
ارزش دالر مقابل بسیاری از ارزهای معتبر بدون تغییر باقی ماند.
به گزارش رویترز، با توافق صورت گرفته بین لندن و بروکسل، بن 
بست در مذاکرات برگزیت پس از حدود چهار سال به پایان خواهد 
رســید. با وجود آنکه بخش بزرگی از مبادالت تجاری دو طرف به 
مانند قبل ادامه پیدت خواهد کرد اما در زمینه مهاجرت و رفت و 
آمد شهروندان اتحادیه اروپا و انگلیس به خاک یکدیگر با محدودیت 
های زیادی همراه خواهد بود. هنوز دو طرف به توافق بر سر میزان 
دسترسی بخش بانکی و مالی انگلیس به بازار اتحادیه اروپا نرسیده 
اند و بعید است اتحادیه اروپا با دسترسی کامل بخش مالی و بانکی 

انگلیس به بازار خود موافقت کند.
در اقدامی که می تواند به عنوان سیگنالی مثبت از طرف چین برای 
کاســتن از تنش های تجاری با آمریکا ارزیابی کرد، وزارت دارایی 
چین با صدور بیانیه ای اعالم کرد که معافیت شش محصول وارداتی 
خود از آمریکا که مشمول تعرفه نمی شوند را تمدید می کند. این 
معافیت طبق اعالم طرف چینی به مدت ۱۲ ماه اعتبار خواهد داشت 
و در راستای عمل به تعدات این کشور در فاز نخست توافق تجاری با 
آمریکا انجام می شود. چین در قالب فاز نخست توافق تجاری خود با 
آمریکا متعهد به افزایش واردات خود از این کشور با هدف کاستن از 

مازاد تراز حساب تجاری خود است. 
ســال ۲۰۲۰ برای دالر در شــرایطی به پایان می رسد که آسیب 
گسترده کرونا به اقتصاد این کشور و وادار شدن بانک مرکزی به چاپ 
گسترده پول، دالر را زیر فشار شدیدی قرار داد. ارزش دالر مقابل 

ارزهای معتبر جهانی در سال ۲۰۲۰ به طور متوسط شش درصد 
کاهش را تجربه کرد تا بدین ترتیب یکی از بدترین سال های دالر 
در طول یک دهه اخیر به ثبت برسد. بسیاری از کارشناسان ارزی 
معتقدند استقراض سنگین کسب و کارهای آمریکایی و کاهش توان 
مالی مصرف کنندگان این کشور باعث خواهد شد دالر در ماه های 
نخست سال ۲۰۲۱ نیز کماکان تحت فشار باقی بماند و کار دشواری 

را در برابر رقای اصلی خود داشته باشد. 
اقتصاد آمریکا از کرونا ضربه بزرگی دیده و اکنون اصلی ترین کانون 
درگیر با کرونا د جهان محسوب می شود.  همین مساله نیز باعث 
شده است تا بزرگ ترین اقتصاد جهان از نظر رشد اقتصادی از چین 
عملکرد بدتری داشته باشد. بانک جهانی در تازه ترین برآورد خود 
از اقتصاد چین پیش بینی کرده است که اقتصاد این کشور در سال 
آینده ۷.۹ درصد رشد کند که در صورت تحقق، ۵.۹ درصد بیشتر 
از چیزی خواهد بود که در سال جاری به ثبت می رسد. به گفته این 
نهاد، اقتصاد چین به لطف بهبود شرایط بازار کار و افزایش تقاضای 
مصرفی و مخارج خانوار خواهد توانست در سال آینده به شرایط قبل 

از آغاز کرونا بازگردد.  
یک ســال از مواجهه جهان با ویروس کرونا می گذرد و با توجه به 
روند فعلی در سال ۲۰۲۱ نیز شاهد باقی ماندن این ویروس در صدر 
کانون توجهات معامله گران خواهیم بود. جهان در حالی وارد سال 
نو می شود که کماکان محدودیت های زیادی در تجارت خارجی، 
گردشگری و سیاســت های پولی وجود دارد و توان مالی کسب و 

کارها نیز به دلیل تبعات اقتصادی و تجاری کرونا به میزان محسوسی 
کاهش پیدا کرده است. کمبود نقدینگی و کاهش محسوس جریان 
سرمایه ای از اصلی ترین دالیلی هستند که می توانند احیای رشد 

اقتصادی در نقاط مختلف جهان را تحت تاثیر قرار دهند.  
انتشــار اخبار جهش ویروس کرونا در جنوب و شــرق انگلیس به 
ویژه در لندن باعث افزایش نگرانی معامله گران از بازگشت کابوس 
ویروس کرونا شده است. طبق اطالعات منتشرشده، قدرت شیوع 
نوع جهش یافته کرونا در انگلیس ۹ برابر ویروس قبلی است اما هنوز 
کشندگی آن بیشتر از نوع معمولی اعالم نشده است. در پی شیوع 
ویروس جدید شاهد اعمال گسترده قرنطینه ها در انگلیس بوده ایم و 
بسیاری از پروازهای بین المللی به انگلیس متوقف شده است. نگرانی 
اصلی معامله گران این است که ویروس جهش یافته در برابر واکسن 
ها مقاوم تر باشند.  برخی خبرها حاکی از مشاهده نوع جهش یافته 

دیگری از کرونا در نیجریه دارد. 
داده های منتشر شده تغییرات قیمتی اروپا برای سیاست گذاران 
اروپایی کماکان ناامید کننده پیش می رود: طبق اعالم مرکز آمار 
اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در 
دوازده ماه منتهی به نوامبر با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه 
منتهی به ماه قبل به منفی ۰.۳ درصد رسید تا نرخ تورم بیش از پیش 
از سطح دو درصدی هدف گذاری شــده توسط بانک مرکزی این 
منطقه فاصله بگیرد. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط 

۰.۲ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۱ درصد کمتر شده است.

تمایل معامله گران برای نگه داشتن دالر نسبت به ماه های ابتدایی 
سال ۲۰۲۰ کاهش کامال محسوسی یافته است و با پیشرفت های به 
دست آمده در مقابله با کرونا و روی کار آمدن دولتی با رویکردهای 
معتدل تر در آمریکا، جذاست ارزهای پرریسک تر برای معامله گران 
بیشتر شده است. اگرچه انتظار نمی رود که دالر با یک سقوط آزاد 
مواجه باشد اما بسیاری از تحلیل گران بازار ارز معتقدند در شرایط 
کنونی فضا برای عقبگرد بیشتر دالر نیز فراهم است و شاید دالر تا چند 

ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ نیز در سنگر دفاعی فعلی خود باقی بماند.  
تاکنون بیش از ۸۰ میلیون و ۴۵۳ هــزار و ۴۶۲ مورد ابتال به کرونا 
گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۱۲ نفر 
جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربوط به آمریکا با ۳۳۸ هزار و ۵۰۹ نفر، برزیل با ۱۹۰ هزار و 
۵۱۵ نفر، هند با ۱۴۷ هزار و ۶۵۹ نفر، مکزیک با ۱۲۱ هزار و ۸۳۷ نفر 

و ایتالیا با ۷۱ هزار و ۶۲۰ نفر بوده است.
شدت گرفتن سرعت شیوع کرونا باعث شــده است تا شاهد رقم 
خوردن رکوردهای جدید از مرگ و میر روزانه ویروس کرونا باشیم تا 
جایی که روز هفدهم دسامبر با ثبت از ۱۳ هزار و ۷۰۲ فوتی در یک 
شبانه روز رکورد قبلی را که مربوط به روز شانزدهم دسامبر با ثبت از 

۱۳ هزار و ۵۵۸ فوتی بود، شکست.  
کیت جوکیس- استراتژیست ارزی بانک سوسیت ژنرال گفت: به 
زبان ساده از نظر معامله گران ارزش فعلی دالر بیش از حدی است که 
باید باشد و برای همین فکر می کنم روزهای بد دالر ادامه دارد. بازارها 

به آن چه در حوزه سیاست گذاری پولی رخ می دهد واکنش نشان 
می دهند و با وضعیت فعلی فشار زیادی روی دالر است. در مقایسه 
با ماه های ابتدایی سال جذابیت دالر برای بسیاری از معامله گران 

کاهش پیدا کرده است.  

شاخص دالر
 شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را 
اندازه می گیرد، در معامالت امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته 
در سطح ۹۰.۲۵ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز 
معادل ۱.۱۲۴ دالر اعالم شد )نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی 

معامالت بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است(.

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۰۳ درصد کاهش نسبت به روز 
قبل خود و به ازای ۱.۳۴۸ دالر مبادله شد. یورو ۰.۰۴ درصد باال رفت 

و با ورود به کانال ۱.۲۲ به ۱.۲۲۰ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
 در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۰۲ درصد افزایش 
به ۱۰۳.۵۱۱  ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا 
به ازای ۱.۳۱۶ دالر مبادله شــد. همچنین نرخ برابری دالر معادل 

۶.۵۴۲ یوان چین اعالم شد.

تغییراتی که مدل کار کردن کارمندان شرکتها پس از شیوع ویروس 
کرونا پیدا کرد، در دنیای پساکرونایی باعث انعطاف پذیری بیشتر 
در این زمینه خواهد شــد اما شــرکت های مختلف رویکردهای 
متفاوتی را برای نحوه فعالیت کارکنانشان در پیش می گیرند. به 
گزارش ایسنا، در حالی که برخی از شرکتها وعده داده اند دورکاری 
کارمندانشان حتی پس از پایان همه گیری ویروس کرونا ادامه پیدا 
خواهد کرد اما سایرین رویکرد هیبریدی را در پیش گرفته اند که 
تحت آن کارمندان بخشی از تایم کاری را در دفتر و بخش دیگری را 
به صورت دورکاری سپری خواهند کرد. شبکه سی ان ان در گزارشی 
به بررسی وضعیت فعالیت کارمندان برخی از شرکت های بزرگ در 

دوران پساکرونا پرداخته است:

گوگل
کارمندان گوگل تا سپتامبر به سرکار برنمی گردند و هنگامی که 
بازگردند، ممکن است فعالیتشان از دوشنبه تا جمعه نباشد. این غول 

فناوری هفته کاری انعطاف پذیر را آزمایش می کند که طبق آن، 
کارمندان حداقل سه روز در هفته برای روزهای همکاری در محل 
کارشان حاضر می شوند. این شرکت همچنین در فضاهای دفتری 
خود تغییراتی می دهد تا شــامل فضاهای همکاری اختصاصی و 

فضای بیرونی برای دیدارهای تیمی باشد.

شرکت ردیت
این شرکت رسانه اجتماعی مستقر در سانفرانسیسکو در اکتبر اعالم 
کرد به بیشتر کارمندانشان اجازه خواهد کرد در هر جایی که مایل 
هستند در دفتر، در منزل یا ترکیبی از هر دو کار کنند. این شرکت 
اعالم کرده اگر کارمندانش تصمیم بگیرند به منطقه دیگری بروند، 

حقوقشان کاهش داده نخواهد شد.

مایکروسافت
مایکروسافت در اکتبر اعالم کرد کار از خانه برای نصف تایم کاری را 
برای اکثر وظایف شغلی در این شرکت یک استاندارد می بیند و برنامه 
کاری انعطاف پذیری را پیش بینی می کند. این شرکت در یک پست 
وبالگ اعالم کرد هدف ما در آینده نشان دادن انعطاف تا حد ممکن 
در حمایت از سبک کار کردن کارمندان و در عین حال متوازن کردن 

نیازهای کاری و تضمین حفظ فرهنگ این شرکت است.

توییتر
شرکت توییتر اوایل ســال ۲۰۲۰ اعالم کرد به برخی از کارمندان 
توییتر که مایل هستند به طور دائم از خانه کار کنند، چنین امکانی 

داده می شود.

دراپ باکس
شــرکت دراپ باکس در اکتبر اعالم کرد نخســتین شرکت 
مجازی می شود. این به معنای آن است که تقریبا همه ۳۰۰۰ 
کارمند این شــرکت اکثر اوقات به صورت دورکاری فعالیت 
خواهند کرد و برای کار تیمی و همکاری جمعی بیشتر به محل 
کار می روند. این شرکت برای تسهیل چنین تغییری سرگرم 
صورت دادن تغییرات در دفاترش از جمله حذف میزهای کاری 

شخصی است.

کوین بیس
شــرکت صرافی ارز دیجیتالی کوین بیس اعالم کــرده که در 
وهله نخســت از دورکاری کارمندانش استقبال می کند. برایان 

آرمسترانگ، یکی از موسسان و مدیرعامل این شرکت در اوایل 
ماه مه به کارمندان اعالم کرد اکثر کارمندانی که ترجیح می دهند 
دورکاری داشته باشند می توانند به این شکل فعالیت کنند و به 
کارمندانی که همچنان مایل به حضور در محل کار هستند هم 
چنین امکانی داده می شود. وی گفته بود برای بسیاری از کارمندان 
شکل فعالیت، ترکیبی از هر دو حالت خواهد بود اما برای این که 
کارمندان ما در وهله نخست دورکار باشند، مستلزم تغییر فکری 

و رفتاری است.

یونیلیور
شــرکت یونیلیور چهــار روز کار در هفته با حقــوق کامل برای 
کارمندانش در نیوزیلند را امتحان می کند. این آزمایش از دسامبر 
سال ۲۰۲۰ تا دسامبر سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت. این شرکت 
اعالم کرده که بررسی می کند آیا این آزمایش می تواند به معنای 

تغییرات گسترده برای نیروی کار باشد یا خیر.

