
بــا تصویب ســتاد ملی مقابلــه بــا کرونا، حق 
بیمه دو مــاه آذر و دی ماه کارفرمایان مشــاغل 
غیردولتــی آســیب دیــده از کرونا از ســوی 
سازمان تامین اجتماعی اســتمهال و پرداخت 
تســهیالت بــه کســب وکارهــای ورزشــی 
 غیردولتی آســیب دیده از کرونــا مورد موافقت 

قرار گرفت.
به گزارش ایســنا، ســتاد ملی مقابله با کرونا در 
چهل و هفتمین نشست خود اقدامات جدیدی در 
حمایت از فعاالن اقتصادی و کسب و کارهای به 

شدت آسیب دیده از کرونا تصویب کرد.
استمهال حق بیمه کارفرمایی، ارائه تسهیالت به 
کسب وکارهای ورزشی غیردولتی آسیب دیده از 
کرونا و مستثنی کردن پرداخت وام و تسهیالت 
کرونا از ماده ۵ مکرر اصالح قانون چک از جمله 
اقدام جدیدی بود که مورد تصویب ســتاد ملی 

مقابله با کرونا قرار گرفت.
ستاد در این جلسه با استمهال حق بیمه دو ماه 
آذر و دی کارفرمایان مشاغل و کسب و کارهای 
غیردولتی به شدت آسیب دیده از کرونا یا به اجبار 
تعطیل شده توسط سازمان تامین اجتماعی و به 

تشخیص کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی 
کرونا موافقت کرد.

بر اســاس این مصوبه، از محل منابع مربوط به 
کرونا، تســهیالت ویژه با بازپرداخت یکساله در 
اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد و 
میزان و شرایط تسهیالت مذکور توسط کارگروه 
مقابله با پیامدهای اقتصــادی کرونا تعیین می 

شود.
الز به ذکر اســت که مصوبه استمهال حق بیمه 
ســهم کارفرمایان به جز تولیدکنندگان شامل 

حال همه کسب و کارها می شود.
از دیگر مصوبات چهل و هفتمین نشســت ستاد 
ملی مقابله با کرونا، ارائه تســهیالت به کســب 
وکارهای به شــدت آســیب دیده غیردولتی در 

حوزه ورزش و جوانان است.
برابر این مصوبه، متقاضیان واجد شرایط تا پایان 
دی ماه می توانند مراحل ثبت نام خود را دنبال 
و از تسهیالت پیش بینی شــده استفاده کنند. 
برای این دســته متقاضیان، بازپرداخت اقساط 
تسهیالت دریافتی از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز 

خواهد شد.

همچنین با تصویب ستاد، بازپرداخت تسهیالت 
بانکی قبلی دریافت شده توسط کسب وکارهای 
حوزه ورزش و جوانان تا پایان سال جاری امهال 
شد و ســتاد ملی مقابله با کرونا با تمدید مهلت 
پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، هزینه های 
آب، برق و گاز و هزینه های مالیاتی با سررسید 
سال ۱۳۹۹ مربوط به کسب وکارهای به شدت 
آســیب دیده ورزشــی غیردولتی تا پایان سال 

۱۳۹۹ موافقت کرد.
مستثنی کردن پرداخت تســهیالت کرونایی از 
ماده)۵( مکرر اصالح قانون چک از دیگر مصوبات 
ستاد بود که به موجب آن، هرگونه حمایت دولت 
از خانوارها و مشاغل آسیب دیده اعم از پرداخت 
وام کرونا، پرداخت کمک معیشــتی و کمکهای 
بالعوض، مشمول محدودیتهای مقرر در ماده ۵ 

مکرر اصالح قنون چک نخواهد شد.
این دســته پرداختی ها جزو مســتثنیات دین 
محسوب شــده و از ســوی طلبکاران دولتی یا 
خصوصی، ســازمان تامین اجتماعی و سازمان 
 امور مالیاتــی قابل برداشــت یا قابــل توقیف 

نخواهد بود.

دبیــر انجمن موبایــل، تبلت و لــوازم جانبی با 
بیان اینکه نرخ های محاســبه قیمت تمام شده 
برای موبایل بســیار متغیر اســت، عنوان کرد 
که با اجرایی شــدن طرح افق که قیمت کاال از 
فروشــنده تا خریدار در ســامانه ثبت می شود، 
 می تــوان در بــازار موبایــل شــفافیت ایجاد 

کرد.
امیر اسحاقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در 
هفته های گذشــته تخصیص ارز مناسبی از سوی 
بانک مرکزی به شــرکت ها داده شده،  گفت: البته 
هنوز بسیاری از شــرکت ها تخصیص نگرفتند اما 
طبق آمار، همین میزان تخصیص عدد قابل توجهی 
اســت و پیش بینی می کنیــم در فرآیند واردات 
افزایش  عرضه را در هفته های آینده خواهیم داشت 
و اگر بازار فروشگاه های کشور باز شود و وضعیت به 
حالت عادی برگردد، احتماال از نظر عرضه و تقاضا 
شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود و هرچه کاالی 
بیشــتری توزیع شــود، قیمت در بازار متعادل تر 

خواهد بود و مردم هم بیشتر بهره مند می شوند.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی بازار موبایل بیان 
کرد: منطقی ترین روش که هنوز از سوی وزارت 

صمت اجرایی نشده این اســت که شرکت های 
واردکننــده هنــگام واردات،  موظف شــوند بر 
اســاس دســتورالعمل و ضوابط قیمت گذاری 
کاالهای وارداتی ســازمان حمایت، قیمت  کاال 
را در ســامانه ۱۲۴ ثبت کنند کــه مردم هنگام 
خرید بتوانند قیمــت مصرف کننده نهایی را که 
در سامانه درج شده، استعالم کنند. دبیر انجمن 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: ما پیشنهاد 
کردیم قیمتی که بازرگانان در این ســامانه ثبت 
می کنند، برای مردم قابلیت اســتعالم پیامکی 
داشته باشد و بتوانند IMEI را به یک سرشماره 
پیامک کرده و همانطور کــه از اصالت گارانتی 
و نام شــرکت واردکننده و گارانتی کننده مطلع 
می شــوند، از حداکثر قیمت مصرف کننده هم 
آگاه شــوند. زیرســاخت این موضوع هم وجود 
 دارد اما تا کنون از ســوی وزارت صمت اجرایی 

نشده است.
اسحاقی با اشــاره به نقش طرح افق در شفافیت 
فروش کاال توضیــح داد: از آنجایــی که قیمت 
خرید کاال توسط شــرکت ها و قیمت خرید ارز و 
زمان حمل و هزینه های جانبی برای شــرکت ها 

متفاوت است، نرخ های محاسبه قیمت تمام شده 
برای موبایل هم بسیار متغیر است. تنها مسیری 
که می تواند شفافیت ایجاد کرد، فعال سازی طرح 
افق است که مطالبه ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز و ســامانه همتا بوده اســت. سامانه نظارت 
بر شــبکه فروش از واردکننده شروع می شود و 
تا مصرف کننده، هر شــخصی در زنجیره فروش 
کاال را در برمی گیرد. در این سامانه، قیمت کاال 
از فروشنده تا خریدار ثبت می شود و این فرآیند 

می تواند در بازار موبایل شفافیت ایجاد کند.
وی با اشــاره بــه راهکارهای افزایــش قدرت 
خرید مردم اظهار کرد: پیشــنهاد مــا این بوده 
که تخصیــص ارز مخصوصا بــرای کاالهایی که 
ســهم عمده ۹۰ درصد متقاضی را در بازار دارد، 
در اولویت ویژه قــرار گیرد و دائما بــه این کاال 
تخصیص ارز بدهنــد. اگر هزینه ها بــه نظر باال 
می رســد، دولت با کم کردن ســود بازرگانی و 
تســهیالتی کــه می توانــد در مــوارد مختلف 
بــرای بازرگانان ایجــاد کنــد،  می تواند کمک 
 کند که قیمت تمام شــده کاال کاهش یابد و به 

مصرف کننده برسد.

به دنبال دستور گمرک ایران برای تعیین تکلیف کاالهایی که 
صاحبان آن در مهلت تعیین شده برای ترخیص اقدام نکرده 
و مشمول مقررات متروکه شــده اند و حتی محتکر محسوب 
و به مراجع قضایی معرفی می شــوند، سازمان اموال تملیکی 
 برای پیگیری کاالهــای متروکه و تعیین تکلیــف آنها ورود

 کرده است.
به گزارش ایســنا، در حالی انتقادات زیادی از سوی صاحبان 
کاال و مســئوالن در رابطه بــا دپوی کاال در گمــرک و بنادر 
مطرح بود و با وجــود بخش نامه ها و مصوبــات قبلی باز هم 
گره ترخیص این کاال ها که به حدود هشــت میلیون تن می 
رسید ، باز نشد که چندی پیش طی مذاکرات صورت گرفته 
و تاکید مقام معظم رهبری بر هماهنگی دستگاه های مرتبط 
برای ترخیص کاال های دپو شده و تامین نیاز داخل، در ستاد 
هماهنگی اقتصــادی دولت مصوبــه ای در رابطه با ترخیص 
فوری کاالهای اساســی و کاال و مواد اولیــه مرتبط با تولید 
 صادر شــد که بر رفع موانع موجود به ویژه گــره های ارزی 

تاکید داشت.
مصوبــه مربوطــه از ۱۷ آبــان مــاه ابــالغ و اجرایی شــد 
اما گمرک ایــران با کید بر اینکــه بهانه ای بــرای صاحبان 
کاالهای مشــمول مصوبه باقی نمانده  کــه در ادامه بارها به 
 صاحبان کاال هشدار داد که نســبت به انجام فرایند ترخیص 

اقدام کنند.

دستور گمرک برای برخورد با صاحبان کاالهایی که 
در ترخیص تعلل داشته یا مایل به آن نیستند

این جریان تا جایی پیش رفت که در هفته گذشــته مهرداد 

جمال ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - بخشــنامه ای به 
گمرکات اجرایی بــرای برخورد با صاحبــان کاالهایی که از 
ترخیص خودداری یا به موقع نســبت به آن اقدام نمی کنند، 
ابالغ کرد که طی آن در صورت عدم اقدام صاحب کاال در مهلت 
تعیین شده، کاال مشمول مقررات متروکه شده و حتی بحث 
احتکار کاال و ارائه اســامی محتکران به مراجع قضایی مطرح 

شد.

ورود سازمان اموال تملیکی به وضعیت ترخیص 
کاال و متروکه شدن آن

اما اطالعات دریافتی ایســنا از این حکایت دارد که به دنبال 
بخشــنامه گمرک ایران، ســازمان اموال تملیکی که بعد از 
متروکه شــدن کاال مســئول دریافت و تعییــن تکلیف کاال 
اســت، اقدام در رابطه بــا تعیین تکلیف کاالهای مشــمول 
مقررات متروکه را مورد تاکید قرار داده اســت.  این در حالی 
 اســت که ســازمان جمع آوری و فروش امــوال تملیکی به 
ســازمان های اســتانی خود اعالم کرده اســت که »با توجه 
به بخشــنامه معاون فنی گمرک ایران به گمرکات کشــور 
در خصوص رســوب کاال در انبار بنادر، گمرکات و انبارهای 
عمومی، مراتب به قید فوریت از گمــرکات مربوطه پیگیری 
و کاالهایی که مشــمول متروکه شده اســت نسبت به انجام 
تشــریفات قانونی در خصوص تعیین تکلیف آنها اقدام الزم 

انجام و نتیجه اعالم شود.«
این در حالی اســت که پیش از این معاون فنی گمرک ایران 
در رابطه با بخشــنامه مربوطه اعالم کرده بــود که در مورد 
کاالهایی که به گمرک اظهار شده یا در حین انجام تشریفات 

گمرکی هستند، اگر بررســی ها نشــان از عدم وجود دلیل 
قانونی صاحب کاال جهــت پرداخت حقوق ورودی و ترخیص 
قطعی باشــد، آنگاه به وی طی اخطــاری ۲۰ روز زمان برای 
 ترخیص داده می شــود و اگر اقدام نکند، این کاال نیز متروکه 

خواهد شد.

