
از ســوی دیگر همچنان به ســهام داران ســهام 
عدالت توصیه می شــود از فروش ســریع سهام 
خود خــودداری کنند. بر اســاس وضعیــت بازار 
در ۲۸ تیرمــاه، ارزش واقعــی ســهام عدالت با 
ارزش اولیــه ۴۹۲ هــزار تومان کمی بیشــتر از 
۱۷ میلیون و ۷۳۸ هزار تومان بــود. این درحالی 
اســت که ارزش این ســهام در اوایــل خردادماه 
 حــدود هفــت میلیــون و ۶۶۰ هــزار تومــان 

بود.

گالیه مردم از شرط  عدم پالک فعال در خانواده

نوجوان ۱۷ ساله امنیت توییتر را به بازی گرفت؟درخواست اختصاص سهمیه بیمه برای کارگران ساختمانی

برای فروش ۶۰ درصد از سهام عدالت تان یک هفته صبر کنیدحضور تمامی کارکنان تهرانی یک سوم است؟
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سرمقاله

نقایص طرح مالیات 
بر خانه های خالی

طرح مالیات بر خانه های خالی با تزریق ســاخت و 
سازهایی که بسیار انبوه هستند به بازار اجاره کمک 
خواهد کرد. هفته پیش در حالی خبر هزار واحد خالی 
در دست یک بانک دولتی منتشر شد که باید بدانیم 
این بانک به سرعت نمی تواند این واحدها را به بازار 
تزریق کند و اگر قرار باشد واحدهای ساخته شده بانک 
هم شامل این طرح شود بانک ها هم معموال نمی توانند 
خیلی سریع واحدهای ساخته شده را جابه جا کنند 
یا نقل و انتقال بدهند چون بانک ها یک رنج قیمتی 
دارند که بازه این رنج قیمتی باید از سود بانکی ای که 

به سپرده ها می دهند...

  ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران
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 فعالیت  سوداگران  
لوازم خانگی در  غیاب  

برندهای  مطرح

سیستان و بلوچستان، تهران و کرمان 
بدترین وضعیت محیط کسب و کار را دارند

بهبود شاخص ملی محیط 
کسب وکار در دوره کرونا

رقم مالیات بر خانه های خالی به ۶ تا 18 برابر افزایش یافت

محتکران مسکن در تکاپوی فرار مالیاتی
صفحه4

صفحه3

تسهیالت دهی  قطره چکانی  به  صنایع کوچک 
45 درصد   میزان   اشتغال   در  صنایع   مربوط   به   صنایع  کوچک   است

با وجود بگیر و ببندهای دولتی، کاالهای قاچاق و 
البته دست  دوم وارد کشور شده و در بازارها بخصوص 
در سایت های اینترنتی عرضه می شوند. بر اساس 
برخی اخبار منتشر شده لوازم خانگی دست دوم و 
استوک به کشور وارد و در حال خرید و فروش است. 
واردات لوازم خانگی به کشور از دبی، چین، اروپای، 
آمریکا به رغم ممنوعیت انجام می شود و افرادی که 
واردکننده لوازم خانگی هستند حتی کاالهای شامل 
تحریم را نیز وارد کشور می کنند. در برخی آگهی 
های منتشر شده در سایت ها و فضای مجازی شاهد 
فعالیت عده بسیاری از واردکننده ها هستیم که برای 

فروش این کاالها آگهی داده اند...

نتایج پایش ملی محیط کســب وکار ایران در بهار 
۱۳۹۹ از رسیدن عدد این شاخص به ۶.۰۱ )نمره 
۱۰ بدترین ارزیابی است( حکایت دارد که مساعدتر 
از وضعیت این شــاخص در ارزیابی فصل گذشته 
)زمستان ۹۸ با میانگین ۶.۰۵( است.نتایج پایش 
ملی محیط کســب وکار که از ســوی مرکز آمار و 
اطالعات اقتصادی اتاق ایران صورت می گیرد برای 
فصل بهار امسال منتشر شد. بررسی ها نشان می دهد 
باوجوداینکه شیوع کرونا به نامساعد شدن محیط 
کسب وکار دامن زده اســت؛ بازهم وضعیت نهایی 

شاخص محیط کسب وکار نسبت...



اقتصاد2
ایران وجهان

با حضور وزیر راه و شهرسازی؛ محمود 
شایان مدیرعامل بانک مسکن شد

آیین معارفه مدیرعامل جدید بانک مسکن با حضور 
وزیر راه و شهرسازی،معاون وزیر امور اقتصادی و 
دارایی،معاون وزیر راه و شهرســازی و جمعی از 
مدیران ارشد بانک برگزارشد.به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا ، مراسم معارفه 
محمود شــایان مدیرعامل جدید بانک مســکن 
با حضور محمد اســامی وزیر راه و شهرســازی، 
عباس معمارنژاد معاون امور بانــک و بیمه وزیر 
امور اقتصــادی و دارایی، محمــود محمودزاده 
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و 
همچنین سرپرست پیشین بانک مسکن، اعضای 
هیأت مدیره بانک مســکن و جمعــی از مدیران 
شرکت های تابعه بانک برگزار شد.در این نشست 
محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی، در ابتدای 
سخنانش ضمن خیرمقدم به دکتر محمود شایان 
گفت: محمود شایان سلسله مراتب رشد خود را از 
استان محروم سیستان و بلوچستان طی کرده و 
امروز به عنوان مدیرعامل بانک مســکن منصوب 
شده اســت. فردی که دارای صاحیت رشد باشد 
این زمینه برای وی فراهم است. به ایشان تبریک 
می گوییم و امیدواریــم با کوله بــاری از تجربه 
با خاقیت و نــوآوری در کنار جامعــه مدیران و 
کارکنان بانک مسکن تحرک بیشتری را در خدمت 

رسانی به جامعه به وجود آورد.

بیمه ۵۰۰هزار خانه روستایی در 
راســتای حمایت از اقشار ضعیف 

جامعه بود
مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران گفت: از آنجایي که بانک قرض الحســنه مهر 
ایران و ماهیت خدمات آن، کمک رســاني به اقشار 
متوســط و ضعیف جامعه و توانمندســازي پایدار 
آن هاست، مأموریت و مسئولیت اجتماعي آن نیز 
باید در راستاي تقویت معیشت اقشار ضعیف جامعه 
باشد.به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران وی با 
اشاره به اقدامات و برنامه های مسئولیت اجتماعي 
این بانک اظهار کــرد: بانک مهر ایــران اقدامات 
شایسته اي را براي توانمندسازي هموطنانمان در 
مناطق محروم انجام داده که بیمه بازسازي و تجهیز 
نزدیک به ۵۰۰ هزار خانه روستایي درمقابل حوادث 
و بایاي طبیعي یکي از این اقدامات اســت.دکتر 
اکبری بیان داشــت: وقوع بایای طبیعي همچون 
سیل و زلزله و خسارت هاي ناشــي از آن در نقاط 
مختلف کشور تلنگري براي توجه به ضرورت بیمه، 
به ویژه در مناطق روســتایي است.وی افزود: وقوع 
زلزله های مختلف مانند زلزله کرمانشاه تجربه تلخی 
بود تا ضرورت توجه به آینده نگري در مقابل حوادث 
و بایاي طبیعي براي جبران خسارت هاي ناشي از 
آن زیر ذره بین قرار گیرد؛ همچنین وقوع سیل در 
بیش از ۲۰ استان کشور بار دیگر ضرورت توجه به 
این امر را به عنوان جایگزیني براي افسوس و رنج 

بعد از حادثه نشان داد.

در نامه ای خطاب بــه حجت اله صیدی، 
مدیرعامل بانک صورت گرفت

قدردانــی مدیرعامل مجتمع 
فوالد خراسان از حمایت های 

راهبردی بانک صادرات ایران
مدیرعامل شــرکت مجتمع فوالد خراسان از حمایت 
بانک صادرات ایران در تامین مالی و اجرای برنامه های 
راهبــردی ایــن مجتمع قدردانــی کرد.بــه گزارش 
روابط عمومی بانــک صادرات ایران، کســری غفوری 
با ارســال نامه ای به مدیرعامل بانک صادرات ایران از 
حمایت این بانک نســبت به برنامه هــای راهبردی و 
تسهیل امور مرتبط با شــرکت مجتمع فوالد خراسان 

قدردانی کرد.
وی در این نامه خطاب به حجت اله صیدی، مدیرعامل 

بانک صادرات ایران نوشت:
»حضــور و همراهی کارســاز نظــام بانکــی در کنار 
تاشگران تولید و خودکفایی مایه دلگرمی مردان و زنان 
سخت کوش جبهه صنعت و اقتصاد کشور است. در این 
میان همراهی ارزنده جنابعالی و بانک خوش نام صادرات 
ایران در تامین مالی و حمایــت از برنامه های راهبردی 
صنایع به عنوان سرمایه های ملی، به ویژه مجتمع فوالد 
خراسان شایسته قدرشناسی اســت. طبعاً در شرایط 
امروز که شــیوع ویروس کووید ١٩ به عنوان مشکلی 
عمومی بر دغدغه های صنایع افزوده اســت، ضرورت و 
ارج این همراهی دوچندان است. بر خود الزم می دانم 
از همراهی های همیشــگی جنابعالی و خدمت گزاران 
صدیق و تاش گر آن بانک با مجموعه صنایع در تداوم 
کسب و کارها، به ویژه تســهیل امور مرتبط با مجتمع 
فوالد خراسان، قدردانی کرده و از جوار بارگاه سراسر نور 
حضرت  ثامن الحجج امام رضا )ع( دوام توفیقات تان را از 

درگاه احدیت مسألت نمایم«.

