
برابر آخرین آمارها، بیــش از ۵۲۲ هزار پرونده جهت دریافــت وام کرونا در 
سیستم بانکی به ثبت رسیده و بیش از هشت هزار میلیارد تومان تسهیالت به 
متقاضیان و صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا پرداخت شده است.به گزارش 
ایسنا، فاز اول پرداخت تســهیالت حمایتی کرونا، پس از چند مرحله تمدید 
مهلت ثبت نام در آذر ماه به پایان رســید با این حال روند پرداخت تسهیالت 
کرونا به متقاضیان در بانکها متوقف نشد و برابر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
مقرر شد پرداخت تسهیالت به پرونده هایی که در سیستم بانکی وجود دارد، 

کماکان ادامه داشته باشد.
برابر اعالم اداره کل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، تاکنــون ۵۲۲ هزار پرونده دریافت وام در سیســتم بانکی به ثبت 

رسیده و از مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان تســهیالت درخواستی، بیش از 
هشت هزار میلیارد تومان به متقاضیان و صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا 
پرداخت شده است.در ادامه حمایت دولت از صاحبان مشاغل شدیدا آسیب 
دیده از کرونا، ستاد ملی مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، پرداخت تسهیالت 
حمایتی به کسب و کارهای حوزه گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان 
را به تصویب رساند. بر این اساس در فاز دوم، پرداخت تسهیالت به سه گروه از 
مشاغل و کسب و کارهای حوزه گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان 
آغاز خواهد شد که این گروه تا پایان دی ماه می توانند برای ثبت نام و تشکیل 
پرونده بانکی جهت دریافت وام اقدام کنند.پرداخت تسهیالت کرونا در مرحله 
دوم به سمت بنگاه محوری تغییر یافته و چارچوب پرداخت وام مشابه تسهیالت 

قبلی اســت با این تفاوت که در این مرحله بنگاهها و واحدهای اقتصادی بر 
اساس چارچوب تعیین شده از سوی دستگاه اجرایی مربوطه تسهیالت مذکور 

را دریافت خواهند کرد.
برابر اعالم معاونت اشتغال وزارت کار، در این مرحله از پرداخت تسهیالت کرونا، 
چهار حوزه گردشگری و صنایع دستی، حمل و نقل، فرهنگ و هنر و ورزش و 
جوانان مورد توجه قرار گرفته و رقمی در حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 

به این بخشها پرداخت خواهد شد.
پیش از این مهلت ثبت نام وام کرونا برای فعاالن حوزه گردشــگری تا پایان 
آذرماه بود که با موافقت کارگروه مقابله با کرونا این مهلت تا پایان دی ماه تمدید 
شد.بر این اساس متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیالت کرونا در هر سه 

گروه گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان تا پایان دی ماه برای ثبت نام 
در سامانه کارا و دریافت وام کرونا فرصت دارند. بازپرداخت اقساط تسهیالت 
کرونا نیز با ســه ماه تنفس از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد تا به تاب 

آوری بیشتر این دسته کسب و کارها کمک شود.
به گزارش ایسنا، برابر مصوبات ستاد مقابله با کرونا مقرر شده برای کمک به 
صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا در 
فعالیت خود دچار مشکل شده اند، تسهیالت با نرخ ۱۲ درصد پرداخت شود که 
برای این منظور متقاضیان باید از طریق ثبت نام در سامانه کارا وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اقدام و پس از تایید ســامانه و معرفی به بانک، تسهیالت 

درخواستی را از طریق شعب بانک دریافت کنند.

ارزش بیتکوین پس از چندین صعود متوالی، ســرانجام نزولی شد.به گزارش 
ایسنا به نقل از سی ان بی سی، بیتکوین که در روزهای اخیر تا ۴۱ هزار دالر پیش 
رفته بود از ادامه این روند باز ماند و تا ۳۹ هزار دالر عقب نشست.  برای نخستین 
 بار در تاریخ ارزهای دیجیتالی اکنون ارزش آن ها از یک تریلیون دالر گذشته 
اســت. از ماه مارس که ارزش بیتکویــن ۳۸۵۰ دالر تاکنــون ارزش این ارز 
دیجیتالی محبوب بیش از ۹۰۰ درصد افزایش یافته اســت و با توجه به ورود 
بانک های مرکزی به عرصه راه اندازی ارز دیجیتالی و مقبولیت بیشتر رمزارز ها 

