
پایان پذیره نویســی پاالیشــی یکم دو ماه و نیم 
میگذرد و با اینکه همه مسئوالن زیربط اعالم کرده 
اند برای بازگشایی این نماد مشکلی وجود ندارد، 
اما همچنان خریداران پاالیشی یکم امکان معامله 

این صندوق را ندارند.
به گزارش ایسنا، ۳۰ شــهریور ماه مهلت پذیره 
نویسی پاالیشی یکم یا همان دومین ETF دولت 
که شامل پاالیشگاه های تبریز، تهران، اصفهان و 
بندرعباس است، می گذرد و درحالی که انتظار می 

رفت طبق قانون پس از یک ماه قابل معامله شود، 
هنوز خبری از این فرایند نیست.

این درحالی است که شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اعالم کرده همه فعالیت هایی که در این حوزه بر 
عهده این شرکت بود انجام شده و رئیس سازمان 
بورس نیز در اخرین صحبت های خود در این مورد 
توضیح داده بود که در رابطه با بحث پاالیش یکم 
چند روز گذشته یک پیشنهاد به دولت ارائه شد و 
در صورت پذیرش این پیشنهاد نماد به زودی باز 

می شود، البته نماد پاالیشی یکم اکنون هم قابل 
بازگشایی اســت. البته گمانه زنی هایی مبنی بر 
این وجود داشــت که علت اصلی عدم بازگشایی 
نماد بازدهی منفی این صندوق است، زیرا پس از 
پایان پذیره نویسی نمادهای پاالیشی نزولی شدند 
و ارزش صندوق در مقایسه با دوران پذیره نویسی 
کاهش یافت؛ هرچند که صعــود روزهای اخیر 
شاخص بورس روی این نمادها نیز تاثیرگذار بود و 

این صندوق باالخره مثبت شد.

برخالف آنچه به نظر می رسد بیشتر شاغالن برای 
تامین معاش و جبران هزینه های زندگی خود به 
مسافرکشــی روی می آورند، گزارش ها نشان می 
دهد که سال گذشته درصد بســیار کمی از افراد 
دو شغله در این بخش به عنوان شغل دوم فعالیت 
داشتند. به گزارش ایسنا، امروزه مشکالت معیشتی 
و اقتصادی و تالش برای جبران کســری درآمد و 
تامین هزینه های زندگی، بســیاری از افراد را به 

داشتن شغل دوم واداشته است.
از نگاه کارشناسان، پایین بودن حقوق و دستمزد در 
شغلی اصلی و نگرانی از به خطر افتادن امنیت شغلی 
و معیشتی، باعث شده که افراد به فکر داشتن شغل 
دوم یا بیشتر بیفتند و این مساله به انگیزه ای برای 
کسب درآمد بیشتر با پرداختن به شغل دوم تبدیل 
شده است. اگرچه پدیده دو شغله یا چند شغله بودن 
افراد می تواند در بهبود وضع معیشــت خانوارها 
اثرگذار باشد اما نباید از نظر دور داشت که این مساله 
می تواند بر سالمت جسمی و روانی افراد، میزان بهره 
وری و حضور فرد در خانه و ارتباط با اعضای خانواده 

تاثیرگذار باشد.
فعاالن حوزه کار می گویند بســیاری از افراد برای 
امرار معاش و جبران هزینه های معیشــت و اجاره 
بها به شغل دوم روی می آورند ولی با این کار عمال 
فرصت اشتغال بسیاری از جویندگان کار را اشغال 
می کنند و تعادل عرضه و تقاضــا در بازار کار را از 

بین می برند. 

مرکز آمــار و اطالعــات راهبــردی وزارت کار در 
گزارشی به بررســی توزیع سنی شاغالن دو شغله 
و بیشتر در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ پرداخته 
که بر اساس آن،  طی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ گروه 
سنی ۳۰ تا ۳۴ سال بیشــترین سهم شاغالن تک 
شغله را به خود اختصاص داده اند در حالی که سال 
گذشته این سهم متعلق به ۳۵ تا ۳۹ ساله ها بوده 
است. علیرغم آنکه در سال ۱۳۹۶ گروه سنی ۳۵ تا 
۳۹ سال بیشترین شــاغالن دوشغله و چند شغله 
را به خود اختصاص داده اند، در ســالهای ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ پدیده شاغالن دو شغله و چند شغله در گروه 

سنی ۴۰ تا ۴۴ ساله بیشتر دیده شده است.
سال گذشته مردان در رده ســنی ۴۰ تا ۴۴ ساله 
از سهم بیشتری در میان شــاغالن مرد دو شغله و 
بیشــتر برخوردار بودند این در حالی است که در 
سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ این سهم در مردان ۴۵ تا 
۴۹ ساله بیشتر بوده است.  همچنین در حالی که 
در سال ۱۳۹۷ سهم زنان ۴۰ تا ۴۴ ساله از شاغالن 
دو شغله و چند شغله بیشتر بوده آمارها نشان می 
دهد که در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ میل به داشتن 
شغل دوم و بیشتر در گروه سنی زنان ۳۵ تا ۳۹ ساله 
بیشتر بوده و سهم بیشتری از شاغالن مذکور به این 
گروه سنی تعلق داشته اســت. به نظر می رسد که 
تمایل یا نیاز به داشتن شغل دوم در سنین پایین تر 

در خال افزایش است.
در حالی که سال گذشته بیشترین سهم در میان 

شاغالن با سواد دو شغله متعلق به فارغ التحصیالن 
مقطع دکترای تخصصی و فوق تخصصی بوده است، 
شــاغالن با تحصیالت ابتدایی به دلیل اشتغال در 
مشاغل ساده و کم درآمد بیشتر به داشتن دو شغل 
روی آورده اند.دلیل روی آوردن شاغالن کم سواد 

به شغل دوم.
نکته جالب توجه اینکه طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ 
شاغالن بی سواد ۱۵سال به باال تمایل بیشتری به 
داشتن چند شغل داشــتند که این اتفاق به دلیل 
وجود مشاغلی بوده که افراد بی سواد عمدتا در آنها 
اشتغال داشته اند، در واقع می توان گفت که افراد 
بی سواد در مشاغلی فعالیت می کنند که نیازمند 
تحصیالت نیست و از درآمد کمتری برخوردار است.

گزارش مرکز آمار وزارت کار حاکی از آن است که 
طی سالهای مذکور، بیشترین سهم در میان شاغالن 
با سواد دو شغله و چند شغله به فارغ التحصیالن یا 
در حال تحصیالن مقاطع دکترای تخصصی یا فوق 
تخصصی تعلــق دارد. شــاغالن دارای تحصیالت 
دکترا عمدتا به واســطه مهارت و تحصیالت خود 
بیشتر امکان یافتن شغل را داشته و کارفرمایان نیز 
متقاضی این شاغالن هستند و این افراد برای بهره 
مندی بیشتر از تحصیالت خود تمایل به دوشغله و 
چند شغله شدن نشــان می دهند ولی شاغالن با 
تحصیالت ابتدایی به دلیل اشتغال در مشاغل ساده 
تر که درآمد کمتری دارد، بیشتر به دو شغل و چند 

شغل روی می آورند.

اینترنت موبایل ایران در ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ با 
متوسط ســرعت دانلود ۲۷.۵۳ مگابیت برثانیه در 
رتبه ۷۰ قرار داشــت، در بخش اینترنت پهن باند 
ثابت نیز ایران با متوسط ســرعت دانلود ۱۸.۴۱ 
مگابیت برثانیــه، جایگاه ۱۲۲ جهانی را کســب 

کرده بود. 
در حال حاضر متوســط ســرعت دانلود اینترنت 
موبایــل در ایــران ۲۶.۹۳ مگابیت برثانیــه و 
متوســط ســرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۶۳ 

مگابیت برثانیه است که رتبه ایران را به ۷۸ از میان 
۱۳۹ کشور رسانده و در مقایسه با رتبه ۷۰ در ژانویه 
سال جاری میالدی، حاکی از سقوط هشت رتبه ای 
و در مقایسه با ماه آگوست، حاکی از سقوط شش 

رتبه ای است.
همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران در 
حال حاضر از کوبا و گوآتمــاال کندتر و از کوزوو و 

کاستاریکا سریع تر است.
در بخش اینترنــت پهن باند ثابت در مــاه ژانویه 

سال جاری، ایران با متوسط سرعت دانلود ۱۸.۴۱ 
مگابیت برثانیه، جایگاه ۱۲۲ جهانی را کسب کرده 
بود. در حال حاضر در حوزه اینترنت ثابت، متوسط 
ســرعت دانلود در ایران،  ۱۹.۰۸ مگابیت برثانیه 
و متوســط ســرعت آپلود ۱۱.۳۵ مگابیت برثانیه 
اســت که رتبه ایران را با ۹ رتبه ســقوط نسبت 
به ماه آگوســت، به ۱۲۸ می رســاند و در مقایسه 
 با ژانویه نیز شــش رتبه ســقوط صعود را تجربه 

کرده است.

بازگشایی پاالیشی یکم در انتظار چیست؟

چند درصد دوشغله ها مسافرکشی  می کنند؟

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ایران
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تبعات یک تصمیم ارزی 
برای ترخیص کاال

صعود ۳۸ هزار واحدی 
شاخص بورس
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جهانگيری  تاکيد کرد
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متصل می شود
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سرمقاله

يادداشت

انحصار و پرقانونی 
در بازار خودرو

ریزش قيمت مسکن 
ملموس نيست

هرچند نمایندگان مجلس 
اصرار به عرضــه خودرو در 
بورس دارند؛ اما تجربه نشان 
داده که هرچــه در بورس 
عرضه شده، باعث فساد شده است. عرضه خودرو 
در بورس کاال یک اصرار بیهوده است که مساله ای 
را حل نمی کند و تفاوتی با بازار آزاد که محصول در 
آن فروخته نمی شود، ندارد. اینکه کاال یا خودرو در 
بورس کاال عرضه و فروخته شــود یا در بازار آزاد و 

قیمت آن کشف شود...

  فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خودرو

  منصور غیبی، کارشناس مسکن
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کاهش قیمت
 اوراق تسه

درآمد کارگران ۳میلیون، هزینه ۶میلیون

پیشنهاد  بازنگری 
دستمزد  99 کارگران

تسهيالت کرونایی به گروه های هدف نرسيد

ناکارآمدی تسهیالت کرونایی
صفحه3

صفحه4

جدال  بر سر قیمت گذاری  خودرو
تالش   تبلیغاتی   مجلس   برای   ساماندهی   بازار  خودرو

مجلس    به   منظور   ساماندهی   بازار  ،   خواستار   عرضه   تمامی   خودروها   در   بورس   کاالست

متقاضیان وام مســکن بــرای هر کــدام از اوراق 
تسهیالت مســکن تنها ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان پول 
پرداخت کردند که در دو ماه گذشته بی سابقه بوده 
است. اما وام خرید مسکن در حالی با ارزانی تسه در 
روزهای اخیر روبرو شده است که باز هم کارآیی الزم 
را برای خرید خانه ندارد. با توجه به شرایط فعلی بازار 
مسکن و جهش ۲۰۰ درصدی قیمت ها در مدت که 
به بسیار نجومی بوده است حتی با ارزانی تسه و تعادل 
در نرخ سود وام، کمتر خانواری توانایی دسترسی به 
یک ســقف ثابت برای خود را دارد. به عبارتی دیگر 
طی دست کم دو سال گذشته به دلیل افزایش شدید 
قیمت مسکن به خصوص در شــهر تهران و سایر 
کالنشهرها، تسهیالت خرید مسکن به تسهیالتی 

ناکارآمد و غیرموثر برای تامین... 

