
بعد از رایزنی های صورت گرفته از ســوی مناطق آزاد برای 
واردات هر چند محــدود خودرو دراین مناطــق، اخیرا طی 
مکاتباتی خواستار نقل و انتقال خودرو مابین مناطق شده اند، 
موضوعی که گمرک ایران آن را مشروط و به نوعی مخالفت 
کرده اســت و بر ممنوعیــت ترانزیت خودروهــای ممنوعه 

آمریکایی و لوکس بین مناطق تاکید دارد.
به گزارش ایســنا، از ســال ۱۳۹۷ بــا توجه بــه تغییر در 
سیاســت های ارزی و همچنین اعمال تغییراتی در ضوابط و 
شرایط واردات خودرو، واردات آن ممنوع شده است. از سویی 
از سال ۱۳۹۵ ممنوعیت ثبت سفارش و واردات اتومبیل های 
آمریکایی اعمال شد که طی آن امکان واردات  خودروهایی که 
ساخت و یا ســفارش آمریکا بوده و به نوعی این کشور ذینفع 

است، وجود ندارد.

واردات خودرو به مناطق آزاد به جایی نرسید
گرچه براســاس قانون چگونگی اداره مناطــق آزاد تجاری و 

صنعتی ورود هرگونه کاال به استثنای کاالی ممنوعه شرعی با 
پرداخت عوارض مربوطه به محدوده این مناطق بالمانع است، 
اما ممنوعیت واردات خودرو مشمول این مناطق نیز شد. بر این 
اساس مسئوالن مناطق آزاد با تاکید بر تامین نیاز این مناطق، 
طی یکسال گذشته مکاتبات و پیشنهاداتی را به دولت برای 
واردات هرچند محدود خودرو داشتند ولی تازه ترین اظهارات 
بانک-رئیس شــورایعالی مناطق آزاد-  نشان داد که تاکنون 
این پیشنهادات به نتیجه ای نرســیده و دولت تکلیف آن را 

مشخص نکرده است.

درخواست ترانزیت خودرو بین مناطق
وارادات خوردو به مناطق در حالی در ابهام قرار دارد که اخیرا 
مکاتباتی از سوی سازمان مناطق آزاد با گمرک ایران در رابطه 

با نقل و انتقال خودرو فی مابین مناطق انجام شده است.
ماجرا از این قرار است  که مناطق در ترانزیت خودرو بین خود با 
موانعی از سوی گمرک مواجه شده و امکان آن را ندارند، از این 

رو دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به استناد انعقاد تفاهم نامه 
ای  بین خود و پلیس راهور ناجا و البته با حضور نماینده گمرک 
ایران در سال گذشته، خواســتار رفع موانع این نقل و انتقال 
شده است.ظاهرا در این شیوه نامه که مناطق آزاد آن را مود 
تاکید قرار داده انتقال خــودرو از یک منطقه به منطقه دیگر 

بالمانع اعالم شده است.

ممنوعیت انتقال المبورگینی، فراری، پورشــه، 
هامر، مازراتی و بوگاتی و ...

اما مساله اینجاست که گمرک ایران در شهریورماه سال جاری 
دســتورالعمل نحوه جابجایی خودرو بیــن مناطق را تعیین 
کرده و از ســوی مهرداد جمال ارونقی-معاون فنی گمرک 
ایران- ابالغ و هر گونه جایجایی خودرو بین مناطق مستلزم 
رعایت مفاد آن اســت و این موضوع در پاسخ به درخواست 
جمالی-معاون اقتصادی شورایعالی مناطق آزاد- مورد تاکید 

قرار گرفته است.

طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران به معاون اقتصادی مناطق 
آزاد، خودروهای آمریکایی به هیچ عنــوان امکان جابجایی 
نداشته و برای سایر خودروها نیر تنها تحت شرایط اعالم شده  

ترانزیت بالمانع است.
براین اساس خودروهایی قابل نقل و انتقال مابین مناطق آزاد 
هســتند که قبال در یکی از مناطق با رعایت مقررات مربوطه 
وارد و در آن منطقه شماره گذاری شده باشد. همچنین ارائه  
موافقت کتبی سازمان های مناطق آزاد مبدا و مقصد به گمرک 

مبدا ترانزیت الزامی است.
 از سویی انتقال خودرو با برندهای المبورگینی، فراری، پورشه، 
هامر، مازراتی و بوگاتی همچنین سایر خودروهای دارای برند 

آمریکایی، ساخت و یا با مبدا آمریکا امکان پذیر نیست.
همچنین تاکید شــده که ترانزیت خارجی ســایر خودروها 
مشروط به ثبت سفارش به مقصد منطقه مورد نظر و با استعالم 
و کسب موافقت دفتر واردات شده است و  ترانزیت خودروها 

باید بر روی وسائل نقلیه انجام شود.

از ســویی گمرکات اجرایی در جریان درخواســت ترانزیت 
خودرو بین مناطق، خواستار ثبت سفارش برای خودروهای 
فاقد ثبت سفارش نیز شده اند که این مورد در حال حاضر با 
توجه به ممنوعیت ثبت سفارش خودرو عملیاتی نیست و در 
عمل امکان نقل و انتقال بخشی از  خودروها بین مناطق آزاد را 
منتفی می کند؛ موضوعی که شورایعالی مناطق آزاد خواستار 

حل و فصل آن شده است.

گمرک و مناطق آزاد توضیح دهند
اما اینکه دلیل اقدام  مناطق آزاد نسبت به جابجایی خودروها 
بین مناطق چیســت و چه برندها و به چه تعداد را در برنامه 
جابجایی دارد و از ســویی چرا با وجود انعقاد تفاهم نامه ای 
که نقل و انتقال خودرو بین مناطــق آزاد را بالمانع می داند، 
گمرک ایران شــرایطی تعیین کرده که فعال امکان عملیاتی 
شدن بخشی از خودروها وجود ندارد، موضوعی است که این 

دو سازمان باید در رابطه با آن توضیح دهند.

یک مقام مسئول کارگری با پیش بینی افزایش حقوق 
کارگران در سال آینده گفت: اشتغال و دستمزد در 
کشور دســتوری جواب نمی دهد و اگر می خواهیم 
این دو مقوله به طور علمی پیــش برود باید ببینیم 
کشورهای دنیا چه اقداماتی برای باال بردن نرخ تولید و 
بهره وری و حقوق کارگرانشان در پیش گرفته اند. علی 
اصالنی در گفت وگو با ایسنا بر ضرورت ارتقای قدرت 
خرید کارگران تاکید کرد و درباره پیش بینی افزایش 
حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: معتقدم 
جلسه دستمزد شورای عالی کار همین حاال تشکیل 
شود یا در موقع خودش به اندازه تورم حقوق کارگران 
تعیین نمی شود چون زیربنای حقوق در بودجه سال 
۱۴۰۰ گذاشته شــده و دولت درصد افزایش حقوق 
کارمندان در بودجه سنواتی را ۲۵ درصد دیده است. 
وی ادامه داد:درست است که مسیر تعیین دستمزد 

کارگران از شورای عالی کار می گذرد ولی وقتی ۷۰ 
تا ۸۰ درصد کارخانه ها دولتی است و دولت به عنوان 
بزرگترین کارفرمای کشور در بودجه سنواتی روی 
افزایش ۲۵ درصد برنامه ریزی می کند نمی توانیم 
انتظار داشته باشیم که حداقل مزد کارگران ۴۰ درصد 

تعیین شود.
رئیس کانون شورای اســالمی کار البرز پیش بینی 
کرد:دستمزد کارگران در ســال آینده در حد همان 
۲۵ درصد و نهایتا دوتا ســه درصد باالتر از این رقم 
تصویب شود. اصالنی گفت: امسال کارمندان دولت 
در کنار افزایش ۱۵ درصدی سنواتی،  امتیاز افزایش 
۵۰ درصدی چند سالشان را هم گرفتند ولی چنین  

چیزی به کارگران تعلق نگرفت.
وی در عیــن حال درباره موضــع برخی نمایندگان 
مجلس که اعالم کردند زیربــار افزایش کمتر از ۴۰ 

درصد حقوق کارگران برای ســال آینده نمی روند، 
گفت: نمایندگان نسبت به حقوق کارگران دغدغه 
هایی دارند ولی اگر زیربار نروند از نظر قانونی چه کاری 
می توانند انجام بدهند. مشکل ما این است که اشتغال 
و دستمزد را دســتوری کرده ایم در حالی که با این 

روش دستمزد و اشتغال درست نمی شود.
وی تصریح کرد: ما نمی توانیم به یک کارخانه بخش 
خصوصی که فرضا ۳۰۰۰ نیروی کار دارد و یک ریال 
سهام دولتی در آنجا نیست دستور بدهیم که حقوق 
کارگــران را ۴۰ درصد افزایش دهــد چون کارفرما 
می گوید بر اثر شاخصه هایی همچون تولید، خرید 
و فروش، تراز مالی و قیمت تمام شــده به نیروی کار 
حقوق می دهــد و اگر بخواهیم دســتوری وادار به 
افزایش حقوق کنیم، ممکن است درکارخانه را ببندد 

و چند هزار نیروی کار خانه نشین شوند.

آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نشــان 
می دهد که از ابتدای ســال جاری تا پایان آبان 
ماه در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته، 
واردات محصوالت فــوالدی ۶۹ درصد، مقاطع 
تخــت فــوالدی ۸۸ درصد و شــمش فوالدی 
۳۳درصد افزایــش یافته و در مقابــل واردات 
مقاطــع طویل فــوالدی کاهش یافته اســت. 
میزان صادرات فوالدی ها نیز طی مدت هشــت 
 ماهه امسال نســبت به سال گذشــته کاهش 

داشته است.
به گزارش ایسنا، طبق آمار هشت ماهه ابتدایی 
سال گذشــته ۳۶۱ هزار تن محصوالت فوالدی 
وارد کشور شده بود که این رقم در مدت مشابه 
ســال جاری به ۶۱۱ هزار تن رسیده و رشد ۶۹ 

درصدی  را رقم زده است.

آمارها نشــان می دهد که از ابتدای سال جاری 
تــا پایان آبان مــاه ۴۰۰۰ تن شــمش فوالدی 
وارد کشــور شده اســت که نســبت به ۳۰۰۰ 
تن وارد شــده در مدت مشابه ســال گذشته، 
 واردات شــمش فــوالدی ۳۳ درصــد رشــد 

کرده است.
مقاطع تخت فوالدی نیــز از ۲۹۶ هزار تن طی 
هشت ماهه سال گذشته با رشد ۸۸ درصدی به 
۵۵۶ هزارتن از مجمــوع محصوالت فوالدی در 

هشت ماهه امسال رسیده است.
در مقابل اما برخــالف مقاطع تخــت، واردات 
مقاطع طویل در هشــت ماهه امسال ۱۵ درصد 
کاهش یافته اســت، بگونه ای که طی هشت ماه 
نخست ســال  ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۵ هزار تن مقاطع 
فوالدی طویل وارد کشــور شــد که این رقم در 

مدت مذکور سال جاری به ۵۵ هزار تن رسیده 
است.

در امر صادرات نیز، صادرات شمش فوالدی در 
هشت ماهه امسال به ســه میلیون و ۷۸۷ هزار 
تن رسیده که در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشــته کاهش ۱۳ درصدی را نشان می دهد. 
در هشــت ماهــه ابتدایی ســال ۱۳۹۸، چهار 
 میلیون و ۳۷۷ هزار تن شــمش فــوالد صادر 

شده بود.
همچنیــن در همین بخش صادرات شــمش، 
در حــوزه اســلب، ۹۱۴ هــزار تن صــادرات 
ثبت شــده کــه در مقایســه با هشــت ماهه 
ابتدایی ســال گذشــته که یک میلیون و ۴۱۸ 
 هزار تن بــود، کاهــش ۳۶ درصدی را نشــان 

می دهد.

در الیحه بودجه ســال آینده برای وام ازدواج مبلغ 
۵۰ میلیون تومانی درنظر گرفته شده اما کمیسیون 
اجتماعی مجلــس از تصویب افزایــش این وام به 
۱۰۰ میلیون تومان در این کمیســیون خبر داده 
است و این سوال را ایجاد کرده که احتمال افزایش 

۲ برابری وام ازدواج برای سال آینده وجود دارد؟
به گــزارش ایســنا، وام ازدواج یکــی از وام های 
پرتقاضاســت که با وجــود تورم زیــاد در اقتصاد 
کشورمان، چشم جوانان به این مبلغ ناچیز دوخته 
شده اســت تا بتوانند با آن مقدار بســیار کمی از 

مشکالت خود را رفع کنند.
در این بین هر ساله توقع دارند که با افزایش تورم و 
تداوم مشکالت اقتصادی بر مبلغ وام ازدواج افزوده 

شود تا تاثیر حداقلی داشته باشــد که هر ساله در 
بودجه کشور بانک مرکزی و دولت مکلف می شوند 
تا درصــدی از وام هــای پرداختی خــود را به این 

موضوع اختصاص بدهند.
پیش از ارائه الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفته هایی 
مطرح شــد مبنی براینکه وام ازدواج از ۵۰ به ۷۰ 
میلیون تومــان افزایش می یابد امــا پس از تقدیم 
الیحه به مجلس و بررســی جزئیات آن، مشخص 
شــد که وام ازدواج در ســال آینده نسبت به سال 
جاری تغییری نکرده و همــان ۵۰ میلیون تومان 

باقی مانده است.
در ادامه بررسی الیحه بودجه سال آینده در مجلس، 
کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی 

پیشــنهاد افزایش مبلغ این وام بــه ۱۰۰ میلیون 
تومان را مطرح کرد که در این کمیسیون تصویب 
شــد. همچنین، بازپرداخت وام ازدواج از ۷ به ۱۰ 

سال افزایش یافت.
این در حالی اســت که طبق بودجه ســال آینده، 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج برای هر یک از 
زوج ها در ســال آینده ۵۰ میلیــون تومان با دوره 
بازپرداخت هفت ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و 

سفته اجرایی می شود.
اما در این بین افزایش وام ازدواج به تصویب و تایید 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی نیاز دارد 
به گونه ای که نائب رئیس فراکسیون زنان احتمال 

تصویب وام ۱۰۰ میلیونی ازدواج را کم می داند.

قیمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر چشم انداز تصویب بسته کمک مالی کرونایی در 
سنای آمریکا و شــیوع نوع جدیدی از ویروس کرونا 
افزایش یافت. به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال 
برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۸۸۲ دالر 
و ۹۴ سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز گذشته 
که شیوع نوع جدیدی از ویروس کرونا بازارها را بهم 
ریخت و سرمایه گذاران را متقاضی خرید دالر کرد، 

۱.۳ درصد سقوط کرده بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هــر اونس طال با ۰.۳ 
درصد افزایش، به ۱۸۸۸ دالر و ۹۰ سنت رسید. بهای 
معامالت این بازار روز دوشنبه با ۰.۳ درصد کاهش، در 

۱۸۸۲ دالر و ۸۰ سنت بسته شده بود.

هووی لی، اقتصاددان بانک OCBC در این باره گفت: 
باال رفتن انتظارات تورمی به دلیل بسته کمک مالی 
کرونایی آمریکا باعث باال رفتن قیمت طال به عنوان 
پناهگاه امن دارایی در برابر تورم شده است. ابهامات 
پیرامون چشم انداز اقتصاد جهانی مانند وضعیت فعلی 
شیوع نوع جدیدید از ویروس کرونا احتماال از قیمت 

طال پشتیبانی خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا 
به تصویب الیحه کمک کرونایی ۹۰۰ میلیارد دالری 
رای دادند. در مرحله بعدی این الیحه به سنا ارسال می 

شود و انتظار می رود تصویب شود.
در این بین، ارزش دالر قوی ماند و بازارهای ســهام 
آسیایی تحت تاثیر شیوع نوع جدیدی از ویروس کرونا 

در انگلیس که به قرنطینه رفتن بیش از ۱۶ میلیون 
شهروند انگلیسی را بدنبال داشت و باعث بسته شدن 
مرزهای کشورهای متعدد جهان به روی انگلیس شد، 
عقب نشینی کردند. در بخش تکنیکال، وانگ تائو، 
تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد اونس طال ممکن 
است به سطح ۱۸۶۲ دالر ســقوط کند زیرا بهبود از 

سطح ۱۷۶۴ دالر کامل شده است.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره برای 
تحویل فوری ۱.۱ درصد صعود کرد و به ۲۶ دالر و ۴۵ 
سنت رسید. بهای هر اونس پالتین برای تحویل فوری 
با ۰.۴ درصد کاهش، ۱۰۰۵ دالر و ۱۰ سنت معامله 
شد. بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۴ 

درصد افزایش، در ۲۳۱۸ دالر و ۱۳ سنت ایستاد.

رایزنی مناطق آزاد برای ترانزیت خودرو

چه میزان واردات و صادرات محصوالت فوالدی انجام شده است؟پیش بینی افزایش حقوق کارگران در سال آینده

قیمت طالی جهانی باال رفتوام ازدواج ۱۰۰ میلیونی می شود؟
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قیمت زمین در تابستان امسال نسبت 
به سال گذشته دو برابر شد

ترمز کاهش قیمت   مسکن

آیا   زمان مناسبی برای خرید گوشی است؟

کاهش قیمت موبایل 
در بازار

منافع قیمت گذاری دستوری به واسطه ها و دالل ها می رسد

ناکارآمدی قیمت گذاری دستوری
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بازار خودرو  مشتری  ندارد
بازار  خودرو   در مسیر تعادل   قیمتی

بازار دالر، ســکه و طال در حالی آذرماه را پشــت 
سر گذاشــتند که آنچه نصیب ســرمایه گذاران 
این بازارها شــد، ضرر بود؛ اما مســکن در هر دو 
بخش اجاره و خرید بی توجه بــه اظهارنظرهای 
مســئوالنش، آرزوی ارزانی را به دل متولیان این 
بازار گذاشــت. طبق اعالم دفتر اقتصاد مســکن 
وزارت راه و شهرســازی، درجه حباب سنج بازار 
مسکن روی عدد ۳۰ ایستاده که رکوردی تاریخی 
است. حاال این سوال مطرح است که حباب قیمت 
مسکن که با مقایسه قیمت مسکن و قیمت اجاره 
ساالنه هر مترمربع محاسبه می شود، با افت قیمت 
مسکن جبران خواهد شد یا رشد اجاره بها؟ نسبت 
میانگین قیمت مســکن به میانگیــن اجاره بهای 

ساالنه، معیاری است که... 

هفته پیش چند موضوع باعث شد که قیمت موبایل 
در یک ســقوط آزاد چندین میلیون تومان نوسان 
داشته باشد. مهم ترین دلیل آن خبر تخصیص ارز 
توسط بانک مرکزی به واردکنندگان موبایل بود که 
باعث شد به محض انتشار در همان دو سه روز اول 
قیمت گوشی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.یک 
بار دیگر هم با شــروع تعطیالت قرنطینه قیمت ها 
باال رفت و سپس بار دیگر با کاهش تقاضا در همین 
دوران قیمت را دوباره شکســت. کاهش نرخ ارز و 
انتخابات آمریکا هم به همین منوال در روند نزولی 
قیمت این کاال موثــر بودند. حاال ایــن ضربه آخر 
هم از سمت بانک مرکزی بازاری ها را برای فروش 

محصوالتشان به حول و وال...
صفحه 2

بورس سبزپوش شد

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

دولت از عرصه 
قیمت گذاری خارج شود

سونامی افزایش قیمت 
مسکن با انباشت تقاضا

انتظار چندساله برای 
رونق بازار خودرو

قیمت گذاری دســتوری 
را می تــوان از چند دیدگاه 
بررســی کــرد و پــی به 
ناکارآمدی آن برد. از منظر 
علم اقتصاد متعارف، قیمت گذاری دســتوری در 
واقع مردود است. از منظر دوم دیدگاه کشورهای 

موفق اقتصادی...

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان

 منصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن 

  فربد زاوه، کارشناس خودرو
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اقتصاد2
ایران وجهان

انعقاد تفاهم نامه همکاری های متقابل 
مابین چادرملو و بانک تجارت

بر اساس این تفاهم نامه از این پس بانک تجارت متعهد 
می شــود در قبال تمرکز فعالیتهای پولی و بانکی، اعم 
از ارزی و ریالی شــرکت چادرملو و شــرکت های زیر 
مجموعه، انواع خدمات مالی و بانکی را به این شــرکت 

ارائه نماید .
انعقاد تفاهم نامه همکاری های متقابل مابین چادرملو 

و بانک تجارت
صبح امروز در مراســمی با حضــور مدیران عامل 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و بانک تجارت، 
تفاهم نامه همکاری های دو جانبه به امضا رسید. بر 
اساس این تفاهم نامه از این پس بانک تجارت متعهد 
می شود در قبال تمرکز فعالیتهای پولی و بانکی، اعم 
از ارزی و ریالی  شرکت چادرملو و شرکت های زیر 
مجموعه، انواع خدمات مالی و بانکی را به این شرکت 
ارائه نماید .این تفاهم نامه با اعتبار 2 ســاله منعقد 
شده است و در صورت توافق طرفین برای سالهای 
بعد نیز قابل تمدید است .ازجمله موارد مورد توافق 
طرفین، افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی، تعیین 
حد اعتبار و گشایش انواع اعتبارات اسنادی داخلی و 
خارجی ، صدور و تعیین حد اعتبار انواع ضمانت نامه 
های ارزی و ریالی، ، اعطای انواع تسهیالت در قالب 
عقود اسالمی ، تامین مالی شرکت های زیر مجموعه 
از طریق انعقاد قراردادهای جداگانه ، انجام کلیه امور 
مربوط به سهام، همچون پذیره نویسی و سبد گردانی 
توسط کارگزاری بانک تجارت ،همچنین شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو موافقت کرد نســبت به 
انتقال بخشی از حســابهای شرکت و شرکت های 
زیر مجموعه به بانک تجارت  اقدام نماید .به گزارش 
روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، در 
آئین انعقاد این تفاهم نامه، مهندس ناصر تقی زاده 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت چادرملو با 
تشکر از همکاری های بانک تجارت که تاکنون با 
شرکت چادرملو داشته است اظهار امیدواری کرد: با 
انعقاد این تفاهم نامه، سطح همکاری های دو جانبه 

افزایش یابد . 

امــکان ارائه خدمــات احراز 
هویت ســجام در ۳۶۴ شعبه 

بانک مسکن
رئیــس اداره کل نقدینگی و خزانــه داری بانک 
مسکن از فراهم شدن بســتر ارائه خدمات احراز 
هویت سجام از طریق شعب بانک مسکن خبر داد.

محسن کریمی رئیس اداره کل نقدینگی و خزانه 
داری بانک مسکن با اشــاره به رونمایی از سامانه 
احراز هویت ســجام )ســامانه جامــع اطالعات 
مشتریان( در بانک مسکن، به پایگاه خبری بانک 
مســکن-هیبنا، گفت: مطابق با برنامه ریزی ها و 
پیش بینی های به عمل آمده، از میان شعب سراسر 
کشور برای مرحله نخســت، ۳۶۴ شعبه خدمات 
احراز هویت سجام را به متقاضیان ارائه خواهند داد.
وی با بیان اینکه افزوده شدن این خدمت جدید در 
شعب بانک مسکن دو مزیت مهم برای مشتریان 
خواهد داشــت، اظهار کرد: با توجه به آنکه از یک 
سو برخی محصوالت سیستم بانکی با بازار سرمایه 
در ارتباط بوده و از سوی دیگر برخی ابزارهای بازار 
سرمایه نیز به دلیل اعتماد مردم به شبکه بانکی، به 
واسطه بانک ها به سرمایه گذاران عرضه می شوند، 
در نتیجه افزایش تعامالت بانــک و نهادهای بازار 
سرمایه می تواند موجب بهبود در ارائه خدمات این 

حوزه و ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان شود.
کریمی در عین حال معتقد اســت: بــا الزام ثبت 
نــام ذینفعــان اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده 
از تســهیالت مســکن در ســجام، ارائه خدمت 
احراز هویت ســجام از طریق شــعب بانک، اقدام 
بسیارمناسبی در تکمیل خدمات مرتبط با سپرده 

ممتاز و اوراق تسه محسوب می شود.

موفقیت بانک سامان در کسب 
تندیس زریــن رضایتمندی 

مشتری
اتاق بازرگانی ایران، تندیــس زرین رضایتمندی 

مشتری در سال 99 را به بانک سامان اهدا کرد.
به گزارش سامان رسانه، اتاق بازرگانی ایران، پس از 
ارزیابی کیفی شاخص های مدیریت شکایات، بهاء 
خدمات، سطح رضایتمندی، برندسازی و مدیریت 
ارتباط با مشــتری، وفاداری مشــتری و برخورد 
متعهدانه مشتری نسبت به سازمان، تندیس زرین 
رضایتمندی مشتری در سال 99 را به بانک سامان 

اهدا کرد.
گفتنی است، در سال گذشــته نیز، بانک سامان 
توانسته بود رتبه نخست شــاخص رضایتمندی 

مشتریان را از استانداری تهران کسب کند.

استان ها

بانک ها

هفتــه پیش چنــد موضوع 
باعث شد که قیمت موبایل 
در یک ســقوط آزاد چندین 
میلیون تومان نوسان داشته 
باشد. مهم ترین دلیل آن خبر 
تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به واردکنندگان موبایل 
بود که باعث شد به محض انتشار در همان دو سه روز اول 
قیمت گوشی بین ۱۵ تا 2۰ درصد کاهش یابد.یک بار 
دیگر هم با شروع تعطیالت قرنطینه قیمت ها باال رفت و 
سپس بار دیگر با کاهش تقاضا در همین دوران قیمت را 
دوباره شکست. کاهش نرخ ارز و انتخابات آمریکا هم به 
همین منوال در روند نزولی قیمت این کاال موثر بودند. 
حاال این ضربه آخر هم از سمت بانک مرکزی بازاری ها 
را برای فروش محصوالتشان به حول و وال انداخته است. 
چرا؟ چون گوشــی هایی که با ارز تخصیص یافته شده 
خریداری شود، ارزان تر خواهند بود و احتماال تنوع را این 
هفته در بازار باالتر خواهند برد و در نتیجه این که قیمت 
گوشی کاهش پیدا خواهد کرد. بعضی از این کاالهایی که 
حاال در ویترین مغازه ها به فروش گذاشته شده اند با ارز 
۳۰ هزار تومانی خریداری شده اند و وقتی جنس جدید 
برسد روی دست فروشنده باد می کنند. به همین دلیل 
بازاری ها سرعت گرفته اند تا گوشی های قدیمی ویترین 

خود را بفروشند.

