
شاخص دالر به روند نزولی خود ادامه داد. رویترز ، حساسیت بازارهای 
مالی نسبت به خبر توسعه واکسن کرونا بیشتر شده است؛ چرا که 
اگر این تولید انبوه این واکسن ها بیشتر از حد انتظار طول بکشد یا 
واکسن ها اثربخشی الزم را در بین تمامی سنین و گروه ها نداشته 
باشند، احتماال شاهد اعمال جدید قرنطینه ها و تعطیلی کسب و 
کارها خواهیم بود؛ به ویژه آن که این قرنطینه ها هزینه اقتصادی 
کامال قابل توجهی دارند. برای مثال، یک مدل سنجی صورت گرفته 
توسط مدرسه کسب و کار پاریس و دانشگاه میالن ایتالیا نشان می 
دهد که بین ماههای می تا مارس قرنطینه سراسری به میزان ۱۶۸ 
میلیارد دالر به اقتصاد آمریکا خسارت زده اما جان حدود ۲۹ هزار 
نفر را نجات داده است.  این بدان معنی است که تقریبا به ازای جان 
هر شهروند آمریکایی حدود ۶ میلیون دالر هزینه به اقتصاد آمریکا 

تحمیل شده است. 
احتمال تقویت سیاست حمایتی بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر 
با توجه به باقی ماندن ریسک کرونا شــدت گرفته است و اگر چه 
شماری از مدیران ارشد این نهاد احتمال تغییر رویکرد محسوس در 
کوتاه مدت را رد کرده اند اما ممکن است باهدف جلوگیری از موج 
ورشکستگی کسب و کارها در آمریکا، بانک مرکزی آمریکا بیش از 
پیش در بازارهای مالی مداخله کند. از سوی دیگر با توجه به اعالم 
برنامه برخی از دولت های اروپایی نظیر انگلیس برای اســتقراض 
بیشتر، انتظار نمی رود چشم انداز اقتصادی اروپا نیز چندان روشن 

باشد و چین موتور محرک رشد اقتصادی خواهد بود. 

سرانجام روند رسمی انتقال قدرت به تیم بایدن آغاز شده است و در 
بخش های مختلف از جمله وزارت خارجه و کاخ سفید، تیم هایی به 
این منظور تشکیل شده اند. شماری از ایالت های جنجالی از جمله 
نوادا و مینه سوتا که اختالف آرای بایدن و ترامپ در آن ها کم بود 
نیز به صورت رســمی بایدن را پیروز انتخابات در ایالت های خود 

انتخاب کرده اند.  
وزارت بازرگانی آمریکا آمار رشد نهایی سه ماهه سوم امسال را اعالم 
کرد که بر این اساس نرخ رشــد اقتصادی این کشور مثبت ۳۳.۱ 
درصد اندازه گیری شده که این رقم ۶۳.۸ درصد بیشتر از رشد سه 
ماهه قبل و ۲.۱ درصد بیشتر از نرخ رشد پیش بینی شده قبلی بوده 
است. ســطح تولیدات ناخالص داخلی در آمریکا هنوز ۳.۵ درصد 

نسبت به قبل از آغاز بحران کرونا فاصله دارد.  
پیش بینی می شود تا بهار آینده واکسن های موثر در مقابله با کرونا 
در اختیار بخشی از عموم مردم قرار گیرد. جیمز بوالرد،  رییس دفتر 
منطقه ای بانک مرکزی آمریکا در سنت لوییس گفته است که این 
واکسن ها به منزله چراغی هستند که در انتهای تونلی تاریک دیده 
می شود. بوالرد که برای شرکت در اجالسی عازم فنالند  شده بود، با 
اشاره به تبعات سنگین اقتصادی کرونا بر روی اقتصاد جهانی افزود: 
داده ها نشان می دهند که شرایط در بسیاری از بخش ها هنوز فاصله 
زیادی تا سطح قبل از بحران دارد اما خبر خوب این است که نه تنها 
عقب گرد متوقف شده بلکه روند صعودی نیز از سر گرفته شده است 
و من به رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم و سه ماهه نخست سال 

بعد امیدوارم.   تنش های بین چین و آمریکا ممکن است در روزهای 
پایانی دولت ترامپ شعله ور شــود و این مساله رویکرد احتیاطی 
معامله گران را در کوتاه مدت افزایش داده است. طبق اسنادی که 
به دست رویترز رسیده، ممکن است دولت ترامپ۸۹ شرکت چینی 
را به دلیل همکاری آن ها با ارتش چین تحریم کند که در بین آن ها 
نام شرکت های مطرح هوافضای چین نیز دیده می شود. به عقیده 
برخی کارشناسان، از آنجا که بایدن به دنبال ترمیم روابط با پکن به 
ویژه در حوزه تجاری خواهد بود، ترامپ در تالش است تا در روزهای 
پایانی دولت خود جلوی عادی سازی ســریع روابط را بگیرد و به 
 همین منظور تحریم ها علیه شرکت های چینی روز به روز در حال 

گسترش است.  
شرکت دارویی فایزر، از آغاز مطالعات جدید بررسی اثر واکسن این 
شرکت با تمرکز بر نوجوانان خبر داده است که با وجود نرخ مرگ و 
میر پایین در بین سایر گروه های سنی، معموال ناقلین ویروس کرونا 
هستند بی آن که عالیم بالینی محسوسی داشته باشند. پیش از این 
نتایج واکسن بر روی گروه سنی ســالمندان بسیار رضایت بخش 

بوده است. 
به گفته صندوق بین المللی پول، رسیدن به یک راهکار دارویی در 
ریشه کنی کرونا می تواند تا سال ۲۰۲۵ میزان تولید ناخالص داخلی 
جهان را حدود ۹ تریلیون دالر افزایش دهد. این نهاد با هشدار نسبت 
به خطر لغو سیاست های مالی حمایتی فعلی دولت ها و بانک های 
مرکزی از ضرورت تداوم رویکرد حمایتی سخن گفته و افزوده است: 

اگر هر کشور کار خودش را در مقابله با کرونا انجام دهد، مخارج کرونا 
حدود دو سوم افزایش پیدا خواهد کرد.  

اداره غذا و دارو آمریکا مجوز تولید انبوه واکسن ضد کرونای شرکت 
آمریکایی فایزر و شریک آلمانی آن یعنی بیونتک را صادر کرد. انتظار 
می رود در اوایل ســال اینده میالدی این واکسن که طبق ادعای 
سازندگانش باعث ایجاد مصونیت ۹۰ درصدی در افراد مورد آزمایش 
شده، به طور گسترده در اختیار عموم مردم قرار گیرد و قرار است این 
واکسن ابتدا در آمریکا و سپس اروپا و سپس سایر نقاط عرضه شود.  
تاکنون بیش از ۶۱ میلیون و ۷۴۶ هــزار و ۵۱۲ مورد ابتال به کرونا 
گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۴۴۵ هزار و ۶۲۴ نفر 
جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربوط به آمریکا با ۲۷۰ هزار و ۱۰۹ نفر، برزیل با ۱۷۱ هزار و 
۵۴۶ نفر، هند با ۱۳۶ هزار و ۱۹۰ نفر، مکزیک با ۱۰۴ هزار و ۲۴۲ نفر 

و انگلیس با ۵۷ هزار و ۵۵۱ نفر بوده است.
شدت گرفتن سرعت شیوع کرونا باعث شــده است تا شاهد رقم 
خوردن رکوردهای جدید از مرگ و میر روزانه ویروس کرونا باشیم 
تا جایی که روز ۲۵ نوامبر با ثبت از ۱۲ هزار و ۲۵ فوتی در یک شبانه 
روز رکورد قبلی را که مربوط به روز یادهــم نوامبر با ۱۱ هزار و ۱۰ 

قربانی بود، شکست.  
اریک نیلسون- تحلیلگر ارشد ارزی در بانک ولز فارگو- گفت: این 
طور به نظر می رسد که شاهد یک جدال نیرومند بین افراد خوشبین 
و بدبین هستیم. احتماال همه معتقدند که در بلندمدت با وارد شدن 

واکسن کرونا شرایط تا حد زیادی تتغییر خواهد کرد اما این وحدت 
نظر در خصوص چشم انداز کوتاه مدت کمتر وجود دارد و عده ای 
معتقدند که بازگشت قرنطینه ها به معنای طوالنی تر شدن زمان 

الزم برای احیای اقتصادی خواهد بود.  

شاخص دالر
 شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را 
اندازه می گیرد، در معامالت روز شنبه با ۰.۱۶ درصد کاهش نسبت به 
روز گذشته در سطح ۹۱.۸۲۳ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک 
سوئیس نیز معادل ۱.۱۰۴ دالر اعالم شد )نرخ های فوق بر حسب 
ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است(.

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۳۵ درصد کاهش نسبت به روز 
قبل خود و به ازای ۱.۳۳ دالر مبادله شد. یورو ۰.۳۲ درصد باال رفت و 

با باقی ماندن در کانال ۱.۱۹ به ۱.۱۹۵ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
 در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۲ درصد کاهش به 
۱۰۴.۰۴۱  ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به 
ازای ۱.۳۵۳ دالر مبادله شد. همچنین نرخ برابری دالر معادل ۶.۵۷۶ 

یوان چین اعالم شد.

در پی تشــدید شــیوع ویروس کرونا و اعمال محدویت ها و 
تعطیالت کرونایی، رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی 
به تازگــی از تعطیلی تمام ادارات به جــز مراکزی که حضور 
آن ها ضروری اســت، خبر داد که با این حســاب، بانک ها به 
علت ضرورت خدمات رسانی آن ها در هفته جاری همچنان به 

فعالیت خود ادامه می دهند. 
به گزارش ایسنا، تشدید شیوع ویروس کرونا و ثبت رکوردهای 
فاجعه آور در ابتال و مرگ و میر ناشی از این ویروس باعث شد تا 

محدودیت ها و تعطیالت کرونایی کمی جدی تر شود و کشور 
به مدت دو هفته نیمه تعطیل شود. 

در این بین، فعالیت ها در هر شهر و منطقه ای بسته به وضعیت 
ابتال و مرگ و میر ناشــی از کرونا متوقف یا نیمه متوقف شد؛ 
به گونه ای که بانک ها مکانی حائز اهمیت برای مردم در زمینه 
امور اقتصادی آن ها است، در شهرهای با هشدار قرمز به صورت 
نوبتی با حداکثر ۵۰ درصد از کارکنان خود و در شــهرهایی 
با هشــدار نارنجی به تعداد دو ســوم کارکنان خود فعالیت 

می کنند. همچنین، در سایر شهرها نیز با حضور ۱۰۰ درصدی 
کارکنان به ارائه خدمات بانکی اقدام می کنند.

نکته حائز اهمیت در این زمینه ساعت کاری بانک ها است که 
تغییری نکرده است و مشتریان می توانند در روزهای هفته از 
ساعت ۸  تا  ۱۴  و در پنجشنبه ها تا ساعت ۱۲:۳۰ از خدمات 

بانکی حضوری استفاده کنند.
اما با اعالم رئیس ســازمان امور اداری و اســتخدامی مبنی 
براینکه هفته جــاری ادارات تعطیل هســتند به جز عده ای 

که حضورشان با تشــخیص باالترین مقام دستگاه، ضروری 
تشخیص داده شــود، این گمانه را در ذهن ایجاد کرد که آیا 

بانک ها شامل این قضیه می شوند یا خیر؟ 
به استناد اظهارات انصاری، در هفته جاری فقط کارکنان آن 
بخش که ارائه دهنده خدمات ضروری هستند باید در محل 
کار حاضر شوند و بخش های غیر ضروری تعطیل اند. بنابراین، 
بانک ها در هفته جاری همچنان طبق آخرین بخشنامه ستاد 
کرونا که در باال به آن اشاره شد، به فعالیت خود ادامه می دهند 

تا بخشنامه  جدیدی به آن ها ابالغ شــود. طبق گفته رئیس 
سازمان امور اداری و اســتخدامی  بانک ها می توانند کاهش 
حضور کارکنان را مدنظر قرار دهند امــا این کاهش حضور 
نباید منجر به اختالل در خدمات دهی بانک و تعدد مراجعه 

حضوری مردم شود. 
با این حســاب، احتمال اینکه فعالیت ها بانک ها در روزهایی 
کرونایی به سمت تعطیلی حرکت کند، بسیار کم است و بیشتر 

حول کاهش تعداد کارکنان یا ساعت کاری می چرخد.