دستور فوری سازمان اموال تملیکی برای تعیین 
تکلیف کاالهای متروکه در گمرک

به دنبال دســتور گمرک ایران برای تعیین تکلیف کاالهایی 
که صاحبان آن در مهلت تعیین شــده بــرای ترخیص اقدام 
نکرده و مشــمول مقررات متروکه شــده اند و حتی محتکر 
محسوب و به مراجع قضایی معرفی می شوند، سازمان اموال 
 تملیکی برای پیگیری کاالهــای متروکه و تعیین تکلیف آنها 

ورود کرده است.
به گزارش ایســنا، در حالی انتقادات زیادی از سوی صاحبان 
کاال و مســئوالن در رابطه بــا دپوی کاال در گمــرک و بنادر 
مطرح بود و با وجــود بخش نامه ها و مصوبــات قبلی باز هم 
گره ترخیص این کاال ها که به حدود هشــت میلیون تن می 
رسید ، باز نشد که چندی پیش طی مذاکرات صورت گرفته 
و تاکید مقام معظم رهبری بر هماهنگی دستگاه های مرتبط 
برای ترخیص کاال های دپو شده و تامین نیاز داخل، در ستاد 
هماهنگی اقتصــادی دولت مصوبــه ای در رابطه با ترخیص 
فوری کاالهای اساســی و کاال و مواد اولیــه مرتبط با تولید 
 صادر شــد که بر رفع موانع موجود به ویژه گــره های ارزی 

تاکید داشت.
مصوبــه مربوطــه از ۱۷ آبــان مــاه ابــالغ و اجرایی شــد 

اما گمرک ایــران با کید بر اینکــه بهانه ای بــرای صاحبان 
کاالهای مشــمول مصوبه باقی نمانده  کــه در ادامه بارها به 
 صاحبان کاال هشدار داد که نســبت به انجام فرایند ترخیص

 اقدام کنند.

دستور گمرک برای برخورد با صاحبان کاالهایی که 
در ترخیص تعلل داشته یا مایل به آن نیستند

این جریان تا جایی پیش رفت که در هفته گذشــته مهرداد 
جمال ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - بخشــنامه ای به 
گمرکات اجرایی بــرای برخورد با صاحبــان کاالهایی که از 
ترخیص خودداری یا به موقع نســبت به آن اقدام نمی کنند، 
ابالغ کرد که طی آن در صورت عدم اقدام صاحب کاال در مهلت 
تعیین شده، کاال مشمول مقررات متروکه شده و حتی بحث 
احتکار کاال و ارائه اســامی محتکران به مراجع قضایی مطرح 

شد.

ورود سازمان اموال تملیکی به وضعیت ترخیص 
کاال و متروکه شدن آن

امــا اطالعــات دریافتی ایســنا از ایــن حکایــت دارد که 
به دنبال بخشــنامه گمرک ایران، ســازمان امــوال تملیکی 
که بعــد از متروکه شــدن کاال مســئول دریافــت و تعیین 
تکلیــف کاال اســت، اقــدام در رابطــه بــا تعییــن تکلیف 
 کاالهای مشــمول مقــررات متروکــه را مورد تاکیــد قرار 

داده است.
 ایــن در حالی اســت کــه ســازمان جمــع آوری و فروش 
اموال تملیکی به ســازمان های اســتانی خــود اعالم کرده 

اســت که »با توجه به بخشــنامه معاون فنــی گمرک ایران 
به گمرکات کشــور در خصوص رســوب کاال در انبار بنادر، 
گمــرکات و انبارهــای عمومــی، مراتــب به قیــد فوریت 
از گمــرکات مربوطــه پیگیــری و کاالهایی که مشــمول 
متروکه شده اســت نســبت به انجام تشــریفات قانونی در 
 خصوص تعییــن تکلیــف آنها اقــدام الزم انجــام و نتیجه 

اعالم شود.«
این در حالی اســت که پیش از این معاون فنی گمرک ایران 
در رابطه با بخشــنامه مربوطه اعالم کرده بــود که در مورد 
کاالهایی که به گمرک اظهار شده یا در حین انجام تشریفات 
گمرکی هستند، اگر بررســی ها نشــان از عدم وجود دلیل 
قانونی صاحب کاال جهــت پرداخت حقوق ورودی و ترخیص 
قطعی باشــد، آنگاه به وی طی اخطــاری ۲۰ روز زمان برای 
 ترخیص داده می شــود و اگر اقدام نکند، این کاال نیز متروکه 

خواهد شد.
همچنین طبق توضیح ارونقی، در رابطه بــا کاالهایی که به 
گمرک اظهار شده و پس از انجام تشریفات گمرکی برای آن ها 
پرونده الکترونیکی و مجوز بارگیری صادر شده است، صاحبان 
کاال ظرف یک ماه باید نسبت به خروج اقدام کنند در غیر این 
صورت فقط هفت روز به آن ها فرصت ترخیص داده می شود و 

اگر اقدام نکنند، کاال متروکه خواهد شد.
معاون فنی گمــرک ایران تاکید کــرده بود اقــدام به عدم 
ترخیص بــه موقع و خــروج کاال پــس از یک مــاه از مجوز 
بارگیری می تواند از مصادیق احتکار به شــمار آید و اسامی 
 این صاحبان کاال جهت هر گونه دســتور بــه مراجع قضایی 

اعالم خواهد شد.

چگونه می توان قیمت موبایل را در بازار شفاف کرد؟اقدامات جدید دولت در حمایت از کسب و کارها

دستور فوری سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف کاالهای متروکه در گمرک
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طرح عمرانی 300-100 
در استان اصفهان اجرا می شود

بورس به کانال 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

واحد بازگشت

برخورد جدی با 
کسانی که از سال ۹۸ 
دالر دولتی گرفتند 
و کاالیی وارد نکردند 

جهانگيری خبر داد

 بودجه با نگاه 
واقع بینانه و منطبق 

بر نیازهای جامعه 
تدوین شده است
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

دو روی سکه 
بودجه 1400

کنترل تورم، چاره بازار 
اجاره بها 

دید دولت در زمان تنظیم 
بودجــه ۱۴۰۰ خــوش 
 بینانه بوده زیرا در بودجه 
بسته شده شرایط را برای 
زیاده درآمد مناسب دیده است. این زیاده درآمد 
هم تنها از مسیر تعدیل تحریم ها قابل تحقق 
است تا از این کانال، فروش نفت به شرایط عادی 
 برگردد و مشکالت ناشی از توقف صادرات نفتی 

وجود نداشته باشد.

  سید کمیل طیبی، اقتصاددان

  مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن
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زمزمه رد شدن کليات بودجه  قوت گرفت

آینده فروشی 
در الیحه بودجه 14۰۰

تاثیر مثبت کاهش نرخ 
ارز  بر کسب و کارها

طرح ماليات بر عایدی سرمایه همچنان اندر خم یک کوچه قرار دارد

مزد بگیران  در تور مالیاتی
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تداوم گرانی افسارگسیخته  اجاره بها
سقف  2۵  درصدی  افزایش   اجاره بها   عملی   نشد

متوسط   اجاره   ماهانه   واحد ۵۰ متری   در تهران ۳.2  میلیون  تومان  شد

بردن بند بند بودجه ۱۴۰۰ زیر ذره بین نقد در حالی 
هنوز به طور جدی انجام نشــده که نگاهی گذرا به 
این الیحه پیشنهادی نشانگر اعداد عجیب و غریب 
در بودجه قرن جدید است؛ اعدادی که هرچند در 
جزئیات ابهام دارند، اما می توانند منجر به اتفاقات 
بدتری برای سال ۱۴۰۰ باشــد. بودجه ۱۴۰۰ در 
حالی می رود تا دامی برای دولت بعد باشــد که به 
اجبار دولت سیزدهم را وامی دارد تا همان روندهای 
هشت ســاله دولت های یازدهم و دوازدهم را ادامه 
دهد. در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ نسبت به سال 
۱۳۹۹، بودجه عمومی دولت با ۶۵ درصد افزایش 
)۳۶۶ هزار میلیارد تومان( بــه ۹۳۰ هزار میلیارد 

تومان، درآمدهای دولت با...

مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران شــاخص 
مدیران خرید )PMI( کل اقتصاد ایــران در آبان 
۱۳۹۹ را معادل ۴۵.۷۰ واحد اعالم کرد که گرچه 
همچنان زیر مرز ۵۰ واحــد و در محدوده انقباض 
و رکود قرار دارد اما نســبت به ماه قبــل با بهبود 
۱.۲۳ واحدی مواجه شــده است. بررسی جزئیات 
شامخ نشان می دهد یکی از دالیل بهبود اندک این 
شاخص، تأثیر مثبت کاهش نرخ ارز بر قیمت مواد 
اولیه و قیمت فروش بوده است.شــاخص مدیران 
خرید )PMI( موسوم به شــامخ از مهرماه ۱۳۹۷ 
توســط مرکز پژوهش های اتاق ایران محاســبه و 
منتشر می شود و این مرکز در سومین سال انتشار 
گزارش های شاخص مدیران خرید )PMI( موسوم 

به شامخ، چهاردهمین دوره...



اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
الیحه بودجه با نگاه واقع بینانه و منطبق 

بر نیازهای جامعه تدوین شده است
رئیس جمهور گفت: بودجه ارایه شده از سوی دولت با 
نگاه واقع بینانه نسبت به شرایط پیش رو در سال آینده 
و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و منطبق 
بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است.
حسن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه در یکصد و 
هشتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت اظهار داشت: بر اساس شــرایطی که بودجه 
سال ۱۴۰۰ تنظیم شده ، این بودجه حاوی پیام های 
روشن و متعدد و بیانگر وضعیت اقتصادی کشور در 
سال آینده است و از این نظر هم فعاالن اقتصادی و 
هم عموم مردم می توانند افق روشن اقتصادی سال 
آینده را از پیام های بودجه دریافت و مسئوالن مرتبط 
با حوزه های مختلف اقتصادی نیز این پیام ها را بطور 

شفاف برای افکار عمومی بیان کنند.

رخورد جدی با کســانی که از 
سال ۹۸ دالر دولتی گرفتند و 

کاالیی وارد نکردند
اســحاق جهانگیری با تاکید بر ضرورت تامین 
کاالهای اساســی و دارو به خصوص در سه ماه 
پایانی سال، از دستگاههای ذیربط خواست نسبت 
به تامین کاالهای اساسی و دارو پیگیری مستمر 
و مجدانه داشته باشند.معاون اول رییس جمهور 
همچنین بر لزوم برنامه ریزی دقیق جهت تامین 
کاالهای اساســی و دارو برای سال ۱۴۰۰ تاکید 
کرد و گفت: الزم اســت میزان کاالهای اساسی 
و دارو و همچنین ارز مورد نیاز برای سال ۱۴۰۰ 
برآورد شــود تا تصمیمات الزم در این خصوص 

اتخاذ گردد.

