
همه شاخص های مهم بورسی وال اســتریت صعود کردند.
به گزارش بلومبرگ، وزارت خزانه داری آمریکا با صدور یک 
دستورالعمل اجرایی اعالم کرده اســت اتباع آمریکایی حق 
ســرمایه گذاری یا معامله سهام شــرکت های چینی که از 
سوی این وزارت خانه متهم به همکاری با ارتش چین هستند 
را نخواهند داشــت. واشنگتن تاکنون اســامی ده ها شرکت 
چینی را در فهرست ســیاه خود قرار داده و طبق آنچه مایک 
پمپیو- وزیر خارجه این کشور گفته است، هدف از این اقدام 
این خواهد بود که اطمینان حاصل شود از سرمایه آمریکایی در 
راه تقویت و مدرن سازی ارتش چین، سرویس اطالعاتی این 

کشور و نهادهای امنیتی چینی استفاده نخواهد شد. 
در شــرایطی که روند واکسیناسیون در بیشتر مناطق جهان 
آغاز شده است، اصلی ترین سوال پیش روی معامله گران این 
است که واکســن های کنونی تا چه میزان اثربخش خواهند 
بود و ایا ویروس کرونا همانند آن چه در انگلیس و آفریقا اتفاق 
افتاد، توانایی جهش های دیگری را دارد که کار مبارزه با آن را 
دشوار سازد یا خیر. در روزهای اخیر شرکت های داروسازی 
کانون اصلی توجه معامله گران در بازارهای بورس بوده اند و 
بار بخش بزرگی از تعیین سمت وســوی شاخص ها بر روی 

دوش آن ها بوده است. 
همزمان با شــیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا در جهان، 
بسیاری از کشورها از جمله اندونزی و تایوان کلیه پروازهای 
خارجی را تا اطالع ثانوی به حال تعلیق درآورده اند. در برخی 
از دیگر کشــورها نیز محدودیت های پرواز خارجی بیشتر و 
مدت زمان قرنطینه مسافران ورودی افزایش پیدا کرده است. 
با وجود مشاهده کرونای انگلیســی در برخی از نقط جهان، 

معامله گران امیدوارند روند واکسیناسیون گروه های حساس و 
کادر درمان از تلفات این ویروس که شمار قربانیان آن در حال 
نزدیک شدن به دو میلیون نفر هستند، بکاهد و روند بازگشت 

به شرایط قبل از آغاز بحران را تسریع سازد. 
ســرانجام پس از گذشت چهار ســال از رای مردم بریتانیا به 
خروج از اتحادیه اروپا، لندن و بروکسل بر سر جزییات روابط 
آینده خود به توافقات اولیه دســت پیدا کردند. بدین ترتیب 
ریســک برگزیت بدون توافق تا حد زیادی کاهش پیدا کرده 
اســت هر چند هنوز احتمال بروز اختالفاتی بر سر جزییات 
توافق وجود دارد. بوریس جانســون- نخست وزیر انگلیس و 
اورسال فون در لین- رییس کمیســیون اروپا پس از دیدار با 
یکدیگر در کنفرانســی خبری حضور یافته و اعالم کرده اند 
این توافق به نفع هر دو طــرف خواهد بود و همکاری نزدیک 
دو طرف ادامه می یابد. این توافق برای اجرایی شدن نیازمند 

تصویب در پارلمان اروپا و مجلس انگلیس خواهد بود. 
معامه گــران در حال آماده کردن خود بــرای آمریکای پس 
از ترامپ هســتند و اگرچه انتظار می رود در عرصه سیاست 
خارجی، جو بایدن همکاری ها با متحدان اروپایی و آسیایی 
این کشور را تقویت کند اما در عرصه سیاست داخلی احتماال 
بســیاری از طرح های دموکرات ها با مخالفت سرسختانه از 
جانب جمهــوری خواهان مواجه خواهد شــد به ویژه آن که 
انتخابات مجلس سنا در برخی حوزه های انتخابی به دور دوم 
کشیده شده است و همین مساله نیز باعث می شود رقابت بر 
سر کسب اکثریت در مجلس سنا شــدت و اهمیت بیشتری 

پیدا کند.  
در حالی که معامله گران به دقــت تحوالت مربوط به جهش 

ویروس کرونا در انگلیس را رصد می کنند، شــرکت دارویی 
فایزر با صدور بیانیــه ای اعالم کرد در صــورت مقاوم بودن 
ویروس به نسخه فعلی واکســن به حداقل شش هفته زمان 
برای توسعه واکسن جدید نیاز اســت. با هدف جلوگیری از 
شیوع بیشتر ویروس در بسیاری از کشورها قرنطینه گسترش 
یافته اما همین مســاله نیز باعث وقوع اعتراضات خیابانی در 
برخی کشورها شده است. بسیاری از کشورها در حال دریافت 
نخستین محموله ها از واکسن های کرونا سفارش داده شده 
خود هستند و فرایند واکسیناسیون گروه های حساس در آن 

ها آغاز شده است.  
از سوی دیگر بانک مرکزی آمریکا با انتشار گزارشی اعالم کرد 
که شرایط نسبت به پیش بینی قبلی این نهاد بهتر شده است 
اما نباید انتظار پایان بحران اقتصادی را تا پایان امسال داشت. 
در ســال آینده رشــد اقتصادی آمریکا طبق پیش بینی این 
گزارش ۴.۲ درصد خواهد بود که از گزارش قبلی ۰.۲ درصد 

بیشتر شده است. 
تاکنون بیش از ۸۲ میلیــون و ۸۲۰ هزار و ۳۰۴ مورد ابتال به 
کرونا گزارش شده اســت که در این بین یک میلیون و ۸۰۶ 
هزار و ۹۶۶ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای 
مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۳۴۸ هزار و ۶۴۵ 
نفر، برزیل با ۱۹۲ هزار و ۹۸۱ نفــر، هند با ۱۴۸ هزار و ۷۳۳ 
نفر، مکزیک با ۱۲۳ هزار و ۸۴۵ نفر و ایتالیا با ۷۳ هزار و ۶۰۴ 

نفر بوده است.
تری سند ون- کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه ولث 
منیجمنت  - گفت: هنوز به طور واضح شاهدیم که نوسانات 
بازارهای مالی در سطح باالیی قرار دارد. ما به یک راهکار برای 

مقابله با ویروس کرونا رســیده ایم که گویا خوب هم جواب 
داده است اما اینکه این واکسن ها تا چه حد برای همه مفید 
خواهند بود و تا چه مدتی می توانند ایمنی ایجاد کنند شک و 
تردیدهایی وجود دارد و وجود این شک و تردیدها هم به بازار 

سیگنال های متناقض می دهد.  

بورس آمریکا  
در وال استریت، همه شــاخص ها صعودی بودند تا جایی که 
هر سه شاخص اصلی بورسی در ســطح باال تری از روز قبل 
خود بسته شدند. شــاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با 
۰.۳ درصد افزایش نســبت به روز قبل و در سطح ۳۰ هزار و  

۴۲۵.۳۳ واحد بسته شد.
شــاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۱۴ درصد صعود تا سطح 
۳۷۳۲.۲۱ واحدی باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا 
یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۰.۲۶ درصد صعود در سطح ۱۲ 

هزار و ۸۸۳.۸۲ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" 
بورس لندن با ۰.۷۱ درصد کاهش نســبت به روز قبل و در 
سطح ۶۵۵۵.۸۲ واحد بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس 
فرانکفورت در آلمان با ریزش ۰.۳۱ درصدی و ایســتادن در 
ســطح  ۱۳ هزار و ۷۱۸.۷۸ واحدی به کار خود خاتمه داد و 
شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با کاهش ۰.۲۲ درصدی در 
سطح ۵۵۹۹.۴۱ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس 

۳۵" ۰.۲۵ درصد پایین رفت و به ۸۱۵۴.۴۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شــاخص ها عملکرد مختلفی 
داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو 
ژاپن با ریزش ۰.۴۵ درصدی تا ســطح ۲۷ هــزار و ۴۴۴.۱۷ 
واحدی پایین رفت. شــاخص "هانگ ســنگ" بورس هنگ 
کنگ ۲.۱۸ درصد باال رفت و در ســطح ۲۷ هزار و ۱۴۷.۱۱ 
واحد بسته شد. در چین شاخص "شــانگهای  کامپوزیت" 
صعود ۱.۰۴ درصــدی را تجربه کرد و در ســطح ۵۱۱۳.۷۱ 
واحد بسته شد. در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس 
۲۰۰" بورس ســیدنی با ۰.۲۷ درصد کاهش و ایستادن در 
سطح ۶۶۸۲.۴۳  واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر 
شاخص های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی بود. 
)معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معامالت روزانه 

بورس نیویورک بوده است(  

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه نفت 
"وست تگزاس اینتر مدیت" با ۰.۷۴ درصد صعود به ۴۸.۳۶ 
دالر رسید و نفت خام برنت دریای شــمال با افزایش ۰.۳۸ 

درصدی به ازای ۵۱.۳۴ دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال با صعود 
۰.۴۲ درصدی نســبت به روز قبل در سطح ۱۸۹۰.۱۳ دالر 
معامله شــد. هر اونس نقره با افزایش ۰.۶۲ درصدی به ازای 

۲۶.۶۴ دالر مبادله شد.

بنیان گذار علی بابا اکنون کمتر از ۵۱ میلیارد دالر 
ثروت دارد.

به گــزارش رویترز، ممنوعیت های اعمال شــده 
جدیــد دولت آمریــکا بر ضــد گــروه مالی انت 
فایننشــیال و به تعویق افتادن چندین باره عرضه 
اولیه سهام این گروه در بورس های هنگ کنگ و 
شانگهای باعث ریزش شدید ثروت جک ما- بنیان 
گذار این گروه شده است؛ تا جایی که ثروت جک 
ما اکنون بــه ۵۰.۹ میلیارد دالر رســیده که ۱۱ 
میلیارد دالر کمتر از رقم ثبت شده برای ثروت وی 
در ابتدای سال اســت.  او اکنون بیست و پنجمین 
فرد ثروتمند در جهان و چهارمین فرد ثروتمند در 

چین است. 
قرار بــود طی عرضــه اولیه ســهام گــروه انت 
فایننشــیال در مجمــوع حــدود ۳۴.۵ میلیارد 
دالر از ســهام این شــرکت در بورس عرضه شود. 
گروه مالی انت فایننشــیال که مالک پلتفرم مالی 
علی پی نیز هســت یکی از شــناخته شده ترین 
 شــرکت های میلیارد دالری در جهان محسوب 

می شود.
عالوه بــر تحریم هــای آمریکا، ســازمان نظارت 

بر بــورس چیــن نیــز محدودیــت هایــی در 
فعالیــت هــای گــروه انــت فایننشــیال بــه 
 دلیــل فعالیــت هــای انحضارگرایانــه اعمــال 

کرده است. 
الزم به ذکر اســت که جــک ما ابتــدا کار خود را 
به عنوان معلم زبان انگلیســی آغــاز کرد و در ماه 
تنها تنها ۱۲ دالر حقوق می گرفــت. ۱۰ بار نیز با 
درخواستش برای تحصیل در دانشــگاه هاروارد 
مخالفت شــد! با ایــن حــال بــا ورود اینترنت 
بــه زندگــی روزمــره، او از این فرصــت نهایت 
اســتفاده را برد و در ســال ۱۹۹۹، شرکت علی 
بابا را با ۱۷ نفر از دوســتانش پایه گــذاری کرد. 
او برای مدت هــا ثروتمند چین و تنهــا نماینده 
 ایــن کشــور در جمــع ۲۰ ثروتمنــد نخســت 

جهان بود.
الزم به ذکر اســت از زمان شــیوع کرونا بیشــتر 
ثروتمندان چینی با افزایش محسوس ثروت خود 
را به میزان محسوسی افزایش داده اند به گونه ای 
که ثروت ۲۱ فرد ثروتمند نخست چین از ابتدای 
ســال ۲۰۲۰ تاکنون بیــش از ۱۸۷ میلیارد دالر 

افزایش داشته است.  