رشد اقتصادی هند به منفی ۷.۵ درصد رسید. به 
گزارش ایســنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، 
تــداوم محدودیتهای رفت و آمــدی و ممنوعیت 
فعالیت کسب و کارها باعث شد که رشد اقتصادی 
ششمین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه منتهی به 
سپتامبر به منفی ۷.۵ درصد برسد که دومین رشد 

منفی متوالی فصلی این کشور بوده است. 
آنطــور که وزارت آمــار هند اعالم کــرده، بخش 
بزرگی از این کاهش رشــد مربوط به منفی شدن 
رشــد مخارج مصرفی بوده که در ســه ماهه سوم 
ســال رشــد آن منفی ۱۱.۳ درصد بوده اســت. 
معدن با رشــد منفی ۹.۱ درصد و سرمایه گذاری 
با منفــی ۷.۳ درصــد، دیگر بخش هــای اصلی 

کاهنده رشــد اقتصادی بوده انــد. طی این مدت 
میزان صادرات هند ۱.۵ درصــد و میزان واردات 
این کشــور نیز ۱۷.۲ درصد کاهــش پیدا کرده 
اســت. از ســوی دیگر اما بهترین عملکرد رشــد 
 مربوط به بخــش آب و برق  با رشــد ۴.۴ درصد 

بوده است.
 متوسط رشد اقتصادی هند در سال های ۲۰۰۰ تا 
۲۰۲۰ معادل ۷.۲ درصد بوده است که سریع ترین 
نرخ رشد اقتصادی در بین اقتصادهای بزرگ جهان 
محسوب می شــود. بهترین عملکرد ثبت شده در 
بازه زمانی فوق مربوط به رشــد ۱۱.۴ درصدی در 
سه ماهه نخست سال ۲۰۱۰ و کمترین رشد ثبت 
شــده نیز مربوط به ســه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ با 

رشــد منفی ۲۳.۹ درصدی بوده است.  همچنین 
رشــد اقتصادی لهســتان  به باالترین سطح خود 
رسیده است. در ســه ماهه سوم امســال اقتصاد 
لهســتان ۷.۷ درصد بزرگ تر شده است که ۲۰.۷ 
درصد بیشــتر از رشد ثبت شده ســه ماهه قبل و 
۱.۷ درصد بیشــتر از پیش بینی های قبلی بوده 
است. الزم به ذکر است که متوسط رشد اقتصادی 
لهستان در سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ معادل ۲.۸ 
درصد بوده اســت که باالترین رشــد ثبت شده 
مربوط به رشد ۷.۷ درصدی ســه ماهه سوم سال 
۲۰۲۰ و کمترین رشــد ثبت شــده نیز مربوط به 
 رشد منفی ۸.۹ درصدی سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ 

بوده است.

بزرگترین اقتصاد اسکاندیناوی بیش از چهار درصد 
رشد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، 
در سه ماهه ســوم امسال رشــد اقتصادی سوئد به 
مثبت ۴.۹ درصد رســید که این رقم، باالترین رشد 
اقتصادی این کشــور از زمان ثبت آمارهای فصلی 
رشد تاکنون محسوب می شود. این رشد ۰.۶ درصد 
بیشــتر از برآورد قبلی و ۱۲.۹ درصد بیشتر از رشد 
ســه ماهه قبلی محسوب می شــود.  در بین بخش 
های مختلف، رشــد مخارج مصــرف کننده مثبت 
۶.۳ درصد و سرمایه گذاری ثابت مثبت ۲.۴ درصد 
اندازه گیری شــده اســت. در بخش تجاری، رشد 
 اقتصادی صادرات ۱۱.۲ درصد و واردات ۹.۲ درصد 

اندازه گیری شده است. 

با وجود آن که اســتکهلم به نســبت سایر پایتخت 
های اروپایی تعطیلی های بســیار کمتری را برای 
مقابله بــا کرونا اعمال کرد، بســیاری از کســب و 
کارها در این کشــور با مشکالت مالی زیادی مواجه 
شــده اند. با این حال رشــد اقتصادی این کشــور 
در مقایســه با بســیاری از کشــورهای اروپایی در 
وضعیت بهتری قرار دارد. در بــازه زمانی ۱۹۸۱ تا 
۲۰۲۰ میالدی، باالترین رشد اقتصادی ثبت شده 
این کشور مربوط به سه ماهه ســوم سال ۲۰۲۰ با 
۴.۹ درصد و کمترین رشــد اقتصــادی مربوط به 
 ســه ماهه دوم ســال ۲۰۲۰ با منفی هشت درصد 

بوده است. 
دولت ســوئد انتظار دارد اقتصاد این کشــور امسال 

 هفت درصــد کوچــک شــود و بــرای حمایت از 
بخش های مختلف اقتصاد این کشور ۲۵۰ میلیارد 
کرون تخصیص داده اســت. از ســوی دیگر رشــد 
اقتصادی دیگر کشور اسکاندیناوی یعنی فنالند در 
سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ به مثبت ۳.۳ درصد رسید 
که این نرخ رشد ۷.۲ درصد بیشتر از نرخ رشد ثبت 
شــده در فصل قبل و باالترین رشد فصلی ثبت شده 
این کشور در سه سال اخیر بوده است.   در بین بخش 
های مختلف، بیشترین رشد مربوط به مخارج خانوار 
با مثبت ۲.۹  درصد بوده است. طی این مدت سرمایه 
ثابت ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرده است. در بازه زمانی 
فوق میزان واردات نسبت به سه ماهه قبل ۴.۷ درصد 

و میزان صادرات ۲.۶ درصد بیشتر شده است. 

ریزش دالر در معامالت جهانی

بانک ها این هفته تعطیل نیستند

رشد اقتصادی سوئد رکورد زداقتصاد هند باز هم کوچک شد
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مرکز آمار اعالم کرد

کمترین تورم آبان مربوط
به استان تهران بود

صعود ۲۳ هزار 
واحدی بورس
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رهبر معظم انقالب:

سرمقاله

يادداشت

رقم نجومی معافيت های 
مالياتی غيرقانونی 

تمایل بانک ها به اعطای 
وام های سنگين

طبق قواعــد مالیاتی یک 
برنامه پوشش مالیاتی داریم 
که از همه اقــالم یا جاها یا 
منابعی که ظرفیت پرداخت 
مالیات برای آنها وجود دارد، باید مالیاتی تعریف و 
اخذ شود و به صورت شفاف سازمان امور مالیاتی 
این فرایند را به صورت خودکار انجام بدهد. با توجه 

به تغییراتی که در فضای...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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هزار توی  بانک ها  برای  
پرداخت  تسهیالت ُخرد

بی اعتنایی بازار مسکن 
به قیمت های کاذب

با وجود گذشت 8 ماه، آیين نامه اجرایی اخذ ماليات از خودروها و خانه های لوکس از سوی دولت ابالغ نشد

وقت کشی در مالیات ستانی از ثروتمندان
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ریزش  خانوارها  
به  دهک های   پایین
حرکت  پرشتاب  خانوارها  به  سمت  فقر

خانواده های   متقاضی  دریافت   حمایت   از   کمیته   امداد   افزایش   یافته است

شرط داشتن ضامن برای دریافت وام های خرد به 
یکی از مشکالت بسیار جدی مردم تبدیل شده است. 
بسیاری از متقاضیان برای دریافت وام هایی با مبالغ 
کم و به عنوان مثال ۵ تا ۲۰ میلیون تومانی مشکل 
ضامن دارند. این در حالی است که بانک ها نیز در این 
رابطه سخت گیری های زیادی دارند و تنها به داشتن 
ضامن های رســمی رضایت می دهند. همچنین 
داشتن یک ضامن رسمی هم که پیدا کردن آن کار 
بسیار مشکلی است، ختم ماجرا نبوده و بسیاری از 
بانک ها دو ضامن معتبر و رسمی را شرط دریافت وام 
های کوچک عنوان می کنند. این شرایط سختگیرانه 
به جایی رسیده که اخیرا اگر برای دریافت وامی با 
مبالغ خرد به شبکه بانکی مراجعه کرده  باشید قطعا 

می دانید که مراحل دریافت...

آمار و ارقام نشــان می دهد با وجود افزایش قیمت 
مسکن از ابتدای ســال جاری تا کنون متقاضیان 
واقعی از رشد قیمت تبعیت نکرده اند. طی شش ماه 
گذشته نرخها ۴۸ درصد باال رفته اما توجه خریداران 
به قیمتهای کمتر از ۸۰۰ میلیون تومان معطوف بوده 
تا اینکه معامالت نصف شد و طرف عرضه را اجبارا 
به کاهش نرخهای پیشــنهادی و قطعی سوق داد. 
واحدهای ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان طی شش ماه 
اخیر باالترین تقاضا را در بازار مسکن شهر تهران به 
خود اختصاص داده است. این در حالی است که طی 
مدت اخیر یعنی از خردادماه تا کنون قیمت مسکن 
در پایتخت ۴۸ درصد افزایش داشته است. به بیان 

دیگر با وجود روند رو به رشد...
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اقتصاد2
ایران وجهان

فــروش چشــمگیر ٢۶٣٠ 
میلیاردی چادرملو در آبان ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو، این شرکت  در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩  
از فروش محصوالت خــود ١٢۶٣٠ میلیارد تومان 
درآمد کســب نمود که از این مبلغ ٢۶٣٠ میلیارد 
تومــان آن مربوط به همین ماه می باشــد. گفتنی 
است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٨ ماهه سال 
٩٩ در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل ٩٩ درصد 
رشد داشته است. میانگین ٧ماهه گذشته نرخ فروش 
کنسانتره آهن ١٢،٠5٠،١٢٢  ریال به ازای هر تن بود 
که در آبان ماه به١٨،٢۶5،٧5۶  ریال به ازای هر تن 
افزایش یافته است. نرخ فروش فوالد هم در آبان ماه 
١٠٠،۶٩٠،١٢٣ ریال بع ازای هر تن بوده است . که 
میانگین ٧ ماهه نرخ فوالد ۶٧،٢١۶،۶١4 ریال به ازای 
هر تن بوده . نرخ فروش سایر محصوالت نیز نسبت 
به میانگین ٧ ماهه افزایش قابل توجهی داشته است .

اســتقرار میز خدمــت بانک 
مســکن برای کادر درمان در 
بیمارستان بقیه اهلل االعظم )عج(

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن از استقرار 
میز خدمت این بانک در بیمارستان بقیه اهلل االعظم 
)عج( برای ارائه خدمات بــه کادر درمان خبر داد.به 
گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا 
، مهدی احمدی رییس اداره کل روابط عمومی بانک 
مسکن در جریان بازدید از میز خدمت خدمت بانک 
در بیمارستان بقیه اهلل االعظم )عج(، در گفت و گو 
با »هیبنا«، ضمن تبریک هفته بســیج، با اشاره به 
اهداف بانک مسکن برای اســتقرار میز خدمت در 
این بیمارستان اظهار داشت: طی چند روز گذشته 
به همت نیروی مقاومت بسیج حوزه بانک مسکن، 
میز خدمت در این بیمارستان مستقر شد تا این بانک 
در کنار عمل به وظایف قانونی و تکلیفی خود، بتواند 

بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کند.

درخواســت و اعطای کارت 
اعتبــاری ارزان قیمــت بانک 

پاسارگاد از طریق برنامه ویپاد
»کارت اعتباری ارزان قیمت بانک پاسارگاد« با هدف 
تکمیل و توسعه طرح »تســهیالت ارزان قیمت« و 
همچنین بهره مندی هر چه بیشتر گروه مشتریان 
حقیقی از تسهیالت این بانک، طراحی و ارائه شده 
اســت.به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، 
طرح کارت اعتبــاری ارزان قیمت، بر مبنای نتیجه 
اعتبارسنجی مشتریان محترم و در راستای تالش در 
جهت گسترش هرچه بیشتر سطح مراودات ایشان با 
بانک طراحی شده است. در این طرح بر اساس امتیاز 
سپرده های مشمول مشتریان، تسهیالتی در قالب 
عقد مرابحه و از طریق ابــزار کارت اعتباری به آنان 
اعطا می شود؛ به نحوی که امکان تعیین فاکتورهای 
»مبلغ تسهیالت« و »مدت و مبلغ سپرده گذاری« 
نیز برای مشتریان فراهم است.بر اساس این خبر، در 
این طرح ضمن ارج نهادن به مراوده مشتریان گرامی 
با بانک، کسانی که دارای سپرده قرض  الحسنه جاری 
و یا سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی هستند، 
می توانند از این تســهیالت بهره مند شوند.اعطای 
کارت اعتبــاری ارزان قیمت بر مبنــای امتیازهای 
کسب شده توسط مشتری، حداقل به مدت ٣ماه پس 
از ثبت درخواست ایشان از طریق اپلیکیشن ویپاد 
انجام خواهد شــد. ازاین رو متقاضیان ضمن نصب 
این برنامه از طریق کافه بازار، سایت بانک پاسارگاد 
 www.wepod.ir و یا ســایت ویپاد به نشــانی
)برای سیستم عامل اندروید و یا نسخه وب برای کلیه 
سیستم عامل ها( می توانند پس از طی مراحل احراز 
هویت، نسبت به ثبت نام و درخواست کارت اعتباری 

به صورت غیرحضوری اقدام کنند.