در پرداخت های الکترونیکی انتظار می رود ارزش آن ها بیش از پیش افزایش 
یابد. سرگی نظروف- بنیان گذار موسسه چین لینک- گفت: هر چه بیشتر می 
گذرد اطمینان مردم و معامله گران نســبت به ارزهای دیجیتالی بیشــتر می 
شود و فناوری بالک چین بیشتر و بیشتر وارد زندگی روزمره می شود. شاید به 
نظر برخی ها بازار ارزهای دیجیتالی یک تریلیون دالر ارزش نداشــته باشد اما 
واقعیت این است که این بازار پتانسیل رســیدن به ارقام بسیار باالتری را دارد. 
به گفته بانک جی پی مورگان جریان سرمایه ورودی به بازار ارزهای دیجیتالی 

در ماه های پایانی سال قبل افزایش کامال محسوسی داشته است و این مساله 
بدان معنا خواهد بود که پتانسیل رشد زیادی برای ارزهای دیجیتالی در سال 
۲۰۲۱ متصور خواهد بود. بزرگ ترین بانک آمریکایی از احتمال رسیدن ارزش 
بیتکوین به ۱۴۶ هزار دالر در بلندمدت خبر داده اســت. در حال حاضر ارزش 
بازار بیتکوین ۵۷۵ میلیارد دالر برآورد می شود که در صورت تحقق قله پیش 
بینی شــده چی پی مورگان، این میزان با رشد ۴.۶ برابری به ۲.۷ تریلیون دالر 
خواهد رســید.  با این حال برخی از معامله گران و کارشناسان معتقدند صعود 

ارزهای دیجیتالی بیش از حد بوده و هر لحظه امــکان ترکیدن حباب قیمتی 
آن ها وجود دارد. به عقیده این دســته از معامله گران، ارزهای دیجیتالی هنوز 
وابستگی بســیار زیادی به بیتکوین دارند و اگر این ارز به هر دلیل دچار ریزش 
سنگین شود، سرنوشت مشابهی برای ســایر ارزها رقم خواهد خورد. در حال 
حاضر ۶۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین و ۱۳ درصد در 
 اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران 

بر بستر بالک چین ایجاد شد.

نماینده تهران در مجلس از ثبت درخواســت خود برای 
تحقیق و تفحص از شستا در مجلس خبر داد.علی خضریان 
در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: بــرای پیگیری حقوق 
مردم و به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی درخواست 
تحقیق و تفحص از شستا )شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی( را در مجلس ثبت کردم. شرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی، شرکت هلدینگ سرمایه گذاری متعلق 
به سازمان تأمین اجتماعی اســت که در زمینه مدیریت 
ســرمایه گذاری، تجارت و بازرگانــی، مدیریت دارایی و 
مبادالت ســهام شــرکت ها، فعالیت می کند.وی افزود: 
شستا در سال ۱۳۶۵ در قالب یک شرکت سهامی خاص، 
با ســرمایه اولیه ۲ میلیارد تومان، از دارایی های سازمان 
تأمین اجتماعی تأســیس شــد و در حال حاضر به طور 
متوســط معادل ۱۰ درصد از مجموع ارزش بازار بورس 
اوراق بهادار تهران متعلق به شــرکت های زیرمجموعه 

شستا اســت.این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود 
ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، دارای 
۱۶۵ شرکت مدیریتی و ۶۵ شرکت غیرمدیریتی می باشد 
که فعالیت های گسترده ای را در صنایع مختلف از جمله 
صنایع دارویی، سیمان، قیر، کارخانجات الستیک و تایر، 
ترابری ریلی و برخی فعالیت های اقتصادی دیگر دارد. از 
شرکت های وابســته که تمام یا بخش عمده سهام آن ها 
متعلق به شستا است؛ شامل شرکت هلدینگ پتروشیمی 
تاپیکو، کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران، شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان، شــرکت ملی صنایع مس ایران، 
شرکت پاالیش نفت ایرانول، شــرکت پتروشیمی جم، 
شرکت خدمات بهداشتی و درمانی میالد سالمت هستند. 
خضریان یادآور شد: شستا یک شــرکت سرمایه گذاری 
است که در حال حاضر مجموعه ای با بیش از ۲۰۰ شرکت 
را اداره می کند. مجموع دارایی های این شرکت در سال 