در حالی که بیش از یک ماه است که فروش سهام 
عدالت متوقف شده است شــورای عالی بورس در 
آخرین تصمیمات خود روش هایی را برای فروش 
۵۰۰۰ میلیارد تومان سفارش فروش سهام عدالت 

مصوب کرده است.
به گزارش ایسنا، فروش ســهام عدالت که به دلیل 
افزایش حجم فروش باعث برهــم خوردن تعادل 
بورس شــده بود حدود یک ماه پیش متوقف شد و 
مشموالنی که روش مســتقیم را برای سهام خود 
نمی توانســتند اقدام به فروش ســهام خود کنند 

دراین راستا شورای عالی بورس روش هایی را برای 
این موضوع مصوب کرده اند.

براین اساس صندوق های با درآمد ثابت که در حال 
حاضر می تواند تا ۲۰ درصد سبد سهام خودشان را 
به سهام اختصاص دهند باید تا ۵۰ درصد پرتفوی 

سهام صندوق را سهام عدالت بخرد.
از سوی دیگر صندوق های با درآمد ثابت درخواست 
داده اند تا یک صندوق ســهامی تاســیس شود و 
منابع آن را نهادهای مالی بازار سرمایه مانند تامین 
سرمایه ها، شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها 

تامین کنند و سهم را بخرند. براین اساس به گفته 
مسئوالن با این دو راهکار ایجاد شده ۵۰۰۰ میلیارد 

تومان سفارش فروش سهام عدالت انجام می شود.
همچنین برای این که اطالعات فروش سهام عدالت 
منتشر و افشا نشود ابتدا همه درخواست های فروش 
تجمیع می شود و سپس از طریق یک کارگزاری در 
خارج از ساعات معامالت ســهام عدالت به فروش 
می رســد و در نهایــت منابع مالی آن به ســمت 
کارگزاری های فروشــنده واریــز و تخصیص داده 

می شود تا به حساب سهامدار واریز شود.

صندوق بین المللی پول از کاهش سهم دالر از ذخایر 
ارزی جهان برای سومین بار متوالی خبر داد.

به گزارش رویترز، اقبــال بانک های مرکزی جهان به 
دالر رو به کاهش است و ارزهای امن تر نظیر ین ژاپن 
و فرانک سوئیس در حال گرفتن جای اسکناس سبز 
هستند. آن طور که داده های جدید صندوق بین المللی 
نشان می دهد، سهم دالر از ذخایر ارزی جهان در پایان 
سه ماهه سوم سال به ۶۰.۴ درصد رسیده است تا بدین 
ترتیب بیشترین کاهش فصلی سهم دالر در ۱۱ سال 
اخیر به ثبت برسد. این رقم ۰.۹ درصد کمتر از رقم ثبت 

شده دوره مشابه قبل است.  از سوی دیگر روند افزایش 
ســهم یوان چین از ذخایر ارزی جهان کماکان ادامه 
دارد و این ارز حدود ۲.۲ درصد کل ذخایر را تشکیل 
می دهد که ۰.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده در فصل 
قبل اســت. در طرف مقابل اما سهم ین به ۵.۴ درصد 
کاهش یافته است. سهم یورو از این ذخایر نیز به ۲۰.۵ 
درصد رســیده که ۰.۱ درصد کمتر از رقم ثبت شده 
قبلی است. با بهبود وضعیت اقتصاد چین پس از همه 
گیری کرونا تمایل معامله گران به خرید و نگهداری یوان 
بیشتر شده است تا جایی که این ارز بیشترین صعود را 

در برابر دالر در بین ۹ ارز مهم جهانی داشته است.  در 
حال حاضر ۶.۹۳۷ تریلیون دالر از ذخایر ارزی جهانی 
را دالر تشکیل می دهد که در مقایسه با پایان سه ماهه 
دوم سال، از نظر ارزشی ۵۴ میلیارد دالر بیشتر و از نظر 
درصدی ۰.۹ درصد کاهش یافته است. یکی از بانک 
های بزرگ آمریکایی نیز در گزارشی جداگانه از کاهش 
تمایل بانک های مرکزی بــه نگهداری دالر و افزایش 
تقاضای خرید طال خبر داده است. به گفته بنک آف 
امریکا، بانک های مرکزی جهان در سال گذشته بیش 

از ۶۵۰ تن طال به ذخایر ارزی خود افزوده اند
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الگوریتم خاصی برای شناسایی 
خانه های خالی وجود ندارد

مالیات ستانی از خانه های 
خالی  اندرخم یک کوچه

بیش از یک  سوم درآمد 
هر ایرانی از دست رفت

کوچک تر شدن  سفره  خانوار ها
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خودروسازان  در سودای  افزایش  قیمت
قیمت   باالی   اعالمی   خودرو   توسط   شورای   رقابت   خالف   جهت   نزولی   نرخ   دالر

با   وجود   تغییر  مسیر  دالر  در   راند   کاهش   قیمت   همچنان   خودروسازان   مجوز   گرانی   می گیرند 

در حالی مجلس و شــورای نگهبان در هفته های 
اخیر اصالحیه اجرای مالیات بر خانه های خالی را 
تصویب کرده اند که گویا هنوز وزارت راه و شهرسازی 
الگوریتم شناسایی خانه های خالی را ندارد و نمی توان 
به نتیجه این کار امید داشت. تصویب اصالحیه اخیر 
پیرامون مالیات بر خانه های خالی در مجلس انجام 
شد اما مادامی که نحوه فعالیت سامانه ملی امالک و 
اسکان دقیق، درست و صحت اطالعات آن تضمین 
نشود، هیچ اصالحیه  قانونی نمی تواند با اجرای درست 
به اهداف خود برســد. همچنین در حالی سازوکار 
اجرای مالیات ستانی از خانه های خالی سالهاست 

درگیر تصویب قوانین است...

انتشار آمار وضعیت درآمد سرانه ایرانیان که حاکی 
از کاهش شــدید درآمد ملی هر ایرانی است. مرکز 
پژوهش های مجلس به نقل از بانک مرکزی گزارش 
داده اســت که درآمد سرانه کشــور در سال ۱۳۹۸ 
نسبت به ســال ۱۳۹۰ نزدیک به ۳۳ درصد کاهش 
یافته اســت. مرکز پژوهش ها در بررسی خود اعالم 
کرده اســت که همه دهک های درآمــدی، میزان 
مصرف خود از همه گروه های کاالیی اصلی غذایی 
را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داده 
اند. بیکاری های ناشی از شیوع ویروس کرونا، کاهش 
درآمد حقیقی، افزایش هزینــه و درنتیجه کاهش 
مصرف گروه های غذایــی و کاهش کالری دریافتی 

افراد، باعث شده است تا نرخ...

روز آرام دالر
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کاهش ۱.۱ درصدی 
قیمت مسکن در تهران

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

نسخه شفابخش 
برای بازار خودرو

معطلی چندساله
 مالیات ستانی 

توزیع عادالنه 
کمک های معیشتی

طبق آیین نامه قرار اســت 
قیمت کارخانه ای خودروها 
 متناســب با تورم بخشــی 
نهاده های تولید هر سه ماه 
یک بار اصالح شود و در جایی از آن ذکر نشده که 
متناسب با نرخ ارز نرخ را اصالح کنند. اگر قرار بود 

قیمت خودروها در...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو

 مسعود نجفی، کارشناس اقتصاد مسکن

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه ۴

صفحه 3

صفحه 3



اقتصاد2
ایران وجهان

بورس ۵ هزار واحد افت کرد
شاخص بورس در ابتدای معامالت امروز یکشنبه 
۷ دیماه ۹۹ با افت ۵ هــزار و ۹۶۰ واحدی به یک 

میلیون و ۴۱۷ هزار و ۶۰۹ واحد رسید.
همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۷۵۱ واحد افت 
کرد و به ۴۷۲ هزار و ۶۷۲ واحد رسید. نمادهای 
شستا، نوری و تاپیکو بیشترین اثر مثبت بر شاخص 
و نمادهای فوالد، خودرو، شــبندر و وپارس نیز 

بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.

بازار جهانی نفت در سال آینده 
متحول می شود؟

انتظار می رود تقاضای جهانی برای نفت در سال 
۲۰۲۱ از رکورد پایینی که در دوران قرنطیه کووید 
۱۹ مشاهده شد، بهبود پیدا کند اما افزایش قابل 
انتظار تولید نفت خاورمیانه و رشد سوخت زیستی 

بدون شک این بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.
به گزارش ایسنا، اوپک پالس برای تامین تقاضا 
که همسو با احیای اقتصادی رشد خواهد کرد و در 
عین حال کاهش سطح ذخایر جهانی، محدودیت 
عرضه خود را به صورت تدریجی تسهیل خواهد 
کرد و تاثیر عرضه واکسنهای کووید ۱۹ روی تقاضا 

را زیر نظر می گیرد.
طبق بررســی "اس اند پی گلوبال آنالیتیکس"، 
تولید جهانی نفت در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط 
۳.۵ میلیون بشکه در روز رشد می کند و عمده این 
رشد مربوط به نفتی خواهد بود که توسط اعضای 
گروه اوپک پالس و در راس آنها عربستان سعودی 

و روسیه تولید می شود.
اگرچه رشــد عرضه نفت به سیاست تولید اوپک 
پالس بستگی دارد که پیش بینی آن دشوار است 
اما حدود ۷۰ درصد از رشد عرضه در سال ۲۰۲۱ 
مربوط به خاورمیانه خواهد بود که تولیدکنندگان 
آن مجموعا ۸۰۰ هزار بشکه در روز به عرضه نفت 
به بازار اضافه می کنند. در مقابل، انتظار می رود 
تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط 
به میزان یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند 
زیرا همه گیری ویروس کرونا باعث شد شرکتهای 

انرژی فعالیتهای حفاری را محدودتر کنند.
افزون بر این که عرضه نفت بــه دلیل اختالالت در 
خاورمیانه، پتانسیل نوسان را پیدا می کند، وابستگی 
به نفت خاورمیانه پیامدهایی برای میانگین کیفیت 
نفت جهانی خواهد داشت. بهبود عرضه از سوی اوپک 
به معنای تغییر روند سالهای اخیر خواهد بود و فراوانی 
عرضه نفت سبک شیرین که تحت تاثیر رشد تولید 
نفت شیل آمریکا بود، جای خود را به فراوانی عرضه 

نفت مدیوم ترش می دهد.

با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس 
صورت گرفت ؛

تجلیل از مدیرعامل شرکت آبفا 
استان اصفهان در تحقق اهداف 

پویش"هرهفته الف-ب ایران"

با حضور وزیــر نیرو، به صورت ویدئــو کنفرانس از 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان و دیگر  فعاالن 
پویش "هر هفته _الف_ب_ایران" استان اصفهان 
تجلیل شد.  مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان با اشــاره به بهــره بــرداری از ۷ پروژه آب 
وفاضالب استان اصفهان در قالب "پویش  هر هفته 
الف- ب ایران" ، گفت: این پروژه ها با  اعتباری بالغ بر 
۷۵۸ میلیارد تومان در مدار  بهره برداری قرار گرفتند.  
فاز اول پروژه بازســازی و اصالح شــبکه فاضالب 
اصفهان از محل فاینایس خارجی، ایستگاه پمپاژ و 
خط انتقال جنوب شرق اصفهان ،آبرسانی به باغشاد و 
۸ روستای لنجان،  راه اندازی واحد ۲ و ۳ تصفیه خانه 
فاضالب داران، تصفیه خانه فاضالب اژیه، آبرسانی به 
مجتمع۱۹ روستای فالورجان و تصفیه خانه فاضالب 
هاشم آباد، پروژه هایی بودند که در قالب این طرح به 
بهره برداری رسیده اند. هاشم امینی افتتاح فاز اول 
بازسازی و اصالح شــبکه فاضاب اصفهان از محل 
فایناس خارجی را بسیار تاثیر گذار برشمرد و گفت: 
با اجرای این پروژه نگرانی مردم در محور جنوب و 
مرکز اصفهان به دلیل ریزش شبکه فرسوده فاضالب 
در اقطار باال رفع گردید. این در حالیســت که این 
پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۶۰ میلیارد تومان معادل 

۳۶۸ میلیون یوان اجرایی گردیده است.

اخبار

مدیــر کل دفترمطالعات  
اقتصادی مرکــز پژوهش 
های مجلس با بیان اینکه 
۳۵ درصــد مــردم زیــر 
خطر فقر هســتند گفت: 
در دهک های یــک تا ۳، مصــرف کالری کاهش 
یافتــه و همچنیــن مصرف گوشــت بــا کاهش 
 زیادی مواجه و تبدیل به مصــرف مرغ و تخم مرغ 

شده است.
موسی شهبازی  مدیر کل دفترمطالعات  اقتصادی 
مرکز پژوهــش های مجلس  در  نشســتی در این 
مرکز اظهار کرد: نرخ فقر در کشور ما به حدود ۳۵ 
درصد رسیده است یعنی ۳۵ درصد مردم زیر خط 

فقر قرار دارند. 
وی افــزود: میانگین مصرف کاالها در ســال های 
اخیر کاهش زیادی داشــته اســت بــه طوریکه 
در دهک های یــک تا ۳، مصــرف کالری کاهش 
یافته و همچنیــن مصرف گوشــت کاهش یافته 

و تبدیل به مصرف مرغ و تخم مرغ شــده اســت؛ 
بــه طوریکه اکنــون شــاهد مصرف ســرانه ۲۵ 

 گرم گوشــت قرمز در ماه توســط این سه دهک 
هستیم. 