کارت بــه کارت ١٠ میلیون 
تومانی در بانک صادرات ایران 

عملیاتی شد
انتقال وجه ١٠ میلیون تومانی کارت به کارت توسط 
»اینترنت بانک«، »همراه بانک« و »خودپرداز« بانک 
صادرات ایران عملیاتی شد.به گزارش روابط عمومی 
بانــک صــادرات ایــران، در حال حاضــر افزایش 
ســقف انتقال وجه کارت به کارت در پذیرنده های 
)اینترنت بانک، همراه بانک و خودپرداز( این بانک با 
هدف عمل به دستورالعمل های بانک مرکزی، کاهش 
مراجعات حضوری مشتریان به شعب و مقابله با شیوع 
بیماری کرونا، عملیاتی شده و مشتریان و متقاضیان 
می توانند برای دریافت این خدمت به جای مراجعه به 

شعب از درگاه های مذکور استفاده کنند.
بانک صادرات ایران برای کاهش مراجعات حضوری 
مشتریان به شعب و استفاده بهینه از ظرفیت های 
بانکداری الکترونیک، سه خدمت افزایش سقف مجاز 
کارت به کارت شتابی و درون بانکی، افزایش سقف 
مجاز شارژ کارت هدیه و تمدید یک ساله زمان اعتبار 

سپهر کارت را در دستور کار خود قرار داده است.
ســپهر کارت های بانک صادرات ایران نیز که تاریخ 
اعتبار آنها از فروردین تا پایان سال جاری است، بدون 
نیاز به مراجعه حضوری مشتری در شعب، به مدت 

یکسال تمدید می شود.

استان ها

بانک ها

آمار و ارقام نشــان می دهد با 
وجود افزایش قیمت مســکن 
از ابتدای سال جاری تا کنون 
متقاضیان واقعی از رشد قیمت 
تبعیت نکرده اند. طی شــش 
ماه گذشته نرخها 4٨ درصد باال رفته اما توجه خریداران به 
قیمتهای کمتر از ٨٠٠ میلیون تومان معطوف بوده تا اینکه 
معامالت نصف شد و طرف عرضه را اجبارا به کاهش نرخهای 

پیشنهادی و قطعی سوق داد.
به گزارش ایسنا، واحدهای ۶٠٠ تا ٨5٠ میلیون تومان طی 
شش ماه اخیر باالترین تقاضا را در بازار مسکن شهر تهران به 
خود اختصاص داده است. این در حالی است که طی مدت 
اخیر یعنی از خردادماه تا کنون قیمت مسکن در پایتخت 4٨ 
درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر با وجود روند رو به 
رشد قیمتها طرف تقاضا از محدوده قیمتی مورد استطاعت 
خود فراتر نرفته است. خروجی این وضعیت به شکل توقف 
رشد قیمت و کاهش شدید معامالت در هشتمین ماه از سال 

جاری بروز پیدا کرد.
اولین نشانه های ورود احتمالی بازار مسکن به دوره رکود 
از مردادماه دیده شد که خرید و فروش نسبت به ماه قبل 
از آن ٣5 درصد افت کرد و به ٩١٠٠ فقره رسید. در ادامه و 
برخالف دوره های قبل، شهریور کسادی را در بازار مسکن 
شهر تهران شاهد بودیم که تعداد معامالت به ٨5٠٠ فقره 
رسید و از کاهش ۶.٨ درصدی نســبت به مرداد حکایت 
داشت. در مهرماه نیز تعداد مبایعه نامه ها ٨٧٠٠ فقره بود 
و در آبان ماه با 45٠٠ فقره به کمترین میزان از اردیبهشت 
ماه تا کنون رسید.طی شش ماه گذشته خانه های با ارزش 
۶٠٠ تا ٨5٠ میلیون تومان رتبه اول از نظر تعداد معامالت 
را به خود اختصاص داده اند. در حالی که تورم ماهیانه ١.٨ 
درصد، تورم شش ماهه 4٨ درصد و تورم سالیانه مسکن در 
پایتخت ١١٨ درصد اعالم شد. فراوانی معامالت برحسب 

متراژ هم طی شش ماه اخیر تقریبا در محدوده ثابتی قرار 
داشته اســت؛ به طوری که واحدهای 5٠ تا ۶٠ متر تقریبا 
در هر ماه رتبه اول معامالت را داشته و تنها در آبان ماه این 
رتبه از آن واحدهای ۶٠ تا ٧٠ متر شده است. به طور کلی 
در آبان ماه امسال 45 درصد معامالت به واحدهای کمتر از 
٧٠ متر مربع اختصاص داشته است. از طرف دیگر بنا به گفته 
کارشناسان ٧٧ درصد معامالت بازار مسکن توسط دالالن 
و سفته بازان انجام می شود. نکته قابل توجه اینکه آبان ماه 
٧ درصد معامالت را خانه های با ارزش بیش از ۶.۶ میلیارد 

تومان در بر گرفت.
نمایه های فوق حاکی از آن اســت با وجود آنکه ســرمایه 
گذاران تالش می کنند باالترین ســود را از بازار مســکن 
بگیرند، رشد حباب گونه قیمتها به خروج متقاضیان موثر 
و تضعیف بازار مسکن انجامیده است. کارشناسان معتقدند 
پس از تحوالت سیاسی اخیر که به افزایش امیدواری برای 

رشد اقتصادی ایران و پایان روند نزولی ارزش پول ملی منجر 
شده، تا رسیدن به مقطع رونق و ورود متقاضیان مصرفی به 
بازار مسکن، خرید و فروشهای سفته بازانه توجیه اقتصادی 
ندارد. خروج یکباره سرمایه گذاران از اواسط آبان ماه نشان 
دهنده برداشتهای فعاالن از تکمیل ظرفیت بازار مسکن 

است.
مطابق اعالم بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران 
در آبان ماه ١٣٩٩ بالغ بر ٢٧ میلیون و ١٠٠ هزار تومان در 
هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد و نسبت 
به ماه مشابه ســال قبل ١١٨ درصد رشد نشان می دهد. 
این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشــت 
سال جاری تا کنون بوده است. معامالت نیز در هشتمین 
ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان 
ماه ١٣٩٩ تعداد 44۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران 
به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل 4٨ درصد کاهش و 

نسبت به ماه مشابه سال قبل ١.٨ درصد افزایش پیدا کرد.
از اردیبهشت به بعد در هر ماه به ترتیب ١١، ۶.١١، 4.١٠، 
١٠.5، 5.١ و ١٠ درصد به متوسط قیمت مسکن در شهر 
تهران افزوده شد که یکباره در آبان ماه به ١.٨ درصد رسید. 
میل پیدا کردن تورم به سمت صفر از دالیل مختلفی نشأت 
می گیرد که مهمترین آنها به اثرگذاری تحوالت سیاسی بر 
بازارهای اقتصادی، چشــم انداز غیرتورمی اقتصاد کشور، 
تکمیل بازدهی سرمایه در بخش سوداگرانه ملک، افزایش 

تمایل برای فروش و کاهش قدرت خرید مربوط می شود.
مدتهاســت که متقاضیان واقعی بازار مسکن به افزایش 
قیمتها واکنش خنثی نشان می دهند و اندک معامالت در 
قبضه دالالن است؛ دالالنی که هیچ نوع مالیاتی نمی دهند. 
دو طرح مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه 
مطرح شده اما اجرا نشده است. مالیات خانه های خالی با 
توجه به آنکه قانون آن به تصویب نرسیده حالت اجرایی به 
خود نگرفته است. البته وزارت راه و شهرسازی از چند ماه 
قبل برای اجرایی شدن این طرح دست به کار شده و روزانه 
١٠٠ تا ١5٠ هزار پیامک به دارنــدگان بیش از یک واحد 

مسکونی ارسال کرده است.
با اینکه روز ٢٨ مرداد ١٣٩٩ ســامانه امالک و اسکان که 
اطالعات واحدهای مسکونی کل کشور در آن ثبت خواهد 
شد به مرحله اجرا رســید طرح مالیات بر خانه های خالی 
هنوز به تصویب نرسیده اســت. هرچند اواخر شهریورماه 
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرســازی از ارسال ١٠٩ هزار 
پیامک به مالکان خانه های خالی برای تعیین تکلیف این 

واحدها خبر داد.
به هر ترتیب با توجه به وجود ٢.۶ میلیون مســکن خالی 
در کشور که 4٩٠ هزار واحد آن در استان تهران قرار دارد، 
اجرای کامل قانون مالیات بر خانه های خالی می تواند منجر 
به ورود این واحدها به بازار مصرف و ایجاد تعادل نسبی در 
بازار مسکن شود؛ هرچند بررسی ها نشان می دهد عمده 
واحدهای خالی از نوع بــزرگ متراژ، لوکس و نیمه لوکس 
است و اقشار پایین و حتی متوسط توانایی خرید آن را ندارند.

با وجود افزایش قیمت مسکن از ابتدای سال جاری متقاضیان از رشد قیمت تبعیت نکرده اند 

بی اعتنایی بازار مسکن به قیمت های کاذب

رهبر انقالب:
عامالن ترور را مجازات کنید و 

تالشهای شهید راادامه دهید
رهبر انقالب اسالمی در پیامی بر لزوم مجازات 
قطعی عامالن و آمران جنایت ترور شهید محسن 
فخــری زاده و و پیگیری تالش هــای علمی و 
فنی وی تاکید کردند.به گزارش روز شنبه ایرنا 
ازپایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح 
است:دانشمند برجسته و ممتاز هسته ئی و دفاعی 
کشور جناب آقای محسن فخری زاده به دست 
مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشــه به شهادت 
رســید. این عنصر علمی کم نظیر  جان عزیز و 
گرانبها را به خاطر تالش هــای علمی بزرگ و 
ماندگار خود، در راه خدا مبذول داشــت و مقام 
واالی شهادت، پاداش الهی اوست.دو موضوع مهم 
را همه ی دست اندرکاران باید به ِجّد در دستور کار 
قرار دهند، نخست پیگیری این جنایت و مجازات 
قطعی عامالن و آمران آن، و دیگر پیگیری تالش 
علمی و فنی شهید در همه ی بخش هائی که وی 
بدان ها اشتغال داشت.اینجانب به خاندان مکرم او 
و به جامعه  علمی کشور و به همکاران و شاگردان 
او در بخش های گوناگون، شهادت او را تبریک و 
فقدان او را تسلیت میگویم و علو درجات او را از 

خداوند مسألت می کنم.

روحانی:
 پاسخ ترور شهید فخری زاده را 

به موقع می دهیم
رییس جمهوری در واکنش به ترور شهید محسن 
فخری زاده گفت: همه اتاق های فکر و دشمنان 
ایران بدانند ملت ایران و مســووالن شجاع تر و 
غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را 
بی پاسخ بگذارند و مسئولین مربوطه به موقع و 
مناسب، پاسخ این جنایت را خواهند داد.حسن 
روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا، اظهارداشت: مردم کشور ما و مردم 
جهان در جریان یک اقدام تروریستی بودند که 
دشــمنان ایران علیه یک پژوهشگر و دانشمند 
ایرانــی که ماه هــای اخیر وقت خــود را صرف 
کرونا و پژوهش و ســاخت کیت ها در این زمینه 
اختصاص داده بود و برای خودکفایی کشــور در 
دارو و تجهیزات، بخش پژوهشی در وزارت دفاع 
که ایشان مسئول آن بود،  کار زیادی را انجام دادند 
و این بخش توانست بخشــی از نیازهای مردم را 
در زمینه مقابله با کرونا این بخش تولید کرده و 
در اختیار ما قرار دهــد. رییس جمهوری گفت: 
این ترور وحشیانه نشان می دهد که دشمنان ما 
در هفته های پراضطرابی هستند، هفته هایی که 
احســاس می کنند دوران فشار آنها کم می شود 
و شــرایط  جهانی تغییر می کند و برای آنها این 
چند هفته مهم است که حداکثر استفاده را از این 
روزها ببرند تا هم بتوانند شرایط نامطمئنی را در 
منطقه به وجود بیاورنــد و هم توجهات جهانی 
از ترور و ارعابی که در مناطق اشغالی این روزها 
به وجود آورده بودند، به مشکالت و مسائل دیگر 

معطوف شود.

صعود ٢٣ هزار واحدی بورس
بازار ســرمایه نخســتین روز کاری خود در 
هفته جــاری را با چراغ ســبز آغــاز کرد و 
شــاخص کل این بــازار بیــش از ٢٣ واحد 
 افزایــش یافت.به گزارش ایســنا، شــاخص 
کل بازار ســرمایه با ٢٣ هــزار و 54٨ واحد 
افزایش رقم یک میلیــون و ٣٩٠ هزار واحد 
را ثبت کرد. شــاخص کل با معیــار هم وزن 
نیز با ۶٣٩٩ واحــد افزایش در رقم 4٠١ هزار 
و 5٣١ واحد ایســتاد.معامله گران روز شنبه 
یک میلیون معامله به ارزش ١۶۶ هزار و ٣٣٧ 
میلیارد ریال انجام دادند.صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، فــوالد مبارکــه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایــران، پاالیش نفــت اصفهان، 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
و پاالیش نفت تهران نســبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل ایران خودرو 
نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 
را روی بورس گذاشتند.شــاخص فرابورس 
هم با ٣٧١ هزار و ٩۶ واحــد افزایش رقم ١٧ 
هزار و ٣٢٢ واحد را ثبــت کرد.معامله گران 
این بازار ٧٩١ هزار معامله به ارزش ۶٠ هزار و 
5١٧ میلیارد ریال انجام دادند.بیمه پاسارگاد، 
پلیمــر آریاساســول، پتروشــیمی زاگرس، 
پتروشیمی مارون، صنعتی مینو، پتروشیمی 
تندگویان و بانک دی نســبت به سایر نمادها 
 بیشــترین تاثیــر مثبــت را روی فرابورس

 گذاشتند.