دیوار، فروشگاه جایگزین دوران قرنطینه
حاال در دیوار چه خبر است؟ بازار لوازم الکترونیکی در این 
پلتفرم، بزرگ ترین بازار بعد از خودرو و مسکن به حساب 
می آید. در دیوار هم همیــن وضعیت برای موبایل قابل 
پیش بینی بود. تعداد آگهی های گوشی موبایل از آذر ماه 
افزایش یافته و بیشتر شده است. دیوار معیار خوبی برای 
تعیین قیمت گوشی به حساب می آید چرا که در دو هفته 
تعطیلی مغازه ها، بسیاری از آنها فعالیت خود را در این 
پلتفرم ادامه دادند. بر اساس آن باید گفت که در دیوار هم 
قیمت ها با همین منوال تغییر کرده و روند نزولی در آن 
دیده شده است. البته برخی از آگهی ها قدیمی تر هستند 
اما در این مقایســه ما فقط آگهی هــای جدید را با نرخ 

گوشی در اول ماه مقایسه کرده ایم که نشان می دهد نرخ 
موبایل همچنان رو به سقوط در حرکت است.

کاهش قیمت محسوس در گروه سامسونگ
 سامسونگ A31 از ۷ میلیون و 2۵ هزار تومان که اول 
آذر در بازار فروخته می شد امروز به شش میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان در دیوار رسیده است. سامسونگ A21S را 
اوایل آذر در این پلتفرم نمی توانســتیم ارزان تر از شش 
میلیون و ۱۵۰ هزار تومان پیدا کنیم اما اگر امروز در دیوار 
با همین عنوان و مدل گوشی جست وجو کنیم می بینیم 
که گوشی های نو این مدل که در دو روز گذشته آگهی 
شده اند به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار و بعد پنج میلیون و 

۶۳۰ هزار تومان رسیده است.
حاال اگر دامنه جست وجو را بیشــتر کنیم و مثال وارد 
گوشی های گران تر این برند شویم می توانیم گلکسی 
نوت 2۰ الترا را در دیوار پیدا کنیــم. هفته اول آذر این 
گوشی ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشته است. 
حاال چه خبر؟ قیمت این گوشی در دیوار فروشگاه ها تا 
۳2 میلیون تومان هم رسیده است. ولی افرادی که تک 
فروشی می کنند همین گوشی را کمتر از ۳۰ میلیون 

تومان هم حاضرند به فروش برسانند. مثال یک فروشنده 
در خیابان استاد معین که بخشی از مشتریانش را از دیوار 
پیدا می کند با این افت قیمت، همین مدل گوشی را در 
دیوار به قیمت 29 میلیون تومان آگهی کرده است که 
۱2۸ گیگ حافظه و هشت گیگ رم دارد و دوربین آن 

هم از نوع ۱۰۸ مگاپیکسلی است.

سقوط قیمت به آیفون هم رسید
مهم ترین اتفاق یک ماه گذشته، سقوط قیمت آیفون 
اســت. اگر اول آذرماه یک آیفون ۱۱ پرو مکس خریده 
باشید احتماال برای آن ۴۵ میلیون و 9۰۰ هزار تومان پول 
داده اید، اما حاال فروشنده هایی که در همین چند روز به 
دیوار آمده اند، مدل 2۵۶ گیگابایتی آن را با ۳9 میلیون 
برای فروش آگهی کرده انــد. آن مدل هایی هم که اول 
آذر ۳9 میلیون تومان بود حاال در همین هفته در دیوار 
۱۰ میلیون تومان ارزان تر برای فروش آگهی شده است. 
البته بخشی از این روند کاهش قیمت هم ربطی به بازار 
ایران ندارد و صرفا به این برمی گردد که چند ماه از زمان 
رونمایی آیفون جدید گذشته و دیگر وقت ارزان شدن این 

مدل فرا رسیده است.

سیر نزولی در قیمت هواوی
اجازه دهید به رقیب دیگر این دو بــازار، یعنی هواوی 
هم سری بزنیم. P30 Pro نسخه 2۵۶ گیگابایت یکی 
از گوشی های گران قیمت این شــرکت چینی در این 
مدت بود. اوایل آذرماه باید برای خرید آن بین 2۰ تا 2۱ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کنار می گذاشتید. اما حاال چه 
خبر اســت؟ هفته پیش قیمت این گوشی در دیوار در 
بین محصوالت دست دوم آن ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان 

آگهی شده بود.
مدل دســت اول این گوشــی تــا یازدهــم آذر به ۱۶ 
میلیون تومان رســیده اســت. البته در روزهای اخیر 
برعکس گوشــی های دیگر، این مــدل افزایش قیمت 
داشته که مشخص نیست دلیل آن چه بوده است. این 
مدل امروز پرچمدار هــواوی در بازار بــوده اما در بین 
مدل های میان رده این برنــد Y9 هم کیفیت و فروش 
خوبی در این بازار دارد. مثال Y9s مدل ۱2۸ گیگابایتی 
همین اوایل آذر در این بازار هفــت میلیون تومان بود 
 اما تا بیســتم آذر به شــش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

 رسید.

نوسان در محصوالت شیائومی
شــیائومی هم در ایران اخیرا با بازاریابی خوب توانسته 
جای پایش را باز کند. در این مدت افت قیمت محصوالت 
شیائومی به اندازه سامسونگ و آیفون پررنگ نبوده اما 
با این حال قابل چشم پوشی هم نیســت. اوایل آذرماه 
مــدل Redmi Note 9s از این برنــد هفت میلیون و 
۳۰۰ هزار تومان قیمت داشــت اما در هفته سوم ۱۰۰ 
 Xiaomi Mi Note هزار تومان ارزان تر شده اســت. یا
۱2۸ گیگابایتی را پنجــم آذر باید با ۱۷ میلیون تومان 
می خریدید اما حاال به ۱۴ میلیــون و 9۰۰ هزار تومان 
رسیده است.پاسخ این سوال مثبت است. هم اکنون با 
توجه به افت قیمت ها زمان مناسبی برای افرادی است 
که نیاز به گوشی هوشمند دارند. ممکن است در آینده 
قیمت پایین تر هم بیاید ولی اگر قصد خرید آن را دارید 
االن زمان مناسبی است. ضمن این که با توجه به افت 
قیمت ها تعداد زیادی از افراد نیز گوشی اضافی خود را 
برای فروش گذاشته اند که آن ها را به مراتب ارزان تر از 

قیمت نوی گوشی در بازار بخرید.

آیا االن زمان مناسبی برای خرید گوشی است؟

کاهش  قیمت موبایل در بازار

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت:

دولت نظرات اصالحی مجلس را 
با حفظ شاکله کلی بودجه لحاظ 

می کند
رئیس جمهور کاهــش فشــار اقتصادی بر 
مردم، تامین منابع الزم بــرای ارایه خدمات 
و بهبود اقتصــاد کشــور را در تنظیم بودجه 
اولین موضوع مورد توجــه خواند و گفت: در 
بودجه ۱۴۰۰، با توجــه با واقعیت های پیش 
رو هم منابع الزم برای ســرمایه گذاری های 
عمرانی دیده شده و هم برای حمایت از اقشار 
 کم درآمــد، اعتبار الزم در نظر گرفته شــده

 است.
حســن روحانــی روز سه شــنبه در یکصد و 
نودمین جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولــت، با اشــاره بــه اختصاص بخشــی از 
درآمدهــای احتمالــی نفــت بــرای امور 
زیرســاختی و حمایــت اجتماعــی، افزود: 
در بخــش زیرســاخت های اقتصــادی 
هــم، هــدف ایجــاد اشــتغال های کوچک 
 و متوســط و اجــرای پروژه هــای بــزرگ

 است.
 روحانی بــا بیــان اینکه در بخــش حقوق 
کارمندان تــالش بر ایــن خواهد بــود که 
همچون سال های گذشته تورم جبران شود، 
اظهارداشــت: دولت در حد تــوان و امکانات 
و با در نظــر گرفتن همه جوانب و بررســی 
کارشناســانه، ســعی خواهد کرد تا نظرات 
اصالحی مجلس را با حفظ شاکله کلی بودجه 

لحاظ کند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همه تالش ها 
برای استفاده از راهکارهای مناسب در تدوین 
و تنظیم یک بودجه تأثیرگــذار و کارآمد، با 
هدف رسیدن به نتیجه مطلوب است تا بتوانیم 
در سال آینده هرچه بیشتر فشارها را از روی 
اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه کمتر کنیم.

در ایــن جلســه وزیــر صنعت، معــدن و 
تجــارت در زمینــه موافقــت نامــه های 
 تجــارت آزاد با اتحادیــه اوراســیا گزارش 

داد.
رئیس جمهــور پس از این گــزارش، تصریح 
کرد: عملکرد صادرات و واردات کشور با این 
اتحادیه در طول ســال گذشــته نشان داده 
که با این توافق بــازار جدیدی برای صادرات 
 محصــوالت تولیدی ایران گشــوده شــده

 است.
روحانی استفاده از ظرفیت های مختلف تجاری 
و اقتصادی منطقة اوراسیا را یکی از مهمترین 
فرصت های پیش روی کشــورمان دانســت 
و گفت: حضور ایــران در اتحادیه اوراســیا، 
در شــرایط کنونی جنگ اقتصادی و تبعات 
 ناشــی از کرونا، بیــش از گذشــته اهمیت 

یافته است.

بورس سبزپوش شد
بازار ســرمایه روز گذشــته روندی صعودی 
داشت و شاخص کل این بازار بیش از ۸۰۰۰ 

واحد صعود کرد.
به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس روز 
گذشــته بــا ۸۴9۶ واحد افزایــش رقم یک 
میلیــون و ۴۴۴ هــزار واحد را ثبــت کرد. 
شــاخص کل با معیار هم وزن نیــز با ۷9۶۵ 
 واحد افزایش به رقــم ۴۶۰ هزار و ۳۸۸ واحد

 رسید.
معامله گران روز گذشته یک میلیون معامله 
انجام دادند که ۱22 هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال 

ارزش داشت.
صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس و ملی 
صنایع مس ایران نســبت به ســایر نمادها 
بیشــترین تاثیر منفی و در مقابــل معدنی 
و صنعتی گلگهــر، ایران خــودرو، مخابرات 
ایــران و بانک پارســیان نســبت به ســایر 
 نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی بورس

 گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم با ۱۷۴ واحد صعود 
به کانال 2۰ هزار واحد بازگشت و رقم 2۰ هزار 

و ۱۱9 واحد را ثبت کرد. 
در این بازار ۸۷۴ هزار معامله به ارزش ۷۱ هزار 

و ۸۸۷ میلیارد ریال انجام شد.
بیمه پاسارگاد، پتروشــیمی زاگرس، سنگ 
آهن گوهرزمیــن، هلدین صنایــع معدنی 
خاورمیانــه و بیمه کوثر نســبت به ســایر 
نمادها بیشــترین تاثیر مثبــت و در مقابل 
پلیمر آریاساســول نسبت به ســایر نمادها 
 بیشــترین تاثیــر منفــی را روی فرابورس 

گذاشتند.

اخبار
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طبق اعــالم معــاون فناوری هــای نوین بانک 
مرکزی، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از 
بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی توانند 
کارت خوان یا درگاه پرداخت داشــته باشند و 
پرونده مالیاتی دارندگان فعلــی کارت خوان یا 
درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار 

تشکیل می شود.
به گزارش ایســنا، معاون فناوری هــای نوین 
بانک مرکزی با اشــاره به اقدامات بانک مرکزی 
در عمل بــه مــاده )۱۱( »قانــون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مودیان« گفت: در یک 
سال گذشــته جلســات مســتمری با هدف 
تســهیل فرآیندهای اجرایی قانون با ســازمان 
امورمالیاتی برگــزار کردهایم و دغدغه اصلی ما 
 اجرای قانون بدون آســیب رساندن به کسب و 
کارها بوده اســت.محرمیان با تاکیــد بر اینکه 
کارتخوان بدون هویت نداریم، افزود: از ســال 
۱۳9۴ با ایجاد ســامانه جامع پذیرندگان کلیه 
ابزارهــای پرداخت ثبت شــده و دارای هویت 
مشــخص بوده انــد امــا »قانــون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مودیــان«، تشــکیل 
پرونــده مالیاتــی و تناظــر بین اطالعــات را 
برعهده بانــک مرکزی و ســازمان امور مالیاتی 
 گذاشــته که این مهم نیز در حال انجام است و 

به زودی به پایان خواهد رسید.