شــهبازی با اشــاره به افزایش قیمت مرغ و تخم 
مرغ گفت: از آبان ۹۸ تا آبــان ۹۹، قیمت مرغ ۸۴ 
درصد و تخم مرغ ۸۸ درصد افزایش یافته اســت 
 که همین امــر نیز تهدیدی برای مصــرف این دو 

محصول است. 
وی گفت: سیاستگذاری های تخصیص ارز دولتی 
به کاالهای اساســی جواب نداده اســت که دلیل 
آن همین افزایش قیمت ها اســت؛ سیاست های 
 تامین امنیــت غذایی در کشــور کامــال ناموفق 

بوده است. 
وی گفت: افزایش ۳ برابری قیمت ها با حذف شدن 
ارز ۴۲۰۰ تومانی شــدنی نیســت و اینکه بگوییم 

قیمت مرغ ۶۰ هزار تومان می شود درست نیست.
 وی افزود: تــورم دالیل مختلفــی دارد و اقتصاد 
خــود مســیرش را طی می کنــد. تــورم برخی 
 از کاالهایــی کــه از ارز ۴۲۰۰ تومانی اســتفاده 
کرده اند حتی در برخی مواقع بیشتر از سایر کاالها 
بوده و الزم اســت مجلس تصمیم بگیــرد و آنها را 
 حذف کرده و به خود مصرف کننده نهایی مستقیم 

اعطا کند.
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۳۵ درصد مردم زیر خط فقر رفته اند 
مصرف سرانه گوشت قرمز دهک های پایین فقط ۲۵ گرم در ماه

روحانی:
 بودجه ۱۴۰۰ منسجم، هدفمند، 

واقع بینانه و دقیق است
رئیس جمهور: الیحه بودجه ۱۴۰۰ حاصل مطالعات 
و بررســی های دقیق در مســیر ریل گذاری شده 
توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف 
مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین 
انسجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق هست. به 
گزارش تسنیم، در یکصد و نودویکمین نشست ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، درخصوص هماهنگی 
دستگاه های اجرایی برای تنظیم بازار محصوالت 
کشــاورزی و موضوعات مرتبط با بررســی الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسالمی، تبادل نظر 
شد. رئیس جمهور گفت: الیحه بودجه ۱۴۰۰ حاصل 
مطالعات و بررسی های دقیق در مسیر ریل گذاری 
شده توســعه کشــور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار 
مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در 
عین انسجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق هست. 
در یکصد و نودویکمین نشســت ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، درخصوص هماهنگی دستگاه های 
اجرایی برای تنظیم بازار محصوالت کشــاورزی و 
موضوعات مرتبط با بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ در 

مجلس شورای اسالمی، تبادل نظر شد.

بانک مرکزی گزارش داد؛
کاهــش ۱.۱ درصدی قیمت 

مسکن در تهران
متوســط قیمت خرید و فروش یــک متر مربع 
زیربنای واحد مســکونی معامله شــده بوسیله 
بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران در آذرماه 
۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه 
قبل ۱.۱ درصد کاهش داشته است. تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آذر ۱۳۹۹، 
به دو هزار و ۶۰۰ واحد مســکونی محدود شد که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 

۴۲.۸ و ۷۳.۲ درصد کاهش نشان می دهد. 

 حجم معامالت مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال ۱۳۹۹ 
حاکی از آن است که از مجموع دو هزار و ۵۵۵ واحد 
مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با 
سهم ۱. ۳۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص 
داده اند. ســهم یاد شده در مقایســه با آذرماه سال 
گذشته حدود ۳.۴ درصد کاهش یافته و در مقابل به 
سهم واحدهای با قدمت باال در گروه های "۶ تا ۱۰ "و 
"بیش از ۲۰ سال" ساخت افزوده شده است. توزیع 
تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف 
شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است 
که از میان مناطق ۲۲گانه شــهر تهران، منطقه ۵ با 
سهم ۱۲.۷ درصدی از کل معامالت، بیشترین تعداد 
قراردادهای مبایعه نامه را به خــود اختصاص داده 
است. همچنین مناطق ۴ و ۱۰ به ترتیب با اختصاص 
سهم های مشــابه ۷.۹ درصدی در رتبه بعدی قرار 
گرفته اند. در مجمــوع ۶۹.۴ درصــد از کل تعداد 
معامالت انجام شده در شــهر تهران در آذرماه سال 
۱۳۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر )به ترتیب بیشترین 
فراوانی شامل مناطق ۵ ،۴ ،۱۰ ،۲ ،۱ ،۱۵ ،۱۴ ،۷ ،۱۱ 
و ۸ ( بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۳۰.۶ درصد از کل 

تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.

تحوالت قیمت مسکن
 آذرماه ســال ۱۳۹۹، متوســط قیمــت یک متر 
مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده بوسیله 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۲۶ میلیون و 
۹۱۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد 
کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹۸.۹ 
درصد افزایش نشان می دهد. بررسی مزبور نشان 
می دهد در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، 
بیشترین متوســط قیمت یک متر مربع زیربنای 
مساکونی معامله شــده معادل ۵۷ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۱۰ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. 
ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ به ترتیب 

۸۴ و ۶۶ درصد افزایش نشان می دهند.

تحوالت اجاره بهای مسکن
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران 
و در کل مناطق شهری در آذرماه سال ۱۳۹۹ نشان 
دهنده رشد به ترتیب معادل ۲۹.۴ و ۳۲.۴ درصدی 
نسبت به ماه مشابه سال قبل است. به گزارش ایرنا، 
پیش از این رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران 
گفته بود، ثبات در بازارهای اقتصادی باعث کاهش 
حدود ۱۵ درصدی قیمت مســکن تهران شده و 
این اتفاق در حالی روی داده که در شــهر تهران 

قراردادها ۲۹ درصد افزایش یافته است.

اخبار
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رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید، این اتاق الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ را بررسی، نقاط ضعف و قدرت آن را 
ارزیابی کرده و درنهایت پیشنهادهای عملی برای 

اصالح برخی مشکالت آن را ارائه کرده است.
به گزارش ایسنا، جلســه هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران با حضور اعضــای این اتاق و علی 
رضا رزم حسینی – وزیر صنعت، معدن و تجارت 
– برگزار شد و غالم حسین شافعی – رئیس اتاق 
بازرگانی – با اشاره به بررسی های صورت گرفته 
از سوی اتاق، پیشــنهادات بخش خصوصی برای 

بهبود الیحه بودجه سال آینده را مطرح کرد.
او گفت: به دلیل ریســک های مربــوط به تأمین 
منابع پیش بینی شــده و عدم انعطاف هزینه های 
دولت درباره آثار اقتصــاد کالن بودجه ۱۴۰۰ بر 
ثبات اقتصادی سال آینده  نگرانی وجود دارد. در 
صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت 
با ترکیب مصارف فعلی که انعطاف ناپذیر اســت؛ 
جهش ارز و تداوم فزاینــده و افزایش زیاد در نرخ 
سود دور از انتظار نیست. دست اندازی بودجه ای 
به منابع صندوق توســعه ملی یکی از دالیل مهم 
عدم توسعه مناسب بخش خصوصی است که در 
بودجه ۱۴۰۰ تکرار شده بود. خوشبختانه با اعالم 
نظر رهبر معظم انقالب تا حدود زیادی رفع شد. 
امیدواریم در فرآیند بررسی و تصویب بودجه حکم 

ایشان مورد توجه قرار گیرد.

شــافعی در ادامه با اشــاره به برخــی ابهام ها و 
مشکالتی که در مســیر بودجه ریزی در اقتصاد 
ایران وجود دارد، اعــالم کرد که بخش خصوصی 
پس از بررسی ایرادات وارد شده به الیحه بودجه، 
پیشنهاداتی را برای بهبود این ســند ارائه کرده 

است.
پیشنهادات چهارگانه بخش خصوصی برای بودجه 

۱۴۰۰ به شرح زیر است:
۱-  بودجــه ۱۴۰۰ اســتمرار سیاســت های 
بودجه ریزی ۵۰ سال گذشــته است. قوه مجریه 
و قوه مقننه با درس آمــوزی از تجربه تحریم های 
اقتصادی که موجودیت و مقبولیت نظام سیاسی 
کشــور را هدف گرفته بود، با دو هدف اساســی 
بازآفرینی ساختار اجرایی کشور و بازتعریف نحوه 
مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید )نه فقط 
صادرات( نفت و گاز در کشــور، اصالح ســاختار 
بودجه ریزی در کشور را دستور کار خود قرار دهند. 
چنین اصالحاتی نیازمند اســتفاده از فرصت ها، 
تصمیم گیری های دشوار و حمایت گسترده آحاد 
مردم و کارشناسان است که زمینه های آن عمدتاً 

باید توسط سیاست مداران فراهم شود.
هرگاه قوه مجریه و مقننــه اقدامات عملی برای 
ساماندهی هزاران پروژه عمرانی و لغو اجرای صدها 
مورد از این طرح ها که توجیه اقتصادی ندارند و در 
اثر فشــارهای محلی و منطقه ای و دستگاهی به 

بودجه تحمیل شده است، اقدام کردند، هرگاه این 
دو قوه به جای دمیدن در خواسته های گروه های 
مختلف برای افزایش حقوق و دستمزد، سعی در 
حذف کسری بودجه ساختاری کردند، هرگاه این 
دو قوه به جای روی آوردن به گســترش پرداخت 
یارانه به عنــوان راهی برای حامی پروری ســعی 
کردند که ثروت آفرینی و رشد اقتصادی باالتر را 
هدف قرار دهند، هرگاه دستگاه دولتی و عمومی 
که دوباره کاری و مــوازی کاری و پراکنده کاری 
می کنند و کم فایده بودن وجود آنها محرز اســت 
ادغام یا منحل شــد و هرگاه منابع حاصل از نفت 
به جای آنکــه صرف پرداخت حقوق و دســتمزد 
شد، صرف رشد و توسعه تولید شد آنگاه می توان 
گفت گام های عملی برای اصالح ساختار بودجه 

برداشته ایم.
۲-  تعیین تکلیف سیاست ارزی و حمایتی دولت 
در بودجه ۱۴۰۰ ضروری است، پیشنهاد مشخص 
درباره این موضوع آن اســت که یــا مابه التفاوت 
قیمت حمایتی کاالهای اساســی با قیمت ارز به 
شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و یا سبد 
کاالی مشخصی تبیین و دسترسی مردم به این 

سبد با قیمت های یارانه ای تضمین شود.
۳- گــزارش مســتقلی درباره دالیــل توجیهی 
پیش بینی رشــد ۵۵ درصد مالیات بر اشــخاص 
حقوقی خصوصــی و در عین حال رشــد منفی 

اشخاص حقوقی دولتی موردنیاز است به گونه ای 
که نشان دهد هر یک از متغیرها مانند تورم و نرخ 
ارز چه تأثیری بر سود شــرکت ها در بخش های 
مختلف از قبیل پتروشیمی، فوالد، معدن و غیره 
گذاشته اند و چه سهمی در این پیش بینی دارند. 
همچنین چه ســهمی از این افزایــش مربوط به 
مقابله با فرارهای مالیاتی یــا کاهش فعالیت ها و 

امتیازهای مالیاتی است.
۴- مجلس شــورای اســالمی در تصویب بودجه 
طی حکمی دقیق روند نامطلوب ۲۰ ســال اخیر 
را تغییر دهد و تخصیص حداقلی از منابع حاصل 
از نفت و گاز به طرح های عمرانی را تضمین کند و 
دولت تنها مجاز باشد که پس از تخصیص اعتبارات 
عمرانی در صورت مازاد منابع حاصل از نفت و گاز 
بر اعتبارات طرح های عمرانی منابع اضافی را صرف 

پرداخت هزینه های جاری کند.
به گزارش ایسنا، پیش از این اتاق بازرگانی ایران 
در زمان تحویل الیحه بودجه از ســوی دولت به 
مجلس، از اعضای اتاق خواسته بود، ضمن بررسی 
این الیحه پیشــنهادات خود را به اتاق بازرگانی 

اصالح کنند.
مجلس اعالم کرده احتماال در هفته جاری، کلیات 
بودجه را کمیســیون تخصصی بــه رای خواهد 
گذاشت و پس از آن، بررسی دقیق تر ابعاد بودجه 

در سال آینده را کلید خواهد زد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: به صورت جدی به 
دنبال بازبینی تجارت خارجی کشور هستیم. علیرضا رزم 
حسینی در نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان این مطلب، افزود: 
دخالت های دســتگاه های غیر مرتبط را در حوزه تجارت 
خارجی کاهش می دهیم و بر اساس قانون و با حمایت ارکان 
نظام، دولت، همکاری و تعامل تشکل ها، انجمن ها و بخش 

خصوصی به وظایف خود در این حوزه بر می گردیم.