طبق بررسی ها تنها در سه ماهه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین 
و اردیبهشت ۱۳۹۹ و ایام اوج کرونا ۷۵۰ هزار نفر متقاضی 

دریافت بیمه بیکاری کرونا بوده اند.
به گزارش ایســنا، به دنبال گســترش ویروس کرونا و 
تاثیرگذاری آن بر بسیاری از مشــاغل مقرر شد تا بیمه 
بیکاری سه ماه اســفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت 
۱۳۹۹ که ماههای اوج شیوع کرونا بود، به کارگران آسیب 
دیده از کرونا پرداخت شــود. دولت به منظور حمایت از 
صنوف و کارگران آسیب دیده از کرونا، مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص 
داد و با حمایت ســازمان برنامه و بودجه و اهتمام وزارت 
کار، سازمان تامین اجتماعی و دستگاههای مربوطه، روند 
واریز مقرری بیمه بیکاری به متقاضیان مشمول و کارگران 
بیکار شده با جدیت دنبال شد. در این راستا وزارت کار از 
متقاضیان و کسانی که در سه ماهه مذکور دچار بیکاری 
و توقف فعالیت شــده بودند درخواست کرد تا با مراجعه 
بهســامانه bimebikari.mcls.gov.ir اطالعــات و 

درخواست بیمه بیکاری خود را به ثبت برسانند.
طبق گزارشــها،  در شوک نخســت کرونا دست کم یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار شغل آسیب دیدند و یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر هم از کار بیکار شدند. در حالی که فرایند پرداخت 

مقرری بیمه بیکاری به متقاضیان و افراد بیکار شده در حال 
اجرا بود، شیوع کرونا باعث شد تا بیشتر کارگاهها، کسب 
و کارهای خرد و کوچک، مشاغل و صنوف خدماتی تحت 
تاثیر کرونا به شدت آسیب دیده و با توقف فعالیت روبه رو 
شوند در نتیجه تعداد بیکاران بیشتری به متقاضیان بیمه 
بیکاری افزوده شد. آنطور که مدیرکل امور بیمه شدگان 
ســازمان تامین اجتماعی گفته تنها در سه ماهه اسفند، 
فروردین و اردیبهشت، ۷۵۰ هزار نفر بیمه بیکاری کرونایی 
درخواســت کرده اند. به گفته وی تا اسفند ۱۳۹۸ جمعا 
۲۲۶ هزار متقاضی بیمه بیکاری در حال دریافت مقرری 
بودند اما با گسترش ویروس کرونا و آسیب دیدن بسیاری از 
مشاغل که موجب تعطیل یا نیمه تعطیلی آنها، عدم تمدید 
قراردادهای کار و تعدیل نیروهای کار شد آمار بیکاران رو به 
تزاید رفت. شکوری گفت: بر اساس قانون بیمه بیکاری، در 
صورت وقوع حوادث قهریه نظیر سیل، طوفان، زلزله و آتش 
سوزی سازمان تامین اجتماعی موظف است به کسانی که 
دچار آسیب شده و شغل خود را از دست داده اند به طور 
موقت بیمه بیکاری پرداخت کند، اما وقتی با ویروسی به نام 
کرونا روبه رو می شویم که نه تنها کشور ما بلکه تمام دنیا به 
آن دچار می شوند، طبعا دولتها پای کار می آیند و برنامه 

های حمایتی در این زمینه پیش بینی می کنند.

بیتکوین در ادامه رکوردشکنی هایش به باالی ۲۸ 
هزار دالر رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، بیت کوین 
ســرانجام نه تنها جایگاه خود را در کانال ۲۷ هزار 
دالری تثبیت کرد بلکه به لطــف ورود تقاضاهای 
جدید برای نخستین بار به کانال ۲۸ هزار دالر نیز 

وارد شد. 
 بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان 
به مثبت ۱۹.۸۸ درصد رسیده است. طی ۲۴ ساعت 
گذشته بیت کوین با ثبت صعود ۷.۱۷ درصدی به 
۲۸ هزار و ۵۰۰ دالر رســید. باالترین رکورد ثبت 
شــده ارزش بیت کوین مربوط به روز ۳۰ دسامبر 
سال ۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز به قیمت ۲۸ هزار 
و ۵۰۰ دالر رسید. رکورد قبلی این ارز مربوط به روز 
۲۷ دسامبر ســال ۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز به 

قیمت ۲۷ هزار و ۲۷۳ دالر رسید.
بیتکوین امسال را رویایی سپری کرده و ارزش آن 
نسبت به ابتدای سال حدود ۱.۷۷ برابر افزایش یافته 
است. ارزش بازار بیت کوین در حال حاضر بیش از 

حدود ۴۹۰ میلیارد دالر است.
پتر شف- کارشناس ارزهای دیجیتالی گفت: حدود 

۷۰ درصد کل سهم بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار 
بیت کوین است و این بدان معناست که هر تغییر و 
تحولی در قیمت بیت کوین روی قیمت سایر ارزهای 
دیجیتالی نیز تاثیر مستقیمی خواهد داشت. شاهد 
بودیم که ۲۰۲۰ بــرای ارزهای دیجیتالی فراموش 

نشدنی و پر از دستاوردهای بزرگ بود.  
برخی از معامله گران معتقدند بیتکوین پتانســیل 
شکستن ســقف ۱۰۰ هزار دالری را نیز در طوالنی 
مدت دارد.   بیتکوین ۱۲ ســال پیش توسط گروه 
گمنامی از معامله گران بر بســتر بالک چین ایجاد 

شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.
البته صعود قیمتها در بازار ارزهای دیجیتالی محدود 
به بیت کوین نبــود و قیمت بســیاری از ارزهای 
دیجیتالی دیگر افزایشی بود؛ به گونه ای که اتریوم 
با ۳.۱۳ درصد افزایش به ۷۳۸.۱۳ دالر، بیت کوین 
کش با ۵.۸۱ درصد صعود بــه ۳۵۲.۹۴ دالر، الیت 
کوین با ۳.۹۲ درصد جهش به ۱۲۶.۳۶ دالر،  مونرو 
با ۲.۸۱ درصد صعود به ۱۵۹.۷۴ دالر، دش با ۱.۴۱ 
درصد پیشــروی بــه ۱۰۱.۲۳ دالر، زدکش با ۳.۲ 
درصد افزایش به ۶۴.۱۳ دالر و میکر با ۰.۱۶ درصد 

صعود به ۵۵۶.۱۱ دالر رسید.

شاخص وال استریت باال رفت

بنیانگذار علی بابا ۱۱ میلیارد دالر از ثروتش را از دست داد بیت کوین باز هم رکورد زدکرونا متقاضیان بیمه بیکاری را افزایش داد
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مالیات بر نقل و انتقال سهام 
در بودجه 1400  6.2 برابر می شود
موج جدید هیجان 

در بورس

بازگشت قیمت به سایت ها 
در انتظار دستور قضایی

نرخ ارز در محدوده قیمتی مشخص حبس شده است 

ریزش خریداران  دالر
صفحه3
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التهاب  در آشفته  بازار خودرو
دخالت   سازمان   بازرسی   در   بازار   خودرو   به   بهانه   نظارت

سازمان   بازرسی   رسمًا   خواستار  لغو   مصوبه   شورای   رقابت   برای   گرانی   خودرو   شد

تصمیم دولت بر اخذ مالیات از نقل و انتقال سهام در 
بودجه ۱۴۰۰ اعالم شده و قرار بر این است مالیات 
بر نقل و انتقال سهام در مقایسه با رقم مصوب سال 
۱۳۹۹، ۶.۲ برابر شود. بنابراین اعالم جزئیات بودجه 
۱۴۰۰ انتظارات تورمی را افزایــش داده و امید به 
انتخاب بایدن برای سرکوب انتظارات تورمی درحال 
کاهش اســت. دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
پیش بینی کرده مالیات بر نقل و انتقال ســهام در 
مقایسه با رقم مصوب سال ۱۳۹۹، ۶.۲ برابر شود؛ 
یعنی دوباره یک موج شدید از هیجانات در بورس 
به راه خواهد افتاد که به گفته کارشناسان محوریت 
سوداگری ها با حضور و نقش آفرینی بانک ها در این 

موج شدید هیجان به چشم...

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با 
بیان اینکه به دلیل عدم اقبال کاربران نسبت به سامانه 
امتا، احراز هویت کاربران هنوز به طور کامل و جامع 
انجام نمی شود، از حمایت مجلس شورای اسالمی از 
بازگشت قیمت ها به آگهی های فروش اینترنتی خبر 
داد و گفت: با توجه به اینکه ثبت قیمت در سایت های 
فروش اینترنتی با دستور قضایی ممنوع شده باید از 
همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز 
چیزی در این زمینه ابالغ نشده است. رضا الفت نسب 
با بیان اینکه نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند 
که حذف قیمت ها از ســایت های اینترنتی تاثیری 
بر نوســانات قیمت خودرو و مسکن نداشته است، 
تصریح کرد: در این زمینه جلساتی هم برگزار شده و 

در آخرین جلسه ای که...



اقتصاد2
ایران وجهان

کمیته فوالد به منظور تعیین قیمت 
تشکیل می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته فوالد 
از هفته آینده برای تعییــن قیمت آن در بازار خبر 
داد.به گزارش وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی 
پس از حضور در کمیســیون عمران در گفتگو با 
خبرنگاران، درباره قیمت فوالد و سیمان بیان کرد: 
درباره قیمت فوالد و سیمان در کمیسیون عمران 
حاضر شده و توضیحاتی درباره قیمت این دو کاال 
که در احداث ســاختمان نقش دارنــد ارائه دادم؛ 
نمایندگان حساسیت های دقیق و زیادی در حوزه 
مدیریت بازار فوالد و سیمان دارند.وی تصریح کرد: 
ما در این یکی دو ماه گذشته به منظور مدیریت و 
تنظیم بازار، شیوه نامه ای را در ستاد اقتصادی دولت 
اعمال کردیم که وقتی اجرا شــد منجر به کاهش 
قیمت هــا گردید.وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
اضافه کرد: در چند روز گذشته قیمت جهانی فوالد 
افزایش داشــت و نمایندگان مجلــس نگران این 
موضوع شدند.رزم حسینی گفت: قانون به ما اجازه 
داده که باید محصوالت فــوالدی در بورس عرضه 
شــود و همه تولیدکنندگان باید همه محصوالت 
خود را بر اساس شیوه نامه فوالدی در بورس عرضه 
کنند.وی با بیان اینکه اقدامات الزم را در راستای 
تنظیم بازار از هفته آینده انجام می دهیم، تصریح 
کرد: از هفته آینده کمیته فوالد تشــکیل جلسه 
می دهد تا عرضه فوالدســازان را در بورس کامل 

کنیم تا قیمت آن در بازار متعادل شود.

تبادل نیروی کار بین ایران و روسیه
وزیر کار ایران به روسیه  پیشــنهاد داد در زمینه 
تبادل نیــروی کار پیش نویس موافقتنامه تدوین 
شود تا مذاکرات در این زمینه آغاز گردد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و 
رفاه اجتماعی در گفت و گوی ویدئو کنفرانســی 
با آنتون کوتیاکوف وزیــر کار و حمایت اجتماعی 
فدراسیون روسیه با اشــاره به دستیابی روسیه به 
واکسن کرونا و شروع واکسیناسیون عمومی اظهار 
امیدواری کرد، پاندمی کووید ۱۹ در همه جهان و 
در دو کشور ایران و روسیه تحت کنترل درآمده و 
رایزنی های دو کشور بتواند موجب سالمتی مردم 
ایران و روسیه شود.تاکید بر اجرای یادداشت تفاهم 
همکاری که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسیده است، 
تشکیل کمیته مشترک همکاری های مشترک دو 
کشور در اولین فرصت ممکن و به صورت مجازی، 
تبادل قوانین حوزه اجتماعی میان دو طرف، تهیه 
و تصویب برنامه اقدام مشــترک دو ساله میان دو 
کشــور، اتخاذ تصمیم در مورد موافقتنامه تأمین 
اجتماعی که طرف ایرانی به طرف روســیه ارائه 
کرده و دریافت موافقتنامه دولتی تبادل نیروی کار 
از طرف روسیه و تصمیم گیری درباره امضای آن از 
مهمترین محورهایی بود که در این دیدار دوجانبه 
بر آن تاکید شد.محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 
کار ور فاه اجتماعی در این نشست ویدئو کنفرانس 
همکاری های دو کشــور در بخش های سیاســی 
و منطقه ای را در ســطح مناســبی ارزیابی کرد و 
اظهار داشــت: با ایجاد زیرساخت های اساسی در 
حوزه های مرتبط با کار و رفــاه اجتماعی تالش 
می کنیم زمینه های توســعه هر چه بیشتر روابط 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان دو کشــور 
فراهم شــود.وی با توجه به اعــالم آمادگی وزیر 
کار روســیه برای اجرایی کردن یادداشت تفاهم 
امضا شده در سال ۲۰۱۵ پیشــنهاد کرد؛ کمیته 
مشترک دو کشور به صورت مجازی تشکیل شود 
و ضمن مذاکره در حوزه های روابط کار، مهاجرت 
نیــروی کار و بیمه های اجتماعی بازنشســتگی 
و آموزش های فنی و حرفه ای نســبت به تهیه و 
تصویب برنامه اقدام مشترک دو ساله بین ایران و 
روسیه اقدام کند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با اشاره به سفر رئیس ســازمان تأمین اجتماعی 
ایران به روســیه وارائه پیش نویــس موافقتنامه 
همکاری های تأمین اجتماعی به طرف روســی 
گفت: امیدواریم سند همکاری ســازمان تأمین 
اجتماعی با طرف روسی نهایی و آماده امضا شود.

شــریعتمداری افزود: در زمینه تبادل نیروی کار 
نیز پیشــنهاد می کنم پیش نویــس موافقتنامه 
پیشنهادی خود را در اســرع وقت برای ما ارسال 
کنید تــا مذاکرات را در این زمینه شــروع کنیم.