متقاضیان ابزارهای پرداخت باید پرونده 
مالیاتی داشته باشند

 معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: 
مطابق قانون کســانی که تاکنون ابزارپرداخت 
اعم از کارت خوان یا درگاه پرداخت داشــته اند 
و نیــز متقاضیان جدید این ابزارهــا باید دارای 
پرونده مالیاتی باشــد. بر این اساس، متقاضیان 
جدید ابزارهــای پرداخت از بهمــن ماه بدون 
تشــکیل پرونده مالیاتی نمی توانند کارتخوان 
یا درگاه پرداخت داشــته باشــند، لذا این افراد 
باید نسبت به ثبت نام در ســایت مالیاتی اقدام 
و با کدرهگیری اخذ شــده از آن سامانه نسبت 
به تقاضای کارت خوان یــا درگاه پرداخت اقدام 
کننــد.وی با بیــان اینکه از این پــس کد ملی 
افراد حقیقی و شناســه ملی افــراد حقوقی به 
عنوان کد مالیاتی محســوب می شود، افزود: با 
رایزنی های انجام شده با ســازمان امورمالیاتی 
فرآیند تشــکیل پرونــده مالیاتی نســبت به 
گذشته تسهیل شده و متقاضیان می توانند در 
زمانی کوتــاه و با ثبت اطالعات خــود در قالب 
 یک صفحه نســبت به ثبت نام و تشکیل پرونده

 مالیاتی اقدام کنند.

تشکیل پرونده مالیاتی برای دارندگان 
کارتخوان تا پایان سال 

طبق اعــالم بانک مرکــزی، محرمیــان در خصوص 
دارندگان فعلی کارت خوان یا درگاه پرداخت نیز گفت: 
بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند 
و برای گروهی که پرونده مالیاتــی ندارند نیز به طور 
خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی 
و بر اساس اطالعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد 
می شــود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام 
خواهد شد.وی ادامه داد: همچنین ضمن اطالع رسانی 
به افرادی که اطالعات شان ناقص باشد از آنها درخواست 
می شود تا برای تکمیل اطالعات خود مراجعه کنند و 
در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارتخوان 
یا درگاه آنها اقدام و یا اینکه بر اســاس قانون مشمول 
جریمه خواهد شد. فرآیند تصحیح اطالعات نیز در نظر 
گرفته شده و افراد می توانند با اعالم به بانک یا شرکت 
ارایه دهنده خدمات پرداخت خود، نســبت به این امر 
اقدام کنند.معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: 
کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز 
فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز میتوانند با مراجعه 
به سایت ثبت نام سازمان امور مالیاتی نسبت به اعالم 
این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در 
این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی 
مانعی برای آغاز فعالیت کســب و کارهای کوچک و 

نوآورانه ایجاد نمیشود.

کاهش درگاه های اجرایی با اجرای قانون 
پایانه های فروشگاهی 

 محرمیان با بیان اینکه بــرای افرادی که از کارت خوان 
یا درگاه پرداخت خود اســتفاده تجــاری نمی کنند و 
جزو کسب و کار اقتصادی محســوب نمی شوند، این 
امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه 
این موضوع را اعــالم و ثبت کنند تصریــح کرد: البته 
تراکنش های این افراد توســط بانــک مرکزی به طور 
هوشمند و مستمر پایش شــده و در صورت مغایرت 
تراکنشها با کارکرد اعالمی و ثبت شده مراتب به سازمان 
امور مالیاتی گزارش خواهد شــد.وی افزود: اجرای این 
قانون همچنین موجب کاهش چشــمگیر درگاه های 
اجارهای خواهد شــد کــه نقش بســزایی در کاهش 
فعالیت های غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط 
بندی دارد، چرا که بر این اســاس پرداخت مالیات این 
نوع تراکنشها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.معاون 
 PSP فناوریهای نوین بانک مرکزی ادامه داد: شرکتهای
و پرداخت یار در راستای تسریع فرایند تشکیل پرونده 
مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور 
مالیاتی و در اختیار داشتن وب سرویس مربوطه اقدامات 
الزم در خصوص ثبت نام خــودکار متقاضیان جدید و 

تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.

سخنگوی دولت با تایید ضمنی برخی اظهارات 
در باره تاثیر نپیوستن به FATF بر خرید واکسن 
کرونــا و ضرورت پیوســتن بــه FATF، گفت: 
امیدواریم در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
در این زمینه بحث کنیم و آنچه که به مصلحت 

کشور است را بتوانیم تأمین کنیم.
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری 
هفتگی خود که در راستای رعایت پروتکل های 
بهداشتی، به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، 
با بیان اینکه در جلسه گذشــته هیات دولت به 
یک نگرانی دیرین جامعه هنری پاسخ داده شد 
و اصحاب فرهنگ - هنر و رسانه صاحب صندوق 
بیمه بیکاری شــدند، گفت : برابر با این مصوبه، 
شــاغلین فرهنگی، هنری و رسانه ای که درآمد 
اصلی خود را از این فعالیت ها دریافت می کنند. 
در صورتی که یکسال حق بیمه خود را پرداخت 
کرده باشند، از بیمه بیکاری در شرایط از دست 

دادن شغل و فعالیت برخوردار خواهند بود.
وی افزود: منابع مالی مقرری بیکاری در بودجه 
سنواتی دولت دیده خواهد شد. طبق این مصوبه، 
شورایی با نمایندگی دستگاههای اجرایی ذیربط 
و نمایندگان صنوف فرهنگی – هنری و رســانه 
ای با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تشکیل خواهد شد که بررسی و تصویب سیاست 
ها، ضوابط و شرایط عمومی و نیز بررسی و تایید 
واجدین شرایط دریافت مقرری بیکاری را برعهده 
خواهد داشت.سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: 
پیش از این نیز یکی از خواســته های اصحاب 
فرهنگ و هنر برای داشتن تشکل صنفی فراگیر 
بود که این امر امکان پذیر شــد. به موجب این 
تصویب نامه هر یک از حوزه های فرهنگی، هنری 
و رسانه ای می توانند یک کانون سراسری تشکیل 
دهند و در نهایت از به هم پیوســتن آنها کانون 

فراگیر فرهنگ و هنر، تشکیل خواهد شد.
وی در ادامه با اعــالم اینکه تصمیــم دیگر در 
هیات دولــت افزایش ضریب فــوق العاده ویژه 
قضات بود که پس از پیشــنهاد شورای حقوق و 
دستمزد، مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت، 
افزود: قابل ذکر اســت آخرین بــاری که فوق 
العاده ویژه مذکور اعمال شــده است. مربوط به 
حدود ده سال قبل می باشــد. بدیهی است این 
اقــدام گامی کوچک در جهت بهبود معیشــت 
قضات شــریف می باشــد. این افزایش شامل 
گروههای دوازدگانه مشاغل قضایی می گردد.

ربیعی از اختصاص اعتبار و نیز تسهیالت بانکی 
برای 2 استان سیل زده کشور به عنوان مصوبه 
دیگر دولت نام برد و گفــت: مبلغ۱2۵ میلیارد 
و ۸۴۳ میلیــون تومان برای کمــک بالغوض 

جهت واحدهای مسکونی شــهری و روستایی 
و تامین لوازم واحد مســکونی و همچنین ۱۴۳ 
میلیارد و ۷9۰ میلیون تومان تسهیالت بانکی 
ارزان قیمت برای جبران خســارات واحدهای 
 مســکونی بــرای ایــن دو اســتان اختصاص 

یافت.
وی در ادامه تشــریح مصوبــات دولت گفت: به 
منظور تشویق خیرین مدرسه ساز دولت در هفته 
گذشته تصویب کرد هزینه اشخاص غیردولتی 
برای احداث فضای آموزشی و پرورشی بعنوان 
هزینه های قابل قبول مالیاتی احتســاب گردد. 
هزینه های مذکور شامل وجوه واریزی مودیان 
مالیاتی پس از تایید ســازمان نوسازی توسعه و 

مدارس کشور می باشد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: سران سه قوه بطور 
مشترک بر تداوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
و تداوم خصوصی سازی ها و واگذاری ها و رفع 

موانع آن تاکید کردند.

نپیوستن به FATF آثار خود را نشان 
خواهد داد

ربیعی درباره اظهارات اخیر علی مطهری درباره 
خرید واکســن کرونا و ارتباط آن با FATF نیز 
گفت: در مورد واکســن قباًل همــکاران من در 
وزارت بهداشت توضیحات مفصلی ارائه دادند، 
در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد 
FATF چندیــن مرحله انتقال پول با مشــکل 
مواجه شد و با موانعی رو به رو بودیم. به طور کلی 
نپیوستن به FATF آثار خود را نشان خواهد داد 
قبال نیز دولت دیدگاه خود را در این زمینه اعالم 
کرده بود.وی اضافه کــرد: امیدواریم در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در ایــن زمینه بحث 
کنیم و آنچه که به مصلحت کشور است را بتوانیم 

تأمین کنیم.

ارقام پیــش بینی شــده در الیحه 
بودجه۱۴۰۰ براساس واقعیت هاست

ربیعی همچنین در خصوص ارقام در نظر گرفته 
شــده در الیحه بودجه ۱۴۰۰ نیز تصریح کرد: 
بودجه براساس واقعیت های اقتصادی و اجتماعی 
جامعه طراحی شده اســت. این سخن درستی 
نیست که اصالحات ساختاری مدنظر قرار نگرفته 
اســت؛ کوچک کردن دولــت و کاهش بودجه 
جاری و بودجه مبتنی بــر عملکرد و کم کردن 
فشار تحریم بر زندگی مردم و قرار دادن هشت 
میلیارد دالر برای حمایت از زندگی روزمره مردم 
و تصمیمات دیگری بر تداوم حمایت معیشتی از 

موضوعاتی بودند که رهبر به آن تاکید کردند.

توضیح ربیعی درباره خرید واکسن کرونا: 

 به خاطر FATF  انتقال پول چندین مرحله با مشکل  مواجه شد 
طبق اعالم معاون فناوری های نوین بانک مرکزی

مانع مالیاتی برای دریافت کارتخوان از بهمن ماه 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت دالر 25 هزار و 600 تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 11 میلیون و 700 هزار تومان
روز گذشته در بازار داخلی قیمت طالی 18عیار هر گرم یک میلیون و 131 هزار تومان، قیمت دالر 25 هزار و 600 تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 11 میلیون و 700 هزار 

تومان و قیمت سکه طرح قدیم 11 میلیون و 300 هزار تومان است. در بازار سبزه میدان  نیز قیمت نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و 200 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 4 میلیون و 170 
هزار تومان و سکه گرمی 2 میلیون و 300 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می رسد.
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انتظار چندساله برای رونق بازار خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو

گذر از رکود در بازار خودرو به رشد اقتصادی و کنترل تورم نیاز دارد. در خصوص ماشین های پرتیراژ که به نسبت خودروهای دیگر ارزان قیمت تر به شمار می روند، احتماال شاهد ثبات قیمت خواهیم بود. با این حال در سال 1400 انتظار 
می رود در بازار خودرو، شیب قیمتی به صورت افزایشی داشته باشیم اما این شیب افزایشی به یک باره ایجاد نمی شود بلکه به صورت بسیار آرام و خزنده صورت می گیرد.

این در حالی است که نرخ تورم اعالمی توسط دولت در آبان ماه 4۶ درصد بود که به نظر می رسد از واقعیت پایین تر باشد و به نظر می رسد ما شاهد تورم 100 درصدی در ۶ ماهه اول سال 1۳۹۹ بودیم. من پیش بینی می کنم رونق بازار خودرو 
به سه تا چهار سال زمان نیاز داشته باشد و در کوتاه مدت نمی توانیم منتظر رونق باشیم. به صورت کلی هم نمی توان بازار خودرو را برای روزهای آینده پیش بینی کرد اما به نظر می رسد که خودروهای مونتاژی تا ۵0 درصد جا برای کاهش 
قیمت داشته باشند. قیمت خودروهای وارداتی اما بسیار عجیب است و جای کاهش قیمت بسیار زیادی دارد. بحث خودروهای پرتیراژ داخلی تفاوت دارد و روند کاهش قیمت آن نیز کند پیش می رود و باید ماهیانه منتظر کاهش 10 درصدی 

قیمت خودروهای داخلی باشیم که البته به شرایط عمومی جامعه نیز بستگی دارد.

بازار خــودرو ایــن روزها در 
آرامش نســبی به ســر می 
برد و تنها افــرادی که به قید 
ضرورت نیازمند خرید خودرو 
هستند در بازار دیده می شوند. 
مقاومت قیمت ارز در برابر کاهش بیشتر موجب شده تا 
فروشندگان و خریداران از بازار خودرو خارج شوند تا با 
تعیین تکلیف نهایی نرخ ارز که به احتمال بسیار با روی کار 
آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا، لغو احتمالی تحریم 
ها و مشخص شــدن وضعیت ایران در FATF ، نرخ آن 
مشخص خواهد شد، به بازار ورود کنند. بازار خودرو که تا 
در چند ماه اخیر به بازاری پر سر و صدا تبدیل شده بود و 

رشد قیمت خودروها سر به فلک گذاشته بود، امروز بدون 
مشتری مانده و چشم انتظار تعیین تکلیف نهایی نرخ ارز 
است. بازار خودرو کشور پیش از انتخاب جو بایدن به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا به شرایط عجیبی رسیده بود و فاصله 
قیمت برخی خودروها در بازار با کارخانه به ۳00 میلیون 
تومان رسیده بود. بازگشــت احتمالی آمریکا به برجام، 
شرایط بازار خودرو را متفاوت خواهد کرد و خودروهای 
روز جهان دوباره در ایران تولید وعرضه خواهد شــد و 
این عامل هم باعث شده تا بسیاری صبر کنند تا شرایط 
اقتصادی ایران پس از روی کار آمدن بایدن روشن تر شود.

