
اســتخراج رمزارزها در کشــور از فعالیت های نوپا اســت و 
چارچوب حقوقــی و قانونی تکامل یافته ای نــدارد؛ بنابراین 
اما و اگرهــا درباره رســیدگی به دعــاوی آن می تواند،زیان 

سرمایه گذاران را بدنبال داشته باشد.
۱۳ مردادماه ۹۸ بود که هیأت وزیران در مصوبه ای استخراج 
رمزارزها را منوط بــه اخذ مجــوز از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مجاز اعالم کــرد و درباره شناســایی و اعالم مراکز 
اســتخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شــده )مزارع 
رمزارز( برای سازمان دهی استخراج رمزارزها در کشور تأکید 
کرد. بررسی جزئیات مصوبه مذکور نشــان می دهد، در بند 
اول آن به صراحت مســئولیت خطرپذیری معامله رمزارزها 

با متعاملین عنوان شــده و صراحتاً اشاره شده نه تنها ریسک 
سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها بر عهده دولت و نظام بانکی 
نیست، بلکه استفاده از آن در مبادالت اقتصادی داخل کشور 

غیرمجاز است.

تخلفات گسترده در حوزه رمزارزها
با این وجود تحرکات فعاالن حوزه اســتخراج و معامله انواع 
رمزارزها در فضــای مجازی و حقیقی نشــان گر بی توجهی 
نســبت به مصوبه مذکور بوده و در مواردی متخلفان اقدام به 
سوءاستفاده از عناوینی همچون اجاره دستگاه استخراج کننده 

)ماینر( یا مشارکت در مزارع استخراج نیز می کنند.

شواهد نشان می دهد، برخی از شــرکت های فعال در حوزه 
رمزارزها نه تنها همچنان مجوز فعالیت از وزارت صمت دریافت 
نکرده اند، بلکه بــرای جلب اعتماد ســرمایه گذاران، مدعی 
سابقه فعالیت در این حوزه شده اند که در صورت شناسایی از 
سوی متولیان نظارت بر رعایت مصوبه هیأت دولت، فرآیند 
استخراجشان متوقف و در پی آن سرمایه گذاران این فرآیند 

دچار زیان قابل توجهی خواهند شد.
بررســی روند تغییرات ارزش رمزارزهــا در بازارهای جهانی 
حاکی است، توأم با تکانه های شــدید قیمتی، روند افزایشی 
قیمت انواع رمزارزها در ســال های اخیر تشــدید شــده که 
همین مسئله انگیزه سرمایه گذاری برای استخراج و یا خرید 

ارزهای رمزنگاری شــده را افزایش داده است. فارغ از این که 
ارزش آتی رمزارزها را نمی توان بــا اطمینان پیش بینی کرد 
و شیوه مواجهه دولت ها با این پدیده به طور مستمر در حال 
تغییر و تحول است، کارشناسان و فعاالن شناسنامه دار حوزه 
رمزارزها در کشور معتقدند، سرمایه گذاران پیش از هرگونه 
واریز وجه به طرف مقابل معامله، حتماً مشورت با افراد صاحب 
نظر را در دستور کار قرار دهند و از مســتندات ورود قانونی 
دستگاه ماینر به داخل کشور و همچنین اختصاص هش ریت 
 )HashRate( منحصر بــه فرد برای اســتخراج اطمینان 

حاصل کنند.
از آنجا که استخراج رمزارزها در کشور از زمره فعالیت های نوپا 

محسوب می شود، همچنان چارچوب حقوقی و قانونی تکامل 
یافته ای نداشته و بنابراین اما و اگرها درباره سازوکارهای حل 
اختالف و رســیدگی به دعاوی حقوقی این حوزه می تواند، 
مخاطراتی از جنس تضییع ســرمایه متعاملین را به ویژه با 

شدت یافتن کالهبرداری در این حوزه به دنبال داشته باشد.
گفتنی است، در سال های اخیر تبلیغات گسترده ای با هدف 
هدایت نقدینگی افــراد ناآگاه با عنوان عرضه اولیه ســکه یا 
ico نیز صورت گرفته که ماهیت این قبیل فعالیت ها، همان 
طرح های هرمی اســت که صرفــاً با گزارش دهــی پیرامون 
رشدهای شارپی و شــدید ارزش رمزارزها سعی در متقاعد 

کردن و فریب سرمایه گذاران را دارند.

از ۳۳۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در مهر 
ماه امســال ۵۸.۸ درصد آن مربوط به چک های عادی است 
که  ۴۱.۲ درصــد دیگر آن را نیز چک های رمزدار تشــکیل 

می دهند.
به گزارش ایســنا، مجموع چک های مبادله شــده در مهر 
سالجاری به هشت میلیون و ۹۰۰ هزار فقره رسید که ترکیبی 

از انواع چک از جمله عادی، رمرزدار و... را تشکیل می دهد.
جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع 
چک های مبادله شــده بیش از هشــت میلیون و ۱۰۰ هزار 
فقره وصول شــده که از این تعداد بالغ بر ۸.۱ میلیون فقره 

عادی و حدود ۰.۶ میلیون فقره رمز دار بوده است بنابراین، 
در کل کشــور ۹۲.۷ درصــد از کل چک هــای وصولــی را 
 چک های عادی و ۷.۳ درصد را چک های رمز دار تشــکیل 

می دهند.
از نظر مبلغی نیز، از ۳۳۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان چک های 
وصولی در کل کشور بیش از ۱۹۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
برای چک های عادی و حدود ۱۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 
خاص چک های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور 
۵۸.۸ درصد از کل مبلغ چک های وصولی را چک های عادی 
و ۴۱.۲ درصد دیگر را چک های رمــزدار به خود اختصاص 

داده اند. طبق این گزارش، در مهرماه امسال در کـل کشـور 
حـدود ۶۷۳ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل 
۱۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ بــه ترتیب ۱.۹ درصد کاهش و ۴.۵ 

درصد افزایش داشته است.
در ماه مورد بررســی، در اســتان تهران بالغ بــر ۱۹۰ هزار 
فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بـــیش از ۷۷ هزار و ۸۰۰ 
میلیارد تومان وصول شــد که در این مــاه، ۴۶.۹ درصد از 
تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهـران )۲۹.۹ 
درصـــد(، اصفهان و خراسان رضوی )هر کدام ۸.۵ درصد( 

وصول شده اســت که بیشترین ســهم را در مقایسه با سایر 
استانها دارا بوده اند.

همچنــین ۶۸.۱ درصــــد از ارزش چــک هــای فــوق 
در اســتان هــــای تهــــران )۵۶.۷ درصــــد(، اصفهان 
 )۵.۸ درصــد( و خراســان رضــوی )۵.۶رصــد( وصــول 

شده است.
در این بین الزم است بدانید که چک های عادی به چک هایی 
گفته می شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده 
و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده 
وجه چک ممکن اســت خود صادرکننده و یا حامل آن بوده 

و یا چک در وجه شــخصی معین و یا به حواله کرد آن صادر 
شده باشد.

عالوه براین، چک های رمــزدار چک هایی هســتند که بنا 
به درخواســت مشــتری و بــه نــام اشــخاص حقیقی یا 
حقوقی توســط بانک به عهــده همان بانک و یا شــعب آن 
و همچنین می توانند بر عهده ســایر بانک هــا تحت عنوان 
چک رمــزدار بیــن بانکی صادر شــود. ایــن قبیل چک ها 
جهت تســهیل و تســریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی 
 صادر شــده و پرداخت وجه آن توســط بانک صادرکننده 

تضمین می شود.

قیمت دالر در معامالت روز پنجشــنبه تحت تاثیر 
خوش بینی به واکســن کرونا و امید به بسته های 
حمایتی جدید، به پایین ترین ســطح در ۲.۵ سال 

اخیر رسید.
به گزارش سی ان بی ســی، قیمت دالر در معامالت 
روز پنجشــنبه تحت تأثیر خوش بینی به واکسن 
کرونا و امیــد به بســته های حمایتــی جدید تا 

پایین ترین سطح ۲.۵ ساله پایین آمد.
در حالی که دو جناح سیاسی آمریکا با ضرب االجل 

۱۱ دسامبر برای تصویب بودجه ۱.۴ تریلیون دالری 
روبرو هستند تا از تعطیلی دولت جلوگیری کنند، 
ســرمایه گذاران معتقدند احتمــال تصویب طرح 
کمک مالی جدید فراجناحی ۹۰۸ میلیارد دالری، 

علی رغم مخالفت ها، همچنان وجود دارد.
شــاخص دالر صبح امروز تا ۹۰.۹۴۸ واحد سقوط 
کرد که این پایین ترین ســطح در ۲.۵ سال اخیر 
است. اما این شاخص توانســت اندکی از این افت 
را جبران کرده و تا ســاعت ۱۱:۱۳ به وقت تهران 

به ۹۰.۹۷ واحد بازگردد. نــرخ برابری دالر با یوآن 
چین هم صبح امروز تا رکورد ۶.۵۴۷۸ واحد پایین 
آمد که ضعیف ترین نرخ برابری آن در ۲.۵ ســال 

اخیر است.
افزایــش امید بــه واکســن کرونا و بســته های 
حمایتی باعث شــده اســت که ســرمایه گذاران 
برای رهــا کردن ســرمایه های امنــی مانند دالر 
 و رو آوردن به ســرمایه های ریســک داری مانند 

سهام تشویق شوند.

پس از پنج افزایش توالی، متوســط نرخ بیکاری در 
منطقه یورو نزولی شد. به گزارش مرکز آمار اتحادیه 
اروپا، تا پایان اکتبر ۲۰۲۰ نــرخ بیکاری در منطقه 
یورو و اتحادیه اروپا با ۰.۱  درصد کاهش نســبت به 
مدت مشابه ماه قبل و به ترتیب در سطح ۸.۴ درصد 
و ۷.۴ درصد رســید. این نرخ بیکاری کمترین نرخ 
بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

در پنج ماه اخیر بوده است.
تخمین زده می شــود تا پایان این ماه ۱۶ میلیون و 
۲۳۶ هزار مرد و زن در ســطح اتحادیــه اروپا بیکار 

باشــند که از این تعداد، ۱۳ میلیــون و ۸۲۵ هزار 
نفر ســاکن کشــورهای عضو منطقه یورو بوده اند. 
در مقایسه با ماه قبل، شــمار افراد بیکار در اتحادیه 
اروپا ۹۱ هزار نفر و در سطح منطقه یورو ۸۶ هزار نفر 

کاهش یافته است.
در بین کشــورهای عضــو، باالترین نــرخ بیکاری 
متعلق به اسپانیا با ۱۶.۲ درصد بوده است و پس از 
این کشور، قبرس با ۱۰.۵ درصد و لیتوانی با ۱۰.۴ 
درصد قرار دارند. از سوی دیگر کمترین نرخ بیکاری 
در جمهوری چک با ۲.۹ درصد مشاهده شده است 

و پس از این کشور، لهســتان با ۳.۵ درصد و مالت با 
۳.۹ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری طی این مدت در 
بلژیک ۵.۱ درصد و فرانسه ۸.۶ درصد بوده است. در 
بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند 
نیز نرخ بیکاری در ایسلند ۵.۴ درصد و در نروژ ۴.۹ 

درصد اندازه گیری شده است.
همچنین تا پایان ماه اکتبر سه میلیون و ۱۱۵ هزار 
جوان زیر ۲۵ ســال در اتحادیه اروپا بیکار بوده اند 
که از این میزان، دو میلیون و ۵۵۱ هزار نفر ســاکن 

منطقه یورو بوده اند. 

گروههای حامی مصرف کننــده در اتحادیه اروپا از 
شرکت آمریکایی اپل به دلیل ادعاهای گمراه کننده 
درباره عمر باطری مدلهای قدیمتر گوشــی آیفون 
شکایت کرده و خواستار دریافت ۱۸۰ میلیون یورو 

)۲۱۷ میلیون دالر( خسارت شدند.
به گزارش ایسنا، آژانس یورو کانسیومرز در بیانیه ای 
اعالم کرد گروهی از پنج سازمان حمایت از مصرف 
کننده اروپایی در بلژیک و اسپانیا شکایتهای گروهی 
از اپل تنظیم کردند و قصــد دارند در هفته های آتی 

در ایتالیا و پرتغال هم از این شــرکت شکایت کنند. 
این شــکایتها مربوط به کاربــران مدلهای مختلف 
آیفون ۶ است. شــکایتهای مذکور منعکس کننده 
شکایتهای آمریکایی علیه اپل به دلیل گمراه کردن 
مصرف کنندگان درباره عمر باطری و آپدیتهای نرم 
افزاری است که عملکرد این گوشــیها را کند کرد. 
این شرکت مستقر در کالیفرنیا ماه گذشته موافقت 
کرد برای فیصله دادن به تحقیقــات رگوالتورهای 
متعدد آمریکایی ۱۱۳ میلیون دالر پرداخت کند و 

همزمان مصرف کنندگان به دنبال موافقت دادگاه 
با حل و فصل یک شکایت گروهی به ارزش حداکثر 
۵۰۰ میلیون دالر هستند. الز بروگمان، مدیر سیاست 
و امور اجرایی یوروکانسیومرز گفت: مصرف کنندگان 
از محصوالتی که عمر باطریشان به سرعت تمام می 
شود، به شدت ناراحت هستند و مدلهای آیفون ۶ نمونه 
های عینی از این محصوالت هستند. این گوشیها نه 
تنها باعث نارضایتی و ضرر مالی می شوند بلکه از نقطه 

نظر محیط زیستی بسیار غیرمسئوالنه هستند.