۱۳۹۷ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان و درآمد ساالنه آن 
نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان اعالم شــده است. این 
موضوع با توجه به نوسانات ارز و همچنین افزایش حدودا 
۳۰۰ درصدی ارزش ملک در یکی دو ســال اخیر قطعا ۲ 
برابر شده است؛ چرا که بسیاری از دارایی های شرکت ها در 
قالب خرید امالک و مستغالت تعریف می گردد. همچنین 
درآمد شرکت های فرعی شستا که در بورس تهران فعال 
می باشند در ســال ۱۳۹۱ در مجموع بالغ بر یک هزار و 
ششصد میلیارد تومان برآورد شد. وی با اشاره به گستردگی 
حوزه فعالیت های این شرکت گفت: فعالیت های شستا 
تقریبا در صنایع استراتژیک می باشد و همچنین توان مالی 
بسیار باال، عمال شستا را به یکی از قدرتمندترین شرکت 
های اقتصادی ایران تبدیل کرده اســت؛ لذا این شرکت 
همیشه مورد طمع سیاســیون و افراد سودجو و فرصت 

طلب در دولت های مختلف بوده است.

ســهم زنان از بین جمعیت بیکار به بیش از ۷۰۰ 
هزار نفر رسیده اســت.به گزارش ایسنا، گزارشی 
که اخیرا مرکز آمار در رابطه با وضعیت بیکاری در 
پاییز سال جاری منتشر کرد نشان داد که در حال 
حاضر جمعیت ۱۵ ســاله و بیشتر به ۶۲ میلیون و 
۴۴۴ هزار نفر رســیده که ۴۱.۴ درصد آنها از نظر 
اقتصادی فعــال بوده اند، یعنی در گروه شــاغالن 
یا بیکاران قــرار گرفته اند.در بیــن جمعیت فعال  
۲۳ میلیون و ۴۱۳ هــزار نفر شــاغل و حدود دو 

میلیون و ۴۳۵ هزار نفر بیکار هستند. براین اساس 
نرخ بیکاری پاییز به ۹.۴ درصد رســیده بود که در 
مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۱.۲ درصد کاهش 
داشت.اما بررســی جزئیات گزارش بیکاری نشان 
می دهد که در پاییز امسال تعداد زنان بیکار حدود 
۷۰۰ هزار و ۱۵۳ نفر اعالم شــده و نرخ بیکاری در 
بین آنها به ۱۵.۹ درصد رسیده است. در حالی که 
در پاییز سال گذشته جمعیت زنان بیکار ۹۳۶ هزار 
نفر با نرخ ۱۷.۳ درصد بوده است.بنا بر این گزارش 

از تعداد زنان بیکار نیز ۲۳۵ هــزار و ۸۴۹ نفر و به 
عبارتی حدود ۱.۴ کم شده است.همچنین در پائیز 
پارسال از جمعیت بیکار یک میلیون و ۹۵۶ هزار و 
۷۲۴ نفر مرد بوده اند که نــرخ بیکاری در بین آنها 
به ۸.۹ درصد گزارش شــده بود ولی در پاییز سال 
جاری جمعیت مردان بیکار به یک میلیون و ۷۳۵ 
هزار و ۵۳۶ نفر رسیده است که در این حالت نرخ 
 بیکاری بین آنها ۰.۸ درصــد کاهش و ۸.۱ درصد

اعالم شده است.

نرخ تورم سوییس به پایین ترین سطح سه ماه اخیر رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط 
نرخ تورم ســوئیس در دوازده ماه منتهی به دســامبر به 
منفی ۰.۸ درصد رسیده است که ۰.۲ درصد کمتر از نرخ 
تورم ثبت شده برای دوره منتهی به ماه قبل و ۰.۱ درصد 
کمتر از نرخ تورم پیش بینی شــده قبلی برای این کشور 

محسوب می شود.
تورم منفی ۰.۸ درصدی که پایین ترین تورم ثبت شده در 
سوئیس از نوامبر ۲۰۱۶ تاکنون محسوب می شود  بیش 
از همه تحت تاثیر کاهش قیمت در بخش های مسکن، 
مواد غذایی و حمل و نقل قرار گرفته است. طی این مدت 
کمترین تورم مربوط به حمل و نقــل با تورم منفی ۳.۶ 
درصدی بوده است و فرهنگ و آموزش با تورم منفی ۱.۶ 
درصدی و مراقبت های درمانی با تورم منفی ۰.۶ درصدی 
در رده های بعدی قرار گرفته انــد. تورم در بخش انرژی 

نیز منفی ۰.۴ درصد اندازه گیری شده است. تورم تنها در 
دو بخش مواد غذایی و رستوران و هتلداری مثبت بوده و 
به ترتیب ۰.۸ درصد و ۰.۹ درصد اندازه گیری شده است.