در شرایطی که کاهش نرخ ارز متوقف شده و روند نزولی 
قیمت خودرو هم کند شــده اما همچنان همه منتظر 
کاهش بیشتر قیمت خودرو هستند و بنابراین از حجم 
مشتریان خودرو به شدت کم شــده است. بازار خرید و 
فروش خودرو به استناد گفته های فعاالن بازار و مشاهدات 

میدانی نشــان از آن دارد که کمتر کسی در این شرایط 
خواستار خرید خودرو است. روند نزولی قیمت ها که متاثر 
از کاهش قیمت ارز است عاملی شده تا مشتریان خودرو 
دست از خرید برداشته و به امید کاهش بیشتر قیمت ها 
باشند. عالوه بر این شرکت های خودروساز نیز در قالب 
 طرح های فروش درصدد پاســخگویی به تقاضای بازار 
برآمده اند اما تحویل مدت دار خــودرو آن هم در پیش 
فروش ها عاملی شــده تا مردم رغبتی به خرید خودرو 
در طرح های پیش فروش نداشــته و بیشــتر در طرح 
فروش فوری خودروها شرکت کنند. اما متاسفانه تعداد 
خودروهای عرضه شــده در طرح های فــروش فوری 
نتوانسته است تاثیری بر مدیریت تقاضای خرید خودرو 

داشته باشد.
در بازار خرید و فروش خودرو نیز بنا به گفته فعاالن بازار 
معامالت خودرو به حداقل رسیده است. توقف کاهش 

قیمت ارز باعث شــده تا قیمت خودروها نیز نسبت به 
هفته گذشته کاهش کمتری داشته باشد. اما در مجموع 
در طول یک ماه اخیر روند نزولی قیمت ها تقاضا را برای 
خرید خودرو کاهش داده اســت. در شرایط فعلی بازار 
افرادی که به قید ضرورت نیازمند خرید خودرو هستند 
اقدام به معامله می کنند اما افرادی که به دنبال سود و 
یا تعویض خودروهای خود هســتند دست از معامالت 

کشیده و منتظر ثبات بازار هستند.
در حال حاضر قیمت پژو 20۵ تیــپ ۵، 240 میلیون 
تومان پژو 20۶ تیپ 2، 177 میلیون تومان، و ســمند 
ال ایکس 1۶7 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. 
همچنین پراید 1۳1 نیز ۹7 میلیون تومان، تیبا صندوق 
دار 107 میلیون تومان و تیبــا دو 11۵ میلیون تومان 
مورد معامله قرار می گیرد، عالوه بر این پژو 40۵ نیز 1۶7 

میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

بازار  خودرو   در مسیر تعادل   قیمتی

بازار خودرو مشتری ندارد
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

بانک مرکزی در واکنش به نامــه وزارت صمت به رئیس 
جمهوری در رابطه با چرایی صدور بخشنامه در مورد کاهش 
مهلت وارد کنندگان بــرای ورود و ترخیص کاال و انتقاد از 
عدم هماهنگی، اعالم کرد که این بخشنامه بر اساس مصوبه 

وزارت صمت از سوی بانک مرکزی صادر شده است.
به گزارش ایسنا، اعمال محدودیت های جدید بانک مرکزی 
برای ترخیص کاال در رابطه با حواله های ارزی و مهلت تسلیم 
اظهارنامه های وارداتی  بعد از مصوبه ترخیص فوری کاالهای 
اساسی و مواد اولیه موجب شد تا تجار و صاحبان کاال طی 
نامه ای به رئیس جمهوری با انتقاد به این موضوع خواستار 

بازنگری شوند.
در همین رابطه اخیرا  رزم حسینی-وزیر صنعت، معدن و 
تجارت- در نامه ای به روحانی بار دیگر این موضوع را مورد 
توجه قرار داده و ضمن هشــدار به تبعات این بخشنامه، 
درخواست برای تغییر در آن را مطرح و از عدم هماهنگی 

های موجود  گله کرد.
رزم حسینی تاکید کرده بود که تصمیم بانک مرکزی، بدون 
جویا شدن نظر وزارت صمت ابالغ شده و این یعنی نتیجه 
تمام جلسات شورای گفت و گو و صحبت هایی که بخش 

خصوصی به گوش وزیر صمت می رسانند در این بخش نامه 
نادیده گرفته شده و از این رو، پس از چند هفته، با اعتراض 
بخشی از دولت، یکی دیگر از نهادهای دولتی مجبور شده از 

تصمیم خود عقب نشینی کند.

بخشنامه ارزی بر اساس تصمیم دولت است
اما پیگیری ایسنا از بانک مرکزی در رابطه با چرایی صدور 
این بخشنامه و عدم هماهنگی های مربوطه با توضیحاتی از 
سوی شعبانی-مدیر اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک 
مرکزی- همراه بود که تاکیــد دارد بانک مرکزی مهلت 
واردات و ترخیص برای کاالهای دپوی گمرک را مطابق با 

تصمیمات دولت انجام داده است.
مدیر اداره سیاســت ها و مقــررات ارزی بانک مرکزی در 
واکنش به مسایل مطرح شده در خصوص نحوه عملکرد 
بانک مرکزی در راستای کاهش مهلت واردات کاالها گفت: 
بانک مرکزی با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهوری 
مبنی بر تعیین زمان معقول جهت واردات کاال، مهلت سه 
ماه بر اساس ابالغ  وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در مهر 

ماه را اجرایی کرد.

طــی یک ســال گذشــته 
تاکنــون برخــی کاالهای 
اساسی بیش از 100 درصد 
گران شــده اند و بسیاری از 
خانواده ها به ناچار آن اقالم 
را از ســبد هزینه خود حذف کرده اند. کارشناســان 
بازار دلیل اصلی ایــن اتفاقات را دخالــت دولت در 
قیمت گذاری و تعیین نرخ دستوری عنوان کرده اند. 
همچنین در کنار تحریم ها، بحران کرونا، نوســانات 
نرخ ارز، نوســانات بازارهای دارایی و... قیمت گذاری 
دستوری به عنوان یک سیاست شست خورده متهم 

ردیف اول گرانی ها نام گرفته است.
متاســفانه دولت از تجربیات ناموفق ســالیان دراز 
در بحث قیمت گــذاری درس نگرفته و همچنان به 

عملکرد خود در قیمت گذاری دستوری نمره قبولی 
می دهــد و دود آن به چشــم دهک هــای درآمدی 

آســیب پذیر جامعه می رود. اما دولــت در حالی به 
سیاست اشتباه خود ادامه می دهد که قیمت گذاری 

دســتوری هر کاالیی بهترین خبر برای واســطه ها 
اســت که این تصمیم بــه طور یقیــن موجب عدم 
کارآیی بازارهای کسب و کار، فشــار به تولید کشور 

و شکل گیری فسادهای اداری واقتصادی می شود.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در این رابطه می گوید: مجلس و کمیسیون اقتصادی 
اساسا با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند، چرا که 
این رویه جز ایجاد فساد و رانت در کشور سودی دیگر 
ندارد. محمدرضا پورابراهیمی در ادامه افزود: یکی از 
مواردی که مورد نظر است این است که مجلس و ارکان 
نظام کمک کنند تا قیمت گذاری دستوری کنار رود، 
چرا که قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در 
کشور فایده دیگری ندارد. اساسا مجلس شورای اسالمی 
و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف 
هســتند. برای این که ما کمک کنیم به فعالیت های 
اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزمی که در 

قانون دیده شده در بحث قیمت گذاری دنبال شود.

منافع قیمت گذاری دستوری به واسطه ها و دالل ها می رسد

ناکارآمدی قیمت گذاری دستوری
دود قیمت گذاری دستوری در چشم دهک های درآمدی آسیب پذیر

دولت از عرصه قیمت گذاری خارج شود
لطفعلی بخشی، اقتصاددان

قیمت گذاری دستوری را می توان از چند دیدگاه بررسی کرد و پی به ناکارآمدی آن برد. از منظر علم اقتصاد متعارف، قیمت گذاری دستوری در واقع مردود است. از منظر دوم دیدگاه کشورهای موفق اقتصادی نشان می دهد این مدل از 
قیمت گذاری که دولت به آن اصرار دارد منسوخ شده است. تمام کشورها قیمت گذاری دستوری را رها کرده اند و تعیین قیمت ها را به مکانیزم بازار واگذار کرده اند. پس این یکک تجربه جهانی است که نباید دیگر از طریق دستور بازارها 
را کنترل کرد. در چند دهه گذشته تالش کردیم تا قیمت گذاری دستوری را جا بنیندازیم و در تمام موارد شکست خوردیم. رانت و فساد و قیمت های چندگانه ماحصل استفاده از این روش منسوخ بوده است.  دانش علم اقتصاد و تجربه 
کشورهای موفق جهان نشان می دهد که این مدل قیمت گذاری مردود اما به رغم دانش اقتصاد و تجربیات دیگران و تجربیات ناموفق کشور خودمان همچنان به این طناب پوسیده پایبندیم. بهتر است دولت یک بار قیمت گذاری را رها 
کند. براساس اصول علمی و اقتصادی، در هر بازاری که رقابت آزاد و شفاف وجود داشته باشد، کیفیت کاالها افزایش خواهد یافت و قیمت ها نیز به تعادل خواهد رسید. به عبارت دیگر قیمت های دستوری که نزدیک به چهل سال است در 
کشور ما اجرایی شده است یک بار برای همیشه کنار گذاشته شود و به دنبال تعیین قیمت ها از طریق مکانیزم بازار باشیم.   باید در کشور خودمان روش های خود را تصحیح  کنیم و با دنیا خود را تطبیق بدهیم. متاسفانه ما روش های غلطی 
در پیش گرفته ایم و می گوییم مرغمان یک پا دارد. در حالی که ما  فرصتی نداریم چرا که در تنگناهای اقتصادی قرار گرفته و این لجاجت ها و اصرارمان بر بعضی سیاست های غلط، روشی نیست که منافع مردم را حفظ کند. بر هم خوردن 
نظم در میزان عرضه و تقاضا، احتکار کاال و خاک خوردن بیش از هزاران خودرو در انبارها به دلیل دخالت  دولت در قیمت گذاری کاالهاست. به هر ترتیب سیاست های دستوری ایران سال هاست که تبدیل به یکی از بحران های اقتصادی 

شده است. تجربه رخدادهای اقتصادی طی سال های گذشته تاکنون نشان می دهد دیگر وقت آن رسیده است که تکیه اقتصاد به بخش خصوص بیشتر شود، دولت باید دست از قیمت گذاری برداشته و اقتصاد را به حاشیه بازار واگذار کند.
باید توجه داشت قیمت گذاری دستوری بزرگترین ضربه را به اقتصاد یک کشور وارد می کند. چرا که تولیدکننده با توجه به هزینه های زیادی که در پیش روی خود دارد، مجبور می شود که با قیمتی کمتر از واقعیت، محصول خود را عرضه 
کند. اینجاست که زمین بازی برای واسطه ها آماده می شود. تورم هم امروز به باالترین و بی سابقه ترین نرخ ها رسیده است ناشی از همین سیاست های نادرست است. تورم کنونی بسیار شکننده شده است، هرچند که امیدواریم مسیر پیش 
روی اقتصاد ما را به ابر تورم نرساند اما مجموعه عملکرد، بی برنامگی و عدم سیاست گذاری درست دولت اعم از قیمت گذاری دستوری نشان می دهد که نمی توانیم در آینده ای نزدیک انتظار داشته باشیم که ریتم تورم کاهش بیابد، لذا 
تورم به همین نسبت باقی می ماند یا شاید بر نرخ آن هم در صورت بی برنامه گی های بیشتر دولت در اقتصاد افزایش بیابد. در رابطه با اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر گرانی کاالها به دلیل نبود وزارتخانه ای برای حمایت از مصرف کننده و 
ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی هم الزم است اشاره کنیم که وزارت بازرگانی در گذشته منشاء بسیاری از ناکارآمدی ها بوده است و در کشوری که بودجه ای با این حجم دارد، تشکیل وزارتخانه ای دیگر با چند وزیر، چندین معاون و در 40 

استان یک سازمان، مدیرکل و کارشناس نتیجه ای جز افزایش تصدی گری های دولتی و بزرگتر شدن دولت به دنبال ندارد و نقشی در کنترل قیمت ها نخواهد داشت. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

قانون اصالح قانون تضمین خرید محصوالت اساسی 
کشــاورزی که 12 آذرماه امســال از ســوی دولت 
ابالغ شــد، باید مبنای تعیین نرخ خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی اساسی در سال زراعی جاری 
قــرار بگیرد.قانون اصــالح قانــون تضمین خرید 
محصوالت اساسی کشاورزی که 12 آذرماه امسال 
از سوی دولت ابالغ شد، باید مبنای تعیین نرخ خرید 
تضمینی محصوالت کشــاورزی اساســی در سال 
زراعی جاری قرار بگیرد. اما هنوز از تشکیل شورایی 
که مسئول قیمت گذاری را برعهده دارد، خبر نیست.
رئیس جمهور 12 آذرماه امسال در نامه ای به سازمان 
برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور 
اقتصاد و دارایی، »قانون اصالح قانون تضمین خرید 
محصوالت اساســی کشــاورزی«، مصوب مجلس 

شورای اسالمی را جهت اجرا ابالغ کرد.
در این قانون اصالحاتی بر روی قانون تضمین خرید 
محصوالت اساسی کشاورزی صورت گرفته است که 
مهمترین آن، تغییر متولی تعیین قیمت اســت؛ به 
این صورت که تا پیش از این، قیمت تضمینی خرید 
محصوالت اساسی کشاورزی توسط شورای اقتصاد 
تعیین می شد اما بر اساس اصالح صورت گرفته، از 
این پس این قیمت باید توســط یک شورا متشکل 
از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشــکل های بخش 
کشاورزی و ۳ کشــاورز تعیین شود؛ ضمن اینکه 2 
ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت خواهند داشت 

اما حق رأی ندارند.
از آنجا که به گفته تشکل های کشاورزی، قیمت خرید 
تضمینی محصوالت اساسی کشــاورزی برای سال 
زراعی جدید از سوی دولت بصورت ناعادالنه تعیین 
شده، تشکل های کشاورزی انتظار دارند با تشکیل 
هرچه سریع تر این شورا، نرخ های مذکور اصالح شود.