فشــارهای تورمی کمرشکن امســال و دریافتی 
زیر ۳میلیون تومــان کارگران در شــرایطی که 
حداقل هزینه خانوار کارگری ۶میلیون تومان شده، 
ضرورت بازنگری جدی در مزد۹۹ کارگران توسط 
شورای عالی کار را گوشــزد می کند.خبرگزاری 
تسنیم این مساله را تاحصول نتیجه پیگیری خواهد 
کرد.  سال ۹۹ به دلیل اتفاقاتی که به ویژه در حوزه 
افزیش قیمت ها، گرانی ها و فشارهای معیشتی به 
مردم مخصوصاً اقشار ضعیف جامعه وارد آمده، سال 
منحصر به فردی است، بنابراین تصمیمات دولت در 
حوزه اقتصادی هم باید ویژه و منحصر به فرد باشد. 
بر همین اساس، هفته گذشته مقام معظم رهبری 

جلسه شورای عالی...



اقتصاد2
ایران وجهان

پیام تسلیت مدیرعامل بانک 
مسکن در پی شهادت سردار 

فخری زاده
در پی شهادت ســردار حاج محسن فخری 
زاده معاون علمی و پژوهشــی وزیر دفاع و از 
دانشمندان هسته ای کشورمان، مدیرعامل 

بانک مسکن پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 

، متن پیام محمود شایان به شرح ذیل است:
بسم رب الشهدا و الصدیقین

جنایت صورت گرفته توسط ایادی استکبار 
جهانی در به شــهادت رســاندن یکی دیگر 
از دانشمندان نخبه این ســرزمین، بار دیگر 
چهره کریه تروریسم را به نمایش گذاشت و 
ســند دیگری از مظلومیت ملت رشید ایران 
و فرزندان عزیز این مرز و بــوم را به جهانیان 

نشان داد.
اینجانب شهادت دانشــمند صنعت دفاعی 
کشــور عزیزمان ایران شــهید دکتر محسن 
فخــری زاده را بــه رهبــر معظــم انقالب 
اســالمی، همســنگران،خانواده و همکاران 
ایشــان تبریــک و تســلیت مــی گویم و 
علّو درجات آن شــهید ســعید و صبر و اجر 
 بازمانــدگان را از خداونــد متعال مســألت 

می نمایم.
محمود شایان

مدیرعامل بانک مسکن

پیام تسلیت مدیرعامل بانک 
مهر ایــران در پي شــهادت 

دانشمند هسته اي کشور
مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در پیامي شهادت دانشمند هسته اي 
کشور، دکتر محســن فخري زاده را تسلیت 

گفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، متن 
پیام تسلیت اکبري، مدیرعامل بانک مهر ایران 

به این شرح است:
»من المومنین رجال صدقوا مــا عاهدوا اهلل 
علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر 

و ما بدلوا تبدیال«
شهادت مظلومانه دانشــمند برجسته میهن 
عزیزمان، شهید دکتر محسن فخری زاده که 
ســال هاي طوالني از عمــر پربرکت خویش 
را صرف خدمت به نظــام مقدس جمهوري 
اســالمي ایران در حوزه صنایع دفاعي کرد، 
موجب تأسف و تأثر عمیق شد و اندوه دیگري 
بر دل دوســت داران دانــش و متعهدان به 

پیشرفت جمهوري اسالمي گذاشت.
شهید فخری زاده در طول عمر پربرکت خود 
خدمات ارزنده ای را به صنایع دفاعي کشــور 
ارائه کرد و تربیت شاگردان سخت کوشي که 
راه ایشان را با تمام توان ادامه دهند، از جمله 

میراث ماندگار او به شمار مي رود.
اینجانب به نمایندگی از اعضای محترم هیئت 
مدیره و کارکنان بانک مهر ایران، شهادت این 
دانشــمند گران قدر را به محضر مقام معظم 
رهبري )مد ظله العالي(، ملت شــریف ایران 
و به ویژه خانواده محترم آن شــهید واالمقام 

تسلیت عرض مي کنم.

مدیریــت آســان تنخــواه 
شــرکت ها با محصول جدید 

بانک سامان
بانک ســامان با ارائه محصولی تازه با عنوان 
تنخواه کارت، امکان مدیریت تنخواه مشتریان 

شرکتی را فراهم کرد.
به گزارش ســامان رســانه، بانک ســامان 
با طراحــی و ارائه محصولی جدیــد، امکان 
صــدور کارت هــای قابــل شــارژ بــرای 
شــرکت ها، جهت مدیریت مصــارف خرد و 
هزینه های جزئی شــرکت را فراهم کرد.در 
این محصول متناســب با تقاضای صاحبان 
 کســب وکار، کارتی برای مصــارف مختلف
 شرکت نظیر پرداخت های خرد صادر می شود 
کــه دارنــده آن می تواند حداکثــر به اندازه 
موجودی کارت از طریق پایانه های فروشگاهی 
)POS( طرف قرارداد با شــاپرک مستقر در 
فروشــگاه ها و مراکز خدماتی و همچنین از 
طریق تمامی فروشــگاه های اینترنتی طرف 
قرارداد با شــاپرک نســبت به خرید کاال و 

خدمات موردنیاز خود اقدام کنند.
گفتنــی اســت، ایــن کارت هــا قابلیــت 
پرداخت قبــض، خرید شــارژ، مانده گیری، 
صورت حساب، انتقال وجه و قابلیت برداشت 

وجه را دارا هستند.

خبر

فشارهای تورمی کمرشکن 
امسال و دریافتی زیر ۳میلیون 
تومان کارگران در شرایطی 
که حداقــل هزینــه خانوار 
کارگری ۶میلیــون تومان 
شده، ضرورت بازنگری جدی در مزد۹۹ کارگران توسط 
شورای عالی کار را گوشزد می کند.خبرگزاری تسنیم این 

مساله را تاحصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
به گزارش تسنیم  سال ۹۹ به دلیل اتفاقاتی که به ویژه 
در حوزه افزیش قیمت ها، گرانی ها و فشارهای معیشتی 
به مردم مخصوصاً اقشار ضعیف جامعه وارد آمده، سال 
منحصر به فردی اســت، بنابراین تصمیمات دولت در 
حوزه اقتصادی هم باید ویژه و منحصر به فرد باشــد. بر 
همین اساس، هفته گذشته مقام معظم رهبری جلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را در حضور 
خودشان تشــکیل دادند تا برای مشــکالت اقتصادی 
کشور برخی تصمیمات فوری که در کوتاه مدت اثرگذار 
باشد، گرفته شــود، یکی از همین مشکالت فشارهای 
معیشتی بود که به واسطه گرانی ها و افزایش قیمتها بر 
مردم وارد آمده و در این جلسه تاکید شد که برای حل 
 این مساله و کمک معیشــتی به مردم باید تصمیمات 

فوری گرفته شود.
یکی از اقشاری که بیشترین فشارهای اقتصادی را همواره 
به ویژه در سال جاری متحمل شدند، جمعیت بیش از 
1۳ میلیون نفری کارگران هستند که به دلیل دریافت 
حقوق ثابت حداقلی، تاب و تحمل افزایش قیمت ها و 
تورمی که به ویژه در حوزه مواد غذایی، مسکن، حمل 
و نقل، کاالهای اساسی و ضروری، درمان، پوشاک و ده 
ها اقالم ضرروی دیگر رخ داده را ندارند.بر اســاس تازه 
ترین محاسباتی که خبرگزاری تسنیم انجام داده، یک 
خانوار کارگری که معموال از خانواده های پرجمعیت هم 
هستند، حداقل ماهانه 2 میلیون تومان فقط باید صرف 
هزینه های خورد و خوراک یعنی مواد غذایی اساســی 
بکند، حال دیگر هزینه های ضروری مثل مسکن، حمل 
و نقل، درمان، پوشاک، آموزش که به شکل کمرشکنی 
افزایش یافته بماند، که اگــر این هزینه ها را هم در نظر 
بگیریم، با محاســات حداقلی بیش از ۶ میلیون تومان 
می شود.بر اساس محاسبات شورای عالی کار در اواخر 
سال ۹8 حداقل سبد معیشــت یک خانواده در حد 5 
میلیون تومان محاسبه شده بود، که به نظر می رسد با 
تورم حدود ۳0 درصدی ســاالنه و تورم نقطه ای باالی 
40 درصد و گرانی  های بین دو تا 4 برابری که در برخی 
کاالهای اساســی و ضروری مردم طی سال جاری رخ 
داده است، احتماال سبد معیشــت بسیار باالتر از رقم ۶ 
میلیون است. در عین حال برخی محاسبات هم نشان 
می دهد که در شهرهایی مثل تهران خط فقر به رقمی 
حدود 10 میلیون تومان رسیده است.با همه این آمار و 
ارقامی که از تشدید فشارهای معیشتی به قشر عزیز کارگر 
حکایت دارد، فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار 
با تاخیر، نسبت به افزایش 21درصدی حقوق کارگران 
اقدام کرد که با این افزایش، حداقــل حقوق کارگران 

به 1 میلیون و 800 هزار تومان رســید که البته فاصله 
زیادی با حداقل سبد معیشتی 5 میلیون تومانی دارد 
که خود دولت و شورای عالی کار محاسبه کرده است. 
تعیین این رقم که در واقع با تورم سال ۹8 و پیش بینی 
های تورم سال ۹۹ اصاًل همخوانی نداشت، منجر به این 
شد که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، مصوبه 
 را امضا نکننــد و وزیر کار این مصوبــه را بدون امضای

کارگران ابالغ کند.
نارضایتی کارگران از مصوبه مزد ۹۹ به همین جا ختم 
نشــد و با تداوم پیگیری ها، مقام معظم رهبری هم در 
دیدار به مناسبت روز کارگر ســال جاری اشاره ای به 
موضوع پرداخت دستمزد عادالنه به کارگران داشتند 
و فرمودند: حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود. 
یعنی دستمزد عادالنه، پرداخت منظم و بدون تأخیر، 
ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی، که این یکی از مسائل 
بسیار مهم است.همین مســاله باعت پیگیری بیشتر 
کارگران برای افزایش مجدد دستمزدها در سال جاری 
شد، و 17 خردادماه شورای عالی کار برای بازنگری مجدد 
حداقل دستمزد کارگران تشمیل جلسه داد، ولی حاصل 
این جلسه مورد انتظار کارگران نبود و نظر آنها را تامین 
نکرد. در این جلسه مصوب شده بود که حق مسکن 200 

هزار تومان افزایش یابد. 
همچنین افزایش حداقل حقوق کارگران 5 درصد دیگر 
افزایش یابد و به 2۶ درصد برسد، در عوض 75 هزار تومان 
از پایه سنوات کارگران کم شود. در واقع از پایه سنوات 
کارگران کم شد و به حداقل بگیران 5 درصد اضافه شد، 
دستمزد سایر سطوح هم هیچ افزایشی پیدا نکرد.با این 
حساب حداقل حقوق کارگان در سال ۹۹ به 1 میلیون 
و ۹00 هزار تومان رسید و مجموع دریافتی یک خانوار 
کارگی با دو فرزند و دیگر مزایا در حال حاضر به ۳ میلیون 
تومان نمی رسد. حال مقایســه کنید عدد ۳ میلیون 
تومان دریافتــی یک خانوار کارگــری را با هزینه های 
معیشتی حداقل ۶ میلیون تومانی و خط فقر 10 میلیون 
تومانی در تهران.عدم توجه کافی دولت به مساله افزایش 
حقوق کارگران و بهبود قدرت خرید آنها در حالی است 
که کارمندان دولت معموال همیشه مورد توجه دولت 
هستند و تقریبا دریافتی زیر 5 میلیون تومان در هیچ اداره 

دولتی نداریم. از طرفی دولت در سال جاری با اجرای طرح 
همسان سازی حقوق بازنشستگان، ارقام قابل توجهی 
به حقوق بازنشستگان به ویژه بازنشسته های کشوری 
و لشگری اضافه کرده که بر اساس پیگیری ها، حقوق 
برخی از این بازنشستگان کشوری باالی 5 میلیون تومان 

اضافه شده است.