بانک مرکزی اعالم کــرد: بالغ بــر ۲۱ میلیون و 
۴۲۱ هــزار و ۸۶۳ نفر تاکنون از تســهیالت یک 
میلیون تومانی سیســتم بانکی )طی پنج مرحله( 
بهره مند شــده اند که مقرر شده اقساط تسهیالت 
 پرداختی طی ۳۱ قسط از حساب یارانه ای ایشان

 کسر شود. 
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعــالم کرد: در 
ادامه حمایت های ســتاد ملی مدیریــت کرونا و 
سیســتم بانکی از یارانه بگیران، تعداد ۴ میلیون 
و ۵۱۵ هزار و ۶۵۱  نفر سرپرست خانوار که یارانه 

معیشــتی دریافت می کنند و فاقــد درآمد ثابت 
هســتند و تعداد ۱۴۷ هزار و ۲۹۲ نفــر از یارانه 
بگیران کــه در مراحــل قبلی موفق بــه دریافت 
تسهیالت ۱ میلیون تومانی نشده بودند )مجموعاً 
۴ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۱۵ نفر(، از سوی سازمان 
هدفمندســازی یارانه ها)با اخذ پیامک از وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی( شناســایی و به 
سیســتم بانکی معرفی شــدند که تا ساعت ۱۳ 
پنج شــنبه ۱۳  آذر ماه ۱۳۹۹ تسهیالت مربوط 
 به حســاب ۹۹.۹۶ درصد از افراد یاد شــده واریز 

شده است.  ضمن اینکه امکان واریز تعداد ۱۹۲۸ 
فقره تســهیالت بــه دالیلی از جمله مســدودی 
حساب، فوت سرپرست خانوار و سایر خطاها میسر 

نشده است. 
بدیهــی اســت در صورت اخــذ اطالعــات افراد 
مشــمول جدید در مراحل بعــدی )یارانه بگیران 
معیشــتی فاقد درآمد ثابت( از ســوی ســازمان 
هدفمند سازی یارانه ها تســهیالت یک میلیون 
 تومانــی به حســاب متقاضیــان متعاقبــاً واریز 

خواهد شد.

افزایش کالهبرداری در رمزارزها

وضعیت چک های عادی و رمزدار در بازار

سقوط قیمت دالر به پایین ترین سطح در ۲.۵ سال اخیر 

توقف روند صعودی نرخ بیکاری کشورهای اروپایی

شکایت مصرف کنندگان اروپایی از عمر کوتاه باطری آیفون

جزئیات پرداخت وام یک میلیون تومانی 
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پرداخت سود 
سهام شرکت ها  

به صورت  الکترونیکی

مطلقا 
چیزی 
را گران 
نمی کنیم

نوبخت:

بگذارید آنها 
که در دیپلماسی 

موفق بوده اند 
کار را پیش ببرند
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واکنش روحانی  به  طرح مجلس:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

بودجه 1400؛ ادعای 
مذاکره یا شوخی دولت؟

شروط تحقق درآمدهای 
دولت از بورس

چشم انداز
 بازار خودرو

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ 
در حالی روی میز مجلس 
قرار دارد که بایستی آن را از 
وجه دیگری قضاوت کرد و 
آن، اینکه دولت فعلی طبیعتا در دوره بعدی نیست؛ 

یعنی این دولت...

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان

  حسین محمودی اصل، کارشناسی اقتصادی

  فربد زاوه، کارشناس خودرو
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رکورد شکنی 
در الیحه  بودجه

شرط بازگشت 
برند های خارجی  لوازم خانگی

درآمد 95 هزار ميلياردی دولت از فروش سهام در سال 1400 محقق می شود؟

خوش بینی  به بورس در بودجه 1400
صفحه3

صفحه3

نوسان قیمت ها  در بازار نیمه تعطیل خودرو 
اختالف  نظرهای  سیاسی  منجر  به  رفت  و  برگشت  قیمت ها   شده   است

دولت در حالی با خوش خیالی اتکای بودجه ۱۴۰۰ 
به نفت را ۴ برابر کرده که »دست ما کوتاه و خرما بر 
نخیل«گویان باید به دنبال مذاکره ای باشد تا قفل 
اقتصاد را بگشاید. در واقع با بودجه روی میز مجلس، 
اگر مذاکره نشود و تحریم های نفتی برداشته نشود، 
بودجه سال آینده مثل سیاهچاله اقتصاد ایران را در 
خود می بلعد.درحالی که در ســال ۹۹ درآمد نفتی 
پیش بینی شده ۲.۴۲ درصد کل منابع بودجه دولت 
بود اما در سال ۱۴۰۰، سهم درآمد نفتی پیش بینی 
شده از کل منابع به ۸.۱۸ درصد افزایش یافته است 
و ارزش ریالی درآمدهای نفتی پیش بینی شده ۴.۱۲ 
برابر شده اســت. الیحه بودجه ۱۴۰۰ با رقم ۲۴۳۵ 
هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شد که حاکی از 

رشد بیش از ۲۰ درصدی...

دبیرکل انجمن صنایــع لوازم خانگی ایران با تاکید 
بر لزوم مســاعد کردن فضا برای ورود سرمایه گذار 
خارجی، گفت: با توجه به خروج برندهای خارجی 
و ضرر و زیان های وارده، باید در وهله نخست ادعای 
خسارت کنیم و مواردی همچون استقرار واحدهای 
تحقیق و توســعه و آموزش کارکنان را خواســتار 
شــویم.»عباس هاشــمی« درخصوص بازگشت 
برندهای خارجی به بازار بزرگ کشورمان با احتمال 
کمرنگ شدن تحریم های ظالمانه، افزود: باید ضمن 
حمایت های ویژه از صنایع کشور به خصوص صنایع 
نوپا، نیم نگاهی به انتقال فناوری از خارج کشور داشت 
و این مهم جز با تعامل بــا برندهای بزرگ و مطرح 
جهان محقق نمی شــود.به گفته وی، در سال های 

گذشته صنعت قطعه سازی...



اقتصاد2
ایران وجهان

شرط چند برابر شــدن یارانه 
معیشتی/ مطلقا چیزی را گران 

نمی کنیم
طبق اعالم رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
در صورت حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالهای 
اساسی، یارانه معیشتی دو تا سه برابر خواهد 
شد.به گزارش ایســنا، الیحه بودجه ۱۴۰۰، 
روز چهارشــنبه ۱۲ آذرماه با منابع عمومی 
۸۴۱ هــزار میلیاردی به مجلس ارائه شــد. 
محمدباقــر نوبخت با حضــور در یک برنامه 
تلویزیونی-جزئیات الیحه بودجه سال آینده 

را مورد بررسی قرار داد.

پرداخت یارانه ادامه دارد
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشــاره به 
جریان یارانه در ســال آینده گفت: افزایش 
یارانه معیشتی در بودجه در نظر گرفته شده 
اســت و پرداخت یارانه نقدی ادامــه دارد.
وی افزود: دالر ۴۲۰۰ تومانــی برای تامین 
کاالهای اساســی در نظر گرفته شــده، اما 
چنانچه شرایط طوری باشد که این ارز حذف 
شــود، یارانه ها ۲ تا ۳ برابر می شود.نوبخت 
این را هم گفت که در بودجه سال آینده ۱۶ 
 هزار میلیارد برای رفع فقر در نظر گرفته شده 

است.

وضعیت حقوقی در بودجه ۱۴۰۰
نوبخت با بیان اینکــه پرداخت همه کارکنان 
دولت حقوقشــان ۲۵ درصد اضافه می شود. 
افــزود: افزایــش ضریب حقــوق گروه های 
مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی 
و همچنین نیروهای مســلح بــه میزان ۲۵ 
درصد اســت؛ بنابراین میزان افزایش حقوق 
ســال آینده ۲۵ درصد خواهد بود.وی ادامه 
داد: بــرای کادر درمــان بودجه هایی در نظر 
گرفته شده اســت. حتی ســربازان حقوقی 
 که می گرفتند در این بودجه دو برابر شــده

 است.

حامل های انرژی گران نمی شود 
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه در رابطه با 
وضعیت تورم و گرانی حامــل های انرژی در 
ســال آینده گفت: تورم در ماه های اخیربه 
دلیل نوسان نرخ ارز افزایشی بوده است ولی 
پیش بینی بانک مرکزی  بر این است که تورم 
تا ۲۲ درصد کاهش پیدا کند.وی در پاسخ به 
این سوال که آیا در سال بعد حامل های انرژی 
افزایش قیمت خواهد داشت تاکید کرد:هیچ 
چیز را گران نخواهیم کــرد. مطلقا این کار را 

انجام نمی دهیم.

مجلس نظر خود برای اصالح ساختار 
بودجه را اعالم کند

نوبخت دربــاره اصالح ســاختار بودجه نیز 
توضیح داد: ساختار بودجه دو سال است که 
تغییر کرده است. بعد از مجلس یازدهم  برنامه 
اصالح ساختار زیادی  را تقدیم مجلس کردیم 
اگر در جایی مجلس احساس می کند که جای 

کار دارد ما هم کمک خواهیم کرد.
وی افزود: مجلس فرصت دارد درباره بودجه 
ارائه شده اصالحاتی انجام دهد، اما هر چی نیاز 

بود ما در بودجه در نظر گرفتیم.

اتکای بودجه به نفت ۲۳ درصد شد
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه در ادامه با 
اشاره به اینکه در ســال های گذشته بیش از 
۵۰ درصد بودجه به نفت متکی بود که امسال 
این به ۲۳ درصد رسیده است. گفت:در الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی که با 
عنوان منابع حاصل از نفــت و فرآورده های 
نفتی از آن یاد شــده به ۱۹۹.۲ هزار میلیارد 
تومان رسیده اســت. در بخش منابع عمومی 
دولــت، آنچه مهم اســت درآمدهای نفتی و 

درآمدهای مالیاتی است.

بزرگترین تونل امســال به بهره 
برداری می رسد

معاون رئیس جمهور در مورد وضعیت پروژه ها 
نیز گفت: ۴۱۹ کیلومتر راه آهن خط دوم فقط 
افتتاح در نظر گرفته شــده است. بزرگترین 
تونل همین امســال به بهره برداری می رسد. 
۸۰ هزار واحد مســکونی محرومین امسال 
تحویل داده می شــود. خطوط شهری حدود 
۱۰۳ کیلومتر، ۱۱ طرح آبرســانی شــهری 
 داریم کــه همه آن ها در بودجه لحاظ شــده

 است.

خبر

دبیرکل انجمــن صنایع 
لوازم خانگی ایران با تاکید 
بر لزوم مساعد کردن فضا 
برای ورود ســرمایه گذار 
خارجی، گفت: با توجه به 
خروج برندهای خارجی و ضــرر و زیان های وارده، 
باید در وهله نخست ادعای خسارت کنیم و مواردی 
همچون اســتقرار واحدهای تحقیق و توســعه و 
آموزش کارکنان را خواستار شویم.»عباس هاشمی« 
درخصوص بازگشت برندهای خارجی به بازار بزرگ 
کشــورمان با احتمال کمرنگ شــدن تحریم های 
ظالمانه، افــزود: باید ضمن حمایت هــای ویژه از 
صنایع کشور به خصوص صنایع نوپا، نیم نگاهی به 
انتقال فناوری از خارج کشور داشت و این مهم جز 
با تعامل با برندهای بــزرگ و مطرح جهان محقق 
نمی شود.به گفته وی، در سال های گذشته صنعت 
قطعه سازی کشورمان رشد بسیار خوبی را تجربه 
کرده که می تواند به رشد و ایجاد ارزش افزوده در 
سایر بخش ها از جمله صنعت لوازم خانگی بیانجامد.
این مقام صنفی ادامــه داد: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در سال های گذشــته همواره رویکرد وارد 
کردن قطعه سازان ایرانی به زنجیره تامین قطعات 
شرکت ها و برندهای بزرگ را دنبال کرده و همچنین 
 )R&D( به دنبال ورود بخش های تحقیق و توسعه

آنها به کشورمان بوده است.