متوسط نرخ تورم سوئیس در بازه زمانی ۱۹۵۶ تا ۲۰۲۰ 
معادل ۲.۰۴ درصد بوده اســت که در این بین باالترین 
تورم ثبت شــده مربوط به نرخ ۱۱.۹۲ درصدی دسامبر 
سال ۱۹۷۳ و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به تورم 

منفی ۱.۴ درصدی اوت سال ۲۰۱۵ بوده است.
هســته تورمی که تغییرات قیمتی انرژی و مواد غذایی 
را به دلیل نوســانات باالی آن ها در نظر نمی گیرد طی 
این مدت به منفی ۰.۲ درصد رســیده اســت. بر مبنای 
ماهانه نیز تورم سوئیس در ماه دسامبر منفی ۰.۱ درصد 

بوده است.
نرخ تورم در دیگر کشــور فرانســوی زبان یعنی بلژیک 
نیز کاهشی بوده اســت به گونه ای که متوسط نرخ تورم 

بلژیک در دوازده ماه منتهی به دســامبر به ۰.۴۱ درصد 
رسیده اســت که ۰.۱ درصد کمتر از نرخ تورم ثبت شده 
برای دوره منتهی به ماه قبل و ۰.۰۸ درصد کمتر از نرخ 
تورم پیش بینی شــده قبلی برای این کشــور محسوب 
می شــود. تورم ۰.۴۱ درصدی که پایین ترین تورم ثبت 
شــده در این کشــور در ۱۴ ماه اخیر محسوب می شود  
بیش از همــه تحت تاثیر کاهش قیمــت در بخش های 
 حمل و نقل، لــوازم منزل و مراقبت هــای درمانی قرار

 گرفته است.
متوسط نرخ تورم بلژیک در بازه زمانی ۱۹۲۱ تا ۲۰۲۰ 
معادل ۵.۴۱ درصد بوده اســت که در این بین باالترین 
تورم ثبت شــده مربوط به نرخ ۲۲۲.۸۱ درصدی ژانویه 
ســال ۱۹۴۷ و کمترین نرخ ثبت شــده نیز مربوط به 
 تورم منفــی ۱۸.۱۱ درصدی اکتبر ســال ۱۹۲۱ بوده 

است.

معاون اشتغال کمیته امداد با اشاره به اینکه تا پایان 
سال ۲۲۰ هزار شغل راه اندازی خواهد شد گفت: 
ساماندهی مشاغل خانگی و روستایی در دستور کار 
است.حجت اهلل عبدالملکی با اشاره به اینکه تاکنون 
۱۴۹ هزار و ۸۸۷ اشتغال مستقیم ایجاد شده است، 
گفت: در مجموع با احتساب مشاغل غیرمستقیم 
تاکنون ۲۱۰ هزار شغل مســتقیم و غیرمستقیم 
در کمیته امداد ایجاد شــده اســت.وی با اشاره به 
اینکه تا پایان سال نیز ۲۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد 

شد، گفت: تعداد مشــاغل ایجاد شــده از ابتدای 
سال تاکنون ۲۵ درصد رشــد داشته است.معاون 
اشتغال کمیته امداد گفت: ۱۵۰۰ راهبر شغلی برای 
ایجاد مشاغل و راهنمایی مددجویان با ما همکاری 
می کنند و آموزش های الزم را برای روش درســت 
کسب درآمد و مدیریت شــغل به مددجویان ارائه 
می کنند.عبدالملکی با اشاره به اینکه درآمد ماهانه 
حاصل از طرح های کمیته امداد سال گذشته یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود گفت: امســال این 

مبلغ به دو میلیون تومان در ماه رســیده اســت.
وی تاکید کرد: ۲۵ هزار و ۵۰۰ شــغل نیز با تعامل 
کارآفرینان کشور ایجاد شده است و همچنین ۳۲ 
هزار شــغل نیز با هم افزایی برنامه راهبری کمیته 
امداد شــکل گرفته است.معاون اشــتغال کمیته 
امداد تصریح کرد: ظرفیت اشتغال زایی در هر طرح 
کمیته امداد ۱.۳۳ اســت و منابعــی که در بخش 
اشتغال زایی در نظر گرفته شده ۴ هزار و ۲۲ میلیارد 

تومان خواهد بود.