اصرار جامعه کارگری به بازنگری دستمزد 99/ 
تعیین 2بار مزد در سال منع قانونی ندارد

 علی خدایی، نماینده کارگران در شــورای عالی کار در 
گفت وگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره 
به مشکالت معیشتی کارگران گفت: جامعه کارگری به 
بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اصرار می کند، 
اما موانعی بر سر راه ما وجود دارد. خدایی تصریح کرد: در 
جلسات شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، 
کارگران و کارفرمایان برگزار می شود، دولت و کارفرما 
در شرایط فعلی قدرت بیشتری دارند و می توانند نظر 
خود را به جامعه کارگری تحمیل کنند. دولت به دلیل 
جایگاه خود و کارفرما به دلیل ثروت، حرفشــان وزن 
بیشتری دارد.نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان 
کرد: در سال گذشته برای دستمزد و معیشت کارگران 
اتفاقاتی افتاد و دســتمزد کارگران بدون توافق جامعه 
کارگری به امضا رسید. در جلسه اواخر سال ۹8، دولت 
خواهان افزایش 15درصدی دستمزد بود و معتقد بود 
که نرخ تورم ۹۹ را در محــدوده 15 درصد مهار خواهد 
کرد بر همین اساس بر افزایش 15 درصد اصرار داشت.
وی ادامه داد: ولی جامعه کارگری به دلیل نرخ تورم در 
سال ۹8 و انتظاری که از نرخ تورم در سال ۹۹ داشتند با 
این رقم افزایش مخالف بودند، اما در نهایت طرف مقابل 
با قدرتی که داشت خواسته خود را به کرسی نشاند، در 
حالی که این شایسته سه جانبه گرایی نیست.خدایی 
با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم 
دستمزد در نیمه دوم ســال دارد، گفت: موانعی بر سر 
راه ما وجود دارد و دولت بــا ارجاع به ماده 41قانون کار 
می گوید تعیین مزد فقط یک بار در ســال امکان پذیر 
 است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده 

است.

 بهانه عدم تشکیل 8 جلسه شورای عالی کار 
چیست؟

نماینده کارگران در شــورای عالی کار بــا بیان اینکه 
عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران در دو سال 
گذشــته جای توجیه ندارد، افزود: در 20 مهرماه سال 
جاری درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی 
کار را دادیم، اما این اتفاق صورت نگرفت. باید شــورای 
عالی کار از ابتدای سال تاکنون 8 جلسه  عادی تشکیل 
می داد، اما این اتفاق نیفتاده اســت، برای عدم تشکیل 
جلســه بهانه هایی مانند کرونا را می آورند، در حالی که 
تشکیل جلسات با تعداد کمتر از 15 نفر ممنوع نیست و 
جلسات شورای عالی کار زیر 15 نفر است.وی با اشاره به 
اینکه جامعه کارگری وفادارترین افراد به نظام جمهوری 
اسالمی هستند، ادامه داد: قشر کارگری در این وضعیت 

معیشت، رضایت ندارند.

رئیس کانــون عالی انجمــن های صنفی 
کارگران: بازنگری مزد ضروری است

ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم 
می گوید: اگر دستمزد در نیمه دوم سال بازنگری شود 
تاثیر مثبتی در جلسات پایان سال شــورای عالی کار 
خواهد داشت و مذاکرات دســتمزد 1400 در انتهای 
سال با کمترین فشار و مناقشه همراه خواهد بود.رئیس 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بازنگری مزد را 
ضروری دانست و گفت: اگرچه به طور رسمی از وزارت 
کار موضوع بازنگری مزد را نشنیده ایم ولی این بحث از 
طرف سازمان بازرسی کل مطرح شد و برخی رسانه ها 
در فضای مجازی به آن پرداختند با این حال معتقدیم 
بازنگری دستمزد در شــش ماهه دوم سال الزم است 
 و باید این مســاله یکبار برای همیشــه تعیین تکلیف

 شود.

 آهنی ها: فشار معیشتی کارگران را قبول 
داریم، ولی دولت هم باید کمــک کند نه فقط 

کارفرما
علی اصغرآهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی 
کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
درباره ضرورت بازنگری در دستمزد ۹۹ می گوید: اینکه 
برخی می گویند دستمزد دو بار در سال افزایش یابد را 
قبول نداریم, چرا که مطابق ماده 41 قانون کار تنها یک 
بار امکان افزایش دســتمزد وجود دارد. وی ادامه داد: 
ظرفیت قانونی اجازه افزایش 2 بار حقوق و دستمزد در 
سال را نمی دهد. اینکه کارگران با مشکالت متعددی در 
تأمین معاش روبرو هستند را قبول داریم، اما این وظیفه 
کارفرمایان نیست که تمام مشــکالت کارگران را حل 
کنند. آهنی ها اظهار داشت: دولت باید هوای کارگران 
را داشته باشد و در قالب بسته های معیشتی به صورت 
مرتب, مشکل معاش و اقالم مصرفی سفره خانوار را تأمین 
کند. توقع اینکه کارفرمایان هزینه ها را بپردازند, توقع بی 
جایی است. چون تولیدکنندگان هم با مشکالت متعدد 
روبرو هستند. همین که کارفرمایان با مشکالت متعدد 
تولید تالش برای ادامه مسیر تولید خود کرده اند جای 

تقدیر دارد.

پیشنهاد جدی به شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد 99

پیشنهاد  بازنگری دستمزد  99 کارگران
درآمد کارگر ۳میلیون،هزینه ۶میلیون

جهانگیری  تاکید کرد
حمایت از تجار و صادرکنندگان

 کشور
جلسه شورای اقتصاد صبح )دوشنبه( به ریاست 

معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش ایســنا، جهانگیری در این جلسه با 
تاکید بر اهمیت موضوع بهینه ســازی مصرف 
ســوخت از ســازمان برنامه و بودجه خواست 
تا پیگیر مصوبات شــورای اقتصاد در خصوص 
پیشگیری از هدر رفت انرژی باشد.معاون اول 
رییس جمهور افزود: بهینه ســازی در مصرف 
انــرژی را مطالبه رهبــر معظم انقــالب و از 
مسیرهای مهم توسعه کشور است که می تواند 
موجب صرفه جویی در منابع و نیز ایجاد اشتغال 

به ویژه در بخش های خدماتی شود.
وی همچنین بر اســتفاده از منابــع فاینانس 
خارجی برای پیشبرد طرح های توسعه کشور 
تاکید و در عین حال از مدیران شــرکت های 
داخلی خواســت تا نســبت به داخلی سازی و 
استفاده از ظرفیت و توانمندی های شکل گرفته 

در کشور تالش بیشتری کنند.
جهانگیری ضــرورت حمایت از تجــار و صادر 
کنندگان کشــور و حفظ بازارهای صادراتی را 
خاطرنشان ساخت و از وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت خواست تا با حساسیت بیشتری موضوع 
تسهیل صادرات کاالها و تامین نیازهای داخلی 
را در دســتور کار قرار دهد.در این جلســه که 
وزرای نیرو، راه و شهرسازی، کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی، صنعت، معــدن و تجارت و اقتصاد و 
دارایی و نیز رییس ســازمان برنامه و بودجه و 
رییس سازمان علمی و فناوری حضور داشتند، با 
پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر انتشار اوراق مالی 
اسالمی برای تکمیل سد چمشیر و نیز استفاده 
از فاینانس خارجی برای افزایش ظرفیت نیروگاه 
برق آبی گتوند علیا و ســرمایه گذاری از محل 
منابع داخلی شرکت های برق منطقه ای موافقت 
شد.همچنین درخواست وزارت نفت برای طرح 
انتقال توسعه خطوط انتقال فرآورده های نفتی 
مورد موافقت اعضا قرار گرفت.شــورای اقتصاد 
به طرح مدیریت کاهش مصرف و جلوگیری از 
هدر رفت گاز طبیعی در ساختمان ها و نیز طرح 
توسعه فاز دوم میدان گازی تنگه بیجار و احداث 
ایستگاه تقویت فشــار آن موافقت کرد.در این 
جلسه درخواست های وزارت راه و شهرسازی 
به منظور انتشار اوراق برای احداث قطار حومه 
ای کالن شهر مشهد به شــهر جدید گلبهار و 
چناران و نیز قطار حومه ای شهر اصفهان به شهر 
جدید بهارســتان مطرح و پس از بحث و تبادل 
نظر با آنها موافقت شــد.همچنین در خصوص 
پیشــنهاد وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
خصوص تعیین عوارض صادراتی موضوع ماده 
۳7 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور مقرر شد در کارگروهی با حضور 
نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه 
های اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص محاسبه عوارض برخی اقالم تصمیم 
گیری و مجددا این پیشنهاد به شورای اقتصاد 

ارجاع شود.

صعود ۳۸ هزار واحدی شاخص 
بورس

شاخص کل بورس امروز به روند صعودی خود 
ادامه داد و بیش از ۳8 هزار واحد افزایش یافت.

به گزارش ایســنا، در معامالت امــروز بازار 
سرمایه شاخص کل بورس با ۳8 هزار و ۶5۶ 
واحد صعود در رقم یــک میلیون و 4۶5 هزار 
واحد ایستاد. شــاخص کل با معیار هم وزن 
نیز با ۶ هزار و ۹42 واحد افزایش در رقم 417 
هزار و 788 واحد ایستاد. معامله گران این بازا 
ریک میلیون معامله به ارزش 181 هزار و ۳5۳ 
میلیارد ریال انجام دادند. صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان، سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی، سرمایه گذاری نفت 
و گاز و پتروشــیمی تامین، معدنی و صنعتی 
گلگهر، معدنی و صنعتی چادرملو، و سرمایه 
گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر مثبت را روی این بازار گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم با 425 واحد افزایش 
مجددا به کانال 18 هزار واحد بازگشت و رقم 
18 هزار و 2۶1 واحد را ثبت کرد. معامله گران 
این بازار ۹00 هزار معامله به ارزش 5۹ هزار 
و 825 میلیارد ریال انجام دادند.پتروشیمی 
مارون، بیمه پاسارگاد، ســرمایه گذاری صبا 
تامین، بانک دی، سهامی ذوب آهن اصفهان، 
پتروشیمی تندگویان و صنعتی مینو نسبت 
بهسایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.

اخبار
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اعمال محدودیت های جدید بانک مرکزی برای 
ترخیص کاال در رابطه با حواله های ارزی و مهلت 
تسلیم اظهارنامه های وارداتی آن هم بعد از مصوبه 
اخیر برای ترخیص فوری کاالهای اساسی و مواد 
اولیه موجب شده تجار و صاحبان کاال نسبت به 
این موضوع انتقاد کرده و گالیه خود را نزد رئیس 
جمهور ببرند.به گزارش ایســنا، دپوی میلیونی 
کاالهای اساســی و مواد اولیه تولید در گمرک و 
بنادر بعد از بارها صدور بخشنامه و دستورالعمل 
و آنچه به نتیجه مثبتی منتهی نشد، در نهایت در 
نیمه دوم امسال به نحوی دیگر پیش رفت؛ آن هم 
در شرایطی که با شــدت گرفتن انتقادات نسبت 
به موانع ترخیص کاال و نیــاز داخل، مقام معظم 
رهبری نیز از این موضوع گالیــه و بر هماهنگی 
دســتگاه ها برای ترخیص و تامین کاالهای مورد 
نیاز تاکید کردند.سرانجام طی مذاکرات صورت 
گرفته در رابطه با تسهیل ترخیص کاال، مصوبه ای 
در ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شــد 
و از 17 آبان ماه در دســتور کار قــرار گرفت. در 
اهم تصمیمات اخذ شده تسهیل شرایط ارزی و 
تغییراتی در روند نحوه تامین ارز و ترخیص کاال 
قرار گرفت که از جمله آن تعریف شرایطی برای 
ترخیص به صورت اعتباری و بدون کد رهگیری 
بانک و همچنین واردات بــا ارز متقاضی بود.در 

حالی از شــروع ترخیص کاال با این مصوبه حدود 
سه هفته می گذرد و طبق اعالم وزیر صمت در این 
مدت حدود چهار میلیون تن کاال ترخیص شده 
که صدور بخشنامه ای از ســوی بانک مرکزی در 
روزهای پایانی آبان مــاه در رابطه با برخی موارد 
ارزی موجب انتقاداتی از سوی صاحبان کاال شده 
و طی نامه ای به رئیس جمهور تاکید کرده اند که 
می تواند بخش عمده ای از مصوبه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت برای ترخیص فوری کاال را تحت 

تاثیر قرار دهد.