اخبار
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مرکز آمار اعالم کرد: بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشــور در ماه آبان مربوط به اســتان ایالم با ٨.٨ درصد 
افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران 
با ٣.٢ درصد افزایش است.مرکز آمار ایران، شاخص قیمت 
مصرف کننده به تفکیک استان در آبان ١٣٩٩ را منتشر 
کرد. بر اساس این گزارش در آبان ماه ١٣٩٩ عدد شاخص 
کل برای خانوارهای کشــور )١٠٠=١٣٩5( به ٠.٢٧5 
رســید که نســبت به ماه قبل 5.٢ درصد افزایش نشان 
می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشــور مربوط به اســتان ایالم با ٨.٨ درصد افزایش و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان تهران با ٣.٢ 
درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به 
ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای 
کشور 4۶.4 درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه مربوط به استان کرمانشاه )54.5 درصد( و کمترین 
آن مربوط به اســتان قم )4٢.٩ درصد( است. نرخ تورم 

دوازده ماهه منتهی به آبان مــاه ١٣٩٩ برای خانوارهای 
کشور به عدد ٢٩.٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده 
ماهه مربوط به استان هرمزگان )٣4.٢ درصد( و کمترین 
آن مربوط به استان آذربایجان غربی )٢5.4 درصد( است.

خانوارهای شهری
در آبان ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری 
)١٠٠=١٣٩5( به ٢٧٢.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ٧.4 
درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم 
ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان ایالم با ٧.٨ درصد 
افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با 
٣.١ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت 

به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای 
شهری کشور 45.٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کرمانشاه )5٣.٩ 
درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان مازندران )4٢.١ 
درصد( اســت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 
١٣٩٩ برای خانوارهای شهری به عدد ٢٩.٠ درصد رسید. 
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان 
)٣٣.٩ درصد( و کمترین آن مربوط به استان های آذربایجان 

غربی و خراسان رضوی )٢5.4 درصد( است.

خانوارهای روستایی
در آبان ماه ١٣٩٩ عدد شــاخص کل بــرای خانوارهای 

روستایی )١٠٠=١٣٩5( به ٢٨٨.۶ رسید که نسبت به ماه 
قبل ٧.۶ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای روســتایی مربوط به استان 
ایالم با ١٣.٧ درصد افزایــش و کمترین نرخ تورم ماهانه 
 مربوط به استان سیستان وبلوچستان با 4.٢ درصد افزایش

 می باشد. 
درصد تغییر شــاخص کل نســبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطــه به نقطه( برای خانوارهای روســتایی 
5٠.٣ درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به اســتان بوشــهر )۶٠.4 درصد( و کمترین آن 
مربوط به اســتان تهران )4١.٨ درصد( است. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهی به آبان مــاه ١٣٩٩ برای خانوارهای 
روستایی به عدد ٢٨.٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان )٣4.٨ درصد( و 
 کمترین آن مربوط به اســتان خوزستان )٢٣.٩ درصد(

 است.

سکه رکورد چهارماهه ریزش قیمت را شکست
در آخرین روز هفته قبل، کاهش شدید نرخ سکه 
و طال نســبت به ماه های قبل اتفــاق افتاد و این 
فلز گرانبها به کانال ١٠ میلیونی ســقوط کرد که 

کمترین میزان حداقل نسبت به 4 ماه اخیر بود.
ریزش نرخ طال و سکه تحت تاثیر عوامل مختلفی 
رقم خورد و ســبب شــد تا ســکه پس از ماه ها 
مقاومت، دســت تســلیم باال برده و به بهای ١٠ 

میلیون و ٨5٠ هزار تومان رضایت دهد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر: بازار طال و 
جواهر تهران دو هفته تعطیل است

در فاصله ١٠ روز تا یک هفته اخیر، انس جهانی 
دستخوش تغییراتی شد که پس لرزه های آن در 

بازار داخلی ایران نیز مشهود بود.
عضو هیات رئیســه اتحادیه طال و جواهر استان 
تهران درباره عوامل موثر بر کاهش نرخ سکه و طال 
در بازار به خبرآنالین گفت: ســه عامل در کاهش 
قیمت سکه وطال در بازار داخلی موثر بوده است 
که می توان به موارد زیر اشاره کرد؛  مورد نخست 
اینکه قیمت جهانــی طال در یک هفتــه اخیر، 
کاهش شــدید یافته و حدود ٨٣دالر هر انس به 

طور متوسط از شنبه گذشته تا روز گذشته ریزش 
قیمت داشته است.

محمد کشتی آرای ادامه داد: دومین عامل تعطیلی 
بازارهای کشور است به طوری که سبب شده تا داد 
و ســتدها در حداقل میزان قرار گیرد و در نتیجه 

تحت تاثیر این مساله میل به خرید کاهش یابد.
وی تصریح کرد: ســومین عامل کاهش نرخ ارز و 
دالر اســت که مجموعه این عوامل سبب کاهش 

قیمت سکه و طال در بازار داخلی شده است.
وی تاکید کرد: به طوری که اعداد و ارقام و قیمت 
هایی که اکنون مشــاهده می شــود در چهارماه 
گذشته بی سابقه بوده اســت و به حداقل میزان 

قیمت رسیده است.
نایب رییس اتحادیه فروشــندگان طال و جواهر 
عنوان کرد: با توجه به تعطیلی ٢ هفته ای بازارهای 
کشــورو فعالیت های اقتصادی این قیمت ها در 
حد فرمول است و باید بازارها باز شود و با این کار 

طبیعتا قیمت ها بازهم کاهش خواهد یافت.

رابطه واکسن کرونا و کاهش تقاضا برای 
خرید طال

وی درباره تاثیر اخبار کشــف،  آزمایش و توزیع 
واکسن های کرونا بر نرخ انس جهانی توضیح داد: 
به اعتقاد بنده این مساله می تواند بر روی قیمت 
انس جهانی تاثیرگذار باشــد زیرا در ٢ روز اخیر 
شاهد اخبار جدید و مثبت در مورد واکسن کرونا 
در کشــورهایی مختلف نظیر انگلستان، روسیه، 
چین، آمریکا و ... این مساله اتفاق افتاده و تولید و 
استفاده از واکسن کرونا می تواند در اقتصاد جهانی 

تاثیر مثبت برجا بگذارد.

اگر در ایران این واکسن تولید و استفاده 
شود،  این موضوع سبب کاهش قیمت طال و 

ارز خواهد شد
نایــب رییــس اتحادیــه فروشــندگان طال و 
جواهر اظهــار کرد: با وضعیتی که در یک ســال 
گذشــته بیماری کرونا در ســطح جهان موجب 

شــد باعث رشــد منفی اقتصاد دنیا شده است و 
اگرایــن وضعیت مثبت شــود و بیمــاری کرونا 
در ســطح جهان کاهش یافته و از بیــن رود، به 
حتم اقتصاد جهانی به ســمت مثبت شدن پیش 
می رود و زمانی کــه این اتفاق رخ دهد شــاهد 
رشد شــاخص ها و بهتر شــدن قیمت و ارزش 
ارزها در جهان خواهیم بود که این مســاله منجر 
 به کاهش تقاضا بــرای خرید طــال در بازارهای

 جهانی می شود.  

تاثیر کشف واکسن کرونای ایرانی بر 
ریزش نرخ سکه

کشتی آرای در مورد تاثیر کشف واکسن کرونای 
ایرانی و تایید و استفاده از آن بر بازار داخلی سکه و 
طال و افزایش ارزش پول ملی توضیح داد: طبیعتا 
در مورد اقتصاد ایران نیز چنین روندی طی خواهد 
شد، ریال ایران تحت تاثیر اقتصاد کشور و بیماری 
کرونا قرار گرفته و اگر در ایران این واکسن تولید 
و استفاده شــود،  اوضاع اقتصادی و رشد آن بهتر 
خواهد شد و باعث باالرفتن ارزش ریال می شود و 
این موضوع سبب کاهش قیمت طال و ارز خواهد 

شد.

نتایج یک تحقیق از مقایسه ساعت کاری هفتگی مردان 
و زنان شاغل در سال گذشته نشان می دهد که شاغلین 
مرد با 44.٢ درصد و شاغلین زن با ٢5.4 درصد بیشترین 
سهم ساعات کار هفتگی را نسبت به سایر شاغلین مرد 
و زن به خود اختصاص داده اند.به گزارش ایسنا، میزان 
ساعت کاری شاغالن از جمله شاخص  های کلیدی بازار 
کار به شمار می رود که بر اســاس استانداردهای بین 
المللی در تمام کشورها مورد اندازه گیری قرار می گیرد.
میزان ســاعات کار متاثر از عوامل متعددی است که از 
جمله آنها می توان به دســتمزد، وضع معیشت افراد، 
فرهنگ کار و میزان اشتغال کشور اشاره کرد.بر اساس 
گزارش مرکز آمار و اطالعــات راهبردی وزارت کار، در 
سال گذشته بیش از ٩ میلیون و 444 هزار و ٨٧٨ نفر از 
شاغلین زن و مرد 4٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده 
اند که ٨ میلیون و ٨١5 هزار و ٧٢٧ نفر از شاغلین، مرد و 

۶٢٨ هزار و 4٨5 نفر از شاغلین، زن بوده اند.

مطابق آمارهای بدست آمده از طرح آمارگیری نیروی 
کار در ســال ١٣٩٨ شــاغلینی که به طور معمول 4٩ 
ســاعت و بیشــتر در هفته کار کردند با ٣٨.٩ درصد 
بیشترین سهم را نسبت به سایر شــاغلین داشتند.در 
حال حاضر میانگین ســاعت کار معمــول در هفته در 
کشورها بین 4٠ تا 44 ساعت است و این شاخص نشان 
می دهد که ســهم زیادی از شاغلین بیش از استاندارد 

کار می کنند.
مقایسه ســاعت کاری هفتگی مردان و زنان شاغل در 
سال گذشته حاکی از آن اســت که شاغلین مردی که 
در هفته 4٩ ساعت و بیشــتر کار کردند با 44.٢ درصد 
بیشترین سهم را نسبت به سایر شاغلین مرد داشتند، 
در حالی که زنان شــاغل که به طور معمول بین 4١ تا 

4٨ ساعت در هفته کار کردند با ٢5.4 درصد از بیشترین 
سهم نســبت به ســایر زنان شــاغل برخوردار بودند.

همچنین در سال گذشته میانگین ساعت کاری شاغالن 
4٣:٠۶ و میانه ساعت کاری شاغالن 45:٣٠ بوده است.

میانگین ساعات کار معمول هر شــاغل در هفته طی 
سالهای ١٣٩٢ تا ١٣٩٨ روندی نزولی داشته و میانگین 
ساعت کار در ســال ١٣٩٨ نسبت به ســال ١٣٩٢ به 
میزان یک ساعت و ١٢ دقیقه کاهش پیدا کرده است.