خبر

مرکز پژوهش های اقتصادی 
اتاق ایران شاخص مدیران 
خریــد )PMI( کل اقتصاد 
ایــران در آبــان ۱399 را 
معــادل ۴5.7۰ واحد اعالم 
کرد که گرچه همچنان زیر مرز 5۰ واحد و در محدوده 
انقباض و رکود قرار دارد اما نسبت به ماه قبل با بهبود 
۱.23 واحدی مواجه شــده اســت. بررسی جزئیات 
شامخ نشــان می دهد یکی از دالیل بهبود اندک این 
شــاخص، تأثیر مثبت کاهش نرخ ارز بر قیمت مواد 
اولیه و قیمت فروش بوده است.شاخص مدیران خرید 
)PMI( موسوم به شامخ از مهرماه ۱397 توسط مرکز 
پژوهش های اتاق ایران محاســبه و منتشر می شود و 
این مرکز در سومین سال انتشار گزارش های شاخص 
مدیران خرید )PMI( موسوم به شامخ، چهاردهمین 
دوره شامخ کل اقتصاد و بیست و ششمین دوره شامخ 
بخش صنعت را برای آبان ۱399 منتشر کرده است.
در آبان امسال، شامخ کل اقتصاد با ۱.23 واحد بهبود 
نسبت به ماه قبل به ۴5.7۰ واحد رسیده؛ اما هم زمان 
شــامخ بخش صنعت ۴.59 واحد سقوط کرده و روی 

رقم ۴7.63 واحد ایستاده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شــده از بنگاه های اقتصادی 
کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران 
در آبان ماه ۴5.7 به دست آمده  است که نشان می دهد 
نســبت به مهره ماه )۴۴.۴7(، نــرخ کاهش کمتری 
در برخی فعالیت های اقتصادی وجود داشــته است. 
بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در طرح شامخ آبان 
ماه، به غیراز مؤلفه میزان سفارشات جدید مشتریان 
درمجموع وضعیت ســایر زیرشــاخص های اصلی را 
بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده اند. نتایج نشان می دهد 
درحالی که در این ماه اکثر فعالیت های بخش صنعت 
با رکود روبرو بوده است، افزایش اندک در شاخص کل 
ناشی از کم شدن شدت رکود در بخش خدمات بوده 

است.در این ماه، شاخص میزان فعالیت های کسب وکار 
)۴6.68( نســبت به مهرماه )۴3.5۱( با نرخ کاهش 
کمتری روبرو بوده اســت. هرچند میزان تولیدات و 
ارائه خدمات در بخش ساختمان و به ویژه در صنعت با 
کاهش روبرو بوده است اما مالیم تر شدن نرخ کاهش 
در بخش خدمات و کشاورزی، درمجموع باعث افزایش 
اندک در شــاخص کل میزان فعالیت های کسب وکار 
شده است.از سوی دیگر شــاخص قیمت خرید مواد 
اولیه یا لوازم خریداری شده )83.۰9( نسبت به مهرماه 
نرخ افزایش کمتری داشته است و برای اولین بار طی 
7 ماه گذشته شدت در افزایش در قیمت ها کمتر بوده 
است که دلیل عمده آن روند کاهش نرخ ارز بوده است. 
این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش مرکز 
آمار ایران نرخ تورم ماهانه آبان 5.2 درصد یعنی نسبت 
به نرخ 7 درصدی مهر اندکی کاهش یافته اما نرخ تورم 
۱2 ماهه منتهی به آبان ماه 29 درصد و نسبت به ماه 
قبل ۱.8 درصد افزایش داشته است.همچنین قیمت 
فروش محصوالت تولید شده یا خدمات ارائه شده در 
آبان ماه )6۴.7۱( با افزایش کمتری نسبت به مهرماه 

)77.3۱( همراه بوده  و این روند در بخش ساختمان 
بسیار مشهودتر از ســایر بخش ها  است. به طورکلی 
کندتر شدن روند افزایش قیمت ها متأثر از انتظارات 
خوش بینانه در کاهش نرخ ارز بوده اســت و عالوه بر 
آن کاهش شدید تقاضا در بخش ساختمان در شدت 
مالیم تر شدن روند قیمت ها در این بخش تأثیر داشته 
اســت.در این میان، شــاخص انتظارات در ارتباط با 
میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده 5۰.۱3 ارزیابی 
شده است که در مقایسه با مهرماه )۴۱.۱5( افزایش 
داشته است و خوش بینی فعاالن اقتصادی و چشم انداز 
بهتری در ماه آذر را نشان می دهد.بررسی های مرکز 
پژوهش های اتاق ایران نشــان می دهــد به طورکلی 
با افزایش مجدد شــیوع کووید ۱9 و محدودیت های 
اتخاذ شده به دلیل افزایش نرخ ابتال و مرگ ومیر ناشی 
از آن در کشور، میزان تقاضا در آبان ماه کاهش یافته 
است که شدت کاهش تقاضا و میزان فروش در بخش 
صنعت بیشــتر از ســایر بخش ها بوده است. از سوی 
دیگر افزایش شــاخص انتظارات نسبت به فعالیت در 
ماه آینده نشــان می دهد که از جنبــه روانی، فعاالن 

اقتصادی با نگرش مثبت به اتفاقات رخ داده در آبان ماه 
به ویژه مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و تأثیر آن 
بر کاهش نرخ ارز می نگرند. هرچند در این ماه سرعت 
ترخیص کاالها و مواد اولیه از گمرکات کشور افزایش 
یافته اســت، اما همچنان برخی از سوء مدیریت ها و 
ناهماهنگی های دســتگاه های اجرایی ازجمله بین 
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان گمرک 
و بانک مرکزی در ترخیص و تخصیص ارز به مواد اولیه 
وجود داشت، هم چنین تأمین مواد اولیه موردنیاز از 
صنایع باالدستی نظیر پتروشیمی،  مشکالت و موانعی 
بسیاری را بر سر راه فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اســاس داده های به دســت آمده از بنگاه های 
بخش صنعت، شــاخص مدیران خرید صنعت در 
آبان ماه، ۴7.63 اســت و اکثر فعالیت های بخش 
صنعت نســبت به مهرماه )52.22( با رکود روبرو 
بوده اند. این شاخص که طی 7 ماه گذشته یکی از 
کمترین مقادیر خود را به ثبت رسانده است، نشان 
می دهد که از یک سو تأثیر کاهش در تقاضا-ناشی 
از محدودیت های کووید ۱9- و همچنین امیدواری 
به کاهش قیمت ها و از ســوی دیگر کمبود شدید 
نقدینگی تولیدکنندگان باعث رکود در این بخش 
شده است. فعاالن اقتصادی بخش صنعت به غیراز 
ســرعت انجام و تحویل ســفارش، وضعیت سایر 
زیرشــاخص های اصلی را بدتر از ماه قبل ارزیابی 
کرده اند.شــاخص میزان تولید محصوالت در آبان 
)۴7.9۴( با افت نسبتاً محسوسی نسبت به ماه قبل 
)52.۱6( روبرو بوده  اســت و این به دلیل کاهش 
شدید تقاضا و میزان سفارشــات جدید مشتریان 
نســبت به ماه قبل بوده اســت و کاهش در میزان 
فروش محصوالت تولید شــده )۴3.۰3( را نیز به 
دنبال داشــته اســت. همچنین کمبود نقدینگی 
جهت تأمین مواد اولیه موردنیــاز تولیدکنندگان 
که طــی ماه های اخیــر همواره وجود داشــته به 
 همراه کاهش تقاضــا باعث رکود در تولید شــده

 است.

مرکز پژوهش های اتاق ایران شامخ آبان ۹۹ را 45.70 واحد اعالم کرد

تاثیر مثبت کاهش نرخ ارز  بر کسب و کارها

بورس به کانــال یک میلیون و 
500 هزار واحد بازگشت

شــاخص کل بورس روز گذشته با 32 هزار واحد 
صعود دوباره به کانال یــک میلیون و 5۰۰ هزذر 
واحد بازگشت.به گزارش ایسنا، در معامالت روز 
گذشته بازار سرمایه شاخص کل بورس با 32 هزار 
و ۴29 واحد افزایش، رقم یک میلیون و 523 هزار 
واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز 
با ۱۰ هزار و 2۰2 واحد افزایش به رقم ۴۴2 هزار 
و 66 واحد رســید.معامله گران روز گذشته یک 
میلیون معامله انجام دادند کــه ۱59 هزار و ۱9 
میلیارد ریال ارزش داشت.سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ایران 
خودرو، پاالیش نفت اصفهان، معدنی و صنعتی 
گل گهر، فوالد مبارکه اصفهان و گسترش نفت و 
گاز پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت را روی بورس گذاشــتند و ایران خودرو، 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، پاالیش نفت 
اصفهان، بانک تجارت، فــوالد مبارکه اصفهان، 
پاالیش نفت تهــران و کشــتیرانی جمهموری 

اسالمی ایران نمادهای پربیننده این بازار بودند.

بازگشت فرابورس به کانال ۱۹ هزار واحد
شاخص کل فرابورس هم با 399 واحد افزایش 
در رقم ۱9 هزار و 2۰3 واحد ایســتاد.در این 
بازار یک میلیون معامله انجام شد که 7۰ هزار 
و ۴8 میلیارد ریال ارزش داشت. پتروشیمی 
مارون، پلیمر آریا ساســول، سنگ آهن گهر 
زمین، پتروشــیمی زاگرس، سرمایه گذاری 
صبا تامین، گروه توسعه مالی مهر آیندگان و 
فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

اخبار
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مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان از آغاز اصالح 3۰۰ کیلومتر شبکه آب 
روستایی این استان در بازه زمانی ۱۰۰ روزه در قالب طرحی با عنوان "۱۰۰-

3۰۰" که از آذر ماه تا اسفند ماه 99 عملیاتی می گردد، خبر داد.
هاشم امینی با تشریح دستاوردهای یکپارچه ســازی آب و فاضالب شهری و 
روســتایی، هدف از اجرای طرح "۱۰۰-3۰۰" را تامین آب آشامیدنی سالم و 

پایدار و افزایش کیفیت آن برشمرد.
وی هزینه اجرای طرح مذکور را بالغ بر 57 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این 
طرح موجب تکمیل طرح های آبرسانی در  96 روستا مشتمل بر چند مجتمع 

آبرسانی روستایی می شود.
مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان همچنین  عنوان کرد با اجرای این طرح 
عالوه عالوه بر 9۴8 روستای تحت پوشش آبرسانی شرکت،  ۱8 روستای جدید 

نیز تحت پوشش قرار می گیرند. 
امینی با بیان اینکه در  این طرح 22 ســامانه و تاسیسات آبرسانی، مشترک و 
تجمیع می شود تصریح کرد: افزایش کیفی ظرفیت آبرسانی به ۱7 روستا که 
پیش تر مشکل وجود نیترات در آب داشتند از جمله دیگر مزایای طرح مذکور 

است.
وی با اشاره به اینکه افزایش کمی ظرفیت آبرسانی به روستاها جزو اولویت های 
این شرکت به شــمار می رود اظهارداشــت:  ۱36 روســتا از مزیت این طرح 
 بهره مند می شــوند و 7۰ روســتا به منابع آب پایدار و ســالم دسترسی پیدا

 می کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان حذف آبرسانی سیار برای 2۰ روستا و 
کاهش آبرسانی سیار به ۱2 روستا را از دیگر نتایج طرح برشمرد و گفت: مقدار 
کاهش هدررفت آب پس از اجرای پروژه حدود 2 درصد و معادل یک میلیون 

متر مکعب در سال است.
امینی تصریح کرد: پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی که با 
هدف کوچک سازی و چابک سازی انجام شد، زمینه استفاده مشترک از تجهیزات 
و تاسیسات به دست آمد که  به افزایش بهره وری و بهبود کیفیت خدمات به ویژه 

برای روستاها منجر می شود.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از نتایج این یکپارچه ســازی، کاهش بار هزینه های 
جاری و انتقال سرمایه حفظ شده به بخش های عمرانی و هزینه کرد برای دیگر 

طرح هاست.
وی  با بیان اینکه موضوع یکپارچه سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی نیز 
به عنوان پروژه ای  مهم از بخش ساز و کارهای پویش الف-ب ایران در دستور 
کار وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور قرار گرفت اظهار داشت: 
. پس از انجام مطالعات اولیه و برگزاری جلســات کارشناســی در اواخر سال 
۱398، در راستای تحقق اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و 
پس از تصویب شورای عالی اداری و هیات وزیران، یکپارچه سازی شرکت های 
مذکور آغاز شد و 35 شرکت آب و فاضالب شهری با 3۱ شرکت آب و فاضالب 
 روستایی در سراسر کشور دارای ساختار یکپارچه در بخش ارائه خدمات شهری

و روستایی شدند.
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان افزایش بهره وری در ارائه خدمات به 
مشترکان را مهمترین مزیت طرح یکپارچه ســازی شرکت های آبفا شهری و 
روستایی دانســت تصریح کرد:  از مهم ترین مزایای یکپارچه سازی می توان 
به مدیریت واحد و یکسان توزیع منابع آب شرب در یک منطقه، ارتقای سطح 
خدمات مناطق روســتایی و کم کردن فاصله آن با مناطق شــهری، ارتقای  
تاسیسات آبرسانی در مناطق روستایی، جلوگیری از تصمیم گیری های متفاوت 
درخصوص توزیع آب در یک منطقه، مدیریت بهینه و کارآمدتر توزیع آب شرب 

به واسطه تسلط و اشراف کامل بر همه منابع آبی یک منطقه و در اختیار داشتن 
آمار و اطالعات واحد اشاره کرد. 