بانک ها

نتایــج پایــش ملــی محیط 
کسب وکار ایران در بهار ١3٩٩ 
از رسیدن عدد این شاخص به 
6.۰١ )نمره ١۰ بدترین ارزیابی 
است( حکایت دارد که مساعدتر 
از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته )زمستان ٩8 
با میانگین 6.۰۵( است.نتایج پایش ملی محیط کسب وکار 
که از سوی مرکز آمار و اطاعات اقتصادی اتاق ایران صورت 
می گیرد برای فصل بهار امسال منتشر شد. بررسی ها نشان 
می دهد باوجوداینکه شیوع کرونا به نامساعد شدن محیط 
کسب وکار دامن زده اســت؛ بازهم وضعیت نهایی شاخص 
محیط کسب وکار نســبت به فصل قبل و فصل مشابه سال 
قبل بهبودیافته اســت.نتایج پایش ملی محیط کسب وکار 
ایران در بهار ١3٩٩ از رســیدن عدد این شــاخص به 6.۰١ 
)نمره ١۰ بدترین ارزیابی اســت( حکایت دارد که مساعدتر 
از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته )زمستان ٩8 
با میانگین 6.۰۵( است.این ارزیابی بیانگر آن است که ازنظر 
فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، وضعیت برخی 
مؤلفه های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در بهار ١3٩٩ تا 
حدودی مساعد شده است. عدد شاخص در بهار ١3٩٩ نسبت 
به فصل مشابه سال قبل ۲.۵٩ درصد مساعدتر شده است. الزم 
به ذکر است که این شاخص از طریق ادغام اطاعات حاصل از 
مؤلفه های پیمایشی )۲8 مؤلفه( و داده های مؤلفه های آماری 
)4۲ مؤلفه( به نســبت 8۰ و ۲۰ محاسبه شده است.در بهار 
١3٩٩، فعاالن اقتصادی مشــارکت کننده در این پایش، به 
ترتیب سه مؤلفه »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت 
مواد اولیه و محصوالت«، »دشواری تأمین مالی از بانک ها« و 
»بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر 
بر کسب وکار« را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار 

کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند.

 بهترین و بدترین استان ها کدم اند؟
بر اســاس یافته های این طرح در بهار ١3٩٩، اســتان های 
سیســتان و بلوچســتان، تهران و کرمان به ترتیب دارای 
بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های آذربایجان 

غربی، زنجان و مرکزی به ترتیــب دارای بهترین وضعیت 
محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند.
همچنین بررسی ها نشان می دهد میانگین ظرفیت تولیدی 
)واقعی( بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در طرح در فصل 
بهار معادل 3۵.۵7 درصد بوده که نســبت به همین میزان 
در زمستان گذشــته )4۰.34 درصد(، با کاهش تقریبی ۵ 
واحدی مواجه شده است.ازآنجایی که شیوع ویروس کرونا، 
تمامی فعالیت های اقتصادی در این فصل را تحت تأثیر قرار 
داده بود، در این دوره، فعاالن اقتصادی با امتیاز میانگین ١.7 
میزان تأثیر این ویروس بر کسب وکار خود را ارزیابی کردند. 
الزم به ذکر است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و 
سایر شاخص ها نیز در این فصل با در نظر گرفتن این عامل 
محاسبه و گزارش شــده اند.همچنین در فصل بهار ١3٩٩، 
میزان آسیب وارده بر کســب وکارها از شیوع ویروس کرونا 
در استان های اردبیل )8.۵۵( هرمزگان )8.44(، خوزستان 
)8.١۵( و خراسان شمالی )8(، بیشترین مقدار و در استان های 
سمنان )۵.76(، قم )۵.8۵(، زنجان )۵.٩3( و مرکزی )٩8.۵(، 
کمترین مقدار نسبت به سایر استان ها توسط فعاالن اقتصادی 

ارزیابی شده اند.

کدام فعالیت ها بیشتر آسیب دیدند؟
با توجه به تقســیم رشــته فعالیت ها در سه بخش عمده 
کشــاورزی، صنعت و خدمات، فعاالن اقتصادی سراســر 
کشــور در بهار ١3٩٩، وضعیت محیط کسب وکار بخش 
صنعت و بخش کشــاورزی را به ترتیب، مســاعدترین و 
نامساعدترین محیط کسب وکار ارزیابی کرده اند.بر اساس 
نتایج این پایش در بهار ١3٩٩، وضعیت محیط کسب وکار 
در بخش کشاورزی )6.۰٩( در مقایسه با بخش های خدمات 
)6.۰8( و صنعت )۵.87( نامناســب تر ارزیابی شده است.
همچنین در بین رشــته فعالیت های اقتصادی برحسب 
طبقه بندی اســتاندارد ISIC.rev4، رشــته فعالیت های 
»سامت انسان و مددکاری اجتماعی«، »فعالیت حرفه ای، 
علمی و فنی« و »حمل ونقل و انبــارداری« دارای بدترین 
وضعیت محیط کســب وکار و رشــته فعالیت های »هنر، 
سرگرمی و تفریح«، »اداری و خدمات پشتیبانی« و »مالی 
و بیمه« بهترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه 
با سایر رشــته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.

وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب تعداد کارکنان 
شاغل در بنگاه های بر اساس نتایج به دست آمده به صورت 

بنگاه های با 6 تــا ١۰ نفر کارکــن )6.١8( دارای بدترین 
وضعیت و بنگاه های با ۵۰ تا ١۰۰ کارکــن )۵.83( دارای 
بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها 
ارزیابی شده اند.وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب 
سال تأسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه های 6 تا ١۰ سال 
دارای بدترین وضعیــت )6.۰8( و در کارگاه های کمتر از 
۲ ســال دارای بهترین وضعیت )۵.78( ارزیابی شده اند.از 
سوی دیگر در بین رشــته فعالیت های اقتصادی برحسب 
طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 در فصل بهار، فعالیت های 
»اداری و خدمات پشتیبانی شامل آژانس های توریستی و 
مسافرتی، مؤسسات حمل مسافر و مؤسسات کرایه لوازم، 
ابزار و ماشین آالت )8.7۲(«، »تأمین جا و غذا شامل هتل ها، 
اقامتگاه ها و رســتوران ها و تاالرهای پذیرایی )8.7۰(« و 
»سایر فعالیت های خدماتی شامل تعمیرات رایانه و کاالهای 
شخصی و خانگی، آرایشــگاه ها، شستشو و خشک شویی 
منسوجات، خدمات سونا، ماساژ و گرمابه )8.46(« بیشترین 
آسیب را از شــیوع ویروس کرونا متحمل شده و در مقابل 
رشته فعالیت های »مالی و بیمه )۵.47(«، »تولید صنعتی 
)6.۲۲(« و »فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی )6.68(« 
کمترین آسیب را از شــیوع ویروس کرونا نسبت به سایر 

فعالیت ها متحمل شده اند.

شاخص کسب وکار بر اساس نظریه شین
بر اســاس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی 
محیط کســب وکار ایران در بهار ١3٩٩، عدد 6.١۰ )عدد 
١۰ بدترین ارزیابی است( به دســت آمده است که بهتر از 
وضعیت این شــاخص در ارزیابی فصل گذشته )زمستان 
١3٩8 با میانگین 6.١٩( اســت. میانگین ارزیابی محیط 
اقتصادی عدد 6.3۰ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 
6.3٩ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 
۵.٩3 است که در فصل گذشته عدد 6.۰۲ ارزیابی شده بود. 
بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 
۵.34 و محیط مالی با عدد 8.3۲ به ترتیب مساعدترین و 
نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی 
شین بوده اند. الزم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در 
نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری 

نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

سیستان و بلوچستان، تهران و کرمان بدترین وضعیت محیط کسب و کار را دارند

بهبود شاخص ملی محیط کسب وکار در دوره کرونا

دژپسند اعالم کرد
ورود ۷۰ هزار میلیاردتومان به 

بورس از ابتدای سال ۹۹
وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفت: از ابتدای 
سال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی خالص 
به بازار سرمایه معادل 7۰ هزار میلیارد تومان 

بوده است.
فرهاد دژپسند با اشاره به بند ٩ سیاست های 
کلی اقتصــاد مقاومتی، از فعال شــدن بازار 
ســرمایه به عنوان یکی از مؤلفه های تحقق 
این سیاســت ها نام بــرد و اظهار داشــت: 
تعداد کدهای ســهامداری در بازار ســرمایه 
تــا پایان خــرداد مــاه ١۵ میلیــون و ۲۵١ 
هــزار کد و بــا احتســاب ســهام عدالت به 
 48 میلیــون و ۵۰۰ هــزار کــد رســیده

 است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ارزش معامات 
بورس در 4 ماهه اول ســال را نسبت به سال 
٩8، معــادل ١4۵ درصد و نســبت به مدت 
 مشابه در سال گذشــته معادل 6۲۵ درصد 

اعام کرد.
دژپســند عرضــه اولیه ســهام شــرکت ها 
 در بورس و فرابــورس در 4 ماه اول ســال را

 معــادل ١37 میلیــارد ریــال و نزدیک به 
دو و نیــم برابــر کل ســال ٩8 اعــام کرد 
 و افــزود: از ابتدای ســال تاکنــون ورودی 
حقیقی و حقوقــی خالص به بازار ســرمایه 
معــادل 7۰ هــزار میلیــارد تومــان بوده 
اســت که در تاش هســتیم این ســرمایه 
ورودی را حفــظ و به بــازار اولیــه و نهایتاً 
 به حــوزه تولید و توســعه ســرمایه گذاری 

سوق دهیم.
وی همچنیــن از راه انــدازی بــورس 
اماک و مســتغات و امتیازات با ســرمایه 
 اولیــه ۵ هــزار میلیــارد تومــان خبــر 

داد.

صعود ۵۰ هزار واحدی شاخص 
بورس

بــازار ســرمایه که در روزهای ســه شــنبه 
و چهارشــنبه هفته گذشــته روندی نزولی 
داشت، نخســتین روز معاماتی هفته جاری 
را با چراغ ســبز آغاز کرد و شــاهد افزایش 
 بیش از ۵۰ هــزار واحدی شــاخص بورس

 بودیم.
به گزارش ایســنا، شــاخص کل بــورس در 
معامات روز گذشته با ۵۰ هزار و 487 واحد 
صعود به رقم یک میلیــون و ٩۵4 هزار واحد 

رسید. 
شــاخص کل با معیار هم وزن نیز ١۰ هزار و 
۵73 واحد رشد و رقم ۵١7 هزار و 764 واحد 

را ثبت کرد.
معامله گــران یــک میلیــون معاملــه بــه 
 ارزش ١6۲ هــزار و ٩46 میلیــارد ریــال 

انجام دادند.
 فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، پاالیش 
نفت اصفهان، پاالیش نفت تهران، س . نفت و 
گاز و پتروشــیمی تامین و معدنی و صنعتی 
گلگهر نســبت به ســایر نمادها بیشــترین 
تاثیر مثبت را روی بازار گذاشــتند و سرمایه  
گذاری غدیــر، فوالد مبارکــه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران، بانک تجارت، گســترش 
ســرمایه  گــذاری ایــران خودرو، ســرمایه  
گذاری گروه  توســعه ملــی و پاالیش نفت 
 بندرعبــاس نمادهــای پربیننــده بــورس

 بودند.
شــاخص کل فرابــورس نیــز ۵3۵ واحــد 
 رشــد و رقــم ١۲۵8 واحــد را ثبــت

 کرد. 
معامله گــران این بازار 6۰۵ هــزار معامله به 
ارزش 6١ هــزار و 87١ میلیــارد ریال انجام 
دادند. ســنگ آهن گوهرزمیــن، هلدینگ 
صنایــع معدنــی خاورمیانه، پتروشــیمی 
تندگویان، سرمایه  گذاری صبا تامین، بانک 
دی و پتروشــیمی زاگرس نســبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر مثبــت و در مقابل 
پتروشــیمی مارون نسبت به ســایر نمادها 
 بیشــترین تاثیــر منفــی را روی فرابورس 

گذاشتند.
لیست نمادهای این بازار از سهامی ذوب آهن 
اصفهان، بانک دی، پتروشــیمی تندگویان، 
س . توسعه و عمران اســتان کرمان، صنایع 
ماشــین های اداری ایــران، گروه ســرمایه  
گذاری میــراث فرهنگی و کشــت و صنعت 
 شــهداب نــاب خراســان تشــکیل شــده

 است.