مهلت ثبت نام وام جدید کرونا تا آخر دی

بیت کوین از ۴۰ هزار دالر عقب نشست

درخواست تحقیق و تفحص از شستا در مجلس کلید خورد

۷۰۰ هزار زن بیکارند

ثبت یازدهمین تورم منفی متوالی در سوئیس

ایجاد ۲۲۰ هزار شغل تاپایان سال
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 دالیل مثبت شدن 
رشد اقتصادی 

کره ای ها اصل
 و سود ۷ میلیارد دالر
 پول بلوکه ایران
 را آزاد کنند

هشدار همتی به هیأت کره ای؛:

 اگر شرکت های 
خارجی بیایند 
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يادداشت دو

 تسهیالت دهی به تولید
 یا بدهی در گردش؟

چرایی تعلل در 
ساماندهی کارتخوان ها

ناکارآمدی مصوبه های 
خودرویی

بانک هــا بــه ازای پولی 
کــه بــه عنــوان وام در 
 اختیــار تولیدکننــدگان 
مــی گذارنــد، وثیقه می 

گیرند و در صورت...

  بیژن عبدی، اقتصاددان

  کامران ندری، کارشناس اقتصادی

  فربد زاوه، کارشناس خودرو
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واگذاری بی ضابطه 
دستگاه های کارتخوان

 آدرس غلط 
در بازار خودرو

سودهای مرکب و جرایمی که بانک ها از تولیدکننده می گیرند کمر تولید را می شکند

دو هزار  واحد  تولیدی  در قرق  بانک ها
صفحه۴

صفحه۲

تا چه زمانی قرار است اقتصاد   به سیاست یارانه دهد؟
شافعی  در مراسم روز ملی  صادرات:

جهانگیری :  اقتصاد   را   بخش خصوصی   اداره  کرده   است

رزم حسینی:   موافق  قیمت گذاری  دستوری   نبوده ام   و نیستم

موضوع رواج استفاده از کارتخوان ها و دستگاه های پوز به 
جایی رسیده است که امروز حتی دستفروش ها و کسانی 
که امتیاز استفاده از این دستگاهها را ندارند از آنها بدون قید 
و شرط استفاده می کنند. قرار بر این بود که بانک مرکزی 
تا پایان آبان ماه به نحوه ارایه این دستگاهها نظارت کرده و 
دستگاههای جعلی و اجاره ای را از گردونه فعالیت خارج 
کند. اما گویا این نهاد چندان تمایلی برای ساماندهی این 
دستگاهها ندارد چراکه اگر واقعا قصد انجام این کار داشت 
مدت زمانی که برای بانک مرکزی تعیین شــده بود به 
اندازه ای بوده است که ساماندهی این دستگاهها نتیجه 
بخش باشــد. به هر ترتیب هیچ محدودیتی در واگذاری 
دستگاه های پوز وجود ندارد و هر واحد صنفی می تواند هر 
تعدادی که می خواهد دستگاه پوز داشته باشد. در چنین 

شرایطی اخباری که درباره...

عرضه خودرو در بورس کاال به عنوان یکی از پرچالش 
ترین موضوعات در مدت اخیر بوده است. مجلس 
برای کنترل التهاب در بازار خودرو طرح "تحول بازار 
و صنعت خودروی سبک" را ارائه کرد. در این طرح 
قرار است خودرو در بورس کاال عرضه شود. سازوکار 
طرح مجلس چیســت و می تواند به بهبود شرایط 
بازار خودرو بیانجامد. این طرح در حالی قرار است 
به اجرا درآید که شکاف ایجاد شده بین قیمت بازار 
آزاد و کارخانه، سبب هجوم گسترده مردم و دالالن 
حرفه ای به سمت خرید خودرو از کارخانه شده  است. 
طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس 
نشینان از چندی پیش مطرح شده است. طرحی که 

گفته شد به زودی  اجرا...