تسهیل فرآیندهای کســب و کار از جمله 
برنامه هاست

وی با تاکید بر اینکه در حوزه کسب و کار به دنبال تسهیل 
امور برای انجــام بهتر فرایندها هســتیم، گفت : صدور 
کارت های بازرگانی را تسهیل می کنیم و سخت گیری 
هایی که در فرآیندهای صدور کارت بازرگانی از جمله ثبت 
اقامتگاه اداری و تجاری وجود دارد باید مورد تجدید نظر 
قرار بگیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه به 
دنبال شرایط بهتر برای انجام فرآیندهای مرتبط با کسب 
و کار با حذف بخشــنامه های زائد هستیم، تصریح کرد: 
بخشنامه های خلق الساعه را در این مدت که در وزارت 

صنعت، معدن و تجارت مشغول بوده ام، حذف کرده ام.

مدیریت راهبردی بازار را در دستور کار داریم
رزم حســینی با تاکید بر اینکه مدیریت راهبردی بازار 
را از دیگر برنامــه های خود می دانــد، افزود: مدیریت 
دســتوری را قبول نداریم، البته این تغییرات هزینه بر 
اســت اما با حمایت ارکان مختلف دولت، نظام و بخش 
خصوصی این مسیر را ادامه خواهیم داد. وی ترخیص 
کاالها از گمرکات را از جملــه برنامه ها برای رفع موانع 
بازار و مدیریت راهبردی دانســت و گفت: این تسهیل 
روند با پیگیری های انجام شــده تــداوم خواهد یافت. 
وزیر صمت همچنین با اشاره به تشکیل چندین شورا 
در وزارت صمــت از جمله شــورای معــادن و صنایع 
معدنی، شــورای بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی از 
 اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 

تشکل ها و بخش خصوصی خواست که مسائل مرتبط را 
با این شوراهای تخصصی در میان بگذارند.

تصویب ابالغیه های جدید صادراتی با تعامل 
وزارت اقتصاد، گمرک و بانک مرکزی

رزم حسینی به تعامل خوب این وزارتخانه با بانک مرکزی، 
گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و افزود: 
کارهای خوبی در این حوزه شروع شده است و تصویب 
ابالغیه های جدید صادراتی در ســتاد اقتصادی دولت 
نمونه ای از این همکاری های خوب و تاثیرگذار بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر می خواهید اقتصاد شفاف باشد، 
باید بخش خصوصی حمایت شود، تصریح کرد: مجموعه 
ارکان حکومت پشت سر برنامه های وزارت صمت است و به 
اداره این وزارتخانه با استفاده از ارکان حکومت، قوه قضاییه 
و تعامل با بخش خصوصی اعتقاد داریم. وزیر صمت با اشاره 
به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و کارآفرینی 
بیان کرد: مقام معظم رهبری کارآفرینان و تولیدکنندگان را 
عابدین می خوانند، در همین راستا باید برداشت ها نسبت به 
کارآفرینی و ثروت آفرینی به خصوص در این شرایط سخت 

کشور، تغییر داده شود.

توسعه متوازن کشور با استفاده از توانمندی 
شرکت های بزرگ و برتر

رزم حسینی از برنامه این وزارتخانه برای توسعه متوازن 
کشور با استفاده از توانمندی های شرکتهای بزرگ و برتر 
کشور خبر داد و گفت : کشــور را باید تولیدکنندگان و 
کارآفرینان بچرخانند نه هزینه های دولتی و باید مدیریت 

توسعه را به شرکت های نامدار و بزرگ بدهیم.
گفتنی است در این جلسه اعضای هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به بیان مهمترین 

نقطه نظرات خود در حوزه های مختلف پرداختند.
در این جلسه همچنین از تالش های وزارت صمت در 
تصویب سیاست های جدید ابالغی توسط ستاد اقتصادی 
دولت، تعامل با بخش خصوصی و برنامه های وزارت صمت 

در اصالح صنعت خودرو و فوالد تقدیر به عمل آمد.

طبق اعالم مســئوالن شــورایعالی مناطق آزاد با وجود 
مکاتبات صورت گرفتــه با گمرک ایران بــرای ترانزیت 
خودرو بین مناطق، نه شورا و نه مناطق هیج درخواستی 
برای ترانزیت خــودروی آمریکایی فی مابین مناطق آزاد 
نداشته اند. به گزارش ایسنا، از اواسط سال ۱۳۹۵ واردات 
هرگونه خودروی آمریکایی اعم از ساخت، سفارش آمریکا 
و یا اینکه به نوعی این کشور ذینفع باشد، ممنوع شد. در 
سال ۱۳۹۷ نیز به دنبال تغییر سیاست ارزی، ممنوعیت 
ثبت ســفارش و واردات خودرو در دستور کار قرار گرفت 
که مدر این بین مناطق آزاد از سیاســت های اتخاذ شده 
مستثنی نبوده و مکلف به اجرای آن  شدند. در چند مدت 
اخیر پیش مکاتباتی  بین شورایعالی مناطق آزاد و گمرک 
ایران در رابطه با ترانزیت خودرو بین مناطق صورت گرفت 
که طی آن جمالی-معاون اقتصادی شــورایعالی مناطق 
آزاد- از ارونقی-معاون فنی گمرک ایران- خواسته بود که 
به دنبال درخواست های صورت گرفته سازمان های مناطق 
برای ترانزیت خودرو فی مابین مناطق با این موضوع موافقت 
و اقدام الزم انجام شود. این درحالی بود که ظاهرا سازمان ها 
در جابجایی خودرو با موانعی از سوی گمرک مواجه شده و 
خواسته بودند که بر اساس تفاهم نامه ای که در سال گذشته 
بین شورایعالی مناطق آزاد و پلیس راهور ناجا منعقد شده 

بود، این ترانزیت صورت گیرد.
با این حال معاون فنی گمرک ایران به استناد شیوه نامه 
نقل و انتقال خودرو بین مناطق آزاد، به معاون اقتصادی 
شورایعالی مناطق آزاد اعالم کرده بود که امکان جابجایی بر 
اساس شروط تعیین شده بالمانع است که در بین آنها تاکید 
شــده بود 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.این مکاتبه ابهاماتی را در رابطه با چرایی درخواست 
ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد و از سویی شروط گمرک 
ایران و تاکید بر ممنوعیت جابجایی خودروهای آمریکایی 
مطرح کرده است؛ موضوعی که از جمالی- معاون اقتصادی 
دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد- پیگیری شــد و وی 

توضیحاتی به ایسنا ارائه کرد.

درخواست ترانزیت بر اساس توافق قبلی است
وی درباره مکاتبه صورت گرفته بــا گمرک ایران برای 
نقل و انتقال خودرو بین مناطق گفت که این درخواست 
برمبنای تفاهم نامه بین دبیرخانه شــورایعالی مناطق 
آزاد  و  پلیس راهور ناجا و با تائید نماینده گمرک ایران 

انجام شده است.
جمالی توضیح داد: در راستای تعامالت بین دستگاهی به 
منظور فراهم کردن  تمهیدات مناسب برای اجرای طرح 
های راهنمایی و رانندگی در حــوزه ترافیکی و خدمات 
راهنمایی و رانندگی و ایجاد بســترهای مدیریتی واحد 
و هماهنگ در مناطق آزد تجاری- صنعتی کشــور، در 
خرداد ماه سال ۱۳۹۸ تفاهم نامه ای فی ما بین دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پلیس راهور ناجا  
به استناد آئین نامه راهنمایی و رانندگی در مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی منعقد شد که بر اساس بند)۳( قسمت 
)ب( این تفاهم نامه مقرر شد که نقل و انتقال خودرو بین 

مناطق انجام شود.

هیچ درخواستی از سوی شورا و مناطق برای 
ترانزیت خودروی آمریکایی نیست

این مقام مسئول در شــورایعالی مناطق آزاد درباره اینکه 
گمرک ایران در شــروط خود برای ترانزیت خودرو بین 
مناطق آزاد جابجایی هر گونه خودرو آمریکایی را ممنوع 
اعالم کرده است، آیا مناطق چنین درخواستی ارائه کرده 
اند، تاکید کرد که نه دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد و 
نه سازمان های مناطق درخواستی برای جابجایی خودرو 
آمریکایی بین مناطق آزاد ارائه نکرده اند. جمالی در مورد 
اینکه آیا اشــخاص درخواســتی برای جابجایی خودرو 
آمریکایی بین مناطق  داشته اند هم تصریح کرد که اصوال 
موضوع ترانزیت ارتباطی با دبیرخانه شورایعالی  مناطق 
آزاد ندارد و توافق ســازمان های دو منطقه مقصد و مبدا 
برای جابجایی شرط اصلی اســت. این در حالی است که 
تاکنون درخواستی برای جابجایی خودروهای آمریکایی از 
یک منطقه به منطقه دیگر به دبیرخانه  شورایعالی واصل 

نشده است.

شافعی تشریح کرد

پیشنهادات چهارگانه بخش خصوصی برای بودجه ۱۴۰۰

وزیر صمت:

بازبینی در تجارت خارجی را دنبال می کنیم
مناطق آزاد:

هیچ درخواستی برای ترانزیت خودروی آمریکایی نداریم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نوسان ناچیز قیمت سکه در کانال ۱۱ میلیون تومانی
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز )یکشنبه( با ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته به بهای ۱۱ میلیون و ۹۰۰هزار تومان معامله شد. در ساعت ۱۴ و 

۱۵ دقیقه ، ارزش سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین 
نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز به قیمت دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان مبادله شد. عالوه بر این، در بازار 

طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۴۶ هزار تومان و هر مثقال طال به بهای چهار میلیون و ۹۶۵ هزار تومان رسید.

خبر
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توزیع عادالنه کمک های معیشتی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

مردم وضعیت دشواری دارند و تامین نیازهای معیشتی اقشار مختلف بسیار دشوار شده است. در حالی که درآمد سرانه ایرانی ها در حال کاهش است که دولت با ارایه طرح های مختلف و اغلب بدون نتیجه می خواهد این کاهش را جبران کند. ما 
در وضعیت جنگی قرار نداریم یا با کمبود ارزاق اساسی مواجه نیستیم که نیاز به جیره بندی کاال ها داشته باشیم، بلکه نیاز به کنترل تورم داریم. وقتی دولت در کنترل قیمت تخم مرغ ناموفق است، وقتی سبد خانوار با نرخ دالر گره خورده، یک روز 
کره، روز دیگر مرغ و تخم مرغ و... خالصه وقتی هر روز یکی از کاالهای مصرفی خانوار با چالش جدی و افزایش چشمگیر قیمت ها مواجه است، این مواد از سبد غذایی خانوار حذف می شود. از سوی دیگر، امکان توزیع عادالنه کمک های معیشتی 
با تردید مواجه و ممکن است به بی عدالتی و فساد ختم شود. دولت باید نقش خود را در نظارت و کنترل قیمت ها به خوبی ایفا کند. نمی توان با شرایط فعلی و ادامه تحریم ها و تنگناهای اقتصادی با طرح های نه چندان کاربردی مجلس، امیدی به 
گشایش اقتصادی داشت.  بدون هیچ تردیدی در راس هرم مشکالت اقتصادی کشور تحریم های اقتصادی قرار دارد. افراد و جریانات مختلف، چه از این حرف خوششان بیاید و چه خوششان نیاید، این یک واقعیت است که تحریم های اقتصادی 
جریان سیال اقتصادی، معیشت و سرمایه گذاری کشور را دچار مشکالت عدیده ای ساخته است. تا زمانی که تحریم ها برداشته نشود و روال ورود ارز در کشورمان در وضعیت نرمال و طبیعی قرار نگیرد ما شاهد چند پدیده مخرب اقتصادی خواهیم 

بود، یکی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم بر شاخص های کالن اقتصادی است که نمی توان آن را انکار کرد، تبعات بعدی هم، تورم افسارگسیخته، توسعه پایه پولی، گسترش فقر مطلق و...خواهد بود.

انتشــار آمار وضعیت درآمد 
ســرانه ایرانیان که حاکی از 
کاهش شدید درآمد ملی هر 
ایرانی اســت. مرکز پژوهش 
های مجلس بــه نقل از بانک 
مرکزی گزارش داده است که درآمد سرانه کشور در سال 
۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۳۳ درصد کاهش 
یافته است. مرکز پژوهش ها در بررسی خود اعالم کرده 
اســت که همه دهک های درآمدی، میزان مصرف خود 
از همه گروه های کاالیی اصلی غذایی را در سال ۱۳۹۸ 
نسبت به سال ۱۳۹6 کاهش داده اند. بیکاری های ناشی 
از شــیوع ویروس کرونا، کاهش درآمد حقیقی، افزایش 
هزینه و درنتیجــه کاهش مصرف گروه هــای غذایی و 

کاهش کالری دریافتی افراد، باعث شده است تا نرخ فقر 
در سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۹6 

داشته باشد.
به طور کلی درحالی که براساس اعالم بانک مرکزی درآمد 
سرانه کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ نزدیک 
به ۳۳ درصد کاهش یافت با شیوع ویروس کرونا در سال 
۱۳۹۹ اقتصاد کشور با شــوک جدیدی روبه رو شد که 
عمدتاً بر بخشهای خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. با 
توجه به سهم زیاد این بخش ها در اشتغال کشور هر چند 
انتظار نمی رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده 
اقتصاد کاهش قابل توجهی بسیار شدیدی داشته باشد، با 
این حال به نظر میرسد آثار رفاهی آن بر خانوارها بسیار 

قابل توجه باشد.
احسان خاندوزی نماینده مجلس در این رابطه می گوید: 
در سال ۱۳۸۳، پنجاه و هفت میلیون ریال درآمد سرانه 
ایرانیان بود و تا سال ۱۳۹۰ افزایش داشت و به حدود ۷۵ 

میلیون ریال رسید و سپس این رقم کاهش یافت و در سال 
۱۳۹۷ به ۵۳ و در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰ میلیون ریال 
رسید. وی ادامه داد: در ۱۵ سال گذشته به طور متوسط هر 

خانوار ایرانی درآمد کمتری پیدا کرده است.
خاندوزی با بیان اینکه توزیع درآمد در گروه های مختلف، 
بسیار نابرابر شده است، افزود: نسبت دهک ها یعنی دهک 
دهم نسبت به دهک اول در کشــور ما حدود ۱۵ برابر در 
حالی که این شاخص در بسیاری از کشور ها حدود ۱۰ و 
کمتر از آن است. وی اضافه کرد: این فاصله در کرانه های 
خیلی ثروتمند و خیلی فقیر، به ۱۸۰ برابر افزایش می یابد. 
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با انتشار 
نموداری در توئیتر اعالم کرد که درآمد ملی سرانه ایران 
در سال ۱۳۹۸ به ۴.۷ میلیون تومان رسید که کمترین 
رقم از سال ۱۳۸۳ تاکنون اســت. به گفته او، تداوم رشد 
اقتصادی منفی در سال جاری منجر به افت بیشتر درآمد 

سرانه ملی خواهد شد.