اخبار
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جدیدترین آمار منتشره از ســوی وزارت صمت نشان 
می دهد که در دو ماهه اول امسال در بخش تسهیات 
رونق تولید، حدود 4٩ درصــد از کل ثبت نام کنندگان 
و در بخش تسهیات برنامه تولید و اشتغال )تبصره ١8( 
حدود ١4 درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت 
تسهیات شده اند.به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در 
دو ماهه اول امسال بیش از ١764 میلیارد تومان در قالب 
46۵ فقره تسهیات برای تامین مالی بنگاه های تولیدی 
کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت باالی 
6۰ درصد، در راســتای اقتصاد مقاومتی و بیش از ۲77 
میلیارد تومان تسهیات برنامه تولید و اشتغال )تبصره 
١8( به استان های مختلف پرداخت شده است. در این 
مدت ٩۵4 مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیات رونق 
تولید انجام شــده که ۵67 مورد برای دریافت بیش از 
۲۰۲7 میلیارد تومان تسهیات به بانک ها معرفی شدند 
و در نهایت 46۵ فقره تسهیات به ارزش بیش از ١764 
میلیارد تومان پرداخت شده است. یعنی حدود 4٩ درصد 
از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیات 
شدند.همچنین در دو ماهه اول امسال  483 مورد ثبت 
نام برای اســتفاده از تســهیات برنامه تولید و اشتغال 
انجام شده که ١68 مورد برای دریافت تسهیات ١١7٩ 
میلیارد تومانی به بانک معرفی شــده اند. در نهایت 6٩ 
مورد پرداخت تسهیات به ارزش ۲77 میلیارد تومان 
صورت گرفته است. یعنی حدود ١4 درصد از کل ثبت نام 
کنندگان موفق به دریافت این تسهیات شدند.در این 
میان بیشترین پرداختی تسهیات رونق تولید نیز مربوط 
به استان سمنان با مبلغ نزدیک به 7١۵ میلیارد تومان، 
گیان با 3۰3 میلیارد و ۵8۰ میلیون تومان و اصفهان با 
١۰7میلیارد و 46۰ میلیون تومان بوده است. بیشترین 

تسهیات تولید و اشتغال نیز به اصفهان، همدان و تهران 
پرداخت شده، به طوری که مبلغ پرداختی به این استان ها 
به ترتیب 38 میلیارد و ۲٩۰ میلیون، 34 میلیارد و ١۲۰ 

میلیون تومان و 33 میلیارد تومان بوده است.

کدام استان ها کمترین تسهیالت را به خود 
اختصاص دادند؟

البته در دو ماهه اول امســال از استان های سیستان و 
بلوچستان، جنوب کرمان و کرمانشاه هیچ ثبت نامی 
برای دریافت تســهیات رونق تولید انجام نشــده و 
استان های خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویر احمد 
با وجود داشتن پنج و یک ثبت نام در بخش تسهیات 
رونق تولید دریافت نکردند. استان ایام نیز کمترین 
تسهیات رونق تولید، معادل 7۰ میلیون تومان را به 
خود اختصاص داده اســت.در زمینه تسهیات تولید 
و اشــتغال نیز در دو ماهه اول امسال هیچ ثبت نامی 
نداشتند و اســتان های البرز، خراســان رضوی، قم، 
کردستان، کرمان، جنوب کرمان، کرمانشاه، گیان، 
مرکزی، هرمزگان و مناطق آزاد با وجود داشتن ثبت نام 
هیچ تسهیاتی در این بخش دریافت نکرده اند. خراسان 
جنوبی نیز با دریافت ١6۰ میلیــون تومان کمترین 
تســهیات تولید و اشــتغال را در دو ماهه اول اسال 
دریافت کرده است. الزم به یادآوری است که تسهیات 
تبصره ١8 قانون بودجه با بهــره ١4 درصد پرداخت 
می شود که متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه 
بهین یاب از این ظرفیت در راســتای تامین سرمایه 
در گردش، نوسازی و بازسازی و یا تکمیل واحدهای 
 تولیدی باالی 6۰ درصد پیشــرفت فیزیکی استفاده

 کنند.

تیرماه ١3٩٩ در حالی شاهد افزایش ١٩3 درصدی سالیانه 
و 3۰ درصدی ماهیانه معامات در شهر تهران بودیم که 
چهار منطقه ۵، 4، ۲ و ١۰ از بیــن مناطق ۲۲ گانه 4۰.6 
درصد معامات را به خود اختصاص دادند و البته شــاهد 
جهش چندانی در مقیاس باالتر از میانگین قیمت شهر 
در این مناطق نبودیم.به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر 
تهران در تیرماه ١3٩٩ تغییر معامات و قیمت را نسبت به 
خرداد امسال و تیر ماه پارسال تجربه کرد. متوسط قیمت 
حدوداً ۲١ میلیون تومانی شد که رشد ۵7 درصد نسبت 
به سال قبل و افزایش ١۰ درصد را نشان داد. معامات نیز 
با ١4 هزار و 47 فقره به حالت نرمال برگشت و از جهش 
١٩3 درصد نسبت به تیرماه پارسال و افزایش 3۰ درصد 
نسبت به خرداد امسال حکایت داشت.از نمایه های معنی 
دار معامات در تیر ماه می توان به رشد سالیانه باالی ۲۰۰ 
درصدی خرید و فروش در مناطق 3، ۵، 6، 7، ١۰، ١١، ١3 
و ۲۲ اشاره کرد. در منطقه ١3 معامات رشد سالیانه 3١4 
درصد داشت در حالی که در این لیست مناطق 6، ١١، ١3 
و ۲۲ جزو ١۰ منطقه پر تقاضای تهران محسوب نمی شوند.

منطقه ۱۹ پیشتاز تورم
در خصوص کارنامه بازار از نظــر قیمت نیز باالترین نرخ 
رشد سالیانه به منطقه ١٩ تعلق داشت که البته با توجه به 
تعداد پایین معامات در منطقه ١٩ که با 8۰ فقره قرارداد 
خرید و فروش در تیرماه تنها منطقه ای بود که دارای تعداد 
معامات کمتر از ١۰۰ فقره بوده اســت تغییرات قیمتی 
نیز به همان نسبت اهمیت خود را از دست میدهد. بر این 
اساس رشد 66 درصدی سالیانه قیمت در منطقه 6 با ۵6٩ 

معامله در تیرماه ١3٩٩ می تواند قابل توجه باشد.

حدود ۷۳ درصد معامالت در ۱۰ منطقه شهر
از طرف دیگر باالترین تعداد معامات به میزان 73.١ درصد 
به ترتیب در مناطق ۵، 4، ۲، ١۰، ١4، 7، ١، 8، 3 و ١۵ انجام 
شد. 4۰.6 درصد قراردادهای خرید و فروش تنها در چهار 
منطقه ۵، 4، ۲ و ١۰ منعقد شده است. منطقه ۵ با ٩.١4 
درصد از معامات کماکان پیشتاز تعداد قراردادهای خرید 

و فروش مسکن در تهران است.سهم مناطق 4، ۲ و ١۰ نیز 
به ترتیب 8.7 درصد 8.6 درصد و 8.4 درصد از کل تعداد 
معامات شهر تهران بوده است. نرخ رشد سالیانه قیمت 
در این مناطق نیز به ترتیب 6۰، 6۲، ۵۵ و 48 درصد بود.

نکته دیگر اینکه هم اکنون فقط دو منطقه از شهر تهران 
شامل ١8 و ١٩ دارای میانگین قیمت مسکن کمتر از ١۰ 
میلیون تومان در هر متر مربع هستند در حالیکه تیرماه 
سال گذشته تعداد مناطقی که قیمت مسکن در آنجا کمتر 

از متری ١۰ میلیون تومان بود به ١۰ منطقه می رسید.
از طرف دیگر با اینکه نرخ رشد سالیانه قیمت ۵7 درصد 
بوده است، شاخص بیشــترین تقاضا بر اساس ارزش هر 
واحد مسکونی رشد 88 را نشــان می دهد. تیر ماه سال 
قبل واحدهای 3۰۰ تا 4۵۰ میلیون تومان باالترین تقاضا 
را در شهر تهران داشــتند در حالی که تیرماه سال جاری 
این رتبه به واحدهای 6۰۰ تا 8۵۰ میلیون تومان رسید.

تغییر دیگر می تواند به رشــد ۲ واحد درصدی خانه های 

باالی ١۰۰ متر نسبت به سال گذشته مربوط باشد. تیرماه 
١3٩٩ واحدهای بیش از ١۰۰ متر مربع 3۰.١ درصد کل 
قراردادهای خرید و فروش را در بر گرفت در حالی که تیر 

ماه ١3٩8 این میزان ۲8 درصد بود.

عوامل موثر بر افزایش معامالت
اما افزایش ١٩3 درصدی ســالیانه معامــات با این که 
می تواند نشــان دهنده عمق رکود در تیرماه ٩8 باشــد 
این پیام واضح را می دهد که بازار مســکن هم اکنون در 
وضعیت نرمال قرار دارد؛ چراکه در ســال های گذشــته 
معموالً متوسطه معامات در محدوده ١۵ هزار فقره بود. 
کارشناسان معتقدند بخش مهمی از رونق بازار می تواند 
ناشی از ورود ســرمایه ها از بورس به بازار مسکن مربوط 
باشد. البته انتظارات تورمی، رشد نرخ ارز، افزایش قیمت 
مصالح ســاختمانی، اخبار مربوط بــه دریافت مالیات از 
خانه های خالی در تابســتان جاری و الزام به دریافت کد 
 رهگیری نیز در افزایش معامات مســکن شــهر تهران 

بی تاثیر نبوده است.