اقتصاد2
ایران وجهان

زنگنه: تحریم ها رفتنی است
 اگر شرکت های خارجی بیایند 

با آنها همکاری می کنیم
وزیر نفت از ایجاد ظرفیت های تازه در بخش فروش 
و انتقال نفت، دریافت پول نفت و بخش پیمانکاری 
در دوران تحریم خبر داد و گفت: اگر شرکت های 
خارجی بیایند با آنها همــکاری می کنیم، اما بر 

پایه جدید.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراســم امضای هشت 
قرارداد از مجموعه قراردادهای طرح نگهداشت و 
افزایش توان تولید نفت به ارزش 1.2 میلیارد دالر 
افزود: ما در دوران تحریم  به عنوان خدمتگزاران 
ملت بسیار سختی کشیدیم، ملت ما بسیار سختی 
کشیده اســت، اما درس های بزرگی آموختیم و 
ظرفیت های بزرگی در کشور در این دوره ایجاد 
شد. ما به دلیل مصلحت کشور نتوانستیم درباره 
این ظرفیت ها و توانمندی ها و چیزهایی که به آن 

دست یافتیم، بگوییم.
وی تصریــح کــرد: تحریم ها مردنــی و رفتنی 
هســتند، اما از ظرفیت هایی که به وجود آوردیم 
دست نخواهیم کشید و آنها را  ساماندهی و تقویت 
می کنیــم؛ ظرفیت امروزمــان در بخش فروش 
نفت، انتقال نفت و دریافت پول نفت به هیچ وجه 
با ابتدای ســال 97 و  آغاز تحریم ها قابل مقایسه 
نیست. ما اجازه نخواهیم داد این ظرفیت ها از بین 

برود. ما این ظرفیت ها را ساماندهی می کنیم.
وزیر نفت به ظرفیت ایجادشده در بخش پیمانکاری 
و ساخت تجهیزات در این دوره اشاره کرد و افزود: 
البته اگر شرکت های خارجی بیایند با آنها همکاری 
خواهیم کرد، اما این موضوع به آن معنا نیست که 
آنچه را به دست آوردیم کنار می گذاریم. ما بر پایه 
جدیدی که بسیار استوارتر و در مرتبه باالتر است با 

دیگران صحبت خواهیم کرد.
زنگنه همچنین اظهار کرد: خوشحالم که امروز 
برای سومین بار در اینجا و برای امضای قراردادهای 
جدید نفتی در قالب EPC  و EPD در خدمت 
دوستان هستیم. از حضور همه دوستان و همکاران 
به ویژه نمایندگان مجلس با وجود مشغله کاری که 
دارند قدردانی می کنم. این حضور نشانه  حمایت 

مجلس و کمیسین انرژی و مایه دلگرمی است.
وی بر ضرورت افزایش ضریــب بازیافت مخازن 
تأکید کرد و گفت: یک درصــد افزایش ضریب 
بازیافت نفت خام معادل 7 میلیارد بشکه است که 
با نفت 40 دالری درآمدی 300 میلیارد دالری به 
دنبال دارد، بنابراین افزایش ضریب بازیافت باید 
به خواست و توقع ملی تبدیل شود و ضرایب قابل 

بحث نیست.
وزیر نفت ادامه داد: ارزش قراردادهایی که امروز 
امضا می شود یک میلیارد و 200 میلیون دالر است 
که اگر 100 هزار بشکه در روز به تولید نفت اضافه 
کند این عدد در یک  ســال به 36 میلیون بشکه 
می رسد که با محاسبه قیمت 40 دالری برای نفت 
درآمدی معادل یک میلیارد و 500 میلیون دالر 
در سال ایجاد خواهد کرد، بنابراین سرمایه گذاری 
در کمتر از یک سال بازمی گردد، البته افت به طور 

طبیعی وجود خواهد داشت.
زنگنه با بیان اینکه امروز ســی ویکمین قرارداد 
از بسته نگهداشــت و تولید را امضا می کنیم که 
آثار بســیار مهمی دارد و خواهد داشــت، به سه 
تصمیم مهم در این طرح ها اشــاره کرد و توضیح 
داد: نخستین تصمیم این است که تمامی قراردادها 
در این طرح ها، فقط با پیمانکاران داخلی و ایرانی 
امضا شود، همچنین تصمیم گرفته شد پیوستی 
در قراردادها گذاشته شــود که تجهیزاتی که در 
قراردادها ذکر شده است حتماً باید از شرکت ها و 