وی با اشــاره بــه اهمیــت افزایــش اقدامــات الکترونیکــی و غیرحضوری 
بــه ویــژه در دوران کرونا افــزود: در راســتای تکریــم روســتاییان و 
حفظ ســالمت و حداقــل ارتبــاط حضــوری کــه افزایــش رضایتمندی 
را نیــز بــه دنبــال دارد، بســیاری از اقدامــات به صــورت غیرحضــوری و 
 بــا کیفیت بــاال همچــون شــهرها بــرای روســتاها نیز انجــام می پذیرد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به اهمیت افزایش نشت یابی و جلوگیری 
از هدر رفت آب اشاره و خاطرنشــان کرد: آب بدون درآمد شهری ۱6.۱ درصد 
برآورد می شود  و این میزان در روستاها در مقایسه با شهرها  باالتر است که با 

اجرای طرح های مختلف، آن را نیز کاهش می دهیم.
هاشــم امینی با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان در طرح یکپارچه ســازی 
شــرکت های آب و فاضــالب پیشــرو بوده اســت، افــزود: مجموعــه آب و 
فاضالب اســتان امســال به دلیل ایجاد ســامانه ۱522 در جشــنواره شهید 
رجایی یکــی از دســتگاه های برتر در زمینــه خدمات الکترونیک شــناخته 
شــد، از این رو تاکید بر این شد که ســامانه ۱522 برای روســتاهای استان 
نیز راه اندازی شــود تا روســتاییان برای دریافت خدمات کوچک مانند تغییر 
نام، قبــض المثنی و یــا حتی خدمات اولیه مثل درخواســت انشــعاب آب و 
 فاضالب نیازی به مراجعه حضوری به شــرکت ها و شــهرها نداشــته باشند.

وی ادامه داد: راه اندازی ســامانه ۱522 روســتایی نیازمند زیرســاخت هایی 
بود و بایــد تمــام پرونده هــای آب و فاضالب روســتایی اســکن و بایگانی 
الکترونیکی می شــد که خوشــبختانه در هشــت ماهه گذشــته پرونده 95 
درصــد از بیش از 23۰ هزار مشــترک روســتایی بایگانی الکترونیک شــده 
 اســت و از این پس می تواننــد خدمــات آب را از طریق این ســامانه دریافت

 کنند. 
امینی خاطر نشــان ســاخت با انجام این اقدامات الکترونیکــی غیر حضوری 
علی رغم اینکه ۱7 درصد مشــترکین آب اســتان را انشــعابات روســتایی 
تشــکیل می دهد، ســهم تماس های غیرحضوری مشــترکین به ســامانه 
۱522 بالــغ بر 23 درصــد کل تماس ها می باشــد که نشــان از موفق بودن 
 طرح یکپارچه ســازی و خدمات غیرحضوری مشــترکین در ســطح استان

 دارد. 
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان از دیگر خدمات شــبانه 
روزی شــرکت را ســامانه ۱22 عنوان کرد و تصریح نمود: ســامانه ۱22  پل 
ارتباطی مردم و شــرکت هــای  آب و فاضالب می باشــد که به وســیله آن 
 مشــترکین می توانند حوادث حــوزه آب ماننــد ترکیدگی لوله هــا، حادثه 
در انشــعاب آب و اشــکال در شــبکه توزیــع و انتقــال و همچنیــن 
در حوزه فاضــالب مشــکالتی همچون گرفتگــی فاضالب، فقــدان دریچه 
یا شکســتگی خط را به شــماره ۱22 گزارش دهند. این مرکز   با اســتفاده 
از سیســتم یکپارچه امداد رســانی در تمام ســطح اســتان امکان رسیدگی 
 هر چه ســریع تر به مشــکالت آب و فاضالب مشــترکان  را فراهم ســاخته 

است .
وی بــا بیــان اینکه در حــال حاضــر ســامانه ۱22 آبفــا اســتان اصفهان 
پاسخگوی مشــترکان در 98 شــهر و9۴8 روستا می باشــد افزود: هم اکنون 
حدود 5 میلیون نفر در اســتان از شــبکه آبرســانی پایدار برخودار هســتند 
که مشــتمل بر دو میلیــون و 325 هزار و 8۴3 آحاد مشــترک می باشــد. 
 همچنین یک میلیون و ۴5۰ هزار و 2۰3 آحاد مشــترک فاضالب در اســتان

 وجود دارد. 

با هدف اصالح شبکه های آب روستایی صورت می پذیرد؛

طرح عمرانی "100-300" در استان اصفهان اجرا می شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۱۶ آذر ۱۳۹۹  به ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکشنبه ۱۶ آذر ۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.در عین حال هر نیم سکه ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع 

سکه ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۳۹ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۶۲۲ 
تومان است.
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تمرکز بر فعالیت ها غیررسمی و ناشفاف
سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی

به طور کلی قانون مالیات بر عایدی سرمایه اگر به مرحله اجرای واقعی برسد و همچنین دولت بر خالف روال سابق خودش، به طور جدی به اجرای تمام و کمال این قانون بپردازد، می تواند تا حد بسیار زیادی به حرکت پول و سرمایه به سوی 
تولید کمک کند و از این نرخ تورم افسار گسیخته بکاهد. در مورد مالیات عایدی بر سرمایه دو نظریه وجود دارد؛ مورد اول اینکه سریع تر این طرح تصویب شده و به اجرا برسد. افراد زیادی در رابطه با مسکن، ارز و طال به ویژه در ۶ ماه نخست 
سال جاری درآمد سرشاری در این حوزه ها داشتند و اخذ مالیات از این درآمدها در قوانین عادی دیده نشده است. مثالً در حوزه مسکن فقط یک مالیات عادی نقل و انتقال وجود دارد که کمتر از ۲درصد ارزش روز آن ملک است ولی فرد 
نسبت به درآمد سرشار و فزاینده ای که نصیبش شده هیچگونه مالیاتی نپرداخته و در ساختار مالیاتی اصطالحاً در تور مالیات ستانی قرار نگرفته است. توجه و تمرکز سازمان امور مالیاتی باید در بخش هایی باشد که فعالیت ها غیررسمی و 
ناشفاف است. برخی ها اکنون با یک تماس تلفنی معامالت میلیاردی انجام می دهند بدون اینکه از سود کالن این معامله ریالی به دولت برسد. با این وجود تالش برای شناسایی این افراد و نیز قانونمند کردن معامالتی که کسب سود هنگفت 

از فعالیت های نامشخص دارند و به قانون تمکین نمی کنند باید مورد توجه قرار گیرد.

درآمدزایی در بودجه 1400 
بیشــتر متکی بر درآمدهای 
مالیاتی است اما نحوه تحقق 
آن در ابهام قرار دارد و همچنان 
بسیاری از ثروتمندان، نهادها 
و بنیادهای خاص و دارندگان امالک و اموال الکچری از 
پرداخت های عادالنه معاف هستند. همانطور که در سالهای 
گذشته شاهد بوده ایم نحوه تحقق درآمدهای مالیاتی دولت 
بدین گونه بوده است که افراد مرفه و با درآمدهای نجومی 
و دارنده ثروت از دادن مالیات فرار کرده اند و زور دولت به 
افرادی رسیده که کمترین درآمد را در گروه های شغلی 
مختلف داشته اند. به عنوان مثال همواره دولت حقوق ها 
افراد فعال در رسته های شغلی را از مبالغی باالتر مشمول 

مالیات کرده است و این طور که به نظر می رسد مزدبگیران 
باالی مبلغ 4 میلیون تومان در تور مالیاتی دولت گرفتار 
هستند. تکیه دولت بر تحقق درآمدهای مالیاتی از سوی 
مزدبگیران و اقشار آسیب پذیر در حالی صورت می گیرد 
که سرمایه های بسیاری از سوی دهک های پردرآمد در 
سراسر کشور وجود دارد که نزدیک به 300 هزار نفر از این 
افراد تراکنش های بانکی باالی یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان دارند. یعنی حداقل تراکنش بانکی 300 هزار ایرانی 

ثروتمند 1.5 میلیارد تومان است.
از طرفی دیگر فعاالن اقتصادی بر این باورند که تعلل دولت 
در اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به امالک 
دولتی بوده و دست دولت برای اجرای این قانون را همین 
امالک دولتی بسیاری بسته است که در اختیار قوه مجریه 
است. ین در حالی است که با وجود آنکه حدود ۷۷ درصد 
خرید و فروش ها در بازارمسکن ایران را معامالت سوداگرانه 
تشکیل می دهد، هنوز طرح مالیات بر عایدی سرمایه اندر 

خم یک کوچه قرار دارد و از کمیسیون اقتصادی مجلس 
فراتر نرفته است. مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن در 
رابطه با تعلل در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می گوید: 
دستگاه های دولتی، شــبهه دولتی و نهادهای عمومی 
مالک تعداد بسیار زیادی از واحدهای خالی در سطح شهر 
هستند از این رو باید مکانیزمهایی طراحی شود که این 
قبیل واحدها به بازار عرضه شود. عرضه این واحدها موجب 
افزایش فروش در تعداد امالک قابل عرضه در بازار خواهد 
شد . در این صورت شاهد ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا 
خواهیم بود. به عبارت دیگر با عرضه امالک خالی دولتی 

میتوان شرایط اقتصادی مطلوب تری ایجاد کرد.
در سال جاری میزان مالیات اشــخاص حقوقی 44 هزار 
میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها 3۲ هزار میلیارد تومان، 
مالیات بر ثروت ۶۹00 میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲0 
هزار میلیارد تومان و مالیات بر کاالها و خدمات ۹3 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده بود. با این تفاسیر، هر یک 

از مالیات های اشخاص حقوقی، درآمدها، ثروت، واردات 
و کاال و خدمات به ترتیب 14 هزار میلیــارد تومان، 1۶ 
هزار میلیارد تومان، 15 هزار و ۹00 میلیارد تومان، ۲000 
میلیارد تومان و 1000 میلیارد تومان افزایش یافته که در 
این بین مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را داشته است.