بیشترین میانگین ساعت کار معمول در هفته نیز مربوط 
به سال ١٣٩٢ با 44 ساعت و ١٨ دقیقه و کمترین آن 
مربوط به سال ١٣٩٧ با 4٣ ســاعت بوده است.مردان 
همواره مســئولیت بیشــتری در تامین معاش خانوار 
برعهده دارند از این رو طی سالهای گذشته ساعت کاری 

مردان در هفته نسبت به زنان بیشتر بوده است.با توجه 
به اینکه اقتصاد کشور در سالهای اخیر به سمت و سوی 
اشتغالزایی حرکت کرده، میانگین ساعات کار شاغالن 
از سال ١٣٩٢ تا کنون شیب نزولی داشته است.دلیل 
کاهش میانگین ساعت کار معمول در کشور را می توان 
ناشی از افزایش چند میلیونی شــاغالن در دوره مورد 
نظر و عدم وجود ظرفیت برای کار بیشتر، کاهش نیاز 
اقتصادی شاغالن و افزایش شاغالن پاره وقت دانست.
مردان همواره مســئولیت بیشــتری در تامین معاش 
خانوار برعهده دارند از این رو طی این ســالها ســاعت 
کاری مردان در هفته نسبت به زنان بیشتر بوده است.
ساعات کار طوالنی یکی از مهمترین عواملی است که 
موجب ایجاد تعارض بین کار و زندگی می شود از این رو 
تعادل بین کار و زندگی و مدیریت زمان برای جلوگیری 
از پیامدهای نامطلوب ناشــی از عدم تعادل بین آنها از 

اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

مرکز آمار اعالم کرد؛

کمترین تورم آبان مربوط به استان تهران بود

رئیس اتحادیه طال و جواهر:

واکسن ایرانی ریزش نرخ سکه و طال را تشدید می کند

ساعت کار مردان در سال گذشته بیش از زنان بوده است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه  ۸ آذر ۹۹ به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، روز شنبه شنبه ۸ آذرماه ۹۹ به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید، روز شنبه شنبه ۸ آذرماه ۹۹ به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و 
۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۸۷ دالر و ۸۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز 

۱ میلیون و ۴۴ هزار و ۵۹۶ تومان است.
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سیاست گذار پولی تورم را مهار کند
میثم خسروری، کارشناس اقتصادی

تورم و نوسانات ارزی موجب کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم می شود. اتفاقی که امروز در اقتصاد ایران افتاده و تاثیرات آن بر روی خانوارها قابل مشاهده است. گرانی های ایجاد شده بر اثر نوسانات ارزی موجب 
شده تا بسیاری از مردم از چندقیمتی بودن کاالها گالیه مند باشند. همچنین گرانی ها تاثیرات خود را داشته و آمار متقاضیان حمایت باال رفته است. این در حالی است که هنگام اعالم بسته های معیشتی و حمایتی بسیاری 

از واجدان شرایط به هر دلیلی از دریافت آن حذف می شوند. 
از طرفی دیگر کاهش شدید صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی به دنبال شیوع کرونا، چرخه ارزآوری اقتصاد را مختل کرد و از طرف دیگر انتظارات تورمی ناشی از نرخ ارز نیز منجر به التهاباتی در بازار دارایی ها شد و نهایتاً هم 
خودش را در بازار کاال و خدمات نشان داد. مردم فکر می کنند در زمان افزایش قیمت یا تورم، باید نظارتها را تشدید کنیم و تعزیرات فعال تر شود درصورتی که سقف عمومی قیمت ها با منشأ پولی و انتظارات تورمی افزایش 

می یابد و تشدید نظارت ها دردی را درمان نمی کند.
البته فرمول مهار تورم ساده است. الزم است تا برای مهار آن ناترازی ها را در اقتصاد از بین برد و اصالحات ساختاری در نظام پولی و مالی انجام داد. وظیفه سیاست گذار پولی آن است که تورم را مهار کند، چراکه اگر متناسب با 
این وظیفه به سیاست گذار پولی اختیار داده شود و زیرساخت های قانونی در اختیار سیاست گذار پولی قرار گیرد تا از طریق این امکانات بتواند نا ترازی ها را رفع کند، آنگاه می توان از مهار تورم اطمینان حاصل کرد. درمجموع 

برای مهار تورم سه محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید، محور دوم حذف یا کاهش نقدینگی و محورم سوم نیز مدیریت و کنترل نقدینگی موجود است. 

دبیر انجمن جوجه یکروزه یکی از عوامل تاثیرگذار 
در گرانی گوشت مرغ در روزهای اخیر را بی توجهی 
برخی از دستگاههای کارگروه تنظیم بازار به مشکالت 

صنعت پرورش مرغ مادر دانست.
محمدرضا صدیق پور با بیان اینکه دلیل اصلی کمبود 
مرغ در روزهای اخیر محدودیت در تامین نهاده های 
ذرت و کنجاله سویا است، اظهار کرد: البته این کمبود 
نهاده برای واحدهای مرغ مادر به منظور جلوگیری از 
حذف گله های مولد کمتر و برای پرورش دهندگان 
مرغ گوشــتی این کمبود نهاده محسوس تر است. 
همچنین با وجود محدودیت و کمبود نهاده ها توزیع 
ذرت و کنجاله سویا از طریق سامانه بازارگاه موجب 
شفاف سازی، رصد و پایش در دریافت نهاده به مصرف 
کننده واقعی شده است و امیدواریم با تامین به موقع و 
کافی ذرت وکنجاله سویا در بازارگاه دستیابی به نهاده 

ها و بهبود تولید فراهم شود.
وی ادامه داد: به طور کلی کمبود نهاده ها که به دلیل 
کندی در  تخصیص به موقع و مشکالت انتقال ارز ایجاد 
شده، بر همه بخشهای تولید اثر جدی گذاشته است؛ به 
طوری که چون نهاده به موقع و به اندازه کافی به دست 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی نمی رسد، انگیزه جوجه 
ریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی کاهش پیدا 
کرده است و عمدتا جوجه های یکروزه در جوجه کشی 
بدون مشتری مانده یا با قیمت پایین  فروخته می شود.
این فعال بخش خصوصی در ادامه تشــریح کرد: در 
جلســه روز ۲۱ مهر ماه کارگروه تنظیم بازار، تولید 
تولیدکنندگان جوجه یکــروزه مکلف به تولید۱۱۰ 
میلیون قطعه جوجه یکروزه در آبان ماه شــدند. این 
عدد ۱۱۰ میلیون تکلیف است و بایستی انجام شود. 

از طرفی سازمان حمایت نیز در همان جلسه مکلف 
به اصالح قیمت جوجه و قرار شد بعد از اصالح قیمت 
مصوب جوجه یکروزه، مابــه التفاوت قیمت فروش 
جوجه در بــازار و قیمت مصوب بــه صورت هفتگی 
توسط وزارت جهاد کشــاورزی محاسبه، به سازمان 
برنامه و بودجه اعالم و خسارت ضرر و زیان واحد های 
مرغ مادر پرداخت شود؛ ولی از ۲۱ مهر تاکنون علیرغم 
پیگیری های متعدد هیچ پاسخی داده نشده و هیچ 
اقدام موثری از طرف سازمان حمایت صورت نگرفته 

و خسارت واحدهای مرغ مادر بالتکلیف مانده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با طرح این 
پرسش که با وجود افزایش قیمت نهاده ها، چرا افزایش 
قیمت جوجه برای سال ۱۳۹۹ تنها ۱۰ درصد است؛ در 
حالیکه مرغ و تخم مرغ در سال جاری ۶۵ درصد افزایش 
قیمت داشته اســت؟ گفت: مبنای محاسبات این ۱۰ 
درصد  بدون حضور تشکل ها، دقیقا چیست؟ واقعیت 
این است که نمی دانیم چرا سازمان حمایت با صنعت 
جوجه یکروزه همراهی نداشته و به نظرات تشکل توجه 
ندارد و از طرفی این سوال پیش می آید که چگونه قیمت 

جوجه یکروزه را ۲۹۰۰ تومان تعیین کرده است؟
 وی با بیان اینکه واقعی شدن قیمت جوجه حدود ۶۰۰ 
تومان در قیمت گوشت مرغ تاثیر خواهد داشت، گفت: 
متاسفانه بی اعتنایی و مقاومت در برابر این افزایش 
قیمت، تولیدکنندگان جوجــه را در دامنه زیان قرار 
داده، توان تولید از آنها سلب شده و موجب حذف گله 
های مولد شده است که نتیجه آن کمبود جوجه در ماه 
های آتی خواهد بود. البته شاید عده ای می خواهند از 
این کمبود استفاده کنند و واردات مرغ  انجام دهند و 
بی توجهی و بی اعتنایی برای آنها صرفه اقتصادی دارد.

تــورم در کنــار افزایش 
فقر باعــث افزایش عمق 
شــکاف های طبقاتــی و 
نابرابری شــده است. در 
همین رابطه رئیس کمیته 
امداد اعالم کرده است که آمار خانواده های متقاضی 
دریافت حمایت از کمیته امداد افزایش یافته است. 
تکانه های اقتصادی، نوســانات ارزی، نرخ تورم، 
کاهش قدرت خرید و... موجب شده فقر عمیق تر 

شــود و آثار این اتفاق به وضوح در کشور دیده می 
شود. در کنار گسترش فقر آسیب های بسیاری به 
دهک های پایین و البته متوسط کشور وارد شده و 
امروز با جرات می توان اظهار داشت که دیگر توانی 

برای حفظ طبقه متوسط در کشور وجود ندارد. 
نوسانات قیمتی در مدت اخیر قدرت خرید مردم را 
کاهش داده و فقرا را فقیرتر کرده است. تداوم رکود 
اقتصادی، افزایش تورم و ســقوط ارزش پول ملی 
قدرت خرید طبقه متوسط را کاهش داده و آنها را 
به فقر می کشاند. اقتصاددانان معتقدند که نحیف 
شدن طبقه متوسط، اقتصاد به سختی می تواند در 
مسیر توســعه حرکت کند. این در حالی است که 

گرانی ها روزبه روز بیشتر می شود و آثار افزایش نرخ 
دالر، تورم چشمگیری را ایجاد کرده است. از دیگر 
سو، همه گیری ویروس کرونا، بسیاری از مشاغل 
را متأثر کرده و بخش درخورتوجهی از فرصت های 

شغلی را از بین برده است.
اما مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در ادامه 
می گوید: امروز شــاهدیم که تکان های اقتصادی 
موجب ریزش های فراوانی به قشــر ضعیف جامعه 
شده و از ســوی دیگر عده ای با ســوء استفاده از 
شــرایط، به ثروت های بادآورده رســیده  اند. اگر 
اقتصــاد مقاومتی به معنای واقعــی که مورد نظر 
مقام معظم رهبری است، اجرایی شود، تکانه های 

اقتصادی قدرت اثرگــذاری بر اقتصاد کشــور را 
نخواهند داشت.

به گفتــه کارشناســان اقتصادی نیز نوســانات و 
سیاســت های ارزی سال های گذشــته باعث شد 
عــده ای صاحب درآمــد باد آورده شــوند. دهک 
باالی درآمــدی، درآمدهای هنگفتی به دســت 
آوردند. هرچنــد از پس این نوســانات نرخ تورم 
نیز افزایــش یافت که ایــن موضــوع گروه های 
پایین درآمدی را بیشــتر متاثر کرد. این موضوع 
فقر را تعمیق می بخشــد، عالوه بــر آن نابرابری 
 را نیز افزایــش می دهد، زیرا شــکاف درآمدی را 

زیاد می کند.

خانواده های متقاضی دریافت حمایت از كمیته امداد افزایش یافته است

ریزش خانوارها به دهک های پایین
شایلی قرائی
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در پی تشدید محدودیت ها و تعطیالت کرونایی، برای 
حمایت از مشاغل آســیب دیده از کرونا باز هم خبری 
از تقسیط و بخشش مالیاتی نشد و حمایت ها تنها در 
قالب امهال مالیاتی باقی ماند که دردی از فشــارها و 
سخت هایی که کرونا بر کسب وکارها تحمیل کرده است، 
دوا نمی کند.وضعیت بحرانی کرونا و هشدارهای وزارت 
بهداشت در رابطه با شرایط موجود موجب شد در نهایت 
بعد از پیشــنهادهایی که برای تعطیلی برخی مناطق 
وجود داشت، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم به اعمال 
محدودیت هایی از ابتدای آذر ماه به مدت دو هفته بگیرد. 
در این بین ، دولت هم برای حمایت از مردم به خصوص 
کسب وکارها و فعاالن اقتصادی که در پی محدودیت ها 
و تعطیالت کرونایی متضرر شــده اند، اقداماتی چون 
پرداخت وام یک میلیونی به سرپرست خانوارها و امهال 
مالیاتی )تمدید مهلت ارســال اظهارنامه مالیاتی، لغو 
جلسات هیئت اختالف، تمدید مهلت بخشش جرایم 

قابل بخشش مالیات( را مجدد مدنظر قرار داد. 
این در حالی اســت که پیش از ایــن هم حمایت های 
مالیاتی دولت از مشــاغل آســیب دیده از کرونا حول 
امهال مالیاتــی می چرخید و کارشناســان اقتصادی 
این قبیل حمایت ها را کارساز نمی دانستند اما مجدد 

دولت آن ها را از سر گرفته اســت؛ به نحوی که در این 
زمینه حیدر مستخدمین حسینی می گوید "مالیات 
فعالیت های اقتصادی که بر اثر کرونا تعطیل شده اند 
را نباید برمبنای ۱۲ ماه محاسبه کرد، بلکه باید برای 
زمان هایی که فعالیت اقتصادی صورت گرفته اســت، 
مالیات درنظر گرفته شــود".همچنین به اعتقاد وی، 
مالیات در زمان های شیوع ویروس کرونا باید به صورت 
اقساطی پرداخته شود.  در این بین الزم به ذکر است که 
طبق اعالم رئیس کل ســازمان امور مالیاتی، جزئیات 
بسته جدید مالیاتی برای حمایت از مشاغل آسیب دیده 
از کرونا شــامل مواردی چون تمدید یک ماهه مهلت 
تســلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم 
وچهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای 
کلیه مودیان مالیاتی، تمدید بخشودگی جرایم پرداخت 
نشده بدهی مالیات و عوارض تا پایان سال جاری، عدم 
نیاز صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی 
تا پایان امسال به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی، توقف وصول مالیات از اشخاص حقیقی 
تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ و تمدید مهلت تســلیم اظهارنامه 
مالیات عملکرد اشــخاص حقوقی تا ۱۵ بهمن سال 

جاری می شود.