لوازم خانگی
وی تصریح کرد:  این مهم با هدف استفاده مناسب از 
سرمایه گذاری های انجام شده یا مسکوت نماندن 
موضوع تولید در صورت خروج آن شرکت ها و برندها 
از کشــورمان به دالیلی همچــون تحریم ها انجام 
می شده است، هرچند با وجود همه تالش ها خروج 
برندهای مطــرح را در دور دوم تحریم های ظالمانه 
علیه کشورمان شاهد بودیم و در این زمینه نیازمند 
تجدید نظــر در قراردادهایمان هستیم.هاشــمی 
خاطرنشان کرد: توسعه ارتباطات جهانی می تواند 
به ارتقای اســتانداردهای کیفــی، یادگیری نحوه 
تعامالت از ســوی صنعتگران، آموزش شیوه های 
ظریف بازرگانی خارجی و ارتقای کیفی مواد اولیه 
و قطعات بیانجامد و در این صورت اســت که دیگر 
نگران باز شدن درهای کشور یا در مقابل تحریم ها 

نخواهیم بود.وی بیان داشت:  با توجه به ایجاد یک 
چشم انداز مناسب پس از انتخابات آمریکا و احتمال 
گشــایش های اقتصادی برای کشــور، باید بدون 
فراموش کردن سیاســت های اصلی، برنامه داشته 
باشــیم.دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
ادامه داد: درخصوص بازگشت برندها، دو دسته نظر 
وجود دارد، برخی می گویند که با توجه به خروج آنها 
از کشور اجازه بازگشت مجدد ندهیم، اما برخی دیگر 
می گویند باید برایشــان فرش قرمز پهن کنیم.وی 
گفت: باید در ابتدا این مساله را واکاوی کرد که خروج 
برندهای مطرح از کشــورمان تحت چه شــرایطی 
اتفاق افتاده اســت؟ آیا میل باطنی شــان این بوده 
یا تحت فشارهای شــدید آمریکایی ها اتفاق افتاده 
اســت؟  در حالی که بازار بسیار خوبی در کشورمان 
داشتند.هاشمی اظهار داشــت: وزارت خزانه داری 
آمریکا برای شــرکت های بزرگی همچون پژو، رنو، 
سامسونگ، بوش، ال.جی و غیره در صورت کار در 
ایران، جریمه های سنگینی در نظر گرفت و آنها نیز 
پس از ارزیابی موضوع به ویژه حجم فروش شان در 

ایران و آمریکا، خروج از کشورمان را ترجیح دادند.

در اقتصاد درس اخالق نمی دهند
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران افزود: در 
این گونه موارد ما نیز بایــد منطقی برخورد کنیم، زیرا 
علم اقتصاد موضوع ســود و زیان است و در آن درس 

اخالق نمی دهند.این مقام صنفی ادامه داد:  اینکه برخی 
می گویند این برندها ناجوانمردانه ما را ترک کردند، در 
حقیقت با ادبیات اولیه اقتصاد جهانی آشنایی ندارند.

وی بیان داشــت: هرچند خروج این برندها، تولیدات 
داخلی ما را با چالش های عدیــده ای مواجه کرد، اما 
باید از این شکســت ها درس گرفته، در همکاری های 
بعدی با خارجی هــا ضوابطی تعیین کــرده و برنامه 
داشته باشیم.وی تاکید کرد: ما نیاز داریم که به صورت 
سیستماتیک به شــبکه تامین و تولید جهانی متصل 
شویم، اینکه دیواری به دور خود کشیده و واردات همه 
چیز را ممنوع کنیم، راه حل درســتی نیست.دبیرکل 
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران یادآور شد: در بخشی 
از صنایع لوازم خانگی نظیر اسپلیت یونیت ها، سشوار، 
ماشین ظرفشــویی و غیره، محدودیت های زیادی در 
تولید وجود دارد و نمی توان ۱۰۰ درصد آنها را در داخل 
تولید کرد.چینی ها که برای ســرمایه گذاری به ایران 
آمده بودند، در نخستین جلســه با مسووالن، به طرح 
حدود ۶۰ پرسش پرداختند و جواب خواستند، این در 
حالی بود که حتی وزیر وقت صنعت برای برخی از آن 
سواالت پاسخی نداشت و به همین دلیل سرمایه گذاری 

در این حوزه انجام نشد.

لزوم تسهیل ورود ســرمایه گذاران به 
کشور

هاشمی در عین حال، مساعد شدن شرایط کشور 

را عامل اصلــی در جلوگیری از بروز خســارت به 
اقتصاد و تولید برشمرد و زمانی را یادآور شد، گفت: 
پس از مشخص  شــدن نوع و میزان ارزهای قابل 
دســترس، واحدهای تولیدی باید بــه تبدیل ارز 
می پرداختنــد که گاهی اوقات کارمــزد ارزی ۱۵ 
درصدی برایشان به دنبال داشت.این مقام صنفی 
تاکید کرد: حاکمیت باید در یک تصمیم درســت 
و منطقی، فضا را برای ورود ســرمایه گذار خارجی 
مســاعد کند، زیرا ســرمایه همچون آهویی ترسو 
است که با احساس کوچکترین خطر فرار می کند.
وی بیان داشــت: کشور ســالیانه به دست کم ۱.۹ 
میلیون دستگاه کمپروســور برودتی نیاز دارد که 
صرف هزینه ۴۰ تا ۴۵ دالری برای هر دستگاه آن، 
به معنای ۸۰ تا ۹۰ میلیون دالر واردات است و وقتی 
چنین بازاری برای یک قطعه وجود دارد، به طور قطع 
خارجی ها از سرمایه گذاری در کشورمان استقبال 
می کنند.هاشــمی که سابقه ســال های متمادی 
خدمت در وزارت صنعت را در کارنامه دارد، تولید 
بیش از ۳۸ میلیون دســتگاه کمپرسور برودتی در 
چین را یادآور شد که نیاز ۱۸ درصد جهان را تامین 
می کند و گفت: زمانی برای حضور و سرمایه گذاری 
در ایران، از شرکت های چینی دعوت کردیم، این در 
حالی بود که با توجه به پتانسیل های موجود از جمله 
انرژی و نیروی کار ارزان و متخصص، می توانستیم 
هاب منطقه باشیم و به کشورهایی همچون روسیه، 
ترکیه و غیره نیز صادر کنیم.وی ادامه داد: چینی ها 
در نخســتین جلسه با مســووالن، به طرح حدود 
۶۰ پرســش پرداختند و جواب خواستند، این در 
حالی بود که حتی وزیر وقــت صنعت برای برخی 
از آن ســواالت پاسخی نداشــت و به همین دلیل 
ســرمایه گذاری در این حوزه انجام نشد.دبیرکل 
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اضافه کرد: این در 
حالی است که امکان ندارد بدون حضور خارجی ها 
در تولید قطعاتی همچون کمپروسور موفق شویم، 
زیرا نیازمند ســرمایه گذاری زیاد است، تغییرات 
فناوری آن سریع بوده و باید سازگار با محیط زیست 
باشد.وی با اشاره به پتانسیل های بی نظیر کشورمان 
از نظــر منابع، معــادن، کیفیت نیروی انســانی، 
موقعیت سوق الجیشــی و غیره، تاکیــد کرد:  باید 
در وهله نخســت، یک مدیریت درســت مطابق با 
استانداردهای بین المللی ایجاد کرد و در این صورت 
 است که خارجی ها برای حضور در کشورمان صف 

می کشند.

هاشمی: ادعای خسارت می کنیم

شرط  بازگشت برند های خارجی  لوازم خانگی

رییس جمهوری:
بگذارید آنها که در دیپلماسی 
موفق بوده اند، کار را پیش ببرند

رییس جمهوری گفت: بگذاریــد آنهایی که در این 
بیست و چند سال در دیپلماسی موفق بودند و آمریکا 
را بارها شکست دادند، کار خود را با دقت انجام دهند.
حسن روحانی روز پنجشــنبه در آیین بهره برداری 
رســمی از طرح های ملی وزارت نیرو که به صورت 
ویدئو کنفرانسی در سه استان خوزستان، سیستان و 
بلوچستان و خراسان رضوی انجام شد، گفت: بسیار 
خوشحالیم که امروز شاهد افتتاح ۶ هزار میلیارد تومان 
طرح های مربوط به برق و توزیع برق در سه استان 
سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان رضوی 
هستیم.وی با بیان اهمیت صنعت برق در زیرساخت 
تولید، تحول و رفاه مردم، یادآور شد: اگر به سال های 
قبل مخصوصا در روزهای جنگ تحمیلی برگردیم، 
روزهایی بود که مردم چند ساعت برق نداشتند، یکی 
از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم این بوده که در 
تابستان، قطع برق نداشتیم یا اگر بوده موارد معدود و 
محدود بوده است.وی با بیان اینکه هر کجا مردم وارد 
کار شوند و همکاری کنند، به نتایج فوق العاده دست 
می یابیم، گفت: در سال های اخیر ما به طور متوسط 
سالی ۲۵۰۰ مگاوات برق به ظرفیت تولید برق اضافه 
کردیم و در طول این دولت و انشااهلل تا پایان این دولت 
به حدود ۲۰ هزار مگاوات برق جدید و شاید یک مقدار 
بیشتر خواهیم رسید.وی با اشاره به کاهش تلفات برق 
به رقم ۹درصد، گفت: عالوه بر این شاهد هستیم که 
پایداری شبکه ما اضافه می شود. همچنین اتصال برق 
ما با همسایگان در حال انجام است و روستاییان ما در 
حال استفاده از برق هستند.رییس جمهوری یادآور 
شد: دولت تدبیر و امید برق رسانی به روستاهای باالی 
۲۰ خانوار را به پایان رساند یعنی در کشور روستای ۲۰ 
خانوار بدون برق نداریم و االن به فکر برق دار کردن 
روستاهای ۱۰ خانواره هستیم. رییس دولت تدبیر و 
امید خاطرنشان کرد: این که در هر ماه ۳۵ روستای 
ما به شبکه برق متصل می شود بسیار مهم است.وی 
گفت: دولت تدبیر و امید در تمام زمینه ها آب، برق، 
گاز، ارتباطات، راه و آموزش در روستاها تحول ایجاد 
کرده که قابل مقایســه با دولت های قبل نیست. در 
این دولت مدارس کپری و غیراستاندارد و متحرک 
به طور کامل جمع و برای روســتاها کارهای بسیار 
خوبی انجام شده که این اقدامات ادامه دارد.  رییس 
جمهوری با اشاره به اهمیت بهبود راندمان برق برای 
کشور، اظهارکرد: درست است ۲۵۰۰ مگاوات برق 
تولید و نیروگاه های جدید تاســیس کردیم اما رقم 
باالی ۴۰۰۰ مگاوات برق مجازی هم ایجاد شد و با 
کمک مردم و تغییر ساعات استفاده از برق توانستیم 

از سرمایه گذاری های غیر ضروری بی نیاز شویم.

پرداخت سود سهام شرکت ها 
به صورت الکترونیکی

معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت:به دلیل 
پراکندگی ســهامداران در مناطق مختلف کشور، 
ســامانه ای برای توزیع سود شــرکت ها به صورت 
الکترونیکی فراهم شد تا نیازی به حضور فیزیکی 
افراد نباشد.به گزارش صدا و سیما، علیرضا ماهیار 
در رابطه با رونمایی از سامانه مجامع الکترونیک و 
سامانه پرداخت سود ســهام، گفت: سامانه توزیع 
سود یکی از مطالبات سهامداران از شرکت سپرده 
گذاری مرکزی بود تا بتوانند ســود خود را بدون 
مراجعه حضوری دریافت کنند.وی افزود: از ابتدای 
سال گذشته بحث ســامانه پرداخت سود سهام به 
صورت آزمایشی انجام شــد و اکنون از این سامانه 
رونمایی شد.معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی 
افزود: ناشر بعد از برگزاری مجمع، میزان سودی را 
که به سهامدار تعلق می گیرد مشخص و به شرکت 
سپرده گذاری ارسال می کند سپس شرکت سپرده 
گذاری مرکزی به صــورت اتوماتیک ســود را به 
حساب سجامی سهامدار واریزمی کند و به سهامدار 
اطالع رسانی می شود.وی با بیان اینکه با توجه به 
شرایط کنونی بیش از ۱۸ میلیون مراجعه حضوری 
برای دریافت سود سهام حذف شده است ادامه داد: 
از ابتدای سال تاکنون ۱۸.۵ میلیون سهامدار سود 
خود را از این طریق دریافت کردند و به طور متوسط 
برخی از سهامداران بیش از ۷ بار سود سهام خود 
را اینگونه دریافت کرده اند.او ادامه داد: ســازمان 
بورس اوراق بهادار در حال بررســی الزام شرکت 
برای پرداخت سود ســهام به صورت الکترونیک 
اســت.وی افزود: تاکنون ۸۲ شــرکت و تا پایان 
سال بیش از ۱۰۰ شرکت سود را اینگونه پرداخت 
کرده اند.معاون شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 
درباره ســامانه برگزاری مجامع الکترونیک گفت: 
در ۳ سال اخیر مسائل حقوقی و عملیاتی برگزاری 
مجامع الکترونیک شرکت ها بررسی و درنهایت از 

این سامانه رونمایی شد.