سازندگان داخلی خریداری شود.
وی تصریح کــرد: تاکنون به 72 درصد ارزشــی 
ســاخت داخل رســیدیم و شــرکت هایی مثل 
ماشین سازی و  لوله سازی اسفراین فعال شدند. 
لوله سازی اسفراین در یک مقطع برای تولید 10 
هزار تن التماس می کرد، اما اکنون همکاران ما باید 
به آنها التماس کنند که کار را سروقت تحویلشان 
دهد؛ این به آن معناست که شرکت های دیگری 
نیز در این زمینه سرمایه گذاری کنند تا ظرفیت 

ملی باال برود.
وزیر نفت سومین تصمیم را تأمین منابع از بازار 
سرمایه عنوان کرد و با بیان اینکه این برای نخستین 
بار است که طرح های نفتی به اتکای بازار سرمایه  
اجرا می شود، افزود: ما در این شرایط نمی توانسیتم 

به امید صندوق توسعه ملی بمانیم.
زنگنه با تأکید بر اینکه هر طرحی که به پیمانکار 
داده می شود یک هدف مشخص تولید دارد که باید 
در زمان مشــخص به آن دست یابد، گفت: پیش 
از این میلیاردها دالر بــرای افزایش تولید هزینه 
شده، اما افزایش تولید اتفاق نیفتاده است. در این 
قراردادها پیمانکار پول خود را از محل  50 درصد 

افزایش تولید دریافت می کند.

خبر

بیســت   وچهارمین مراسم 
روز ملی صــادرات با حضور 
معاون اول رئیس جمهور، وزیر 
صمت، نمایندگان مجلس، 
رئیس و اعضای هیات رئیسه 
اتاق ایران و فعاالن بخش خصوصی در ساختمان اتاق 

ایران در حال برگزاری است.
بیست وچهارمین مراســم روز ملی صادرات با حضور 
اســحاق جهانگیری معــاون اول ریاســت جمهوری، 
علیرضا رزم حســینی وزیر صنعت، معــدن و تجارت، 
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس، عزت اهلل اکبری رئیس کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس، غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران و 
صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور در محل ساختمان 

اتاق ایران برگزار شد.
غالمحسین شــافعی، رئیس اتاق ایران در سالروز ملی 
صادرات، ضمن تبریک فرارســیدن روز ملی صادرات و 
قدردانی از حضور معاون اول رئیس جمهور و همچنین 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراســم، توســعه 
صادرات را در گروی پشتیبانی واقعی از بخش خصوصی 
عنوان کرد و خواستار عملی شدن حرف ها در این حوزه 

شد.
او گفت: روز ملی صادرات تبلور افتخار آفرینی جهادگران 
عرصه تجارت را به همه تالشگران بخش صادرات اعم 
از مدیران، کارشناســان، فعاالن اقتصادی، تشکل های 
صادراتی و خاصه صادرکنندگان تبریک می گویم. این 
افراد قهرمانان افتخارآفرین هستند که از سد تحریم ها 
گذشتند و با اعمال شــاقه به راه خود ادامه دادند. جای 

خیلی ها در این مراسم خالی است.
رئیس اتاق ایران اظهار داشت: باید از بسیاری از رفتارها 
و تصمیمات غیرکارشناسی که البته غیرعامدنه برای 

صادرات اعمال شد، گالیه ها را ابراز کنیم.
رئیس اتاق ایران خاطرنشــان کرد: صادرات به عنوان 
نوک پیکان توســعه تولید و اقتصاد کشورها شناخته 
شده اســت. نقش صادرات و حضور کشور در بازارهای 
جهانی در توســعه فرهنگی و امنیتی کشــورها نقش 
بی بدیلی دارد. این یک باور جا افتاده است که اگر کاالیی 
از مرزهای یک کشــور عبور نکند، سربازان آن کشور از 
آن عبور خواهند کرد. با این حــال به رغم اهمیت این 
موضوع، ما هنوز اهمیت آن را درک نکرده ایم. او ادامه داد: 
حرف های زیادی در رابطه با ایجاد عدالت اجتماعی، رفاه 
اجتماعی، بهبود معیشت، اشتغال و ... گفته می شود. اما 
راه رسیدن به اهداف مدنظر کجاست؟ پاسخ روشن است. 
بهبود معیشت مردم در سایه توســعه اقتصادی پایدار 
شکل می گیرد و توسعه اقتصادی هم در گروی توسعه 
صادرات است. از طرف دیگر هم توسعه صادرات در گروی 