ســخنگوی گمــرک گفــت: میــزان تجارت 
 خارجی ایــران در چهار مــاه اول امســال به

 بیش از 4۲ میلیون تن و به ارزش ١٩ میلیارد و 
63۵ میلیون دالر رسید که از این میزان بیش 
از 3۰ میلیون تن به ارزش هشت میلیارد و7١3 
میلیون دالر سهم صادرات و حدود ١۲ میلیون 
تن به ارزش ١۰ میلیــارد و ٩۲۲ میلیون دالر 

سهم واردات است .
به گزارش ایســنا، ســید روح اله لطیفی اظهار 
کرد: در چهار ماهه نخســت سال ١3٩٩ میزان 
صادرات قطعــی کاالهای غیر نفتی کشــور به 
 اســتثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و 
همچنین بــدون صــادرات از محــل تجارت 
چمدانــی، بالغ بــر 3۰ میلیــون و ۲8۵ هزار 
تــن و بــه ارزش هشــت میلیــارد و 7١3 
میلیــون دالر بوده اســت کــه در مقایســه با 
مدت زمــان مشــابه ســال گذشــته حدود 
 4۰ درصــد کاهــش در ارزش دالری داشــته

 است.
 همچنیــن میــزان واردات کشــور در ایــن 
مــدت بــا بیــش از ۲4  درصــد کاهــش به 
رقــم ١۰ میلیــارد و ٩۲۲ میلیــون دالر 
 و بــه وزن ١١ میلیــون و 7٩3 هــزار تــن

 رسیده است.
دبیر شــورای اطاع رسانی گمرک خاطر نشان 
کرد: طی چهار ماهه نخست سال ١3٩٩ عمده 
مقصد کاالهای صادراتی به ترتیب عبارت بوده 
اند از »چین« با وزن هشت میلیون  46٩ هزار 
تن و به ارزش دو میلیارد و 474 میلیون دالر و 

با سهم بیش از ۲8 درصد، »عراق« به وزن شش 
میلیون و 446 هزار تن و به ارزش یک میلیارد و  
٩6۵ میلیون دالر و با سهم بیش از  ۲۲ درصد، 
»امارات متحده عربی« بــا وزن چهار میلیون و 
6۲۵ هزار تن و به ارزش یــک میلیارد و  ۲١6 
میلیون دالر و با ســهم نزدیک بــه ١4 درصد، 
»افغانستان« به وزن دومیلیون و ١١۵ هزار تن 
و به ارزش 7١3 میلیون دالر و با ســهم بیش از 
هشــت درصد و به مقصد »ترکیه« با وزن843 
هزار تن و به ارزش 4۰۵ میلیون دالر و با سهم 
نزدیک به پنــج درصــد از کل ارزش صادرات 

بوده است.
طبق اعــام گمرک، لطیفی افــزود: طی چهار 
ماهه نخست سال ١3٩٩ عمده کاالهای وارداتی 
از کشورهای طرف معامله  به ترتیب از »چین« 
با وزن یک میلیــون و دو هزار  تن و به ارزش دو 
میلیارد و 8۰6 میلیون دالر و با ســهم بیش از 
۲۵  درصد، »امــارات متحده عربــی« به وزن 
یــک میلیون و 33١ هــزار تن و بــه ارزش دو 
میلیارد و 47٩ میلیون دالر و با ســهم نزدیک 
به ۲3 درصد، »ترکیه« بــا وزن یک میلیون و 
87۰ هزار تن و به ارزش یــک میلیارد و  ١78 
میلیون دالر و با ســهم نزدیک بــه ١١درصد، 
»هند« به وزن٩3٩ هزار تــن و به ارزش 7۵7 
میلیون دالر و با سهم نزدیک به هفت درصد و 
کشور »آلمان« با وزن 4٩3 هزار تن و به ارزش 
۵36 میلیــون دالر و با ســهم نزدیک به هفت 
 درصد از کل ارزش واردات کشور صورت گرفته 

است.

جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صمت

چند درصد از متقاضیان موفق به دریافت تسهیالت شدند؟

تپش بازار مسکن در چهار منطقه تهران

واردات بیشتر از صادرات

۱۹.۶ میلیارد دالر  ارزش تجارت امسال

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ١١ مرداد ١٣۹۹ به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید شنبه ١١ مرداد ١٣۹۹ در جریان معامالت بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه 

١١ مرداد ١٣۹۹ در جریان معامالت بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم  ١٠ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان، نیم سکه ٥ 
میلیون و ٦٠٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ٧٥٠ هزار تومان است.همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ١۹٧٧ دالر و هر 

گرم طالی ١٨ عیار یک میلیون و ٧١ هزار و ١٤٣ تومان است.
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در حالی قیمت برنج وارداتی نسبت به پارسال تا ۸۵ درصد 
و در دو ماه اخیر بیش از ۱۸ درصد رسد داشته که حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی از این کاال و کاهش واردات آن در مدت اخیر 
نمی تواند در این تغییر بی تاثیر باشد.آنچه تغییر قیمت کاال و 
خدمات در تیرماه امسال از سوی مرکز آمار منتشر شد نشان 
داد که تورم نقطه به نقطه )نسبت به تیرماه سال گذشته( و 
تورم ماهانه )نسبت به خردادماه( هر کدام ۴.۴ درصد افزایش 
داشته است. این در حالی اســت که در بین کاال و خدمات 
وضعیت افزایش قیمت برنج قابل توجه است؛ به گونه ای که 
برنج خارجی باالترین حد افزایش قیمت را نسبت به پارسال 

داشته و حدود ۸۵.۱ درصد گران شده است.
جزئیات بیشــتر در این رابطه از این حکایــت دارد که هر 
کیلوگرم برنج خارجی در تیرماه سال گذشته ۸۸۰۰ تومان 
بوده که در تیرماه امسال با رشــد ۸۵ درصدی به ۱۶ هزار 
و ۴۰۰ تومان رســیده اســت. همچنین هر کیلو از آن در 
خردادماه ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت داشته که تا تیر ماه با 
رشد ۱۸.۲ درصدی همراه شده است. افزایش قیمت و تورم 

برنج خارجی در حالی اتفاق می افتد که جزو کاالهای اساسی 
بوده که تا همین ابتدای امسال در لیست دریافت کنندگان 
ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشت، اما از اواخر اردیبهشت ماه ارز 
دولتی آن حذف و واردات با نرخ ســامانه نیما که در حال 
حاضر به بیش از ۱۸ هزار تومان می رسد انجام می شود که 
خود می تواند از عوامل افزایش قیمت برنج خارجی باشد و 
رشد ۲۶۰۰ تومانی آن در کیلو در فاصله خردادم تا تیرماه 

مشهود است.
از سوی دیگر آمار گمرک نشان می دهد که در سه ماهه 
ابتدای امسال واردات برنج خارجی نسبت به همین مدت 
در سال گذشته کاهش داشته است؛ به طوری که در سه 
ماهه ابتدای امسال ۲۰۸ میلیون تومان برنج وارد شده در 
حالی که واردات در مدت مشــابه سال قبل حدود ۷۰۷ 
میلیون دالر بوده اســت، که البته به گفته مسئوالن در 
این افت شدید عواملی مانند پاسخگویی تولیدات داخل 
و مشکالتی که در رابطه با اختصاص ارز وجود داشت نیز 

دخیل بوده است.

معاون بهره برداری فرودگاهی شــرکت شهر فرودگاه امام 
خمینی )ره( گفت: از چهارشــنبه هفته جــاری، پانزدهم 
مردادماه مطابق با ۵ آگوســت کلیه مسافرانی که از طریق 
فرودگاه امام خمینی )ره( قصد ورود به کشور را دارند باید 
تست منفی کرونا را از آزمایشگاه های معتبر با اعتبار زمانی 
کمتر از ۹۶ ساعت همراه شان داشــته باشند. محمدرضا 
کریمیان اظهار کرد: براساس مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با 
کرونا که به فرودگاه امام خمینی )ره( اعالم شده از پانزدهم 
مردادماه کلیه مسافرانی که بخواهند از طریق فرودگاه امام 
خمینی )ره( وارد کشور شوند، باید تســت منفی کرونا را 
از آزمایشگاه های معتبر همراه شــان داشته باشند و از این 
تست کمتر از ۹۶ ساعت گذشته باشد، در غیر این صورت 
به مســافران غیرایرانی اجازه ورود داده نشده و بازگردانده 
می شوند و از مســافران ایرانی نیز تحت شرایط خاصی با 
هزینه خودشان تست کرونا گرفته شده و قرنطینه می شوند.

وی ادامه داد: مسافرانی که به فرودگاه امام خمینی )ره( وارد 
می شوند برگه تست منفی کرونا را از آزمایشگاه معتبر همراه 
نداشته باشند شرایط خاصی برای آنها پیش بینی شده است. 
اگر این مسافران ایرانی نباشند براساس اطالعی که از قبل به 

فرودگاه های دیگر کشورها اعالم کرده ایم اجازه ورود به آنها را 
نمی دهیم و آنها را باز می گردانیم. البته اگر مسافران خارجی 
تست منفی کرونا را همراه داشته باشند نیز غربالگری شده و 
در صورت داشتن عالئم با هزینه ایران مجددا تست کرونا از آنها 
گرفته می شود و ۱۴ روز در قرنطینه می مانند. معاون بهره برداری 
فرودگاهی شرکت شهر فرودگاه امام خمینی )ره( ادامه داد: برای 
مسافران ایرانی قدری شرایط متفاوت است یعنی اگر مسافر 
ایرانی با همراه داشتن تســت منفی کرونا در غربالگری های 
صورت گرفته در فرودگاه امام خمینی )ره( عالئم کرونا را داشته 
باشد با هزینه ایران مجددا از او تست می گیریم و او را به مراکز 
مشخص شده برای قرنطینه می فرستم تا ۱۴ روز در قرنطینه 
بماند که البته دستگاه های نظارتی و بهداشتی در قرنطینه ماندن 
این مسافر را دائما رصد کند.وی ادامه داد: اگر مسافر ایرانی که 
قصد ورود به فرودگاه امام خمینی )ره( را دارد همراه خود تست 
منفی کرونا را با شرایط مذکور نداشته باشد او را بازنمی گردانیم، 
اما با هزینه مسافر مراحل انجام تست و قرنطینه ۱۴ روزه را برای 
او اعمال می کنیم همچنین اگر زمان تست برای این مسافران از 
۹۶ ساعت گذشته باشد نیز مشمول انجام تست و قرنطینه ۱۴ 

روزه با هزینه خودشان می شوند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از 
پلمب واحدهای صنفی عرضه کننده مانتوهای جلوباز 
و شیشه ای خبر داد.سرهنگ محمدرضا آمویی با اشاره 
به افزایش موارد بدحجابی با شروع فصل گرما، گفت: 
متاسفانه واقعیت تلخ این است که برخی دستگاه ها 
بحث حجاب و عفاف را فراموش کرده اند و نهایتا در 
طول ســال در هفته "حجاب و عفاف" قدری به آن 

می پردازند.
وی با بیان اینکه بحث حجــاب و عفاف باید در طول 
سال پیگیری شود گفت: مهمترین عملکرد در این 
حوزه پیگیری مباحث فرهنگی و اجتماعی است که 
دستگاه های فرهنگی در این زمینه مسئولند.آمویی به 
وضعیت لباس های عرضه شده در بازار هم اشاره کرد 
و افزود: در حال حاضر اگر ُکل بازار را بگردید به سختی 
می توانید یک مانتوی دکمه دار یا یک مانتوی مناسب 
و خاص محجبه ها پیدا کنیــد، اگر هم یک مانتوی 
مناسب پیدا شود، قیمت آن بسیار باالست، همچنین 
قیمت یک قواره چــادر در حال حاضر حدود ۸۰۰ تا 
۹۰۰ هزار تومان اســت که برای افراد عادی جامعه 
تهیه آن در این شرایط اقتصادی بسیار دشوار است. در 
مقابل مانتوهای شیشه ای و جلوباز با نازلترین قیمت 

عرضه می شوند.

