
کمیته تولیدکنندگان اتومبیل فرانسه )CCFA( اعالم کرد، فروش اتومبیل 
در فرانســه در ماه نوامبر تحت تاثیر دومین دور محدودیت های قرنطینه ای، 
۲۷.۰۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش یافته است.به گزارش 
خبرنگار مهر به نقل از شــین هوانت، کمیته تولیدکنندگان اتومبیل فرانســه 
)CCFA( اعالم کرد، فروش اتومبیل در فرانسه در ماه نوامبر ۲۷.۰۳ درصد 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش یافته است، زیرا بحران ویروس کرونا 
منجر به دومین قرنطینه در سراسر کشــور شده و مردم مجبور شدند در خانه 
بمانند و تمام فروشــگاه های غیر ضروری را تعطیــل کرده اند.این کمیته در 
گزارش ماهیانه خود گفــت: در این دوره تولیدکننــدگان خودرو ۱۲۶،۰۴۸ 
دستگاه خودرو در بازار فرانســه ارائه کرده اند، در حالی که در ماه مشابه سال 

قبل ۱۷۲،۷۳۱ تعداد ارائه کرده بودند.فروش اتومبیل های برندهای فرانسوی 
۲۸.۰۹ درصد کاهش یافته است. تولیدکننده برتر فرانسه، گروه خودروسازی 
پی اس ای که برندهای پژو و ســیتروئن را تولید می کند، ۴۱،۷۷۲ دســتگاه 
را فروخته است که نســبت به فروش سال گذشــته ۲۳،۳۶ درصد کاهش را 
نشــان می دهد.رنو نیز که دومین تولیدکننده بزرگ خودرو فرانسه است این 

 روند کاهشــی را گزارش داد. میزان فروش این خودروساز هم ۳۴.۱۶ درصد
کاهش یافته است.

فروش خودروهای خارجی در فرانسه ۲۵.۶۶ درصد افت داشته است. فروش 
میتسوبیشــی موتور ژاپن ۷۰.۵۱ درصد ســقوط کرده و فروش شرکت فورد 

آمریکایی ۴۱.۷۵ درصد کاهش یافته است.

شاخص اعتماد به نفس شــرکت های کوچک آمریکا بعد از پیروزی بایدن به 
پایین ترین سطح در تاریخ خود سقوط کرده است. به گزارش خبرنگار مهر به 
نقل از سی ان بی سی، طبق تحقیقات سه ماهه چهارم سی ان بی سی شاخص 
اعتماد به نفس شرکت های کوچک آمریکا بعد از پیروزی بایدن به پایین ترین 
سطح در تاریخ خود سقوط کرده است.شــاخص اعتماد به نفس شرکت های 
تجاری کوچک در حالی به ۴۸ واحد رسیده است که در ۳ ماهه دوم امسال و 
در طول بدترین سقوط اقتصادی تاریخ آمریکا به ۴۹ واحد رسیده بود. پیش از 
قرائت این ماه این شاخص رقم ۴۹ واحد به عنوان پایین ترین سطح تاریخ آن 
به ثبت رسیده بود.شاخص اعتماد به نفس شرکت های کوچک آمریکا بیش از 
طریق نظرسنجی از مدیران بیش از ۲,۲۰۰ شرکت کوچک آمریکایی محاسبه 
می شود.از زمان آغاز به کار این شاخص توسط سی ان بی سی در سال ۲۰۱۷، 
شــاخص اعتماد تا ۶۲ واحد هم باال رفت و هرگز تا ســال ۲۰۲۰ از ۵۰ واحد 
پایین تر نیامد.بررسی های جدید نشان می دهد که بیش از ۶۰ درصد از مالکان 
شرکت های کوچک آمریکایی جمهوری خواه هستند.طبق بررسی جدید ۵۳ 
درصد از مالکان شرکت های کوچک آمریکا می گویند انتظار دارند سیاست های 
مالیاتی جو بایدن در ۱۲ ماه آینده تأثیری منفی بر تجارت آنها داشــته باشد. 

۴۹ درصد هم معتقدند مقررات دولت جدید برای شرکت آنها مضر خواهد بود.

کاهش حرف شنوی ابوظبی از ریاض در اوپک
امارات متحده عربی که در طول دهه های گذشــته همــواره به همراه دیگر 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در نشست های اوپک دیدگاه های همسو 
با ریاض داشته و در جناح عربســتان بازی می کرد در نشست اخیر راهبردی 
متفاوت و مستقل اتخاذ کرده است.به گزارش خبرگزاری رویترز، لندن و مسکو، 
برخی منابع اعالم کردند امارات متحده عربی این هفته با درخواست پایبندی 
بیشتر به توافق کاهش عرضه نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
و متحدانش )ائتالف اوپک پالس(، از زیر سایه سنگین عربستان در اوپک خارج 
شد و این موضوع آخرین تصمیم راهبردی اوپک و متحدانش درباره قم کاهش 
تولید را چند روز به تأخیر انداخت.این اقدام غیرمعمول نقش رو به رشد امارات 
متحده عربی را در اوپک برجسته می کند، در حالی که این کشور تالش می کند 
تولید نفت خود را در سال های آینده و برای به دست آوردن سهم بازار افزایش 
دهد.این موضوع همچنین استقالل سیاسی رو به رشــد ابوظبی از ریاض را 
برجسته تر می کند؛ موضوعی که امسال با عادی سازی روابط سیاسی امارات 

متحده عربی - به عنوان نخستین کشور خلیج فارس - با رژیم اشغالگر قدس 
آشکار شد.انتظار می رفت ائتالف اوپک پالس از ژانویه تا مارس ۲۰۲۱ کاهش 
تولید کنونی روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه ای خود را برای مقابله با ضعف 
تقاضا در پی همه گیری ویروس کرونا تمدید کند.منابع اوپک پالس پیش از این 
گفته بودند عربستان سعودی طرفدار اصلی چنین اقدامی است.سه منبع اظهار 
کردند که امارات متحده عربی این هفته گفته اســت اگرچه می تواند از روند 
کنونی پشتیبانی کند، اما این کشور به سختی می تواند کاهش تولید کنونی را 
در سال ۲۰۲۱ ادامه دهد.امارات همچنین خواستار پایبندی همه کشورهای 
عضو به ســهمیه کاهش تولید خود مطابق توافق کاهش تولید اوپک پالس و 
جبران تولید بیش از حد ماه های گذشته برخی اعضا شد.به گفته این منابع، 
این موضوع توسط امارات در جریان گفت وگوهای غیررسمی روز یکشنبه )نهم 
آذرماه( و بار دیگر در نشست اوپک در روز دوشنبه )دهم آذرماه( مطرح شد.این 
مسئله می تواند مسائل را پیچیده تر کند، زیرا عراق تأکید کرده است که به دلیل 
مشکالت بودجه نمی تواند تولید خود را بیشتر کاهش دهد، در حالی که روسیه 
اظهار کرده ضرورتی برای جبران تخطی از کاهش تولید نمی بیند.در نشست 
روز دوشنبه اوپک، عربستان ســعودی دیگر اعضای اوپک را تحت فشار قرار 

می داد تا پیش از شرکت در نشست اوپک پالس که قرار بود روز سه شنبه )۱۱ 
آذرماه( تشکیل شود، به طور رســمی با تمدید سه ماهه کاهش عرضه کنونی 
نفت موافقت کنند.این در حالی است که امارات و عراق تصریح کردند با وجود 
اینکه از اجماع سازمان حمایت خواهند کرد، تمایل دارند پیش از تصمیم گیری 
رسمی تا نشست اوپک پالس صبر کنند.به گفته دو منبع اوپکی، عربستان از 
الجزایر که امسال ریاست دوره ای اوپک را به عهده دارد، خواست به طور رسمی 
درخواست تأخیر نشســت اوپک پالس تا روز پنجشنبه )۱۳ آذرماه( را اعالم 
کند.یک منبع صنعتی گفت: سعودی ها از امارات ناامید شده اند.عبدالعزیز بن 
سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی از فرط استیصال خواستار کناره گیری 
از سمت ریاست نشســت های ماهانه کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق 
اوپک – غیراوپک )JMMC( برای بررسی و رصد تحوالت بازار شد.یک منبع 
گفت: وزیر انرژی عربستان با وجود نارضایتی اعالم کرد که حامی اجماع است. 
در پی واکنش عربستان، سمت ریاســت این کمیته به امارات متحده عربی 
پیشنهاد شد اما آنها موافقت نکردند.یکی از نمایندگان  کشورهای عضو اوپک 
در این باره گفت: فکر می کنم ائتالف اوپک پالس  سرانجام در روز پنجشنبه 

)۱۳ آذرماه( به توافق می رسند.