کشورهای جهان برای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار 
امالک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می کنند و 
این پایه مالیاتی در 1۸0 کشور جهان اجرا می شود. آمریکا، 
بریتانیا، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، 
ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و ... از جمله کشورهای  
توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته ای هستند که 
این مالیات را مورد  اســتفاده قرار می دهند. در انگلستان 
یکی از دالیل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، 
رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن 
مقطع  سوداگران امالک، خانه ها را احتکار می کردند تا از 

عایدی سرمایه استفاده کنند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه همچنان اندر خم یک كوچه قرار دارد

مزدبگیران در تور مالیاتی
امالک دولتی دست دولت را برای اجرای مالیات بر سرمایه بسته است

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معــاون امور مقابله ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال 
و ارز می گویــد مجوزهــای الزم برای برخــورد با 
عرضه کنندگان پوشاک قاچاق از ماه جاری صادر شده 
است.هفته گذشته سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید 
و صادرات نساجی و پوشاک از توقف بیش از یکساله 
برخورد با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق در پاساژها 
و مراکز خرید بزرگ تهران خبر داده بود. به گفته این 
مقام صنفی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به دالیل 
نامعلوم از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی کرده 
و فروشندگان متخلفی که با اجرای طرح برخورد با 
عرضه پوشاک قاچاق در سال های گذشته تا حد زیادی 
بازار خود را از دست داده بودند، دوباره در حال ظهور و 

فعالیت مجدد هستند.
در واکنش به این خبر، مصطفی پور کاظم شایسته 
معاون امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره 
به اینکه گروه کاالیی پوشاک جز کاالهای ردیف الف 
مبارزه با قاچاق کاال است گفت: خوشبختانه از سال ۹۶ 
تاکنون 1 میلیارد دالر از حجم قاچاق پوشاک کاهش 
یافته است که از جمله دالیل این کاهش، می توان به 
اجرای طرح شناسه کاالی پوشاک و طرح برخورد با 
عرضه پوشاک برند محرز قاچاق در سال های گذشته 
اشاره کرد.به گفته این مقام مسئول در ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با وجود محدودیت های اعمال شده 
برای مسافرت های خارجی بعد از شیوع کرونا در سال 
جاری، نزدیک به ۶00 میلیون دالر از قاچاق پوشاک 
که به صورت کاالی همراه مسافر و از طریق مناطق 

آزاد وارد کشور می شد نیز کاهش پیدا کرده است.
بر اســاس اظهارات معاون امور مقابله ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، نزدیک به ۶0 درصد از فروشگاه های 
متخلف که در سال های گذشــته مورد برخورد قرار 
گرفتند، تغییر رفتــار داده و در حال حاضر ســهم 
فروشگاه های ایرانی افزایش یافته است. وی با تاکید 
بر این نکته که مقابله در سطح عرضه باید به صورت 
مستمر انجام بگیرد، گفت: متأسفانه به دلیل شیوع 
کرونا هنوز موفق به اجرای فــاز دوم طرح مبارزه با 
عرضه پوشاک قاچاق نشــده ایم؛ اما مجوزهای الزم 
برای برخورد با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق از 15 
آذر صادر شده اســت که امیدواریم با شروع فاز دوم 
طرح برخورد با عرضه پوشاک قاچاق، بیش از پیش 

شاهد کاهش سهم قاچاق پوشاک باشیم. در همین 
ارتباط، آرین شــریف یزدی کارشناس بازار پوشاک 
در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت مقابله 
مداوم با قاچاق این گروه کاالیی گفت: کارکرد عوامل 
مؤثر در کاهش قاچاق پوشاک به کشور موقتی بوده 
و نمی توان به بهانه های واهی عرضه کنندگان کاالی 
قاچاق را به حال خود رها کرد؛ چــرا که در غیر این 
صورت با کاهش همه گیری ویــروس کرونا قاچاق 
پوشــاک به صورت تصاعدی افزایش می یابد.وی با 
اشاره به مشــکالت موجود در بازار پوشاک کشور، 
افزود: در حال حاضر کمبود مواد اولیه مورد نیاز تولید 
کارخانجات پوشاک باعث می شود که تولیدکنندگان 
نتوانند از تمام ظرفیت اســمی خود استفاده کنند؛ 
عالوه بر این پس از شــیوع ویــروس کرونا و اجرای 
 محدودیت های کرونایی، بازار پوشاک با رکود نسبی 

مواجه شده است.
این کارشناس بازار پوشاک با بیان اینکه محصوالت 
داخلی می توانند در ۲ بعد کیفیت و قیمت با پوشاک 
خارجی رقابت کنند، گفت: با وجود ممنوعیت واردات 
پوشاک از سال ۹۷، متأسفانه بسیاری از تولیدکنندگان 
زیرپله ای هنوز هــم از برندهای خارجی اســتفاده 
می کنند که این مسئله در امر شناسایی کاالی قاچاق 
و تقلبی از پوشاک تولید ملی اخالل ایجاد کرده است.

شــریف یزدی با اشاره به ظرفیت اشــتغال ۲ تا ۲.5 
میلیون نفری صنعت پوشــاک گفت: متأســفانه با 
وجود سرمایه انســانی ماهر و ارزان قیمت در کشور 
نتوانسته ایم در تکمیل ظرفیت اشتغال زنجیره پوشاک 
موفق باشیم؛ این در حالی اســت که ترکیه در سال 
گذشته نزدیک به 1۸ میلیارد دالر صادرات پوشاک 
داشته است و در حال برنامه ریزی برای افزایش میزان 
صادرات خود به بیش از ۲5 میلیارد دالر در سال آینده 
است.وی با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی پوشاک اظهار داشت: صنعت پوشاک در صورت 
حمایت همه جانبه دولت و نهادهای نظارتی مسئول 
مبارزه با قاچاق می تواند نقش مهمی در حل مشکل 
اشتغال کشور داشته باشد؛ همچنین در صورت رفع 
موانع تولید مانند مشکالت مربوطه به تخصیص ارز و 
کمبود مواد اولیه، می توان در آینده نزدیک به صادرات 

بیش از یک میلیارد دالری پوشاک امیدوار بود.

بر اســاس مصوبه ستاد ملی 
مقابلــه بــا کرونــا حداکثر 
افزایش اجاره بهای واحد های 
مسکونی برای شــهر تهران 
تــا ۲5 درصــد و بــرای 
کالنشهر های دیگر حداکثر ۲0 درصد و در سایر شهر ها 
15 درصد تعیین شــد. این در حالی است که این قانون 
در کمتر موردی بین مالک و مســتاجر رعایت شــده و 
آمارهای منتشر شده نشان می دهد. در حالی که مسئ.
الن دولتی همواره از اثربخش بودن این قانون در حمایت 
از مســتاجران صحبت می کنند آمارها نشان می دهد 
متوســط اجاره ماهانه واحد 50 متــری در تهران، 3.۲ 
میلیون تومان شده است. بررسی ها حاکی است متوسط 
اجاره ماهانه یــک واحد 50 متری در تهــران در پایان 
تابستان امســال 3 میلیون و ۲0۹ هزار تومان بوده که 

افزایش 4۷.4 درصدی نسبت به تابستان پارسال داشته 
است. در سایه نبود نظارت و بی تدبیری متولیان، نرخ رهن 

و اجاره بهای مسکن در دزفول افزایش چشمگیری یافته 
و این در حالی است که بســیاری از مستأجران توانایی 

پرداخت چنین اجاره هایی را ندارند. امسال بازار اجاره خانه 
به دلیل افزایش شدید قیمت مســکن و تورم با تالطم 
فراوانی مواجه شده و مستاجران از گرانی افسارگسیخته 
اجاره ها شکایت دارند. دولت با دو مصوبه تالش کرد بازار 
اجاره را مدیریت کند. در اولین مصوبه برای افزایش اجاره 
بها در تهران و کالن شهرها سقف ۲5 درصدی تعیین شد 
و در مصوبه بعدی که اخیرا مورد تایید هیات دولت و بانک 
مرکزی قرار گرفت مقرر شد به مســتاجران کم درآمد 

واحدهای کم متراژ وام ودیعه مسکن پرداخت شود.
شیوع کرونا و به دنبال آن دستور ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا مبنی بر تمدید دو ماهه تمامی قراردادهای پایان 
یافته اجاره منازل و حتــی راه اندازی پویش های متعدد 
برای دریافت نکردن اجاره بها از ســوی صاحبان امالک 
اجاره ای، نه تنها نتوانست بسیاری از مالکان را به همراهی 
با مستأجران وادار کند بلکه کار به جایی رسیده است که 
گویا بســیاری از مالکان واحدهای مسکونی و مشاوران 
امالک شرایط نابسامان کشور را غنیمت شمرده اند و در 

حال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند.

متوسط اجاره ماهانه واحد ۵0 متری در تهران 3.2 میلیون تومان شد

تداوم گرانی افسارگسیخته اجاره بها
سقف 2۵ درصدی افزایش اجاره بها عملی نشد

کنترل تورم، چاره بازار اجاره بها 
مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن

تصویب طرح افزایش سقف اجاره بها تا ۲5 درصد برای شرایط کرونایی و همان ابتدای شروع بحران بود که در حال حاضر دیگر کمتر مالکی به آن دستور پایبند مانده است. این بدان معناست که در در اجاره های جدید این قانون مسکوت مانده است. 
در بسیاری از موارد هم مالکان می خواهند مستاجر را تغییر دهند تا بتوانند با دست بازتر نرخ های اجاره مدنظر خودشان را اعمال کنند.  هم چنین از سوی دیگر میزان اجاره در توافقاتی که مالکان متعدد و مستاجران متعدد در تمام کشور دارند، تعیین 
می شود و کنترل نرخ ها در هیچ بخشی تاثیر ندارد. با تعیین نرخ دستوری و کنترل نرخ ها و افزایش فشار روی کنترل نرخ اجاره، وضع مستاجران بدتر می شود. در این بین به دلیل تعیین نرخ کیفیت واحدهای اجاره ای نیز کاهش می یابد. بنابراین 

کنترل نرخ نمی تواند چندان تاثیری در بازار اجاره بها داشته باشد. دولت اگر قصد حمایت از مستاجران را دارد باید در شرایط قراردادهای مالکان و مستاجران آن را اعمال کند تا هر دو طرف به صورت قرارداد آن را داشته باشند.
از طرفی دیگر با توجه به اینکه اصوال قیمت گذاری دستوری در بازار مسکن جواب نخواهد داد، نمی توان از این مصوبه دولت در رابطه با تعیین سقف ۲5 درصدی اجاره در تهران انتطار اجرایی شدن داشت، چرا که مسکن کاالیی خاص است و نمی توان 
برای آن سقف قیمتی تعیین کرد، بلکه باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، نرخ ها در بازار تعیین شود، نه اینکه شما بیاید و برای آن نرخ گذاری کنید. همچنین مداخله دولت در تعیین قیمت منجر به بدتر شدن شرایط مستاجران در بلند مدت 
می شود. قیمت در بازار اجاره بر اساس تعادل عرضه و تقاضا تعیین می شود و مداخله دستوری دولت در تعیین سقف افزایش قیمت اجاره بها عالوه بر کاهش عرضه مسکن، شرایط را برای افزایش تقاضا ناشی از کاهش قیمت دستوری مهیا می سازد. 
بدین ترتیب، در بلند مدت شاهد افزایش اجاره بها خواهیم بود. از سوی دیگر چون در شرایط کنونی متاسفانه با توجه به اینکه میزان عرضه مسکن ، بخصوص عرضه واحدهای اجاره ای زیاد نیست و اصال دولت به موضوع ساخت و ساز خانه های 

اجاره ای یا اجاره به شرط تملیک توجهی نکرده نمی توان انتظار کاهش قیمت یا سامان یافتن بخش مسکن را داشت، لذا نرخ مسکن و به تبع آن اجاره بها کماکان خود را با تورم هماهنگ می کند و متاسفانه در دراز مدت  با هم منطبق می شوند.
اما به طور کلی راهکار های ارائه شده به هیچ عنوان در بازار مسکن جوابگو نخواهد بود. تنها راه حل موجود برای حل مشکل بازار مسکن، کنترل تورم است و راهی جزء این نیز وجود ندارد. در حال حاضر به دلیل نرخ باالی تورم، تمام بازار ها حرکت 

صعودی خود را آغاز کرده اند و شما شواهد آن را به وضوح مشاهده می کنید. در این رابطه وقتی طی دو سال بورس رشد بیش از 10 برابری را تجربه کرده، نمی توان جلوی رشد بازار های دیگر از جمله ارز، سکه، طال و خودرو را گرفت.
اگر ما تورم نداشتیم با اطمینان بیشتری می توانستیم بگوییم که قیمت ها کاهش پیدا خواهد کرد اما با توجه به فشار تورمی به طور دائمی تمام قیمت ها در همه بازارهای اقتصادی به سمت باال در حال حرکت است. بنابراین اثر تورم ممکن است 