آمویی خاطرنشان کرد: ما طرح های ایرانی-اسالمی 
بسیار زیبایی داریم که می توان از آنها برای تهیه لباس 
مناسب و با پوشش مناسب استفاده کرد.وی یادآور 
شد: در کنار دستگاه های مختلف، مردم هم در بحث 
حجاب جامعه نقش دارنــد و باید افرادی که دغدغه 
حجاب دارند، به افراد بدحجاب تذکــر داده و امر به 

معروف و نهی از منکر کنند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه 
در ادامه در تشــریح نقش پلیس در حوزه برخورد با 
بدحجابی، گفت: عملکرد ما در این زمینه به دو صورت 
ایجابی و سلبی است، به نحوی که در بحث برخورد 
ایجابی برگزاری جلسات چهره به چهره با اصناف و 
افراد بدحجاب، برپایی نمایشگاه، آموزش های مختلف 
و ... در دستور کار قرار دارد که با توجه به شیوع کرونا 
این فعالیت ها به ســمت فضای مجازی سوق داده 
شده است.آمویی به عملکرد پلیس در حوزه برخورد 
سلبی با بدحجابی هم اشاره کرد وافزود: اصناف عرضه 
کننده مانتوهای جلوباز و شیشه ای پلمب خواهند 
شد و در این زمینه پلیس اماکن با همراهی بازرسی 
اتاق اصناف از سطح اصناف بازرسی به عمل آورده و 
تعدادی از صنوف را به دلیل عرضه این نوع لباس ها 

پلمب کرده اند.

طبق آخرین آمار، در تیرماه سال جاری اپراتورها پذیرای 
۱۰ هزار و ۱۳۳ ترابرد بودند و مشترکان این اپراتورها با 
حفظ شماره خود توانستند از خدمات اپراتور دیگری 
 )MNP( اســتفاده کنند.طرح ترابردپذیری شماره ها
این امکان را فراهم می کند که به موجب آن مشترکان 
می توانند به حفظ شــماره خود، اپراتــور ارائه دهنده 
خدمات خود را عوض کرده و از خدمات اپراتور مقصد 
استفاده کنند. این طرح از سال ۱۳۹۵ اجرایی شد و البته 
برخی شــرایط خاص خود را دارد و ممکن است برخی 
از درخواســت های ترابرد از سوی مشترکان با موافقت 

مواجه نشود.
برای اجرای این طرح الزم است که در گام اول مشترک 
از طریق مراجعه به سایت یا مراجعه حضوری به دفاتر 
خدماتی اپراتوری که قصد دارد به آن مهاجرت کند، فرم 
درخواست را تکمیل و به عبارتی برای اجرای این طرح 
ثبت نام کند. پس از آن در صورتی که فرد از شرایط الزم 
برخوردار باشد از طریق یک پیامک تأیید ثبت نام او به 

اطالعش خواهد رسید.
امکان تغییر اپراتورها از طریق ترابردپذیری تنها دو بار 
در سال میسر است و پس از این تغییرات هزینه تمامی 
ســرویس ها، تماس و پیامک مطابق با اپراتوری که به 
آن ترابرد شده محاسبه خواهد شد. همچنین پیش از 
اجرای طرح ترابردپذیری الزم اســت مشترک حداقل 
ســه ماه در اپراتور ارائه دهنده خدمــات اولیه فعالیت 

داشته باشد.احراز نشــدن هویت مانند تطابق نداشتن 
مشخصات اعالم شــده با مشــخصات دارنده شماره، 
رعایت نکردن ترابرد نظیربه نظیر مانند درخواست ترابرد 
ســیم کارت دایمی به اعتباری و برعکس، فعال نبودن 
سیم کارت، فعال بودن کمتر از سه ماه سیم کارت شماره 
مورد درخواست برای ترابرد و پرداخت نکردن به موقع 
صورتحساب اولیه صادرشده از اپراتور فرستنده توسط 
مشترک در سیم کارت های دائمی از دالیل رد درخواست 

ترابرد عنوان شده است.
طبق آخرین آمار اعالمی از سوی سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی، در تیرماه ســال جاری، اپراتورها 
پذیرای ۱۰ هزار و ۱۳۳ ترابرد بودند. این درحالی است 
که از ابتدای سال جاری، حاکی از انجام ۵۱۱۶، ۱۱ هزار 
و ۹۳۰ و ۸۳۸۲ ترابرد به ترتیــب در ماه های فروردین، 
اردیبهشت و خرداد بوده اســت.البته تنها تعداد تراز، 
مالک اول بودن یــک اپراتور در ترابرد نیســت. موارد 
دیگری از جمله کیفیت، تعداد تخلفات، سرعت ترابرد و 
تجربه کاربری هم وجود دارد و بعضی از این پارامترها به 
نحوه ارائه سرویس برمی گردد. ممکن است یک اپراتور 
در یک مدت زمان، سرویس خاصی ارائه دهد که در آن 
زمان مشترک به اپراتور ترابرد کند و بعد بخواهد به اپراتور 
مبدا خود برگردد؛ این دلیل نمی شود اپراتوری که از آن 
بازگشته، سرویس نامناسبی داشته و یا اپراتوری که االن 

انتخاب کرده سرویسش مناسب است.

با وجــود بگیــر و ببندهای 
دولتی، کاالهــای قاچاق و 
البته دست  دوم وارد کشور 
شده و در بازارها به خصوص 
در سایت های اینترنتی عرضه 
می شوند. بر اساس برخی اخبار منتشر شده لوازم خانگی 
دست دوم و استوک به کشــور وارد و در حال خرید و 
فروش است. واردات لوازم خانگی به کشور از دبی، چین، 
اروپای، آمریکا به رغم ممنوعیت انجام می شود و افرادی 
که واردکننده لوازم خانگی هستند حتی کاالهای شامل 
تحریم را نیز وارد کشور می کنند. در برخی آگهی های 
منتشر شده در سایت ها و فضای مجازی شاهد فعالیت 
عده بســیاری از واردکننده ها هستیم که برای فروش 
این کاالها آگهی داده اند. دلیل فعالیت این دســته از 
واردکننده ها قیمت ها سرسام آور در بازار لوازم خانگی 
و نبود برخی برند هاست که مشتریان زیادی هم دارد. 
به عنوان مثال بسیاری از مردم به دنبال خرید برندهای 
آمریکایی لوازم خانگی هستند که امروز در کشور نایاب 
است. آمار بسیار زیادی از این آگهی ها شامل آگهی های 
فروش لوازم خانگی دست دوم و استوک وارداتی است. 
از طرفی دیگر فروشندگان و کسبه بازار لوازم خانگی از 
ورود محصوالت خارجی دست دوم از کشورهای عربی 

که با بسته بندی در ایران، به عنوان محصول نو فروخته 
می شود، خبر دادند.

اما آن دسته از لوازم خانگی که کاالهای شامل تحریم 
است نیز در بازار به چشــم می خورد و در سایت های 
مجازی آمــار باالیی را برای فــروش به خود اختصاص 
داده اند. وجود اجناس آمریکایی در شرایطی که ایران 
رابطه اقتصادی چندانی با این کشور ندارد از آن روست 
که اجناس دست دوم در حد نو کشورهای عربی در ایران 

بسته بندی جدید شده و به فروش می رسد.

اظهار نظر رئیس اتحادیه درباره واردات لوازم 
خانگی دست دوم

رئیس اتحادیه لــوازم خانگی در ایــن رابطه می گوید: 
واردات لوازم خانگی دست دوم از دیگر کشورها اشتباه 
محض است و واردات لوازم خانگی خارجی دست دوم به 
کشور چندان جدی نیست. اکبر پازوکی به این پرسش 
که واردات لوازم خانگی دست دوم چقدر جدی است؟ 
گفت: واردات لوازم خانگی دست دوم از دیگر کشورها 
اشتباه محض است و واردات این کاالها به کشور چندان 

جدی نیست. پازوکی با اشاره به وضعیت بازار لوازم خانگی 
بیان کرد: وضعیت بازار لوازم خانگی راکد است. به دلیل 
افزایش قیمت ها خریداری در بازار وجود ندارد. برخی  
برای تهیه جهیزیه مجبور هستند که برای خرید کاال 
وارد بازار شوند. رئیس اتحادیه لوازم خانگی به افزایش 
تولید کاالهای لوازم خانگی اشــاره کرد و گفت: تولید 
لوازم خانگی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است اما 
ممنوعیت واردات کاالهای لوازم خانگی باعث شده که 

افزایش تولید کاالها چندان به چشم نیاید.

اطالعیه اتاق بازرگانی واردات لوازم خانگي 
دست دوم به ایران

اما اطالعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهران در رابطه با واردات کاالی مستعمل و آیا وارد کردن 
لوازم خانگي دست دوم به داخل ایران مجاز است بدین 
شرح اســت: واردات کاالی مستعمل نیاز به اخذ مجوز 
از کمیسیون ماده ۱ مســتقر در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت دارد )به اســتثناء ماشین آالت مستعمل که 
مســتقیماً مجوز واردات صنعت، معــدن و تجارت( را 
نیاز دارد. معموالً کمیسیون ماده ۱ برای لوازم خانگی 
مستعمل مجوز صادر نمی کند. در هر حال می توانید 
تقاضا را به کمیســیون ماده ۱ ارائه نمایید. ضمناً برای 
تعرفه، چون تعداد آنها بسیار وسیع و متنوع است، باید نام 
آن ذکر تا تعرفه مشخص شود. مثاًل جارو برقی ۸۵/۰۸، 

ماشین لباسشویی ۸۴/۵۰، چرخ گوشت ۸۵/۰۹ و... .