 اعمال محدودیت در زمان تسلیم اظهارنامه 
و حواله های ارزی

آنچه در بخشــنامه بانک مرکزی آمده به موضوع 
حواله های ارزی و کاهش مدت زمان دو ماهه برای 
تســلیم اظهارنامه های وارداتی به بانک به منظور 
رفع تعهد ارزی واردکنندگان و همچنین مهلت 45 
روزه ترخیص قطعی کاال از گمرک بعد از ارائه اسناد 
حمل برمی گردد.اطالعات دریافتی ایسنا، در رابطه 
با مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی از این حکایت 
دارد که صاحب کاال باید نسبت به ارائه اسناد حمل 
حواله های ارزی که قبال ارسال شده، حداکثر تا 20 

دی ماه سال جاری اقدام کند.همچنین ارائه اسناد 
حواله هایی که بعد از 28 آبان ارسال می شود از تاریخ 
صدور تا تاریخ اعالمی تامیــن ارز حداکثر دو ماه 
زمان تعیین شده است. از سویی ارسال مستندات 
 ترخیص کاال باید درخصوص اعتبــارات و بروات

 اســنادی از زمان واریز یا ظهر نویسی اسناد حمل 
و حواله های ارزی از تاریخ صــدور اعالمیه تامین 
ارز حداکثر به مدت 45 روز است.طبق اعالم بانک 
مرکزی تعهدنامــه ورود ترخیص و ارائــه پروانه 
گمرکی از سه ماه به 45 روز و تعهدنامه حواله ارزی 
بابت واردات کاال از ســه ماه به دو ماه کاهش یافته 
اســت که بانک تاکید کرده این مهلت قابل تمدید 
نیست و در صورت عدم رعایت مهلت های تمدید 
شده، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک 

اقدام کند.

نامه تجار به رئیس جمهور و در خواســت 
بازنگری

اما اتاق بازرگانی به جریان این بخشنامه بانک مرکزی 
واکنش نشان داده و خوانساری -رئیس اتاق بازرگانی 
تهران- طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار بازنگری 
در این رابطه شده اســت.وی اعالم کرده که »بعد از 

مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که می توانسته 
موجب تسهیل ترخیص کاال شود بخشنامه اخیر بانک 
مرکزی با موضوع  ابالغ حواله های ارزی، محدودیت های 
جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده 
است؛ به نحوی که عملیاتی شــدن مفاد آن، اجرای 
بخش عمده ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان 
از محل ارزهای صادراتی را با بن بســت مواجه خواهد 
کرد که نمونه آن، در نظــر گرفتن بندهایی همچون 
مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه های وارداتی به بانک 
به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت 45 
روزه ترخیص قطعی کاال از گمرکات پس از ارائه اسناد 
حمل به بانک اعم از صدور اعالمیه تامین ارز و دریافت 
کد ساتا است که عمال پروسه واردات و تامین مواد اولیه 
و نیازهای کارخانجات بخش های مختلف تولیدی را 
با مشکالت جدی مواجه می سازد«.صدور بخشنامه 
بانک مرکزی و اعمال محدودیت در برخی موارد ارزی 
ترخیص کاال در حالی به فاصله ای کوتاه از اجرایی شدن 
مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص 
فوری کاالهای اساسی و مواد اولیه خطوط تولید انجام 
شــده که بانک مرکزی با مفاد ارزی مصوبه موافقت 
چندانی نداشته و رئیس کل بانک مرکزی مخالفت و 
انتقادهای خود را طی نامه ای به رئیس جمهور اعالم 

کرده بود.

رییس جمهوری گفت: بهره برداری از سامانه جامع 
تجارت جزو آرزوهای مهم دولــت و تاکیدات مقام 
معظم رهبری بودوی با اشاره به اهمیت وعده دولت 
درباره راه اندازی این سامانه گفت: برای این که تجار 
و بازرگانان ما به راحتی به سامانه تجارت و همزمان 
سامانه بانک مرکزی و گمرکات و حتی بیمه و امثال 
اینها دسترسی داشته باشند، ما در یک پنجره واحد 
این خدمات را ارائه می کنیم.رییس جمهوری افزود: 
این باعث می شود فردی که می خواهد کاالیی را وارد 

کند - به خصوص کاالهای اساســی و ضروری که 
برای ما مهم اســت- بتواند به راحتی با ورود به این 
سامانه ثبت ســفارش کرده و از طریق آن مجوزها و 
تاییدیه های الزم اخذ کند و از طریق همین سامانه 
تخصیص و تامین ارز از بانک مرکزی داده شود و در 
ادامه اقدامات الزم برای خرید کاال و ورود به بنادر و 

گمرکات انجام شده و باالخره به بازار عرضه شود.

روحانی گفت: هدف ما از این راه اندازی این سامانه 
این است که جلوی سوء اســتفاده ها گرفته شود و 
فعالیت های اقتصادی کامال شــفاف شود و از کارت 
بازرگانی گرفته تا ثبت سفارش و در نهایت، ورود کاال 
و انبار شــدن کاال و در اختیار مردم و مصرف کننده 

نهایی قرار بگیرد.
رییس جمهوری افزود: 70 درصد این سامانه جامع 

افتتاح شده اســت و در اختیار است، ۳0 درصد که 
بخش بزرگی از آن به ســامانه انبارهای کشور اعم 
از انبارهای دولتی، بنادر و گمرکات به این ســامانه 
متصل می شــود. اما برخی انبارها مربوط به بخش 
خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی هســت که 
تصمیم این جلسه این اســت که اقدامات الزم برای 
اتصال انبارها تا بهمن ماه در دهه مبارک فجر انجام 
بگیرد و امیدواریم با الحاق همه انبارها شاهد تکمیل 

این سامانه در 11 بهمن ۹۹ باشیم.

تبعات یک تصمیم ارزی برای ترخیص کاال

روحانی همه انبارهای کشور به سامانه جامع تجارت متصل می شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نرخ سکه در مرز ۱۱ میلیون تومانی
روز گذشته  )۱۰ آذر ۹۹( قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۱۰ میلیون و۹۵۰ هزار تومان، نیم سکه۵ میلیون و۶۵۰  هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار  تومان و سکه یک 

گرمی۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.
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هدررفت منابع تسهیالت کرونایی کسب و کارها
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

در شرایط بحران کرونا مهم ترین شکلی که می توان به به کسب و کارهای خرد کمک کرد این است که با ارزیابی و آسیب شناسی کسب و کارها متناسب با همان ارزیابی حمایت ها شکل بگیرد. باید ببینیم مهم ترین تهدید چیست و برای 
تهدیدات ایجاد شده چه باید کرد. تزریق نصفه و نیمه منابع برای بخشی از کسب و کارها و در شرایط زمانی خاص کارایی ندارد و تجربه نشان داده گروه هدف از دریافت آن باز می مانند. بسیاری از کشورها در این بحران در وهله اول یک آسیب 
شناسی دقیق از کسب و کارها انجام دادند. به عبارتی باید رابطه بین صنوف، توزیع کنندگان، تولیدکننده، وارد کننده و زنجیره به هم متصل را بدانیمو اگر از این موضوع آگاهی وجود نداشته باشد شاید بسته هایی تعریف شود اما به طور حتم 
به هدف برخورد نخواهد کرد. در شرایط حاضر ما از دست رفتگی سیاست های  مالی  را تنها نتیجه این اقدامات ارزیابی می کنیم. تا به امروز گزارش دقیقی از آسیب های این نه ماه که از آغار بحران گذشته است نیز وجود ندارد. بنابراین بخش 

بسیاری از سیاست های مالی عمومی به دلیل عدم شناخت گروه هدف هدر می رود و منابع تسهیالت نیز به صورت سوداگرانه توزیع می شود و کسب و کارها از آن باز می مانند. 
به هر ترتیب ایران نیز باید مانند دیگر کشورها نخست ضریب فزاینده بحران را ارزیابی و به پرداخت تسهیالت اقدام می کرد که دولت بدون در نظر گرفتن منایع مالی شروع به اجرای این طرح کرد. باید بستر را برای اعطای تسهیالت آماده می 

کردیم چراکه بخشی از محیط بازارهای مصرفی توسط خانوارهایی که وام های یک میلیونی و دو میلیونی را دریافت کردند به گردش افتاده و میزان خسارات بعد از آن بهتر مورد ارزیابی قرار می گرفت.

مدیرکل دفتر امور میوه های سردســیری و خشک 
وزارتخانه گفــت: ۲۴ میلیون و ۷۵۰ هــزار تن کل 
محصوالت باغبانی در سال ۹۹، محصوالت سردسیری 
و خشک ســهمی نزدیک به ۵۰ درصد کل تولیدات 
باغی را به خود اختصاص می دهند. مدیرکل دفتر امور 
میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: با پیش بینی تولید ۲۴  میلیــون و ۷۵۰ هزار 
تن کل محصوالت باغبانی در ســال ۹۹، محصوالت 
سردسیری و خشک سهمی نزدیک به ۵۰ درصد کل 

تولیدات باغی را به خود اختصاص می دهند.
داراب حسنی، سطح کل باغات میوه های سردسیری 
و خشک در کشور را بر اساس آمار سال ۹۸ نزدیک به 
ســه میلیون هکتار عنوان کرد و افزود: از این سطح، 
دو میلیون و ۵۷۳ هزار هکتار باغات بارور هســتند. 
وی برآورد کرد حــدود ۷۰ درصد باغات محصوالت 
سردسیری و خشک اقتصادی و ۳۰ درصد آن درجه ۳ 

و نیازمند اصالح یا جایگزینی هستند.
مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت 
جهاد کشاورزی با اشاره به این که باغات محصوالت 
سردسیری و خشک ۶۰ درصد کل سطح باغات کشور 
را تشکیل می دهند، اظهار داشت: بر اساس آمار سال 
۹۸ سطح باغات میوه های سردسیری در کشور ۱.۸ 
میلیون هکتار است که نزدیک به ۱.۶ میلیون هکتار 
آن بارور است.حســنی با بیان این که میوه های دانه 
دار، هسته دار، ریز و میوه های خشک در زیر مجموعه 
دفتر میوه های سردسیری و خشک قرار دارند، گفت: 
میوه های خشک مانند گردو، پسته و بادام حدود ۵۰ 
درصد سطح باغات سردســیری و خشک را تشکیل 

می دهند.
وی متوسط عملکرد باغات میوه های دانه دار را ۱۷ تن 
در هکتار، باغات میوه های هسته دار و ریز میوه را حدود 