بعد از اجرای مصوبه مربوط به ترخیص فوری کاالهای اساســی و مواد اولیه تولید با 
تمرکز بر رفع موانع ارزی و انتقاداتی که بانک مرکزی در این رابطه داشت، اخیرا اعالم 
کرده که با وجود حذف کد رهگیری، تغییر محسوسی در فرآیند ترخیص کاال ایجاد 
نشده است، اما واکنش گمرک ایران از این حکایت دارد که در مدت اخیر حدود چهار 
میلیون تن کاال ترخیص شده و البته با افزایش ورود کاال به گمرک و بنادر حجم دپو به 
بیش از ۵.۵ میلیون تن رسیده است.به گزارش ایسنا، مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت که در ۱۷ آبان ماه سال جاری به مرحله اجرا درآمد بر رفع موانع ترخیص حدود 
هشت میلیون تن کاالی اساسی و غیر اساســی در گمرک و بنادر تاکید داشت، این 
در حالی بود که تا پیش از این عمده دالیل عدم ترخیص از نگاه مسئوالن و صاحبان 
کاال به تخصیص و تامین به موقع ارز و صدور کد رهگیری بانک بر می گشت که در این 
حالت گمرک مجوز ترخیص نداشت.بر این اساس، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
توافق شد که ترخیص کاال به صورت بدون کد رهگیری اما با تعهد بانک مرکزی  برای 
تامین ارز در مهلت سه ماهه  صوت گرفته و حتی امکان تامین ارز از طریق ارز متقاضی 
نیز فراهم شد، با این حال بانک مرکزی از مصوبه مربوطه رضایت چندانی نداشت و در 
رابطه با موارد ارزی انتقاداتی را حتی نزد رئیس جمهور مطرح کرد.اخیرا و در زمانی که 
حدود یک ماه از اجرای مصوبه گذشته است بانک مرکزی اعالم کرده که بررسی آمارها 
نشان می دهد با وجود حذف کد رهگیری در فرآیند گمرکی ترخیص کاال در آبان ماه 
نسبت به ماه های قبل تغییر محسوسی نداشته است و از سویی تاکید کرده که حذف 
کد رهگیری بانک تاثیری در ترخیص کاال از گمرک نداشــت.از این موضع این گونه 
استنباط می شــود که در فاصله یک ماه اخیر که ترخیص کاال بدون کد رهگیری در 
دستور کار قرار گرفته، ترخیص کاال از گمرک تسریع نشده است. این اعالم بانک مرکز 
با آماری که از ســوی وزارت صمت و گمرک ایران اخیرا اعالم شده است هماهنگی 

ندارد، چراکه بانک مدعی شده تغییر محسوس نیست ولی وزیر صمت و معاون فنی 
گمرک ایران در روزهای اخیر از ترخیص چهار میلیون تنی خبر داده اند.در این حالت 
به نظر می رسد برای شفاف شدن موضوع باید بانک مرکزی  مستندات خود از ترخیص 
نامحسوس و از سویی دستگاه های دیگر برای ترحیص چهار میلیون تنی را ارائه کنند.

بانک مرکزی: تغییر محسوسی دیده نمی شود
اما حسین تاجیک -کارشناس-ارزی بانک مرکزی-  گفته گه در مورد کاالهای اساسی که 
گفته می شود در گمرک رسوب کرده است، این توضیح ضروری است که براساس مصوبات 
در سال جاری مقرر شــده بود، ۸ میلیارد دالر واردات انجام شود که از این میزان تاکنون 
حدود ۷ میلیارد دالر تأمین ارز از سوی بانک مرکزی انجام شده است و درخصوص تأمین 
ارز برای کاالی اساسی مطابق مصوبه دولت عمل کرده ایم و مشکلی از این باب وجود ندارد. 
وی افزود: براساس مصوبه ای که ۱۲ آبان ماه سال جاری اعالم شد، هر واردکننده ای که 
به هر طریقی اقدام به تأمین ارز کرده اســت، می تواند کاالی خود را ترخیص کند و عماًل 
در چنین فرایندی کد رهگیری کنار گذاشته شد. از این رو پس از مصوبه یاد شده انتظار 
می رفت، ترخیص کاال از اواسط آبان ماه با روند افزایشی همراه شود.به گفته وی بر اساس 
نمودار »ارزش دالری کاالها در پروانه های خروجی گمرک در ماه مختلف سال ۱۳۹۹« 
انتظار می رفت که پروانه های خروجی در گمرک از اواسط آبان ماه افزایش یابد اما همچنان 
این روند تغییری نکرده است.پاما بعد از اعالم موضع بانک مرکزی و به فاصله چند ساعت، 
گمرک ایران به این موضوع واکنش نشان داده و ابعاد مختلف مسائل مطرح شده را مورد 
بررسی و پاسخ قرار داده است که مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - جریان 
تامین ارز و تعهدات این بانک و تاثیری که بر روند ترخیص کاال داشته و همچنین چرایی 

انباشت کاال و از سویی ترخیص چهار میلیون تنی را تشریح کرده است.

گمرک:ترخیص کاالهای رسوبی در گمرکات، هیچ تأثیری بر افزایش 
نرخ ارز نداشته و مانعی برای کاهش نرخ ارز نبوده است 

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در رابطه با اظهار نظر اخیر بانک مرکزی مبنی بر 
این که »حذف کد رهگیری بانک تأثیری در ترخیص کاالها از گمرک نداشت«، اظهار 
کرد:این مسئله را باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و درخصوص کاالهای » 
اساسی« و »غیراساســی« بایستی قائل به تفکیک شــد.مهرداد جمال ارونقی گفت: 
درحال حاضر، بیش از پنج میلیون و ۸۰۰ هزارتن کاالی اساســی در بنادر و گمرکات 
کشور موجود است که نسبت به زمان اجرای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
این روند دپو افزایش پیدا کرده که دلیل آن بــه ورود کاالها بر می گردد؛ به طوری که 
در حال حاضر بیش از ۵۳  فروند شناور در حال پهلوگیری یا تخلیۀ این اقالم اساسی و 
ضروری هستند که خود دلیل محکمی بر این افزایش است.ارونقی افزود: ارز کاالهای 
اساسی باید توســط بانک مرکزی و البته با منابع در اختیار آن مرجع تأمین شود و تا 
زمانی که این ارز تأمین نشود، اسناد مالکیت به خریدار داخلی منتقل نمی شود و علی 
االصول، خریدار داخلی، هنوز صاحب کاال نشده است که بتواند کاالی اساسی خود را به 
گمرک اظهار و ضمن انجام تشریفات گمرکی، از تسهیالت ارائه شده درخصوص حذف 
کد رهگیری استفاده کند. همچنین در خصوص کاالهای اساسی که با اعتبار صاحب 
کاال خریداری و به بنادر و گمرکات کشور رســیده اند مادامیکه بانک مرکزی بصورت 
اعتباری، اعالمیۀ تأمین ارز صادر نکند و متعهد نشود تا در موعد مقرر ارز ترجیحی این 
کاالها را تأمین کند و به عبارت ساده تر، وضعیت تأمین ارز کاالهای اساسی مشخص 
نباشد یا تضمین نشــود، هیچ صاحب کاالیی مبادرت به خروج کاالی خود از بندر یا 
گمرک تا تعیین تکلیف این موضوع نمی کند؛ بنابراین حذف کد رهگیری بانک، هیچ 
تأثیری بر روند ترخیص قطعی کاالهای اساسی ندارد.معاون فنی و امور گمرکی گمرک 

ایران ادامه داد: اما درخصوص کاالهای غیراساســی، باید به این نکته مهم توجه کرد 
که حذف کد رهگیری بانک صرفا برای کاالهای دارای قبض انبار ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ 
و قبل از آن بوده اســت. ترتیبی که برای حذف کد رهگیری بانک ذکر شده ، یکبار در 
تیرماه و یکبار در مهر سال جاری نیز توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و مصوبات 
سفر معاون اول رییس جمهور مصوب و ابالغ شده بود و با توجه به عدم موافقت بانک 
مرکزی و یا شرایط اتخاذ شده اجرایی نشده است. از سویی پرواضح است که اگر ثبت 
سفارشی از تیرماه سال جاری در صف تخصیص یا تأمین ارز بانکی قرار گرفته باالخره 
پس از چند ماه به مرحلۀ تأمین ارز و صدور کد رهگیری بانک رســیده باشد و صاحب 
کاال بدلیل تبعات بعدی و رفع تعهد ارزی نخواهد از تسهیالت حذف کد رهگیری بانک 
استفاده کند؛ سوم اینکه مصوبۀ آبان ماه ســتاد تنظیم بازار به صاحبان کاال این مجوز 
را داده تا بتوانند ۹۰ درصد کاالی خود را از گمرکات بصورت درصدی ترخیص کنند و 
صاحبان کاالیی که با تودیع وثیقه در بانک عامل، در صف تخصیص یا تأمین ارز بودند 
ترجیح دادند تا نسبت به ترخیص درصدی کاالی خود اقدام کنند تا متعاقبا با صدور کد 
رهگیری بانک، مابقی کاال را از گمرک خارج کنند. بنابراین این دالیل، بخوبی نشانگر 
این موضوع اســت که چرا علیرغم حذف کد رهگیری بانک، ترخیص کاالها بدون کد 
رهگیری تفاوت محسوسی نکرده است.وی گفت:آمار و ارقامی که توسط بانک مرکزی 
ارائه شده نشان می دهد در روند ترخیص کاالها نیز تفاوت محسوسی مشاهده نشده 
اســت، اما ضمن بیان این موضوع که بعد از اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت بیش از چهار میلیون تن کاالی اساســی و غیراساسی ترخیص شده است باید 
به نکاتی در این زمینه توجــه نمود از جمله این که از اجــرای مصوبات تاکنون یعنی 
 ظرف این ۲۵ روز، میــزان خروجی کاال بیش از ۵۰ درصد نســبت بــه ۲۵ روز قبل

از اجرای مصوبه افزایش داشته است.