بحث رکود تورمی بازار مسکن را خنثی کند، در مجموع می توان گفت که رشد قیمت در بازار مسکن از تورم کمتر خواهد بود، اما اینکه آیا منفی یا مثبت خواهد بود را نمی توان با قطعیت اعالم کرد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس می گویدعرضه 
خودرو در بورس از رانت، فساد و داللی در بازار خودرو 
جلوگیری می کند.در حال حاضر فروش خودرو صفر به 
قیمت مصوب و دستوری از سمت شورای رقابت صورت 
می گیرد. مشکالت موجود در نحوه قیمت گذاری این 
نهاد، سبب زیان ده شدن بی سابقه خودروسازان شده 
است تا جایی که طبق گزارش ایران خودرو، در ۶ ماه 
ابتدایی سال ۹۹، حدود 10,000 میلیارد تومان ضرر 
به این شرکت وارد شده است. کمبود نقدینگی ناشی 
از زیان ده بودن این صنعت مهم کشــور، ســبب کم 
شدن تولید خودرو در کشور شده و به همین دلیل، این 
کاالی مصرفی، به کاالیی سرمایه ای تبدیل شده است 
به طوریکه این محصوالت در بازار آزاد، بعضاً تا دوبرابر 

قیمت مصوب، قیمت گذاری می شود.
طبق آمار منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 
سال ۹۸، حدود ۸۲0 هزار دستگاه خودرو تولید شده 
است که این آمار در مقایسه با تولیدات خودرو در سال 
۹۶، حدوداً نصف شده است. در سال ۹۶ تولید خودرو 
بیش از 1.۶ میلیون دستگاه بود که این موارد نشان از بروز 
مشکلی اساسی در مدیریت فرآیند تولید تا فروش خودرو 
اســت.در همین رابطه، حجت اله فیروزی، سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درباره 
طرح تحول صنعت و بازار خــودرو گفت: کلیات طرح 

ساماندهی تولید و عرضه خودرو که یک مطالبه عمومی 
و مردمی است بعد از 4 ماه کار کارشناسی در کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصویب شد. 
وی در ادامه افــزود: با توجه به کارهای کارشناســی 
که انجام شده اســت به این نتیجه رسیده ایم که طرح 
مذکور، ساماندهی بازار خودرو را به دنبال دارد. افزایش 
کیفیت تولید، ساماندهی عرضه و تقاضا، تعادل قیمت 
و … ازجمله مزایای طرح خودرویی مجلس اســت.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مدل های 
فعلی عرضه خودرو زمینه ساز رانت و فساد است، گفت: 
مدل های فعلی عرضه خــودرو در بازار همچون قرعه 
کشــی و ثبت نام بازخورد مثبت و خوبی نداشته اند و 

زمینه ساز مشکالتی در بازار خودرو شده اند.
نماینده مردم فسا در مجلس درباره جزئیات طرح تحول 
بازار و صنعت خودرو گفت: هدف گذاری اصلی طرح تحول 
بازار و صنعت خودرو، عرضه خودروهای تولیدی کشور در 
بورس کاال است. به این صورت که خودروسازان محصوالت 
تولیدی خود را با قیمت تمام شده و سود متعارف در بورس 
کاال عرضه می کنند.وی ادامه داد: قیمت تعیین شده از 
سمت خودروسازان به عنوان قیمت کف در بورس است. 
در صورتی که خودرو با قیمت بیشتری در بورس معامله 
شود، عوائد حاصل از آن برای توسعه حمل ونقل عمومی و 

مشوق های مالی به خودروسازان استفاده می شود.

سرپرســت ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران از احیاء و راه اندازی مجدد ۹۹1 واحد 
صنعتی به بهره برداری رسیده غیرفعال از ابتدای سال 
۹۹ تا کنون در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور خبر 
داد.اصغر مصاحب از احیــا و راه اندازی مجدد ۹۹1 
واحد صنعتی به بهره برداری رسیده غیرفعال از ابتدای 
ســال 13۹۹ تا کنون در شهرک ها و نواحی صنعتی 
کشور خبر داد و اظهار داشت: با راه اندازی مجدد این 
واحدها، برای 1۷ هزار و ۹0 نفر اشتغالزایی یا تثبیت 

شغل شده است.
وی بیان کرد: هم اکنون در شهرک ها و نواحی صنعتی 
کشور بیش از 4۶ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط 
مستقر هستند که حدود ۹۲00 مورد از آن ها غیرفعال 
و راکد هستند. از این رو در ســال 13۹۹، در مرحله 
نخســت احیا 1500 واحد صنعتــی و در بازنگری 
برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه اندازی 
مجدد ۲000 واحد در سراســر کشور در دستور کار 
قرار گرفته است.سرپرست سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: با بازگشت ۹۹1 
واحد صنعتی به چرخه تولید از ابتدای امســال، ۶۶ 
درصد از برنامه تدوین شده برای احیا صنایع کوچک و 

متوسط در سال 13۹۹ عملیاتی شده است.
مصاحب ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی احیا ۲۷ هزار 

شــغل در واحدهای صنعتی راکد، آمار تحقق یافته 
اشتغال در واحدهای احیا شده بیش از ۶3 درصد از 
مجموع اشــتغال مورد نظر از محل این برنامه است.
وی تصریح کرد: رشته صنایع شیمیایی با ۲4۷ واحد، 
فلزی با ۲34 واحد و غذایــی با ۲1۲ واحد، به ترتیب 
بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی 
را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده اند.سرپرست 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
گفت: سرانه اشتغال هر واحد صنعتی که مجدداً راه 
اندازی شــده، به طور متوسط 1۸ نفر است و سرمایه 
گذاری انجام شده برای احیا این واحدها بیش از 3 هزار 
و 35 میلیارد تومان بوده است. مصاحب تصریح کرد: 
راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی به بهره برداری 
رســیده غیرفعال از طریق واگذاری به سرمایه گذار 
جدید، تأمین مالی، اخذ شریک سرمایه گذار، تأمین 
مواد اولیه، اجاره به شــرط تملیک، حل مشــکالت 
اختالف شــرکاء و…، انجام شده اســت.وی یادآور 
شد: تجربه سال های گذشــته در راه اندازی مجدد 
واحدهای صنعتی به بهره برداری رســیده غیرفعال 
نشان می دهد که در شــش ماهه دوم سال، عملکرد 
بهتری در این حوزه اتفاق می افتد و امیدواریم این روند 
در سال 13۹۹ نیز با تمهیدات اتخاذ شده و همکاری 

دستگاه های مرتبط بیش از پیش محقق شود.

قیمت ها سامان می یابد

عرضه خودرو در بورس کیفیت تولیدات داخلی را ارتقا خواهد داد

۹۹۱ واحد صنعتی غیرفعال امسال راه اندازی مجدد شد

فرصتی دوباره برای احیای تولید داخل

آغاز مجدد طرح برخورد با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق
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صندوق سرمايه گذاری خصوصی گروه مالی فيروزه 
راه اندازی شد

 Private( گروه مالی فیروه از کسب مجوز پذیره  نویسی صندوق سرمایه گذاری خصوصی
Equity Fund( از ســازمان بورس و اوراق بهادار و راه اندازی صندوق سرمایه  گذاری 
خصوصی فیروزه خبر داد.آنطور که در این نشست خبری مطرح شد پذیره نویسی صندوق 
»صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه« از فردا آغاز خواهد شد.به گفته 
رامین ربیعی، مدیرعامل گروه مالی فیروزه صندوق های ســرمایه گذاری خصوصی در 
دنیا با هدف تجمیع سرمایه های خرد و کالن به منظور سرمایه گذاری در شرکت هایی 
که توانایی تأمین مالی از بازارهای عمومی نظیر بورس را ندارند، راه اندازی شــد.ربیعی 
با بیان اینکه صندوق های سرمایه گذاری خصوصی در دنیا با استراتژی های مختلف از 
منظر حوزه فعالیت و نوع سرمایه گذاری تأسیس می شوند، گفت: »شناخته  شده ترین 
نوع سرمایه گذاری صندوق های ســرمایه گذاری خصوصی رفتن به سراغ شرکت های 
غیر بورسی است که به دلیل نداشتن سرمایه کافی، دانش مدیریتی و یا تکنولوژی جدید 
موفق به تحقق کامل پتانسیل های خود نشده اند. در این شرایط صندوق هیا سرمایه گذاری 
خصوصی بلوک های مدیریتی این کسب و کارها را خریداری و ساختار مدیریتی آن ها 
را متحول می کنند. استراتژی دیگر سرمایه گذرای این صندوق ها این است که دنبال 
شرکت های آینده دار غیر بورسی می روند و سهامدار اقلیتی آن ها می شوند و صبر می کنند 
تا این شرکت ها پس از چند سال وارد بورس شوند.«مدیرعامل گروه مالی فیروزه در ادامه 
گفت: »در برخی نقاط دنیا اســتراتژی صندوق های ســرمایه گذاری خصوصی به این 
صورت است که وارد حوزه های زیرساختی کشور می شوند و با سرمایه گذاری بلندمدت 

زیرساخت های کشور را توسعه می دهند.«

كسب وكارهای اينترنتی سامانه امتا را قبول ندارند
عضو هیات مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کســب وکارهای مجــازی می گوید: امتا 

می توانست بهتر از این باشد اما دوستان به پیشنهادهای و مشورت های ما اعتنا نکردند.
  رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی و از 
فعاالن کسب وکارهای اینترنتی معتقد است سامانه امتا در رسیدن به اهداف خود ناموفق 
بوده است. از زمان ابالغ دستورالعمل »دستورالعمل بسترهای و فروشگاه های اینترنتی« 
و الزام دادستانی کل کشور به استفاده از سامانه امتا برای فروش خودرو و مسکن در بسترها 
و فروشگاه های اینترنتی، موضع گیری های مختلفی در مقابل این سامانه و الزام به استفاده 
از آن مطرح شده است. مطابق گفته های الفت نسب تعداد اندکی از پلتفرم ها حاضر به 
پذیرش شیوه امتا برای احراز هویت کاربرانش شده اند. او بر این باور است مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی می توانست بهتر از آنچه رخ داده، در استفاده از امتا عمل کند. متن 

گفت وگو با این فعال صنفی را بخوانید:
 

 امتا با اهداف مشخصی کار خود را آغاز کرد، از جمله کنترل و نظارت بر قیمت 
خودرو و مسکن؛ آیا این سامانه به اهدافش دست یافته است؟

 آن طور که باید و شاید از امتا استفاده نشده است. رهبران و پیشروان بازار از امتا استفاده 
نکردند و دالیل خودش را هم داشت. جلسات مختلفی برگزار شد و بارها با کسب وکارهای 
دارای نماد اعتماد الکتروتیکی اعالم کردیم که امتا روش مناسبی در پیش نگرفته است. 
امتا می توانست بهترین از این باشد و دوســتان به حرف  ما اعتنا نکردند. به جای رفع 
مشکالت و روش اقناعی به روش دستوری روی آوردند و خواستند با روش هایی چون ابالغ 
دادستانی کسب وکارها را مجاب به این کار کنند. دو موضوع مطرح است. نخست اینکه 
دادستانی کل کشور براساس وظیفه خودش یعنی پیشگیری از جرم به دنبال آن است 
احراز هویت در کشور الزامی یا فراگیر کند. به هر حال این نهاد جرائم مختلفی را مشاهده 
کرده است که ریشــه های آن در فقدان روش های احراز هویت قابل اعتماد و اتکااست،  
احراز هویت از دید من نیز در کسب وکارها موضوعی مهم و ضروری است و نیازمند توجه 
ویژه ای است. اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به زعم من می توانست بسیار بهتر در 

کنار کسب وکارها باشد.
 به جای آنکه دائماً اعالم کند که صرفاً باید از این سامانه استفاده شود، می توانست به دنبال 
همکاری و تعامل بیشتری رود تا موضوع احراز هویت شکل بگیرد. کسب وکارها واقعاً 
مخالف نیستند. یکی از مشکالت عمده اصطالحاً این است که کاربر ابتدا باید در سامانه امتا 
ثبت نام کند و سپس راهی پلتفرم نیازمندی شود و در آنجا از طریق حساب کاربری وارد 
شود. این باعث ریزش کاربر می شود. دوستان چنین تصوری ندارند و همیشه سخت ترین 

راه را انتخاب می کنند.
 حاکمیت باید به  کسب وکارهایی که براساس شرایط و قوانین حاکم بر کشور تجارت 
می کنند، کمک کند تا تعامل بهتری داشــته میان دو طرف ایجاد شود. موضوع احراز 
هویت، موضوعی است که حاکمیت حق دارد به آن بپردازد؛ ولی همزمان با رسیدگی به این 
مساله، باید مراقبت کند که من در مقام کسب وکار بابت این موضوع نه تنها ضربه نخورم، 
بلکه کسب وکارم بیمه شود. یعنی من نیز از این احراز هویت استفاده ببرم. اما متأسفانه 
این اتفاق رخ نداد. بنابراین نمی شود گفت به اهدافش رسیده است. برخی از سایت ها وارد 
امتا شدند و برخی نیز چنین نکردند و معتقدند می شود از روش های بهتری برای احراز 

هویت استفاده کنند.
 