۱۱ تن در هکتار و باغات میوه های خشک را یک تن در 
هکتار عنوان کرد.وی اصالح و احیای باغات قدیمی را 
از مهمترین برنامه های این دفتر دانست و اذعان داشت: 
در این راستا سرشاخه کاری یکی از اقدامات ویژه در 
مورد گونه های خشک مانند گردو و پسته است و این 
برنامه در مورد محصوالت سردسیری مانند انگور، سیب 

و گیالس نیز در سال جاری در دست پی گیری است.
مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت 
جهاد کشــاورزی، امور به باغی یا فناوری تولید را از 
دیگر برنامه های حوزه میوه های سردسیری و خشک 
برشــمرد و پیش بینی کرد: امسال در صورت تحقق 
کمک های فنی و اعتباری، سطحی نزدیک به ۴ هزار 
هکتار پایلوت برای اقداماتی همچون تغذیه، هرس، 
اصالح گرده افشانی، بهبود کیفیت انگور و کشمش، 
اصالح شــاخه بندی و کیفیت نهال در استان های 
مختلف کشور اجرا می شود. حسنی همچنین بررسی 
کارایی ارقام برتر در استان های مختلف را از برنامه های 
مهم در حوزه میوه های سردسیری و خشک عنوان 
کرد و اظهار داشت: ورود ارقام مختلف باغی با توجه 
به تغییرات اقلیمی مانند و تنش های زنده و غیر زنده، 

ضروری است.
وی به تنوع بخشــی به ارقام درختان میــوه نیز به 
گونه های بلوبری و تمشک اشاره و اعالم کرد: ۱۱ رقم 
بلوبری وارد کشور شده که از امسال شروع به تکثیر 
می شوند و باغاتی از آن در کشور نیز در دست احداث 
است.حسنی افزود: در مورد تمشک ۱۸ رقم وارداتی 
تجاری در برنامه تکثیر قرار داده شده و در مورد پکان 
نیز تکثیر حدود ۱۰ رقم تجاری آغاز و باغات آزمایشی 
در استان های کشور ایجاد شده است. وی گفت: نهال 
ارقام پکان توســط بخش خصوصی وارد و در مرحله 

قرنطینه زیر نظر سازمان حفظ نباتات است.

در حالی اعطای تسهیالت به 
کسب و کارهای آسیب دیده 
براثر کرونا هفتم فروردین ماه 
توسط رئیس جمهوری اعالم 
شد که در حال حاضر با گذشت 
نزدیک به هشت ماه از اعالم این خبر بسیاری از مشاغل 
هنوز به این وام دسترسی پیدا نکرده اند و بسیاری دیگر نیز 
به طور کلی از دریافت این وام انصراف دادند. شرایط سخت 
گیرانه و مبالغ اندک با ســود باال موجب بدهکارتر شدن 
کسب و کارها می شود و همین امر صاحبان مشاغل را از 

دریافت وام مورد نظر منصرف کرد. 
این در حالی است که سی امین جلسه کارگروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی کرونا در اواخر آبان ماه ســال جاری 

برگزار شد که در این جلسه اعالم گردید تاکنون ۵۶ درصد 
از کل درخواست های رســته های چهارده گانه مجموعا 
بیش از۵۵۸۳ میلیارد تومان به مرحله پرداخت رسیده و 
۴۴ درصد دیگر که معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان است، در 
فرایند پرداخت قرار دارد. از این مقدار، قرارداد پرداخت ۱۶۴ 
میلیارد تومان منعقد شده و قرارداد پرداخت ۲۵۳ میلیارد 
تومان نیز به تصویب رسیده که آماده انعقاد است. تسهیالت 
اعطاشده به مشاغل آسیب دیده در ایران کمتر از حد انتظار 
بوده است. دولت باید بودجه بیشــتری را به این مشکل 
اختصاص دهد و اعطای وام هــای بدون بهره به صاحبان 
مشاغل را در دستور کار خود قرار دهد؛ بدین وسیله از اشاعه 

بیشتر فقر و تبعات زیا ن بار آن، در کشور جلوگیری کند.
تدابیر دولت در این زمینه به همان تسهیالت اعطایی چند 
ماه پیش محدود می شود؛ تسهیالتی که به گفته  ی عیسی 
منصوری، معاونت وزارت تعاون در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، 
با اولویت واحد های خرد و کوچک به ازای هرنفر شــاغل 

۱۲ میلیون تومان به بنگاه داده می شود؛ همچنین برای 
واحد هایی که به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل 
شده اند، ۱۶ میلیون تومان در نظر گرفته شد. بازپرداخت 

آن هم از مهرماه آغاز شد.
چه گروه های شغلی مشــمول پرداخت این تسهیالت 

هستند؟
در هفدهم اردیبهشت ماه بانک مرکزی طی اطالعیه ای 
فهرست گروه های شغلی آسیب دیده از کرونا را اعالم کرد 

که عبارت بودند از؛
مراکز تولیــد و توزیع غذاهای آماده اعم از رســتوران ها، 
بوفه ها، طباخی، تاالرهــای پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه 

فروشی ها،
مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
مجتمع های جهانگردی و گردشــگری، مهمان پذیرها، 
مهمانسراها، مسافرخانه ها، زایرسراها، مراکز بوم گردی، 
مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحــی، خدماتی بین راهی و 

موزه ها،
حمل و نقل عمومی مسافر برون شــهری اعم از هوایی، 

جاده ای، ریلی و دریایی،
حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری،

دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی،
تولید و توزیع پوشاک،

تولید و توزیع کیف و کفش،
مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه،

مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی،
مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای،

مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی،
مؤسســات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزه های درمانی 
و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند

آموزشگاه های رانندگی، آرایشگاه ها، سالن های زیبایی 
و گرمابه.

تسهیالت كرونایی به گروه های هدف نرسید

ناکارآمدی تسهیالت کرونایی
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

طبق اعالم معاون فنی گمرک ایــران، صاحبان کاالی 
اساسی و مواد اولیه بدهکار به ســازمان امور مالیاتی و 
سازمان تامین اجتماعی می توانند به شرط تعهد تسویه 
بدهی تا حداکثر شش ماه نســبت به ترخیص کاالی 
خود اقدام کنند.مهرداد جمال ارونقی دو امتیاز مالیاتی 
ابالغ شــده به گمرک برای صاحبان کاالهای اساسی و 
مواد اولیه تولید را تشریح کرد و گفت که این تصمیات 
از ۱۰آذرماه اجرایی می شــود. وی گفت  که با توجه به 
تحریم های بین المللی و محدودیت های ایجاد شده برای 
واحدهای تولیدی، گمرک می تواند با پیشنهاد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای یکبار و با توافق ســازمان 
امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی نسبت به ترخیص 
مواد اولیه واحدهای تولیدی که به این دو سازمان بدهی 
دارند، اقدام کنند.ارونقی ادامــه داد: ترخیص کاالهای 
مربوط به بدهکاران سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین 
اجتماعی مشروط به تعهد به تسویه حساب بدهی آنها 
تا حداکثر شش ماه اســت. معاون فنی گمرک در ادامه 
به شــرایط دیگری برای پرداخت مالیات ارزش افزوده 
به واردکنندگان اشاره کرد و گفت: به استناد بند »ت« 

ماده )۳۸(قانون رفع موانع تولید و همچنین ماده )۶( امور 
گمرکی این مجوز به وزارت امور اقتصاد و دارایی )سازمان 
امور مالیاتی و گمرک( داده شده که جهت جبران کمبود 
نقدینگی واحدهای تولیــدی و وارد کنندگان کاالهای 
اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه، ماشین آالت 
و تجهیزات خطوط تولید، بــرای دریافت مالیات ارزش 
افزوده نیز همانند نحوه ی دریافت حقوق ورودی اقدام 
کنند.به گفته ارونقی، براین اساس این مجوز برای سازمان 
امور مالیاتی و گمرک وجود دارد که مبالغ ارزش افزوده 
و عوارض متعلقه را به صورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد 
خزانه تا سررسید تعیین شده و به عبارتی پایان سال مالی 
اخذ کند. براساس ماده )۶( قانون امور گمرکی واردات 
قطعی کاال مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است و 
گمرک می تواند کاالی متعلق به وزارتخانه ها و موسسات 
دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با 
تعهد مسئوالن مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و 
کاالی متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت بانکی و 
تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد، برای 

پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.

یک کارشــناس حوزه کار با بیان اینکه ساخت مسکن 
باید به مردم و گروه های کارگــری و کارمندی واگذار 
شود و دولت به وظیفه نظارت و سیاستگذاری بپردازد، 
گفت: مشارکت دادن کارفرمایان، بنگاه های اقتصادی و 
تشکل های بزرگ می تواند پشتوانه عظیمی برای اجرای 
پروژه های مســکن باشــد.علی اکبر لبافی در ارزیابی 
مشارکت و ورود گروههای کارگری و کارمندی به ساخت 
و ساز مسکن ابراز عقیده کرد و گفت: اگر زمین مناسب و 
رایگان واگذار شود و دولت پای کار بیاید و کارخانه ها در 
این امر مشارکت داشته باشند، مشکل مسکن گروههای 

کم درآمد به ویژه کارگران برطرف می شود.
وی ادامه داد: بســیاری از کارخانجات هســتند که در 
ارتباط با مسئولیت های اجتماعی خود کمکهای زیادی 
کرده اند. بنگاه اقتصادی داریم که حتی یک کارگرش 
بدون مسکن نیســت و برای کارگران خود به صورت 
تمام قسط مسکن می سازد چون کارفرما به این موضوع 
اعتقاد دارد؛ لذا مشارکت دادن کارفرمایان، بنگاه های 

اقتصادی و تشکلهای بزرگ می تواند پشتوانه عظیمی 
برای اجرای پروژه های مسکن باشد. این کارشناس حوزه 
کار تصریح کرد: در قانون کار، کارفرمایان مکلف شده اند 
که با تشکیل تعاونی ها به تامین مسکن کارگران کمک 
کنند. درحال حاضر بسیاری از کارفرمایان این آمادگی 
را دارند که ابزار و نیروی کار مــورد نیاز و حتی مصالح 
ساختمانی را بدون واسطه برای ساخت مسکن در اختیار 

بگذارند تا کارگران خانه دار شوند.
لبافی با تاکید بر تشکیل تعاونی های مسکن کارگری 
و کارمندی، گفت: براساس بررســی هایی که در این 
خصوص داشــتم معتقدم که دولتها بــه تنهایی نمی 
توانند مسکن بســازند و این کار باید با تشکیل تعاونی 
های مسکن کارمندان و کارگران صورت گیرد؛ منتها به 
نظارت دقیق و کارشناسی نیاز داریم تا مجموعه هایی که 
ممکن است تخصصهای الزم را نداشته باشند رها نشوند 
و این امر باید با نظارت کارشناسی حوزه تخصصی نظام 
مهندسی صورت گیرد که از تضامین الزم برخوردار باشد.