فروش خودرو در فرانسه ۲۷ درصدسقوط کرد

با پیروزی بایدن؛شاخص اعتماد به نفس شرکت های کوچک آمریکا به پایین ترین سطح  سقوط کرد

آمار متناقض ۳ دستگاه از ترخیص کاال؛ نامحسوس یا ۴ میلیون تن؟
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درآمد دو هزار ميلياردی از محل واردات خودرو در بودجه 1400 در نظر گرفته شد

سیگنال  آز ادسازی   واردات  خودرو
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افزایش  چشمگیر  مالیات ها در سال آینده
الیحه 2435 هزار میلیاردی بودجه 1400 تقدیم مجلس شد

کسری 31۹ هزار میلیاردی درآمدها برای پرداخت حقوق
وام ودیعه ۷0 میلیونی مسکن برای خانوارهایی که فرزند سوم بیاورند

مالیات بر درآمد بیشترین افزایش را داشت
بودجه مسکن دولتی 33 درصد رشد کرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران 
در حالی بر غیرقانونی بودن برگشت چک به منظور 
حمایت از کســب و کارهــا در تعطیالت دو هفته 
ای پافشــاری می کند که مرغ بانک ها همچنان 
 یک پا دارد و چک هاســت که برگشت می خورد. 
»همه اش حرف است! اتفاقا من امروز بانک بودم، 
راحــت راحت برگشــت می زننــد و می-گفتند 
بخشنامه ای از طرف بانک مرکزی نیامده است.« 
این صحبت های یکی از مخاطبان »کسب و کار« 
است که ادامه می دهد: »همین االن بانک پاسارگاد 

شعبه ۳۹۱ پیامک داده چک شما ...

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که توسط دولت برای واردات 
برخی کاالها بخصوص کاالهای اساســی در نظر گرفته 
شده همچنان برای ســال آینده نیز در بودجه ۱۴۰۰ در 
نظر گرفته شده است. روند تخصیص ارز دولتی بر این مبنا 
بوده که کاالهای دریافت کننده این ارز با قیمت ارزان تر و 
منطقی تر به دست مردم برسند اما فرآیند اختصاص این 
ارز درگیر داستان های بسیاری شد و رانت و فساد و احتکار 
برای به دست آوردن سود بیشتر، موجب شد تا کاالهای 
مورد نظر بسیار گرانتر از قیمت واقعی خود به دست مصرف 
کننده برسد. این در حالی است که روز گذشته خبری دال 
بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از الیحه بودجه ۱۴۰۰، منتشر 
شد که نشان دهنده عدم بررسی دقیق این الیحه است. در 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که چنانچه ارز ترجیحی 

)دالر ۴۲۰۰ تومانی( حذف ...



3 اقتصاد
ایران
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کمبود ارز عامل ممنوعیت واردات خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

بودجه سال آینده بودجه پیچیده ای است و قرار است دولت در اواسط سال کار را تحویل دولت بعدی بدهد. بنابراین این بودجه در هر بخشی که منابع برای آن در نظر گرفته شده است باید با دقت بیشتری بررسی شود. به هر ترتیب در بودجه 
نویسی در شرایط بحرانی مهم است که چگونه آینده را پیش بینی می کنید. دولت هم با توجه به اینکه ممکن است تا سال آینده تحریم ها برداشته شود و به احتمال زیاد گشایش ارزی رخ می دهد سیگنال هایی را برای واردات خودرو در نظر 
گرفته است. بنابراین ممکن است با توجه به این فاکتورها واردات خودرو نیز آزاد شود. اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که واردات خودرو از مردادماه 96 ممنوع اعالم شد نه در زمان تحریم ها. بنابراین اصل ماجرا کمبود ارز 
است و حمایت از تولید داخلی برای ممنوعیت واردات خودرو تنها حرف است. وقتی ارز وجود داشته باشد خود به خود تولید داخلی نیز توسعه خواهد یافت و این ممنوعیت ها اصال مربوط به حمایت از تولید خودروی داخلی نبوده و نخواهد 
بود. باطن قضیه این است که دولت در بازار ارز با همه راهکار هایی که در پیش گرفته است از جمله اینکه صادرکنندگان را مجبور به بازگرداندن ارز های صادراتی به کشور کرده است، هم اکنون به لحاظ منابع ارزی در مضیقه قرار دارد و سال 

آینده مشکالت دولت در زمینه تامین ارز به دلیل تحریم ها، شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت، قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF و کاهش صادرات بیشتر خواهد شد. 
اگر واردات خودرو در شرایط مساوی انجام شود هیچ تاثیر منفی بر بازار خودروی داخلی نخواهد داشت و تاکید این است که مشکل اصلی نبود ارز است. البته بعید است با توجه به شرایط ارزی حاکم بر کشور و ادامه آن، کسی جرات واردات 

خودرو را پیدا کند. 

در الیحه بودجه سال 1400 
کل کشــور برای بند حقوق 
واردات خــودرو در بخــش 
درآمدهــا، رقم دو هــزار و 
40 میلیــارد تومــان پیش 
بینی شده اســت. این خبر در حالی منتشر شده است 
که دولت در ســال جاری ممنوعیت ورود خودروهای 
خارجی به کشور را تصویب کرده و گمانه زنی ها نشان 
می دهد تعیین حقوق ورودی خودرو می تواند نشانه ای 
برای آزادســازی واردات این کاال به کشور باشد. این در 

حالی است که کارشناسان حوزه خودرو عماًل نسبت به 
آزادسازی واردات خودرو در سال آینده قطع امید کرده 
اند ولی با این حال هم چنان با ارسال سیگنال هایی امید 

برای این اتفاق همچنان وجود دارد. 
دولت در حالی اقدام به پیش بینی حقوق ورودی خودرو 
در بودجه سال 1400 کرده است که طی هفته های اخیر 
مجلسی ها در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو هار 
مســیر برای واردات خودرو پیش بینی کرده بودند. هر 
چند این طرح هنوز در صحــن علنی مجلس تصویب 
نشده، اما رقم پیش بینی شده در بودجه 1400 نشان می 
دهد که اتفاقاتی در این زمینه در حال رخ دادن است که 
شاید بتوان آن را به آزاد شدن واردات خودرو نسبت داد. 

طی حدود دو سال و نیم، با توجه به رشد شدید قیمت 

خودروهای وارداتی از یکسو و تعطیلی و نیمه تعطیلی 
بسیاری از شــرکت های واردکننده و بیکاری ناشی از 
این اتفاق، واردکنندگان پیشنهادهای مختلفی را بابت 
لغو ممنوعیت به دولت ارائه کردند، اما هیچ کدام مورد 
موافقت قرار نگرفت. نه تنها واردکنندگان، بلکه بسیاری 
از کارشناسان نیز معتقدند ممنوعیت واردات خودرو 
عالوه بر تبعات منفی ذاتی خود اعم از رشــد شدید 
قیمت، تعطیلی شــرکت های واردکننده و بیکاری، 
به عاملی برای صعود قیمــت خودروهای داخلی نیز 

تبدیل شد.

همه در انتظار لغو ممنوعیت واردات خودرو
افت قیمت در بازار خودروهــای وارداتی در حالی رخ 

داده که منحنــی قیمت در این بازار طــی بیش از دو 
سال گذشــته با توجه به دو عامل »ممنوعیت واردات 
خودرو« و »رشد نرخ ارز« به شدت صعود کرده است. 
در این بین، فعال تنها عامل ارزی دچار نوسان شده و اثر 
کاهشی بر منحنی قیمت گذاشته است، اما عامل دیگر 

کماکان پابرجاست.
اواخر خرداد 9۷ بود که دولت در پــی خروج آمریکا از 
توافق هسته ای و برجام، تصمیم گرفت برای مدیریت 
منابع ارزی واردات خودرو به کشور را ممنوع کند. این 
تصمیم اگرچه منتقدان زیادی داشت و بارها با اعتراض ها 
و البته پیشنهادهایی از سوی واردکنندگان )برای لغو( 
مواجه شد، اما دولت تاکنون بر اجرای این مصوبه تاکید 

و اصرار داشته است.