اخبار
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با اعمال حقوق ورودی واردات خودرو در بودجه 
۱۴۰۰ در حالی گمانه زنی ها برای واردات خودرو 
آغاز شد که اعالم مسئوالن سازمان برنامه و بودجه 
از این حکایت دارد که فعال در مورد آزاد ســازی 
خودرو تصمیم گیری نشده و این حقوق ورودی 
مربوط به واردات جدید نیست بلکه برای ترخیص 
خودروهای دپو شــده در گمرک در نظر گرفته 
شده است.به گزارش ایسنا، روز گذشته )۱۲ آذر( 
بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه شد و در کنار تمامی 
بحث هایی که در رابطه با اعداد و ارقام آن مطرح 
بود، اعمال حقوق ورودی واردات خودرو موجب 
شد تا این شــائبه ایجاد شود که دولت تصمیم به 
آزاد ســازی واردات خودرو در ســال آینده دارد 
که درآمد ناشی از این واردات را در بودجه پیش 
ببنی کرده است.این در حالی است که در ردیف 
۱۱۰۴۰۲ جدول )۵(درآمدی الیحه بودجه سال 
آینده برای حقــوق ورودی خودرو حدود ۲۰۴۰ 

میلیارد تومان پیش بینی شده است.

واردات خودرو همچنان ممنوع است
اما پیگیری ماجرای اعمال حقوق ورودی و اینکه 
آیا قرار است بر این اساس واردات خودرو هر چند 
به صورت محدود آزاد شود، با توضیحاتی از سوی 
مژگان خانلو -سخنگوی ســتاد بودجه سازمان 
برنامــه و بودجه همراه بــود.وی گفت که اعمال 
حقوق ورودی حــدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در 
بخش درآمدی دولــت در الیحه بودجه به معنی 
آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات 
آن ممنوع بوده و در خصوص آزاد سازی واردات 
خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده  است.خانلو 
توضیح داد که در حال حاضر تعدادی از خودروها 
به دالیلی از جمله مشــکل قضایــی در گمرک 
دپو مانده است که هنوز در مورد ترخیص آن ها 
تصمیم گیری نشده و ممکن است در سال آینده با 
رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس از محل آن 
حقوق ورودی به عنوان یکی از محل های درآمدی 

دولت در الیحه بودجه پیش بینی شده است.

۲۷۸۳ خودرو در گمرک مانده است
اما خودروهایی که در گمرک باقی مانده به همان 
ماجرای واردات حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاهی 
بر می گردد که از چند ســال گذشــته و قبل از 
ممنوعیــت واردات خودرو به گمــرک آمده بود 
ولی از سال ۱۳۹۷ با تغییر ضوابط واردات خودرو  
از جمله ممنوعیت و ثبت ســفارش و از ســوی 
مشکالت ارزی، امکان ترخیص نداشتند تا اینکه 
از دی ماه ۱۳۹۷ بــا مصوبه هیأت وزیران و تحت 
شــرایط تعریف شده بخشــی از آن ها به تدریج 

ترخیص شد.
تمدید مصوبه مربوطه برای ترخیص این خودروها 
در چهار مرحلــه صورت گرفت کــه آخرین آن 
 در فاصلــه خــرداد تا ۲۶ شــهریورماه امســال

 بود.
در نهایت گزارشی که ارونقی - معاون نی گمرک 
ایران- در شهریورماه بعد از پایان مهلت اخر برای 
ترخیص خودروها اعالم کرد از این حکایت داشت  

که از مجموع خودروهای ورودی، ۲۷۸۳ دستگاه 
خودرو در گمرک باقی مانده که امکان ترخیص 

پیدا نکردند.
وی گفتــه بود که بخشــی از خودروهــای باقی 
مانده دارای پرونــده های قضایی هســتند که 
برای ترخیص آن نیــاز به رأی قطعی از ســوی 
مرجع قضایــی خواهد بود و البتــه طبق مصوبه 
 هیــات وزیــران بــرای ترخیــص محدودیت

 زمانی ندارند.
اما از همین مجموع ۲۷۸۳ دســتگاه باقی مانده 
حدود ۱۰۰۰ دستگاه به دلیل عدم ثبت سفارش و 
تا ۷۰ دستگاه که ساخت و یا سفارش آمریکا بودند 
امکان ترخیص نداشتند و مابقی نیز مشکل قضایی 
داشتند.بر این اســاس در هر زمان که مشکالت 
این خودروها برطرف و امــکان خروج پیدا کنند 
باید حقوق ورودی آن ها پرداخت شــود که این 
 رقم از ســوی دولت پیش بینی و در بودجه قرار 

گرفته است.

معاون وزیر صمت گفت: باید تالش کنیم قیمت 
خودروهای جدید با مشــترک ســازی قطعات 
کاهش یابد.به گزارش وزارت صمت، محســن 
صالحی نیا که از مراحل تولید خودروهای جدید 
یکی از شرکت های خودروسازی بازدید می کرد، 
تمرکز بر توســعه محصول، طراحی زیبا و بهبود 
کیفیت از طریق تعامل حوزه تحقیق و توسعه این 
خودرو سازی با مراکز دانش بنیان را مهم ارزیابی 

کرد و افزود: حداکثر مشــترک ســازی قطعات 
خودروهای هر پلتفرم بــه رونق زنجیره تأمین و 
توان افزایی سازندگان قطعات و همچنین کاهش 
قیمت تمام شده به دلیل صرفه های واحد مقیاس 
و حفظ حقوق مشــتریان می انجامد.وی اضافه 
کرد: در راستای راهبرد جهش تولید شاهد اجرای 
مناسب سیاست گذاری انجام شده وزارت صمت 
و ایدرو در این خودروســازی بوده ایم به گونه ای 

که در ۸ ماهه امسال افزایش تولید ۶۰ درصدی 
معادل حدود ۱۲۰ هزار دســتگاه نسبت به سال 

گذشته اتفاق افتاده است.
به گفته رئیس ایدرو، با ادامه این روند شاهد بهبود 
و شتاب بیشتر پاسخ به تقاضای مصرف کنندگان 
و کاهش التهاب های سوداگرانه بازار خواهیم بود.

معاون وزیر و رئیس هیأت عامل ایدرو، همچنین 
به اقدامات انجام شده در توسعه کیفی محصوالت 

جدید در دست ســاخت ایران خودرو اشاره کرد 
و افزود: در بعد جهش کیفــی تولید نیز با وجود 
تنگناهای تحریم و شــرایط کرونا، ارتقا کیفیت 
موتور خودروها و حرکت به سمت مصرف سوخت 
کمتر و تطابق با استانداردهای بسیار باالتر ایمنی 
را در طراحی محصوالت جدید شاهد هستیم که 
امیدواریم با عرضه این محصوالت به بازار افزایش 

رضایت مصرف کنندگان را شاهد باشیم.

بعد از تالش های مستمر دولت برای ایجاد زیرساخت 
اخذ مالیــات از خانه های خالی، بودجــه ۱۴۰۰ با 
پیش بینی درآمد ۹۰۰ میلیارد تومانی از خانه های 

خالی و لوکس بسته شده است.
به گزارش ایرنا، برای نخســتین بــار الیحه بودجه 
کشور با رقم چشمگیری از درآمد مالیاتی بر اساس 
اخذ مالیات از خانه های خالی و لوکس بسته شد و در 
نهایت دولت در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی 

کرده از خانه های الکچری ۷۰۷ میلیارد تومان و از 
خانه های خالی ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات دریافت 
کند.بر پایه جدول شماره ۵ الیحه بودجه ۱۴۰۰ که 
مربوط به جدول درآمدهای دولت اســت،  دولت از 
محل مالیات بر خانه هــای لوکس و گران قیمت در 

مجموع ۷۰۷ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
دولت در الیحه بودجه امسال پیش بینی کرده است 
که ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه های 

خالی از سکنه درآمد کسب کند.تعویق در راه اندازی 
و بهره برداری از سامانه امالک و اسکان باعث شد که 
درآمد دولت در سال ۹۹ از محل اخذ مالیات از خانه 
های خالی محقق نشود.سامانه اسکان با پیگیری های 
گسترده محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی از بهمن 
ماه سال گذشته راه اندازی شده و بالفاصله فرآیند 
دشوار جمع آوری اطالعات مســکنی کشور برای 

بارگذاری در این سامانه از ابتدای امسال آغاز شد.

 همزمان با جمع آوری اطالعات مسکنی خانوارها و 
مالکان حقیقی و حقوقی برای تکمیل سامانه تاکنون 
بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه متعلق به مالکانی 
که بیش از یک واحد مسکونی دارند که ظن "خالی 
بودن" درباره آن ها می رود، شناســایی شــد.ارقام 
الیحه بودجه امسال نشــان می دهد پس از وقفه ۵ 
ساله، سرانجام قانون مالیات بر خانه های خالی، رنگ 

اجرایی شدن به خود می بیند.

چشم انداز بازار خودرو

کاهش قیمت تمام شده خودروهای جدید با مشترک سازی قطعات

در سال آینده اجرایی می شود؛

مالیات ٩٠٠ میلیارد تومانی خانه های خالی و لوکس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ شنبه ۱۳ آذر ۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 

۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای 
جهانی نیز ۱۸۴۰ دالر و ۱۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار، یک میلیون و ۱۲۷ هزار و ۷۰۲ تومان است.
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شروط تحقق درآمدهای دولت از بورس
حسین محمودی اصل، کارشناسی اقتصادی

واگذاری سهام دولت نسب به سال گذشته بیش از دو برابر در بودجه 1400 افزایشی دارد و اگر دولت بخواهد این همه سهم در بورس را عرضه کند باید بورس رونق داشته باشد. تحقق این امر نیازمند اقدامات بیشتر است تا اعتماد به بازار 
برگردد و منطق حکفرما شود. بخشی از این موضوع نیازمند ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار است تا شرکت های تولیدی توان سود سازی داشته باشند. 

برخی سودسازی ها مربوط به افزایش قیمت ها بود یعنی با اینکه بهای تمام شده افزایش پیدا می کرد با حجم تولید موجود نرخ فروش افزایش یافته و عدد سود شرکت ها نیز افزایش داشت. در برخی شرکت ها هم البته افزایش تولید را شاهد 
هستیم که بخشی از آن مربوط به شرایط تحریمی و ممنوعیت ها در مورد واردات و محدودیت ها در رابطه با ارز است. اگر گشایش هسته ای اتفاق بیفتد و منابع ارزی به کشور برگردد بایستی واردات در مورد کاالهایی که مشابه داخلی دارند 

محدود شود. همچنین وقتی قیمت ارز افت می کند قاچاق کاال نیز رونق می گیرد در این حالت تولیدات داخلی تحت فشار قرار می گیرند. بنابراین کنترل قاچاق هم بایستی در دستور کار قرار بگیرد.
در حالت کلی سودسازی شرکت ها که از محل کاهش قیمت تمام شده چه از محل افزایش تولید بایستی صورت بگیرد هم تا نسبت قیمت بر سود در بازار می تواند مقبول واقع شود. از سوی دیگر بایستی بازارهای رقیب بورس و در حالت کلی 
بازارهای رقیب تولید توجیه چندانی نداشته باشند. بدیهی است در صورتیکه سود از محل سوداگری و داللی روند کاهشی داشته باشد بی تردید در شرایطی که سود تولید باالتر از داللی قرار گیرد در این حالت نقدینگی به سمت تولید و بورس 
می تواند هدایت شود.  البته حذف رانت ها به سمت تولید نیز بایستی دردستور کار قرار بگیرد. به عنوان مثال قیمت گذاری برای تولیدات و خرید این تولیدات از سوی رانت خواران و دالالن، سود را از تولید به سمت داللی هدایت می نماید. 
وقتی خودرو قیمت گذاری می شود و قیمت بازار فاصله معنی داری از قیمت فروش واحد تولیدی دارد مابه التفاوت به جیب دالالن واریز می شود. اینکه 7 میلیون نفر برای هزار خودرو ثبت نام می کنند هدف اخذ سود مابه التفاوت است. 
هرچند این رانت به صورت عادالنه و با قرعه کشی توزیع می شود. در قیمت گذاری سایر کاالها از جمله فوالد نیز این اتفاق رخ می دهد و به جای اینکه این تفاوت قیمت به جیب تولید و سهام دار واریز شود در کسیه رانت خواران و سوداگران 
قرار می گیرد. پس برای افزایش سود تولید و سود سهامداران بایستی استراتژی های مدون، پویا و مداوم را تدوین کرد.  حذف رانت در صنعت پتروشیمی، پاالیشگاه و فوالد در مقاطعی باعث هدایت تفاوت قیمت ها به تولید شد. واحدهای 
تولیدی و بورسی نیز بخشی از سود حاصل را توزیع می کردند و بخش عمده آن به عنوان سود انباشته در شرکت ها صرف افزایش سرمایه می شد. این اتفاق باعث شده شرکت ملی مس به عنوان مثال سرمایه خود را از هزار میلیارد بتواند به 
20 هزار میلیارد تومان برساند. این امر باعث افزایش تولید، توسعه و ایجاد خطوط جدید تولیدی می شود. این یعنی تامین مالی، ایجاد اشتغال و ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی که در شرکت های بزرگ  که در نهایت به 
افزایش صادرات غیرنفتی منجر می گردد. افزایش صادرات نیز همان اصالح ساختار بودجه و تغییر راهبرد از صادرات نفتی به صادرات غیرنفتی است.  همه این مسائل می تواند به رشد تولید و افزایش سود شرکت ها و در نهایت افزایش سود 
سهامداران در ماه های آتی منجر گردد. این می تواند به جذابیت بازار سرمایه هم بیفزاید و شرکت های عرضه شده از طرف دولت مورد استقبال قرار گیرند. تحقق این مقدار از عرضه های دولتی به تغییر رویکردهای ذکر شده نیازمند است. 
البته در بودجه، اوراق نفتی و پیش فروش نفت به اندازه 200 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این امر خود می تواند به عنوان رقیب بازار سرمایه نیز تلقی شود. بنابراین بایستی همه عرضه های دولتی از اوراق گرفته تا سهام، در یک 

بستر سازی مناسب اتفاق افتد. البته کنترل تورم نیز به رونق بازار سرمایه نیاز دارد و برای کنترل سایر بازارها و افزایش جذابیت بخش تولید و بورس اجرای مالیات بر عایدی ثروت می تواند بسیار راهگشا باشد. 