متقاضیان وام مسکن برای 
هر کدام از اوراق تسهیالت 
مسکن تنها ۶۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان پول پرداخت کردند 
که در دو ماه گذشــته بی 
سابقه بوده اســت. اما وام خرید مسکن در حالی با 
ارزانی تسه در روزهای اخیر روبرو شده است که باز 
هم کارآیی الزم را بــرای خرید خانه ندارد. با توجه 
به شرایط فعلی بازار مسکن و جهش ۲۰۰ درصدی 
قیمت ها در مدت که به بســیار نجومی بوده است 
حتی با ارزانی تسه و تعادل در نرخ سود وام، کمتر 
خانواری توانایی دسترسی به یک سقف ثابت برای 

خود را دارد. 
به عبارتی دیگر طی دســت کم دو سال گذشته به 
دلیل افزایش شــدید قیمت مسکن به خصوص در 
شهر تهران و سایر کالنشــهرها، تسهیالت خرید 
مسکن به تسهیالتی ناکارآمد و غیرموثر برای تامین 
بخشــی از هزینه خرید واحدهای مسکونی تبدیل 

شد. نوســان قیمت در بازار مســکن اتفاق رایجی 
است، اما تالطم های قیمت در بازار مسکن و رشد 

عجیب و غیرمنطقی قیمت خانــه در ایران باعث 
شده که بیشتر خانواده ها به خصوص خانواده های 

ســاکن پایتخت توان خرید خانه نداشته باشند. با 
افزایش قیمت مسکن، اکثریت جامعه به خصوص 
زوج های جوان قدرت خرید خانــه ندارند و خرید 
 خانه برای قشــر بزرگی از جامعه تبدیــل به رویا 

شده است.
این در حالی است که در حالی که در بازار کاال قیمت 
ها روند افزایشی دارد در بازار اوراق مسکن قیمت 
روز به روز ارزان تر می شــود قیمت و نرخ سود وام 
مسکن در کف ۶۸ روزه قرار گرفت تا خرید آن برای 
متقاضیان بیش از گذشته جذاب شود. در هشتمین 
روز آذر ۹۹ رکورد ارزانی وام مسکن برای چهارمین 
روز متوالی شکســت. در ایــن روز متقاضیان وام 
مســکن برای هر کدام از اوراق تسهیالت مسکن 
تنها ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان پــول پرداخت کردند 
که در دو ماه گذشــته بی ســابقه بوده است. این 
کاهش قیمت به حدی بود که نرخ سود وام مسکن 
را برای متاهلین به ۲۱.۱ درصد رسید که کف نرخ 
سود در پاییز تاکنون بوده اســت. اما دیگر هزینه 
های وام مســکن در این مقطع زمانی دستخوش 
 چه تغییراتی شــده انــد را باید با بررســی های 

بیشتر تخمین زد. 

با وجود ارزانی تسه، وام مسکن هنوز جذابیت الزم برای خرید خانه را ندارد

کاهش قیمت  اوراق  تسه

ریزش قیمت مسکن ملموس نیست
منصور غیبی، کارشناس مسکن

در حالی که تمام شاخص ها، متغیرها و بازارهای موازی با اقتصاد مسکن به نوعی متاثر از این سکون و رکود هستند نمی توان انتظار رونق و رشد معامالت را در بازار مسکن داشت. در شرایطی که تمام شاخص های 
اقتصادی در مسیر رونق باشد و فقط شاخص در بازار مسکن رکود داشته باشد می توانستیم راهکاری برای نجات این بخش از اقتصاد ارایه کنیم. اما تمام متغییرها و شاخص های اقتصادی درمسیر نوسان و متاثر از 

بازارهای بین المللی و تحوالت جهانی است. 
در حال حاضر ریزش در اقتصاد مسکن ریزش آواری نبوده و قابل لمس برای متقاضیان نیست. تسهیالت هم نمی تواند با ارزانی موقتی بر هزینه هایی که در مدت اخیر در بازار مسکن تحمیل شده است مقابله کند. اگر 
تا پایان سال بازار ارز مدیریت چندانی نشود و سو مدیریت ها منجر به تحریک بازار های موازی مسکن شود، ممکن است در روز های پایانی سال تقاضا برای خرید خانه های کلنگی افزایش یابد که همین مسئله دوباره 

جهش قیمت مسکن را به همراه داشته باشد.
نباید مردم را به ظاهر امیدوار کرد و نمی توان انتظار ریزش ۵۰ درصدی قیمت ها را در این مدت داشت. در حال حاضر بازار در حالت سکون است و دست پیش را به نوعی خریدار دارد که می تواند انتخاب خود را با دست 
باز داشته باشد. فروشنده ها در بازار هستند و فایل های بسیاری وجود دارد که می مردم توانند مورد مناسب خود را انتخاب کنند. برخی فروشنده ها حتی تا ۳۰ درصد زیر قیمت نیز واحدهای خود را ارایه می دهند و 

این فرصت ممکن است کمتر در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شود. 
البته اخذ مالیات از خانه های خالی و مالیات برای مالکان بیش از دو خانه نیز ضرورت دارد. کسانی که دارا تر هستند باید مالیات بیشتری بپردازند و از همین جهت اجرای این قانون می تواند گام موثرتر و عملیاتی تری 
برای کنترل بازار رهن و اجاره و حتی قیمت مسکن باشد. کسانی که خانه های خود را خالی نگاه داشته اند یعنی نیازی به اجاره بهای آن ندارند و از طرف دیگر کسانی که بیش از دو خانه در اختیار دارند هم نشانه تمکن 

مالی آنهاست و باید از آنها مالیات اخذ شود چرا که عدم فروش آنها باعث به وجود آمدن یک تقاضای زیاد نسبت به عرضه در بازار مسکن شده و قیمت ها را باال می برد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ساخت مسکن از کارگران، نظارت با دولت

 25 میلیون تن میوه امسال تولید می شود

ترخیص مشروط كاالی بدهکاران مالیاتی

اخذ مالیات بر ارزش افزوده تسهیل شد

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 80/12/1 لغایت 81/۷/30 مورد تائید 

قرار گرفته است؛  
همچنین مطابــق با تبصره 5 مــاده 8 تصویب نامه هیت محتــرم وزیران، رای 
 مذکور ظرف مــدت 15 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:  218۶5
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چرا تاكسی های اينترنتی كم شده است؟
گروه اقتصادی: دولت همزمان با اعالم محدودیت های رفت و آمد شبانه، اعالم 
کرد که رانندگان تاکسی های اینترنتی از جریمه منع تردد ساعت ۲۱ تا ۴ معاف 
هستند. این محدودیت از شنبه اول آذر در بسیاری از شهرهای کشور آغاز شد.هنوز 
یک هفته از اجرای این طرح نگذشته بود که سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس 
پایتخت اعالم کرد ادعــای مجاز بودن تردد رانندگان تاکســی های آنالین در 
ساعات های ممنوع صحیح نیست. او تاکید کرد که یا خود آنها یا شرکتی که برای 
آن کار می کنند، باید مجوز تردد را از فرمانداری دریافت کنند.اما در نهایت روز 
گذشته، باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس 
راهور ناجا نوشت که تاکسی های اینترنتی از جریمه ها و محدودیت های تردد 

شبانه مستثنی شده اند.

طوالنی شدن مدت انتظار برای سفر
با وجود این، به نظر می رسد همین تناقض ها در تصمیم گیری و البته ارسال پیامک 
جریمه برای برخی از رانندگان، تاثیر خود را بر عملکرد تاکسی های اینترنتی گذاشته 
است. برخی از مســافران می گویند در روزهای اخیر، رانندگان به سختی، حاضر به 
پذیرش درخواست های سفر می شوند.به گفته برخی مســافران، بعضی شب ها بر 
خالف قبل، تعداد بسیار کمی راننده در محدوده حضور آنها فعال هستند و مدت زمان 
انتظار برای پذیرش درخواست سفر نیز افزایش یافته است.برای مثال یکی از کسانی 
که مشتریان ثابت تاکسی های اینترنتی هست می گوید بعضی شب ها برای برگشتن 
از محل کار به خانه، باید مدت ها منتظر بماند تا یکی از رانندگان اســنپ یا تپسی 
درخواست سفر او را بپذیرد؛ این موضوع یکبار از ساعت ۲۱ تا ۲۳ طول کشیده است. 
پشتیباتی شرکت ها نیز به او می گفته اند که این شب ها، تعداد رانندگان کم شده است.

از آن سو برخی رانندگان هم، نگران پاک نشدن جریمه های خود هستند؛ به ویژه در 
هفته گذشته نوعی باالتکلیفی در این زمینه وجود داشت.

تپســی: رانندگانی كه تا 30 آبان ثبت نام كردند، 
نگران نباشند

شرکت تپسی در پاسخ به پیگیری های تجارت نیوز در این مورد توضیح داد که بر 
اساس اطالعیه ستاد ملی مقابله با کرونا، تردد در ساعات تعیین شده محدودیت 
سفر، برای سفیرانی که پیش از ۳۰ آبان در تپسی ثبت نام کرده باشند، مجاز است.

البته بر اساس این توضیح، ثبت نام صرف به معنی مجوز تردد از ساعت ۹ شب تا ۴ 
صبح نیست، بلکه سفیرانی در این ساعات مجاز به تردد هستند که پذیرش سفر 
داشته باشند؛ اگر راننده ای با وجود این شرایط، پیامک جریمه دریافت کند، جریمه 
او از سوی پلیس راهور پاک می شود.آیا رانندگان در صورتی که در میانه پذیرش دو 
سفر، تردد داشته باشند جریمه می شوند؟ پاسخ روابط عمومی تپسی به این پرسش 
منفی است؛ حتی یک سفر در این طول ساعت های محدودیت تردد، باعث حذف 

جریمه ها می شود.

الگوریتم تعیین کرایه تغییری نکرده است
روابط عمومی تپسی در این مورد که آیا محدودیت های تردد، بر کرایه ها نیز تاثیر 
گذاشته است یا خیر، توضیح داد که الگوریتم آنها برای محاسبه مبلغ کرایه در 
روزهای اخیر تغییری نکرده است اما عواملی چون بارندگی و افزایش یا کاهش 
درخواست ســفر می تواند روی این موضوع، اثر بگذارد.بر اساس توضیح روابط 
عمومی این شرکت، محدودیت تردد خودروهای شخصی از ۹ شب تا ۴ صبح، 
باعث افزایش تقاضای سفر در ســاعت های منتهی به زمان آغاز محدودیت ها 
شده است؛ عالوه بر این، دالیلی مانند بارندگی و افزایش ترافیک نیز در افزایش 
درخواست سفر و میزان پذیرش سفر از سوی سفیران تاثیر می گذارد.تپسی در 
ادامه توضیح داده است که الگوریتم قیمت گذاری این شرکت به صورت اتوماتیک 
و بر اساس عوامل مورد اشاره، اقدام به قیمت گذاری سفرها می کند؛ چنان که در 
شرایط کاهش درخواست های سفر و ترافیک نیز، قیمت ها کمتر می شوند.اسنپ 
اما تا لحظه انتشار این گزارش، پاسخی به پرسش های تجارت نیوز نداده است. 
البته این شرکت پیش از این، در مورد موضوع جریمه رانندگان، توضیح مشابهی 
به سایت وبنا داده بود؛ بر این اساس از بین کاربران راننده اسنپ فقط افرادی مجاز 
به تردد در ساعت های ۲۱ تا ۴ صبح هســتند که پیش از تاریخ ۳۰ آبان در این 

شرکت ثبت نام کرده باشند.

تاثیر دولت الکترونیک در شفافیت اطالعات و مبارزه با فساد
صحبت ها درباره استفاده از خدمات دولت الکترونیک و ارائه خدمات بر این بستر 

صحبت هایی مطرح بوده است، اما کار جدی صورت نگرفته است.
با شــیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از دولت 
الکترونیک افزایش پیدا کرد، اما زیرساخت ها هنوز به طور کامل آماده نیست و 
نیازمند همکاری دولت، دستگاه های اجرایی و بخش های دولتی و خصوصی است.