شاخص های متعددی برای بررسی رفاه وجود دارد. یکی 
از این شاخص ها درآمد سرانه است. معموالً درآمد افراد را 
بر اساس دالر سنجیده و آن را با سایر کشور ها و یا در طول 
زمان مقایسه می کنند. این روش در دنیا مرسوم است. اما 
در کشور هایی که تورم دارند، ارزش درآمد سرانه را بدون 
تورم و ثابت محاسبه می کنند و یک ســال را به عنوان 
شاخص در نظر گرفته و متناســب با آن درآمد سرانه را 
حساب می کنند. اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر با معضلی 
به نام رشد اقتصادی ناپایدار و پایین مواجه شده است یعنی 
هم نوسان داشته و بی ثبات بوده و هم نرخ آن پایین بوده 
است که این مسئله در کاهش درآمد سرانه مردم اثرگذار 
بوده اســت. اگر می خواهیم رفاه ایجاد کنیم باید رشــد 
اقتصادی باال رود. باید موتور های رشد اقتصادی را روشن 
کنیم. در حال حاضر نرخ تشکیل سرمایه کاهش پیدا کرده 
است و ســرمایه گذاری انجام نمی شود. تولید به واسطه 

فضای کسب و کار نامناسب روند کاهشی داشته است.

بیش از یک  سوم درآمد هر ایرانی از دست رفت

کوچکترشدنسفرهخانوارها
دخل و خرج همیشه نابرابر خانوارها

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی گفت: بیش از 
۷۰۰ هزار تن کاال و ۲۰ هزار TEU کاالی کانتینری 
در فرایند متروکه شدن قرار دارند و صاحبان کاالیی که 
بدون عذر موجه و بیش از حد کاالیشان را در بنادر نگه 
دارند، مشمول تعرفه های تصاعدی خواهند شد.چند 
ماهی اســت مســاله ماندگاری بیش از حد کاالهای 
اساسی و دیگر محصوالت وارداتی در بنادر و گمرکات 
کشور مشکل دار شــده و در این بازه زمانی مسئوالن 
دستگاه های مختلف هشدارها و اولتیماتوم های بسیاری 
به صاحبان این کاالها داده اند اما به نظر می رسد برخی 
از این واردکنندگان تعمدا کاالی خود را در بنادر نگه 
می دارند که البته انگیزه های غیرموجه متعددی برای 
خودشان دارند. محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر 
و دریانوردی گفت: به صورت روتین صاحبان کاالیی که 
بدون داشتن عذر موجه و با وجود انجام شدن تشریفات 
الزم کاالهایشــان بیش از حد در بنادر بماند مشمول 
تعرفه های تصاعدی خواهند شد که البته این مکانیسم 
تعرفه ای خود در سرعت بخشیدن به ترخیص کاالها از 
بنادر کمک کردند.وی با بیان اینکه تعرفه های تصاعدی 

و دیگر جریمه ها برای صاحبــان کاالیی که تعمدا بار 
خود را ترخیص نمی کنند، بخشیده نخواهد شد، گفت: 
فرایند متروکه شدن کاال دارای مراحل قانونی و روتینی 
است و صاحبان کاالیی که بیش از بازه زمانی مشخصه 
اعالم شده کاالیشان در گمرک باقی بماند ضمن اینکه 
مشمول تعرفه های تصاعدی می شوند پس از تذکرات 
و هشدارهای داده شده به آنها، کاالهایشان در فرایند 

متروکه شدن قرار می گیرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در حال 
حاضر بیش از ۷۰۰ هزار تــن کاال و از نظر کانتینری 
بیش از ۲۰ هزار TEU کاال در فرایند متروکه شــدن 
در بنادر قرار گرفته اند.راســتاد اظهار کرد: ســازمان 
بنادر و دریانوردی طبق وظیفه ذاتــی خود همواره با 
سرعت و دقت باال نسبت به تخلیه و بارگیری کاالها از 
کشتی اقدام می کند و در این زمینه نرم بسیار باالیی در 
مقایسه با استانداردهای بین المللی دارد و همین مساله 
سبب شده تا هیچ دموراژی بابت پایین بودن سرعت و 
کیفیت تخلیه و بارگیری کاال به کشور و صاحبان کاال 

تحمیل نشود.

در حالی مجلس و شورای نگهبان 
در هفته های اخیــر اصالحیه 
اجرای مالیات بر خانه های خالی 
را تصویب کرده اند که گویا هنوز 
وزارت راه و شهرسازی الگوریتم 
شناسایی خانه های خالی را ندارد و نمی توان به نتیجه این کار 
امید داشت. تصویب اصالحیه اخیر پیرامون مالیات بر خانه های 
خالی در مجلس انجام شد اما مادامی که نحوه فعالیت سامانه 
ملی امالک و اســکان دقیق، درســت و صحت اطالعات آن 
تضمین نشود، هیچ اصالحیه  قانونی نمی تواند با اجرای درست 
به اهداف خود برسد. همچنین در حالی سازوکار اجرای مالیات 
ستانی از خانه های خالی سالهاست درگیر تصویب قوانین است 
که تامین کسری بودجه دولت ها به درآمدهای مالیاتی وابسته 
است و در بودجه ۱۴۰۰ نیز دولت بر تحقق درآمدهای مالیاتی 

حساب ویژه ای باز کرده است. 
در این زمینه فرهاد بیضایی، مدیر سابق گروه سیاست گذاری 
مســکن دانشــگاه علم و صنعت می گویــد: وزارت راه و 
شهرســازی مکلف به ارائه برخط اطالعات سامانه امالک 
است و باید دید آیا فعالیت ســامانه در حد رونمایی از یک 

صفحه اینترنتی در یک مراسم بوده یا وزارت راه و شهرسازی 
حاضر است اطالعات خروجی این سامانه را به سایر نهادهای 
مرتبط نظیر شهرداری ها، وزارت کشــور و سایر ارگان ها 
این حوزه بدهد. به گفتئه بیضایی، هیچ منع امنیتی برای 
ارائه نحوه شناسایی واحدهای مسکونی خالی وجود ندارد. 
متولیان وزارت راه و شهرسازی باید الگوریتم های مرتبط با 
شناسایی واحدهای مسکونی خالی را ارائه دهند تا همه مردم 
از نحوه شناسایی این واحدهای مسکونی آگاه شوند. طبیعی 
است که سازمان امور مالیاتی نتواند از اطالعات ناقص برای 
صدور تعرفه مالیاتی استفاده کند اما خود مسئوالن سازمان 
امور مالیاتی باید ضعف های اطالعات دریافتی از وزارت راه را 

رسانه ای کنند. تورم افسارگسیخته و بی سابقه سال های اخیر 
در بازار مسکن، قدرت خرید مصرف کنندگان را به شدت 
کاهش داده و مردم به جای رؤیای خانه دار شــدن، تبعات 
اجاره نشینی را در خواب می بینند. در کنار افت شدید تولید 
مسکن طی سال های گذشته، پدیده احتکار و حبس سرمایه 
در بازار مسکن، شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید کرده تا 
جایی که بر اساس آمار جمع آوری شده در سرشماری نفوس 
و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانه های خالی سراسر کشور 
بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده 
است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد خانه های خالی 
از سکنه در آخرین سرشماری رسمی یعنی سرشماری سال 

۱۳۹۵ حدود دو میلیون و ۵۸۷ هزار و 6۰۷ واحد بوده است؛ 
یعنی حدودا معادل ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور. طبق 
داده های آماری مرکز آمار ایران، استان تهران با ۴۸۹ هزار 

و ۹۸6 واحد مسکونی خالی در رتبه اول کشور قرار دارد.
اما درخصوص ارزش خانه هــای خالی نیز تلفیق داده های 
مختلف مرکز آمار ایران و وزارت راه و شهرســازی نشــان 
می دهد مســاحت خانه های خالی کل کشور حدود ۲6۳ 
میلیون و ۱۷۰ هزار و ۵۲۰ متر مربع است که در این گزارش 
با لحاظ کردن مســاحت خانه های خالی هر اســتان و با 
بهره گیری از داده های میانگین قیمت مسکن استان های 
مختلف در زمستان ۱۳۹۸ )داده های مرکز آمار ایران( رقم 
ارزش خانه های خالی برآورد شــده که در نوع خود رقمی 
بسیار قابل تامل است؛ به طوری که داده های مذکور نشان 
می دهد تا پایان زمستان سال گذشته که قیمت مسکن در 
شهرهای مختلف حداقل ۲6 درصد کمتر از شرایط فعلی 
بوده، ارزش خانه های خالی به بیش از ۱۱۸۸ هزار و ۹۲6 
میلیارد تومان می رسد. برای تصور درشتی این رقم کافی 
است تصور کنیم این رقم معادل بیش از دو برابر رقم بودجه 
امسال کل کشــور و با درنظر گرفتن یارانه بنزینی)یارانه 
معیشتی( ساالنه ۳۱ هزار میلیارد تومانی که به 6۰ میلیون 
نفر از جمعیت کشور داده می شود، رقم ارزش خانه های خالی 

معادل ۳۸ سال توزیع یارانه بنزینی است.

وزارت راه و شهرسازی الگوریتم خاصی برای شناسایی خانه های خالی ندارد

مالیاتستانیازخانههایخالیاندرخمیککوچه
ارزش خانه های  خالی، معادل 38 سال توزیع یارانه

معطلی چندساله مالیات ستانی 
مسعود نجفی، کارشناس اقتصاد مسکن

سالهاست طرح مالیات بر خانه های خالی در گیر و دار تصویب و اصالح است و با گذشت نزدیک به پنج سال از آن به رغم گذر از مجلس و شورای نگهبان در انتظار شناسایی مالکان خانه های خالی مانده است. این طرخح با ایرادت بسیاری روبرو بوده که 
پس از سالها به اینجایی که می بینیم رسیده است. اصالحات بسیاری برای اجرای مالیات بر خانه های خالی نیاز بود که یکی از مهم ترین آنها راه اندازی و تکمیل سامانه امالک و اسکان است.  هنوز اطالعات سکونتگاهی برای بیشتر خانوار های کشور در 
سامانه فوق ثبت نشده که به اشتراک نگذاشتن اطالعات توسط دستگاه های اجرایی یکی از علل این ایرادات به شمار می رود. به همین دلیل، امکان سیاست گذاری برای اعمال انواع ابزار های تشویقی و تنبیهی وجود ندارد. تکمیل سامانه جامع امالک و 
اسکان برای بارگذاری اطالعات ملکی خانوار های ایرانی مشکل بزرگ و سدی جدی است در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با اخذ مالیات از خانه های خالی. همان مشکلی که تاکنون وزارت راه و شهرسازی موفق به رفع آن نشده است و مشخص نیست انجام 
آن چقدر زمانبر باشد. اقتصاد ما یک اقتصاد ناسالم است و در چند سال اخیر وضعیت نابسامان اقتصادی باعث شده ، سرمایه ها سرگردان شده و هر سال به یک سو متمایل شود، یک روز سرمایه ها در بازار خودرو انباشته می شود که باعث نوسانات قیمت 
خودرو شده و زمان دیگر وارد بازار مسکن شده و این بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. اراده ای برای اجرای این قانون وجود ندارد. راه اندازی سامانه ملی امالک کار غیر ممکنی نیست و بر عکس بسیار هم راحت است و می توان از سازمان های مرتبط اطالعات 
را کسب کرد، اما موضوع این است که بعد از تصویب قوانین به سرعت مافیای های مربوطه شروع به فعالیت کرده و سعی می کنند تا با وضع بخشنامه ها و یا به هر نحو دیگری قوانین را به نفع خود تغییر دهند. متاسفانه مافیای مسکن بسیار قدرتمند است 
و به همین دلیل معتقدم صحبت از مالیات بر خانه های خالی فقط در حد حرف و شعار باقی می ماند. اما مهم ترین راهکار حل چالش مسکن در کشور تولید مسکن و ارائه زمین رایگان یا ارزان به متقاضیان واقعی است. هر چند کوتاه کردن دست دالالن با 
دریافت مالیات های سنگین از آنها در بخش مسکن نیز راهکار بسیار خوب و کمک کننده ای برای رفع نیازهای سرکوب شده واقعی در بخش مسکن برای خانه دار شدن است. اگر انبوه سازی و ساخت مسکن در دستور کار دولت قرار نگیرد دالالن همچنان 

در بازار جوالن می دهند، لذا تغییر سیاست گذاری به سمت تولید بیشتر و کوتاه کردن دست دالالن از بازار بهترین و موثرترین راهکار خانه دار کردن مردمی است که از گرانی مسکن به شدت رنج می برند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ســخنگوی اتحادیــه مرغداران میهــن گفت: 
تعزیرات با حمله به مرغداری هــا، مرغداران را 
به عنوان محتکر معرفی و آنها را جریمه می کنند 
که چرا تخم مرغ را به قیمــت کیلویی ۱۲ هزار 
تومان عرضــه نمی کنند.ناصر نبی پــور درباره 
اینکه آیا هفته گذشــته ســتاد تنظیــم بازار 
درباره نــرخ جدید تخم مــرغ تصمیمی گرفت 
یا خیر، گفــت: مــا و وزارت جهاد کشــاورزی 
هفته گذشــته مدارک و مســتندات الزم را به 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان ارائه کردیم 
 اما متأسفانه مسئوالن ســازمان این مستندات 

را نپذیرفتند.
وی اضافه کرد: دیروز بنده 6۲ صفحه مستندات 
دیگر را برای ســازمان حمایت ارســال کردم تا 
آنها را بررســی و بعد از آن نتیجه را اعالم کند.