بگیر و ببندهای دولتی مانع فعالیت قاچاقچیان نشد

 فعالیت سوداگران لوازم خانگی در غیاب برندهای مطرح
واردات لوازم خانگی دست دوم در بسته بندی نو                                            

مخالفت گمرک، استاندارد و وزارت صمت با واردات کاالی دست دوم
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت 

واردات لوازم خانگی به کشور به طور کلی ممنوع اعالم شده و چند سالی است که اجازه ورود کاالی خارجی به کشور داده نمی شود. به عبارت بهتر باید گفت که اجازه ورود کاالی نو را به کشور نمی دهند چه برسد به اینکه فردی بخواهد 
جنس دست دوم .ارد کشور کند. تنها یک راه برای انجام این کار باقی می ماند و آن هم واردات به صورت قاچاق و از مسیرهای غیرقانونی است. برخی افراد ممکن است با دور زدن قانون در بسته بندی نو اجناس دست دوم را وارد کشور کنند. 
این عمل اظهار خالف است و برای فرد اقدام کننده تبعات بسیاری خواهد داشت. گمرک، سازمان استاندارد و سازمان صنعت و معدن هیچ کدام به عنوان نهادهای قانونی اجازه واردات کاالی لوازم خانگی دست دوم را نمی دهند و در صورت 
مشاهده این تخلفات با فرد مورد نظر برخورد خواهد شد. این در حالی است که فعالیت سوداگران در فضای مجازی نیز به گرانی لوازم خانگی دامن زده و قیمت ها عجیب و غریب افزایش می یابد. این وضعیت موجب می شود در صورت خرابی 
لوازم خانگی، خانواده ها امکان خرید مجدد را نداشته باشند و به سمت بازار دست دوم روانه شوند. دستگاه های نظارتی باید با ورود به میدان، بر قیمت و کیفیت لوازم خانگی موجود در بازار نظارت کرده و از فعالیت سوءاستفاده گران جلوگیری 
کنند. اما ورود بی رویه کاالهای قاچاق به ایران از یک سو تهدیدی جدی برای صنعت نیمه جان لوازم خانگی بوده و از سوی دیگر، به مشکلی جدی برای مصرف کنندگان تبدیل شده است. مشتریان در حال حاضر برای خرید مایحتاجشان 

از سر ناچاری گاه به خرید کاالهای دست دوم ناگزیرند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

هدرروی ظرفیت صنایع کوچک
میثم خسروی، کارشناس اقتصادی

تبعات نبود منابع مالی برای گردش چرخ اقتصادی بنگاه های اقتصادی به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط بسیار زیاد است و گویی دولت این تبعات را دست کم گرفته است. صنایع کوچک در حال حاضر در تامین منابع 
مالی و هزینه کرد خود دچار مشکالت بسیاری شده اند و نبود مواد اولیه و بروکراسی تامین آن موجب هدرروی ظرفیت تولید و اشتغال آنها شده است. نحوه برخورد با این بنگاهها و صنایع این تصور را در اذهان ایجاد کرده که 
گویا و دولت و متولیان از تسهیالت دهی رویگردان شده اند. در حالیکه نصف ظرفیت اشتغال در کشور را همین بنگاه ها به دوش دارند. بنگاه های کوچک و متوسط عمدتا از دسترسی به منابع بانکی محروم اند و به ناچار برای 

تامین هزینه های خود وارد بازار غیررسمی تامین مالی شده که این عمل مشکالت اقتصادی فراوانی را برای صنایع به وجود آورده است.
در حال حاضر به دلیل نوسانات ارزی اکثر بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط با کمبود سرمایه در گردش و نبود مواد اولیه روبه رو هستند که این مشکالت باید با تخصیص تسهیالت بانکی برطرف شود. این در حالی است 
که مشکالت دیگری نیز در این صنایع وجود دارد که درآمدزایی را تحت تاثیر قرار داده است. در چند سال اخیر، به دلیل اعمال تحریم های بین المللی، صادرات بسیاری از کاالها محدود شده و بخش قابل توجهی از ظرفیت 

بنگاه های تولیدی به دلیل نداشتن بازار بالاستفاده مانده است.

صنایع کوچک در حالی ۴۵ 
درصد نرخ اشتغال را به خود 
اختصاص داده اند که عالوه 
بر نرخ باالی تورم در کشــور 
با شــرایط رکــود اقتصادی 
نیز مواجه هســتند. این بنگاه ها همچنین در دریافت 
تسهیالت عقب مانده اند و بروکراسی های ادارای بیش 
از اندازه این واحدها را در دریافت حمایت ها ناتوان کرده 
است. در حال حاضر کمبود تسهیالت بزرگ ترین مانع 
صنعت اســت. بر اســاس تحقیق مرکز پژوهش های 

مجلس، ۲۲ مانع در راه کسب و کار واحدهای تولیدی 
در ایران شناسایی شده که دسترسی نداشتن به منابع 
بانکی برای تامین ســرمایه در گردش مهم ترین مولفه 
است. سهم بنگاه های کوچک و متوسط از کل تسهیالت 
پرداختی بانک ها در سال ۱۳۹۸، حدود ۶ درصد بوده 
که این مقدار نسبت به کشورهای مورد بررسی در این 

گزارش، همچون ترکیه )۳.۳۲ درصد( کمتر است.
از طرفی دیگر واردات بي رویه و بي ضابطه کاال به ویژه 
کاالهای بي کیفیــت و ارزان قیمت و همچنین قاچاق 
یکي از دالیل اصلي بالاســتفاده ماندن ظرفیت بنگاه 
های تولیدی است. بررســی آمارها نشان می دهد که تا 
پایان فروردین ماه امسال، ۴۵ درصد اشتغال واحدهای 
صنعتی متعلــق به صنایع کوچک بوده اســت. صنایع 

کوچک و متوسط در رشد و توســعه صنعتی کشورها 
از جایگاه خاصی برخوردار اســت. اختصاص تسهیالت 
به بنگاه های خرد و متوسط به عنوان یکی از مؤلفه های 
حمایتی می تواند در پیمایش مسیر توسعه اقتصادی و 
ایجاد اشتغال تاثیرگذار باشد و دستاوردهای مهمی را 

برای این حوزه به ارمغان بیاورد. 
در ایران نیز حمایت از بنگاه هــای اقتصادی زودبازده 
کوچک و متوســط برای افزایش رشد اقتصادی، ایجاد 
درآمد، اشتغال و کاهش فقر نیز اقدامات قابل توجهی 
انجام شده است و مصداق این مطلب آمارهای منتشر 
شــده از وضعیت اشــتغال واحدهای صنعتی در سال 
گذشته بوده است. براســاس آخرین آمار، ۵۲ درصد از 
صنایع کشور مربوط به صنایع کوچک است، به عبارتی 

۲۳ هزار و۵۵۰ واحد صنعتی کوچک در کشور فعالیت 
می کنند که از لحاظ تعداد بیشترین میزان را در میان 
صنایع کشــور دارند. بررســی نمودارها نشان می دهد 
میزان اشــتغال در صنایع کوچک در مقایسه با صنایع 
دیگر نیز قابل مالحظه اســت. به این صورت که ۴۵۱ 
هزار و ۶۰۹ نفر در بخش صنایع کوچک شاغل هستند 
که ۴۵ درصد میزان اشتغال در صنایع را شامل می شود. 
صنایع بزرگ رتبه دوم اشتغال در بخش صنایع را به خود 
اختصاص داده است. سال گذشته یک هزار و ۴۷ واحد 
صنعتی بزرگ در کشور وجود داشت که ۲۳۲ هزار و ۷۳۶ 
نفر در این بخش مشغول بودند. براساس این گزارش در 
۲ هزار و ۱۴۶ واحد صنعتی متوسط فعال در کشور، ۱۳۹ 

هزار و ۷۹ نفر شاغل هستند.

45 درصد میزان اشتغال در صنایع  مربوط به صنایع كوچک است

تسهیالت دهی  قطره چکانی  به صنایع کوچک 
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

افزایش ۸۵ درصدی قیمت برنج وارداتی

عرضه کننده مانتوهای جلوباز  و  شیشه ای  پلمب می شوند

آمار ترابردپذیری تیرماه اعالم شد

چند نفر اپراتور خود را عوض کردند؟

معاون بهره برداری فرودگاهی امام اعالم كرد

جزییات شرایط سخت گیرانه ورود مسافران هوایی به ایران
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نوبخت: 
جهش توليد در گرو درخشش دانش بنيان هاست

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از عوامل موثر در اجرایی شدن جهش تولید، 
فعالیت بیشتر شرکت های دانش بنیان است.

محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه در مراسم افتتاح 
هزار استاندارد جدید آموزش مهارت گفت: زمانی اینکه بتوانیم در سال از 65 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم یک هدف دست یافتنی تلقی می شد و قانونگذاران 
آن را در برنامه ششم ابالغ کردند اما تغییر شرایط کشور و عدم دستیابی به منابع سرمایه 
گذاری خارجی و محدود شدن منابع ارزی و ریالی، ناچار شدیم تغییراتی اعمال کنیم. 
نوبخت گفت: ابتدا به تغییر اهداف توجه شد که یک موضوع الزامی به شمار می رفت. 
وی افزود: با توجه به این همه نیروی آماده به کار و رقابتی که با کشورهای منطقه داریم 
نمی توانستیم به کمتر از ایجاد ساالنه یک میلیون فرصت شغلی فکر کنیم. معاون رئیس 
جمهور با اشاره به اینکه باید امکانات را به افزایش بهره وری سوق دهیم، گفت: ما نمی 
توانیم برای ایجاد پارک های علم و فناوری جدید سرمایه گذاری کنیم و باید پارک های 

موجود را به افزایش بهره وری سوق دهیم.
نوبخت افزود: حال که نمی توانیم سرمایه گذاری جدید داشته باشیم، حتما باید بنیان 
تولید خود را بر پایه دانش و فناوری های نو قرار دهیم و عمل نیروی انسانی نیز متکی به 
افزایش مهارت ها باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: این سازمان به عنوان 
متولی توسعه کشور برنامه خود را بر اساس وضعیت موجود تغییر داده تا از محل افزایش 
بهره وری هم رشد تولید و هم افزایش اشتغال را داشته باشیم. نوبخت با بیان اینکه سازمان 
فنی و حرفه ای نقش اساسی در این زمینه دارد، از آمادگی سازمان برنامه و بودجه برای 

حمایت از این سازمان خبر داد.