درآمد دو هزار میلیاردی از محل واردات خودرو در بودجه 1400 در نظر گرفته شد

سیگنال  آزادسازی واردات خودرو 
چقدر می توان روی واردات خودرو در سال آینده حساب باز كرد؟

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

قائم مقام نظام صنفی کشــاورزی با بیان اینکه 
ممنوعیت صــادرات دام راهکار مناســبی برای 
کنترل بازار گوشت قرمز نیست،گفت: قاچاق را 
تایید نمی کنم اما برای تنظیم بازار گوشت باید 
راهکار اساسی اندیشید.موســی رهنمایی، قائم 
مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
با اشاره به عدم تناسب قیمت دام زنده و گوشت 
قرمز گفت: در گذشــته، افرادی که دام زنده را از 
دامداران خریداری می کردند، گوشت آن را به دو 
برابر قیمت خریداری شده به مصرف کننده نهایی 
عرضه می کردند اما االن این فاصله قیمتی چندین 
برابر شده است. وی اضافه کرد: کشتارگاه و قصابان 
دلیل این مساله را افزایش هزینه های حمل و نقل، 
دســتمزد کارگران و مواردی از این قبیل عنوان 
می کنند. از طرفی هزینــه زندگی خود این افراد 
نیز افزایش یافته است و آنها سرمایه گذاری های 
هنگفتی انجــام داده اند که اگــر فعالیت خود را 
تعطیل کنند و سرمایه شأن را در بانک بگذراند، 

بیشتر سود می کنند.
این فعال بخش خصوصی بــا تاکید بر اینکه نقش 
دالالن و واسطه ها را نمی توان نادیده گرفت، افزود: 
کاماًل واضح اســت که یک قصاب بسیار بیشتر از 

یک دامدار ســود می برد.وی اضافه کرد: از طرفی 
در زمان های زیادی شاهد این هستیم که به دلیل 
واردات بی رویه و اشــباع بازار، دامــداران در حال 
زیان های سنگین هستند اما مصرف کننده همچنان 
گوشت را گران می خرد.رهنمایی درباره قاچاق دام 
نیز با بیان اینکه اختالف قیمت زیاد در داخل و خارج 
مرزها باعث گسترش قاچاق دام شده است، گفت: 
البته این موضوع بیشتر درباره دام سبک رواج دارد 

و درباره دام سنگین کار راحتی نیست.
وی با اشاره اینکه در حوزه اقتصادی تنها نمی توان 
یک آیتم را مورد توجه داشــت و نسبت به باقی 
موارد بی تفاوت بود، افزود: بســیاری از کولبران 
کشــور از راه قاچاق کســب درآمــد می کنند و 
معیشــت آنان به این امر وابسته اســت البته به 
هیچ عنوان قاچاق دام را تأیید نمی کنم اما برای 
چنین مســائلی باید راهکار ریشه ای اندیشید تا 
شاهد تکرار آن نباشــیم.رهنمایی با بیان اینکه 
ممنوعیت صــادرات راهکار درســتی برای حل 
گرانی گوشت قرمز نیست، افزود: طی سال های 
اخیر شاهد هستیم که دولت با این اقدام، شاید در 
مدت کوتاهی بتواند بازار را آرام نگه دارد اما این 

امر موقتی است.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به ادامه تعطیالت 
کرونایی اصناف گروه های شغلی سه و چهار، گفت: 
از هفته آینده صاحبان واحدهای صنفی گروه های 
شغلی یک و دو به شرط رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی می توانند مغازه های خود را باز کنند. 
قاسم نوده فراهانی با اشاره  به تغییر وضعیت شیوع 
کرونا در تهران از قرمز به نارنجی اشاره کرد و گفت: 
از شنبه هفته آینده، 1۵ آذرماه صاحبان واحدهای 
صنفی گروه های شــغلی1 و ۲ به شــرط رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی می توانند مغازه های 
خود را باز کنند اما فعالیت گروه های شغلی ۳ و 4 

در تهران همچنان ممنوع می باشد.
رئیس اتاق اصناف تهــران افزود:مشــاغل گروه 
۳ شــامل بوســتان ها، مراکز تفریحی و مشاغل 
 مشــابه، مهدهای کودک، تاالرهــای پذیرایی و 

 رســتوران ها)شــامل بیرون بــر نمی شــود(، 
 آرایشــگاه های زنانــه و ســالن هــای زیبائی، 
موزه ها، سینماها و تئاترها، استخرهای سرپوشیده 
و باشگاه های ورزشی پر برخورد، چایخانه ها و قهوه 

خانه ها با عرضه مواد دخانی می باشد.
وی افزود: گروه 4 نیز شامل باشگاههای ورزشی 
و ورزش هــای پربرخورد از جمله کشــتی، باغ و 
حش و شهر بازی، مراکز آبی، استخر سر پوشیده، 
باشگاه های ورزشی سالنی اســت. نوده فراهانی 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط اصناف 
تهران طی روزهای گذشته را مطلوب ارزیابی کرد و 
از از شهروندان و کسبه خواست دستورالعمل های 
بهداشتی مقابله با ویروس کرونا را به صورت کامل 
رعایت کنند تا تهران دوبــاره به وضعیت قرمز باز 

نگردد و بار دیگر مغازه ها تعطیل نشود.

تخصیص ارز 4۲00 تومانی که 
توسط دولت برای واردات برخی 
کاالها بخصوص کاالهای اساسی 
در نظر گرفته شده همچنان برای 
سال آینده نیز در بودجه 1400 در 
نظر گرفته شده است. روند تخصیص ارز دولتی بر این مبنا بوده 
که کاالهای دریافت کننده این ارز با قیمت ارزان تر و منطقی تر 
به دست مردم برسند اما فرآیند اختصاص این ارز درگیر داستان 
های بسیاری شد و رانت و فساد و احتکار برای به دست آوردن 
سود بیشتر، موجب شــد تا کاالهای مورد نظر بسیار گرانتر از 
قیمت واقعی خود به دست مصرف کننده برسد. این در حالی 
است که روز گذشته خبری دال بر حذف ارز 4۲00 تومانی از 
الیحه بودجه 1400، منتشر شد که نشان دهنده عدم بررسی 
دقیق این الیحه است. در الیحه بودجه 1400 آمده است که 
چنانچه ارز ترجیحی )دالر 4۲00 تومانی( حذف شود؛ منابع آن 

صرف معیشت و سالمت مردم خواهد شد.
این در حالی است که بسیاری از فعاالن اقتصادی، اقتصاددانان، 
نمایندگان مجلس و... از ابتدا بــا اختصاص این ارز به برخی از 
کاالها برای واردات مخالفت بودنــد. با اختصاص ارز دولتی به 
واردات کاالها بخصوص کاالهای اساسی شاهد هستیم که زمینه 
رانت و فساد و احتکار کاالها برای گرانفروشی ایجاد شده و قیمت 

این کاالها نیز بسیار باالتر از مقدار پیش بینی شده حتی با ارز 
آزاد شده است. در این میان، اما شواهد موجود میان کاال هایی 
که دالر 4۲00 تومانی را دریافت کرده اند و کاال هایی که دالر 
4۲00 تومانی دریافت نکرده اند، نشان می دهد که تورم میان 
کاال های اساسی با دریافت دالر 4۲00 تومانی بیشتر از کاال هایی 
بوده که دالر 4۲00 تومانی دریافت نکرده اند. این در حالی است 
که دولت در الیحه بودجه ســال آینده یعنی سال 1400 نیز 
همچنان اصرار به تدوام اختصاص این ارز برای واردات برخی 
کاالها دارد که پیش بینی می شود در صورت موافقت مجلس که 
درصد آن بسیار کم است، سال آینده نیز مردم باز هم با کاالهای 

چند قیمتی، احتکار و گرانفروشی روبرو باشند. 
ماجرای ارز 4۲00 تومانی از جایی آغاز شد که دولت در کنترل 

بازار ارز در سال 96 عمال به بن بست رسید، دولت برای کنترل 
قیمت دالر در سال 1۳96 حتی به حراج منابع ارزی کشور هم 
راضی شد تا شاید این نرخ کمی پایین بیاید ولی با افزایش قیمت 
دالر در فروردین 9۷ تا ارقامی مانند 6۵00 تومان، دولت وارد فاز 
جدیدی از کنترل نرخ ارز شد تا شاید با روش های قهرآمیزتری 
بتواند کنترل بازار ارز را به دست بگیرد. بر همین اساس، طی 
تصویب نامه هیئت وزیــران در ۲۲ فروردین 9۷ که توســط 
جهانگیری امضا شده بود، اعالم شــد: نرخ ارز به طور یکسان 
برای همه مصارف ارزی از تاریخ 1۳9۷/1/۲۲ بر اســاس هر 
دالر معادل )4۲.000( ریال تعیین می شود... عملیات صرافی 
و معامالت ارزی خارج از چارچوب مقررات ابالغی بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی 
با آن رفتار می شود.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این 
رابطه می گوید: دولت در الیحه بودجه 1400 باید به دنبال تک 
نرخی کردن ارز باشد زیرا ارز نیمایی هم در برخی قسمت ها 
مانند بخش صادرات و واردات کاالهای اساسی موجب اختالل 
شده و بنابراین دولت باید به سمت تک نرخی کردن ارز برود. 
اگر قرار بر حمایت از تولید داخلی است، این کمک باید در قالب 
حمایت های ریالی انجام شود. زنگنه افزود: هیچ اجباری نیست، 
در کشوری با وجود مشکالت در حوزه صادرات ناشی از تحریم ها 
و حساس نسبت به قیمت ارز، بر ارائه ارز ارزان تاکید شود و بعد با 
شعارهای عوام فریبانه و القای صیانت از مردم و تامین کاالهای 

اساسی با قیمت ارزان، رانت را در کشور گسترش دهیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بعد از حدود دو 
سال و نیم شعار مسئوالن دولتی کامال مشهود است. این شعارها 
بیشتر کارکرد سیاسی داشــته تا اقتصادی بنابراین کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات و کمیته اصالح ساختار بودجه با جدیت 
دنبال ایجاد ثبات نرخ ارز در الیحه بودجه 1400 است. مجلس با 
ادامه تخصیص ارز 4۲00 تومانی و یا هر ارز جایگزین آن مخالفت 
خواهد کرد. حدود دو سال پیش بعد از اعالم تخصیص ارز 4۲00 
تومانی به کاالهای اساسی توسط دولت، رئیس بانک مرکزی وقت، 
وزرا و کارشناسان اقتصادی دولت هیچکدام حاضر به پذیرفتن بار 
مسئولیت این ارز نشدند و با اجرای این مصوبه تقریبا شاهد یک 

نوع دیکتاتوری در صحن دولت بودیم.