در الیحه بودجه سال 1400 
که از طرف دولت به مجلس 
داده شد آمده است که دولت 
قصد دارد 95 هــزار میلیارد 
تومان درآمد خود را از محل 
عرضه ســهام در بازار ســرمایه محقق کند. با توجه به 
نوسانات شدیدی که بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون 

تجربه کرد و با استناد به رشدهای غیرواقعی که منجر به 
سودرسانی کاذب به برخی سهامداران و از سوی دیگر 
خسارات بسیار به برخی دیگر شد، آیا امکان اعتماد مجدد 
مردم به عرضه های دولتی وجود دارد یا خیر مسئله ای 
اســت که دولت باید به آن توجه بسیاری داشته باشد. 
الیحه ای بودجه سال 1400 نشان می دهد که دولت سال 
آینده هم حساب ویژه ای روی بورس باز کرده و می خواهد 
95 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه درآمد داشته باشد. 
اما آیا مردم مجددا وارد بورس می شوند و ETF دولتی 
می خرند؟ در همین رابطه وزیر اقتصاد با اشاره به درآمد 

۳۳ هزار میلیاردی دولت از محل واگذاری سهام در سال 
99، گفت: الزام بازارگردانی شرکت های بورسی تا اواسط 
هفته آینده؛ بطور کامل اجرایی می شود. فرهاد دژپسند با 
اشاره به برخی پیش بینی های صورت گرفته در خصوص 
احتمال عدم تحقق درآمدهای دولت در نیمه اول سال و 
اجبار دولت به استقراض از بانک مرکزی و نگرانی های 
بخش خصوصی و مردم بابت تورم ناشی از این امر اظهار 
داشت: من میخواهم این خبر را بدهم که خوشبختانه، در 
نتیجه تدابیر اندیشیده شده از سوی دولت، در شش ماه 
گذشته، توانسته ایم جبران کسری منابع خود را از محل 

فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت های دولتی جبران 
کنیم. اما محمد خبری زاد، کارشناس بازار سهام با اشاره 
به درآمد 95 هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سهام می 
گوید: بازار سهام می تواند منبع درآمد خوبی برای دولت 
باشــد اما اگر دولت بخواهد مانند 6 ماه اول سال بازار 
سهام را داغ کند و عرضه های آبشاری داشته باشد و اصال 
برنامه ای برای این موضوع نداشته باشد، بورس دوباره به 
سرنوشت 6 ماه اول ســال دچار خواهد شد. یعنی رشد 
ناگهانی و شارپی شاخص در یک نیمه و ورود هیجانی 

مردم به بورس.

درآمد 95 هزار میلیاردی دولت از فروش سهام در سال 1۴00 محقق می شود؟

خوش بینی  به بورس در بودجه 1400
شایلی قرائی
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قیمت مرغ در یکی دو روز گذشته تا حدودی کاهش 
یافته اما هنوز کف بازار با آنچه مسئوالن و برخی رسانه 
ها می گویند فاصله زیادی دارد؛ قیمت تنها در برخی 
فروشگاه ها 18500 تومان بوده که اکثر مردم به آنها 
دسترســی ندارند.پس از افزایش اخیر قیمت مرغ به 
کیلویی ۳6 هزار تومان که  16 هزار تومان بیش از نرخ 
مصوب دولتی 20 هزار و 400 تومان بود، مســئوالن 
وزارت جهاد و صمت به دنبال دستور رئیس جمهور برای 
کنترل بازار دست به کار شدند تا قیمت را پایین بیاورند.

مرغ پله های ترقی قیمت را در یکســال گذشته از 
کیلویی 10 هزار تومان شــروع کرد و در چند هفته 
گذشته با جهش قیمت از 20 هزار تومان به نزدیک 
۳6 هزار تومان رسید. رئیس جمهور به دو وزارتخانه 
صمت و وزارت جهاد کشاورزی دستور داد که هر چه 
زودتر قیمت را کنترل کنند. وزارتخانه بخش تولید از ۳ 
روز پیش عرضه را بیشتر کرد و وزراتخانه کنترل قیمت 
هم نظارت ها را تشدید کرد. وزیر جهاد کشاورزی در 

نهایت اعالم کرد:» بازار مرغ را کنترل کردیم«
 برخی رســانه ها نوشــتند بازار مــرغ آرام گرفت و 
قیمت ها کاهش یافت، که در حقیقت هم راســتا  با 
اظهارات وزیر جهاد کشــاورزی بود کــه اعالم کرد: 

»قیمت مرغ را در بازار کنترل کردیم و به دنبال کنترل 
بازار تخم مرغ هســتیم.«خاوازی افــزود: »وزارت 
جهاد کشــاورزی ورود کرد و با توزیع گســترده در 
میدان بهمن و بقیه میادین قیمــت مرغ را کاهش 
داد و قیمت ۳5 هزار تومان میــدان بهمن را به 18 
هزار تومان رســاندیم.«وی با اشاره به دستور رئیس 
جمهور به وزارت جهاد کشــاورزی برای کنترل بازار 
مرغ گفت: »وزارت جهاد کشاورزی با همکاری برخی 
دستگاه ها به بازار ورود و مرغ گرم با کیفیت را وارد بازار 
کرد.«رســانه ها هم قیمت های بازار مرغ را 18500 
تو مان و 22 هزار تومان نوشــتند که خبر از فروکش 
التهاب بازار و کاهش قیمت ها بود.  اما آیا واقعا قیمت 

مرغ کاهش یافته است؟
گزارش میدانی از منطقه 19 تهــران که 5 دقیقه تا 
میدان بهمن محل  عرضه مرغ عمده فروشی فاصله 
دارد، حاکی اســت مرغ در برخی فروشگاه ها بزرگ 
وجود ندارد، در فروشگاه های زنجیره ای هم مرغ های 
بسته بندی قطعه بندی شده وجود دارد که قیمت های 
آنها سرسام آور است.برخی فروشگاه ها هم مرغ دارند 
اما به قیمت های بسیار باالتر از آنچه مسئوالن و برخی 

رسانه ها می گویند به فروش می رسد.

مدیرعامل اتحادیــه تعاونی های فرش دســتباف 
از پرداخــت وام 12 میلیون تومانی بــه قالیبافان با 
بازپرداخت ۳6 ماهه خبــر داد.عبداله بهرامی درباره 
حمایت شبکه بانکی از بافندگان فرش دستباف گفت: 
در طول 10 سال اخیر تسهیالت کم بهره به قالیبافان 
یا وام خرید به خریداران فرش داده نشده است و بانک 
توسعه تعاون تنها بانکی بوده که در این زمینه ورود 

کرده و تسهیالت به خریداران و قالیبافان داده است.
وی ادامه داد: در حال حاضــر دو تفاهم نامه با بانک 
توسعه تعاون داریم که یکی برای حمایت از مصرف 
کنندگان و خریداران فرش دستباف است و بر اساس 
آن 20 درصد مبلغ فاکتور توسط خریدار پرداخت می 
شود و 80 درصد مبلغ مابقی را بانک توسعه تعاون با 
نرخ مصوب بانک مرکزی می پردازد و  خریدار در قالب 
اقساط ۳6 ماهه ظرف مدت ســه سال آن را به بانک 

مسترد می کند که این طرح با وجود منابع محدود 
بانک، گام خوبی در جهــت حمایت از تولید و عرضه 

فرش دستباف بوده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف افزود: 
تفاهم نامه دوم در حمایــت از قالیبافان و بافندگان 
فرش اســت و به موجب آن هر قالیباف می تواند 12 
میلیون تومان وام از بانک توسعه تعاون دریافت کند.

بهرامی نرخ سود وام 12 میلیون تومانی را 18 درصد با 
بازپرداخت ۳6 ماهه ذکر کرد و درباره شرایط دریافت 
وام، گفت: قالیبافانی که عضو اتحادیه یا تعاونی های 
فرش باشــند، با معرفی اتحادیه و ثبت نام در سایت 
اتحادیه فرش می توانند از تسهیالت خرید مواد اولیه 
و تاسیسات و ابزارآالت بهره مند شوند و برای دریافت 
وام الزم است در بانک توسعه تعاون سپرده گذاری و 

افتتاح حساب کرده باشند.

در حالــی رکــود در بازار 
خودرو حاکم است که هنوز 
برخی از دالالن و واسطه ها 
با سواســتفاده از جریانات 
سیاسی و نوسانات نرخ ارز 
قصد دارند از ریزش قیمت ها در این بازار جلوگیری 
کنند. در ماه های اخیر به دلیــل گمانه زنی هایی 
که در رابطه با انتخابات آمریکا و به قدرت رسیدن 
مجدد ترامپ وجود داشــت تمام بازارهای مالی و 
سرمایه گذاری تحت تاثیر این خبر با رشد قیمت 
ها مواجه شــدند. این در حالی اســت که پس از 
مشخص شــدن نتیجه این انتخابات و برنده شدن 
بایدن قیمت ها کمی با کاهش روبرو شد و بازارها 
از جمله بازار خودرو در رکود فرو رفت. نوســاناتی 
هم که در بازار خودرو وجود داشــت با روند نزولی 
که در پیش گرفت موجیب شد تا قیمت ها در این 
بازار شکسته شــود و به عنوان مثال قیمت پراید از 
126 میلیون تومان به 97 میلیون تومان ســقوط 
کند. امــا در هفته های اخیر فعالیــت برخی افراد 
و سواستفاده از جریانات سیاســی موجب شده تا 
قیمت خودروها رو به افزایش باشد و تمام تالش ها 

 برای مقاومت در برابر رونــد نزولی قیمت ها به کار 
گرفته شود. 

بنابراین در شــرایطی که بازار نیمه تعطیل است و 
عرضه و تقاضا وجود ندارد، برخی معامله گران در 
بازار خودرو روی موج اخبار سیاسی نوسان قیمت 
ایجاد می کنند. افزایش بی دلیــل قیمت در بازار 
خودرو مسئله ای نیست که برای خریداران عجیب 
باشــد. چراکه خودروســازان در بازار بدون رقابت 

داخلی نیازی به بهبود کیفیت خودروها نمی بینند و 
تنها به بهانه های موجه و غیرموجه دست به افزایش 
قیمت خودروهای خود می زنند. اما در شرایطی که 
دلیلی برای نوســانات قیمت ها در این بازار وجود 
ندارد همچنان شــاهد رشد قیمت ها و به اصطالح 
رفت و برگشت قیمت انواع خودرو در بازار هستیم. 

بابک صدرایی، کارشــناس اقتصــادی در رابطه با 
ایــن موضوع مــی گویــد: قیمت خــودرو کامال 

وابســته به قیمت دالر اســت. به همین دلیل هر 
تغییر کاهشــی یا افزایــش در قیمــت دالر، اثر 
خود را بــر قیمت خودرو می گــذارد. اگر در پاییز، 
قیمت دالر ثابت بماند، قیمت خــودرو هم بدون 
تغبیر خواهــد ماند و روند خریــد و فروش خودرو 
راکد می شــود. اما چنانچــه قیمت ارز تــا پایان 
 پاییز افزایــش یابــد، قیمت خودرو هم نوســان 

خواهد داشت.
اما به گفته صدرایی، بخشی از افزایش قیمت خودرو 
به نرخ ارز باز می گردد و بخشــی به سیاست های 
فروش خودرو در داخل کشــور مربوط می شــود. 
به گفته این کارشناس بازار ســرمایه، متاسفانه با 
شــیوه های جدید در طرح ثبت نام خودرو داللی 
در بازار خودرو رونق گرفته اســت. برای برچیدن 
چنین فضایی خودروســازان باید امکاناتی را برای 
عموم مردم در طرح فروش خودروهای کارخانه ای 
فراهم کنند. او با اشــاره به وضعیــت خودروهای 
چینی اظهار کــرد: قیمت خودروهــای چینی به 
قیمت دالر ارتبــاط دارد. چنانچــه قیمت دالر تا 
پایان پاییز روند افزایشــی داشــته باشــد قیمت 
تمام خودروهــا اعم از داخلــی و خارجی افزایش 
خواهد یافت. از ســوی دیگر چنانچه قیمت دالر 
 کنترل شــود قیمت خودروها در بازار نیز کنترل 

خواهد شد.