ســخنگوی اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به 
اینکه متأسفانه سازمان حمایت مصرف کنندگان 
نه ما را به عنوان متخصص قبول دارد و نه وزارت 
جهاد کشــاورزی را بــه عنوان متولــی، گفت: 
مســئوالن این ســازمان بدون توجه به حقایق 

تولید، برای خود قیمت تعیین و اعالم می کنند.
نبی پور با اشــاره به اینکه قیمت تمام شده هر 
کیلو گرم تخم مرغ در حــال حاضر بیش از ۱۵ 
هزار تومان اســت گفت: با این وجود، مسئوالن 

سازمان حمایت و ســتاد تنظیم بازار می گویند 
که قیمت تخم مرغ برای عرضه به مصرف کننده 
۱۲ هزار تومان اســت. این در حالی اســت که 
بعد از تصویب قیمــت ۱۲ هزار تومان برای تخم 
مرغ، نرخ مصوب نهاده های دامــی نیز افزایش 
پیدا کرده اســت ضمن اینکــه تولید کنندگان 
 مقداری از نهاده مورد نیاز خود را نیز از بازار آزاد 

تهیه می کنند.
وی با اشــاره به اینکه در حــال حاضر میانگین 
قیمت هــر کیلوگرم تخم مــرغ درب مرغداری 
بیش از ۱6 هزار تومان اســت افــزود: تعزیرات 
با حمله به مرغداری ها، مرغــداران را به عنوان 
محتکر معرفی و آنهــا را جریمه می کند که چرا 
تخم مرغ تولیدی خــود را به قیمت کیلویی ۱۲ 
هزار تومان عرضه نمی کنند و با مرغداران شبیه 
قاچاقچی ها رفتار می شود که این در شأن تولید و 

تولید کننده نیست.
نبی پور با اشــاره به اینکه این اقدامات منجر به 
ســرکوب تولید طی ماه های آینده خواهد شد 
گفت: نمی شود که وقتی قیمت تخم مرغ پایین 
می آید و مرغدار به شدت در ضرر است مسئوالن 
بگویند به ما ربطی ندارد و تدبیری نیندیشند اما 
زمانی که قیمت باال می رود به مرغداری ها حمله 

و مرغداران را جریمه کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به احتمال 
فراوان مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن 
در ماه جاری انجام می شود گفت: همین هفته تعداد 
واحدهای جدید و زمان ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام 
ملی مسکن اعالم می شود.محمود محمودزاده اظهار 
کرد: دوشنبه یا سه شنبه هفته جاری ظرفیت طرح 
اقدام ملی مسکن برای نام نویسی مرحله دوم مشخص 
خواهد شد و احتماال این هفته زمان ثبت نام مرحله 

دوم را به اطالع متقاضیان می رسانیم.
وی با اشاره به مهلت سه باره به متقاضیان نوبت اول 
برای تکمیل موجودی گفت: همه تالش ما این است 
که اوال با حداکثر ظرفیت پروژه اقدام ملی را جلو ببریم 
و دوما متقاضیان واجد شرایط از این طرح جا نمانند. 
به همین لحاظ فرصت واریز وجه را سه مرتبه برای 
کسانی که به هر دلیل مثل نداشتن نقدینگی کافی 
توانایی تامین آورده حدود ۴۰ میلیون تومان در مهلت 

های اول و دوم نداشتند تمدید کردیم.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح 

کرد: با این وجود نمی توانیم طرح را معطل بگذاریم 
و باید پروژه ها در مناطق مختلف کشور از نظر تعداد 
مشارکت کنندگان تعیین تکلیف شوند.محمودزاده 
درباره زمان ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن 
گفت: باید اطالعات را بر اساس ظرفیتهای خالی جمع 
بندی کنیم. ظرف چنــد روز آینده تقاضاهایی که از 
مناطق مختلف ارسال شده با اولویت شهرهایی که قبال 
ثبت نام نشده و شهرهایی که هم اکنون دارای ظرفیت 
هستند جمع بندی و اعالم می کنیم.وی اظهار کرد:  
تالشمان این است که در دی ماه ثبت نام دور جدید 
طرح اقدام ملی مسکن انجام شود. شهریوماه ۱۳۹۸ 
طرح اقدام ملی مسکن با حضور رییس جمهور کلنگ 
زنی شد. برای این پروژه ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد که 
در دور اول نام نویسی ۱.6 میلیون نفر از طریق سایت 
tem.mrud.ir و پیامک ثبت نــام کردند که ۴6۰ 
هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. اولین واحدها به 
تعداد ۱۱ هزار و ۵6۰ واحد در روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ 

به دستور رئیس جمهور افتتاح شد. 

رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوارم خانگی با 
بیان اینکه رکود بر بازار حاکم اســت، گفت: در 
حالیکه مردم منتظر کاهش قیمت ها هســتند 
اما شرکت های پتروشیمی قیمت مواد اولیه را تا 
۱۰ درصد افزایش داده اند.اکبر پاروکی در مورد 
وضعیت بازار لوازم خانگی، اظهار داشت: در حال 
حاضر بازار لوازم خانگی با کمبود مشتری مواجه 

است و وضعیت هر روز بدتر از قبل می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: 
رکود شــدیدی بر بازار حاکم است و مردم فعاًل 
خرید نمی کنند و منتظر هســتند که قیمت ها 
کاهش یابد؛ این در حالی اســت که شرکت های 
پتروشــیمی تولیدات خود را تا ۱۰ درصد گران 
کرده اند.وی ادامه داد: فروشــنده مجبور است 
فروشگاه خود را همواره باز نگه دارد و نمی تواند 
بعد از بیست سال سی سال کاسبی در این بخش، 
دنبال شــغل دیگری بگردد و فعــاالن این بازار 

مجبور هستند شرایط را بپذیرند.
پازوکی گفت: در حال حاضر همه چیز به قدرت 
خرید مردم بســتگی دارد. فروشــنده دخالتی 

در قیمت ها ندارد و تولیدکننــده نرخ را تعیین 
می کنــد.وی در مورد آخریــن وضعیت قیمت 
محصوالت پرفروش، اظهار داشــت: محصوالت 
پرفروش شــامل اجــاق گاز، یخچــال فریزر، 
جاروبرقی، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی 
هستند که قیمت های مختلفی دارند؛ برای مثال 
قیمت یخچال فریزر از ۴ میلیــون و 6۰۰ هزار 
تومان شــروع می شــود تا نزدیک ۱۴ میلیون 
تومان، ساید بای ساید از ۲۴ میلیون تومان شروع 
می شود تا نزدیک ۵۰ میلیون تومان، لباسشویی 
از نزدیک ۷ میلیون تومان شــروع می شــود تا 
۱۴ میلیــون تومان، ظرفشــویی از ۱۲ میلیون 
شروع می شــود تا ۱۵ میلیون تومان، جاروبرقی 
نیز از ۲ میلیون تا ۳ میلیــون تومان و اجاق گاز 
از ۱.۵۰۰ میلیون تومان شــروع می شود تا ۱۰ 

میلیون تومان.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تاکید 
کرد: تا زمانی که مواد اولیه به قیمت مناسب به 
دست تولیدکننده نرسد نمی توان انتظار کاهش 

قیمت در بازار را داشت.

افت قیمت مستلزم كاهش نرخ مواد اولیه است

رکود در بازار لوازم خانگی

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم كرد:

زمان ثبت نام مرحله دوم مسکن ملی

آخرین وضعیت کاالهای متروکه در بنادر

حمله تعزیرات به مرغداری ها

جدال بر سر قیمت تخم مرغ ادامه دارد
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شركت های تاكسی  اينترنتی هزينه لغو سفر را پرداخت می كنند
عضو هیئت مدیریه اتحادیه کســب و کار های اینترنتی با اشاره به دینامیک بودن 
هزینه های سفر در تاکسی های اینترنتی گفت: در صورت لغو سفر بعد از پنج دقیقه، 
هزینه ای به راننده از ســوی شرکت پرداخت می شود و مســافر هرینه ای پرداخت 
نمی کند. رضا الفت نســب در گفت وگوی تلویزیونی درخصوص هزینه لغو ســفر 
تاکسی های اینترنتی از سوی مســافر گفت: در صورت لغو سفر هیچ مبلغی بر روی 
سفر بعدی اضافه نمی شود و اگر مسافر بعد از پنج دقیقه سفر را لغو کند به دلیل اینکه 
راننده مسیری را به سمت مبداء حرکت کرده است، هزینه ای به راننده از سوی شرکت 
پرداخت می شود. عضو هیئت مدیریه اتحادیه کسب و کار های اینترنتی در ادامه با اشاره 
به ماهیت تاکسی های اینترنتی، نرخ گذاری خدمات در این شرکت ها را دینامیکی 
اعالم کرد و افزود: عوامل مختلفی مانند ترافیک، تجمع مسافر، تجمع راننده  در تعیین 
هزینه سفر تاثیر دارند و در ابالغیه ای که از وزارت کشور اعالم شد به موضوع هزینه 
تاکسی های اینترنتی اشاره شده است. وی ادامه داد: در این ابالغیه مقرر شده است تا 
شورا های شهر نرخ مصوب تاکسی های بی سیم را به اتحادیه یا شرکت اعالم کنند و اگر 
در مسیری نرخ تاکسی اینترنتی از تاکسی بیسیم باالتر بود، شرکت آن اختالف قیمت 
را به مسافر اعالم کند، اما هنوز در این زمینه نرخی از سوی شورا های شهر اعالم نشده 
است.به گفته الفت نسب، نرخ تاکسی های اینترنتی در ابتدای سال ۱۵ درصد افزایش 

داشته است و بخشی از هزینه سفر به صورت دینامیک محاسبه می شود.

دوگانه سوز كردن يارانه ای تاكسی های اينترنتی تا 
2 هفته ديگر

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان از آغاز ثبت نام دوگانه سوز 
کردن یارانه ای تاکسی های اینترنتی و آژانس ها تا دو هفته آینده خبر داد.امین 
روستایی گفت:نام نویسی و گازسوز کردن خودرو های عمومی و وانت بار ها چند 
ماهی است که آغاز شده است و همچنان ادامه دارد و در آینده نزدیک شاهد گازسوز 
کردن یارانه ای خودرو های اینترنتی و آژانس های جابجایی بار و مسافر خواهیم بود.
روستایی افزود: آمار تعداد تاکسی های اینترنتی جمع آوری و استخراج شده است 
که پیش بینی های انجام شده نشان از اســتقبال دارندگان این نوع خودرو ها برای 
گازسوز کردن خودرو دارد.او یادآور شد: اکنون دوگانه سوزکردن رایگان خودرو های 
عمومی تاکسی و وانت بار ها در حال انجام است و تاکنون حدود ۲۰۰۰ خودرو در 
منطقه همدان با استفاده از تسهیالت رایگان وزارت نفت دوگانه سوز شده اند.مدیر 
شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان درباره ثبت نام مسافربر های شخصی 
متذکر شد: تبدیل خودرو های شخصی از بنزین سوز به دوگانه سوز در این طرح قطعا 
همانند رویه تبدیل سوخت خودرو های عمومی نیست بلکه درصدی از مبلغ از منابع 
دولت تأمین و بقیه را دارنده خودرو تقبل خواهد کرد.روستایی گفت: با فراهم شدن 
gcr.niopdc. شرایط و اعالم فراخوان عمومی، ثبت نام همچون گذشته در وبگاه

ir انجام خواهد شد. او بیان کرد: تنوع پالک های انتظامی و اعمال محدودیت های 
کرونایی، راه اندازی زیر ساخت های الزم را با اندکی تأخیر مواجه کرد، اما خوشبختانه 
مجوز های الزم برای اجرای طرح یارانه ای دوگانه سوز کردن تاکسی های اینترنتی و 
آژانس ها گرفته شده و به زودی در کشور و به دنبال آن در استان کلید خواهد خورد.