دارنــدگان ماینرهای قاچــاق، یك مــاه برای 
خوداظهاری مهلت دارند

دارندگان دستگاه های قاچاق استخراج ارز دیجیتال از ۲5 مرداد به مدت یک ماه مهلت 
دارند تا نسبت به خوداظهاری دســتگاه ماینر خود اقدام کنند. هیأت دولت ۹ تیرماه 
مصوبه ای را تصویب کرد که به موجب آن دارندگان دستگاه های ماینری که پیش از ۱۳ 
مرداد ۹۸ اقدام به خرید دستگاه خود کرده بودند، ملزم شدند تا به مدت یک ماه از زمان 
معرفی یک سامانه، دستگاه خود را ثبت کنند تا دستگاه آن ها به مثابه ی قاچاق تلقی نشود. 
زمان خوداظهاری دارندگان دستگاه استخراج ارز دیجیتال از ۲5 مرداد آغاز خواهد شد.

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: »به دلیل 
اینکه درگذشته، فرایند استخراج رمزارزها قانونی نبود، تعدادی دستگاه به صورت قاچاق 
وارد شده و درحال حاضر مشکالتی برای فعاالن این صنعت به وجود آورده است. لذا با 

مساعدت هیأت محترم وزیران، این مشکل مرتفع می شود.«
زرندی خبر داد که فعاالن حوزه ی رمزارز در کشــور می توانند از ۲5 مرداد در سامانه 
بهین یاب، دستگاه  خود را ثبت کنند و با پرداخت حقوق و عوارض دولتی، فعالیت قانونی 
داشته باشند. بر همین اساس، دستگاه های ماینری که از این پس از مبادی غیررسمی 

وارد کشور شود و در سامانه ثبت نشود، قاچاق محسوب می شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد جوازهای صادرشــده برای 
استخراج رمزارز در کشور را 6۲۴ مورد اعالم کرده و عنوان کرد که ۱5 واحد در مرحله ی 
درخواست صدور پروانه بهره برداری هستند و دو واحد ازمیان آن ها نیز پروانه ی  بهره برداری 
دریافت کرده اند. از دیگر اخباری که زرندی اعالم کرد، آغاز مدل سازی برای استفاده از 
رمزارزها در واردات کاال بود. باتوجه به وضعیت کمبود ارز در کشور که مشکالت فراوانی 
را در واردات انواع کاال ایجاد کرده است، واردکردن ارز با بهره گیری از رمزارزها می تواند 

مشکالت زیادی را درمبحث واردات حل کند.

پروانه بهره برداری بيش از 400 شركت دانش بنيان 
صادر شد

570 تقاضای پروانه بهره برداری از ســال ۹۴ تاکنون به مرکز شــرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال شده که بیش از ۴00 تقاضا 
مورد تائید قرار گرفته است.  ســید محمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به قانون حمایت 
از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و همچنین مصوبه »ضوابط استقرار واحدهای صنایع 
پیشرفته و شرکت های دانش بنیان« مصوب هیئت وزیران در سال ۹۴ گفت: براساس 
مصوبه هیات وزیران و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت های دانش بنیان 
طبق ماده )۸( قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مجاز هستند در محدوده 
شهر تهران و دیگر شهرها مستقر شوند و با رعایت رده های زیست محیطی ذکر شده در 

پیوست مصوبه فوق نسبت به دریافت جواز تأسیس و پروانه بهره برداری اقدام کنند.
 صاحبکارخراســانی ادامه داد: این رده های زیســت محیطی 7 گانه مبنای اســتقرار 
شرکت های دانش بنیان خواهند بود، هرچه رده زیست محیطی فعالیت شرکت از رده ۱ به 
سمت رده 7 سوق پیدا کند، باید میزان فاصله این شرکت از محدوده شهری، افزایش یابد.

 

شهردار اصفهان خبر داد
ســفر معــاون اول رئيــس جمهور 
به اصفهان برای افتتــاح پروژه های 

عمرانی 
شهردار اصفهان گفت: عملیات عمرانی یک بخش دیگر از چهارمین حلقه 

ترافیکی شهر اصفهان فردا در منطقه ۱5 آغاز می شود. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در 
ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با تبریک عید قربان و غدیر 
به همشهریان اصفهانی اظهار کرد: از هفته گذشته با تشدید وضعیت کرونا 
در اصفهان برگزاری ویژه برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« با تغییر رویکرد 
به سمت افتتاحیه هایی رفت که با حال و هوای رسانه ای و قالب های رسانه 
ای با زحمات اصحاب رسانه انجام می شود. برنامه این هفته " هر یکشنبه، 

یک افتتاح" در منطقه ۱5 هم به صورت آنالین خواهد بود.   
وی ادامه داد: هفته قبل در این فضا خدمــات الکترونیک پرداخت کرایه 
تاکسی )اصکیف( در هزار تاکسی اصفهان آغاز شد. این هفته در منطقه ۱5 
بوستان زیبای الهیه تقدیم مردم می شود. پیام ها و تماس های زیادی از 
مردم منطقه ۱5 داشتیم که درخواست ایجاد بوستان و پارک برای تفریح 
مردم و کودکان داشتند که این بوستان در مسیر این خواسته های به حق 

مردم افتتاح می شود. این افتتاحیه به صورت آنالین خواهد بود.   
شــهردار اصفهان تصریح کرد: از مــردم می خواهم تا زمانی که شــیوع 
کرونا ادامه دارد، با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری 
از این بوستان و بوستان های شهر اســتفاده کنند. وی افزود: پل زیرگذر 
قهجاورستان یکی از پروژه های مهم در منطقه ۱5 است که بخشی از حلقه 
حفاظتی شهر یا همان رینگ چهارم به شمار می آید که عملیات اجرایی 

این پل هم این هفته آغاز می شود.  
نوروزی اظهار کرد: طرح های این هفته در منطقه ۱5 شــهر اصفهان، با 
بودجه ای در حدود 60 میلیارد تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز می 
شود. وی افزود: در هفته آینده اگر هماهنگی ها کامل شود با حضور معاون 
اول رئیس جمهور شاهد افتتاح پروژه هایی بزرگ در سطح شهر اصفهان 

خواهیم بود.    

اخبار

استان ها

دانش بنیان ها برای رفع نیاز های فناورانه کشاورزی و صنایع دعوت شدند
برای معرفی نیاز های فناورانه کشاورزی و صنایع وابسته، با هدف بهم رسانی عرضه و تقاضای نوآوری در حوزه کشاورزی، یک رویداد آنالین برگزار می شود. در همین راستا برای شبکه سازی 

و بهره مندی از توان شرکت های دانش بنیان برای رفع چالش های این حوزه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی رویداد مجازی معرفی نیاز های فناورانه کشاورزی و صنایع وابسته برگزار می شود.

کمیســیون  ســخنگوی 
اقتصادی مجلــس در حالی 
از نهایی شدن طرح مالیات بر 
خانه های خالی و بررسی آن 
در جلسه روز یکشنبه مجلس 
خبر می دهد کــه این طرح عالوه بــر اینکه مخالفان 
زیادی دارد، دارای مفری برای فراریان مالیاتی است. 
آنچه مشخص است این اســت که مجلس با تصویب 
طرح مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول به میزان 6 
برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر قصد دارد 
تا به ساماندهی بازار اجاره بپردازد دریغ از اینکه به گفته 
نماینده مردم رشت، این کار، یک کار تعجیلی و بدون 
کارشناسی است و به ســمتی می رود که هم اجرای 

عدالت را در بر ندارد و هم روی قاعده نیست.
آنچه از این طــرح برمی آید، این اســت که این طرح 
دارای گریزگاه هایی است برای کسانی که واحدهای 
متعدد در مالکیت خود دارنــد. اولین حفره بزرگ این 
طرح آن اســت که واحدهای مسکونی نوساز تا قبل از 
دریافت پایان کار از پرداخت این مالیات معاف شده اند. 
هم اکنون برخی از سازنده ها برای قرار نگرفتن ملکشان 
در فهرست واحدهای مسکونی خالی از سکنه و مشمول 
پرداخت مالیات، ساخت وسازهای خود را پشت مرحله 

پایان کار فریز کرده اند تــا از این طریق هم  واحدهای 
آنها خالی مانده و مشــمول تورم مســکن شود و هم 
مجبور به پرداخت مالیات خانه های خالی نباشند. در 
واقع از هم اکنون برخی از سازنده ها از تکمیل آخرین 
مرحله ساختمانی قبل از تقاضا برای دریافت پایان کار 
خودداری می کنند. این در حالی اســت که نیمه کاره 
گذاشتن ساختمان ها از حدود یک دهه قبل به عنوان 
یک شگرد بزرگ برای فروش مسکن با قیمت باالتر در 
دوره تورم، آن هم در مرحله اسکلت مشاهده شده است. 
حال این شگرد می تواند به بخش دیگری از ساختمان ها 
و عدم تکمیل تنها بخش هایی از داخل ساختمان منجر 
شــود که این موضوع نیز برای مراجــع مالیاتی قابل 

رهگیری نخواهد بود.
شگرد دوم مالکان خانه های خالی به انتقال خانه خالی 
به شــهر فرعی مربوط می شــود. از آنجا که خانه های 
دوم یا اقامتگاه های دوم افراد در شــهری غیر از شهر 
محل سکونت آنها مشمول پرداخت مالیات خانه های 
خالی نمی شــود گروهی از مالــکان خانه های خالی 
برای فرار مالیاتی، خانه خالی خود را به شــهر دیگری 
منتقل می کنند. پاتک ســوم برخی دیگــر از مالکان 
خانه های خالی مربوط به حفره بزرگی اســت که در 
مورد طرح نمایندگان بــرای معافیت خانه های خالی 
واقع در شهرهای با جمعیت کمتر از ۱00هز ار نفر از 
پرداخت مالیات خانه های خالی در نظر گرفته شــده 

است. به همین دلیل، برخی افراد خانه های خالی خود 
را به روستاها  وشهرهای کوچک منتقل می کنند که 
بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک مناطق شمالی 
کشــور نیز از این بابت تحت تاثیر افزایش تقاضا برای 
خرید مسکن و ویال قرار خواهند گرفت و این موضوع 
باعث هجوم تقاضا به این مناطق شــده خواهد شد و 
قیمت ملک را در این مناطق تحت تاثیر قرار می دهد. 