اختالف  نظرهای  سیاسی  منجر  به  رفت  و  برگشت  قیمت ها   شده   است

نوسان قیمت ها  در بازار نیمه تعطیل خودرو

چشم انداز  بازار خودرو 
فربد زاوه، کارشناس خودرو

به طور کلی مقصر شناختن دالالن و واسطه ها در افزایش قیمت ها و رفت و برگشت قیمت ها در هر بازاری فرافکنی است. مگر دالل ها چقدر سرمایه و پول دارند که بتوانند در هر شرایط و بازه زمانی بازار خودرو را در دست داشته باشند و آن را کنترل کنند. این شیوه مقصر شناختن 
دالل در رشد قیمت ها دیگر نخ نما شده و مشکالت از جای دیگری نشات می گیرد. هنگامی که بازارها به مصوبه ای که در مجلس تصویب می شود واکنش نشان می دهند و از طرف دیگر با برخی صحبت ها قیمت ها باال و پایین می شود، دلیل رفت و برگشت قیمت دالل نیست 

و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است که به این قضیه دامن خواهد زد. مگر با دستگیری دالالن در سایر بازارها روند افزایشی قیمت ها متوقف شد که در بازار خودرو هم این اتفاق بیفتد. 
درگیری ها و اختالفاتی که بین مجلس و دولت وجود دارد مسبب رفت و برگشت های قیمتی در بازارهای موازی است. در حال حاضر این سوال مطرح می شود که چرا این سختگیری ها و مصوبات دو سال قبل اتفاق نیفتاد. اقتصاد ایران تحت تاثیر است و غیرممکن است در این 
شرایط به روند نزولی قیمت ها امیدوار باشیم. در کوتاه مدت یعنی تا شب عید امسال یا حتی نیمه نخست سال  1400 و حتی تا پایان سال آینده نیز شاهد رونق چندانی در بازار خودرو نخواهیم بود، بازار در رکود خواهد بود و بازی قیمت ها در محدوده قیمتی کف کنونی ادامه 

خواهد یافت. با وجود این، ممکن است قیمت برخی از انواع خودرو مانند پژو 206 وقتی به کف رسید، کم کم در باد تورمی قرار بگیرد و شیب قیمت این خودروها مثبت شود.
متاسفانه همراهی در ارکان قدرت در زمینه اقتصاد نمی بینیم. این در حالی است که مشکل همیشگی اقتصاد یعنی کسری بودجه شدید هم همچنان وجود دارد. دولت پول ندارد و با آگاهی به این موضوع فضا باید به سمت تنظیم مناسبات مالی باشد نه تعریف بودجه های جدید 

و افزودن ردیف های مصرفی هزینه ها در بودجه سال آینده. به طور کلی عبور از اقتصاد تورمی جز با مذاکرات سیاسی و راه حل های سیاسی امکان پذیر نیست و تعامل با دنیا باید در دستور کار قرار بگیرد.  

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

وام یک میلیونی به حساب برخی از مشموالن دریافت 
دور جدید تسهیالت کرونایی واریز شد. بانک مرکزی 
اعالم کرده که در صورت دریافت اطالعات مشموالن 
جدید، متعاقباً تسهیالت را واریز می کند.با ادامه شیوع 
ویروس کرونا و افزایش فشــار اقتصادی به خانوارهای 
ضعیف و متوسط جامعه و البته بعد از پافشاری مجلس 
به پرداخت یارانه های حمایتــی به مردم، دولت اعالم 
کرد که به 11 میلیون خانوار مجدداً وام یک میلیونی 
پرداخت خواهد کرد ضمن اینکه به مــدت 4 ماه نیز 
ماهانه 100 هزار تومان به ۳0 میلیون نفر می پردازد.

طبق اعالم وزارت رفاه، تمامی افرادی که در نوبت قبل، 
وام کرونای معیشــتی دریافت کرده اند و درآمد ثابت 
ندارند، می توانند متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی 
باشند. نکته مهم اینجاست که افراد دارای درآمد ثابت 
از جمله کارمندان دولت، شرکت های دولتی یا نهادهای 
عمومی غیردولتی، بازنشستگان، بیمه پرداز سازمان 
تأمین اجتماعی یا سایر صندوق های بازنشستگی شامل 
این طرح نمی شوند.گفتنی است، متقاضیان صرفاً باید 
کد ملی خود را از تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست 
خانوار به سرشــماره 6۳69 ارسال نمایند، شهروندان 
عزیز تنها یک بار پیامک ارسال کنند.مهلت متقاضیان 
وام یک میلیونی برای ارسال پیامک به سر شماره 6۳69 
از روز سه شنبه 4 آذر شروع شده و تا سه شنبه 11 آذر 

ادامه  داشت.
واریز وام یک میلیونی به حساب سرپرستان خانوار که 
درخواست خود را از طریق پیامک به وزارت رفاه اعالم 
کرده بودند، آغاز شده است و تا کنون 4.6 میلیون نفر 
این تســهیالت را دریافت کرده اند. طبق اعالم روابط 
عمومی بانک مرکزی، در ادامه حمایتهای ستاد ملی 
مدیریت کرونا و سیستم بانکی از یارانه بگیران، تعداد 
4.515.651 نفر سرپرست خانوار که یارانه معیشتی 
دریافت می کنند و فاقد درآمد ثابت هســتند و تعداد 

147.292 نفــر از یارانه بگیران کــه در مراحل قبلی 
موفق به دریافت تســهیالت ده میلیون ریالی نشده 
بودند )مجموعاً 4.661.015 نفر(، از ســوی سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها )با اخذ پیامک از وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی( شناسایی و به سیستم بانکی معرفی 
شدند که تا ساعت 1۳ پنج شنبه مورخ 1۳  آذر ماه 1۳99 
تسهیالت مربوط به حساب 99.96درصد از افراد یاد 

شده واریز شده است. 
ضمن اینکه امکان واریز تعداد 1.928 فقره تسهیالت 
به دالیلی از جمله مسدودی حساب، فوت سرپرست 
خانوار و سایر خطاها میسر نگردیده است. بدیهی است 
در صورت اخذ اطالعات افراد مشمول جدید در مراحل 
بعدی )یارانه بگیران معیشتی فاقد درآمد ثابت( از سوی 
سازمان هدفمند سازی یارانه ها تسهیالت یک میلیون 
تومانی به حساب متقاضیان متعاقباً واریز خواهد شد. 
حســب اعالم مدیریت کل اعتبــارات بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، بر اساس مصوبات ستاد ملی 
مدیریت کرونــا بالغ بــر 21.421.86۳ نفر تاکنون از 
تسهیالت یک میلیون تومانی سیســتم بانکی )طی 
پنج مرحله( بهره مند شــده اند که مقرر شده اقساط 
تسهیالت پرداختی طی ۳1 قسط از حساب یارانه ای 
ایشان کسر شود.  بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
یک میلیون تومانی بــا نرخ کارمــزد 4 درصد از محل 
باقی مانده منابع بسته جبرانی مصوب جلسه دوازدهم 
مورخ 09/01/1۳99 ستاد ملی مدیریت کرونا، با اقساط 
۳0ماهه و از منابع یارانه معیشتی ماهانه خانوار خواهد 
بود.ضمن اینکه کمک بالعوض )ماهانه مبلغ یک میلیون 
ریال به ازای هر یک از اعضای خانوار( از آذرماه تا پایان 
ســال جاری به مدت چهار ماه، به سرپرســت خانوار 
پرداخت می شود. تعداد اعضای خانواده نیز با توجه به 
زمان پرداخت وام اول یعنی فروردین سال 1۳99 درنظر 

گرفته می شود.

مشاور اتحادیه سراسری مرغداران میهن گفت:افزایش 
20 درصدی نرخ رسمی نهاده های دامی در دو هفته 
گذشته باعث گرانی تخم مرغ در بازار شده است.رضا 
ترکاشــوند اظهار داشــت: افزایش 20 درصدی نرخ 
رســمی نهاده های اصلی در دو هفته گذشته باعث 
افزایش قیمت تخم مرغ در بازار شده، همچنین افزایش 
۳5 درصدی هزینه حمل و نقل هم مزید بر علت شده 
و قیمت تخم مرغ را افزایش داده اســت. وی افزود: با 
شرایط و نرخ مصوب فعلی تخم مرغ که 12 هزار تومان 
در درب مرغداری اســت تولید برای مرغداران صرفه 
اقتصادی ندارد و این موضوع موجب کاهش تولید و 

عرضه تخم مرغ شده است.

ترکاشوند تاکید کرد: مسئوالن قول داده اند هفته آینده 
نرخ مصوب تخم مرغ درب مرغداری را اصالح کنند که 
در صورت تحقق این موضوع و به صرفه بودن تولید این 
محصول بار دیگر افزایش می یابد.وی ادامه داد: افزایش 
تولید به معنی افزایش عرضه تخم مرغ به میادین میوه 
و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای با نرخ مصوب جدید 
است که همین موضوع موجبات کاهش قیمت فعلی 
تخم مرغ را فراهم می آورد.ترکاشوند خاطر نشان کرد: 
امیدواریم شرایط عرضه گسترده تخم مرغ به بازار با 
اصالح نرخ تخم مرغ فراهم شود تا به این ترتیب هم 
تولیدکنندگان متضرر نشوند و هم مصرف کنندگان با 

قیمت پایین تر این محصول را خریداری کنند.

قالیبافان وام ۱۲ میلیون تومانی می گیرند

وام یک میلیونی واریز شد

۴.۶ میلیون نفر امروز وام دوم کرونا را گرفتند

دولت قول اصالح نرخ مصوب را داد

دالیل گرانی تخم مرغ در بازار

آخرین وضعیت بازار مرغ

قیمت ها با اظهارات مسئوالن فاصله زیادی دارد



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2077|شنبه 15 آذر ماه 1399

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

ساي
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
07

ه  7
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

39
ه 9

ر ما
 آذ

15
ه|  

شنب
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دي
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزي

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

پیوند دموکرات ها با سرمایه گذاری های خطرپذیر
حاكميت استارتاپ ها در كابينه جو بايدن

چندی پیش جو بایدن نخستین نفرات از کابینه خود را به صورت رسمی معرفی کرد. یکی 
از نکات جالب کابینه او، ارتباطات افراد معرفی شده با حوزه فناوری و کسب و کار های 

نوپا و استارتاپ ها است.
همزمان با ا ینکه جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایاالت متحده مشغول انتصابات در 
پست های کلیدی دولت است، یکی از نکاتی که قابل توجه قرار گرفته، این است که تعداد 
زیادی از افراد انتخاب شده با حوزه های فناوری، استارتاپ ها و سرمایه گذاری خطرپذیر 

ارتباط دارند.
البته این که در یک دولت دموکرات چنین اتفاقی رخ دهد چندان هم عجیب نیست. 
داده های مستند شده نشان می دهند سرمایه گذاران خطرپذیر و استارتاپ های حوزه 
تامین مالی اکثرا در ایالت ها، شهرستان ها و شهرهای متمایل به دموکرات ها مشغول 

تجارت هستند.
ســطح ارتباط دولت جدید با حوزه فناوری و ســرمایه گذاری های خطرپذیر به طور 
قابل توجهی در افراد منصوب شده متفاوت اســت. به گونه ای که از یک مدیر شرکت 
سرمایه گذاری خطر پذیر تمام وقت و یک مشاور سرمایه گذاری تا یک سرمایه گذار و 
یک استاد در مدرسه تجارت که ارتباط عمیقی با جامعه استارتاپ ها دارد، در کابینه او به 
چشم می خورد. در این گزارش، افراد منصوب شده از سوی بایدن و ارتباطات آن ها با حوزه 

فناوری و استارتاپ ها را بررسی می کنیم.