معاون عملیات تپسی:
مناطق مختلف شهر در تعيين نرخ تاكسی اينترنتی 

تاثير ندارد
هومن دمیرچی درباره علت گرانی کرایه  تپسی در برخی مناطق تهران توضیحاتی 
را ارائه داد.هومن دمیرچی هم بنیانگذار و معاون عملیات تپســی درباره گران تر 
بودن کرایه های تپسی در برخی مناطق شهر تهران اظهار کرد: طبق دستورالعمل 
قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی، قیمت سفر های این تاکسی ها پویا و متغیر 
اســت. معاون عملیات تپســی افزود: الگوریتم قیمت گذاری تپسی بر اساس 
فاکتور هایی مانند قیمت پایه، مسافت، مدت سفر که مسائلی مثل شرایط آب و 
هوایی و میزان ترافیک بر آن موثر هســتند و نسبت میان تعداد درخواست های 
مسافران و تعداد سفیران فعال، قیمت سفر ها را به طور اتوماتیک تعیین می کند 
و منطقه جغرافیایی مبدا یا مقصد در این زمینه موثر نیست.او ادامه داد: در نتیجه 

در شرایط برابر، تفاوتی میان قیمت سفر در مناطق گوناگون تهران وجود ندارد.

دوشنبه های اســتارت آپی در حوزه فرآورده های 
دارويی برگزار می شود

رویداد آنالین »دوشنبه های اســتارت آپی« با هدف جذب ســرمایه در حوزه 
فراورده های دارویی روز دوشــنبه 8 دی ماه جاری به همــت صندوق نوآوری و 
شکوفایی برای استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان این حوزه برگزار می شود.

در این رویداد که روز دوشنبه 8 دی ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به صورت آنالین برگزار 
می شود، پنج استارت آپ حوزه فراورده های دارویی شامل »ارمغان طب«، »هیوا 
فارمد«، »نانوتریتاکیان«، » شهریور گستران کاسپین« و » یاس نویدپارسیان« 
توانمندی های خود را به سرمایه گذاران خطرپذیر ارائه می کنند. همچنین خدمات 
صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه سرمایه گذاری تشریح شده و شرایط استفاده 
از این خدمات به مخاطبان ارائه می شود. گفتنی است در طرح هم سرمایه گذاری 
صندوق نوآوری و شــکوفایی، این صندوق منابع مالی را در قالب سرمایه گذاری 
و نه تســهیالت ارایه می دهد، به طوری که هر طرحی را عامالن صندوق یعنی 
صندوق های پژوهش و فناوری، حاضر به مشارکت ۲۰ درصدی در آن طرح باشند 
صندوق نوآوری و شکوفایی بسته به سطح فناوری و اولویت راهبردی تا 8۰ درصد 

از منابع باقیمانده را تامین کرده و در سود و زیان طرح سهیم خواهد بود.

سقف جديد در بازار بيت كوين
قیمت بیت کوین برای اولین بار در تا ریخ از مرز ۲۵ هزار دالر عبور کرد. این دومین 
بار طی یک هفته گذشته بود که رکورد تا ریخی قیمت این ارز دیجیتال شکسته 
می شد. هفته گذشته قیمت بیت کوین با عبور از ۲۴ هزار دالر رکوردشکنی کرده 
بود. قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال در ادامه روند صعودی خود، اواسط روز گذشته 
با ثبت جهشی ۶درصدی، اوج تا زه ای در ســطح ۲۵هزار و ۵۰۰ دالری ثبت کرد. 
قیمت بیت کوین از ابتدای سال جاری میالدی تا  به امروز ۲۴۰ درصد رشد کرده 
است. در اواخر روز قیمت این ارز دیجیتال با اصالحی جزئی همراه بود و به کانال 
۲۴ هزار دالر بازگشت. به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار، افزایش 
توجهات به بیت کوین و ورود سیلی از سرمایه گذاران نهادی و نام های بزرگ به این 
حوزه، باعث شده است تا  شاهد عملکرد خارق العاده بیت کوین باشیم. سرمایه گذاری 
۲۵ میلیون دالری شرکت اسکای بریج کپیتال، سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون دالری 
مس میوچوال و میلیاردها دالری گری اسکیل از جمله دالیلی هستند که افزایش 
قیمت بیت کوین را تسریع کرده اند. پیش تر، شرکت گوگنهایم هم اعالم کرد که 
حداکثر ۱۰ درصد از سرمایه گذاری ۵ میلیارد دالری خود در طال را وارد بیت کوین 
خواهد کرد. با وجود ثبت اوج تا ریخی قیمت بیت کوین، مدیر بخش فناوری گالسنود 
می گوید وضعیت بازار بیت کوین به شدت صعودی است و »بحران نقدینگی« در 
بازار وجود دارد. رافائل شولتزکرافت معتقد است که احتمال واردشدن به یک بحران 
نقدینگی و عرضه که عاملی صعودی برای قیمت به حساب می آید، وجود دارد. او با 
بررسی رویدادهای اخیر در بازار بیت کوین مانند ورود سرمایه گذاران نهادی، فعالیت 
هودلرهای بیت کوین، موجودی صرافی ها و عرضه ماینرها به این نتیجه رسیده است 

که اوضاع بیت کوین »به شدت صعودی« است.

اخبار

آغاز پذیره نویسی صندوق جسورانه سرو با ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان
صندوق سرمایه گذاری جسورانه سرو رشد پایدار یکم با سرمایه ۱۶۰ میلیارد تومانی قرار است در حوزه صنایع نوین، استارتاپی و تجارت الکترونیکی سرمایه 

گذاری کند. به گفته رضا درخشان فر، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج موسسین این صندوق کارآفرینان بخش خصوصی هستند که سابقه طوالنی در 
ارزش گذاری سهام شرکت ها و پشتیبانی از کسب وکارهای نوین دارند.

قیمت چهارچرخ های »ایران 
خودرو« و »سایپا« در حالی 
هر ســه ماه یک بار متناسب 
بــا نرخ نهــاده هــای تولید 
 افزایش می یابد که در نبود 
وارداتی ها این دو خودروســاز عمال حیاط خلوتی به 
وســعت ایران برای فروش محصوالت خود یافته اند. 
در این میان اعتراض مــردم و برخی نمایندگان حاکی 
از این است که با کاهشی شــدن نرخ ارز که مهم ترین 
عامل افزایش قیمت خودرو در بازه های سه ماهه بود 
اکنون می بایست قیمت خودروهای کم کیفیت داخلی 
کاهش یابد؛ اما همچنان شاهد اوج گیری قیمت آنها از 

مبدأ کارخانه هستیم. 
در این رابطه نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس می گوید هرچند شــورای رقابت در ماه های 
گذشته به دلیل رشد نرخ ارز و بهای تمام شده تولید، 
به خودروسازان اجازه داد قیمت خودروها را هر سه ماه 

یک بار افزایش دهند امــا در حال حاضر که قیمت ها 
متعادل شده نیز باید اقدامات الزم برای دنده معکوس 

شدن قیمت ها را فراهم کند.
علی جدی درباره ضرورت کاهــش قیمت خودرو در 
کارخانه متناسب با سقوط نرخ ارز، گفت: شورای رقابت 
باید با توجه به اینکه نرخ ارز طی ماه های اخیر کاهش 
یافته و قیمت مواد اولیه تولید مانند فوالد ارزان تر شده، 
قیمت چهارچرخ ها را تغییــر داده و آنها را اصالح کند. 
هرچند شورای رقابت در ماه های گذشته به دلیل رشد 
نرخ ارز و بهای تمام شده تولید، به خودروسازان اجازه 
داد قیمت خودروها را هر سه ماه یکبار افزایش دهند اما 
در حال حاضر که قیمت ها متعادل شده نیز باید اقدامات 

الزم برای دنده معکوس شدن قیمت ها را فراهم کند.
وی بر عرضه خودرو در بورس تاکید کرد و گفت: برای 
ساماندهی بازار خودرو باید عرضه و تقاضا متعادل شود 
و از آنجا که با طرح کمیسیون صنایع و معادن مبنی 
بر عرضه خودرو در بورس، شفافیت محقق می شود، 
می توان با مدیریت تقاضا و حــذف خریداران کاذب 
بسیاری از چالش های این حوزه را از بین برد و زمینه 

ساماندهی این بازار را فراهم کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه 
عرضه خودرو در بورس به معنای حذف درهای پشتی و 
مسیرهایی است که پیش از این در عرضه خودرو به کار 
گرفته می شد، ادامه داد: طرح کمیسیون صنایع برای 
ســاماندهی بازار نه تنها عرضه را ساماندهی می کند 

بلکه منجر به افزایش تولید خواهد شد که این امر خود 
به متعادل شدن نرخ خودرو کمک می کند.

»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، شیوه 
شــورای رقابت در افزایش قیمت خودرو را بررســی 

می کند. 

با وجود تغيير مسير دالر در راند كاهش قيمت همچنان خودروسازان مجوز گرانی می گيرند 

خودروسازان  در سودای  افزایش  قیمت
قيمت باالی اعالمی خودرو توسط شورای رقابت خالف جهت نزولی نرخ دالر

نسخه شفابخش برای بازار خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو

طبق آیین نامه قرار است قیمت کارخانه ای خودروها متناسب با تورم بخشی نهاده های تولید هر سه ماه یک بار اصالح شود و در جایی از آن ذکر نشده که متناسب با نرخ ارز نرخ را اصالح کنند. اگر قرار بود قیمت خودروها در کارخانه 
متناسب نرخ ارز بازار آزاد اصالح شود که با افزایش قیمت دالر از 3 هزار تومان به ۲۵ هزار تومان قیمت خودرو باید 8 برابر می شد. اگر این مساله را مبنا قرار دهیم که تیبای ۲۰ میلیونی باید ۱۶۰ میلیون تومان باشد؛ اما هم اکنون 

قیمت آن در بازار ۱۲۰ میلیون است؛ لذا قیمت کارخانه ای خودروها متناسب با نرخ دالر باال نرفته که االن بخواهد به خاطر آن پایین بیاید.
اما آن چیزی که وجود دارد این است که شورای رقابت متناسب با تورم بخشی این قیمت ها را اصالح می کند. تورم بخشی هم که سه ماه گذشته مثبت بوده است. نکته بعدی این است که خودروساز و تاجر خودرویی از بازار آزاد 
ارز نخریده اند که بگوییم قیمت پایین آمده است. آن چیزی که خریده اند با ارز نیمایی بوده که در این 3 ماهه باال رفته است. در این میان ارز بازار آزاد پایین آمده و حتی در برخی روزها هم زیر قیمت نیما رفته است؛ اما ارز نیمایی 

کاهش نداشته است. 
فرض بگیریم که شورای رقابت قیمت را اندکی پایین یا باال ببرد. مگر تاکنون حضور شورای رقابت در فرایند قیمت گذاری موجب تثبیت و آرامش در بازار شده که االن نگران اجحاف در حق مصرف کننده هستیم؟ 

مگر برخی خودروها که قیمت هایشان از قیمت بازار باالتر رفت، شورای رقابت اهمیتی می دهد که حاال اهمیت بدهد؟ لذا اینکه چون قیمت ارز پایین آمده قیمت خودرو باید پایین بیاید، گزاره ای است که هیچ کلمه ای از آن درست 
نیست و موضوعیت ندارد. 

نکته بعدی این است که هیچ شکلی از اقتصاد دستوری جواب نمی دهد. مجلس باید متوجه این موضوع باشد که وظیفه او کنترل بازار خودرو نیست. وظیفه مجلس قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت است. اینکه مجلس تالش 
می کند که به تنظیم بازار ورود کند ناشی از این اســت که رقابتی در قوه مجریه بین مجلس و دولت وجود دارد که کدام یک قوه مجریه را در دست بگیرند. این رقابت باعث شده که با خأل ناظر و قانون گذار در کشور مواجه باشیم. 
مجلس هم در این میان کار اجرایی را دنبال می کند و کم مانده وزارتخانه هم بزند. این فرمایشات اوال نه تنها مسائل را حل نمی کند. بلکه سیاسی شدن یک فضای کسب و کار باعث فرار سرمایه است. یعنی اگر تا دیروز ۴ نفر تصمیم 

می گرفتند در این فضا کاری کنند؛ االن نگرانند جایی مثل مجلس آنها را زیر ذره بین ببرد و لذا آنها را نابود کند. تا ۱۰۰ سال دیگر ما در این حلقه های بسته بچرخیم فقط مسائل را پیچیده تر می کنیم. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

وجود استارتاپ ها در زندگی امروز جزو ضروریاتی شده 
که گاها نیازهای مهمی را برطرف می کنند. هر روز که 
می گذرد، با رسوخ بیشــتر اینترنت و فضای آنالین در 
زندگی عموم مردم، نیازهای مردم گسترده تر می شود و 
بخش بزرگی از مردم ترجیح می دهند نیازهای خود را با 

کمک استارتاپ ها حل و فصل کنند.
اما شــاید گــه گاه ســواالتی در حوزه هــای فعالیت 
استارتاپ ها پیش بیاید و کاربران را با این سوال که در 
چه حوزه هایی استارتاپ ها فعالیت دارند روبه رو کند. 
وب سایت ایردا مرجع تخصصی آمار ایران در این زمینه 
آمار جذابی گرد آوری کرده که تعداد اســتارتاپ ها را 
به تفکیک حوزه فعالیت  و بازه زمانی استارت فعالیت 