در حالی که طبق اعالم انجمن ســازندگان تجهیزات 
صنعتی ایران )ستصا( در حال حاضر بسیاری از شرکت ها 
بر اســاس یکی از بندهای قانون امــور گمرکی و بدون 
پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، ماشین 
آالتی که در داخل ساخته می شود را هم به کشور وارد 
می کنند، آمارهای منتشر شــده از سوی وزارت حاکی 
از صدور ۲۰۲۹ فقره مجوز برای ماشین آالت مشمول 

معافیت گمرکی در هفت ماهه امسال است.
بر اســاس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکــی و تفاهم نامه 
بین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، 
واحدهای تولیدی مجاز می توانند در صورت تائید عدم 
ســاخت داخل از معافیت حقوق ورودی ماشین آالت 
اســتفاده کرده و در حداقل زمان ممکن ماشین آالت و 
تجهیزات خطوط تولید خود را از گمرک ترخیص کنند. 
البته براســاس تعهدی که متقاضی ارائه می کند، باید 

ماشین آالت و مواد اولیه وارداتی را در محل واحد صنعتی 
موضوع پروانه نصب کند.

این در حالی اســت که اخیرا دبیر انجمن ســازندگان 
تجهیزات صنعتی ایران )ستصا( گفت که در حال حاضر 
بسیاری از شرکت ها بر اساس یکی از بندهای قانون امور 
گمرکی و بدون پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش 
افزوده، ماشین آالتی که در داخل ساخته می شود را هم به 
کشور وارد می کنند. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که 
در هفت ماهه امسال ۲۰۲۹ فقره مجوز برای ماشین آالت 
و ۲۹۳ ماشین آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکی 
به ارزش ۹۵۵ میلیون و ۴۷۰ هزار دالر و ۷۵ میلیون و 
۶۴۰ هزار دالر صادر شده که به ترتیب نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به لحاظ تعداد ۱۴.۸ درصد و یک درصد 

کاهش داشته است.

شرط داشتن ضامن برای 
دریافت وام هــای خرد به 
یکی از مشــکالت بسیار 
جدی مردم تبدیل شــده 
است. بسیاری از متقاضیان 
برای دریافت وام هایی با مبالغ کم و به عنوان مثال 
۵ تا ۲۰ میلیون تومانی مشــکل ضامن دارند. این 
در حالی است که بانک ها نیز در این رابطه سخت 
گیری های زیادی دارند و تنها به داشــتن ضامن 
های رســمی رضایت می دهند. همچنین داشتن 
یک ضامن رسمی هم که پیدا کردن آن کار بسیار 
مشکلی است، ختم ماجرا نبوده و بسیاری از بانک 
ها دو ضامن معتبر و رسمی را شرط دریافت وام های 
کوچک عنوان می کنند. این شــرایط سختگیرانه 
به جایی رسیده که اخیرا اگر برای دریافت وامی با 
مبالغ خرد به شبکه بانکی مراجعه کرده  باشید قطعا 
می دانید که مراحل دریافــت وام برای مردم عادی 

هفت خوان رستم است. 
یکی از مهم ترین انتقادات به بانک ها و مؤسسات 

مالی و اعتباری، پرداخــت وام های کالن به برخی 
افراد خــاص، آن هم بدون دریافــت ضمانت های 
الزم و یــا ارزش گــذاری واقعی امــالک در رهن 
گذاشته شده است که موجب شده معوقات هزاران 
میلیاردی در شــبکه بانکی کشور شــکل بگیرد و 
بســیاری از این مطالبات هیچ امیــدی برای نقد 
شدنشان وجود ندارد. با این وجود بانکها در وصول 
مطالباتشــان از مردم عادی، رفتــاری بی رحمانه 

که بعضا منجر به خدشــه دار شــدن آبرو و اعتبار 
 افراد می شــود، برخورد می کننــد و هیچ رحم و 

انصافی ندارند.
درحالی که رغبت شبکه بانکی به اعطای تسهیالت 
کاهش یافته است، شــرایط تورمی و نااطمینانی 
اقتصادی کسب وکار تســهیالت گیرندگان هم بر 
این عدم تمایل دامن زده و موجب شــده دریافت 
تسهیالت برای مردم عادی بســیار دشوارتر شود. 

البته در سوی دیگر برخی همچنان با یک امضای 
طالیی و با کمترین سختگیری تسهیالت میلیاردی 

می گیرند.
در همین رابطه عبدالعلــی رحیمی مظفری، عضو 
هیات رئیسه کمیســیون انرژی مجلس می گوید: 
افراد محتاج به ۵ تا ۲۰ میلیون تومان وام، به یقین 
محتاج کمک های دولتی نیز هســتند لذا تسهیل 
شــرایط وام دهی، کمترین کمکی است که دولت 
می تواند به آن ها کند در این راستا اقداماتی همچون 
اخذ تعهد با لحاظ حساب یارانه ای و توقیف حساب 
یارانه ای افراد درصورت عدم پرداخت اقســاط وام، 
بهترین روش برای دریافــت ضمانت از متقاضیان 

وام های خرد است.
به گفته وی، دولت باید ضامن های زنجیره ای را از 
مردم بپذیرد تا افراد بتوانند به طور زنجیره وار ضامن 
یکدیگر شــوند چراکه اکثر افراد متقاضی وام های 
خرد ســاکن روســتاها و مناطق محروم هستند و 
به ضامن کارمند رســمی دولت دسترسی ندارند. 
به اعتراف خود مســئوالن برای پرداخت وام های 
کالن به افراد خاص ســخت گیری نمی شــود اما 
سختگیری های غیرمعقول برای پرداخت وام های 

خرد است.

مراحل دریافت وام با شرط چند ضامن رسمی برای مردم عادی هفت خوان رستم است

هزار توی  بانک ها  برای  پرداخت  تسهیالت ُخرد
هزارتوی اعطای وام های ۵ تا 20 میلیون تومانی                                                                                                   بانک ها زورشان به وام گیرندگان ُخرد می رسد

تمایل بانک ها به اعطای وام های سنگین
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

به طور کلی شرایط دریافت وام های کوچک و خرد را آنقدر سختگیرانه اعالم می کنند تا سیستم بانکی درگیر وام های خرد شود و در این بین وام های کالن راحت تر پرداخت شود. داشتن دو تا چهار ضامن رسمی معتبر، پرداخت سفته با 
مبالغ بسیار باال به عنوان مثال برای وام ازدواج تا ۷۰ میلیون تومان به غیر از ضامنین معتبر رسمی، کسر از حقوق ضامنین، شرایط بازپرداخت دشوار و... مشکالتی است که بانک ها بر سر راه متقاضیان این وام ها و تسهیالت قرار می دهند. 
زمانی که از بانک ها برای پرداخت تسهیالت دعوت می شود بانک ها وسط هستند ولی آنچنان شرایط سختی می گذارند که خود متقاضی منصرف شود. نباید خط قرمزی برای پرداخت وام وجود داشته باشد اما این شرایط سختگیرانه 

همیشه بوده و بانک ها فقط برای وام های خرد این مسیر را دنبال می کنند و برای وام های کالن این شرایط سخت وجود ندارد. 
اما از طرفی دیگر مشاهده می کنیم که معموال وام هایی که مشکل خورده وام های کالن بوده که وثیقه های کامل ندارند. به عنوان مثال وام کالن دریافت شده اما پول بابت آن پروزه مذکور خرج نشده است. وام ها در هر شرایطی و با هر 
مبلغی باید بدون سفارش پرداخت شود اما از آن جا که وام های کالن و نجومی سفارشی است و برای پرداخت آن هم هیأت مدیره و مدیرعامل بانک ها تصمیم می گیرند و نه مدیر یک شعبه، قاعدتا وثایق آنها هم کافی نیست و گاهی به شکل 

صوری ارزش گذاری می شود.
به هر ترتیب هیأت مدیره و مدیرعامل بانک ها در قبال سپرده های مردم مسئول هستند، اما مافیای رانت و رابطه و نفع شخصی هیأت مدیره و مدیران بانک ها به منفعت عمومی می چربد و درواقع باید فساد را در مدیریت بانک ها جست وجو 

کرد. همچنین باید اقدامات جدی هم در حوزه هایی مانند گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان و کسب اطمینان از عملکرد بانک ها و موسسات مالی و همچنین اصالح قوانین و مقررات هم صورت بگیرد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

کاهش تعداد مجوزهای صادره برای ماشین آالت مشمول معافیت گمرکی

بی توجهی به هشدارها مشکوک است؛

برخی به دنبال واردات مرغ هستند

برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از كرونا 

باز هم خبری از تقسیط و بخشش مالیاتی نشد

مدیریت محترم کارگاه پارس تبار 
بدینوسیله به اطالع می رساند

احتراما، با توجه به درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای احمدرضا ربیعی 
مبارکه در کارهای سخت و زیان آور که در جلســه مورخ 99/۴/11 کمیته بدوی 
اســتانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر مطرح شده و شغل ایشان به 
 عنوان کارگر ساده و زمان مشــغول به کار از 80/1۲/1 لغایت 81/۷/30 مورد تائید 

قرار گرفته است؛  
همچنین مطابــق با تبصره ۵ مــاده 8 تصویب نامه هیت محتــرم وزیران، رای 
 مذکور ظرف مــدت 1۵ روز اداری از تاریخ ابالغ این نامه بــا ارائه تقاضای کتبی
)فرم شماره ۴( قابل تجدید نظرخواهی است و در غیر این صورت رای مذکور قطعی 

و الزم االجراست. 

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر

تاریخ نامه: 99/۶/30
شماره نامه:  ۲18۶۵
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آخر
 کسب و کار

ای نماد مــوارد قانونی جعل نمــاد اعتماد الکترونیکــی را برای 
کسب وکارهای اینترنتی برشمرد

ضعف فنی ای نماد یا جاعل بودن كسب وكارهای 
اینترنتی؟

اینماد با انتشار اطالعیه ای به واکنش های منفی کسب وکارهای اینترنتی 
به پیامک های این نهاد دولتی  در رابطه بــا جعل نماد اعتماد الکترونیکی 

پاسخ داد.
اینماد در این اطالعیه بر اهمیت اســتفاده از کد نماد به جای تصویر نماد 
در صفحه اول وب سایت کسب وکار و پرهیز از هرگونه تغییر کد استاندارد 
ارائه شده توسط سامانه اینماد تاکید کرده و گفته: »به استحضار می رساند 
دریافت پیامک توسط این کســب وکارها غالباً به دلیل تخلف از موضوع 
بیان شــده و همچنین به دلیل عــدم توجه به اطالعیه مــورخ 99/7/16 
مربوط به اجرای فــاز دوم رتبه بندی کســب وکارهای اینترنتی و تغییر 
سازوکار اختصاص ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی بوده است. بنابراین 
کسب وکارهایی که برخالف »دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی 
و نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی« اقدام به استفاده از تصویر نماد به جای 
کد کرده و بدون توجه به اطالعیه های منتشرشــده، تصویر نماد اعتماد با 
ستاره های مغایر را استفاده نموده اند، توسط زیرسامانه پایشگر هوشمند 
به صورت خودکار مصداق جعل نماد اعتماد الکترونیکی شناسایی و پس از 
انجام بررسی های الزم، پیامک اطالع رسانی جهت اصالح موضوع دریافت 

کرده اند.«
 صحبت های این مرکز دولتی در رابطه با جعل اینماد در حالی بیان می شود 
که کسب و کارهای اینترنتی دلیل قرار دادن عکس به جای لینک اینماد را 
مشکل فنی از سوی اینماد اعالم کرده اند. سعید عربلو مدیرعامل استارتاپ 
کارگزار در همین زمینه به خبرنگار وبنا گفته بود که به دلیل لود نشــدن 
عکس در زمان قرار دادن لینک نماد اعتماد الکترونیکی مجبور به قرار دادن 

عکس نماد شده اند.