حفره چهارم این طرح آن است که در طرح نماینده ها 
برای مقابله بــا احتکار واحدهای مســکونی، در چند 
جا تاکید شده اســت که تنها سرپرســت خانوار باید 

مشــخصات امالک تحت مالکیت و محل ســکونت 
خود را در قالب اعالم کدپستی در مقابل کدملی اش، 
درج کند و به صراحت اعالم نشــده است که تکلیف 
خانه هایی که بــه نام همســر و فرزندان وی اســت 
چیســت؟ عدم تعیین تکلیف این موضــوع می تواند 
منجر به شکل گیری فرار مالیاتی بزرگ از طریق انتقال 
 صوری مالکیت واحدهای مسکونی خالی از سکنه به

 همسر و فرزندان شود.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، این طرح را 

بررسی می کند. 

»فالیتیــو« در حالــی در 
فضای گردشگری آنالین 
فعالیت می کند که بازیگر 
اصلــی این حــوزه »علی 
بابا« اســت؛ علــی بابایی 
که در همان ابتدای شــیوع کرونــا آغازگر تعدیل 
نیرو بود. این در حالی اســت که بــه گفته مدیران 
استارت آپ »فالیتیو«، ســبک مدیریتی و حفظ 
هســته اصلی تیم اولیه، مهم ترین فاکتور فالیتیو 
 در دوام آوردن مقابل رقبای بزرگ تر و با ســرمایه

 بیشتر است.
در همیــن رابطه علی کشــفی، هم بنیــان گذار 
»فالیتیو« می گوید: »پیشــگام بــودن فالیتیو در 
ارائه خدمات ســفرهای خارجی هم یکی از نقاط 
قوت این تیم اســت.« او ادامه می دهد: »در تمام 
این دوران بــا آنکه در اکثر حوزه هــا اعم از فروش 
بلیت تا رزرو هتل و تور سهم بازار خوبی داشته ایم، 
اما در بحث پرواز خارجی شــاخص بوده ایم.«پای 
صحبت هــای مهیار محمدی، مدیــر مارکتینگ 
»فالیتیو« نشســتیم تا ببینیم که این اســتارتاپ 
چگونه ضرر و زیان های دوران کرونا را پشت سر می 
 گذارد و آیا به صف اســتارتاپ های بورسی خواهد

 پیوست. 

؟   در حال حاضر به چه میزانی از فروش قبل از 
شیوع کرونا برگشته اید و همچنین توضیحی در 
مورد فروش بلیت های خارج از کشور بدهید که 

آیا به روال سابق برگشته است یا خیر؟
در حــال حاضر بــه ۴0 درصــد فــروش قبل از 
کرونا برگشــتیم و یکی از دالیلی که نتوانســتیم 
به فروش کامل پیــش از دوران کرونــا برگردیم، 
ایــن بــود کــه بســیاری از پروازهــای خارجی 
همچنان بــا محدودیت همراه اســت که به خاطر 
 وضعیــت کشــورهای مختلف و پاندمــی کرونا و 
محدودیت های دیگری است که روی ایرالین های 

ایرانی وجود دارد.

 در نتیجه پروازهای خارجی تاکنون کامل باز نشده 
است. احتماال کل روند جهانی به این سمت است 
که مسافرت ها در کل دنیا بیشتر داخلی می شود 

تا خارجی.

؟    آیا برای تبدیل شــدن بــه بازیگر اول 
این مارکت تالش مــی کنید و در مقایســه 
 با »علی بابا« کــه رتبه نخســت را دارد، در

 چه رتبه ای هستید؟ 
رقیب جدی مــا در این مارکت »علی بابا« اســت 
که در حال حاضر رتبه نخســت را در گردشگری 
آنالین دارد؛ ولی در خیلی از بخش ها در تالشــیم 
که بازار را بگیریم و در حال گســترش سهم بازار 
خودمان هستیم. سعی می کنیم پروازهای بیشتری 
 را با قیمت مناســب برای مشــتریان مان فراهم

 کنیم.
 از نظر سهم بازار در مارکت داخلی هنوز گپی بین ما 
و علی بابا هست ولی مارکت خارجی همان طور که 
همیشه سهم بازار خوبی را داشتیم هنوز هم داریم 

و »علی بابا« با ما برابر است. 
برنامه ما برای کسب سهم بیشــتر این است که با 
ارائه خدمات گذشــته و خدمات جدید و افزایش 
تامین پروازهــا و خدمات دیگر بتوانیم ســرویس 
 دهی بهتری نســبت به رقبا در این مارکت داشته

 باشیم.برنامه های ما عالوه بر برنامه های تبلیغاتی 
برای کسب سهم بیشتر در بازار که باعث شناخته تر 
شدن ما می شود و اعتماد مشتریان را بیشتر جذب 
می کند، این اســت که با مطالعــه دقیق نیازهای 
مشــتریان و انجام تحقیقات بــازار متعدد از روی 
مارکت بتوانیم به برنامه دقیق تری برســیم. برای 
محصول جدیدمان از تکنولــوژی های جدیدتری 
استفاده کرده ایم و ســعی کردیم که رابط کاربری 
و تجربه کاربری ما بهینه شود نسبت به آن چیزی 
که مشــتریان نیاز دارند. از طرف دیگر با توجه به 
اینکه بحث های مختلفی در مــورد هر محصولی 
مطرح است و همچنین با توجه به نیازهای متفاوت 
مشتریان، سعی می کنیم با توسعه شخصی سازی ها 
و گستردگی خدمات نتایج بهتری بگیریم و نسبت به 

رقبا سرویس بهتری ارائه دهیم.

؟    آیا بعد از جذب ســرمایه از »صباایده« به 
دنبال جذب سرمایه بیشتر برای توسعه هستید 

یا خیر؟
قطعا هر استارتاپی برای توســعه احتیاج دارد که 
سرمایه جذب کند و ما مســتثنی نیستیم. جذب 
سرمایه قبلی ما بعد از ۴ ســال فعالیت بود. دلیل 
آن نیز این است که ما سعی می کنیم هوشمندانه 
و با دقت جذب سرمایه کنیم. به این علت که شاید 

هر جذب سرمایه ای در ازای سهام شرکت عاقالنه 
نباشد اما قطعا جذب سرمایه می تواند کمک کند 
که ما ســریع تر و بهتر بتوانیم جایگاه برتر را که به 

دنبال آن هستیم، کسب کنیم. 

؟    در ماه های اخیر بحث تامین ســرمایه از 
طریق بورس از ســمت تعدادی از استارتاپ ها 
بسیار داغ است و آنها به دنبال تامین سرمایه از 
این راه هستند. آیا شما به این گزینه برای تامین 
سرمایه بیشتر فکر کرده اید و به دنبال این نوع 

تامین مالی هستید؟
ما نیز قطعا برای ورود به بورس برنامه داریم و در نظر 
داریم که مرحله آخر جذب ســرمایه هر استارتاپ 
ورود به بورس است. روندی اســت که در کل دنیا 
مرسوم اســت و ما با توجه به اینکه بقیه استارتاپ 
ها هم به تازگی راجع به آن صحبت کردند آن را در 
نظر گرفتیم. وضعیت ما نسبت به خیلی از استارتاپ 
های دیگر بهتر اســت با توجه به اینکه ما در سال 
های گذشــته توانستیم با ســوددهی کار را پیش 
ببریم برخالف خیلی از اســتارتاپ ها که هنوز به 
نقطه سر به سر نرسیده اند اما عجله ای برای ورود 
به بورس نداریم و فکر می کنیم که هنوز رشد ما جا 
دارد تا زمانی که بتوانیم وارد بورس شویم ولی قطعا 

این جریانی است که ما هم به آن خواهیم پیوست.

رقم ماليات بر خانه های خالی به 6 تا 18 برابر افزایش یافت

محتکران مسکن در تکاپوی فرار مالیاتی
چکش كاری طرح ماليات بر خانه های خالی در كميسيون اقتصادی 
طرح ماليات بر خانه های خالی امروز به شورای نگهبان ارسال می شود

250 نوجوان زیر 18 سال مالك بيش از 5 واحد مسکونی
8 بانك هركدام مالکيت 500 واحد مسکونی را به نام خود ثبت كرده اند

افت 90 درصدی فروش »فالیتيو« در دوران كرونا 

رویای بورسی شدن »فالیتیو« چه زمانی تعبیر می شود؟

نقایص طرح مالیات بر خانه های خالی
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران

طرح  مالیات بر خانه های خالی با تزریق ساخت و سازهایی که بسیار انبوه هستند به بازار اجاره کمک خواهد کرد. هفته پیش در حالی خبر هزار واحد خالی در دست یک بانک دولتی منتشر شد که باید بدانیم این بانک به سرعت نمی تواند 
این واحدها را به بازار تزریق کند و اگر قرار باشد واحدهای ساخته شده بانک هم شامل این طرح شود بانک ها هم معموال نمی توانند خیلی سریع واحدهای ساخته شده را جابه جا کنند یا نقل و انتقال بدهند چون بانک ها یک رنج قیمتی 
دارند که بازه این رنج قیمتی باید از سود بانکی ای که به سپرده ها می دهند، بسیار باالتر باشد. چنین سازمان ها و نهادهایی در عین حالی که بخش بزرگی از بازار مسکن را در دست دارند، ممکن است یک سری مشکالت و معضالتی برای 
تزریق این واحدها به بازار مسکن داشته باشند. نگرانی ما هم این است که این طرح در صحن علنی مجلس بیاید و مافیای مسکن در این طرح نفوذ کند و فرم طرح را برگردانند و نگذارند به این صورت که در کمیسیون اقتصادی مجلس 
مصوب شده است، به تصویب نهایی برسد. بعید به نظر می رسد این طرح در صحن مجلس بتواند به راحتی گذر کند. نکته دوم در مورد این طرح این است که مافیای مسکن و کسانی که طرح های کالن دارند و دالالن در صورت اجرایی 
شدن درست این طرح به مشکل می خورند و این طرح می تواند بازدارنده از فرار مالیاتی باشد. به طور مثال بانکی که هزار واحد خالی را در اختیار دارد، یک بانک دولتی- خصوصی است پس بنا به اینکه دولتی یا خصوصی است نفوذش 
بسیار زیاد است. همین افراد می توانند به این طرح به راحتی نفوذ کنند و شکل این طرح را تغییر دهند. البته قطعا این طرح نقایصی دارد که در مسیر اجرا مشخص خواهد شد؛ ولی این طرح، طرح سنگینی است و کسانی که واحدهای 
متعدد دارند یا باید واحدهای خود را وارد فاز فروش کنند یا سازندگانی مثل بانک ها راحت نمی توانند این واحدها را خالی نگه دارند تا قیمت باال برود و بفروشند. این طرح اگر واقعا کارساز باشد در این زمینه می تواند موثر و کارساز باشد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

سرمقاله


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