در ادامه این نشســت، آنتون کوتیاکوف وزیر کار 
و حمایت اجتماعی فدراســیون روسیه نیز با ابراز 
خرسندی از این گفت و گو تاکید کرد: گسترش 
روابط میان دو کشــور برای ما بسیار حائز اهمیت 
است و هم اکنون هماهنگی و گفتگوهای بسیاری 
نیز میان دو طرف جریــان دارد.وی افزود: عالوه 
بر این همگرایی بســیار خوبی نیز در موضوعات 

منطقه ای و جهانی میان دو کشور وجود دارد.

خبر

بــر  مالیــات  پیشــنهاد 
تراکنش های بانکــی از طرف 
نایب رئیس کمیســیون برنامه 
و بودجه مجلس هرچند بعد از 
واکنش های مختلف تکذیب شد؛ 
با این حال برخی می گویند این پیشنهاد در صورت تحقق، هر 
دستگاه کارتخوان را به یک پرونده مالیاتی تبدیل خواهد کرد 
و برخی دیگر نسبت به آینده صنعت پرداخت، اظهار نگرانی 
کردند.به گزارش ایرناپالس نایب رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس در پیشنهادی چالش برانگیز، مالیات یک در 
هزار بر تراکنش های بانکی بیش از ۱۰ میلیون را مطرح کرده 
بود.سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با یک رسانه با 
اعالم اینکه گردش مالی در کشور ۱۰ تا ۲۰ برابر تولید ناخالص 
داخلی است، گفته بود: اگر چنین عرصه ای برای تراکنش های 
بانکی در نظر گرفته شود حتی می توان بسیاری از مالیات ها 
را در کشــور حذف و در عین حال معافیت های مالیاتی را در 
راستای رونق کسب وکار، تولید و مواردی از این دست توسعه 
داد؛ زیرا درآمدی که از این محل حاصل می شود، حداقل ۱۰ 
برابر در آمد مالیاتی کنونی است.نماینده مردم تبریز، آذرشهر 
و اســکو، مالیات را یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین کننده 
مصارف بودجه دولت دانســت و افزود: مالیات ابزاری مؤثر 
در اجرای سیاســت ها و راهبردهای اقتصادی و دارای نقش 
تعیین کننده ای در نظام اقتصادی کشورهاست. به طورکلی 
در بسیاری از کشــورهای پیشــرفته، مالیات از اصلی ترین 
منابع درآمدی دولت محســوب می شود و ســهم باالیی از 
بودجه دولت را به خود اختصاص می دهد.این ســخنان، با 
واکنش های مختلفی از سوی فعاالن اقتصادی و کارشناسان 
این بخش مواجه شد تا اینکه ســایت خانه ملت در خبری، 
موافقت مجلس با دریافت مالیــات ازتراکنش های بانکی را 
تکذیب کرد.این تارنمای اختصاصی مجلس شورای اسالمی 
به نقل از میرتاج الدینی اعالم کرد: گفت وگوی من با یکی از 
رسانه ها در خصوص تراکنش ها به درستی منتشر نشده؛ در 
مجلس گاهی پیشنهادها و ایده های مطرح می شود اما تصویب 
نمی شود.با این حال،  آنچه که درباره درون مایه سخنان نایب 
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس درباره شیوه های 
اخذ مالیات مطرح شده، این اســت که با وجود مزایایی که 
برای مالیات در نظر گرفته می شود، از نگاه کارشناسان، مبنای 
مالیات باید پشتوانه نظری داشته باشد.در واقع با اینکه اتصال 
کارتخوان به پرونده مالیاتی می تواند فعالیت های اقتصادی 
 را شــفاف کند، اما نمی توان از آثار آن بــر صنعت پرداخت

 چشم پوشی کرد.

مالیات بر تراکنش بانکــی و ابهام مالیات 
مضاعف

یوسف کاووسی کارشناس مسائل بانکی و مدیرکل اسبق 
بازرســی بانک مرکزی در ابن رابطه به ایرناپالس گفت: ما 
شاهد پیشــنهادهایی از طرف مجلس هستیم که در زمان 
بررسی بودجه مطرح می شود و گاهی در قالب بندهای بودجه 
به تصویب می رسد. در رابطه با مالیات بر تراکنش های بانکی 
پرسش های زیادی مطرح است.وی افزود: مشخص نیست، 
اصنافی که در هر یک از تراکنش های بانکی خود موظف به 
پرداخت مالیات خواهند بود، در پایان سال مالی بار دیگر باید 
مالیات بپردازند؟ اگر چنین باشد، مالیات بر تراکنش های 
بانکی به مالیات مضاعف تبدیل می شود. اگر تصمیم بر این 
باشــد که مصرف کننده این مالیات را بپردازد، پرسشی که 
مطرح می شود رابطه این مالیات با مالیات بر ارزش افزوده 
خواهد بود.کاووسی ادامه داد: از طرف دیگر اگر این تراکنش 
برای پرداخت قرض یا بدهی بین دو نفر باشد، چرا باید مبلغی 
از آن کسر شود؟ حتی اگر تراکنش برای خرید کاال یا خدمات 
به عنوان مثال، خودرو انجام شود نیز می بینیم که انواع مالیات 
مانند مالیات نقل وانتقال، عوارض شهرداری، انتقال سند و 
حتی مالیات بر فعالیت نمایشگاه داری که خریدوفروش را 
انجام داده وضع شده است، در این صورت مالیات بر تراکنش 

چه توجیهی خواهد داشت؟

مالیات بر تراکنش های بانکی، زمینه نظری 
ندارد

کاووســی درباره توجیه اقتصادی مالیات بر تراکنش های 
بانکی گفت: مالیات بــر تراکنش های بانکی، زمینه نظری 
ندارد، اما می توان انواع دیگر مالیات ها که دارای پیشــینه 
نظری و تجربه اجرایی در سایر کشــورها هستند، مانند 

مالیات بر سود سپرده بانکی را تنها در شرایطی که نرخ سود 
حقیقی از دامنه منفی خارج شود، در قالب مالیات بر مجموع 
درآمد مطالعه و بررسی کرد.در واقع اکنون سپرده گذار به 
دلیل نرخ تورم باال و نرخ سود حقیقی منفی، یک بار گرفتار 
مالیات تورمی می شود و حتی مالیات بر سود سپرده بانکی 
با وجود مبانی نظری و تجارب موجود نیز نمی تواند به عنوان 
پیشنهادی برای اقتصاد ایران مطرح شود.وی افزود: به نظر 
می رسد موضوع مالیات بر تراکنش های بانکی پس از مطرح 
شدن سایت های قمار و شرط بندی که از درگاه های پرداخت 
و بدون مالیات دهی فعالیت می کنند، پیشنهاد شده است. 
بنابراین دریافت درگاه پرداخت و دستگاه کارتخوان به کد 
مالیاتی گره خورد تا یا افراد را از این فعالیت ها منع کند یا وادار 

به پرداخت مالیات کند.

آینده صنعت پرداخت چه خواهد شد؟
کاووسی به تأثیر این پیشنهاد بر صنعت پرداخت اشاره کرد و 
گفت: تصویب این پیشنهاد با وجود افزایش کارمزد بانکی، با 
افزایش تقاضا برای پول نقد می تواند آسیب جدی به صنعت 
پرداخت وارد کند.وی افزود: این در حالی است که مالیات 
بر تراکنش های بانکی، عالوه بر تحمیل مالیات مضاعف بر 
کسب وکارها و اصناف، استارت آپ ها و فعاالن حوزه پرداخت 
را نیز تحت تأثیر منفی قرار می دهد و مشاغل ایجاد شده در 
این زمینه را از بین خواهد بــرد و فعالیت های اقتصادی را 
متوقف خواهد کرد.با وجود نگرانی هایی که صنعت پرداخت 
در صورت تصویب مالیات بر تراکنش های بانکی با آن مواجه 
خواهد شد، یک کارشناس امور مالیاتی معتقد است، اتصال 
کارتخوان ها به پرونده مالیاتی می تواند فعالیت های اقتصادی 
را شفاف کند و راه هایی برای جلوگیری از دریافت مالیات 

مضاعف نیز قابل طرح هستند.

کارنامه بانکی فعاالن اقتصادی
سیاوش غیبی پور مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل 
مالیاتی در این رابطه به ایرناپــالس گفت: مالیات بر 
تراکنش ها یک مالیات آسان و غیرقابل مقاومت است 
که با هزینه پاییــن، قابل وصول اســت؛ اما یک پایه 
مالیاتی نیست، بلکه نشان دهنده گوشه ای از فعالیت  
اقتصادی مؤدیان است. در واقع تراکنش ها می توانند 
کارنامه بانکی افراد را به نمایــش بگذارند.وی درباره 
دریافت مالیات مضاف در صــورت تصویب مالیات بر 
تراکنش های بانکی گفت: اعداد و ارقام ثبت شده در این 
تراکنش ها یا رسیدگی شده و معاف از مالیات هستند یا 
رسیدگی نشده و مشمول مالیات هستند. در صورتی 
که مالیات بر تراکنش های بانکی از بخش رســیدگی 
شده دریافت شود، با مالیات مضاعف مواجه نخواهیم 
بود. در واقع فقط باید همین اعــداد و ارقام در پرونده 
 شغلی افراد وجود داشته و مالیات مشاغل را پرداخت

 کرده باشند.

پیامدهای ثبت نادرست تراکنش ها
غیبی پور درباره تأثیر مالیــات بر تراکنش های بانکی 
بر کســب وکارها گفت: به نظر نمی رســد مالیات بر 
تراکنش های بانکی، فضای کسب وکار را تیره و تار کند. 
اگر قرار بر این باشد که افراد، دستگاه های کارتخوان 
خود را ثبت کننــد و در دفاتر خود نیز به فعالیت های 
مالی و بانکی شان اشاره داشته  باشند، مالیات مضاعفی 
پرداخت نخواهند کرد. اما اگر تراکنش ها به درستی 
اعالم نشوند، هر دو طرف یعنی مؤدی و مأمور مالیاتی 
مقصر شناخته خواهند شد.وی افزود: براساس قوانین 
کنونی، مأمور مالیاتی باید پرونده مالیاتی را با گردش 
مالی تطبیق دهد و در صورت نیاز از بانک اســتعالم 
بگیرد. در طرف مؤدی نیز ثبــت نکردن این موارد در 
دفاتر و اظهــار نکردن تراکنش ها، تخلف محســوب 
می شود. بنابراین مالیات بر تراکنش های بانکی می تواند 
جلوی اجاره دســتگاه های کارتخــوان را بگیرد.این 
مدرس دانشــگاه و کارشناس مســائل مالیاتی ادامه 
داد: همان طور که گفته می شــود، اکنــون بیش از 
سه میلیون دستگاه کارتخوان بدون پرونده مالیاتی 
و کد اقتصادی وجــود دارد. بنابراین پــس از این هر 
دارنده دســتگاه کارتخوان، پرونــده مالیاتی خواهد 
داشت و هر دســتگاه کارتخوان به معنای یک پرونده 
مالیاتی اســت. در نتیجه با شفاف شدن فعالیت های 
 اقتصــادی، دیگر شــاهد فــرار مالیاتــی گروه های

 مختلف نخواهیم بود.

بررسی پیشنهاد مالیات از تراکنش های بانکی

ضربه به صنعت پرداخت یا تسهیل دریافت مالیات؟

روحانی:
 در میدان جنگ اقتصادی، هر 
کس دولــت را تضعیف کند، 

طرفدار آمریکاست
رییس جمهور با اشــاره به این کــه دولت در 
میدان جنگ اقتصادی است و دونالد ترامپ 
هم مانند صدام اســت، اظهار کــرد: در این 
شرایط کســی که دولت را تضعیف می کند و 
می گوید من ضد آمریکا هستم، دروغ شاخدار 
گفته است.روحانی: اگر دریاچه ارومیه را رها 
می کردیم، در ســال ۹۶ به طور کامل خشک 
می شد؛ در ســال ۹۷ هم همه مردم منطقه 

شمالغرب کشور ناچار به مهاجرت می شدند
حسن روحانی صبح در مراسم افتتاح طرح های 
وزارت نیــرو اظهار کرد: مــا در میدان جنگ 
اقتصادی هستیم و اگر کسی دولت را تضعیف 
کند، چه بخواهد و چه نخواهد حامی و طرفدار 
آمریکاست. هر کسی دولت را تضعیف کند و 
بگوید من ضد آمریکا هســتم، دروغ شاخدار 

گفته است.
وی ادامه داد: هر کســی به بخش خصوصی، 
واردکنندگان و صادرکننــدگان ضربه بزند 
از آمریکا حمایت کرده اســت؛ ما امروز برای 
توسعه کشــور باید به هم کمک کنیم. امروز 
روز وحدت است و هر کســی وحدت و اتحاد 
را شکســته و اختالف افکنی کنــد از آمریکا 

طرفداری کرده است.
رییس جمهور با بیان این که از ســال ۱۳۹۷ 
جنگ اقتصادی به کشور تحمیل شده است، 
تصریح کرد: دونالد ترامــپ مانند صدام بود 
صدام هشت ســال جنگ به ما تحمیل کرد و 
سرنگون شــد. دونالد ترامپ سه سال جنگ 
اقتصادی به ما تحمیل کــرد و در هفته های 
آینده سرنگون می شــود نه فقط از حکومت 
بلکه از زندگی. او آدم بی آبرویی در تاریخ بود 
که جنایت و ظلم های زیادی کرد که یکی از 
ظلم های غیرقابل گذشتش شهادت حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی مهندس بود که هیچ گاه 
از یادمان نخواهد رفت. آن ها بدانند این ترور 
برای همیشه داغی بر سینه ماست که انتقام 
آن را ملت های منطقه و ملت ایران در روزی از 

آن ها می گیرد.