ادامه تأمین ارز 4200 تومانی كاالهای اساسی در بودجه سال آینده چه تبعاتی دارد؟

تبعات  ادامه حراج  یارانه ارزی

انتقال یارانه ارزی به سمت تولید 
مسعود دانشمند، اقتصاددان

با اختصاص ارز دولتی به کاالهای اساسی در این یک ساله در سال 99 شاهد بودیم که قیمت کاالهای دریافت کننده این ارز بسیار بیشتر از کاالهایی است که مشمول پرداخت آن نشده اند. بنابراین این شکست را دولت باید بپذیرد که طرحی که 
ارایه و به اجرا درآمد کارآیی الزم را حداقل در شرایط اقتصادی فعلی ایران نداشته است.  باید این موضوع را پذیرفت که ارز چندنرخی همواره با فساد همراه است. نرخ دولتی در ساختاری چندنرخی نه تنها در ایران بلکه در تمامی جهان رانت زاست 
اما هدف دولت از عدم حذف آن حفظ ارزش پول ملی است و این کاهش ارزش تبعاتی دارد . در واقع تفاوتی ندارد که این نرخ 4۲00 تومان باشد یا قیمت دیگری برای آن تعیین شود. بنابراین پیش از اجرای هر تصمیمی از سوی دولت باید تبعات آن 
مورد بررسی قرار گیرد. به طور قطعی، اختصاص ارز دولتی برای واردات، اقدامی قابل قبول است که می تواند اثرات مثبتی به دنبال داشته باشد، اما نکته قابل بحث می تواند قیمت گذاری این ارز باشد و چگونگی اختصاص این ارز به کاال های اساسی 
است که در غیر این صورت تبعات منفی برجای خواهد گذاشت. همچنین یارانه ای که دولت می پردازد، روی قیمت ارز اعمال می شود. این یارانه باید به محصولی که به تولید می رسد، انتقال یابد. نباید از اجرای این طرح نگران بود یا ریسک آن را باال 
دانست. طبیعی است در صورت ادامه حرکت به سمت ارز تک نرخی، شرایط اقتصادی کشور مطلوب می شود. در واقع برای تثبیت بخشی به اقتصاد، یارانه ارزی باید به سمت تولید منتقل شود، چراکه در حال حاضر، کاال های اولیه هستند که یارانه 
می گیرند. در اصل باید این یارانه به تولیدکننده اصلی تعلق گیرد و در ادامه آن ها تالش می کنند حتی بیش از توان خود کاال های مورد نیاز را به بازار عرضه کنند و با تامین طرف تقاضا، قیمت ها هم متعادل می شود. مهمترین موضوع در اختصاص 
ارز 4۲00 تومانی حمایت از بخش مولد اقتصاد است از این رو در کنار تخصیص ارز 4۲00 تومانی، دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند. در صورت تخصیص کنترل شده ارز 4۲00 تومانی، این مسئله می تواند فواید بسیاری برای اقتصاد داشته 

باشد. از جمله اینکه کاال با قیمت منطقی به دست مصرف کننده خواهد رسید. بنابراین باید در تخصیص هر نوع ارزی در ابتدا تولید کننده و بخش مولد اقتصاد در نظر گرفته شود نه اینکه با تصمیم اشتباه راه را برای فعالیت این بخش مسدود کرد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیر نگهــداری و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان، پیش بینی دوره تعمیرات اساسی این تجهیز 
کلیدی را حدود 4۵ روز کاری اعالم کرد و گفت: سعی 
می شود با ادامه فعالیت ها به صورت مستمر و تالش 
بی وقفه همکاران، این تعمیرات زودتر از موعد به پایان 
برسد. علیرضا قزوینی زاده با بیان اینکه تعمیرات این 
مولد از 1۵ آذر ماه آغاز می شود، افزود: در این تعمیرات 
واحد های بهره برداری، بازرسی فنی، مهندسی عمومی 

و HSE همکاری خواهند داشت.
وی، انجام تعمیرات اساســی در واحد های شرکت 

پاالیش نفت اصفهان را با در نظر گرفتن تمام شرایط 
عملیاتی در دست اجرا دانست و گفت: کارخانه برق 
واقع در واحد آب و برق و بخار مجهز به ۵ ژنراتور برق با 
ظرفیت 16 مگاوات است که هر ژنراتور پس از 60 هزار 

ساعت کارکرد تحت تعمیرات اساسی قرار می گیرد.
شرکت پاالیش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه 
پاالیش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی و تامین 
خوراک صنایع پایین دستی از سال 1۳۵۸ آغاز نموده 
است و حدود ۲۳ درصد از فرآورده های نفتی مورد نیاز 

کشور را تولید می کند.

رییس جمهوری، گفت: دولت با مصوبه دیروز مجلس 
موافق نیست و آن را برای فعالیت های دیپلماتیک مضر 
می داند. حســن روحانی امروز چهارشنبه در جلسه 
هیات وزیران با اشاره به ارائه الیحه بودجه به مجلس، 
گفت: عالقه مند بودم مانند روال گذشته سخنان امروزم 
در خانه ملت خدمت مردم و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی حاضر شوم اما به دلیل دستور ستاد ملی کرونا 
نتوانستم در مجلس حاضر شوم. همه موظف هستیم 
دستوراتی که ستاد ملی مقابله با کرونا برای سالمت 
جامعه صادر می کند به عنوان وظیفه قانونی و حداقل 

وظیفه شرعی اجرا کنیم.
رییس جمهــوری اضافه کرد: گمانــه زنی هایی که 
ممکن است در رســانه ها مطرح شود مبنی بر اینکه 
عدم حضور من در مجلس شورای اسالمی به خاطر 

مصوبه دیروز مجلس شــورای اسالمی است، درست 
نیســت. البته دولت با آن مصوبه موافقت ندارد و آن 
را برای روند فعالیتهای دیپلماتیک مضر می داند اما 
به دلیل پروتکل های بهداشتی به مجلس نرفتم و نه 

مساله دیگر.
روحانی با بیان اینکه اتکای به نفت در بودجه جاری باید 
به کمترین میزان ممکن و حتی صفر برسد، گفت: در 
بودجه به اقشاری که در فشار زندگی هستند، کمک 
می کنیم؛ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در 

بودجه سال 1400، ۲۵ درصد دیده شده است.  
رییس دولت دوازدهم دربــاره بودجه عمرانی 1400 
گفت: بودجه عمرانی سال آینده، 104 هزار میلیارد 
تومان است تاهم طرح های استانی وهم طرح های ملی 

را سریع تر تکمیل شود و به ثمر برسد.  

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( ریشه بسیاری 
از فسادها و داللی ها در ساختار اقتصادی ایران را در 
دو نرخی بودن ارز دانست و همچنین وعده داد که با 
دنبال شدن سیاســت فراوانی کاال و افزایش تولید، 

قیمت ها کنترل و متعادل شود.
به گزارش ایسنا، علیرضا رزم حسینی در برنامه تیتر 
امشب با بیان اینکه راه اندازی سامانه جامع تجار به 
کمتر شدن زمینه های فساد کمک می کند، گفت: 
همه مراحل از ثبت سفارش کاال تا صدور مجوزهای 
۲۳ گانه در این ســامانه انجام می شود و این سامانه 
به بانک های عامل و بانک مرکزی نیز متصل است.  
سامانه جامع تجارت در بخش واردات تقریبا کامل 
شده و به نظر می رسد با عملیاتی شدن این سامانه 
و تکمیل اطالعات الزم بسیاری از زمینه های فساد 
و تبعیض های اقتصادی رفع خواهد شــد و مسیری 
را طی کنیم که تولیدکنندگان و تجار مجبور نشوند 

برای دریافت امضاهای طالیی هزینه بپردازند.

رزم حســینی با اشــاره به برنامه صمت برای رشد 
1۵ درصــدی ســاخت داخل در صنعــت خودرو، 
گفت: بخش خصوصی هم متعهد شــده 40 تا ۵0 
درصد داخلی ســازی در صنعت خودرو انجام دهد. 
به عبارت دیگر تحریم فرصتی شــد که به ظرفیت 
های داخلی بپردازیم و نمونه آن صنعت لوازم خانگی 
اســت. هرچند به دلیل تامین مواد اولیــه از خارج 
 کاالها گران شد، اما مشخص شــد می توانیم بازار را 

تامین کنیم.
وی در پایان دلیل کیفیت پایین خــودرو در ایران 
را انحصاری بودن صنعت خودرو دانســت و گفت: 
وزارت صمت دنبال تصدی گری نیســت و رقابتی 
کردن صنعت خودرو جزو برنامه های وزارت صمت 
اســت و فقط هم واردات مطرح نیست، بلکه حضور 
شرکت های تولیدی دیگر در کنار دو خودروساز بزرگ 
مطرح است، و تا خودروسازی رقابتی نشود کیفیت 

نامطلوب خودروها، بهبود نخواهد یافت.