 قرار بود امتا منجر به کنترل قیمت ها شود. آیا با گذشت یک ماه امتا تأثیری بر 
قیمت ها داشته است؟

قرار بود براساس قول دادستانی مبنی بر اینکه پلتفرم های بزرگ امتا را رعایت و استفاده 
کنند، قیمت های خودرو و مسکن که از سکوها نیازمندی و آگهی حذف شده بود، بازگردند. 
تا به حال  تحول  خاصی در این حوزه رخ نداده است، چون پلتفرم های اصلی این کار را 
نکردند. نکته مهمتر آن است اساسا برخالف تصور برخی، پلتفرم ها در افزایش مسکن و 
خودرو نقشی ندارند. باید خیلی دم دستی و سطحی فکر کنیم که نتیجه بگیریم پتلفرم ها 
نقش اصلی را در افزایش قیمت ها بازی می کنند.در آن زمان درخواستی از سمت وزارت 
صمت مبنی بر ممانعت از قیمت گذاری در پلتفرم ها مطرح شد. به زعم من این نوعی فرار 
به جلو از سمت وزارت صمت بود. به جای مدیریت بازار به سراغ نقش پلتفرم ها رفتند. 
درصورتی که چنین نبود. قیمت های آگهی شده در پلتفرم های اینترنتی درصد اندکی 
بر این بازار تأثیر می گذارد. نگاه کوتاهی به آمار نشان می دهد در همین مدت زمانی که از 
نمایش ندادن قیمت ها در سکوهای فروشگاه های آن الین و آگهی نیازمندی می گذرد، 
چقدر نوسان قیمت داشــتیم. موضوعاتی چون انتخابات آمریکا بر قیمت ها تأثیرگذار 
بوده اند. اقتصاد امروز ایران بیمار استر و مؤلفه های پیچیده ای بر آن تأثیر می گذارند. لذا 
تقلیل موضوع به پلتفرم اشتباه است. نمی گویم پلتفرم بی تأثیر است، تاثیر آن اندک است 

و بیشتر این موضوع جوسازی بود.
  اجرای این طرح تاکنون تا چه اندازه پیش رفته است؟ آیا پلتفرم ها در این مدت امتا را به 

عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته اند؟
 به نظر من پلتفرم های زیادی به خصوص پلتفرم های مطرح چندان امتا را به عنوان سامانه 

رسمی و انحصاری احراز هویت را نپذیرفتند.
 

 واکنش پلتفرم ها در مواجه با کارکرد امتا چه بوده است؟
 آنان براین باورند که امتا موجب از دســت دادن بازار و ریزش کاربر می شود و در نتیجه 
تلگرام و اینستاگرام به بستر فعالیت آنها تبدیل می شود و کاربران به چنین پلتفرم هایی 
مهاجرت خواهند کرد. جلسات مختلفی با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و کسب وکارها 
داشتیم که موفقیت آمیز نبود. مرکز باید رویکردش را تغییر دهد. باید توجه کند که نجربه 
قبلی هم نشان می دهد که علی رغم اعطای نشان اعتماد، من به عنوان کسب وکار با کاربر 
درگیرم. قطعاً من باید قانون را رعایت کنم؛ اما با این روش الزام آور برای استفاده از چنین 
سامانه ای – با وجود سامانه های دیگر – وضعیت مشکل می شود. مرکز توسعه تجارت 

الکترونیکی و نهادهای دیگر می توانند از سرویس های بهتری استفاده کنند.

اخبار

بودجه عمرانی مرکز ملی فضای مجازی بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافت
 بودجه سرمایه ای مرکز ملی فضای مجازی در سال آینده نسبت به سال جاری، افزایش بیش از ۱۰۰درصدی خواهد داشت همچنین بودجه هزینه ای این مرکز نیز حدود ۴۴ درصد افزایش 

نشان می دهد.

بردن بند بند بودجه 1400 
زیر ذره بین نقــد در حالی 
هنوز به طور جــدی انجام 
نشده که نگاهی گذرا به این 
الیحه پیشــنهادی نشانگر 
اعداد عجیب و غریــب در بودجه قرن جدید اســت؛ 
اعدادی که هرچند در جزئیات ابهام دارند، اما می توانند 

منجر به اتفاقات بدتری برای سال 1400 باشد.
بودجه 1400 در حالی می رود تا دامی برای دولت بعد 
باشد که به اجبار دولت سیزدهم را وامی دارد تا همان 
روندهای هشت ساله دولت های یازدهم و دوازدهم را 

ادامه دهد.

نزدیک تر با اعداد کلیدی در بودجه 1400
در الیحه بودجه سال 1400 نســبت به سال 1۳۹۹، 
بودجه عمومی دولت با ۶۵ درصد افزایش )۳۶۶ هزار 
میلیارد تومان( به ۹۳0 هزار میلیارد تومان، درآمدهای 
دولت با ۲۲ درصد افزایش به ۳1۸ هزار میلیارد تومان، 
واگذاری درآمدهای سرمایه ای با 1۲۸ درصد افزایش 
به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری درآمدهای مالی 
با 1۳۹ درصــد افزایش به ۲۹۸ هــزار میلیارد تومان 

افزایش یافته است.
 بر اســاس لوایح بودجه، منابع درآمد بودجه ســال 
1400 نسبت به ســال جاری دچار تغییرات اساسی 
شده است: 1. فقط 1۵ درصد از منابع افزایش بودجه از 
محل درآمد )مالیات ها، فروش کاالها و خدمات و ...( 
تامین می شــود. 4۷ درصد از منابع افزایش بودجه از 
محل واگذاری دارایی های مالی )اســتقراض و فروش 
شرکت ها( و ۳۵ درصد آن از محل واگذاری دارایی های 
سرمایه ای )فروش نفت و اموال( قرار است تامین شود.

۲. سهم مالیات ها در تامین منابع افزایش بودجه 14.۵ 
درصد است که سهم بنگاه ها فقط 4.1 درصد است و 
مقرر است ۷۲ درصد افزایش مالیات ها از مردم دریافت 
شود. با وجود همه ادعاها ســهم اقالم مهم مالیات بر 
ثروت و مســتغالت از منابع افزایش بودجه فقط 4.۹ 

درصد است.
۳. ســهم فروش نفت از منابع افزایــش بودجه 41.۳ 
درصد )1۵1 هزار میلیارد تومان( اســت. سهم عرضه 
اوراق مالی )بدهی دولت( از منابع افزایش بودجه 1۲.۳ 
درصد و سهم برداشــت از منابع صندوق توسعه ملی 

1۲.4 درصد است.
4. سهم منابع حاصل از فروش شرکت های دولتی از 
منابع افزایش بودجه ۲۳ درصد و بــه میزان ۹۵ هزار 

میلیارد تومان است.
این در حالی است که ما هنوز در گیر و دار تحریم های 

نفتی هستیم و فروش آتی در داخل کشور )در صورت 
تحقق( به مفهوم ایجاد بدهی برای سال های بعد خواهد 
بود. از طرف دیگر کارشناسان معتقدند برداشت ریالی 
از منابع صندوق توســعه ملی احتماال به مفهوم چاپ 
پول یا اســتقراض اســت، زیرا معادل دالری ۷۶ هزار 
میلیارد تومان پــول در این صنــدوق وجود خارجی 
ندارد. در شرایطی که در هفت ماهه سال 1۳۹۹ دولت 
فقط توانســته ۳4 هزار میلیارد تومان از محل فروش 
شرکت های دولتی درآمد کسب کند، چگونگی تحقق 

درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی در سال 1400 مشخص 
نیســت. بیش از ۸0 درصد منابع افزایش بودجه سال 
1400 بر مبنای فــروش اموال و بیــش از آن آینده 
فروشی استوار شده است. بخش غالب منابع موهومی 
افزایش بودجه سال 1400 محقق نخواهد شد و دولت 
وادار به استقراض از بانک مرکزی و بانک ها خواهد شد 

که رشد شدید نقدینگی را در پی خواهد داشت.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، زوایای 

پنهان بودجه 1400 را بررسی می کند. 

زمزمه  رد شدن كليات بودجه قوت گرفت 

آینده فروشی در الیحه بودجه 1400
دام بودجه 1400 برای دولت سيزدهم 

دو روی سکه بودجه 1400
سید کمیل طیبی، اقتصاددان

دید دولت در زمان تنظیم بودجه 1400 خوش بینانه بوده زیرا در بودجه بسته شده شرایط را برای زیاده درآمد مناسب دیده است. این زیاده درآمد هم تنها از مسیر تعدیل تحریم ها قابل تحقق است تا از این کانال، فروش نفت 
به شرایط عادی برگردد و مشکالت ناشی از توقف صادرات نفتی وجود نداشته باشد. بنابراین شانس باالیی برای افزایش درآمدهای ایران است و طبیعتا در بودجه منعکس می شود. از سوی دیگر باید به این مساله هم توجه کنیم 
که در بودجه پیشنهادی، تجدیدنظری نسبت به منابع ارزی و تبدیل منابع ارزی به ریالی وجود دارد. در این بودجه دولت دیگر مجبور نیست ارز 4۲00 تومانی را تخصیص دهد و وقتی نرخ ارز در بودجه 11۵00 تومان می شود، 
شکاف نرخ ارز 4۲00 تومانی و نرخ ارز در بازار تعدیل می شود چون هرچه این شکاف بیشتر باشد، طبیعتا هزینه های بیشتری به اقتصاد تحمیل می کند. این هزینه ها بخشی به دلیل رانت و بخشی به دلیل صادرات خام تحمیل 

می شود. بنابراین دولت یک نظر کارشناسانه را با خوش بینی پیش برده است با توجه به اینکه فرصت برای مذاکره و تعدیل تحریم هاست. 
در برخی از اقالم بودجه ای به انضباط مالی توجه شده که مجلس باید با دید کارشناسانه به بحث بودجه از منظر انضباط مالی و کم کردن بودجه های غیرضروری در سال آینده ورود کند. بنابراین بودجه 1400 هم اکنون تنها یک 

طرح است با این دید که شرایط در سال 1400 عادی می شود و خارج شدن از شرایط کرونا را شاهد خواهیم بود و اشتغال بیشتری در اقتصاد به وجود می آید. 
در این میان هماهنگی سیاست داخلی در تحقق بودجه نقش بسیاری دارد تا هرگونه تنش تعدیل و کم شود. بنابراین این بودجه می تواند دو روی سکه داشته باشد. به اصطالح بودجه ای شود که کسری آن از طریق یک رفتار 
عقالیی و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و قانونی کاهش پیدا کند یا روی دیگری که به تحریم ها دامن شده شود و شرایط سختی را به وجود بیاورد، ولی در کل می توان نسبت به فعال شدن بخش اقتصاد خارجی خوش بین 

بود و آن از کانال صادرات بیشتر نفت و گاز و ورود کاالهای سرمایه ای از محل درآمدهای صادراتی است که بتواند ظرفیت های تولیدی جدیدی را در کشور به وجود بیاورد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رئیس هیئت مدیره انجمن فین تک ایران باور دارد اجبار در 
اخذ مجوزهای گوناگون باعث می شود که نوآوری در کشور از 
بین برود، چرا که اساسا اقدامات نوآورانه به معنی فعالیت هایی 
است که هنوز برای آن چارچوب دقیقی تعیین نشده و بهتر 
است برای این فعالیت ها یک نوع رصد »پس نظارتی« وجود 