موضوعی که رئیس کمیســیون کشاورزی مجلس 
هم بر آن صحه می گذارد. ســید جواد ساداتی نژاد، 
رئیس کمیسیون کشــاورزی با اشاره به اینکه یکی 
از مهم ترین کارهایی که طی سال های اخیر در حوزه 
کشاورزی انجام گرفت، اصالح قانون خرید تضمینی 
محصوالت استراتژیک بوده است، گفت: خوشبختانه 
ما موفق شدیم این قانون را اصالح کنیم و درخواست 
ما از وزیر جهاد کشاورزی این است که در اسرع وقت، 
این شورا را تشکیل دهد تا هر چه سریع تر نرخ ها برای 

سال زراعی جدید اصالح شود.
وی با بیان اینکه قباًل شــورای اقتصاد قیمت خرید 
تضمینی محصوالت کشــاورزی را بــدون دخالت 
کشاورز که مالک کاال اســت، تعیین می کرد، اظهار 
داشت: متأسفانه این مسئله باعث شده بود کشاورزان 
رغبتی به کشت نداشته باشند و دو برابر هزینه تولید 
را دولت ها صرف واردات می کردند اما حاضر نبودند 

نصف مبلغ واردات را به تولید داخل بدهند.
وی با اشــاره به ابالغ این قانون گفت: بر این اساس، 
شــورایی متشــکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از 
تشکل های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی را تعیین خواهد کرد 
ضمن اینکه 2 ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت 
دارند اما حق رأی ندارند.ساداتی نژاد اضافه کرد: طبق 
مصوبه مجلس و تصویب شورای نگهبان، این شورا 
درباره قیمت های خرید تضمینی برای سال زراعی 
1400-1۳۹۹ نیز تصمیم گیری خواهد کرد.رئیس 
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی تأکید 
کرد: بنابراین قیمت هایی که پیش از این از ســوی 
دولت برای نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
تعیین شده، فقط تا زمانی که نرخ های جدید از سوی 

شورای قیمت گذاری اعالم شود، اعتبار دارد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از سرمایه گذاری 
2۵ هزار میلیارد تومانی در بندر شهید رجایی در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: به زودی سرمایه گذاری های 
خارجی نیز در حــوزه دریایی و بنــدری افزایش پیدا 

خواهد کرد.
محمد راستاد اظهار کرد: با توجه به تحریم های ظالمانه 
و فشارهای بسیاری که بر حوزه بنادر و دریانوردی وارد 
شده است تمام تالش خودمان را انجام داده ایم و اجازه 
ندادیم تا اختاللی در عملکرد بنادر به وجود بیاید و روند 
جذب سرمایه و سرمایه گذاری در بنادر سرعت بیشتری 

گرفته است.
وی افزود: اخیرا بخش خصوصی داخلی آمادگی خود را 
برای سرمایه گذاری 2۵ هزار میلیارد تومانی در اراضی 
پس کرانه بندر شهید رجایی اعالم کرده است که تا کنون 
تعداد بسیاری تفاهم نامه برای سرمایه  گذاری های کالن 
بخش خصوصی امضاء کرده و به نتیجه نهایی رسانده ایم.

به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 2۵ هزار 
میلیارد تومان برآورد اولیه صورت گرفته با محاســبه 
درخواست ها و تفاهم های صورت گرفته بوده و ممکن 
اســت این رقم افزایش پیدا کند. البته پیش از این نیز 
خبرهای معتددی درباره اســتقبال بخش خصوصی 
داخلی و کشــورهای مختلف برای سرمایه گذاری در 
بنادر کشور اعالم شده بود. محمد سعید اصل سعیدی 
پور - مدیرکل موافقتنامه های بین المللی و توســعه 
بازار سازمان بنادر و دریانوردی- پیش از این به ایسنا 
گفته بود که 10 کشور در صف سرمایه گذاری در بنادر 
ایران قرار دارند و در این میان بنادر چابهار، رجایی و امام 
خمینی )ره( در صدر توجه قرار دارند و راســتاد نیز از 
ســرمایه گذاری حدود 1۶ هزار میلیارد تومانی بخش 
خصوصی در حوزه های مختلف و مرتبط با بنادر شمالی 
و جنوبی کشور خبر داده بود که به گفته او بیش از 1۳.۵ 

میلیارد تومان آن در این دولت اتفاق افتاده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفت: در صورتی که متقاضیان طرح ملی مســکن 
آورده های نقدی خود را تا ۵ دی ماه واریز نکنند، از 
طرح اقدام ملی حذف می شوند.محمود محمودزاده 
درباره آخرین وضعیــت ثبت نامی های طرح اقدام 
ملی مسکن که آورده های نقدی اولیه را واریز نکرده 
اند، اظهار داشــت: قرار بود تا پایان آذر ماه امسال، 
مهلت واریز آورده های نقــدی متقاضیان به اتمام 
برسد ولی به دلیل شــرایط اقتصادی خانوارها در 
دوران کرونا، تا ۵ دی ماه )شــنبه هفته آینده( این 

مهلت تمدید شد.
وی افزود: در طرح اقدام ملی مســکن قرار اســت 
 برای 400 هزار خانوار شــهری ســاخت و ســاز 
صورت گیرد که 100 هزار واحد آن در بافت فرسوده 

و نوسازی این بافت هاست و ۳00 هزار واحد دیگر 
 در شهرهای جدید و سایر مناطق شهری قرار است 

احدث شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
تصریح کرد: متقاضیانی کــه در این طرح ثبت نام 
کرده و شرایط آنها برای دریافت مسکن از طرح اقدام 
ملی، تأیید شده اســت، در صورتی که تا ۵ دی ماه 
آورده های نقدی را واریز نکنند، از این طرح خارج و 

با لیست ذخیره جایگزین خواهند شد.
به گفته محمودزاده، لیست ذخیره طرح اقدام ملی 
مســکن، 1۶0 هزار نفر اســت و از ۵ دی ماه، افراد 
حاضر در لیســت ذخیره که مــی توانند جایگزین 
شوند، معرفی خواهند شــد.وی تأکید کرد: مهلت 

اعالمی هرگز تمدید نخواهد شد.

۵ دی آخرین مهلت واریز آورده

۱۶۰ هزار نفر در لیست ذخیره مسکن ملی

مجلس: وزارت جهاد اقدام كند

کشاورزان منتظر اصالح نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی مطرح كرد:

سرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیاردی در بندر رجایی

واكنش بانک مركزی به نامه صمت:

بخشنامه به درخواست شما صادر شد!
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GDP سهم 6.5 درصدی اقتصاد ديجيتال از
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سهم اقتصاد دیجیتال کشور از تولید ناخالص 
داخلی ) GDP ( را ۶.۵ درصد و رشد ساالنه دسترسی به پهن باند موبایل را ۷۵ درصد 
تا پایان سال ۹۸ اعالم کرد.بررسی وضعیت شــاخص های کلیدی فناوری اطالعات 
و ارتباطات که با عنوان گزارش »ایران در مســیر هوشمندی« توسط سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است و مربوط به دستاوردهای توسعه ICT در 
کشور، چالش ها و راهبردهای توسعه زیست بوم این فناوری و چشم انداز آینده مطابق 
با قوانین باالدستی می شود، نشان می دهد که اقتصاد دیجیتال در کشور به ۶.۵ درصد 
از تولید ناخالص داخلی )GDP( در پایان سال ۹۸ رسیده است. این در حالی است که 
این سهم در سال ۹۲ حدود ۲.۶ درصد بوده است.بر اساس سند طرح کالن و معماری 
شبکه ملی اطالعات در افق ۱۴۰۴ ، سهم اقتصاد دیجیتال باید از تولید ناخالص داخلی 
به ۱۰ درصد برسد.اگرچه از عمر اقتصاد دیجیتال در دنیا چندان نمی گذرد اما پیش بینی 
می شود که در پنج ســال آینده ســهمی معادل ۳۰ درصد از اقتصاد جهان به اقتصاد 
دیجیتال اختصاص یابد. در این میان با وجود آنکه متوسط رشد اقتصاد دیجیتال در ایران 
از متوسط رشد در سایر بخش های اقتصادی بیشتر بوده است، اما هنوز فاصله زیادی تا 
میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان وجود دارد.بررســی های سازمان تنظیم مقررات 
ارتباطات از وضعیت ایران در برخی شاخص های کلیدی اقتصادی مطابق با آمارهای 
سال ۲۰۲۰، نشان می دهد که ایران در شاخص شــفافیت رتبه ۱۰۶ را در میان ۱۸۰ 
کشور، در شاخص سهولت کسب و کار رتبه ۱۲۸ را در میان ۱۹۰ کشور و در شاخص 
تاب آوری رتبه ۱۲۴ را در میان ۱۶۰ کشور جهان به خود اختصاص داده است. همچنین 
در شاخص رقابت پذیری، رتبه ایران ۹۹ در میان ۱۴۱ کشور جهان است.با این وجود و بر 
اساس واگذاری ۱۸۷ میلیون خط در کشور، ضریب نفوذ ۱۴۲ درصدی موبایل و ضریب 
نفوذ ۸۹ درصدی اینترنت با بیش از ۷۸ میلیون نفر کاربر، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید 
ناخالص داخلی ۶.۵ درصد اعالم شده و روند رشد اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از ارزش 
های افزوده در اقتصاد کشور، ۴۵۷.۴هزار میلیارد ریال است.بررسی روند توسعه اقتصاد 
دیجیتال از سال ۹۲ تا ۹۸ نشان می دهد که تا پایان سال ۹۸ میانگین نرخ رشد کاربران 
اینترنت به ۲۹ درصد رسیده است. نرخ رشد کاربران موبایلی شبکه های اجتماعی ۲.۵ 

درصد و نرخ رشد کاربران فعال رسانه های اجتماعی نیز ۱۸ درصد عنوان شده است.

ستاری خبر داد
فعاليت 5500 شركت دانش بنيان در كشور

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان 
در کشور فعال است، گفت: تسهیالت  بسیار خوبی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی  و 
صندوق توسعه به شرکت های دانش بنیان  اعطا می شود.سورنا ستاری در حاشیه بازدید از 
پارک علم و فناوری استان لرستان در جمع خبرنگاران این شهرستان با اشاره به طرح های 
حوزه فناوری در کشور اظهار داشت: اکنون بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان در 
کشور داریم  و پروژه ها به صورت خودکار در این شرکت ها در حال انجام است.وی افزود: با 
شیوع کرونا روند فعالیت به گونه ای نبود که برای تولید محصوالت دانش بنیان برنامه ریزی 
کنیم چون وقتی یک اکوسیستم فعال داریم این اکوسیستم خودش دستگاه هایی طراحی 
و وارد بازار می کند.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور عنوان کرد: حمایت های خود 
در معاونت علمی را به صورت گستره در آینده ادامه می دهیم در صورتی که بودجه ای که 
دولت به مجلس داده تصویب شود به طور یقین حمایت ها به ویژه از شرکت های نوپا بیش تر 
از امسال است.وی بیان کرد: تسهیالت  بسیار خوبی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی  
و صندوق توسعه به شرکت های دانش بنیان  داده می شود و تقریباً هر هفته تعداد زیادی 

افتتاحیه در تهران و استانها  داریم که اتفاق بسیاری خوبی است.