معرفی کرده است.
بر اساس آمار ایردا؛ در حوزه اخبار حوزه فناوری حدود 
۱3 استارتاپ مشــغول فعالیتند که این استارتاپ ها 
در بازه زمانی سال های 8۷ تا ۹8 استارت فعالیت خود 
را زده اند. در حوزه اپلیکیشن ســاز ۹ استارتاپ در بازه 
زمانی سال های ۹۰ تا ۹۶ فعالیت  خود را آغاز کرده اند. 
حوزه اشــتراک ایده و نظرات جزو حوزه هایی است که 
در ســال های ۹۴ تا ۹۶ حدود ۴ استارتاپ وارد گردونه 

فعالیت در آن شده اند.
حوزه استخدام و کاریابی یکی از حوزه های پرطرفداری 
است که در میان استارتاپ ها نیز محبوبیت خود را حفظ 
کرده و در ســال های ۹3 تا ۹۹ حدود 33استارتاپ در 
این زمینه به فعالیت پرداخته اند. حوزه امالک نیز جزو 
دسته های پرطرفدار و نیاز جامعه است که در بازه زمانی 
۹۱ تا ۹۹ حدود ۴۱ اســتارتاپ در ایــن خصوص وارد 

فعالیت شده اند
حوزه استخدام و کاریابی یکی از حوزه های پرطرفداری 
است که در میان استارتاپ ها نیز محبوبیت خود را حفظ 
کرده و در ســال های ۹3 تا ۹۹ حدود 33استارتاپ در 
این زمینه به فعالیت پرداخته اند. حوزه امالک نیز جزو 

دسته های پرطرفدار و نیاز جامعه است که در بازه زمانی 
۹۱ تا ۹۹ حدود ۴۱ اســتارتاپ در ایــن خصوص وارد 
فعالیت شده اند تا بخشی از نیازهای جامعه را برطرف 
کنند. آمــوزش مجازی جزو آن دســته فعالیت هایی 
است که با گذر زمان محبوب تر از پیش مورد اقبال قرار 
می گیرد. خصوصا در سال های اخیر؛ کمبود وقت سبب 
شــده کاربران بیشتر به ســمت آموزش مجازی روی 
بیاورند. در این حوزه در ســال های 8۶ تا ۹۹ حدود ۷۱ 
استارتاپ وارد فعالیت شــده و به کاربران خدمات ارائه 
می دهند. در حوزه برنامه نویسی درسی نیز در بازه زمانی 

۹3 تا ۹۷ حدود 3 استارتاپ وارد فعالیت شده اند.
بر اســاس آماری که ایردا  جمع آوری کرده؛ در زمینه 
آرایشی و بهداشتی نیز در ســال های ۹۲ تا ۹۹ حدود 
۱۹ استارتاپ شکل گرفته و وارد میدان رقابت شده اند. 
حوزه بازی یا همان صنعت بازی جزو صنایعی است که 
به اعتقاد بسیاری در ایران یک اقیانوس آبی است و هنوز 
بازار نه تنها از آن اشباع نشــده که حتی هر روز بیش از 
پیش به حضور فعالیت در آن نیــاز دارد. در این زمینه 
در سال های ۹3 تا ۹۹ حدود ۱۵ استارتاپ وارد میدان 
فعالیت شــده اند و انتظار می رود این عدد در ســال ها 
و ماه های آتی بیشتر شــود. حوزه بازاریابی محتوا نیز 
جزو حوزه هایی است که با گذر زمان اهمیت بیشتری 
پیدا می کند و بســیاری از افراد به نیــازی که هر برند 
برای رسیدن به نقطه A به آن نیاز دارد پی می برند. در 
این زمینه در بازه زمانی سال های 8۷ تا ۹۷ حدود ۱۵ 

استارتاپ پا به عرصه فعالیت گذاشته اند.
پادکست صوتی جزو دسته هایی است که انتظار می رود در 
آینده بیشتر مورد اقبال قرار گیرد و حتی بسیاری معتقدند 
در آینده ای نه چنــدان دور جایگزین خوبی برای رادیو 
خواهند بود. در این زمینه در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۷ حدود 
۹ استارتاپ وارد فعال  شده اند و به عنوان پلتفرم انتشار 
پادکســت یا تولید محتوای پادکستی مشغول فعالیت 

هستند. بر اساس آماری که ایردا تهیه کرده،  حوزه بیمه 
در بازه زمانی ۹3 تا ۹۹ حدود ۲۹ استارتاپ را وارد میدان 
عمل کرده است. در حوزه خدمات مشتریان نیز در بازه 
زمانی سال های ۹۲ تا ۹۹ حدود ۹ استارتاپ وارد میدان 
رقابت شده اند. اما حوزه خدمات موبایلی جزو آن دسته 
حوزه هایی است که در سال های۹۲ تا ۹۷ عرصه فعالیت 
را برای ۹ استارتاپ مهیا کرده است. و در حوزه خدمات 
عمومی نیز در سال های 8۰ تا ۹۹حدود ۴۹ استارتاپ وارد 
گردونه رقابت و فعالیت شده اند. حوزه خرید آنالین نان 
در بازه زمانی سال های ۹۵تا ۹۶ زمینه فعالیت ۵استارتاپ 
را ساخته است. حوزه خدمات شبکه های اجتماعی جزو 
حوزه هایی است که مورد اقبال قرار گرفته و در بازه زمانی 
۴ساله  در سال های ۹3تا۹۷حدود ۱۵استارتاپ را وارد 

میدان عمل کرده است.
در آمار ایردا، حوزه خرید و فــروش کاال در بازه زمانی 
سال های 8۷تا۹8 زمینه فعالیت ۲3استارتاپ را مهیا 
کرده است و مورد اقبال عمومی نیز قرار گرفته  است و 
در زمینه خرید خارجی نیز در سال های ۹3تا۹۷ حدود 
۷ استارتاپ وارد فعالیت شــده اند. حوزه خشکشویی 
آنالین جزو دسته هایی است که در بازه زمانی دوساله 
سال۹۵تا۹۷ حدود ۱۰استارتاپ را وارد میدان رقابت 
کرده و مورد توجه استارتاپ ها و کاربران قرار گرفته است.
ایردا در ادامه توضیح داده کــه در حوزه دفتر مجازی، 
در بازه زمانی سالهای۹۰  تا۹۵  حدود ۵استارتاپ وارد 
میدان شده اند. حوزه خوردو نیز در سال های 88 تا۹۹ 
زمینه ورود حدود 3۴اســتارتاپ را بــه دنیای رقابت 
خوردو مهیا کرده است. حوزه درگاه پرداخت که مساله 
حساس و مهمی است نیز در سال های 8۶تا۹۹ حدود 
۲۵اســتارتاپ را وارد میدان رقابت کرده است. حوزه 
عکاســی نیز جزو حوزه هایی اســت که در بازه زمانی   
۹۲تا ۹8 باعت شده ۷استارتاپ استارت فعالیت خود را 
بزنند. طب سنتی جزو دسته هایی است که در سال های 

۹۰تا۹8 حدود ۵ استارتاپ در آن زمینه استارت فعالیت 
خود را زده اند. در زمینه حوزه طراحی و مدیریت سایت 
در سال های 8۱تا۹۹ حدودا۲۶اســتارتاپ وارد عمل 
شده اند. در حوزه مدیریت ســاختمانی در بازه زمانی 
ســال های ۹3تا۹۷ حدود ۱۰اســتارتاپ وارد عرصه 
فعالیت شده اند. در حوزه صنایع دستی و هنری نیز در 
بازه نه ساله مابین سال های ۹۰تا۹۹ حدود 3۹استارتاپ، 
وارد عمل شده و تقریبا مورد اقبال قرار گرفته اند. حوزه 
مذهبی جزو دسته هایی است که در بازه زمانی سه ساله 
در بین سال  های ۹۵تا۹8 زمینه فعالیت 3استارتاپ را 
فراهم کرده است. دحوزه ورد پرس جزو حوزه های مهمی 
است که در این زمینه در بازه سال های ۹3 تا ۹۶ حدود ۷ 

استارتاپ فعالیت خود را آغاز کرده اند.
 در حوزه معماری و دکوراسیون که بیش از پیش مورد 
اقبال عموم مردم قرار می گیرد حدود 3۰ استارتاپ در 
ســال های 8۶ تا ۹8 فعالیت خود را کلید زده اند. حوزه 
پرینت سه بعدی نیز در بازه زمانی ۴ ساله مابین سال های 
۹3 تا ۹۷ زمینه فعالیت حدود 8 اســتارتاپ را ساخته 
است. اســتارتاپ ها وارد میدان رقابت در حوزه ورزشی 
نیز شده اند و حدود ۲۱ استارتاپ  در دهه ۹۰ و در بین 
سال های ۹۱ تا ۹8 فعالیت خود در این زمینه را شروع 
کرده اند. حوزه پوش نوتفیکیشن نیز که هر روز بیشتر 
مورد استقبال قرار می گیرد در بازه زمانی 3 ساله مابین 
سال های ۹۵ تا ۹۷ حدودا 3 اســتارتاپ را وارد گردونه 

فعالیت کرده است.
 بر اساس آمار ایردا؛ در زمینه پیک موتوری حدودا ۱۴ 
استارتاپ؛ استارت فعالیت خود را در سال های ۹۴ تا ۹۹ 
زده اند که آمار قابل توحهی در نوع خود است. در زمینه 
تبلیغات ویدیویی نیز حدود ۵ اســتارتاپ در سال های 
۹۴ تا ۹۷ وارد فعالیت شده اند. حوزه تامین مالی و حمع 
سپاری نیز زمینه فعالیت ۱۴ استارتاپ را در سال های ۹۱ 

تا ۹۶ فراهم کرده است.

بررسی آماری حوزه های فعاليت استارتاپ ها نشان داد

آموزش، استخدام، امالک و پرداخت قوی ترین جاذب های استارتاپ ها

پرونــده شــرکت هایی از جمله آی ماینر کــه با القای 
ســودآوری باورنکردنــی و سوءاســتفاده از ناآگاهی 
سرمایه گذاران رمزارزها، اقدام به کالهبرداری در مقیاس 
گسترده  کرده اند، در دادسرای جرایم رایانه ای در دست 
بررسی است. بیت کوین، ماینینگ و ارز رمزنگاری شده 
واژه هایی هستند که در سال های اخیر به واسطه رونق 
استخراج و معامله انواع رمزارزها بر سر زبان ها افتاده اند. 
ورود و توسعه پدیده رمزارزها در فضای تجارت جهانی و 
گسترش استفاده از این ابزار پرداخت، نگاه سرمایه گذاران 

و فعاالن اقتصادی را معطوف به خود کرده است.
گفتنی اســت، به موازات معامله انواع رمزارزها از سوی 
برخی سرمایه گذاران، شرکت های متعددی در داخل 
و خارج از کشور، تبلیغات گسترده درباره مشارکت در 

استخراج رمزارزها )فرآیند ماینینگ(، فروش و یا اجاره 
ماینر را در دستور کار قرار داده اند.

iMiner کالهبرداری به سبک
بررسی ها نشان می دهد برخی از این شرکت ها از جمله 
آی ماینر )iMiner( با سوءاســتفاده از اطالعات اندک 
مردم درباره اســتخراج رمزارزها و با تلقین سودآوری 
باورنکردنی برای سرمایه گذاران حوزه رمزارز، اقدام به 
کالهبرداری در مقیاس گسترده ای از فریب خوردگان 
و مالباختگان کرده است که پرونده ای متناسب با آن در 
دادسری جرایم رایانه ای مفتوح و در حال رسیدگی است.
نکته جالــب توجه ادعای خالف واقع شــرکت مذکور 
مبنی بر کســب مجوزهای قانونــی از وزارت صنعت و 

تبلیغات گســترده غیرقانونی در شبکه های اجتماعی 
و موتورهای جست وجوگر اینترنتی اســت که توأم با 
هوشــیاری مردم، برخوردهای متولیان فضای مجازی 

را نیز می طلبد.

سوءاستفاده کالهبرداران از ناآگاهی مردم
از این رو، ناآگاهی و ابهام عموم مردم نســبت به مبدأ و 
فلسفه پیدایش ارزهای دیجیتال، جایگاه آتی رمزارزها در 
مبادالت اقتصادی و امکان بر باد رفتن سرمایه شان در پی 
گسترش کالهبرداری شبکه های فعال در حوزه رمزارز، 

فضای حاکم بر این پدیده نوظهور را شکل داده است.
از طرفی، با توجه به تحوالت غیررســمی و زیرزمینی 
جایــگاه و اعتبــار رمزارزهــا، نگرانــی بابــت نبود 

زیرساخت قضایی در راســتای رسیدگی به شکایات از 
کالهبرداری های احتمالی نیز در اذهان متبادر می شود.

احتیاط در برابر نوسانات شدید ارزش رمزارزها
فــارغ از مــوارد مذکور، احتیاط شــکل گرفتــه برای 
سرمایه گذاری و خرید انواع رمزارزها با توجه به بررسی 
نوسانات سابق ارزهای دیجیتال قابل درک است. نوسانات 
بسیار شــدید و تا حدودی غیرقابل پیش بینی قیمت 
رمزارزها ریسک ســرمایه گذاری در حوزه ارز دیجیتال 
را باال برده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱8 میالدی، 
قیمت رمزارز بیت کوین که باالتر از ۱۹ هزار دالر جا خوش 
کرده بود، تا ژانویه سال ۲۰۱۹ میالدی با عقب نشینی ۷۵ 

درصدی، به محدوده ۴ هزار دالری سقوط کرد.

کالهبرداری و اخاذی از مردم در سایه ناآگاهی درباره »رمزارز«ها
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