بدون FATF مسائل بانکی حل 
نمی شود

عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانی تهــران اظهار 
کرد: اگر نگاه های سیاســی در یک جامعه همسو 
با نگاه های اقتصادی نباشــد برای جامعه زیان آور 
خواهد بود که در کشور ما همسو نبوده اما امیدواریم 
که این اتفاق رخ دهد.ســیده فاطمــه مقیمی در 
گفت وگو با ایلنا اظهار داشــت: در دنیا و شــرایط 
متعادل بــرای همکاری پروژه هــای اقتصادی در 
چارچوب بانکی و موسسات مالی اعتباری صحبت 
می شود به طور طبیعی سناریوی مربوطه باید مورد 
قبول و اجرا از سوی همه طرف های مصرف کننده 
باشــد. وی افزود: ما نمی توانیم در یک جزیره جدا 
بنشینیم و بگوییم ما در این جزیره هستیم و با هیچ 
کس کار نداریم. شرایط مالی و هماهنگی در نقل و 
انتقال پول و جلوگیری از سودجویی برخی از افراد 
 FATF که در مدارهای خاصی هستند باعث طرح
شده و با آن کنترل شــود. ما باید این موضوع را به 
شرط حفظ منافع ملی، سیاسی و اقتصادی بررسی 
کنیم. گاهی با کمی تغییر نســبت به هماهنگی با 
بعضی موضوعات می توان در جمعی حضور یافت 

که منافع آن از شرایط قبلی بیشتر است.
عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانی تهران تصریح 
کرد: این مسئله با نقل و انتقال پول و تجارت سالم 
می تواند بر ارتباط اقتصادی ایران و دیگر کشورها 
تاثیرگذار باشد. اگر ما از این محدوده کنار گذاشته 
شویم مسائل بانکی ما دیگر توان حل ندارد و نقل 
و انتقال پول از یک روش بانکی درســت نمی تواند 
اجرا شود، نهایتا این موضوع به راه ناهمگونی منجر 
می شــود که به هزینه های مازاد اضافه می انجامد. 
یعنی هزینه ها، قیمت تمام شده و نرخ ارز افزایش 
 یابند. همــه این موارد در مجموع روی سیاســت 

اقتصادی ایران در جهان تاثیرگذار خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: اگر FATF پذیرفته شود 
طبق قاعده به یک تعادل، محاسبه نگرش متعادل 
و کنترل شده از طرف سیستم بانکی ما می انجامد 
و دیگــر سیســتم های غیر منطقی و واســطه ای 
عمــل نمی کنند. رییــس اتاق بازرگانــی ایران و 
گرجستان با اشاره به ناهمگونی نگاه های سیاسی 
با منافع و بنگاه های اقتصادی در کشور گفت: اگر 
نگاه های سیاسی در یک جامعه همسو با نگاه های 
اقتصادی نباشــد برای جامعه زیان آور خواهد بود 
 که در کشــور ما همســو نبوده اما امیدواریم که

 این اتفاق رخ دهد.

اخبار
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رئیس کمیتــه علمی مقابله با کرونــا با تاکید بر 
اینکه ۹ شــرکت داخلی با تولید داخل در زمینه 
تأمین ۲۵ میلیون ُدز واکسن کرونا فعال شده اند، 
گفت: بر اساس اعالم وزیر بهداشت ۲۵.۵ میلیون 
ُدز واکسن کرونا به کشور وارد می شود، همچنین 
۱۶.۸ میلیون ُدز از طریــق مجموعه »کواکس« 

تأمین خواهد شد.
به گزارش ایسنا دکتر مصطفی قانعی در نشست 
"بررسی وضعیت تولید واکسن کرونا در کشورها 
و ارائه توانمندی ایران در تولید آن" با بیان اینکه 
در دنیا اگر واکسن بخواهد از فاز مقدماتی تا تولید 
انبوه به پیش برود، بین ۵ تا ۱۰ ســال زمان نیاز 
دارد، افزود: ولی شــاهد بودیم که واکسن کرونا 
در کمتر از یک سال تولید شد، به گونه ای که ۱۱ 
مورد از واکسن تولیدی در فاز ۳ بالینی قرار دارند.

وی با بیان اینکه ۲ واکســن تولید شده از سوی 
شرکت های "فایزر" و "مدرنا" در داخل آمریکا 
تاییدیه دریافت کردند، اظهار کرد: واکســن های 
تولید شــده در شــرکت های ایرانی در فاز یک 
که فاز کارآزمایی بالینی اســت، قــرار دارد و ۱۱ 
واکســن تولید شــده در دنیا در فاز ۳ هستند.

وی با بیان اینکه ۱۷۲ واکســن در دنیا در مرحله 
بالینی هســتند، اظهار کرد: ۱۰۰ واکسن نیز در 
مراحل پیش بالینی قرار دارند.قانعی یادآور شد: 
کلیه شرکت های واکسن ساز کرونا بر ۴ پایه کار 
می کنند که یکــی از آنها بر پایــه ویروس کامل 
کرونا است که حدود ۸ واکسن بر اساس ویروس 
غیر فعال شده کرونا اســت که بخش عمده ای از 
شرکت ها بر پایه ویروس کامل کرونا اقدام به تولید 
واکسن کردند.دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی ریاست جمهوری نوع دوم واکسن 
کرونا را بر پایه ناقل ویروسی دانست که این نوع 
شامل دو نوع "تکثیرشونده" و "غیر تکثیرشونده" 
تقسیم می شوند و ادامه داد: سهم عمده واکسن ها 
)حدود ۱۶ واکسن( بر پایه ناقل ویروسی از نوع غیر 
تکثیرشونده هستند، عالوه بر آن بخش دیگری از 
واکسن ها بر پایه DNA و RNA ها هستند که 

۱۶ واکسن ساز در این زمینه ها وارد شدند.
وی نوع چهارم واکسن کرونا را بر پایه "زیر واحد 
پروتئینــی )Subunit( عنــوان کــرد و گفت: 
۲۰ واکســن ســاز محصول خود را بر اساس زیر 
واحد پروتئینی تولید کردند و بر این اســاس اگر 
صدها شرکت واکســن ســازی در دنیا موجود 

باشند، واکسن کرونای خود را بر این ۴ پایه تولید 
می کنند.

قانعی در خصوص انتخاب بهترین واکسن کرونا 
در دنیا با تاکید بر اینکه چند مولفه در این زمینه 
موثر است، توضیح داد: ۱۶ درصد از واکسن کرونا 
تولید شده اگر یک ُدز تزریق شود، کفایت می کند 
و برای ۵۷ درصد واکسن ها دو ُدز تزریق که از این 
تعداد ۸ درصد آنها باید دو ُدز در روزهای صفر و ۱۴ 
تزریق شود. عالوه بر آن ۲۰ درصد در ۲ ُدز صفر و 

۲۱ تزریق دارند.
به گفته وی ۲۹ درصد واکســن های کرونا ۲ ُدز 
در فواصل صفــر و ۲۸ روزه باید تزریق شــوند و 
واکسن های ۳ ُدزی شــامل واکسن هایی هستند 

که در فواصل صفر، ۲۸ و ۵۶ باید تزریق شوند.
قانعی با تاکید بر اینکه ۲۵ درصد واکســن های 
تولیــدی در پایــگاه رفرنــس نحــوه تزریق را 
مشخص نکردند، ادامه داد: به طور کلی ۵ درصد 
واکســن های کرونا خوراکــی و ۸۵ درصد آنها 
تزریقی هســتند و عمده واکســن ها به ســمت 
تزریق و دو ُدز بین ۱۴ تا ۲۸ روز فواصل دریافت 
واکسن رفتند.دبیر ستاد زیست فناوری بیشترین 
ســهم تولید واکسن کرونا را شــامل کشورهای 
آمریکایی دانســت و یادآور شــد: طبق گزارش 
مجله نیچر کشــورهای انگلســتان، هند، نروژ، 
فرانسه، ســوئیس، چین، جمهوری چک، هلند، 
بلژیــک، ژاپن، اندونــزی، کره جنوبــی، ترکیه، 
آرژانتین و کانادا تولیدکننده واکســن هستند، 
بدون آنکه نامــی از ایران برده شــود.وی با بیان 
اینکه در گزارش یونیســف ایران جزو کشورهای 
تولیدکننده واکســن کرونا قرار گرفته اســت، 
یادآور شــد: ایران برنامه تولید ۲۵.۵ میلیون ُدز 
واکســن کرونا را در دســتور کار دارد.وی گفت: 
۹ شــرکت داخلی با تولید داخل امــکان تأمین 
۲۵ میلیون ُدز در کشــور را دارند و همانطور که 
وزیر بهداشــت پیش از این اشاره کرد، می توانند 
۲۵.۵ میلیون ُدز به واسطه واردکنندگان واکسن 
به کشــور وارد کنند. همچنین ۱۶.۸ میلیون ُدز 
از طریــق مجموعه »کواکس« تأمین می شــود.

قانعی، با بیان اینکه سهم عمده ای)نزدیک به ۳.۲ 
میلیارد ُدز( از واکســن های تولید شده از سوی 
شرکت های "اکسفورداسترازنکا"، "جانسون اند 
جانسون"، "نووکس"، "ســانوفی"، "مدرنا" و 
"بیوان تک" پیش فروش شده است، افزود: قیمت 

این واکسن ها از ۴ تا ۳۷ دالر اعالم شده است.
دبیر ستاد توسعه زیســت فناوری معاونت علمی 
افزود: از یکســو، انگلســتان مدل واکســن های 
»آکسفوردـ  آسترازنکا«، »سانوفی«، »نوواوکس« 
را به تولید رسانده است. از سوی دیگر، هند حجم 
گسترده ای از واکسن »آکسفوردـ  آسترازنکا« بالغ 
بر یک میلیارد ُدز و »نوواکس« را تولید کرده است.

مدل جهانــی برای کاهش ریســک 
شرکت های واکسن ساز

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با تاکید بر اینکه 
ما ۳ تا ۴ ماه از دنیا در زمینه تولید واکسن عقب تر 
هستیم، ضمن آنکه واکســن ایران در فاز یک و 
واکسن تولید شده در سایر کشورها در فاز ۳ قرار 
دارد، خاطر نشان کرد: در تمام دنیا عمده تامین 
کننده منابع مالی تولید واکسن دولت ها هستند 
که از طریق پیش خرید محصول ریسک شرکت ها 

را کاهش دادند.
وی اضافه کرد: از این رو دولت ها از این روش وارد 
همکاری با شرکت ها شدند و واکسن را پیش خرید 
کردند و ریسک را از شرکت تولید کننده برداشتند 
و به دولت منتقل شد تا در این صورت اگر واکسن 

شکست بخورد، شرکت ها متضرر نشوند.
قانعی با بیان اینکه این مدل در کشــور شــاید 
می توانست قابل اجرا باشد، گفت: بهتر بود در ابتدا 

با پیش خرید واکسن اقدام جدی انجام می شد.
وی میزان پیش خرید واکسن در دنیا را ۷ میلیارد 
و ۲۵۰ میلیون ُدز دانست و یادآور شد: بیشترین 
فروش مربوط به شرکت "آکســفورد" است که 
دلیل آن عرضه واکســن بدون سود و با قیمت ۴ 

دالر بوده است.