ران کلین؛ رئیس دفتری که مدیر استارتاپ است
ران کلین، انتخاب بایدن برای رئیس دفتر کاخ سفید، به دلیل رزومه سیاسی خود شهرت 
دارد. وکیلی که تحصیالت خود را در جورج تاون و هاروارد گذارنده اســت. او زمانی که 
بایدن معاون رئیس جمهور بود به عنوان رئیس دفتر وی خدمت می کرد و قبل از آن نیز 

یک سری سمت های سیاسی برجسته داشته است.
اما انتخاب کلین اعتبار خاصی را برای فضای استارتاپ ها به ارمغان می آورد، زیرا او معاون 
اجرایی و مشاور عمومی حوزه سرمایه گذاری های خطر پذیر و در حال رشد در استارتاپ 
 ،)AOL( است. این شرکت که توسط بنیانگذار ای او ال )Revolution( معروف ریولوشن
استیو کیس تاسیس شده است، سابقه طوالنی در تمرکز بر استارتاپ های امیدوار کننده 

در خارج از مراکز اولیه فناوری را دارد.
Revolution همچنین یک شرکت ســرمایه گذار چند مرحله ای است که چندین 
صندوق سرمایه گذاری بزرگ را نیز مدیریت می کند. شرکتی که ران کلین یکی از مدیران 
آن است، در طیف وسیعی از بخش ها از جمله زنجیره تامین و چالش های لجستیکی، 
غذای سالم، خرده فروشی ها، خدمات مصرف کننده، سرگرمی های دیجیتال، نرم افزار و 

مراقبت های بهداشتی سرمایه گذاری می کند.

جنت یلن؛ معلم کسب و کارها
جنت یلن، انتخاب بایدن برای وزارت خزانه داری، رئیس سابق فدرال رزرو است ، سمتی 
که از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بر عهده داشت. پیش از آن نیز، اقتصاددان ارشد در شورای حکام 

فدرال رزرو بود و بعدها نیز رئیس بانک فدرال سانفرانسیسکو بود.
اما طوالنی ترین سمت یلن در واقع یک پست دانشگاهی است. او به عنوان استاد مدرسه 
کسب و کار هاس در دانشگاه برکلی، کالیفرنیا تدریس می کند. یلن در سال ۱۹۸۰ تدریس 
را در آنجا آغاز کرد و همچنان یک استاد برجسته در این دانشکده معتبر جهانی شناخته 
می شود. درست است که حوزه های تمرکز آکادمیک او - که شامل تحقیقات قابل توجهی 
در مورد نابرابری درآمد است - مشخصا مرتبط با تکنولوژی و فناوری نیستند، با این حال، 
هاس و برکلی به شدت با اکوسیستم استارتاپی منطقه خلیج منطقه گره خورده اند. عالوه 
بر برنامه های حمایتی، دانشگاه برکلی به عنوان دانشگاهی پیشرو و برجسته در ایاالت 
متحده برای فارغ التحصیالن و بنیانگذاران استارتاپ های تامین مالی شناخته می شود. 
پس چندان جای تعجب ندارد که بسیاری از این بنیانگذاران سر کالس های جنت یلن 

نشسته باشند.

خريد آنالين با چاشنی صبر
خرید آنالین و توسعه فروشگاه های اینترنتی با گسترش زیرساخت های کسب و کار فضای 
مجازی، یک گام در جهت افزایش رفاه عمومی و دسترسی به خرید آسان است که با شیوع 
ویروس کرونا این نوع خرید از سوی برخی از مردم مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است.

خرید اینترنتی عالوه بر صرفه جویی در زمان، تنوع محصول و نداشــتن محدودیت در 
انتخاب کاال یک فرصت برای خریداران و کاربران اینترنتی است اما در کنار آن معایب 
دیگری هم دارد که از عدم وجود زیرساخت های دیجیتال و عدم فرهنگ سازی خرید 

آنالین نشات می گیرد.

تمایل مردم برای رعایت قواعد قرنطینــه، تقاضای خرید آنالین را افزایش 
داده است

با توجه به شــیوع ویروس کرونا، گزارش های میدانی حاکــی از افزایش حجم فروش 
فروشگاه  های آنالین دارد.اگرچه با شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها و فروشگاه ها 
با هدف کنترل و محدود کردن این بیماری با محدودیت هایی مواجه شــده اند، اما در 
سایه تعطیلی فروشگاه های سنتی، فروشگاه های اینترنتی با اقبال مردمی مواجه شده  و 
کسب و کارشان رونق گرفته است.در واقع، تمایل مردم به رعایت قواعد قرنطینه جهت 
دور ماندن از بیماری باعث شده که تقاضا برای خرید آنالین افزایش یابد و از سوی دیگر 
کسب و کارهایی که تاکنون اقدام به فروش حضوری می کردند حاال با توجه به تعطیلی 
مغازه هایشان ناچار هستند برای فروش اجناس خود رو به فروش اینترنتی بیاورند.در یک 
نگاه گذرا در سطح شهر به ویژه در مناطق عرضه لوازم خانگی، موبایل، صوتی و تصویری 
و غیره می توان مشاهده نمود که فروشگاه ها با نصب بنر “فروش آنالین” ترجیح داده 
اند تا همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.اما به هر حال خرید آنالین همواره با مشکالتی 
هم رو به روست و همین مشکالت می تواند تجربه تلخی را برای مشتاقان خرید آنالین 
به همراه داشته باشد.کیفیت و سالمت کاال، امکان عودت محصول، هزینه های پنهان، 
شیوه پرداخت و امنیت پرداخت، پشتیبانی و مشکالت تحویل از جمله مواردی است که 
می تواند تجربه خرید آنالین را به کام افراد تلخ کند.در سایه کرونا همزمان با رونق کسب 
و کار های مجازی در حوزه خدمات آموزشی و فروش و ارائه محصوالت مختلف برخی از 
کسب و کار های مجازی نیز این روز ها از رونق افتاده اند و مردم ترجیح می دهند در این 

شرایط خانه نشینی را مقدم بر این نوع از خدمات بدانند.

سهم توســعه ارتباطات و فناوری های ديجيتال از 
بودجه سال 1400

ایرنا : »حسینعلی امیری« معاون پارلمانی رئیس جمهوری، دیروز الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰ کل کشور را با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسالمی ارائه کرد.
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مجموعا ۳۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال را برای توسعه 
ارتباطات و فناوری های دیجیتال کشور به وزارت ارتباطات تخصیص داد. از این مبلغ، ۶ 
هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال مربوط به بخش هزینه ای )جاری( و ۳۱ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال 
مربوط به بخش تملک دارایی های سرمایه ای )عمرانی( است. در سال گذشته بودجه در 

نظر گرفته شده برای این وزارتخانه ۳۶ میلیارد و ۳۷۰ هزار میلیارد ریال بود.
  بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، پروژه های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی 
با بودجه پنج هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات انجام و تکمیل خواهد 
شد. طبق تبصره ۱۸ ماده واحده الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ که دیروز به مجلس رفت، وزارت 
ارتباطات اجازه دارد مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات خود را صرف تکمیل و 

انجام پروژه های دولت الکترونیک کند.

اخبار

چراغ سبز بیت کوین به بسته دوم محرک مالی
با اعالم خبر افزایش احتمال تصویب بسته دوم محرک مالی ایاالت متحده، بازارهای مالی واکنش مثبت نشان دادند. در بازار رمزارزها اگرچه بیت کوین ساعات آغازین معامالت را کاهشی به 

پیش برده بود اما در نهایت با تغییر جهت روند افزایشی در پیش گرفت. بیت کوین در پایان معامالت با افزایش ۱.۱۲ درصدی به قیمت ۱۹ هزار و ۴۳۷ دالر معامله شد.

دولــت در حالی بــا خوش 
خیالی اتکای بودجه ۱۴۰۰ 
به نفت را ۴ برابــر کرده که 
»دســت ما کوتاه و خرما بر 
نخیل«گویان باید به دنبال 
مذاکره ای باشــد تا قفل اقتصاد را بگشاید. در واقع با 
بودجه روی میز مجلس، اگر مذاکره نشود و تحریم های 
نفتی برداشته نشود، بودجه سال آینده مثل سیاهچاله 
اقتصاد ایران را در خود می بلعد.درحالی که در سال ۹۹ 
درآمد نفتی پیش بینی شــده ۲.۴۲ درصد کل منابع 
بودجه دولت بود اما در سال ۱۴۰۰، سهم درآمد نفتی 
پیش بینی شــده از کل منابع به ۸.۱۸ درصد افزایش 
یافته است و ارزش ریالی درآمدهای نفتی پیش بینی 

شده ۴.۱۲ برابر شده است.
الیحه بودجه ۱۴۰۰ با رقم ۲۴۳5 هزار میلیارد تومان 
تقدیم مجلس شد که حاکی از رشد بیش از ۲۰ درصدی 
نسبت به سال گذشته است. نگاهی به منابع و مصارف 
نشان می دهد دولت برای سال آینده بودجه انبساطی 
در نظر گرفته است. منابع عمومی دولت حدود ۸۴۰ 
هزار میلیارد تومان برآورد شده که حاکی از رشد ۴۷ 
درصدی است. اما دولت چه منابع درآمدی را برای سال 
آینده در نظر گرفته است؟ درآمدهای مالیاتی در حدود 
۲۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده که نسبت 
به سال گذشــته ۲۱ درصد افزایش نشــان می دهد. 
همچنین دولت پیش بینی ۱۰5 هزار میلیارد تومان 
درآمد حاصل از فروش اوراق بدهی و پیش فروش نفت 
را در بودجه دیده است. نکته مهم دیگر به پیش بینی 
درآمدهای حاصل از صادرات نفت برمی گردد. دولت 
درآمد ۱5۳ هزار میلیاردی حاصل از صادرات نفت را 

برای سال آینده متصور است. سخنگوی ستاد بودجه 
بیان کرده که صادرات نفت با قیمت ۴۰ دالر برای هر 
بشکه و دالر ۱۱ هزار و 5۰۰ تومانی در نظر گرفته شده 
است. بنابراین دولت پیش بینی صادرات روزانه حدود 
۹۰۰ هزار بشکه ای را برای سال آینده دارد. ۹5 هزار 
میلیارد تومان از منابع ســال آینده از طریق واگذاری 
شرکت های دولتی تامین خواهد شد. برداشت ۷5 هزار 
و 5۰۰ میلیارد تومانی از صندوق توســعه ملی، بخش 
دیگری از منابع بودجه ســال آینده را تامین می کند. 
درصد تحقق پایین درآمدهای امســال دولت، نگرانی 
کارشناســان را از افزایش منابع بودجه سال آینده به 
همراه داشته است؛ مســاله ای که می تواند به تشدید 

کسری بودجه و تورم منجر شود.

بودجه براســاس مذاکره و رفع تحریم ها 
بسته شده است

یک اقتصاددان در این رابطه می نویســد: » رشد ۴5 
درصدی  بودجه عمومی دولت در سال آینده، در حالی 
که همین امسال هم بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
 کسری بودجه داشته، یعنی بودجه بر اساس مذاکره و 
رفع تحریم ها بسته شده است. مذاکره نشود و تحریم 
های نفتی برداشــته نشود، بودجه ســال آینده مثل 

سیاهچاله اقتصاد ایران را در خود می بلعد.«

فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه نفت 
بسیار دور از انتظار است

محمود جامساز، اقتصاددان در همین رابطه می گوید: 
»آنکه استمرار سیاست های کنونی و ادامه قطع ارتباط 
دیپلماتیک و تجاری اقتصاد را بســامان نخواهد کرد. 
صرفنظر از تحوالت سیاسی در آمریکا و تغییر رئیس 
جمهور تا تغییر سیاست تحول گرایانه با بهره گیری از 
کنش خردمندانه از سوی سیاستگذاران ما اتفاق نیفتد 

انتظار معجزه در راستای برقراری مناسبات دیپلماتیک 
مطلوب با جهان پیشرفته و لغو تحریم ها و قرار گرفتن 
در زنجیره اقتصاد جهانی بسیار دور از ذهن است اینک 
با این تصویــر از آینده تدوین کنندگان بودجه ســال 
۱۴۰۰ در انتظارات توهم آلود بازگشت سریع بایدن به 

برجام پیش بینی فروش روزانه  ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
بشکه نفت به قیمت هر بشــکه ۴۰ دالر را داده اند که 
بسیار دور از انتظار است.«»کسب و کار« در گفتگو با 
یک کارشناس، چشم انداز فروش نفت در بودجه سال 

آینده را بررسی می کند. 