ادامه تعطیلی کرونایی اصناف گروه های شغلی 3 و 4 در هفته آینده

با همت بلند صنعتگران نفت انجام مي شود

تعمیرات اساسی مولد برق  شماره 5 شرکت پاالیش نفت اصفهان

روحانی:

دولت مصوبه مجلس را برای روند فعالیت های دیپلماتیک مضر می داند

انحصار، عامل کیفیت نامطلوب خودرو

ممنوعیت صادرات دام راه حل تنظیم بازار گوشت نیست
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دعوت صنايع لبنی از دانش بنيان ها برای رفع 2 نياز 
فناورانه

صنایع لبنی کشور با انتشار فراخوانی از شرکت های دانش بنیان برای رفع 
نیازهای فناورانه خود دعوت کردند. با توجه به گفتمان سازی انجام گرفته 
توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بخش های مختلف این 
معاونت به ویژه معاونت نوآوری و تجاری ســازی فناوری، صنایع مختلف 
هر روز نیازهای فناورانه خود را به شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور 

عرضه می کنند.
در واقع برخالف روال قبلی که بسیاری از صنایع، نیازهای مبتنی بر فناوری 
را از طریق واردات و رجوع به شرکت های خارجی تامین می کردند، در حال 
حاضر صنایع و تولیدکنندگان بزرگ با همکاری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری نیازهای فناورانه خود را به شرکت های دانش بنیان و فناور 
ارایه می کنند تا این شرکت ها، با تکیه بر داشته های فنی خود و با استفاده 
از توان جوانان مستعد در واحد تحقیق و توسعه شرکت به این نیازها پاسخ 

دهند.
در این راســتا، صنایع بزرگ لبنی کشــور برای تولید »کیت تشــخیص 
سریع آنتی بیوتیک در شــیر« و »تولید آنزیم و سوآپ ای تی پی تست« از 
شرکت های دانش بنیان و فناوری که در این حوزه فعال هستند، برای رفع 

این نیاز دعوت کردند.
هر دو این محصوالت برای کمک به افزایش سالمت و بهداشت محصوالت 
لبنی مورد استفاده قرار می گیرند. در صورتی که شرکت دانش بنیان و فناور 
بتواند اثبات کند که توان ســاخت هر دو یا یکی از این محصوالت را دارد، 
می تواند با انعقاد قرارداد با صنایع لبنی نسبت به تجاری سازی و تولید انبوه 

این محصوالت اقدام کند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز این قراردادها را مورد حمایت 
قرار می دهد. عالقه مندان می توانند برای کســب اطالعات بیشتر در این 
  PROBLEM زمینه به نشانی اینترنتی شرکت کارگزار تبادل فناوری

مراجعه کنند.

بازه  زمانی حمايت ابر آروان از استارتاپ ها به دو سال 
افزايش يافت

ابر آروان که تا پیش از این در یک سال نخست فعالیت استارتاپ ها به آن ها 
خدمات زیرساختی رایگان ارائه می کرد، با توجه به کرونا و آسیب پذیری 

کسب وکارها، این بازه ی زمانی را به دو سال افزایش داد.
روابط عمومی ابر آروان با انتشار گزارشی همچنین اعالم کرد استارتاپ هایی 
که از سمت شــتاب دهنده ها به این شــرکت معرفی می شوند، می توانند 
براساس تفاهم نامه ی امضا شده با ابر آروان تا یک سال آینده با ۵۰ تا ۱۰۰ 
 ،)CDN( درصد تخفیف از همه یا یکی از محصوالت شبکه ی توزیع محتوا
امنیت ابری و خدمات ویدیو و پخش زنده استفاده کنند. ابر آروان همچنین 
تفاهم نامه هایی با سازمان فناوری اطالعات ایران و معاونت علمی ریاست 
جمهوری امضا کرده تا به واسطه آن بتواند به تیم های نوآفرین تسهیالت 

رایگان و ویژه ارائه کند.
به گفته روابط عمومی ابر آروان، »توانمندسازی« یکی از پنج ارزش کلیدی 
این شرکت است و همان طور که خود ابر آروان هم در ابتدای راه خود یک 
اســتارتاپ نوپا بود و با کمک دیگران به نقطه ی امروز رسید، امروز تالش 
می کند به سهم خود به تقویت اکوسیســتم فناوری ایران کمک کند. از 
ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۵۰ استارتاپ در قالب این طرح های حمایتی 

از خدمات ابر آروان به رایگان یا با تخفیف  باال استفاده کرده اند.
براساس تفاهم نامه  ابر آروان با شتاب دهنده ها، در حال حاضر، استارتاپ ها 
می توانند از طریق شــتاب دهنده های پارادایس هــاب، تریگ آپ، خانه  
نوآوری، دیموند، فینووا، تیوان، امید و فضای کار اشتراکی باکس یا سامانه  
نوآفرین، ســازمان فناوری اطالعات ایران و معاونت علمی نهاد ریاســت 

جمهوری، از این خدمات بهره مند شوند.
ابر آروان در ابتدای سال جاری نیز گزارشی در مورد حمایت های خود نسبت 
به استارتاپ ها منتشــر کرده و در آن اعالم کرده بود که سعی داشته تا در 
شــرایط کنونی بتواند در کنار تیم های نوپا قرار بگیرد. شرح کاملی از این 
گزارش و اقدامات گذشته ابرآروان در راســتای حمایت از تیم های نوپا را 

می توانید در این لینک مطالعه کنید.

رانندگان تاكسی های اينترنتی مراقب كالهبرداران 
باشند

رئیس پلیس فتا استان البرز از دســتگیری شخصی که به روش خاصی از 
رانندگان تاکسی های اینترنتی کالهبرداری می نمود خبر داد.

سرهنگ رسول جلیلیان، رئیس پلیس فتا استان البرز در خصوص این خبر 
گفت: چندی پیش یکی از شهروندان  که به عنوان راننده در یکی از شرکت 
های تاکســی های اینترنتی فعالیت می کرد به ایــن پلیس مراجعه نمود 
و ادعایی مبنی بر کالهبرداری اینترنتی توســط یکی از دنبال کنندگان 
حساب اینستاگرامی  خود را داشت، لذا رسیدگی به موضوع در دستور کار 

کارشناسان پلیس قرار گرفت.
این مقام مسئول گفت: پس از بررسی های فنی توسط کارشناسان پلیس 
فتا و همچنین اظهارات شاکی مشخص شد چندی پیش مسافری که سوار 
خودرو شاکی شده بود برای پرداخت کرایه از راننده تقاضای کارت بانکی 
نموده و راننده نیز اقدام به ارســال تصویری از کارت بانکی خود به مسافر 

می کند و همین موضوع سرآغاز یک کالهبرداری میلیونی می گردد.
ســرهنگ جلیلیان گفت: فرد کالهبردار پس از دریافت مشخصات بانکی 
راننده برای جلب اعتماد وی مقداری بیشــتر از کرایه را به حساب راننده 
واریز نموده و از او میخواهد که بعنوان راننده خانوادگی آن ها فعالیت کند.

وی در ادامه افزود: متهم  پس از اخذ مشــخصات حســاب بانکی راننده 
در اقدامی شــیادانه صفحه اینستاگرامی مشــابه با هویت وی در فضای 
سایبر ایجاد کرده و در قدم بعدی با شناســایی بیش از 6۰ فالور از دنبال 
کنندگان وی در اینستاگرام، پیامی با محتوای درخواست پول را برایشان 
ارسال می کند که در این راســتا در مجموع 3۵۰ میلیون ریال از دوستان 
و آشنایان وی به حساب شخص راننده  مبالغی را واریز می کنند و سپس 
در ســناریو بعدی کالهبردار با راننــده تماس گرفتــه و ادعا می کند که 
مبلغ 3۵ میلیون تومان به حســابش واریز نموده، راننــده در حالی که به 
هیچ عنوان از واقعیت امر خبر نداشــت پس از بررسی حساب بانکی اش 
 و صحت پول واریــزی اقدام به انتقال مبلغ به حســاب فــرد کالهبردار

 می کند.
رئیس پلیس فتا اســتان البــرز تصریح کــرد: پس از انجــام تحقیقات 
الزم و مشــخص شــدن نحوه کالهبرداری از راننده تاکســی اینترنتی و 
حضور بیش از 6۰ شــاکی پرونــده در پلیس فتا، تیمی از کارشناســان 
این پلیــس با اقدامات فنی و پلیســی مخفیــگاه شــیاد اینترنتی مورد 
 شناســایی قــرار گرفت و طــی هماهنگــی بــا مراجع قضائــی متهم 

دستگیر شد. 