داشته باشد.
»مهدی شــریعتمدار« رئیس هیئت مدیره انجمن فین تک 
ایران با اشاره به الزامی شــدن اخذ مجوز کد مالیاتی توسط 
پرداخت یارها، می گوید که »نظارت پسینی« به جای »کنترل 
پیشینی« بهترین گزینه برای رصد امور در روند کار تیم های 
نوآور است:  »یا باید استثنایاتی مانند سندباکس در نظر گرفته 
شود که متاسفانه در کشور ما در حال حاضر آماده نیست و به 
همین دلیل معتقدم که اجــرای این قبیل تصمیم ها باید به 

تاخیر بیفتد تا بتوان آنها را با اصول درست تری اجرا کرد.«
او با اشاره به اینکه تمامی پرداخت یارها در کشور سامانه های 
متمرکز به شدت دقیقی دارند به دیجیاتو می گوید: »کامال 
می توان به این مساله پی برد که چه کد ملی، چه مقدار تراکنش 

دارد. این موضوع در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک آشکار 
و یک آمار کامال شفاف اســت. آیا پرداخت یارها قرار است به 
سازمان مالیات گزارش بدهند؟ که اگر این مورد وجود دارد، 
تمامی اطالعات در دسترس است و می توانند آنها را ببینند. اما 
اینکه هر شرکت فین تکی نیازمند یک کد مالیاتی باشد در حال 
حاضر عملیاتی نیست چرا که مجوزهایی برای فعالیت ها الزم 

است که الزاما هر فعالیت نوآورانه ای مجوز ندارد.«
او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا به هر حال داشتن مجوز 
نمی تواند مانعی برای سودجویی عده ای در قالب فعالیت های 
نوآورانه باشد به دیجیاتو می گوید:  »آمارهای خود ای نماد که 
امروزه به عنوان مرجع مجوزها شناخته می شود حکایت از این 
دارد که تنها کمتر از ده درصد تخلفات در سایت های دارای 
ای نماد کاهش داشته است. باور دارم که مجوزها مانع از این 

نمی شود که افراد سودجویی نکنند.«
شریعتمدار تاکید دارد که نظارت های کامل و متمرکز روی 
تمامی کسب وکارها چه با مجوز و چه بی مجوز می تواند توسط 
بانک مرکزی انجام شود: »وقتی کارت یا درگاه می گیرند، با کد 
ملی شخصی خودشان می گیرند و آمار و اطالعات در اختیار 
بانک مرکزی است و می تواند در اختیار نهادهای ذی ربط قرار 
بگیرد.«او در پاسخ به این سوال که پیگیری مجموعه های با 
مجوز بسیار راحت تر از پیگیری کسب وکارهای بدون مجوز 
است می گوید:  »اگر مردم به کارت به کارت عادت کنند ممکن 
است این اتفاق بیفتد، موضوعی که الزام دریافت کد مالیاتی 
برای هر شخص باعث ازدیاد آن می شود و مردم به سمت کارت 
به کارت و بازار تقریبا غیرشفاف پیش می روند. اما همه درگاه ها 
با مجوز و کد ملی صادر شده و نظارت روی آنها ساده است.« به 

گفته شریعتمدار باید به مردم آگاهی های الزم داده شود تا وارد 
بازی کارت به کارت و پرداخت نقدی و مواردی که پیگیری آنها 
سخت است نشوند: »برخی از کسب وکارهای خانگی باید به 
کسب و کار حقوقی تبدیل شوند و این موضوع هم با نظارت به 

درگاه آنها کامال شدنی است.«
رئیس هیئت مدیره انجمن فین تک ایران می گوید گاهی برای 
چیزی که وجود ندارد نمی توان به زور رگوالتوری ایجاد کرد: 
»همه اکوسیستم را نمی توان از قبل دید و آن را تنظیم کرد. 
این کار باعث می شود که شکل گرفتن مارکت های جدید به 
یک رویا تبدیل شود.«  شریعتمدار وظیفه رگوالتور را منفک 
از وظیفه تولید می داند و می گوید اینکه هیچ اتفاق بدی در 
مارکت نیفتد موضوع شدنی نیســت چرا که به هر حال در 
هر کسب و کاری ممکن اســت به مشکل بخورد: »رگوالتور 
نمی توان به طور 100 درصد مانع از رخ دادن این اتفاقات بشود 
ولی همانطور که گفتم موضوع نظارت پسینی بهترین راه حل 
موقت برای کسب وکارها و زنده نگه داشتن آنها و نوآوری در 

اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور است.«

در الیحه بودجه ســال 1400 که در هفته گذشــته به 
مجلس ارائه شد، مجموعا ۳۸ هزار و 100 میلیارد ریال 
برای توســعه ارتباطات و فناوری های دیجیتال کشور 
به وزارت ارتباطات تخصیص داده شــده است.در هفته 
گذشته دولت دوازدهم الیحه بودجه بیست و چهار هزار 
تریلیون ریالی سال 1400 کل کشور را به مجلس تقدیم 
کرد تا در رودهای گذشــته، مجلس در کمیسیون های 
تخصصی کار بررســی و چکش کاری و سپس تصویب 
این الیحه را به انجام رســاند. اما توســعه ارتباطات و 
فناوری های دیجیتال در این الیحه چقدر اســت، چه 
منابعی به آن اختصاص داده شده و دولت چه عوایدی از 
محل سرویس های فناوری اطالعات خواهد داشت؟ در 
ادامه نگاهی به این موارد می اندازیم.در بند »ب« تبصره 

1۸ ماده واحده الیحه پیشنهادی بودجه سال 1400 که 
از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، به شرکتهای 
تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه می دهد 
که با تأیید وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات تا مبلغ 
یک هزار و چهارصدمیلیارد ریال از محل منابع داخلی 
خود را برای کمک به ســرمایه گذاری های خطرپذیر، 
ایجاد اپراتورهای ارائه کننــده خدمات الکترونیکی در 
کلیه بخش ها، حمایت از طرحها و پروژه های توسعه ای 
اشتغال آفرین و یا صادرات کاال و خدمات در این بخش 
توســط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه 
اداره شــده اســتفاده کند. این بودجه را باید بر اساس 
آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت ارتباطات و سازمان 
برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیات 

وزیران می رســد، اختصاص دهنــد و مابه التفاوت نرخ 
سود را از محل آن پرداخت کنند.عالوه براین در تبصره 
1۸ ماده واحــده الیحه بودجه ســال 1400 به وزارت 
ارتباطات اجازه داده می شود به وسیله سازمان توسعه ای 
و شــرکت های تابعه خود در چارچوب ماده ۲۷ قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت )۲( به منظورانجام پروژه های دولت الکترونیک و 
توســعه خدمات الکترونیکی از جمله موضوع ماده ۶۹ 
قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند.منابع مورد نیاز برای 
ســرمایه گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد 
ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات، فناوری اطالعات 
و منابع داخلی شرکت های تابعه با تایید سازمان برنامه 
و بودجه کشور تامین می شود و از محل ردیف 14۹000 

جدول شماره ۷ )وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات( 
این قانون به مصرف می رسد.براســاس ماده ۶۹ قانون 
برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
)سازمان فناوری اطالعات( با رعایت مصوبه های شورای 
عالی فضای مجازی مکلف اســت با همــکاری وزارت 
آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه 
هوشمندســازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک 
)ســخت افزاری، نرم افزاری و محتوا( به کتب درســی، 
کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، 
بازی های رایانه ای آموزشی،استعدادســنجی، آموزش 
مهارت های حرفه ای، مهارت های فنی و اجتماعی را به  
شکل رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر ۲0 
هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند.

اسفند سال قبل که ناگهان کار و زندگی عادی از مدار خارج 
شد و به سمت قرنطینه و تعطیلی همگانی رفت، برخی چنان 
غافل گیر شدند که نتوانستند جز برداشت از پس اندازشان، 
چاره ای برای جبران هزینه های زندگی پیدا کنند.اما برای 
قرنطینه ای که به تازگی شروع شــده و از چندی قبل نیز 
اطالع رسانی شده بود، بســیاری از کسبه، ترفند هایی را به 
کار بستند تا چرخ کارشــان، ولو ناچیز و کم رمق، بچرخد. 
این عده با بهره گیری از فــروش اینترنتی تالش کردند در 
روز هایی که کرکره مغازه را پایین کشــیده اند و مشــتری 
حضوری ندارند، با اســتفاده از ظرفیت های فضای مجازی 
یا »برخط« کاسبی کنند. این گونه است که چراغ مشاغل 

بسیاری همچنان روشن است.

ترجیح می دهم دیگر مغازه را باز نکنم
گرایش به بازار اینترنتی که این روز ها بیشتر شده است، 

برای خیلی ها تازگی دارد و از همین رو دچار سردرگمی 
می شوند، مثل آقای محمدیان که در یک مرکز خرید، 
فروشــگاه لوازم خانگی دارد. او باوجود کسادی کارش 
از مخالفان خرید هــای اینترنتی و تلفنی اســت؛ زیرا 
»به راحتی می توان از خدمات پس از فروش شانه خالی 
کرد.« او می گوید: حضوری که جنس را تحویل مشتری 
می دهیم، می برد بیرون از مغازه و آســیبی به آن وارد 
می کند و برمی گردد که تعویضش کند، چه برســد به 
اینکه تلفنی سفارش بگیریم و بفروشیم.اما اگر نگاهی 
به تجربه چند ســال گذشــته بیندازیم، می بینیم که 
فروش مجازی، یکی از شــیوه های پررونق کسب وکار 
اســت و مختص چند محصول یا کاال نیســت و تقریبا 
می توان هر چیزی را در فضای مجــازی و برای خرید 

پیدا کرد. برای نمونه در تعطیلی اخیر مشاغل، برخی از 
سازندگان مبلمان و سرویس چوب به فروش اینترنتی 
روی آورده اند. آقای حقیقی که مبل فروشی اش در بولوار 
کالهدوز واقع شده اســت، می گوید: در محدوده بولوار 
کالهدوز اولین کسی بودم که روز اول قرنطینه اطالعیه 
فروش مجازی چاپ کردم و روی در مغازه زدم.او که اول 
بودن در چنین رویه ای را در میان همسایگان هم صنف 
خود افتخار می داند، تصریح می کند: از تجربه تعطیلی 
سری قبل که کار ما را خواباند، استفاده کردم تا هرطور 
شده کارگاهم تعطیل نشود.به گفته او با همین بنری که 
روی درِ مغازه چسبانده است و با خدمات غیرحضوری در 
هفته اول، چهار فاکتور فروش صادر کرده است. حقیقی 
از مشتری هایی می گوید که ســفارش خود را پیش از 

تسویه کامل تحویل گرفتند و از کیفیت کار و خوش قولی 
فروشنده هم خوشحال بودند.این فروشنده آن قدر از این 
شیوه جدید بازاریابی خود راضی است که چندبار تأکید 
می کند: اگر به من باشد ترجیح می دهم قرنطینه ادامه 
پیدا کند، در مغازه ام را باز نکنم و فقط ســفارش تلفنی 
بگیرم. هم ســرعت کارم بیشتر می شــود هم احتمال 
ســرایت بیماری و ابتال به کرونا از بین می رود؛ این هم 

سهم من در قطع زنجیره کرونا.

اوضاع از اسفند و عید بهتر است
آقای محمــدزاده هم یک نمایندگی بــزرگ ابزارآالت 
صنعتی در بولوار قرنــی دارد که با قرارگرفتن رســته 
کاری اش در لیست مشاغلی که باید در چنین روز هایی 
تعطیل باشند، بیشتر سفارش هایش را تلفنی می گیرد 

و تحویل می دهد.

سرمقاله

رئيس هيأت مديره انجمن فين تك ايران: 

الزام دریافت مجوز نوآوری را از بین می برد

سهم توسعه ارتباطات و فناوری های دیجیتال در الیجه بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟

حرکت بازار سنتی به سمت بازار 
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