الزام احراز هویت در کسب وکارهای اینترنتی را نمی پذیریم
دبیر انجمن کسب وکارهای اینترنتی بر این باور است زمان مشخص می کند سامانه امتا 
در مأموریت خود موفق است یا خیر. او می گوید افزایش قیمت ها به عوامل پیچیده ای 
مربوطند و صرفاً موضوع به رفتارهای سازمان یافته در پلتفرم های کسب وکار محدود 

نمی شود.
عادل طالبی، دبیر انجمن کســب وکارهای اینترنتی بر این باور است که سامانه امتا در 
بلندمدت نمی تواند قیمت ها را کنترل کند یا علیه نیروهای ســازمان یافته در افزایش 
قیمت ها مقابله کند. اشاره او به سیاست راه اندازی سامانه امتا در احراز هویت کاربران 
پلتفرم هایی دارد که در حوزه بــازار و بازاریابی فعالند. امتا از زمان قانونی شــدنش با 
مخالفت هایی روبه رو شده است. مخالفان متفق القول از نیاز کنترل و نظارت می گویند؛ اما 

بر این باورند باید پلتفرم ها در شیوه احراز هویت اختیار و انتخاب داشته باشند.
 وی در پاسخ به آخرین وضعیت اجرای این طرح تاکنون و اینکه آیا پلتفرم ها در این مدت 
امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته اند، گفت: بحث بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن 
پلتفرم ها در امتا نیست. بحث الزام قانونی است و آنها هم باید انجام دهد. قسمتی انجام  
شده و قسمتی به پلتفرم ها زمان داده شده تا خود را با امتا وفق دهند. در نهایت همه با وجود 
قانون ملزم می شوند. اینکه قانون درست است یا خیر بحث دیگری است. ما نظر متفاوتی 
درمورد الزام داریم. درمورد احراز هویت هیچ شکی نیست که هر احراز هویتی به سالمت 
سیستم کمک می کند. آن هم در کشور ما که وضعیت تحت کنترل تصمیم گیرندگان 

نیست. اینکه احراز چگونه باشد و چه مقدار الزام است هنوز جای سوال است.
 وی در خصوص  واکنش پلتفرم ها در مواجه با کارکرد امتا گفت: در ابتدا خبری منتشر شد 
که پلتفرم های مهم با دیگر ارگان ها به توافقی رسیدند؛ اما بعدها اعتراضاتی به گوش ما 
رسید مبنی بر اینکه آنچه در جلسات گفته شده با دستور اعالم شده، تفاوت داشته است. 
با اطمینان نمی توانیم بگوییم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده چون حضور نداشیتم. در ابتدا با 

وجود صحبت ها صدای همراهی بود؛ اما با صدور اطالعیه ها اعتراضاتی هم شکل گرفت.
 دبیر انجمن کسب وکارهای اینترنتی درباره این نظر که برخی معتقدند هر پلتفرم باید 
اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد نیز گفت: نظر شخصی من این است که 
باید اجازه داد پلتفرم ها راه های احراز هویت را پیدا کنند و قانون گذار و مجری قانون و 
نیروی انتظامی و قوه قضاییه مطالبات خود را مشخص کند. اینکه در صورت رخ دادن فالن 
اتفاق خواهان چه اطالعاتی است. از پلتفرم ها بخواهد اطالعات را در اختیارشان قرار دهد. 

پیاده سازی احراز هویت با پلتفرم باشد و در صورتی که اقدام نکردند با آنان برخورد کند.
 طالبی درباره رویکرد و نگاه فعلی این انجمن به سامانه امتا گفت: ما در انجمن بیانیه ای 
صادر کردیم و معتقدیم قطعاً احراز هویت مسأله مهمی است. شاهدیم در شبکه های 
اجتماعی که الزامی بر احراز هویت نیست، افراد که به صورت خودخواسته تصویر خود را 
منتشر می کنند و مشخصات خود را قرار می دهند، در شبکه های اجتماعی از قرار دادن 
محتوای اشتباه اجتناب می کنند. چون وقتی هویت شناخته شده داشته باشید چارچوبی 

برای خود درنظر می گیرید و آن را اعمال می کنید. هیچ ربطی به ایرانی و خارجی ندارد.
 وی افزود: اگر در شبکه اجتماعی تصویری نامربوط با نام نامرتبط قرار بدهیم، مشخص 
است که جز توهین هدف دیگری ندارد. درباره شبکه های اجتماعی این حق را برای افراد 
باید قایل شد تا حرف خود را بزنند. اما در پلتفرم های مرتبط با بازار و کسب وکار هم باید 
این گونه باشد؟ ما در انجمن معتقدیم چنین نیست و باید احراز هویت صورت بگیرد. اما 

الزامی که در این دستور آمده نمی پذیریم و نمی پسندیم.

شهردار اصفهان:
50 طرح در حوزه ســازمان ها و مناطق در شــهر 

اصفهان افتتاح می شود
شهردار اصفهان گفت: به زودی در کنار پروژه های بزرگ و ملی بیش از 50 طرح 

ارزشمند در منطقه و سازمان های مختلف شهر اصفهان افتتاح می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در ارتباط 
زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با اشاره به اینکه شهر در وضعیت نزدیک به 
تعطیلی قرار دارد تا شرایط بهتری در مدیریت کرونا ایجاد شود، اظهار کرد: با توجه 
به مصوبه هیئت وزیران شهرداری هم در شرایط دیگری قرار گرفته است؛ البته چون 
خدمات شهرداری، عمومی، مستمر و دائمی است این نهاد خدمات شهری و امدادی 

را بدون وقفه به مردم ارائه می دهد.    
وی ادامه داد: شــهرداری اصفهان از ماه های گذشــته با توســعه دایره خدمات 
الکترونیک خود، در شرایط کنونی دارای امکاناتی است که تعطیلی ادارات، خدمات 

رسانی به مردم را با مشکل روبرو نمی کند.  
شهردار اصفهان تصریح کرد: سامانه my.isfahan.ir خدمات خود را در زمینه 
شهرســازی و درخواســت های مربوطه از جمله صدور پروانه، استعالم، خدمات 
عمرانی، فرهنگی و ترافیکی و .... به صورت اینترنتی از طریق میز خدمت الکترونیک 

به مردم ارائه می کند. 
وی با بیان اینکه به خاطر شرایط کنونی تصمیم گرفتیم بخشی از برنامه های »هر 
یکشنبه یک افتتاح« را از این هفته در قالب افتتاحیه های رسانه ای به پیش ببریم، 
گفت: از همین رو برای افتتاحیه ها برگزاری اجتماعات نداریم اما پروژه ها به بهره 
برداری می رسد. به همین سبب فردا در منطقه 9 پروژه هایی شامل سه خیابان، فاز 
بعدی بوستان مهر، باززنده سازی مادی رهنان و کلکتور غرب بهره برداری می شود. 

اخبار

اخبار

بازارسالمتدیجیتالتا6سالآیندهبه600میلیارددالرمیرسد
مرکزفناوریسامسونگ-امیرکبیرپسازبرگزاری10دورهشتابدهیبرایتیمهایاستارتآپی،یازدهمیندورهشتابدهیخودرابهراهکارهاینوآورانهحوزهسالمتدیجیتالاختصاص
دادهاست.آیدینپرنیامدیرآزمایشگاهنوآوریسالمتدیجیتالمدلیندرموردارزشبازارسالمتدیجیتالمیگوید»درسال2019اندازهبازارسالمتدیجیتالصدمیلیارددالربوده

است.درحالیکهپیشبینیمیشودتا6سالآیندهاینبازاربارشد26تا28درصدیبه600میلیارددالربرسد«.

اختالف طبقاتی در گرگ و 
میش تورم سال 99 در حالی 
شــدت گرفته کــه طبقات 
مرفــه دارای خودروهــای 
بیش از یک میلیارد تومان و 
خانه های بیش از 10 میلیارد تومان طبق قانون موظف 
به دادن مالیات شده اند؛ اما این در حالی است که کدام 
قانون در عمل ازسوی دولت به موقع خود اجرا شده که 

این قانون دومی باشد! 
کمیســیون تلفیق مجلــس در بودجه ســال 1۳99 
مصوبه ای مبنی بر اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای 
لوکس تصویب و مقرر کرده بود که دولت از خودروهای 
بیش از یک میلیــارد تومان و خانه هــای بیش از 10 
میلیارد تومان مالیات اخذ کند، اما کارنامه درآمدهای 
مالیاتی دولت در نیمه اول امسال نشان می دهد دولت 

هیچ درآمدی از این بخش نداشته است.
قابل ذکر است قانون بودجه سال 99 سه ماه به سازمان 
امور مالیاتی فرصــت داده بود که نســبت به تعیین 

دارایی ها و شمول مالیات خانه ها و خودروهای لوکس 
اقدام کند. در این زمینه محمود علیزاده، معاون فنی 
سازمان مالیاتی مدعی شده که این نهاد آیین نامه ای 
را برای اخذ مالیــات از خانه ها و خودروهای لوکس به 
دولت ارسال کرده، اما هنوز آیین نامه  ارسالی سازمان 
امور مالیاتی به تایید دولت نرســیده و برای اجرا ابالغ 

نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در شرایط 
کنونی دولت اراده جدی برای اخذ مالیات از خانه های 
لوکس ندارد، گفت: وزارت امــور اقتصاد و دارایی باید 
درباره دالیل عدم تصویب و ابالغ بخشنامه این قانون 

پاسخگو باشد.
وی با اشــاره به ضرورت تدوین و تصویب بخشــنامه 
قانون مالیات بر خانه های لوکس از سوی دولت، گفت: 
مجلس شورای اسالمی در زمان تدوین الیحه بودجه 
ســال 99، دولت را مقرر به اخذ مالیــات از خانه های 
لوکس کرد، اما متأســفانه از زمان ابالغ قانون بودجه 
تاکنون 8 ماه می گذرد و هنوز دولت بخشنامه اجرایی 

آن را تدوین نکرده است.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: هدف مجلس از تدوین قانون اخذ 

مالیات از خانه های لوکس، دخیل کردن افراد ثروتمند 
و دارای ســرمایه های کالن در افزایــش درآمدهای 
مالیاتی بود تا بحث عدالت در اخذ مالیات بیش از پیش 
محقق شود.دولت اراده جدی برای اخذ مالیات از خانه 
های لوکس نداردوی با بیان اینکه در شــرایط کنونی 
دولت اراده جدی برای اخذ مالیات از خانه های لوکس 

ندارد، گفت: اخذ مالیات از این گونه مساکن، آثار وضعی 
گســترده ای را در عرصه اجتماعی و اقتصادی کشور 
به دنبال دارد، به طوری که نگاه محرومان نســبت به 

عملکرد دولت مقداری تعدیل می شود.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، ابعاد این 

مساله را بررسی می کند. 

با وجود گذشت 8 ماه، آیين نامه اجرایی اخذ ماليات از خودروها و خانه های لوكس از سوی دولت ابالغ نشد

وقت کشی در مالیات ستانی از ثروتمندان
والن صاحبان خانه های خالی و لوكس

دولت اراده ای برای اخذ ماليات از ثروتمندان ندارد

رقم نجومی معافیت های مالیاتی غیرقانونی 
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

طبق قواعد مالیاتی یک برنامه پوشش مالیاتی داریم که از همه اقالم یا جاها یا منابعی که ظرفیت پرداخت مالیات برای آنها وجود دارد، باید مالیاتی تعریف و اخذ شود و به صورت شفاف سازمان امور مالیاتی این فرایند را به صورت 
خودکار انجام بدهد. با توجه به تغییراتی که در فضای جامعه اتفاق می افتد، سبک زندگی، دسته بندی کاالها و خدمات، نوع درآمدهایی که ممکن است یک جامعه داشته باشد و.. منابعی که مالیات از آنها دریافت می شود، می 

تواند متنوع باشد. در ایران تنها کاالهای لوکس، ساختمان و خانه و ماشین نیست که می توان از آنها مالیات اخذ کرد.
چند نکته را در اخذ مالیات نباید فراموش کرد. نکته نخست آنکه یک خودرو خوب یا یک ســاختمان گران قیمت نمی تواند منبعی برای اخذ مالیات باشد زیرا فردی ممکن است خودرویی را با 100 میلیون تومان در سه، چهار 
سال قبل خریده باشد و در حال حاضر به دلیل تورم، قیمت آن خودرو خارجی یک میلیارد شده باشد. آن فرد در حال حاضر حتی از پِس هزینه های تعویض روغن یا مواد مصرفی آن ماشین برنمی آید.  لذا آن را در خانه گذاشته 
است و بیرون نمی آورد. مشاهده بازار خودرو هم نشان می دهد که ماشین خارجی در بازار کم می چرخد و علت آن، هزینه های بسیار باالی این ماشین هاست. آیا این ماشین منبع خوبی است که از آن مالیات اخذ شود؟ واقعیت 
این است که خیر، منبع خوبی نیست. چون منبع خوب، منبعی است که شما براساس آن شما بتوانید درآمد داشته باشید. مثال زمانی که مالیات  بر درآمد را به عنوان منبعی برای اخذ مالیات معرفی می کنند، قاعدتا هر سال افراد 
درآمدی دارند که سهمی از آن درآمد را مالیات می پردازند؛ ولی خودرو عالوه بر آنکه خود یک هزینه است، از طرفی صاحبان آن مالیات بر ارزش افزوده آن را می پردازند. اگر این خودرو وارداتی بوده، صاحب آن هزینه واردات و 
مالیات بر واردات و عوارض گمرکی و دروازه ای آن را پرداخت کرده است. هزینه های متعدد دولتی که بر آن مترتب بوده، پرداخت شده؛ به گونه ای که خودرویی که بهای آن 28 هزار دالر بوده صاحب آن در ایران 90 هزار دالر 