نايب رئيس كميسيون اقتصادی با اشاره به ركوردهای بودجه و رشد 250 درصدی فروش نفت پيشنهاد رد كليات را داد

رکورد شکنی در الیحه  بودجه
23 درصد بودجه 1400 از فروش نفت تامين می شود

اتكای بودجه 1400 به نفت 4 برابر شد

بودجه 14۰۰؛ ادعای مذاکره یا شوخی دولت؟
لطفعلی بخشی، اقتصاددان

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ در حالی روی میز مجلس قرار دارد که بایستی آن را از وجه دیگری قضاوت کرد و آن، اینکه دولت فعلی طبیعتا در دوره بعدی نیســت؛ یعنی این دولت در سال آینده تنها ۳ ماه در راس کار و نُه ماه در 
دست دولت دیگری است و نکته دوم اینکه مجلس یازدهم با دولت فعلی به شدت در تضاد و تناقض است. به همین دلیل دولت که عمر خود را رو به پایان می بیند و چون خودش مسئول اجرای بودجه نخواهد بود، بودجه را به گونه 
دیگری می نویسد. اگر ما از این دیدگاه نگاه کنیم که رابطه دولت و مجلس رابطه شکرآبی است، دولت با ارائه این بودجه از خود سلب مسئولیت کرده است. دولت بودجه ای نوشته که طبیعتا مجلس آن را رد خواهد کرد. بنابراین 
در این قواره که نگاه کنیم، دولتی که ۷ سال اجازه واردات خودرو را نداده است برای سال آینده که خود مسئول نیست، می خواهد اجازه واردات خودرو بدهد و عددهایی را در این مورد پیش بینی کرده است. برای نفت هم فروشی 
۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه ای در نظر گرفته که اصال نمی توان روی آن حساب کرد و معلوم نیســت که ما با دولت بعدی آمریکا به یک تفاهم برسیم و بتوانیم نفت بفروشیم. بنابراین این اعداد در این بودجه شوخی است و این 

دولت با دولت بعدی و مجلس در حال شوخی کردن است.
از طرفی دولت هر بودجه ای می داد، مجلس رد می کرد. پس در واقع به این ترتیب دولت هم اعدادی در بودجه گنجانده که مجلس رد کند. این مساله خنده دار است. دولت با وجود کسری بودجه و با وجودی که حقوق کارمندان 
را هم قبال اضافه کرده ۲5 درصد دیگر هم اضافه کرده است. درواقع دولت با یک دید کارشناسی خاصی این بودجه را تدوین کرده است. باید در نظر داشت دولت هر بودجه ای می نوشت مجلس با آن مخالفت می کرد. به همین 
دلیل هم دولت ارقامی در بودجه گنجانده که در واقع مجلس هر کاری می خواهد بکند. دولت بودجه ای روی هوا داده و آن مجلس هم باید هر گونه که می خواهد بودجه را برای سال آینده بنویسد. طبیعتا در چشم انداز هیچ گونه 

تفاهمی بین دولت و مجلس وجود ندارد. پس به همین دلیل بودجه سرنوشت خوبی نخواهد داشت. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

اجرای طرح ممنوعیت شــبانه تردد در بسیاری 
از شهرهای کشور، برخی مســافران را با مشکل 
استفاده از تاکسی های اینترنتی مواجه کرده است؛ 
راننــدگان می گویند به دلیل کاهــش کرایه ها و 
نگرانی از جریمه، بسیاری از سفرها را نمی پذیرند 

یا از ساعت ۲۱ تا ۴ کار نمی کنند.

کرایه هــا کاهش یافته اســت؛ صرف 
نمی کند

گروهی از مخاطبان تجارت نیــوز که از رانندگان 
اسنپ یا تپسی هستند، پایین بودن و حتی کاهش 
کرایه ها و باال بودن کمیسیون را دلیل نپذیرفتن 
ســفرها و طوالنی شــدن مدت انتظار مسافران 

می دانند.
– »دلیل کار نکردن، کرایه پایین است. صرف نداره 
تو این وضعیت کرونا جونمون روگذاشــتیم کف 

دستمون واسه چندرغاز کرایه.«
– »از ســاعت ۲۰ شــب به بعد کرایه ها به شدت 
کاهش پیدا می کنه، برای همین اســت که کمتر 
راننده ای ســفر قبول می کنه، مگر کسی که در 
مسیر خانه اش باشه که قبول کنه. ضمنا کال و در 

مجموع کرایه های اسنپ و تپسی این روزها خیلی 
کاهشی شده و دیگه اصال مقرون به صرفه نیست.«

– »من راننده اسنپ وتپسی هســتم ،فعال با این 
قیمت های پایین کار نمی کنم. دقیقا برگشــتیم 
به دوســال پیش. حاال میتونید تیتر بزنین اسنپ 
چراغ خاموش، قیمت ها ورسونده به دوسال قبل.«
– »راننده اینترنتی ام، این کرایه ها آنقدر پایین است 
که حتی مسافر شرمش می آید دست به جیب کند، 
در بعضی اوقات هم آنقدر زیاد می شود که ما رویمان 
نمی شود از مسافر پولش را بگیریم، در هر دو طرف 

نارضایتی در پرداخت و اخذ کرایه هاست.«
– »یکی از دالیل کم شدن تاکسی ها و باال رفتن 
زمان انتظار پذیرش، بسیار پایین بودن نرخ سفرها 
که از هیچ اصول منطقــی تبعیت نمی کند، که با 
کسر کمیسیون دو شــرکت اسنپ و تپسی قانون 
به ارزان فروشی محکوم هستند که به همین دلیل 
آســیب های اقتصادی و روانی برپبکره تاکسی و 

تاکسیرانی وارد کرده.«
– »من یک راننده تپسی هســتم وقتی کرایه ها 

بسیار پایین اومده، خدمات ماشین بسیار باال رفته 
قطعات گران شده، ساعت ۱۰ شب تپسی را روشن 
کردم از تهران پارس تا سه راه یاسر ۱۷۰۰۰ تومان، 
برگشت هم معلوم نیست تا کی باید منتظر باشی 

تا بهت مسیر بخوره.«
– »قیمت ها ســر بفلک کشیده، روزی ۱۰ساعت 
اسنپ کار کنیم، بعد از کمیسیون و سوخت و … 
برای خرید ۲ کیلو میوه که می شه ۱۰۰تومن هم 
پول نمی مونه .آخه این چه ظلمیه؟ از سر اجبار باید 
تن به بیگاری بدیم. بخدا اگه ماشین بفروشیم سود 

پولش می تونه بهتر ازین وضع باشه.«

جریمه می شویم؛ کی پاسخگو است؟
برخی از رانندگان اسنپ و تپسی اما در ساعت های 
منع تردد جریمه شده اند و از اینکه این جریمه ها 

پاک نشوند، نگرانند.
– »من راننده اسنپ وتپســی هستم. قبال تاساعت 
۱۲شب کار می کردم اما در این شب های اعالم شده 
دو شب کار کردم هر دوشــب برایم پیامک جریمه 

آمده، خب من هم می ترسم دیگه بعد از ۹ شب کار 
نمی کنم، تازه اگر تردد تاکسی اینترنتی مجاز هست 
پس چرا پیامک جریمه می یاد؟ یعنی شرکت اسنپ 
و تپسی و راهور نمی تونند برنامه ای داشته باشند که 

بدونند ما تاکسی اینترنتی هستیم؟«
– »من خودم تو اسنپم ولی شب رو کار نمی کنم. با 
اینکه وضع مالیم خرابه و به پول نیاز دارم، ساعات 
منع تــردد رو نمیرم، چرا؟ یکی بــه خاطر اینکه 
اسنپ اعالم می کنه رانندگانی جریمه نمی شن که 
تا ۴صبح هر روز فعال باشن و یک دلیل دیگه همون 
پیام جریمه که براشون ارسال میشه ترسی به جون 

رانندگان میفته که اگ جریمه پاک نشه چی؟«
– »همسر من راننده اسنپ هست، االن چند شب 
می شه نمی ره چون ۴ تا جریمه براش اومده اینا 

رو کی می خواد بده؟ چرا اسنپ جوابگو نیست.«
– »من راننده اســنپم. دقیقا همون شب اول برام 
اخطار و جریمه اومد. این طوری نمی شه کار کرد 
… هر دفعه یک چیزی می گن. حتی یک مسئولی 
گفت اگه یک یا دو سفر در ساعات ممنوعه داشته 
باشن باز هم جریمه می شن باید روز هم کار کنی 

تا چند تا سرویس هم شب بری.«

همه گیری ویروس کرونا و افزایش مرگ و میر ناشی از ابتال 
به کووید-۱۹ در سراسر جهان شرایط ویژه ای را پدید آورد 
که خانه نشینی و دورکاری را به سبک جدیدی از زندگی 
روزمره مردم تبدیل کرد. به این ترتیب است که استفاده 
از ابزارهای دیجیتال شخصی، اینترنت و اپلیکیشن های 
ارتباطی و پیام رسان در ماه های اخیر به طرز چشمگیری 
افزایش یافته است، تا جایی که بسیاری از سرویس های 
پیام رســان و تماس تصویری در این ماه ها شــاهد رشد 
قابل توجه درآمد خود بوده اند و این بازار به سرعت در حال 
بزرگ شدن است.با این اوصاف چندان عجیب نیست که 
شرکت Salesforce هم به دنبال کسب سهم خود از این 
بازار پرسود باشد. در همین راستا این شرکت روز گذشته 
 Slack از خرید قطعی پلت فرم معروف همکاری تیمی
 Slack پلت فرم Salesforce ،خبر داد. بر این اســاس
را با قیمت نهایی ۷/ ۷ میلیارد دالر خریده است تا بتواند 
با ادغام آن با ابــزار Customer۳۶۰ خودش، امکانات 
جدید و بیشتری را در اختیار مشتریانش قرار بدهد. ابزار 

Customer ۳۶۰ که اولین بار در ســال ۲۰۱۸ به بازار 
 ،Salesforce معرفی شد، امکان اتصال به اپلیکیشن  های
تطبیق منابع داده یک سازمان، دسترسی به نقشه کار تیمی 
و ایجاد فضایی را فراهم مــی آورد که به گفته مدیران این 
شرکت »سیستم عاملی برای ارائه شیوه جدید کار« است.

شایعات درباره این خرید اولین بار در هفته گذشته منتشر 
 Salesforce شد که نشان می داد، غول نرم افزارهای ابری
که بیشتر به خاطر ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری یا 
CRM شناخته می شــود، در حال مذاکره برای خرید 
پلت فرم Slack است. در سالی که کرونا کشورهای جهان 
را درنوردیده و نیاز به کار از راه دور و خانه نشــینی بیشتر 
هم شده است، تعداد کاربران Slack هم بیشتر و بیشتر 
شده تا جایی که حاال رقیبی بزرگ و جدی برای پلت فرم 
Microsoft Teams به حســاب می آید. روند افزایش 
سرمایه بازار Slack از سال گذشته آغاز شد، تا جایی که 

این استارت آپ در ماه ژوئن ســال ۲۰۱۹ سهام خودش 
را برای اولین بار در بــازار بورس نیویورک عرضه کرد. این 
عرضه اولیه با قیمت ۳۸ دالر برای هر سهم و ارزش بازار ۲۳ 
میلیارد دالری آغاز شد. قیمت سهام این شرکت اما در طول 
هفده ماه گذشته ســقوط کرده و حتی در هفته گذشته، 
قیمت ســهام Slack بین ۲5 تا ۳۲ دالر در نوسان بوده 
است. با این حال اما انتشار شایعات و اخبار مربوط به تمایل 
Salesforce برای خرید این پلت فرم، باعث شد قیمت 
سهام Slack تا بیش از ۴۴ دالر هم برسد و در نهایت ارزش 

بازار آن تا ۲5 میلیارد دالر افزایش پیدا کند.

  قیمت پیشنهادی باال
شرکت Salesforce پیشــنهاد قیمت این خرید را ۱۰ 
درصد باالتر از ارزش بازار اخیــر Slack اعالم کرد. این 
قیمت اما تا ۶۰درصد بیشتر از سرمایه بازار این پلت فرم 

تا پیش از مطرح شــدن شــایعات خرید بوده است. این 
شرکت به ســهامداران Slack اعالم کرد که در صورت 
موافقت با انجام این معامله، آنها به ازای هر سهم ۷۹/ ۲۶ 
دالر به صورت نقدی و ۰۷۷۶/ ۰ سهم رایج این پلت فرم را 
دریافت می کنند که این اقــدام ارزش Slack را تا پایان 
ماه نوامبر بــه ۷/ ۲۷ میلیارد دالر رســاند. انتظار می رود 
این معامله در فصل دوم مالی ســال ۲۰۲۲ نهایی شود 
که مقارن با نیمه دوم ســال ۲۰۲۱ خواهد بود. بعد از آن 
پلت فرم Slack به بخشــی عملیاتی در درون ساختار 
Salesforce تبدیل می شود و البته همچنان توسط هم 
بنیانگذار و مدیرعامل فعلی آن یعنی »استوارت باترفیلد« 
اداره خواهد شد.Salesforce و Slack رابطه متقابل 
بلندمدتی در زمینه های مختلف  ادغام محصولی داشته اند 
که همین موضوع به اشتراک گذاری اطالعات میان این دو 
پلت فرم را ساده تر خواهد کرد. شرکت Salesforce در 
حال حاضر پلت فرم اجتماعی مبتنی بر راهکارهای شرکتی 

خودش را با نام Chatter دارد. 

چرا رانندگان اسنپ و تپسی، سفرها را نمی پذیرند؟

سرویس های همکاری آنالین؛ عرصه رقابتی جدید
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