پیش بینی ها برای میزان تولید واکسن
رئیس گروه آینده نــگاری، نظریه پردازی و رصد 
کالن ســالمت با اشــاره به میزان پیش فروش 
واکســن های مختلف گفــت: ۳.۲۹ میلیارد ُدز 
واکسن »آکسفوردـ  آســترازنکا«، ۱.۳۷ میلیارد 
ُدز »جانســون و جانســون«، ۱.۳۸ میلیارد ُدز 
»نوواکــس«، ۱.۲۸ میلیــارد ُدز »فایــزر« و 
»بیوانتــک«، ۱.۲۳ میلیــارد ُدز »ســانوفی / 
جی اس کی«، ۷۸۰ میلیــون ُدز »مدرنا«، ۴۱۰ 
میلیــون ُدز »کیــوروک«، ۳۶۰ میلیــون ُدز 
»سینوواک«، ۳۴۰ میلیون ُدز »اسپاتیکـ  وی« 

و ۱۴۰ میلیون ُدز واکســن »کوواکس«، میزان 
پیش فروش  واکسن های مختلف در دنیا هستند.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با اشاره به حجم 
تولید واکسن کرونا در دنیا توضیح داد: تا ۳ ماه از 
آخرین سال ۲۰۲۰ یک میلیارد دوز واکسن تولید 
شده است و در نیمه اول ۲۰۲۱ حدود ۷.۷ میلیارد 
دوز واکســن در دنیا تولید می شود که این میزان 
معادل جمعیت کره زمین اســت و اگر قرار باشد 
به هر فردی دو ُدز از واکســن تزریق شود، حدود 
۴ میلیارد ُدز آن تا نیمه اول ســال ۲۰۲۱ تولید 

خواهد شد.
قانعی ادامه داد: در نیمه دوم سال ۲۰۲۱حدود ۱۲ 
میلیارد ُدز واکسن تولید خواهد شد و این میزان 

برای سال ۲۰۲۲ به ۲۸ میلیارد ُدز می رسد.
وی بیشترین سهم واکســن ها را از نوع زیر واحد 
پروتئینی ذکر کرد و یادآور شد: به زودی شرکت ها 
بازاری برای فروش واکسن خواهند یافت، با توجه 
به اینکه تولید شاید از نیاز دولت جلوتر باشد. به 
احتمال زیاد در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ با فراهمی 
واکسن روبروخواهیم بود. در سال ۲۰۲۳، ۲۹.۶ 
میلیارد ُدز واکســن در دنیا طی سه سال آینده 

خواهیم داشت.
قانعی با بیان اینکه این پیش بینی ها بر اســاس 
پلتفرم های ایجاد شده و بدون حضور ایران است، 
گفت: این احتمال که میزان تولید واکسن از این 
میزان هم بیشتر شود، زیاد است و احتماال در سال 
آینده تقریبا مشکلی به نام تامین واکسن نباشد، 

بلکه مازاد واکسن وجود داشته باشد.

تولید واکسن از ۵ سال به یک سال
دبیر ستاد زیست فناوری فرآیند تولید واکسن را 
۵ ســاله عنوان کرد و گفت: اکنون شاهد هستیم 
که بیشتر این واکسن ها در کمتر از یک سال تمام 
مراحل را طی کرده اند و در حال آزمایشات هستند 
که زودتر واکسن را به تولید برسانند؛ عالوه بر این، 
فاز ۴ که رصد و ایمنی است، با عنوان فاز تسریع 
 شده پیش  می رود که ما مانند ســایر کشورها با 
این مکانیزم پیش می رویم.دبیر ســتاد توســعه 
زیست فناوری معاونت علمی گفت: در مجله نیچر 
آمده که سال ۱۸۸۰ واکسن "تیفوئید" ۱۰۰ سال 
زمان برد تا به تولید برسد؛ اما به مرور، زمان تولید 
واکسن ها کاهش یافت به طوری که تولید واکسن 

هپاتیت ۱۰ تا ۱۵ سال به طول انجامید.

ریس کمیته علمی مقابله با کرونا خبر داد

حمایت ۹۶۰ میلیاردی از شرکت های واکسن ساز/تولید ۲۵.۵ ُدز واکسن کرونا در کشور
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خروج سهامداران با افزایش مالیات
عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

در حال حاضر مالیاتی در حدود نیم درصد از نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه از سهامداران و معامالتی که انجام می شود گرفته می شود. اگر این قانونی که در بودجه 1400 مبنی بر شش برابر شدن میزان اخذ مالیات از نقل و انتقال سهام وجود 
دارد تصویب و اجرایی شود منجر به خروج سهامداران از بورس شده و نقدینگی در دیگر بازارها سرازیر خواهد شد. بازار سرمایه بازاری برای سوددهی به مردم است نه اینکه همواره با ضرر سهامداران همراه باشد. چنین تصمیماتی منجر به خروج 

سهامداران بخصوص سهامداران خرد از بورس خواهد شد و نقدینگی ای که قرار است از طریق بورس به تولید و بنگاههای اقتصادی برسد نیز قطع می شود. 
بنابراین اگر بیش از این مالیاتی که در سال جاری از نقل و انتقال سهام گرفته شود، اخذ شود به طور قطع تاثیر منفی بر بازار دارد و توسعه بازار سرمایه در هاله ای ازابهام قرار خواهد گرفت. کاهش رغبت و خروج مردم از بازار سرمایه با افزایش مالیات 
ستانی از سهام کلید خواهد خورد و رکود و ورشکستگی بنگاه ها نیز دیگر نتیجه این قانون می شود. به طور کلی دریافت مالیات از بازار بورس، مالیات بر عایدی سرمایه  را از حالت تنظیمی خارج می کند و به مالیات درآمدی برای کاهش کسری  

بودجه  تبدیل می کند زیرا این بازار به ذات برای سود کردن مردم است.

تصمیم دولت بر اخذ مالیات از 
نقل و انتقال سهام در بودجه 
1400 اعالم شــده و قرار بر 
این اســت مالیات بر نقل و 
انتقال ســهام در مقایسه با 
رقم مصوب سال 1۳۹۹، ۶.۲ برابر شود. بنابراین اعالم 
جزئیات بودجه 1400 انتظارات تورمی را افزایش داده 
و امید به انتخاب بایدن برای سرکوب انتظارات تورمی 

درحال کاهش است.

دولــت در الیحه بودجه ســال 1400 پیش بینی کرده 
مالیات بر نقل و انتقال ســهام در مقایسه با رقم مصوب 
ســال 1۳۹۹، ۶.۲ برابر شــود؛ یعنی دوبــاره یک موج 
شــدید از هیجانات در بورس به راه خواهد افتاد که به 
گفته کارشناســان محوریت ســوداگری ها با حضور و 
نقش آفرینی بانک ها در این موج شدید هیجان به چشم 
می خورد. بر این مبنا کارشناســان معتقدند تبی شش 
برابر بزرگ تر از آنچه در ســال ۹۹ ایجاد شــد، به وجود 
خواهد آمد و سهام داران حقیقی خرد درگیر این هیجانات 
می شوند. در جریان حباب شکل گرفته در بورس نیز نقل 
و انتقاالت شــدت می گیرد و از این کانال دولت گمان 
می کند درآمدهای مدنظــرش از محل مالیات بر نقل و 

انتقاالت تأمین شود. این در حالی است که پورابراهیمی، 
نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی بنا 
ندارد روی سهام و سپرده های بانکی مالیات وضع کند، 
گفت: اولویت ما در مالیات بر عایدی سرمایه بخش امالک 
و مستغالت است و بحث خودرو هم فعال در دستور کار ما 
نیست. انتشار رسمی عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت در 
۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ ابعاد جالبی از کسب درآمد مالیاتی 
دولت از محل رونق بورس را نشان می دهد، به طوری که 
درآمد مالیاتی دولت از محل نقل وانتقال سهام تنها در 
۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ در حدود 1۳هزار و ۵00میلیارد 
تومان بوده است که رشد ۲40درصدی را نسبت به کل 
درآمد دولت از این محل در سال ۹۸ نشان می دهد. کل 

درآمد مالیاتی دولت از محل نقل وانتقال سهام در سال 
۹۸ حدود 4هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 
۹۷ بالغ بر ۵00درصد رشد کرده است. همه اینها نشان 
می دهد دولت برای تحقق مالیــات 1۹0هزار میلیارد 
تومانی خود در بودجه ۹۹، وزنه ســنگینی را به مالیات 
از بازار سهام اختصاص داده است. این درحالی است که 
دولت در خوش بینانه ترین حالت هم درآمدی بیشتر از 
۶ یا ۷هزار میلیارد تومان را از محل سهام برای سال ۹۹ 
پیش بینی نمی کرد، درآمدی که تنها در چندماه دوبرابر 
انتظارات دولت بوده است. صرف نظر ازمجموع مالیات 
دریافتی دولت از بازار سهام، بررسی ماهانه آن نیز نکاتی را 

به همراه داشته است.

مالیات بر نقل و انتقال سهام در بودجه 1400  ۶.2 برابر می شود

موج جدید هیجان در بورس
شایلی قرائی
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رئیس انجمن صنفی فروشــندگان تلفن همراه، 
سیم کارت و لوازم جانبی گفت: با توجه به نوسانات 
افزایش نرخ ارز مردم برای تهیه گوشــی و تبلت 
بیشتر به فروشــگاه های دست دوم فروشی روی 

آورده اند.
افشار فروتن الریجانی با اشاره به افزایش مراجعه 
برای خرید گوشــی تلفن همراه و تبلت کارکرده 
اظهار داشــت: با توجه به باال بودن قیمت کاالی 
نو طی ماه هــای اخیر، میــزان مراجعات مردم 
بــرای خرید کاالی دســت دوم افزایــش یافته 
اســت.وی افزود: اکنــون با توجه به نوســانات 
افزایش نرخ ارز مردم برای تهیه گوشــی و تبلت 
 بیشــتر به فروشــگاه های دست دوم فروشــی 

روی آورده اند.

رئیس انجمن صنفی فروشــندگان تلفن همراه، 
سیم کارت و لوازم جانبی تصریح کرد: در کل به 
دلیل شــیوع کرونا و لزوم استفاده دانش آموزان 
برای حضور مجازی در کالس های درس حجم 
مراجعه مردم برای خرید گوشــی تلفن همراه و 

تبلت افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل لزوم استفاده دانش 
آموزان از گوشی و یا تبلت مرجعات برای خرید 
این لوازم افزایــش یافته اما با توجــه به گرانی، 
میزان مراجعه برای خرید لوازم دست دوم نسبت 
به قبل افزایش قابل مالحظه ای داشــته است. 
فروتن الریجانی نوســانات نرخ ارز و شیوع کرونا 
را مهمترین عوامل افزایش خرید گوشی و تبلت 

کارکرده عنوان کرد.

نوســانات بــازار ارز و پیش 
بینی قیمت دالر برای ســه 
ماه پایانی ســال و آغاز سال 
1400 همچنان ادامه دارد. 
فعاالن بازار ارز بر این باورند 
که سرنوشت نهایی قیمت دالر با در دست گرفتن قدرت 
توسط رئیس جمهوری جدید آمریکا مشخص خواهد 
شد و برخی دیگر نیز معتقدند که عوامل داخلی بر تعیین 

قیمت دالر بیشتر تاثیر دارند. 
طی چند روز اخیر اما شاهد ریزش زیرپوستی قیمت دالر 
در بازار ارز بوده ایم که بنا بر پیش بینی ها این ریزش با 
روی کار آمدن بایدن و تثبیت قــدرت درآمریکا، روند 
سریعتری به خود خواهد گرفت. اما فصل مشترک پیش 
بینی ها این است که در هر صورت بعید است قیمت دالر 
به زیر ۲0 هزار تومان کاهش پیدا کند و این پیش بینی 
که به احتمال بسیار زیاد درست ترین پیش بینی در میان 
تمام پیش بینی ها از قیمت ارز است، بر دیگر بازارها نیز 

تاثیر خواهد گذاشت. 

برخی از تحلیلگران نیز باور دارند که بازار ارز در شرایط 
انتظاری قرار گرفته است و به همین دلیل هم تغییرات 
قیمتی و حجم معامالت پایین آمده اســت. به اعتقاد 
آنها، بازار در انتظار است که دوران ترامپ به پایان برسد 
و واکنش دولت جدید آمریکا نســبت به ایران را مورد 

سنجش قرار بدهند.

به هر ترتیب برخی انتظار دارند، دولت جدید آمریکا در 
پی کاهش تنش ها بربیاید و مذاکره با ایران را دستور کار 
قرار دهد. شماری از معامله گران امیدوارند با این اتفاق 
تحریم ها برداشته شــوند یا تخفیف یابند؛ با این حال، 
از آن جایی که در وقوع ایــن اتفاق تردید دارند، فعال در 
موقعیت فروش قــرار نگرفته اند و تصمیــم گرفته اند 

منتظر نشانه های قطعی تری باشند.  هادی حق شناس، 
کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: تاثیر قیمت 
ارز بر بازارهای دیگر کامال اثبات شده و این در حالی است 
که هیچ یک از بازارهای دالر، طال، سکه و بورس نتوانستند 
در فصل پاییز ارزش خود را حفظ کنند و همه دچار افت 
شدند. اما بیشترین افت ارزش در بازار سهام و کمترین 
آن در بازار ارز رخ داد. نقطه اوج قیمت ارز، سکه و برخی 
کاالهای سرمایه ای چهاردهم آبان ماه سال جاری بود. 
بعد از این تاریخ هر چند در برخی مواقع شاهد افزایش 
قیمت ها بودیم اما در مجموع ریزش توامان را جز در بازار 
سرمایه در سایر بازارها شاهدیم. عدم قطعیت در سیاست 
خارجی ایران موجب عدم اطمینان در ساختار اقتصادی 
ایران شده بود. حذف این عامل بعد از تحوالت احتمالی در 
سیاست خارجی موجب شده تورم انتظاری در نرخ دالر 

ادامه نیافته و قیمت ارز افزایش نیابد.
وی در ادامه افزود: زمانی که قیمت دالر افزایشی نباشد، به 
تبع آن قیمت سکه، طال و برخی اقالم سرمایه ای نیز  نمی 
تواند افزایشی باشد و طبعا سایر بازارها از جمله خودرو و 
مسکن نیز روند افزایشی چند ماه گذشته خود را ادامه 
نمی دهند. از این رو با کاهش قیمت ارز شاهد کاهش  در 

سایر کاالهای سرمایه ای خواهیم بود.