اخبار

موسسههمشهریواردفرابورسمیشود
عضوهیاتمدیرهروزنامههمشهریدرمراسمدمودیمرکزنوآوریرسانههمشهریاعالمکرد:»ماقراراستدرکنارپروژهافتتاحمرکزنوآوریهمشهریوسرمایهگذاریروی

استارتآپها،امکانورودهمشهریبهفرابورسراهمفراهمکنیم.«

معــاون هماهنگــی امــور 
اقتصادی استانداری تهران 
در حالی بر غیرقانونی بودن 
برگشــت چک بــه منظور 
حمایت از کسب و کارها در 
تعطیالت دو هفته ای پافشاری می کند که مرغ بانک 
ها همچنان یک پا دارد و چک هاست که برگشت می 

خورد. 
»همه اش حرف است! اتفاقا من امروز بانک بودم، راحت 
راحت برگشت می زنند و می-گفتند بخشنامه ای از 
طرف بانک مرکزی نیامده اســت.« این صحبت های 
یکی از مخاطبان »کسب و کار« است که ادامه می دهد: 
»همین االن بانک پاســارگاد شعبه 3۹۱ پیامک داده 
چک شــما به دلیل کمبود موجودی در حال برگشت 

خوردنه! چقدر باید وعده عمل نشده بشنویم؟«
این در حالی است که معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری تهران می گوید: »طبق مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا هیچ بانکی در ایــن دو هفته حق ندارد 
چکی را برگشت بزند و تا ابالغ دستورات جدید ستاد 
ملی مقابله با کرونا برگشت زدن چک توسط بانک ها 

غیرقانونی است.«
یکی دیگر از مخاطبان »کسب و کار« می گوید: »چک 
ها هم برگشت می خورد، هم در سیستم بانکی ثبت مي 

شود و هم وضعیت حساب تغییر می کند.« 

چرا حمایت از کسب و کارها عملیاتی نشد؟
کرونا طــی ۹ ماه اخیر باعث تعطیلی و مختل شــدن 
فعالیت خیلی از مشاغل و کسب و کارها در کشور شده و 
این موضوع مشکالتی فراوانی را برای فعاالن اقتصادی 

بخصوص تجار و بازاریان ایجاد کرده است.
هرچند دولت طی این مدت بخصوص در اوایل سال با 
هماهنگی دستگاه های مرتبط خواهان ایجاد فرصت 
برای دارندگان چک شــده است اما اعمال محدودیت 
شــدید ۲ هفته اخیر بار دیگر فرمانده ستاد مقابله با 
کرونای کالنشهر تهران را بر این داشت تا وی خواستار 
منع تعقیب قضایی در زمینه برگشت چک ها طی این 
مدت زمان شود اما گویا بانک مرکزی و یا دستگاههای 
مرتبط با درخواست وی موافقت نکرده اند چرا که چک 

ها برگشت خوردند.
علیرضا زالی اخیرا گفــت: دولت و مجلس باید به طور 
واقعی در این شرایط ســخت حمایت های خود را از 
مردم به بخصوص مشاغلی که کرونا کسب و کارهای 
آنها را با مشکل مواجه کرده است به کار گیرد. وی گفت: 

از این رو در نامه ای به ستاد ملی مقابله با کرونا خواهان 
منع تعقیب قضایی در زمینه برگشت خوردن چک و 
رفع سوء پیشــینه برای صاحبان مشاغل در دو هفته 
تعطیلی اصناف شدیم.درخواست فرمانده ستاد مقابله 
با کرونای کالنشهر تهران در حالی مطرح است که چک 
ها طی این روزها تعطیل برگشت خورده اند و با توجه به 
محدودیت های ایجادشده و تعطیلی گسترده مشکالتی 
برای دارندگان چک ایجاد شــده اســت. کارشناسان 

معتقدند هماهنگی های بین دســتگاهی در تدوین 
برنامه ها و اجرای آن باید به شکلی باشد که با عملیاتی 
شدن طرح ها مشکلی زندگی مردم را تهدید نکند. این 
روزها که همه جا تعطیل است حمایت ها باید از طرق 
مختلف انجام شــود تا عالوه بر تالش برای رفع سایه 
نحس کرونا کرونا در جامعه، مردم در فشار اقتصادی و... 
قرار نگیرند.»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، 

این مساله را بررسی می کند. 

با وجود مصوبه ستاد كرونا مبنی بر ممنوعيت برگشت زدن چك در تعطيالت دو هفته ای

چک ها برگشت خوردند  
مچ اندازی بانك ها روی ميز ستاد ملی مقابله با كرونا

هيچ دستورالعملی مبنی  بر برگشت  نزدن چك در بانك ها وجود ندارد

حلقه های تهدیدآفرین کسب و کارها
سید مرتضی افقه، اقتصاددان

از ابتدای پاندومی کرونا، بانک مرکزی و کلیه بدنه اجرایی کشور تصمیماتی گرفته اند که این تصمیمات دو وجه دارند؛ عده ای که ذی نفع این تصمیمات هستند و سازمان ها و دستگاه هایی که دچار مشکل می شوند. به عنوان 
مثال از ابتدای بحث کرونا مثال گفته اند سازمان های برق و آب و سازمان هایی که خدمات دولتی می دهند به مردم فرصت بدهند. هرچند در این قضیه مردم تحت فشار پرداخت مبالغ قبض قرار نمی گیرند؛ اما از طرف دیگر چون 

پرداخت حقوق کارکنان از طریق همین دریافت هاست، این سازمان ها دچار مشکل می شوند.
همین موضوع را در ابتدای سال در مورد بحث امهال وام ها شاهد بودیم که برخی از بانک ها همچنان از انجام آن سرپیچی می کردند. بنابراین این موارد دستوراتی است که هم مفید است و هم مشکل زا. 

چک برگشتی الزاما ربطی به بانک ها و بخش های دولتی ندارد. چون دو طرف مردم هستند؛ یک طرف بدهکار است و چک داده و در طرف دیگر طلبکار قرار دارد که نیازمند این مبلغ است. اینکه چک برگشتی نزنند به هر حال 
مشکالتی برای یک گروه ایجاد می کند اگرچه مشکل گروه دیگر را حل می کند. این دستور برای کسب و کارهایی است که به دلیل کرونا درآمدهای پیش بینی نشده آنها تامین نشده و به هر دلیل برای عده دیگر مشکالتی ایجاد 

می کند. 
در این میان کشورهای ثروتمندی که صاحب درآمد و پس انداز هستند و دولت هایشان اقتدار و توانمندی الزم را به لحاظ مالی دارند و یا در آینده نزدیک می توانند جبران کنند، توان حمایت های بیشتری از کسب و کارهای 
تعطیل شده خود داشتند؛ کشورهای اروپای غربی، کشورهای کانادا و کشورهایی که به لحاظ پیشــرفت و درآمد و ثروت در رتبه های باال هستند. در این کشورها مردم کمتر دچار مشکل شدند حتی کشورهای در حال توسعه 
دیگری که مثل ما با بحران تحریم مواجه نیستند می توانند به کسب و کارها تعطیل شده کمک کنند یا مانع از زیان فراوان آنها شوند؛ اما مشکل ایران این است که این بال زمانی به ایران رسید که ما در اوج فشارهای ناشی از تحریم 
نفتی هم بودیم. البته این منهای بحثی است که سال هاست که حاکمیت و دولت با بی تدبیری منابع را سوخت کردند. ولی به هر حال در این موقعیت هستیم و می شود گفت دولت توان بیشتر از این ندارد و زیان آن را مردم و به 

خصوص مردم و طبقه و گروه های کم درآمد پرداخت می کنند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

ایده هاب، پلتفرم ســرمایه گذاری اکوسیســتم 
استارت اپی که هراز چندگاهی نیز گزارش هایی از 
وضعیت سهم بازار و ارزش شرکت های فعال در این 
بازار را منتشر می کند، به تازگی گزارشی از وضعیت 
سهم دو تاکســی اینترنتی اصلی بازار حمل ونقل 
هوشمند کشور یعنی اسنپ و تپسی منتشر کرده 
است؛ گزارشی که با مشخص کردن ارزش اسنپ و 
تپسی با استفاده از فرمول ها و روش های مشخص 

خبر ساز شد.
 ایده هاب در این گزارش سهم اسنپ از تعداد سفر 
را در دو سناریو بین ۸۵ تا ۹۰ درصد برآورد کرده 
و از سمت دیگر سهم تپسی را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد 

اعالم کرده است.
 در نهایت نیز ایده هاب با اســتفاده از فرمول های 
بین المللی و همچنین مقایسه با نمونه  شرکت های 
خارجی، ارزش اســنپ )با ۸۵درصد سهم( را بین 
۷ هــزار و 3۰۰  تا ۸ هــزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 
و ارزش تپســی )با ۱۵ درصد ســهم( بین ۸۰۰ 
تا یک هــزار و 6۰۰ میلیارد تومــان تخمین زده 
اســت. براین اســاس ، گزارش ایده هاب حکایت 
 از ارزش پنــج برابــری اســنپ در برابر تپســی

 را دارد.
ایده ها هــدف اصلــی خود بــرای انتشــار این 
گــزارش را راهنمایی و آگاه ســازی عالقه مندان 
به ســرمایه گذاری در اســتارت آپها اعالم کرده 
است. اگرچه این شــرکت در مقدمه گزارش خود 
تاکید کرده که تمام تالش بــرای ارائه اطالعات 
دقیق در این گــزارش را به کار گرفتــه؛ اما این 
گزارش »متضمن هیچ گونــه تضمین یا اظهاری 
از ســوی ایده هاب، چه صریح و چــه ضمنی در 
 رابطــه با صحــت و دقــت اطالعات ارائه شــده 

نیست.«ایده هاب گفته است که ارقام و داده های 
استفاده شده در این گزارش از منابع موثق شامل 
تحقیقات میدانی استاندارد، گزارش های رسمی 
شــرکت ها، گزارش های صنعت و دیگــر منابع 
معتبــر و قابل اســتناد بین المللــی جمع آوری 
شــده و فرضیات مطرح شــده در گزارش نیز با 
 استفاده از روش های تخصصی و علمی محاسبه و

 راست آزمایی شده اند.