بابت آن پرداخت کرده است. لذا با این دید اصال موافق نیستم که اتومبیل ماخذی برای دریافت مالیات محسوب شود و عمال این کار معنی و هویتی ندارد. 
با اخذ این مالیات تنها صاحبان این خودروها را وادار می کنند که آن را بفروشند چون این افراد قبل از آنکه آن را خریداری کنند مالیات آن را پرداخته اند؛ اما با توجه به اینکه شما با هدف تامین منابع مالی و مالیاتی برای دولت وارد 
این حوزه می شوید باید به سراغ منابع دائمی بروید که برای مالیات هست. چقدر ظرفیت های باالی مالیاتی در ایران وجود دارد که اصال آشکار نشده است. چقدر ظرفیت های باالی مالیاتی هست که آنها را از مالیات معاف کرده 
اند؛ معافیت هایی که از روش های قانونی و غیرقانونی استفاده شده است. چقدر آستانه ها هستند که دارای درآمد مستقیم خود آستان هستند. چقدر آستان ها هستند که دارای درآمد اموال ناشی از شرکت های وابسته به آن 
آستان ها هستند. چقدر آستان ها هستند که درآمدهای موقوفات وابسته به آنها را دارند. چقدر موقوفات هستند که درآمدهای خاص دارند و ما اصال آنها را در نظر نگرفته ایم. منابع بسیار زیاد درآمدی مربوط به شرکت های دولتی 
داریم که به دالیل بسیار متعدد مالیاتی نمی پردازند. شرکت های بسیار زیادی وابسته به وزارت دفاع و پیمانکاری های فراوانی داریم که وابسته به نهادهای نظامی  و امنیتی هستند که باید منبع اصلی درآمد مالیاتی باشند و دولت 
بتواند از این منابع که دائمی است و همواره هم درآمد ایجاد می کنند، درآمد ایجاد کند نه اینکه از فردی مالیات بگیریم که خانه ای به او ارث رسیده و همان فرد بیکار است، او از کجا بیاورد و مالیات آن خانه به ارث رسیده را بدهد؟ 
بنابراین شرایط استفاده از امکانات را باید دید و آیا آن منبع از خود زایشی دارد یا نه. قاعدتا باید مالیات مبتنی بر حوزه زایشی باشد و حوزه های غیرزایشی فقط محدود کردن و هدایت مصرف مطرح است یعنی اگر ما بر مباحث 
غیرزایشی مثل مصرف مالیات بستیم هدفمان هدایت و هدایت گری نوع مصرف است در حالی که در حوزه های زایشی هدفمان تامین منابع مالی است زیرا مالیات تنها عنصری برای تامین مالی دولت نیست؛ مالیات یکی از وسایل 

اساسی هدایت گری و حرکت به سمت بهینگی هم محسوب می شود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

با وجود تأکید فرمانده قرارگاه علمیاتی ستاد ملی مقابله 
با کرونا بر جریمه نشدن تاکسی های آنالین، اما رانندگان 
همچنان پیامک های جریمه دریافت می کنند. شعار سال: 
روند صعودی فوتی ها و مبتالیان به کرونا در کشور منجر 
به این شد که ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کند از ابتدای 
آذرماه پروتکل ها را با جدیت بیشتری اعمال می کند و در 
نتیجه محدودیت های کرونایی تشدید می شود. فرمانده 
قرارگاه علمیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز در توضیح 
نحوه اجرای محدودیت ها گفت که براساس رنگ بندی 
زرد، نارنجی و قرمــز محدودیت ها اعمال می شــوند و 
در شــهر های قرمز رنگ از ســاعت 21 تا ۴ صبح طرح 
ممنوعیت درون شهری اعمال می شود؛ عبدالرضا رحمانی 
فضلی در ادامه به اقشار مستثنی از طرح ممنوعیت تردد 
درون شهری اشاره کرد و افزود که تاکسی ها، تاکسی های 

اینترنتی و آژانس ها مشمول طرح منع تردد نمی شوند. 
وزیر کشور با تکیه بر ضمانت اجرایی جریمه مالی خاطیان 
پروتکل های کرونایی با اطمینان خاطر اظهار کرد که بیش 
از نیمی از مردم ممنوعیت ها را رعایت می کنند و افرادی 
که رعایت نمی کنند کارمندان شیفت دوم دستگاه های 
اجرایی هســتند لذا این دســتگاه ها باید شماره پالک 
نیرو های خود را به پلیس اعالم کننــد.  فرمانده قرارگاه 
علمیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در حالی به راهکار های 
جریمه نشدن افراد اشاره می کند که این ستاد برای رفع 
جریمه خودرو هایی که سهواً و بنابر خطای دوربین و کاربر 
جریمه شــده اند، هیچ برنامه و تدبیری ندارد آنچنان که 
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا 
درآستانه اجرایی شدن طرح تشدید محدودیت ها گفت 
به دنبال راهــکاری برای رفع جریمه ها هســتیم و باید 

طراحی مناسب انجام دهیم. حسین قاسمی در ادامه از 
اعمال طرح های متعدد با هدف رفع جریمه ها خبر داد و 
گفت برای این منظور ممکن است مدل های دیگری پیاده 
شود. عالوه بر رحمانی فضلی، میالد منشی پور مدیرعامل 
یکی از شــرکت های حمل ونقل اینترنتی نیز بر جریمه 
نشدن تاکسی های آنالین در بازه زمانی منع تردد درون 
شهری تاکید کرد. وی از بالمانع بودن فعالیت تاکسی های 
اینترنتی در بازه محدودیت تردد 9 شب تا ۴ صبح خبر داد 
و خاطرنشان کرد که اطالعات سفیران در اختیار نهاد های 
مربوطه قرار داده می شود و به این ترتیب، این رانندگان 
مشمول جریمه نخواهند شد. در شرایطی که عبدالرضا 
رحمانی فضلی و میالد منشــی پور بر جریمه نشــدن 
تاکسی های آنالین در بازه زمانی منع تردد تاکید می کنند، 
رئیس پلیس تهران به صراحت اعالم کرد کلیه وســایل 

نقلیه از جمله تاکسی های اینترنتی جریمه می شوند. 
حسین رحیمی عدم صدور مجوز جهت تردد تاکسی های 
اینترنتی را علت جریمه شدن آن ها دانست. سردار با بیان 
اینکه همه شامل طرح ممنوعیت تردد می شوند و مجوزی 
برای ورود خودرو های تاکسی اینترنتی و ... نیست، اتمام 
حجت کرد. در کشاکش صحبت های دوگانه مسئولین 
اجرایی درباره جریمه یا جریمه نشــدن تاکســی های 
اینترنتی دریافت پیامک هــای پرداخت غرامت از طرف 
رانندگان تاکسی های اینترنتی مهر تأییدی بر چیرگی 
و اقتدار نیروی نظامی در برابر ســایر نهاد ها زد. یکی از 
رانندگان تاکسی های اینترنتی که با دغدغه تأمین معیشت 
در این ایام نامناسب اقتصادی تا پاسی از شب مسافرکشی 
می کند گفت که »به صورت مداوم پیامک جریمه دریافت 

می کنم.«

درحالی که براساس نتایج یک نظرسنجی حدود 
2۴درصد کاربران در دوران شیوع کرونا دست به 
تجربه ای جدید برای خرید آنالین زده اند هنوز هم 
محدودیت ها برای پلتفرم های خدماتی و فروش 

کاال ادامه دارد.
نظرسنجی »دیدگاه مردم درخصوص کرونا« که 
توســط »پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات« 
انجام شــده نشــان می دهد که اکنون اینترنت و 
فناوری نقش بسیار مهمتری نسبت به گذشته در 
زندگی مردم بازی می کند و باعث شده بسیاری از 
افراد دست به تغییر ســبک زندگی خود به خاطر 
شــیوع کرونا بزنند. در پاســخ های دریافت شده 
درباره اســتفاده های جدیــد از اینترنت و فضای 
مجازی آمــوزش آنالین بــا 27.۳درصد و خرید 
اینترنتی با 2۳.7درصد بیشترین رشد را داشته اند. 
استفاده از اینترنت برای آموزش به خاطر تعطیلی 
طوالنی مدت مدارس و دانشگاه ها کامال قابل درک 
است اما نتایج این نظرســنجی نشان می دهد که 
جمعیت زیــادی از مردم به جای خرید ســنتی 
به خاطر شــرایط فعلی دســت بــه تجربه خرید 
آنالین زده اند و احتماال درصورت داشــتن نتیجه 
موفقیت آمیز حتی بعــد از کرونا هم خرید آنالین 

را ادامه می دهند.
براساس این نظرســنجی همچنین تجربه جدید 
انجام آنالین امور اداری با 1۳.7درصد، تماشــای 

آنالین فیلم، کنســرت و تئاتر بــا 12.5درصد در 
رتبه های بعدی قرار دارند.

رشد کم دورکاری از خانه
به گزارش همشــهری، نکته حائز اهمیت در این 
نظرسنجی اما رشد ناچیز 6.8درصدی دورکاری 
آنالین است که نشان می دهد احتماال بسیاری از 
شرکت ها و نهادها هنوز هیچ زیرساخت مناسبی 
برای دورکاری با اســتفاده از پلتفرم های آنالین 
ندارند. در واقع می توان اســتنتاج کرد 9۳درصد 
کارکنان و پرسنل در زمان دورکاری یا با روش های 
سنتی مثل تلفن و فکس کارها را از خانه پیگیری 
می کنند یا اصــوال دورکاری برای آنهــا به منزله 
مرخصی به حساب می آید. این در حالی است که 
در کشورهای دیگر جهان اســتفاده از پلتفرم ها و 
ابزارهای فناوری برای کار از خانه به شــدت رشد 

داشته و بیشتر شده است.

ادامه محدودیت ها برای خرید آنالین
با وجود یپگیری هــای مختلف در یک هفته اخیر 
گزارش ها نشان می دهد که پلتفرم های خدماتی 
آنالین هنوز نتوانسته اند مجوز فعالیت در ساعت 

پس از 21 را برای عوامل تحویل یا پرســنل خود 
دریافت کنند. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در 
گفت وگو با همشهری می گوید پیگیری ها در این 
زمینه ادامه دارد و امیدوار است این مشکل در اوایل 
هفته جاری حل شود. به گفته او پالک های وسائل 
نقلیه این کسب وکارها درصورتی که مجوز فعالیت 
پس از ساعت21 را دریافت کنند جریمه های آنها 
هم از ابتدای طرح پاک خواهد شد. به گفته ناظمی، 
وزارت ارتباطات در تالش اســت مجوز فهرست 
پالک هایی که به سازمان فناوری اطالعات ارسال 
شده یا از طریق اتحادیه کسب وکارهای مجازی به 

آنها رسیده را دریافت کند.
با وجود اینکــه تخمین زده می شــود طی هفته 
گذشــته خرید آنالین مردم حداقــل ۳0درصد 
رشد داشــته است اما بســیاری از استارتاپ های 
این حوزه از نگرانی جریمــه عوامل تحویل خود 
مجبور به بســتن یک یــا دو بــازه زمانی تحویل 
کاالهای خود شــده اند. برخی از این استارتاپ ها 
که به خاطر مشــخص نبودن روندهــای موجود 
پیش از این بــا فرمانداری تهــران مکاتبه کرده 
بودند می گویند طی روزهای اخیر با وجود ارسال 
فهرست وسائل نقلیه شان به وزارت ارتباطات طی 

تماس  از فرمانداری با جواب رد درخواست شــان 
روبه رو شده اند.

به تازگی رئیس پلیــس تهران هم اعــالم کرده 
که مجوزی بــرای فعالیت خودروهای تاکســی 
 اینترنتــی بعــد از ســاعت21 صــادر نشــده

 است.
به گفته این اســتارتاپ ها با افزایش خرید آنالین 
طی هفته گذشــته آنها مجبور به حضور پرسنل 
ضروری شــان به ویژه در بخش هــای انبارداری و 
مرکز تماس هســتند تا به مشکالت و خریدهای 
مردم پاسخ دهند. محدودیت های تردد باعث شده 
تا برای همه پرسنل و عوامل تحویل کسب وکارهای 
خدمات اینترنتی که جز مشاغل ضروری حساب 
شده  اند مشــکالت فراوانی به وجود بیاید. این در 
حالی است که در کشــورهای دیگر ازجمله چین 
همزمان بــا وضع محدودیت هــای تردد حمایت 
از پلتفرم های آنالین به شــدت بیشتر می شود تا 
تعداد بیشــتری از مردم به جای خارج شــدن از 
خانه خریدهای روزانه و مایحتاج ضروری خود را 
آنالین خریداری کنند. همکاری نکردن نهادهای 
مرتبط باعث شده تا فروشــگاه های زنجیره ای و 
میادین میوه  و تره بار این روزها با وجود داشــتن 
فضای بسته ساعت های شلوغی را تجربه کنند که 
خودش می تواند جان مــردم و کارکنان آنها را به 

خطر بیندازد.

سرمقاله

تاکسی های اینترنتی قربانی بالتکلیفی دستگاه های اجرایی در نحوه اعمال قانون 

آنالینترشدنمردممحدودیتبرایاستارتاپها
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