نرخ ارز در محدوده قیمتی مشخص حبس شده است 

ریزش خریداران دالر

سرنوشت نرخ ارز 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

قیمت ارز و اقتصاد در هم آمیختگی شدیدی با سیاست پیدا کرده و بنابراین در حوزه اقتصادی شاید قیمت های ارز توجیه مناسبی کارشناسی نداشته باشد. اما انتظارات تورمی از منازعات سیاسی داخلی و خارجی و چالش های پیرامونی معموال 
تاثیر بیشتری نسبت به کلیات اقتصاد بر بازارهای مختلف دارد. در همین راستا انتخاب بایدن که در عمل حتی کاخ سفید را تحویل نگرفته است اما توانسته است به دلیل کاهش انتظارات تورمی و کاهش چالش های سیاسی نه تنها جلوی رشد 
قیمت ارز را بگیرد بلکه کاهش حدود ۲۵ درصدی قیمت ارز را نیز سبب شده است. تاثیرپذیری اقتصاد از مولفه های سیاسی طبیعی است. هر چند در حوزه اقتصادی نیز عدم برگشت مناسب ارزهای صادراتی و کاهش صادرات غیرنفتی و نفتی 
به جهت تحریم ها و همچنین کاهش ارزآوری به جهت انتشار ویروس کرونا هم در التهابات اخیر تاثیر زیادی داشته است.  به نظر می رسد اگر در نیمه دی ماه تنش های منطقه ای با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره ترامپیست باال نگیرد، با 
تحویل کلید کاخ سفید توسط بایدن احتمال کاهش 10 تا 1۵ درصدی در قیمت ارز نیز وجود دارد و کاهش بیشتر قیمت ارز می تواند در برگشت عملی آمریکا به برجام و رفع تحریم ها صورت گیرد.  البته کاهش ابتال به ویروس کرونا و همچنین 
تزریق گسترده واکسن مربوطه نیز می تواند به رشد درآمدهای غیرنفتی منجر شده و نیاز واقعی بازار به ارز را تامین کند. اما آنچه سهم عمده ای در افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی دارد انتظارات است و در پی این انتظارات بخشی از 
ریال ها به دالر و یورو تبدیل می شود و در بخش های دیگر نیز کاالها جایگزین ریال در جهت حفظ ارزش پول ملی می شود. بنابراین کاهش انتظارات تورمی که در کوتاه مدت با کاهش چالش ها در منطقه و با آمریکا حاصل می شود تاثیر قوی 
تری دارد. در ادامه تالش در جهت افزایش صادرات غیرنفتی، تبدیل خام فروش به محصول فروشی و ایجاد مکانیزم های شفاف مالیاتی می تواند به افزایش درآمدهای دولت، افزایش درآمدهای ارزی و کاهش کسری بودجه دولت منجر شود و 
بر ثبات اقتصادی بیافزاید. فاکتور مهم تر از قیمت در بازارها ثبات است. ثبات در بازارها می تواند بر پایداری کسب و کارها، رونق تولید و افزایش صادرات غیرنفتی بیانجامد.  به هر ترتیب به لحاظ سیاسی مسئوالن سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید 
هر لحظه توان سنجی کنند و براساس تصمیمات سیاسی، استراتژی های میان مدت تری برای بخش های اقتصادی تعریف کنند. نمی شود بگوییم که شش ماه همین طور تحمل کنیم تا ببینیم چه می شود. بایستی ورود از یک فضای تحریمی به 
یک فضای دیگر تعریف و زمان بندی آن مشخص شود تا اقتصاد بتواند تاب آوری خودش را باال بیاورد. به  هر ترتیب بحث های سیاسی هم در این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد ضمن این که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید رایزنی های 
بیشتری انجام بدهد و از نیرو های تجاری و اقتصادی کمک بگیرد تا بازار های جدید را برای کشورمان از اوراسیا گرفته تا افغانستان و خلیج فارس تعریف کند و براساس تفاهم نامه های داخلی و گاه محرمانه بخشی از منابع به داخل کشور برگردد.    
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شادلو گفت: همه ساله ۸ هزار تن سیب و پرتقال 
برای تنظیم بازار شب عید ذخیره سازی می شود 
که این میزان در برابر تولید رقمی نیست.مجتبی 
شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با اشاره 
به اینکــه کاهش تولید ســیب درختی واقعیت 
ندارد، اظهار کرد: گرچه قبل از فصل برداشــت 
پیش بینی هایی مبنی بر کاهش تولید ســیب 
درختی داشتیم، اما پس از پایان برداشت و جمع 
بندی آمار نهایی، افت تولیدی اتفاق نیفتاده بود.

او افزود: با وجود آنکه تولید سیب درختی برخی 
مناطق دماوند دچار مشکل شد، اما در مجموع 
این منطقه سهم ۸ درصدی در ســیب ایران را 

داراست.
شــادلو با اشــاره به اینکه تولید داخل بهترین 
پشــتوانه برای تنظیم بازار اســت، بیان کرد: با 
توجه به عرضه مســتمر و متوازن تولید داخل، 
مشکلی در بحث تنظیم بازار نداریم. تولیدکننده 
چاره ای جز جمع آوری ندارد، در غیر این صورت 

محصوالت تولیدی از بین می رود.

نایب رئیس اتحادیه باغداران با اشــاره به اینکه 
برداشت عمده مرکبات به پایان رسیده است، بیان 
کرد: تولید مرکبات امسال به جز مقداری پرتقال 
به طور کامل جمع آوری و در سردخانه ها ذخیره 
شده است.او درباره آخرین وضعیت تنظیم بازار 
میوه شــب عید بیان کرد: در ارتبــاط با ذخیره 
سازی میوه شب عید باید بحث کارشناسی صورت 
گیرد، چنانچه این امر در سال های اخیر موثر بود، 
باید مجدد این کار انجام شود، در غیر این صورت 

تنها این موضوع هزینه برای دولت در بردارد.
نایب رئیس اتحادیه باغداران در پایان با اشــاره 
به اینکه ذخیره سازی ۸ هزار تن سیب و پرتقال 
در برابر تولید رقم چشــمگیری نیست، تصریح 
کرد: با وجود آنکه میزان ذخیره سازی در قبال 
تولید زیاد نیســت، بنابراین برحسب صالح دید 
حاکمیت تنظیم بــازار باید صورت گیرد چرا که 
سیاســت گذاران اصلی، حاکمیت است که باید 
در این خصوص تصمیم بگیرند و در صورت نیاز 

اتحادیه و تشکل ها تعامل می کنند.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
کشوری درباره آخرین وضعیت پروازهای خارجی، 
محدودیت پروازهای انگلستان، واردات واکسن کرونا 
و بازگردانده شدن بهای بلیت پروازهای لغو شده به 
مردم صحبت کرد.در میان خبرهای خوبی که در 
دنیا درباره تزریق نخستین واکسن تایید شده کرونا 
در انگلستان و انتقال آن به بسیاری از کشورها منتشر 
شد، شیوع ویروس جهش یافته کرونا در انگلستان 
شک جدیدی به کشــورهای جهان وارد شده و در 
همین راستا بسیاری از آن ها پروازهای خودشان را 
به مقصد و از مبدا انگلستان لغو کردند تا از ورود این 
ویروس جهش یافته به کشورشان جلوگیری کنند 
که البته ایران نیز تقریبا از 10  روز گذشته پروازهای 

انگلستان را به مدت دو هفته تعلیق کرد.
ابوالقاسم جاللی - معاون هوانوردی و امور بین الملل 
سازمان هواپیمایی کشوری در این باره اظهار کرد: 
در حال حاضر فعال پرواز از کشور انگلستان تا 14 
دی ماه ممنوع بوده که اگر ستاد ملی مقابله با کرونا 
در خواست کند، تعلیق آن تمدید خواهیم شد چرا 

که سالمت مردم برای ما از هر چیزی مهمتر است.
وی همچنین در پاسخ به ســوالی درباره اینکه آیا 
بهای بلیت پروازهای لغو شده به مردم بازگردانده 

خواهد شــد یا خیر؟ نیز توضیح داد: مســافران 
می توانند بهای بلیت پروازهای کنســل شــده را 
کامل دریافت کنند و هیچ جریمه ای متوجه مسافر 
نخواهد شــد.معاون هوانوردی و امــور بین الملل 
سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه سازمان 
هواپیمایی کشوری به عنوان دستگاه ناظر بر اجرای 
قوانین و ضوابط و اســتیفای حقوق مردم نظارت 
خواهد کرد، دربــاره آخرین وضعیــت و آمادگی 
ایرالین ها برای واردات واکســن کرونا، افزود: هیچ 
مسئله  و مشکلی برای واردات واکسن کرونا نداریم و 
اگر ستاد ملی مقابله با کرونا یا وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی بخواهد واکســن کرونا را از هر 
مقصدی وارد کند، با ایرالین هایی که امکانات حمل 
این واکسن را داشته باشند هماهنگ و  برنامه ریزی 

خواهد شد.
جاللی گفت: به عنوان مثال اگر بخواهند واکسن 
کرونا را از مقاصد و کشورهای اروپایی وارد کنند این 
موضوع را با شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران در میان می گذارند و این ایرالین هیچ مشکلی 
برای پرواز به این مقاصد و واردات واکسن کرونا ندارد 
و هواپیماهای آن نیز آمادگی کامل برای اجرای این 

ماموریت مهم را دارند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اســالمی جزئیاتی از طرح جدیــد نمایندگان 
برای افزایــش حقوق کارگران را تشــریح کرد.

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به وضعیت میزان 
افزایش حقوق کارگران در ســال آینده، اظهار 
کرد: هنوز میزان دقیق افزایش حقوق کارگران 
در سال 1400 مشخص نیســت، اما در مجلس 
تالش می کنیم این میزان کمتر از افزایش حقوق 
کارمندان نباشــد.وی با اشــاره به افزایش ۲۵ 
درصدی حقوق کارمندان طیق الیحه بودجه سال 
آینده، گفت: فعال جلسات شورای عالی کار برای 
میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده در 
حال برگزاری است که انتظار داریم حمایت های 
مناسبی از کارگران از لحاظ تأمین و بهبود وضع 

معیشتی صورت گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح 
کرد: باید وضعیت رفاهی و معیشــتی کارگران 
در حدی باشــد که به راحتــی بتوانند مخارج 
زندگی شان را تأمین کنند، در صورتی که امروز 
شاهدیم، کارگران حتی در تأمین نیازهای اولیه  
زندگی شان از قبیل مسکن و مایحتاج عمومی نیز 

با مشکل مواجه  هستند.
اســماعیلی با تأکید بر اینکه کارگران با حقوق 
حداقلی مشغول انجام وظایف شان هستند، گفت: 
کارگران دارای شأن و منزلتی هستند که در دین 

اسالم نیز به آن تأکید شده، از طرف دیگر چرخ 
تولید و اقتصاد کشور به دست کارگران می چرخد، 
بنابراین باید از سطح زندگی  رفاه عمومی نسبی 
برخوردار باشــند.وی همچنیــن از طرح جدید 
نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارگران 
خبر داد و افزود: طبق ماده 4۲ قانون کار، شورای 
عالی کار می بایست براساس نرخ تورم، نسبت به 
تعیین و افزایش میزان حقوق و دســتمزد اقدام 
کند، اما در هیچ جای آن قید نشده که این اقدام 

می  بایست صرفا یک بار در سال انجام شود.
نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس ادامه 
داد: براساس طرح جدید تعدادی از نمایندگان 
مجلس، شــرایطی را فراهم کرده ایم که حقوق 
کارگران دو بار در ســال و هر شش ماه، تعیین و 
شورای عالی کار نسبت به افزایش آن متناسب 
با نرخ تورم اقدام کند.اســماعیلی تصریح کرد: 
این طرح آماده شــده و بــه زودی، جهت اعالم 
وصول، تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد 
تا پس از تصویب نهایی و قانونی شدن آن بتوانیم 
در راســتای کمک به وضع معیشــتی کارگران 
اقداماتی را انجام دهیم.نایب رئیس کمیســیون 
اجتماعی مجلــس در پایان خاطرنشــان کرد: 
پس از اعالم وصول طــرح تغییر در نحوه تعیین 
میزان افزایش حقوق کارگران، این طرح در یکی 
از جلسات کمیســیون اجتماعی مجلس مورد 

بررسی قرار می گیرد.