۷۲۰ میلیون سفر سالیانه
در قدم اول ایــن گزارش، ایده هاب میزان ســفر 
و ســهم بازار اسنپ و تپســی از بازار تاکسی های 
آنالین را مشــخص کرده اســت. طبق تخمین 
ایده هاب، روزانه حداکثر ۲ تا ۲.۵ میلیون ســفر 
در کشور توسط دو پلتفرم اســنپ و تپسی انجام 
می شــود که ایده هــاب در محاســبه های خود 
 تعداد ۲ میلیون ســفر روزانه را مــالک قرار داده

است.
البته در این گزارش تاکید شــده کــه با توجه به 
شیوع ویروس کرونا این تعداد سفر روزانه کاهش 
داشــته و مدت زمانی نیاز اســت تا دوباره تعداد 
 ســفر های اســنپ و تپســی به این میزان عدد

 برسد.
ایده هاب تخمیــن زده که در مجموع ســالیانه 
۷۲۰ میلیون ســفر توسط ســرویس های اصلی 
تاکســی اینترنتی یعنی اسنپ و تپســی انجام 
می شــود. در حالی این گزارش سهم تپسی بین 
۱۰ تا ۱۵ درصد اعالم می شــود که پیشــتر و در 
تابستان میالد منشــی پور، مدیرعامل تپسی در 
برنامه گفت وگوی شــبانه های پیوست اعالم کرد 
که این تاکســی اینترنتی بین 3۵ تــا ۴۰ درصد 

این بازار را در اختیار دارد. همچنین منشــی پور 
به بهانــه قرارگرفتــن نمادش در فرابــورس، در 
واکنش به ادعای اســنپ مبنی بر داشــتن سهم 
۸۵ درصدی از این بازار، اعالم کرد که وارد شدن 
این شرکت به بازار ســرمایه میزان سهم و ارزش 
 این شرکت را به صورت شــفاف مشخص خواهد

 کرد.

ارزش ریالی سفر ها
این گزارش در ادامه ســعی کرده میانگین ارزش 
ریالی هر ســفر را هم مشــخص کند. براســاس 
ادعای شــرکت های تاکســی اینترنتی از جمله 
اســنپ و تپســی، آنها بــرای محاســبه قیمت 
 سفرهای خود از الگوریتم هوشمند قیمت گذاری

 است.
 در این الگوریتم قیمت گــذاری تابع عاملی چون 
زمان سفر، مسافت ســفر و مکان درخواست سفر 
)موثــر ومتاثر از نســبت عرضه و تقاضا( اســت. 
ایده هاب برای رسیدن به ارزش ریالی هر سفر از ۵ 
روش از جمله تماس با ۱۰۰ نفر در هر ناحیه کشور 
به صورت تصادفی، درخواست از کاربر برای اعالم 
قیمت ۱۰ سفر آخر و محاسبه میانگین قیمت سفر 

در هر ناحیه استفاده کرده است.
ایده هاب ارزش ریالی ســفر های اسنپ و تپسی 
را هم مشخص کرده اســت.براین اساس میانگین 
قیمت ســفر در کل کشــور ۱3 هزار تومان ، در 
تهران ۲۱ هزارتومان و سایر ناحیه ها به جز تهران 
۱۰هزارتومان اســت. در نهایت بــا توجه به این 
میانگین ایده هاب مشــخص کرده که اگر ســهم 
اســنپ از بازار ۸۵ درصد باشــد، مجموع ارزش 
سفرهای انجام شده در ســال این پلتفرم ۷.۹۵6 

میلیارد تومان و اگر سهم آن طبق سناریو دوم ۹۰ 
درصد باشد، ارزش ســفرهای انجام شده در سال 
اســنپ برابر با ۸.۴۲۴ میلیارد تومان است. در آن 
سوی میدان نیز محاسبات ایده هاب نشان می دهد 
که اگر سهم تپســی را ۱۵ درصد در نظر بگیریم، 
ارزش سفرهای انجام شده در سال این پلتفرم برابر 
با ۱.۴۰۴ میلیارد تومان و اگر سهم آن ۱۰ درصد 
باشد ارزش سفرهای انجام شده آن ۹36 میلیارد 

تومان است.

درآمد پلتفرم های تاکسی آنالین
با توجه به این  برداشــت ســهم از بازار اســنپ 
و تپســی و همچنین میانگیــن ارزش ریالی هر 
سفر، درآمد این دو پلتفرم  از سفرها به چه میزان 
اســت؟ براســاس تحقیقات میدانــی ایده هاب، 
کارمزد دریافتــی از رانندگان پلتفرم اســنپ و 
 تپســی ۱۵ درصد ارزش ریالی هر ســفر تعیین

 شده است. 
براین اساس ایده هاب مشــخص کرده که درآمد 
خالص ساالنه اسنپ در سناریو اول یعنی داشتن 
۸۵ درصد سهم از بازار و با کارمزد ۱۵ درصد از هر 
سفر برابر با ۱.۱۹3 میلیارد تومان است و این میزان 
درآمد با داشتن ســهم ۹۰ درصدی و کارمزد ۱۵ 
درصدی از هر سفر به رقم ۱.۲6۴ میلیارد تومان 
می رسد. اما درآمد خالص ساالنه تپسی براساس 
محاسبات ایده هاب با داشتن ۱۵ درصد سهم بازار 
و دریافت کارمزد ۱۵ درصدی از هر ســفر ۲۱۰ 
میلیارد تومان  برآورد شــده و اگر سهم تپسی از 
بازار ۱۰ درصد باشد، همراه با کارمزد ۱۵ درصدی 
از هر سفر این میزان درآمد خالص سالیانه به ۱۴۰ 

میلیارد تومان می رسد.

مجرمان سایبری با ترفند فروش ارز با قیمت کمتر 
در بستر فضای مجازی، با روش فیشینگ اطالعات 
بانکی افراد را سرقت و به برداشت غیرمجاز اقدام 
می کنند یا بیت کوین و ارزهای دیجیتال آنها را به 
سرقت می برند. فتا هشدار می دهد که این روزها 
در فضای مجازی و به  خصوص کانال ها و گروه های 
شــبکه های اجتماعی شــاهد تبلیغ فروش ارز با 
قیمت کمتر هســتیم و مجرمان سایبری در این 
ترفند، با تبلیغ ارز به قیمت کمتر از بازار به دنبال 

کالهبرداری از شهروندان هستند.
 در این شــرایط همچنین احتمال فروش ارزهای 

تقلبی دور از انتظار نیســت و  تنهــا در این خرید 
سرمایه شهروندان به سرقت رفته، بلکه به همراه 
داشتن این ارزهای تقلبی خصوصا در کشور دیگر 
می تواند برای آنها دردسرآفرین باشد. این درحالی 
است که به گفته پلیس فتا، براساس دستورالعمل 
بانک مرکزی هرگونــه خریدوفروش ارز در فضای 
مجازی حتی برای صرافی های مجاز ممنوع است. 
البته اسامی صرافی هایی که با مجوز معتبر درحال 
فعالیت هستند در سایت بانک مرکزی وجود دارد 

که افراد می تواننــد خریدوفــروش ارز را در این 
صرافی ها انجام دهند. در این راســتا »ابوالفضل 
عبدالهــی«، کارشــناس فنــاوری اطالعات در 
گفت وگو با »ایسنا« اظهار کرد: ارزهای دیجیتال 
با توجه به ماهیتی که دارنــد و از آنجا که برخی 
ارزها تحت کنترل دولت ها نیســت و بیشتر ارزها 
هم در کنترل دولت های خارجی هســتند که در 
ایران هیچ گونه نظارتی بر آنها وجود ندارد، احتمال 
کالهبرداری بیشتری را فراهم می کنند. این روزها 

که قیمت بیت کوین هم افزایش یافته، بازار برای 
کالهبرداری گرم تر شده اســت. کالهبرداران در 
شــبکه های اجتماعی و کانال هــا اعالم می کنند 
که بیت کوین شــما را با قیمت باالتری خریداری 
می کنند یا با قیمت پایین تر می فروشــند؛ در هر 
دو حالت احتمال کالهبرداری به شدت زیاد است. 
بســیاری از افراد، فریب ایــن کالهبرداری ها را 
می خورند و پــول را انتقال می دهنــد، اما ارزی 
دریافت نمی کنند و کالهبردار هــم این پول را با 
روش های مختلف از سیســتم مالی کشور خارج 

می کند.

سرمقاله

گزارش ايده هاب از وضعيت بازار تاكسی های اينترنتی  خبرساز شد

روایت پنج برابری از سهم بازار اسنپ

ظهور بیت کوین های تقلبی با قیمت  کمتر
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