رضا تقی پور، وزیر اسبق ارتباطات و عضو شورای عالی فضای مجازی درباره اقدام 
و زیرساخت هایی که وزارت ارتباطات در شرایط کرونایی انجام نداده و می توانست 
انجام بدهد گفت: " وقتی صحبت از زیر ساخت ها می شود، مسائل باید تفکیک 
شوند. برخی از بحث ها مربوط به زیرساخت های ارتباطی است که بحث شبکه 
ها، فیبر و الیه فیزیکی که در الیه های مختلف دسترســی را برای مردم فراهم 
می کنند، اما ما برای اینکه بتوانیم خدمات دولت الکترونیک یا خدمات پیشرفته 
مثل کالس ها و جلسات آنالین را ارائه بدهیم به یک سری خدمات پایه بیش از از 
آنچه که زیرساخت ارتباطی و در مرحله بعد که به زیرساخت های اطالعاتی که 
شامل توزیع محتوا یا ابر ذخیره ای و ابر یارانشی هک جزو زیرساخت ها هستند 
که باید تامین شوند، الیه سوم هم خدمات پایه کاربردی است، که پلتفرم های 

مادر هستند. "
وی ادامه داد:" اگر این موارد فراهم نباشد ارائه این نوع خدمات با مشکل برخورد 
می کند، در بحث ارتباطی تا حدود زیادی این زیرساخت ها فراهم است، اما در بحث 
زیرساخت های اطالعاتی ما کمبود های جدی داریم مثل مراکز داده داخلی که باید 
سرویس بدهند، شبکه های توزیع محتوا یا ابر ذخیره ای، رایانشی پردازشی را ما 
هنوز داخل کشور نداریم و باید این موضوع در داخل کشور ایجاد شود تا بتوانیم به 

راحتی از ارائه خدمات با کیفیت به مردم صحبت کنیم. "

ایجاد شبکه شاد
تقی پور ضمن تشکر از اپراتور ها و بخش خصوصی برای ایجاد شبکه شاد گفت:" ما 
در این حوزه هم کمبود هایی داریم، چون این شرایط کرونایی همچنان ادامه دارد 
الزم است که در مورد این خدمات و خدمات مشابه باید کامل شوند. یکی از بحث های 
جدی برای اکثر سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی، بحث جلسات آنالین است، 
ما باید زیرساخت های الزم در کشور را فراهم کنیم. کمبود ها در زیرساخت های 
اطالعاتی زیاد و جدی است و با وجود کار هایی که از سال گذشته و شیوع کرونا پیش 
آمده و ورود بخش خصوصی، بعضی پلتفرم ها و سکو های خدماتی ایجاد شدند، اما 
کافی نیست، برای مثال هنوز هم ما شاهد استفاده از نرم افزار های خارجی هستیم 
در صورتیکه نیازی به اینکار نداریم و نیرو های متخصص می توانند این پلتفرم ها را 
بسازند، البته مواردی ساخته شده، ولی کافی و جوابگوی نیاز ما نیست. وی ادامه 
داد:" ما امیدواریم این موارد با کمک معنوی، مادی و قانونی وزارت ارتباطات کامل 
شوند و شاهد استفاده از نرم افزار ها و بستر های داخلی به جای خارجی در کشور 

باشیم. "

اخبار

سه میلیون دانش آموز به دالیل مختلف از برنامه شاد استفاده نمی کنند
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: بیش از11میلیون دانش آموز تحت پوشش شاد قرار دارند و دیگر دانش آموزان از مسیرهای دیگر از جمله کالس های حضوری، آموزش از طریق 
مدرسه تلویزیونی و درسنامه مشغول به تحصیل هستند. شاپور محمد زاده افزود: همه گیری بیماری کرونا ما را به زیست بوم جدیدی وارد کرده و تغییرات زیادی را در زندگی فردی و 

اجتماعی ما به وجود آورده است.

با ریزش ۳۰ درصدی قیمت 
های خودرو در بازار، دالالن 
خــودرو در حالــی در حال 
خروج از بازار هســتند و در 
شوک پســا انتخابات به سر 
می برند کــه تب مجلس باال گرفتــه و در نقش ناجی 
صنعت خودرو می رود تا به خوش خیالی، افســار این 

بازار را با عرضه در بورس به دست بگیرد. 
طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس 
نشینان چندی است که مطرح شده؛ طرحی که گفته 
شد به زودی اجرا می شــود و محور اصلی آن، عرضه 
خودرو در بورس کاالی ایران به منظور شفافیت باالی 
معامالت این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو 

به یک کاالی مصرفی است.
بورســی ها نیز در این مورد توضیــح داده بودند که 
خودروهایی که با تیراژ باال وارد کشــور می شــوند و 
همچنین خودروهای تولید داخل، در بســتر بورس 
کاالی ایران مــورد معامله قرار می گیرنــد. در طرح 
نمایندگان مجلس قیمت پایه ای خواهیم داشــت که 

این قیمت پایه، توسط شورای رقابت تصویب و تعیین 
می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین راستا 
می گوید: »نظر نمایندگان مجلــس بر عرضه تمامی 
محصوالت خودروســازان در بورس اســت اما وزارت 
صمت روی این موضوع بحث دارد.« علی جدی در مورد 
آخرین وضعیت طرح تحول بازار و صنعت خودروهای 
سبک، اظهار داشت: خواســته ما بر این بود که دولت 
خود الیحه ای را برای بهبــود وضعیت صنعت خودرو 
به مجلس ارائه دهد ولی چــون دولت اقدامی نکرد ما 
این طرح را تهیه کردیم. وی گفت: جلسات بررسی این 
طرح همچنان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
با حضور معاونت صنایع وزارت صمت و رئیس هیأت 
عامل ایدرو و خودروسازان برگزار می شود اما هنوز به 

نتیجه مشخصی نرسیده ایم.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس افزود: نظر 
نماینــدگان مجلس بــر عرضه تمامــی محصوالت 
خودروسازان در بورس است اما وزارت صمت روی این 
موضوع بحث دارد. وی ادامه داد: هنوز آقای شخص وزیر 
صمت به جلسات ما نیامده اند و نمایندگانی از وزارت 
صمت در جلسه حضور می یابند که البته آقای صادقی 
نیارکی معاون امور صنایع وزیر با نظر نمایندگان مبنی 

بر عرضه همه محصــوالت خودرویی در بورس موافق 
است اما باید ببینیم آقای رزم حسینی چه نظری دارد.

جدی گفت: هنوز به نتیجه مشــخصی نرسیده ایم اما 
باید ببینیم که چه برنامه ای می توانــد به کمک بازار 
بیاید از این رو همچنان در حال بحث و بررسی با وزارت 
صمت هستیم.یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس در خصوص تغییرات احتمالی نحوه 

قیمت گذاری خودرو گفت: در خصوص قیمت گذاری 
موضوع عرضه به بورس مطرح اســت که بســیاری از 
نمایندگان کمیسیون نیز با آن مخالف بودند، هر چند 

کلیات آن به تصویب رسید.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، طرح ناقص 
مجلس در مــورد عرضه خودرو در بورس را بررســی 

می کند. 

مجلس به منظور ساماندهی بازار، خواستار عرضه تمامی خودروها در بورس كاالست

جدال بر سر قیمت گذاری خودرو
تالش تبليغاتی مجلس برای ساماندهی بازار خودرو

انحصار و پرقانونی در بازار خودرو
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو

هرچند نمایندگان مجلس اصرار به عرضه خودرو در بورس دارند؛ اما تجربه نشان داده که هرچه در بورس عرضه شده، باعث فساد شده است. عرضه خودرو در بورس کاال یک اصرار بیهوده است که مساله ای را حل نمی کند و تفاوتی 
با بازار آزاد که محصول در آن فروخته نمی شود، ندارد. اینکه کاال یا خودرو در بورس کاال عرضه و فروخته شود یا در بازار آزاد و قیمت آن کشف شود یا خودروساز قیمت آن را تعیین کند، فرق ماهوی ندارد. اصرار به عرضه خودرو در 
بورس یک تالش تبلیغاتی است که مجلس می خواهد بگوید ما داریم سعی می کنیم که مساله را مدیریت کنیم. اصال بازار خودرو مشکل بی قانونی ندارد که حال بیاییم و قانون بگذاریم و حل شود. این بازار مشکل پرقانونی دارد. 
انحصار از بیش قانونی ایجاد می شود نه از بی قانونی زیرا نتیجه بی قانونی هرج و مرج است نه انحصار. بازار خودرو در انحصار است و هیچ کسی جز آقای نجفی منش ادعا ندارد که بازار خودرو ایران رقابتی است. پس زمانی که ما با 

پدیده انحصار در این بازار مواجه هستیم یعنی باید انحصار را که ریشه در قوانین غلط دارد از سرمنشأ حل کنیم. 
در قانون جدیدی که مجلس در پی تدوین آن است، تنها چیزی که گفته نشده، این است که چرا اصال شرایط این گونه است که بازار خودرو اینقدر انحصاری است. آیا شکست انحصار تنها در گروی واردات است یا اینکه وزارت 
صمت در اعطای مجوزها سختگیرانه برخورد می کند؟ اصال چرا باید وزارت صمت مجوز بدهد؟ چرا من باید برای تولید مجوز بگیرم؟ این صدور جواز از کجا می آید؟ چرا باید این کار را کنم؟ حاال مجوز را گرفتم، چرا باید دوباره 
پروسه وحشتناک پروانه را طی کنم؟ چرا باید دوباره پروسه اداری ثبت سفارش را طی کنم؟ همه این مسائل دالیل انحصار است. پیش نویس مجلس به هیچ عنوان به هیچ کدام از این مسائل نه پرداخته و نه در موردش حرف زده 

است و لذا اینکه فکر کنیم چیزی بیشتر از یک تالش تبلیغاتی است، خوش خیالی است.
اما در مورد دولت؛ دولت هم اصال قصدی برای تغییر این شرایط ندارد؛ به هر صورت به هر دلیلی در اولویت سیاست گذاری های دولت است که این دو خودروساز به همین شکل نامطلوب حفظ شوند. کسی اصال بنا ندارد که این 
شرایط را تغییر دهد. همین االن خودرو را چه در بورس ببرند و چه در مبدا کارخانه قیمت را آزاد کنند، قیمت کاهشی می شود. اگر هر کاالیی را از دو نرخی خارج کنیم قیمت آن پایین می آید و باال نمی رود. کما اینکه قیمت 
الستیک در حالی کاهش یافته که آن را به بورس نبرده اند بلکه در مبدا کارخانه قیمت را آزاد کرده اند. آزاد کردن قیمت در مبدا کارخانه باعث کاهش قیمت شد. نمونه آن را در گوشت می بینیم که در سال ۹7 ارز تخصیصی آن 

۴۲۰۰ تومانی بود که موجب افزایش و نوسان قیمت شد و زمانی که ارز آن را نیمایی کردند قیمت آن کاهش یافت. 
مخلص کالم اینکه هرجایی که توزیع رانت متوقف شود رانت خواران به دنبال بازار دیگری می روند. در حال حاضر نیز خودرو چه در بورس برود و چه در مبدا کارخانه قیمت آن را آزاد کنند نتیجه آن یکی است و قیمت کاهش 

خواهد یافت. 
نکته این است که گام بعدی که از همین حاال آقایان باید به فکر آن باشند که قانونش را تهیه کنند، این است که این کار را کردیم، حال این یک میلیون نفری که منتظر محصول ثبت نامی خود هستند قطعا نیمی از آنها پول خود 
را می خواهند یا  کسی برای ثبت نام نکرد، آن زمان می خواهیم تعهدات قبلی چگونه ایفا کنیم؟ وقتی با سوپرمن بازی شرکت ها را منفی کردیم چگونه طرح های گذشته را اجرا کنیم؟ کل بدنه تصمیم گیری در دولت و مجلس 
از الفبای اقتصاد بی اطالع اند. االن شرکتی که ۱6۰ هزار میلیارد تومان منفی است و این میزان نقدینگی باید وارد آن شود، شما قیمت را آزاد کردید شرکت در ظاهر مطلوب به نظر می رسد؛ ولی اگر مردم ثبت نام جدید نکنند یا 

همان محصوالت قبلی را انصراف دهند با این موج انصراف چه خواهیم کرد؟ بنابراین این کارهایی که می کنند تنها بحران را تعمیق می کند ولی آن را حل نمی کند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

به تازگی یکی از استارتاپ های فعال در حوزه حمل ونقل به 
بورس ورود پیدا کرد. به بهانه ورود این استارتاپ به فرابورس به 
سراغ کارشناسان فاوا رفتیم تا ارزیابی آنها را از این اتفاق بدانیم 
واین که چرا باید استارتاپ ها وارد بورس شوند؟ مشکل سرراه 

آنها برای ورود به بورس چیست؟

نوید آینده ای روشن برای کارآفرینان
محمدرضا قدوسی مشاور کسب و کارهای مجازی معتقد است 
ورود شرکت های استارتاپی به بورس یا فرابورس این میل را در 
کارآفرینان کشورمان ایجاد می کند که کسب و کار نوپای خود 
را ارتقا داده و به جایگاه خوبی برسند.قدوسی گفت: به  هر حال 
تاکسی اینترنتی که کار خود را ابتدا از یک فضای کار اشتراکی 
از پشت یک میز کار آغاز کرده و توانسته امروز به جایی برسد 
که بتواند بخشی از سهام خود را واگذار کند، این حرکت نوید 
آینده ای روشن را برای کارآفرینان استارتاپی را رقم زده است.