معاون سازمان هواپیمایی كشوری اعالم كرد

آمادگی برای واردات واکسن و ادامه تعلیق پرواز انگلیس

فروش گوشی و تبلت کارکرده افزایش یافت

ذخیره سازی میوه شب عید در قبال تولید رقمی نیست

کمبودی در تولید سیب نداریم

طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران ۲ بار در سال
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چرا تپسی يك تاكسی اينترنتی كامل نيست؟
تپسی به عنوان یک سرویس تاکسی اینترنتی 5 مشکل مهم و اساسی دارد. شاید تا چند 
سال پیش آژانس های تاکسی تلفنی و تاکسی  تلفنی های بی سیم شهری فکر نمی کردند 
که با روی کار آمدن چند اپلیکیشن تاکسی اینترنتی کسب و کارشان در یک چشم به 
هم زدن از بین برود. ایده تاکسی اینترنتی در ایران با نمونه برداری از مدل های جهانی 
مانند اوبر، به نسخه موفق از تبدیل یک کسب و کار سنتی به یک بیزینس مدرن تبدیل 
شده اند. ایده ای که با استقبال چشمگیر مردم به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران 
همراه شد و حاال به یک کسب و کار میلیاردی تبدیل شده است.در این مطلب تمرکز ما 
بر روی سطح و کیفیت خدمات ارائه شده از طرف اپلیکیشن تپسی است، این سرویس از 
سال 95 فعال شده اما با توجه به قدمت 4 ساله آن تاکنون رشد خاصی در ارائه خدمات 
نداشته و به طور کامل تحت تاثیر قدرت سرویس تاکسی اینترنتی رقیب خود قرار گرفته 
است. مشکالت تاکسی اینترنتی تپسی تا حدود زیادی به تفکر تیم توسعه دهنده آن باز 
می گردد، خط مشی و اهداف اشتباه در کنار تالش بی فایده برای رهایی از سایه قدرت دیگر 
اپلیکیشن های تاکسی اینترنتی موجب شده تا تپسی به جای پیشرفت تنها درجا بزند 
و حتی کاربران قدیمی خود را نیز از دست بدهد.ایرادات متعددی که در تجربه شخصی 
از این سرویس داشتم و نظرات منفی فراوانی که در فضای مجازی در مورد تپسی دیده 
می شود، ما را مجاب کرد تا در این مقاله با برشمردن اصلی ترین مشکالت این اپلیکیشن، 

شما را از نقاط ضعفش باخبر سازیم.

سفیر دیدی..ندیدی..!!
از همان ابتدا که تپسی را نصب می کنید و می خواهید از سرویس آن استفاده کنید، با یک 
مشکل بزرگ مواجه خواهید شد )شهر بررسی ما تهران است(. تعداد رانندگان تپسی که 
این شرکت به آن ها لقب سفیر را داده بسیار کم است، به همین دلیل در بسیاری از مناطق 
اصال سفیری حضور ندارد تا بخواهد درخواست شما را تائید کند. در واقع تپسی در ارایه 
ابتدایی ترین خدمت خود نیز سربلند بیرون نمی آید، حال فکر کنید دیگر سرویس های 
این اپلیکیشن چه وضعی دارند. شما برای گرفتن تپسی باید زمان زیادی را منتظر بمانید 
تا یک سفیر در منطقه تان پیدا شود، تازه در این حالت باید دید سفیر اصال سفر شما را 
تائید می کند یا خیر. البته این اتفاق کامال طبیعی است، زمانی که کاربران یک سرویس 

تاکسی اینترنتی کم باشد، دلیلی ندارد یک راننده بخواهد در آن سرویس فعالیت کند!

سفیران کمتر، پول بیشتر
ایراد بزرگ دیگری که در استفاده از تپسی متوجه آن خواهید شد، هزینه بیشتر آن نسبت 
به رقباست. تپسی را می توان گران ترین تاکسی اینترنتی در ایران نامید، قیمت بسیاری 
از مسیر های انتخابی در تپسی بیشتر از دیگر اپلیکیشن های رقیب است. به عنوان مثال 
به تصاویر زیر توجه کنید، در این تصاویر مشــخص است که در یک مسیر برابر، قیمت 
پیشنهادی تپسی بیش تر از دیگر اپلیکیشن های تاکسی اینترنتی است.با هر منطقی 
حساب کنید، تپسی برای جذب مسافران بیشتر باید قیمتی ارزان تر از رقبای خود ارائه 
دهد اما اینگونه نیست، قیمت های تپسی در بیشــتر موارد باالتر از دیگر تاکسی های 
اینترنتی هستند، با توجه به قیمت باال و تعداد کم رانندگان این اپلیکیشن، گاهی اوقات 
به جای گرفتن تاکسی اینترنتی با این سرویس، اگر کنار خیابان بایستید و یک دربستی 

بگیرید، زودتر و ارزان تر به مقصد خود می رسید!تپسی

نقشه ای که اختصاصی نیست!
تپسی دارای نقشه اختصاصی برای اپلیکیشن خود نیست و از گوگل مپ استفاده می کند. 
البته شاید این مورد چندان مهم به نظر نرسد اما اگر کاربران در اتصال با اینترنت جهانی 
دچار مشکل شوند )امری که در کشور ما سابقه دارد(، استفاده از آن تقریبا غیرممکن 

خواهد شد!

تپسی تنها در چند شهر بزرگ فعال است
یکی دیگر از ایرادات بزرگ و غیرقابل چشم پوشی تپسی، تعداد کم شهرهای تحت پوشش 
این سرویس است، فرض کنید شما از تهران به سمنان، قزوین، کیش یا اردبیل رفته اید، در 
شهر مقصد نمی توانید از تپسی استفاده کنید، حتما باید یک اپلیکیشن دیگر نصب کنید.

نکته مهم دیگر نبود سرویس موتور برای رساندن مسافر یا پیک است، در ساعات شلوغ 
شهرهای بزرگ مانند تهران به ویژه زمانی که عجله هم داشته باشید، گرفتن موتور برای 
رسیدن به مقصد یک راه حل بسیار جذاب است، اما تپسی سرویس موتور ندارد و این یک 
نقطه ضعف بزرگ محسوب می شود. پیک موتوری هم یک سرویس پرطرفدار است که در 
تپسی دیده نمی شود، رساندن بسته های کوچک با موتور، به صرفه جویی در هزینه و زمان 
کمک زیادی می کند، اما در این اپلیکیشن شما تنها می توانید برای ارسال بسته، خودرو 
درخواست دهید. برای گرفتن پیک از تپسی باید زمان زیادی را منتظر بمانید، همچنین 
از لحاظ قیمتی نیز درخواست پیک با تپسی به صرفه نیست، نبود پیک موتوری موجب 
شده تا سرعت رسیدن بسته شما کند شود و از طرفی بسیاری از دارندگان موتور سیکلت 

به استفاده از اپلیکشن رقیب تپسی روی بیاورند.

GPS اعتراض تاکسی های اینترنتی از اختالل
اختالل در جی پی اس چندی سالی است هراز گاهی به ویژه در پایتخت خبرساز می شود؛ 
وزارت ارتباطات هر بار می گوید در این مورد شکایت قضایی انجام داده اما هنوز نتیجه این 
شکایت ها اعالم نشده است. دلیل هر چه باشد این روزها فعالیت برخی مشاغل تحت تاثیر 
این موضوع قرار گرفته است؛ از جمله رانندگان تاکسی های اینترنتی.رانندگان تاکسی 
اینترنتی از جمله این افراد هستند. آنها در گروه های تلگرامی خود از موضوع اختالل در 
جی پی اس گالیه کرده اند و نوشته اند که این موضوع پیدا کردن مسیرها و رسیدن به مبدا 
و مقصد را برای آنها مشکل کرده است.از سوی دیگر ظاهرا این روزها جی پی اس، موقعیت 
برخی از رانندگان را مهرآباد نشان می هد، در حالی که آنها در نقاط دیگری از شهر از جمله 
سبالن، معلم، شریعتی یا پل سیدخندان بوده اند.بر اساس توضیح برخی از رانندگان، این 
موضوع باعث شده آنها به اشتباه درخواست مسافرانی از فرودگاه مهرآباد را بپذیرند و بعد 

ناچار به لغو سفر شوند که این موضوع به کسر امتیاز از آنها نیز منجر شده است.

گالیه کسب و کارهای لوکیشن محور
اختالل در جی پی اس به ویژه در نقاطی از تهران، چند سالی است که گاه خبرساز می شود. 
تیر ماه سال گذشته نیز همین موضوع تکرار شد.در آن زمان، فالح جوشقانی، معاون وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرده بود که این اختالل اعتراض کسب و کارهای 
مبتنی بر لوکیشن از جمله سرویس های حمل و نقل اینترنتی و مشترکان شبکه های 
اینترنتی را برانگیخته است.او این اختالل را عمدی و مسبوق به سابقه دانسته و از شناسایی 
منبع اختالل و پیگیری قضایی موضوع خبر داده بود.فالح جوشقانی حتی گفته بود که 

این اختالل امنیت حرکت هواپیماها و ناوبری هوایی را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

شخصی حقیقی مسئول ماجراست؟
شاید شــفاف ترین موضع گیری در این زمینه را تا کنون ســیدجمال هادیان، رئیس 
مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات کرده باشد. او در فروردین ماه امسال، در گفتگو با 
انصاف نیوز به سامانه ای با عنوان پاداسکای اشاره کرده بود که کار آن ایجاد پارازیت در 
جی پی اس است.به گفته او هر چند وزرات ارتباطات نمی داند مسئول ایجاد پارازیت در 
شبکه جی پی اس تهران کیست اما شخصی حقیقی مسئولیت ساخت سامانه پاداسکای 
را پذیرفته است و »اینکه ایشــان بنا به اظهارات خودشان عامل این پارازیت خطرناک 
و حادثه ساز باشند و هنوز با او برخورد نشــده جای تعجب است.« اشاره او به علی اکبر 
رائفی پور است که ادعا می کند این سامانه را در شرکت خود تولید کرده است. پاداسکای 
ظاهرا پهپادهای در ارتفاع زیاد را شناسایی و با ایجاد اخالل در سیستم راداری، آنها را 

منهدم می کند.

اخبار

بازار خودرو که تب افزایش 
چند میلیونــی دامن آن را 
گرفتــه در حالــی بازیچه 
دســت تکیه زننــدگان 
بــر کرســی های ســبز 
بهارستان، خودروسازان، شــورای رقابت و اینک 
سازمان بازرسی شــده که هر کدام چند شب یک 
بار، خوابی جدید برای آن می بینند و در میانه شب 
پنجشنبه، سازمان بازرسی خوابی مشوش برای آن 

دیده است. 
بعد از آنکه شــورای رقابت روز سه شــنبه فرمول 
به روز شده را برای 45 درصد تولیدات داخل رونمایی 
کرد، تب و تابی بازار خودرو را فراگرفت که طبیعتا 
نتیجه اش  باال رفتن چنــد میلیونی قیمت برخی 

خودروها بود. 
در این رابطه بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی 
گفت: طرحی که شورای رقابت برای تعیین قیمت 
خودرو در نظر گرفته است از طرف سازمان بازرسی 
کشور مورد ایراد است و باید تجدیدنظر شود. اشکان 
میرمحمدی دربــاره مصوبه اخیر شــورای رقابت 
برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید افزود: 
با بررسی های به عمل آمده، شــرایط بازار برای به 
کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند 
و همزمان با این مصوبــه قیمت ها هم افزایش پیدا 

می کند.میرمحمــدی تصریح کرد: مقرر شــده تا 
در بازه زمانــی یک ماهه و طی ســه ماه به صورت 
30 درصد، 30 درصد این قیمــت برای تعدادی از 
خودرو ها افزایش پیدا کند، ولی این رقم در مابقی 
خودرو ها هم مؤثر خواهد بود و بازار را دچار التهاب 

می کند.
وی گفت: با این مصوبه شورای رقابت مرجع تعیین 
قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار 
می گیرد و بــا عرضه قطره چکانی خودرو توســط 
خودروسازان، نبض بازار را کنترل می کنند که این 

شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد.
بازرس کل امور صمت ســازمان بازرســی افزود: 

با توجه بــه این شــرایط که ایده آل هم نیســت 
تصمیم گرفته شده مســتلزم تجدید نظر خواهد 
بــود. میرمحمــدی ادامــه داد: هفته گذشــته 
نامــه ای بــه شــورای رقابــت ارســال کردیم و 
درخواســت تجدید نظر را ارائه دادیــم، ولی روز 
 گذشــته مصوبــه شــورای رقابــت ابالغ شــده

 است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه افزایش تولید 
منجر به کاهش قیمت یا افزایش قیمت می شــود 
هم گفت: افزایش تولید در صورت عرضه مناســب 
در بــازار می تواند قیمت را بــه نوعی کاهش دهد، 
ولی مدیریت این موضوع در اختیار خودروساز قرار 

می گیرد.میرمحمدی افزود: اقدام شــورای رقابت 
شتابزده است و بایستی با شــاخص های دیگر در 
ارتباط با کاهش قیمت خــودرو و تدبیر برای زیان 
انباشته خودروســازان تصمیمی اتخاذ کند تا هم 
از تولید حمایت شــود و هم به مصرف کننده فشار 
وارد نشود. وی ادامه داد: اگر قرار باشد که مدیریت 
بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعاً برای حفظ 
منافع خود اتفاقاتی رخ می دهد که زیان آن به مردم 

می رسد.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، تبعات 
قیمت گذاری شــورای رقابت در صنعت خودرو را 

بررسی می کند. 