بايدهای سياســت گذاری برای اســتارتاپ های 
گردشگری

نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و گردشگری تهران با حضور 
فعاالن و صاحبان اکوسیســتم استارتاپی کشور برگزار شــد. در این نشست ابتدا وحید 
تقی خانی، مدیرعامل موسسه آموزش و توسعه منابع انســانی اتاق بازرگانی تهران این 
مجموعه و اهداف و ماموریت های این مجموعه را به حاضرین معرفی کرد. دســتور کار 
اصلی این نشست که به صورت آنالین برگزار شــد، نقد و ارزیابی شیوه نامه ساماندهی 
کســب و کارهای گردشــگری در فضای مجازی بود. در نشست کمیسیون گردشگری 
اعضای کمیسیون درباره نقاط ضعف و قوت این شیوه نامه همفکری و گفت و گو کردند و 
پیشنهادهای ضروری در جهت اصالح شیوه نامه و انعکاس آن به وزارت میراث فرهنگی ارائه 
کردند.در بخش اول این نشست، وحید تقی خانی مدیرعامل موسسه آموزش و توسعه نیروی 
انسانی اتاق بازرگانی تهران در یک ارائه نیم ساعته به تشریح ماموریت ها و برنامه های این 
موسسه برای فعاالن گردشگری پرداخت. تقی خانی شبکه ارتباطی آموزشی این موسسه و 
همکاری های بین المللی آن را نقطه متمایز آن برشمرد و تاکید کرد در مباحثی چون آموزش 
زبان های خارجی و برگزاری دوره های تخصصی، این موسسه می تواند در کنار اکوسیستم 

گردشگری کشور قرار بگیرد و از ظرفیت های خود برای توسعه این فضا استفاده کند.

خوب و بد شیوه نامه میراث فرهنگی برای اکوسیستم نوآور 
گردشگری

رضا جمیلی، دبیر کمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی تهران در این نشست با بیان 
اینکه شیوه نامه ساماندهی کسب و کارهای گردشگری در فضای مجازی، متر و معیار و 
سنجه   فعالیت استارتاپ های گردشگری و نحو نظارت وزارت میراث فرهنگی را بر آن ها 
مشخص می کند، اظهار کرد: »به نظر می رسد وزارت میراث فرهنگی به این نتیجه رسیده 
که با مجوزها و قوانینی که سایر کسب و کارهای حوزه گردشگری را رصد و نظارت می 
کند، استارتاپ ها را ارزیابی نکند.« وی یکی از بزرگترین ضعف های شیوه نامه جدید را 
ماده ۵ آن دانست و گفت: »شرط وثیقه ۵۰ میلیون تومانی برای کسب و کارهای نوپای 
گردشگری بسیار زیاد است و فشار زیادی به آن ها وارد می کند.« به گفته جمیلی ادبیات 
شیوه نامه غیراستارتاپی است و با فهم استارتاپی نوشته نشده است. وی الزام استارتاپ ها 
و شتابدهنده ها به ارائه تصویر ســند مالکیت یا اجاره نامه رسمی دفتر کار یا اقامتگاه 
قانونی و همینطور اعطای حق به تشکل های سنتی حوزه گردشگری را از دیگر موارد 

چالش برانگیز شیوه نامه برشمرد که کلیت آن را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

وزارت ميراث فرهنگی به استارتاپ ها مهلت دهد
هادی شجاری، مدیرعامل آریامدتور نیز با اشاره به تبصره ماده ۹ شیوه نامه که در آن 
استارتاپ ها و شرکت های نوپای گردشگری از فعالیت در حوزه تورگردانی منع شده اند، 
گفت: »کسانی که شیوه نامه را تدوین کرده اند فهم درستی از موضوع نداشته اند که 
داشتن سایت و فعالیت در فضای آنالین همه ماجرا نیست و اصل بیزنس جای دیگری 
است.« وی با طرح پیشنهاد مهلت دهی به کســب و کارهای نوآور گردشگری اظهار 
کرد: »رگوالتور باید شرایط را بر استارتاپ های گردشگری آسان بگیرد و شبیه به طرح 
»نوآفرین« اجازه دهد هر کاری که مایلند اعم از مارکتینگ یا اجرای تور و... در بازه زمانی 

مشخصی انجام دهند و پس از آن مجوز بند »ب« را الزامی کند.«

استارتاپ ها نياز به مجوز موقت دارند
بابک سهرابی، بنیان گذار جاجیگا با اشاره شکننده بودن وضعیت استارتاپ هایی که 
در آغاز راه هستند، بر اهمیت زمان بندی و صدور مجوزهای موقت معافیت تاکید 
کرد. به گفته سهرابی وزارت میراث فرهنگی و تدوین کنندگان شیوه نامه ساماندهی 
فعالیت کسب و کارهای گردشگری باید معافیت هایی برای استارتاپ هایی که در 
فاز اولیه فعالیت قرار دارند، در نظر بگیرند و در مرحله بعد از آن ها درخواست مجوز 

کنند.

اخبار

سئول در میان ۲۰زیست بوم برتر استارتاپی
شهر سئول در آخرین گزارش موسسه Genome موفق به قرار گرفتن در میان ۲۰ شهر استارتاپی برتر جهان شد. در همین رابطه می توان به حمایت های دولتی، زیرساخت III مناسب، وفور 

نیروی کار متخصص و حضور گسترده استارتاپ های بین المللی به عنوان مهمترین دالیل تحقق این دستاورد اشاره کرد.

بــازار دالر، ســکه و طال در 
حالی آذرماه را پشــت ســر 
گذاشــتند که آنچه نصیب 
ســرمایه گذاران این بازارها 
شد، ضرر بود؛ اما مسکن در 
هر دو بخش اجاره و خرید بی توجه به اظهارنظرهای 
مســئوالنش، آرزوی ارزانی را به دل متولیان این بازار 
گذاشــت. طبق اعالم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرسازی، درجه حباب ســنج بازار مسکن روی عدد 
۳۰ ایستاده که رکوردی تاریخی است. حاال این سوال 
مطرح است که حباب قیمت مسکن که با مقایسه قیمت 
مســکن و قیمت اجاره ســاالنه هر مترمربع محاسبه 
می شود، با افت قیمت مســکن جبران خواهد شد یا 

رشد اجاره بها؟
نسبت میانگین قیمت مسکن به میانگین اجاره بهای 
ساالنه، معیاری است که به عنوان حباب سنج قیمت 
مسکن مورد استفاده قرار می گیرد.هر چه این نسبت 
از میانگین بلندمدت باالتر باشد، فرضیه حباب قیمتی 
مسکن نیز بیشتر تقویت می شود. در هشت ماه امسال، 
براساس محاســبات دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه 
و شهرســازی، نســبت میانگین قیمت یک مترمربع 
زیربنای مسکونی نسبت به میانگین اجاره بهای ساالنه 

آن )P/R( به عدد ۳۰ رسیده است. رقم محاسبه شده 
برای این شــاخص در شــهر تهران برای آبان امسال 
معادل۳۷ بــوده درحالی که میانگیــن بلندمدت این 

شاخص از ۱۸فراتر نمی رود.

خانه دار شدن اجاره نشین های تهرانی در 
پرند

در این میان رئیس اتحادیه امــالک پرند می گوید: با 
اتفاق های اخیر در بازار مسکن و افزایش قیمت خانه در 
کالن شهرها خرید مسکن در شهرهای اطراف تهران 
بیشتر شده اســت. هرچند وضعیت بازار مسکن راکد 
است اما برخی اجاره نشــین های تهرانی با پول رهن 
توانستند در پرند مسکن مهر بخرند. قیمت مسکن مهر 
در پرند از ۲۷۰ میلیون تومان شروع می شود و تا ۶۰۰ 

میلیون تومان هم ادامه دارد.
در این میان گویی کارشناســان امــالک خود بریده 
اند و دوخته اند و مســکن را با حرف ارزان می کنند و 
مستاجران را در حاشیه شهرها خانه دار! اما آنچه مسلم 
است، طبق داده های مرکز آمار با گرانی زمین و نزدیک 
شدن به پایان سال، بخشــی از تقاضا وارد بازار خواهد 
شد که مســکن را به فاز افزایش قیمت سوق خواهد 
داد. هرچند این افزایش قیمت ممکن است تحت تاثیر 
آیتم های مختلفی کم یا زیاد شــود. مرکز آمار ایران، 
نتایج طرح گردآوری اطالعات قیمت و اجاره مسکن 
نقاط شهری کشور در تابستان ۹۹ را اعالم کرد. در این 

گزارش، متوســط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا 
زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در تابستان امسال نسبت به 

تابستان پارسال ۱۰۱.۸ درصد رشد داشته است.
با توجه به این کــه کاهش یا افزایــش حجم )تعداد( 
معامالت در شهرهای بزرگ، باعث کاهش یا افزایش 
شدید متوســط )حسابی( قیمت در ســطح استان یا 
کشور می شود، از متوسط تعدیل شده )وزنی( استفاده 
شــده تا بتوان با حذف اثر حجم معامــالت، تغییرات 
واقعی قیمت را مشخص کرد. در ضمن وزن های مورد 

استفاده بر مبنای واحدهای مســکونی دارای سکنه 
 در سرشــماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ به روز
 شده است.متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا 
زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در کل کشور ۷۳۳۴۴ هزار 
ریال با میانگین مساحت ۲۶۷ مترمربع بوده که نسبت 
به فصل قبل، ۲۸.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال 

قبل ۱۰۱.۸ درصد افزایش داشته است.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، آینده بازار 

مسکن را بررسی می کند. 

قيمت زمين در تابستان امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شد

ترمز کاهش قیمت مسکن
حباب قيمت مسكن روی قله 30 ساله ايستاد

سونامی افزایش قیمت مسکن با انباشت تقاضا
منصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن 

معادله اقتصاد مسکن را باید در دِل اقتصاد کالن و ملی دید. اگر منفردا این گونه به تحلیل بازار مسکن بپردازیم که اجاره نشینان تهرانی برای خرید خانه به حاشیه شهر ازجمله پرند رفته اند و در حال حاضر به دلیل افت انتظارات 
تورمی در حال بازگشت به تهران هستند، داستان را »خودمان بریده ایم و دوخته ایم!« نه آن کسی که رفته، به این سادگی برمی گردد و نه این امکان برای او دوباره به این سادگی فراهم می شود که جای گیری کند. بنابراین اگر 

تمام شاخص ها و المان های موثر در اقتصاد و رشد اقتصادی قابل کنترل باشد، فضای اقتصادی کشور به آرامش و تعادل می رسد و آن زمان، تمام بخش های اقتصادی آرام می گیرد. 
نکته دوم اینکه بحث اقتصاد مسکن یک آیتم مجزا از سایر آیتم ها دارد و آن هم توجه ویژه مردم به این بازار برای تامین ســرپناه و زندگی است. وقتی فضای اقتصادی، شاخص و نمودار خود را در حوزه اقتصاد مسکن نشان می 
دهد خیلی از افراد را عقب می اندازد؛ به این صورت که خیلی از خریداران شاید تا چند ماه پیش می توانستند در تهران آپارتمان مدنظر خود را بخرند ولی هم اکنون مجبورند به حواشی تهران بروند و واحد مدنظر خود را خرید و 

یا حتی اجاره کنند. 
مردم در شرایط کنونی در انتظار تثبیت اوضاع اقتصادی به لحاظ قیمت ها و بازارهای رقیب جامعه هستند تا تعادل و رونق اقتصادی به بازارهای مالی برگردد. هم اکنون بورس دچار سرگیجه است، سکون و ترس و احتیاط شدید 

بر بازار خودرو حاکم است و در بازار مسکن همه منتظرند که ببینند چه اتفاقی می افتد. این نگرانی ریشه در عدم اطمینان بخشی نظامات اقتصادی ما و جامعه سرمایه ای برای مردم است که آنها را نگران ساخته. 
در حال حاضر انباشت تقاضایی که از اولویت اول خرید ملک و مسکن در تهران است، خود را به حالت انتظار و سپس حمله به بازار در آتی طراحی می کند که اگر کوچک ترین تحرک اقتصادی صورت بگیرد، این منتظران ورود 
خواهند کرد و دوباره داد و ستد  و رونق دست به دست که باعث افزایش قیمت در کالن شهر تهران می شود دوباره اتفاق خواهد افتاد. این اتفاق سپس به عنوان یک فرهنگ پیشرو به تمام شهرها و به تبع روستاها تسری می یابد و 
زمین و ملک گران می شود. البته اینها هیجانات منفی است. ما اگر نتوانیم به متغیرهای دقیق اقتصادی و امیدوارکننده و بابرنامه متوسل شویم باید از این فرایندهای ناگهانی بیم داشته باشیم که اتفاق بیفتد و تحرک زیاد و دور از 

ذهن را شکل دهد و بازار مسکن را ملتهب کند و همه چیز را به هم بریزد. اگر این نظام درست کنترل نشود چه بسا در ماه های آتی این فرایند و سونامی دوباره ورود پیدا کند و حوزه اقتصاد مسکن را ملتهب نگه دارد. 
با نزدیک شدن به ایام عید و اوایل برج ۱۱، طبیعتا سازندگان به دنبال خرید امالک کلنگی یا تهاتر آپارتمان نوساز خود با امالک کلنگی می روند تا بتوانند پرونده و نقشه اجرایی ساختمان خود را قبل از سال جدید اخذ کنند و به 
عوارض ۲۵ درصد سال آتی برنخورند. بنابراین ورود این دسته از متقاضیان دور از انتظار نیست. با ورود این گروه از متقاضیان امالک کلنگی به بازار و افزایش قیمت این نوع از امالک، قیمت آپارتمان هم در منطقه به تبع افزایش 

خواهد یافت. کما اینکه فاز اول در باب این متقاضیان ورود، فاز دوم رونق و فاز سوم افزایش قیمت در این بازار را به دنبال دارد. 
از طرفی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، دو سناریو در این بازار محتمل است. تحلیل نخست این است که سازندگان وارد بازار می شوند و موج رونق را شکل می دهند و سناریو دوم این است که به دلیل در 

پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری مردم و سرمایه گذاران با احتیاط برخورد می کنند و در حالت انتظار به سر می برند. ممکن است این گروه ۶ الی ۷ ماه سکوت پیشه کنند.  