وی افزود: ورود به بورس یک استراتژی خروجی برای کسب و 
کارها است اما استارتاپ ها برای رسیدن به این هدف مشکالتی 
دارند که باید حل شود و مهم ترین آنها بحث ارزشگذاری مالی 
است که البته این موضوع نیز در سه سال اخیر حل شده چرا 
که سازمان بورس تالش کرده پروتکل های استارتاپی را برای 
ورود آنها به بورس تدوین کند. گفتنی اســت استارتاپ ها بر 
اساس دارایی فیزیکی خود در دنیا ارزیابی نمی شوند. از سوی 

دیگر شرکت های استارتاپی هم تالش کردند تا آنچه بورس 
می خواهد را فراهم کنند به همین دلیل به نظر می رسد یک 
فهم، همکاری و تعامل خوب مشترکی شکل گرفته و موجب 
شده تا زمینه ورود اکوسیستم استارتاپی به بورس فراهم شود.

مشاور کســب و کارهای فضای مجازی اعتقاد دارد پذیرش 
یک شرکت استارتاپی دیگر در آینده نزدیک به بورس نشان 
می دهد که آرام آرام زمینه ورود بیشتر استارتاپ ها در حال 

فراهم شدن است و به نظرم آینده آنها خوب خواهد بود.
قدوسی گفت: ورود اســتارتاپ ها حال و هوای تازه ای هم به 
بورس خواهد داد و افرادی هم که عالقه ای به حضور در صنایع 
سنتی و فیزیکی ندارند، می توانند در این بخش ورود کنند و 
همین موضوع خود باعث می شود یک همگرایی در بازار ایجاد 
شود و از سوی دیگر به نظر می رسد ریزش کمتری را در این 
بخش شاهد باشیم، چرا که اینجا کالس جدید و پایداری از 
سهام را خواهیم داشت و اگر قطعی اینترنت به وجود نیاید یک 
رشد را  در سال کسب و کارها تجربه می کنند و مهمتر اینکه 
چون ارائه خدمات داخلی است خیلی به تحریم ارتباطی ندارد 
و می تواند از این فشار هم مبرا باشد.وی معتقد است با ورود 
استارتاپ ها به بورس، سرمایه گذاری جسورانه نیز در این بخش 
افزایش پیدا خواهد کرد، چرا که دیگر آنها می دانند در صورت 
سرمایه گذاری در این حوزه آینده روشنی در انتظارشان خواهد 
بود ولی دولت مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

می تواند در این بخش بیشــتر ورود کرده و زیرساخت های 
سرمایه گذاری جسورانه را تقویت کند و ضمن ریل گذاری، 
تعیین قوانین و آموزش، آنها را برای ورود به بورس در آینده 

آماده کند.

تغییرات خوب در اکوسیستم کارآفرینی
حسین اسالمی کارشناس فاوا نیز معتقد است ورود استارتاپ ها 
به بورس و فرابورس اتفاق خوبی است که می تواند این سیگنال 
را به کارآفرینان کشورمان بدهد که مجموعه های استارتاپی 
دیگر به رســمیت شناخته شــده اند و بازار ســرمایه آنها را 
می پذیرد.اسالمی گفت: حضور استارتاپ ها و سرمایه گذاری 
جدی مردم در بورس، نشان دهنده تغییرات در کل اکوسیستم 
کارآفرینی و بازار سرمایه هستند و این نشان از آینده ای روشن 
در این حوزه می دهد.این کارشناس فاوا درباره مشکالتی که 
مانع ورود استارتاپ ها به بورس است، گفت: مهم ترین مشکل 
آنها صورت حساب های مالی، بیمه و مالیاتی )مالیات بر درآمد، 
ارزش افزوده و مالیات های پایان ســال( است. مشکل دیگر 
نداشتن افراد مالی قوی در تیم هایشان است. از سوی دیگر 
اولویت شرکت های استارتاپی سودآوری در کوتاه مدت نیست 
و معموالً روی افزایش خدمات گیرندگان، خدمات دهندگان و 
کاربران و عرضه کنندگان خود متمرکز می شوند. این در حالی 
است که در بورس بیشتر روی سود و فروش تمرکز می کنند از 

این رو تاکنون این بحث ها مانع جدی برای ورود شرکت های 
استارتاپی به بورس بوده است. اسالمی اعتقاد دارد هیچ کس 
نمی تواند آینده ورود استارتاپ ها به بورس را دقیق ارزیابی کند 
چون باید منتظر ماند و دید که بازار سرمایه و مخاطبان با آن 
چه برخوردی خواهند داشــت.وی گفت: چون شرکت های 
استارتاپی با شرکت های سنتی و فیزیکی قابل قیاس نیستند 
و با مدل متفاوتی وارد این حوزه می شوند به همین دلیل باید 
وارد بورس شوند و جایگاه خود را آهسته آهسته پیدا کنند. به 
هرحال ورود استارتاپ های بزرگ در خارج از مرزها با موفقیت 
توأم بوده است و ما نیز آرزو داریم در زمینه ورود استارتاپ های 

ما به بورس اتفاق های خوبی رقم بخورد.
این کارشــناس معتقد اســت می توان با دقــت در عرضه 
استارتاپ های خوشــنام و تقویت آنها در میان مردم امید به 
چشم انداز خوبی برای حضور استارتاپ های بیشتری در بورس 
داشت از این رو امیدواریم امسال حداقل سه استارتاپ بزرگ و 
خوشنام وارد بورس و فرابورس شوند.وی از دولت نیز خواست 
تا حل مشکالت استارتاپ ها را در اولویت قرار دهد، چرا که یک 
ارگان یا وزارتخانه نمی تواند به تنهایی مشــکالت پیش پای 
استارتاپ ها را بردارد از این رو نیاز است که تصمیماتی در سطح 
باالتری گرفته شود و از ســوی دیگر اگر نیاز به اصالح قانون 
 است با همکاری کمیســیون های اقتصادی دولت و مجلس 

حل شود.

طبق بررســی ها، درآمد جهانی تجارت الکترونیک در 
فضای مجازی تا ســال ۲۰۲۱ دو برابر شده و به میزان 
۲۱۰۸ میلیارد دالر خواهد رســید.تجارت الکترونیک 
از ویژگی های برجســته اقتصاد در حال توسعه فضای 
مجازی )دیجیتال( اســت که مبتنی بر بستر IT است. 
طبق بررسی های انجام گرفته از سوی سازمان توسعه 
و تجارت ســازمان ملل متحد )آنکتــاد(، حجم فروش 
جهانی تجارت الکترونیک در ســال ۲۰۱۵ برابر ۲۵,۳ 
تریلیون دالر برآورد شده است.ایاالت متحده آمریکا، با 
فروش بیش از 7 تریلیــون دالر، بزرگترین بازار تجارت 
الکترونیک در سال ۲۰۱۵ را از آن خود نمود و پس از آن 
ژاپن و چین در جایگاه دوم و سوم قرار داشتند. در حالی 
 B۲B که ایاالت متحده در فروش تجارت الکترونیک
پیشــرو بود اما از نظر تجارت B۲C پس از چین قرار 
داشت. در سال ۲۰۱7 چین در حوزه تجارت الکترونیک 
B۲C موفق به کســب درآمد ۴7۰ میلیارد دالر شده 
اســت؛ این در حالی اســت که این مبلغ برای آمریکا 

حدود ۳۵۴ میلیارد دالر بوده است. پس از این دو کشور، 
انگلیس، ژاپن، فرانسه، آلمان، کره جنوبی، کانادا، هند و 
روسیه در جایگاه سوم تا دهم قرار دارند. به طور کلی در 
تجارت الکترونیک، تجارت B۲B غالب بوده و حدود ۹۰ 

درصد از کل این گروه از اقتصادها را تشکیل می دهد.

مشاغل پردرآمد تجارت الکترونیک در سال 
۲۰۲۱

انتظار می رود درآمد جهانی تجارت الکترونیک تا 
سال ۲۰۲۱ تقریبا دو برابر شده و به میزان ۲۱۰۸ 
میلیارد دالر برسد. افزایش دسترسی به اینترنت و 
پذیرش رو به باالی دریافت خدمات دیجیتالی از 
طریق تجارت آنالین در قالب پلتفرم و وب سایت 
های تجاری از ســوی مردم، آینده ای روشن را از 

توسعه الکترونیک نمایش می دهد. طبق بررسی 
ها مد و لباس، الکترونیک و رســانه، اسباب بازی 
و لوازم ســرگرمی، مبلمان و لوازم خانگی و غذا و 
ســالمت به ترتیب از پردرآمدترین حوزه تجارت 

الکترونیک جهانی تا سال ۲۰۲۱ خواهند بود.

مد و پوشــاک؛ پردرآمد ترین حوزه تجارت 
الکترونیک

پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۱ بیش ترین میزان 
درآمد مربوط به حوزه مد و پوشــاک بــا میزان 6۳۳ 
میلیارد دالر باشد. چین تا سال ۲۰۲۱ با کسب درآمد 
بیش از ۲۵۸ میلیارد دالر، موفق خواهد شد بازار تجارت 
جهانی مد و پوشاک آنالین را از آن خود نماید و پس از 
چین اروپا و آمریکا در جایگاه دوم و سوم قرار خواهند 

داشت.از دیگر موضوعات قابل توجه در بخش تجارت 
الکترونیک، موضوع رزور بلیط آنالین و انجام خدمات 
مســافرتی مبتنی بر اینترنت است. طبق پیش بینی 
های انجام گرفته، بازار این نوع خدمات نیز تا ســال 
۲۰۲۱ دو برابر شده و تا حدود ۱ تریلیون دالر خواهد 
رسید. همچنین کشور چین با کسب نرخ رشد مرکب 
سالیانه ۱7,۹ درصد سریع ترین رشد را از نظر کسب 
درآمد حاصل از ارائه این نوع خدمت از میان کشورهای 

آمریکا، ژاپن، انگلیس و آلمان خواهد داشت.

 عوامل موثر بر انجام خرید آنالین
در جهان امروز تجارت الکترونیــک فراتر از مرزهای 
ملی و منطقه ای رفته و امروزه در سطح جهانی شاهد 
خرید و فروش های آنالین هستیم. درآمد حاصل از این 
تجارت قابل توجه بــوده و آنچه در انجام خرید آنالین 
برای مشتریان حائز اهمیت است، فرآیند ساده خرید 

و شفافیت است.

سرمقاله

كارشناسان فاوا:

ورود استارتاپ ها به بورس، سرمایه گذاری جسورانه را افزایش می دهد

کدام مشاغل بیشترین درآمد را در فضای مجازی دارند؟ 
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