سازمان بازرسی رسماً خواستار لغو مصوبه شورای رقابت برای گرانی خودرو شد

التهاب  در آشفته  بازار خودرو
دخالت سازمان بازرسی در بازار خودرو به بهانه نظارت

تعمیق فساد در صنعت خودرو با قیمت گذاری دستوری
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو

تصور اینکه با فرمول جدید شورای رقابت، آرامش به بازار خودرو بازخواهد گشت و قیمت ها روند معقول خواهند گرفت، تصوری بیهوده است. مگر تاکنون فرمول های مختلف در این بازار کار کردند که از این به بعد هم کار کنند؟ 
لذا آقایون مسئول لطف کنند در دفاتر خود بنشینند و بازار را رها کنند چون اگر حاصل مدیریت آنها وضعیت بلبشویی است که شاهد آن هستیم و در پی آن پراید ظرف دو سال تا سقف 10 برابر شد و از 17 میلیون به 160 میلیون 

تومان رسید و با فرمانی که داشت می رفت به 200 میلیون هم می رسید، فرق زیادی با اینکه مدیریت نکنند، نیست و اجازه بدهند بازار خودرو در فضای آزاد خود کار کند. 
واقعیت این است که ما در حال حاضر با 160 هزار میلیارد تومان تجمیع بدهی در شرکت های خودروسازی مواجه هستیم و بیش از یک میلیون انسان درگیر این شرکت ها هستند. کیفیت محصوالت آنها که نمی توان گفت نازل، 

بلکه زیر نازل است. قیمت گذاری دستوری شورای رقابت چیزی جز ادامه تخریب سرمایه اجتماعی و تعمیق فساد نیست.
در فضای کنونی همه مدعی مدیریت این بازارند و هیچ کس هم مسئولیت هیچ چیز را قبول نمی کند، بنابراین متاسفانه هیچ گاه بازار خودرو رنگ آرامش را نخواهد دید و هرچه دیرتر با این سوءمدیریت و ناکارآمدی و فساد ساختاری، 
مقابله کنیم تبعات آن در جامعه بسیار بیشتر می شود و آن چیزی که در این بین به شدت دارد از بین می رود، سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه اجتماعی ای را ما داریم در کشور از بین می بریم که برای کل کشور بسیار مضر است. 
توجه داشته باشیم که اوال شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و سازمان بازرسی یک نهاد زیرقوه ای است. نکته دوم این است که در تعریف شــغلی سازمان بازرسی اظهارنظر در مورد بازار خودرو وجود ندارد و این اظهارنظر 

نوآورانه بوده که چنین حرفی زده اند. 
وظیفه سازمان بازرسی، کشف فساد سیستمی و پرسنلی دولت است. اینکه قیمت خودرو در بازار چند است، به این سازمان ارتباطی ندارد. سازمان بازرسی می تواند نسبت به تخلفات پرسنلی که در شورای رقابت اتفاق می افتد 

گزارش تهیه و به دادگاه ارسال کند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل فرابــورس ایران از تامیــن مالی 30 
شرکت دانش بنیان در بورس و فرابورس خبر داد.

امیر هامونی موضوع تهدیدها و فرصت های ورود 
استارتاپ ها به بورس پرداخت و ارقامی درخصوص 
وضعیت تامین مالی حوزه نوآوری و دانش بنیان از 
مسیر فرابورس را مورد بررســی قرار داد و اظهار 
داشت: بالغ بر 30 شــرکت دانش بنیان در بورس 
و فرابورس تامین مالی شــده اند و حدود 13 هزار 
میلیارد تومان سهام شــرکت های دانش بنیان در 
فرابورس درحال معامله است.به شیوه سنتی برای 
ورود شــرکت ها به بازار ســرمایه و پذیرش آن ها 
در بورس و فرابورس بحث شــفافیت اطالعاتی، 
کیفیت افشــای اطالعــات، رعایــت الزام های 
حاکمیت شرکتی و ارزش گذاری سهام شرکت ها 
مهم ترین موارد مدنظر است و این مساله در دنیای 
استارتاپ ها به ویژه پررنگ تر است.وی با اشاره به 
اینکه شــرکت های اینترنتی که در دو تا سه سال 
گذشته درخواســت پذیرش خود را به فرابورس 
ارائه کرده اند تا حدود زیادی پیشــرفت کرده اند، 
افزود:این شــرکت ها شاید از شــرکت هایی که 

به شکل سنتی وارد بازار می شــوند نیز شفاف تر 
شده اند اما نحوه ارزش گذاری آنها یکی از مهم ترین 
چالش های ورود این قبیل شــرکت ها به بازار به 

شمار می رود.

 ارزش گذاری کسب وکارها
 مدیرعامل شرکت فرابورس ایران ضمن یادآوری 
اینکــه شــرکت های تامین ســرمایه و نهادهای 
مالی دارای مجوز از ســازمان بــورس می توانند 
در زمینه ارزش گذاری این قبیل کســب وکارها 
 فعالیــت کننــد، گفت:این شــرکت ها شــاید 
از چندیــن روش مختلــف اســتفاده کنند و در 
نهایت از نتایــج آنها میانگین بگیرنــد یا حتی از 
نظرات خبــرگان در این زمینه اســتفاده کنند.

 بــرای مــا مهــم اســت کــه مدیران شــرکت 
نگاهی با ثبــات به تیم مدیریتــی و رهبری خود 
داشته باشــند، همچنین ســهامداران عمده به 
راحتی اقدام به خــروج از مجموعــه نکنند و در 
واقع جانشــین پروری به خوبی در این کسب وکار 

انجام شود.

  دوره فعالیت شرکت های نوآور
 هامونی با یادآوری اینکه نگاه بورس نگاهی مبتنی 
بر تداوم فعالیت اســت، خاطرنشــان کرد:امروز 
در حوزه تامین مالــی نــوآوری ابزارهایی مانند 
صندوق های سرمایه گذاری جســورانه داریم که 
عمر محدودی دارند که از ابتــدا هم در امیدنامه 
آن ها دوره فعالیت و عمرشــان ذکر می شود، اما 
در حوزه شــرکت های نــوآور، کســب وکارهای 
اینترنتی و استارتاپ ها نگاه گردانندگان آن ها باید 
عمیق و بلندمدت باشد.چنانچه شرکتی موازین 
حاکمیت شــرکتی را به خوبی رعایت کرده باشد 
و با جابه جایی مدیر ایــن مجموعه خللی در روند 
فعالیت های آن ایجاد نشود، برای پذیرش در بازار 

قابلیت بررسی خواهند داشت.

 صندوق های سرمایه گذاری جسورانه
 وی همچنیــن در مــورد آخریــن وضعیــت 
صندوق های ســرمایه گذاری جســورانه، عنوان 
کرد:تعداد 10 صندوق جسورانه اکنون در فرابورس 
وجود دارد که اندازه آنهــا حدود یک هزار میلیارد 

تومان است و مبلغ تادیه آنها 300 میلیارد تومان 
و مبلغ ارزش بازار نیز 300 میلیارد تومان است.

همچنین ۶ صندوق جســورانه دیگر نیز در حال 
پذیرش در فرابورس اســت که ارزش آنها ۵۶۰ 
میلیاردتومان بوده و صندوق پیشگام به ارزش ۲۴۰ 
میلیاردتومان بزودی در فرابورس پذیره نویسی 

خواهد شد.

  صندوق های سرمایه گذاری خصوصی
 مدیرعامل فرابورس ایران در پایان به صندوق های 
سرمایه گذاری خصوصی اشاره و بیان کرد:به شش 
صندوق خصوصی مجوز فعالیت داده ایم و در حال 
ورود به بازار هستند که مجموع ارزش آن ها بیش 

از 3 هزار میلیاردتومان است.
پول به انــدازه کافی بــرای ســرمایه گذاری در 
اســتارتاپ ها در بازار وجــود دارد، امــا هنر این 
کســب وکارها و صندوق ها اســت که بــه زبان 
مشــترکی با یکدیگر برســند و تزریــق و جذب 
 منابع از جانــب اســتارتاپ ها به خوبــی انجام 

شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
با بیان اینکه به دلیل عدم اقبال کاربران نســبت 
به ســامانه امتا، احراز هویت کاربران هنوز به طور 
کامل و جامع انجام نمی شــود، از حمایت مجلس 
شورای اسالمی از بازگشت قیمت ها به آگهی های 
فروش اینترنتی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه 
ثبت قیمت در ســایت های فــروش اینترنتی با 
دستور قضایی ممنوع شده باید از همان طریق هم 
ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز چیزی در این 

زمینه ابالغ نشده است.
رضا الفت نسب با بیان اینکه نمایندگان مجلس به 
این نتیجه رسیدند که حذف قیمت ها از سایت های 
اینترنتی تاثیری بر نوسانات قیمت خودرو و مسکن 
نداشته است، تصریح کرد: در این زمینه جلساتی 
هم برگزار شده و در آخرین جلسه ای که در مرکز 
پژوهش های مجلس برگزار شــد این موضوعات 
مطرح شد اما با توجه به اینکه با دستور قضایی ثبت 
قیمت در سایت های فروش اینترنتی ممنوع شده 
باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، 

اما هنوز چیزی در این زمینه ابالغ نشده است.
وی افزود: موافقت کمیســیون های مجلس با این 

موضوع که ممنوعیت درج قیمت ها در آگهی های 
فروش اینترنتی تاثیری در بازار نداشته، پشتوانه 
خوبی برای رفع ممنوعیت است و کار کارشناسی 
در این زمینه انجام شده و قوه قضاییه می تواند رویه 
خود را نســبت به آن عوض کند و اجازه دهد که 

قیمت ها به سایت های فروش اینترنتی بازگردد. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
در ادامه درباره وضعیــت احراز هویت کاربران نیز 
گفت: ابتدا دادستانی بر اســاس مراجعاتی که در 
پرونده ها داشت به این نتیجه رسید که حتماً باید 
موضوع احراز هویت را جدی بگیــرد و در همان 
زمان سامانه امتا را به عنوان مرجع اعالم کرد، اما 
این سامانه نتوانست آن طور که باید و شاید مورد 

اقبال صاحبان کسب و کار قرار گیرد. 
وی همچنین با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات در 
این زمینه مرجع است و باید پیگیر باشد، تصریح 
کرد: بنابراین احراز هویــت کاربران هنوز به طور 
کامل و جامع انجام نمی شود و پیشنهاد ما این است 
که موضوع احراز هویت به یک سامانه منحصر نشود 

و اجازه داده شود از خدمات و امکانات سامانه های 
دیگری که در حال حاضــر فعالیت می کنند یا در 

آینده راه اندازی می شوند هم استفاده شود. 

لزوم استفاده از ظرفیت های کنونی در 
سامانه های بورسی برای احراز هویت

الفت نســب با اشــاره به اینکه حاکمیــت باید 
هزینه های احراز هویت را کاهــش و ترجیحا آن 
را رایگان کند، اظهار کرد: احراز هویت در فضای 
مجازی کشور به عهده حاکمیت است که می تواند 

با ابزارهای مختلفی آن را بهتر انجام دهد.
 برای مثال در بحث تقســیم ســهام عدالت و به 
طور کلی بورســی شــدن افراد، چند ده میلیون 
از مردم احراز هویت شــدند که می تــوان از این 
ظرفیت هــا اســتفاده کرد تــا تعداد زیــادی از 
افرادی کــه از همین طریق احراز هویت شــدند 
 از ســرویس های آنالین هم به راحتی اســتفاده 

کنند. 
چرا از امتا استقبال نشد؟

به گفته عضــو هیئت مدیــره اتحادیه کســب 
و کارهای مجــازی، یکی از ایرادات ســامانه امتا 
این بود که این ســامانه درون برنامــه ای نبود. به 
عبارتی کســب و کارها بعد از ورود )الگ این( در 
این ســامانه باید دوباره در یک پلت فرم دیگر هم 
وارد می شــدند. موضوع دوم هم تضمین کیفیت 
خدمات ســرویس اســت؛ یعنی اگر به هر دلیلی 
این سیستم قطع شد چه جایگزینی دیده شده؟ 
 آیا کسی پاسخگو اســت و ضرر و زیانی پرداخت

 خواهد شد؟
اردیبهشت ماه امســال و به دنبال افزایش شدید 
قیمت خودرو، دادستانی، سایت های فروش ملک 
و اتومبیــل را از درج قیمت ها منع کرد. همچنین 
برای جلوگیری از ایجاد آگهی توسط کاربران بدون 
هویت، اواخر شــهریورماه، دادستانی طی نامه ای 
کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی 
خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از 
اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند؛ 
به طوری که کاربران با درج کد ملی حساب کاربری 
بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی 

داشته باشند.

مدير عامل شركت فرابورس ايران:

تامین مالی ۳۰ شرکت دانش بنیان در بورس و فرابورس

بازگشت قیمت به سایت ها در انتظار دستور قضایی

يادداشت
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