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

استارت آپ ها قلب تپنده اقتصاد جهان هستند و تحلیل های 
تازه از اهمیت چشمگیر تک شاخ ها یا شرکت های فناور با 
ارزش بیش از یک میلیارد دالر در نقشه توسعه اقتصادی و 
صنعتی جهان حکایت دارد. گزارش تازه موسسه مکنزی 
نشان می دهد آسیا بیشترین سهم را از این بخش به خود 
اختصاص داده که این نشــانه بارز یک فضای کسب وکار 
امن و باز برای توســعه ایده های جدید است. این بررسی 
تایید می کند مجموعه اقدامات دولت و ســایر بازیگران 
خصوصی و فراملی، موجبات ســرریز شدن حجم باالیی 
از ســرمایه گذاری در ایده های نوآور در صنعت و تولید و 
تجارت را با تکیه بر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، ابرداده ها، 
نرم افزارها، مونتاژ روباتیک و اقتصاد دیجیتال فراهم کرده 
است.برمبنای پژوهش موسسه مکنزی، »حمایت مناسب 
دولت های آســیایی از اقتصاد دیجیتال«، »منابع ارزان و 
فراوان«، » برخورداری از انبوه شرکت های بزرگ مقیاس با 
درآمد جهانی باال « و »سطح باالی مصرف« از جمله دالیل 
قدرت نمایی آسیا در اقلیم اقتصاد دیجیتال، صنایع فناور 
و تولید خالقانه عنوان می شــود.  طبق این گزارش آسیا 
در حال تجربه یک تحول عمیق تکنولوژیک نســبت به 
دهه گذشته است و به نظر می رسد استارت آپ ها شکل 
صنعت در این بخش از جهان را از اساس تغییر می دهند. 
موسسه مکنزی در آخرین گزارش خود ضمن یادآوری لزوم 
توجه دولت ها به ایجاد فضای مناسب برای استارت آپ ها 
جهت تولید ایده هــای نو در محیط صنعــت و اقتصاد، 
خاطرنشان کرد که توسعه آســیا در دهه آتی محصول 
سرمایه گذاری گســترده این منطقه در تکنولوژی های 
دیجیتالی و استارت آپ هاست.  منطقه آسیا که مالک بخش 
اعظمی از رشد اقتصاد جهانی طی دو دهه گذشته است، 
در برآورد این موسســه در سه بخش »مالکیت معنوی و 

تولیدات«، »ســرمایه گذاری« و »فعالیت شــرکت های 
نوآور« وضعیت خوبی از نظر توسعه استارت آپی دارد. این 
سه بخش که از ۶ شاخص با عناوین »درآمد شرکت های 
فناور«، »سرمایه گذاری جسورانه«، »میزان ثبت اختراع«، 
»سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه«، »تعداد شرکت های 
نوپای یک میلیــارد دالری« و »تعــداد مقاالت علمی و 
مهندسی« تشکیل شده اند، به خوبی جایگاه آسیایی که 
سیر رشد آسیا در آنها طی دو دهه اخیر بسیار مطلوب بوده 
دارد.  این گزارش که برمبنای برآوردی از سه سال میانی در 
دهه اول قرن ۲۱ و سه سال میانی در دهه دوم قرن حاضر به 
دست آمده سهم اقتصاد آسیا را از اقتصاد جهان رو به رشد 
توصیف می کند. موسسه مکنزی خاطرنشان می کند که 
سهم آسیا که متشکل از سه قسمت »آسیای پیشرفته«، 
»چین« و »باقی مناطق« اســت در همه ۶ شاخص و سه 
بخش صعودی بوده است.  آسیا در فاصله سال های ۲۰۰۶ 
تا ۲۰۰۸، بیش از ۵۲ درصد از کل رشــد جهانی صنایع و 
شرکت های فناور را به خود اختصاص داده است. در عین 
حال طبق شاخص های بازار سرمایه چهار شرکت از ۱۰ 
برند برتر جهان در این زمینه جزو برندهای آسیایی هستند. 
این پیشرفت در حالی در سال ۲۰۲۰ به دست آمده که تا 
سال ۲۰۱۰ آسیا هیچ نماینده ای در این بخش نداشت. 
در عین حال شرکت های نوآور یک میلیارد دالری که در 
 )UNICORN( ادبیات استارت آپی به آنها تک شــاخ
گفته می شود تا سال ۲۰۱۲ تنها دو مورد بوده ولی هم اینک 
در پایان ســال ۲۰۲۰ به حدود ۱۷۰ مورد رسیده است. 

این عدد به معنی وجود ۳۶ درصد از کل تک شــاخ های 
استارت آپی در قاره آسیاست.سهم آسیا از سرمایه گذاری 
در صنایع فناور و استارت آپ ها طی تنها یک دهه بیش از دو 
برابر رشد داشته و از ۱۶ درصد در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ 
به حدود ۴۰ درصد در فاصله ســال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ 
رسیده است. این عدد که خبر از رشد بسیار باالی قاره آسیا 
در این بخش می دهد، گویای سهم ۴۳درصدی آسیا از کل 
رشد جهانی این بخش است. نکته جالب در این بخش سهم 
عمده چین است که ۳۰ واحد از ۴۰ واحد کل سهم آسیا را 
به خود اختصاص داده است. از آن سو رشد سرمایه گذاری 
خطرپذیر )venture capital( در آسیای جنوب شرقی 
سرعت چشــمگیری دارد. اما آســیا در بخش تحقیق و 
توســعه برای صنایع نوآور، دیجیتالی و استارت آپ ها با 
افزایش چشمگیر ســهم از کل جهان، توانسته در فاصله 
ســال های۲۰۰۸-۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹-۲۰۱۷ خود را به ۳۴ 
واحد برساند. عددی که نشان می دهد آسیا به تنهایی ۵۱ 
درصد از کل رشد جهان را در این بخش از آن خود کرده 
است. در عین حال به لطف توجه ویژه شرکت های آسیایی 
به صنعت و اقتصاد دیجیتال، هم اینک ۸۷ درصد از کل 
اختراع های ثبت شــده در این بخش در جهان را به خود 
اختصاص داده است. چین هم که سودای تسلط بر اقتصاد 
جهان و تبدیل شدن به بازیگر شماره یک این حوزه را دارد، 
به تنهایی ۴۵ واحد از مجموع ۶۷ واحد آســیا را به دست 
آورده است.به مدد یک بازار ۴/ ۱ تریلیون دالری دیجیتالی 
در قاره آسیا که ســه برابر آمریکاست، زمینه برای ظهور 

غول های جدید صنعتی، تجاری و اقتصادی مهیا شــده 
است. بسیاری از دولت های آسیایی با رگوالتوری مناسب 
و اجرای سیاستی صحیح، در زمینه تسهیل و رشد اقتصاد 
دیجیتال کمک شایان توجهی کرده اند. دولت چین با اجرای 
یک برنامه بزرگ قصد سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد دالری 
در این حوزه را دارد و هندوستان نیز با هزینه ای مشابه در 
تالش است تا ســرمایه اجتماعی را نیز در خالل توسعه 
صنعتی و رشد فناوری در کشورش بازمهندسی کند. حتی 
مالزی که به مراتب اقتصاد کوچک تری دارد در تالش است 
تا با تحول در اقتصاد و صنعت از طریق دیجیتال، فرصت 
۶۵ میلیارد دالری تولید کاال و خدمات را از دست ندهد. در 
عین حال آسیا در حال تبدیل شدن به بزرگ ترین مالک 

شرکت های مخابراتی جهان است.

تقاضای مصرفی باال
 مکنزی تاکید می کند که مشتریان آسیایی با روی گشاده 
از اســتارت آپ ها، تولیدات دانش بنیــان و فناوری های 
جدید استقبال می کنند. ســطح باالی مصرف کاالهای 
دیجیتال کمک کرده تا زنجیره تامین بزرگ و باثباتی برای 
صنایع دیجیتال و استارت آپ ها خلق شود. آسیا با داشتن 
۴۱ درصد از کل تقاضای مصرفی جهان بهترین پشتیبان 
برای صنایع به ویژه صنایع نوآور و خالق در بخش دیجیتال 
است. این در حالی است که انتظار می رود تا سال ۲۰۳۰ 
رقم مذکور به بیش از ۵۶ درصد برسد. در نتیجه این اتفاق و 
عبور از پرداخت نقدی به پرداخت اعتباری وحتی شیوه های 
تازه پرداخت، خدمات و حتی صنایع به کل متحول شود و 
ساختاری متفاوت پیدا کند. کاهش هزینه های بازاریابی 
صنایع یکی از مواردی است که احتماال به سرریز درآمدها 

در بخش تحقیق و توسعه صنعتی کمک می کند.

این اواخر خبرهایی در مورد رصد حساب ها و کیف رمزارزهای 
کاربران ایرانــی در صرافی  های خارجی رمــرز ارز و در خطر 
بودن دارایی های رمز ارز تتر در سراســر جهان منتشــر شده 
 اســت. تعدادی از وبســایت های فعال در حوزه رمــز ارز ها

 اعالم کرده اند که تتر تــا  به حال اقدام به بســتن ۴۰ آدرس 
اتریوم حــاوی رمــز ارز USDT کــرده اســت. میلیون ها 
دالر تتــر در ایــن آدرس ها نگهداری می شــد امــا به گفته 
یک پژوهشــگر شــبکه اتریوم به نام »فلیپ کاستونگوای«، 
ایــن آدرس هــا دیگر قــادر بــه دریافت یــا ارســال هیچ 
 رمز ارزی نیســتند. بیــش از ۲۰ نمونــه از ایــن آدرس ها، 
از ابتدای سال میالدی جاری تا کنون، توسط تتر مسدود شده اند.

توکن تتر )Tether( که امروز در جایگاه سوم رمز ارزها از نظر 

میزان حجم معامالت روزانه )بیــش از ۴۰ میلیارد دالر در هر 
روز( قرار گرفته است، یکی از معروف ترین و معتبرترین استیبل 
 کوین هایی است که هر توکن آن دارای پشتوانه ای معادل ۱ دالر

 آمریکا است.

اطالعیه انجمن فناوران زنجیــره بلوک و 
کمیسیون نصر

»انجمن بالک چین« و »کمیســیون بالک چین و رمز 
ارز نظام صنفی رایانه ای کشــور« )نصر( نیز در تاریخ ۲۴ 
آذر، اطالعیه ای رســمی در این باره منتشر کرد. این دو 

تشکل، نسبت به امکان فریز شــدن استیبل کوین تتر 
هشــدار دادند و کاربران را به اســتفاده از جایگزین های 
معقول تتر تشویق کردند. طبق این اطالعیه، با توجه به 
 سرمایه زیادی که ایرانیان در این توکن دارند، خطر فریز

 شــدن دارایی ها جدی اســت.در این اطالعیه به امنیت 
دارایی کاربران ایرانی در صرافی های خارجی نیز اشــاره 
شد. تشــکل های مذکور، نســبت به رصد حساب های 
کاربران ایرانی واکنش نشان داده و به فعاالن صنعت رمز 
ارز هشــدار دادند. طبق این اطالعیه، کاربران ایرانی باید 
بالفاصله و در اسرع وقت نســبت به تخلیه حساب های 

خــود در صرافی هــای خارجی اقــدام کــرده و از این 
 صرافی ها تنها در زمان کوتاه و برای مبالغ اندک استفاده

 کنند.

چطور امنیت سرمایه خود را حفظ کنیم؟
به دلیل اعمال تحریم های جدی علیه ایران و مشکالتی 
که کاربران ایرانی در ســاخت کیف پول در پلتفرم های 
 خارجــی با آن روبــه رو هســتند، نگهــداری دارایی ها 
در این صرافی ها با ریسک باالیی همراه است. با این اوصاف، 
یک کیف پــول ایرانی که بتواند بســتر امن و متمرکزی 
برای مدیریت منابع ارزی به ارمغان آورد، بسیاری از این 

محدودیت ها را کنار خواهد زد. 

مكنزی برای بازيگران صنعتی در عصر ديجيتال تجويز كرد

توسعه استارت آپی با مدل آسیایی

ماجرای رصد حساب کاربران ایرانی در صرافی های رمزارز چه بود؟
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