پشتیبانی واقعی از صادرکنندگان قرار دارد.
شــافعی خاطرنشــان کرد: باید بپذیریم کــه هزینه 
عقب افتادگــی از صادرات را اقشــار ضعیــف جامعه 
می پردازنــد. صادرکنندگان هم مشــوق های مالی و 
صادراتی نمی خواهند، بلکه تنها خواستار مسیر هموار 
و امن برای حرکت هســتند تا با اعتماد و اطمینان در 
مسیر پیش رو حرکت کنند. اما متاسفانه در چند دهه 
اخیر، تجارت خارجی ما دچار یک ســردرگمی شــده 
است. متاسفانه مشخص نیســت سیاست گزاران ما بر 
چه مبنایی تصمیم می گیرند و چرا فاصله حرف تا عمل 

اینقدر زیاد است.
او با طرح این سوال که تا چه زمانی قرار است اقتصاد به 
سیاســت یارانه دهد؟ تاکید کرد: شکی نیست توسعه 

سیاسی در گروی توسعه اقتصادی است. شافعی افزود: 
از بخش خصوصی در پشت تریبون حرف زده می شود 
اما آیا کردارها هم مطابق این گفتارها هست؟ ما ادعای 
عدالت اجتماعی داریم اما آیــا در مدیریت یک طرفه 
دولتی این عدالت اجرا می شود؟ اگر تصمیم نابخردانه و 
سیاست ناصواب اعمالی، جمعی از ما را به فنا دهد و بهبود 
معیشت مردم  را به خطر اندازند، چه کسی پاسخگوست؟ 
اصال مجازاتی برای تصمیم گیران در کار هست؟ کجا باید 
دادخواهی کنیم؟ چه کسی پاسخگوی از دست دادن 
فرصت های طالیی است که ناشی از سیاست گذاری های 

اشتباه است؟
شافعی با ارائه آمار و ارقامی تصریح کرد: از سال 84 تا دو 
سال پیش، آمارها حاکی از کاهش تسهیالت بانکی است. 
چرا باید سهم ما از بازارهای صادراتی 15 کشور همسایه، 
تنها 2 درصد باشد؟ چرا طرف های خارجی ما به تعهدات 
ما اعتماد ندارند؟ چرا سیاســت های تجاری و ارزی ما 
هماهنگ با یکدیگر نیستند؟ چرا باید فعاالن ریشه دار 
ما از  چرخه فعالیت خارج شوند و در مقابل سواستفاده 

کنندگان رشد کنند؟
او افزود: بخش خصوصی پرچم ها را برافراشته نگه داشته 
است. اما ظرفیت هایی که بخش خصوصی در حال حاضر 
دارد بسیار بیش از ظرفیت فعلی است و باید  ظرفیت های 
بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم. راه حل هم مشخص است. 
شرایط پیش رو به نظر می رسد متفاوت باشد؛ برای یک بار 
برابری حرف و عمل را برای استفاده از ظرفیت های بخش 

خصوصی مورد توجه قرار دهید.
شــافعی تاکید کرد: خیلی از فعاالن اقتصادی به ناروا 
خانه نشین شدند؛ برخی از آن ها به محکمه کشیده شدند. 
برای اصالح این رویه باید محیط را با اعتماد کنیم. آینده 

ما در دست بخش خصوصی است.
رئیس اتاق ایران از اقدامات وزیر صنعت، معدن و تجارت 
قدردانی و ابراز امیــدواری کرد تا با اقدامات ایشــان و 
تفاهم های صورت گرفته با بانک مرکزی، حرکت صادرات 

سرعت گیرد.

جلوی صدور بخشنامه های یک شبه را گرفتیم
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این 
مراسم را بهانه ای برای بیان دغدغه های صادرکنندگان 
دانست و با اشاره به دوران کوتاه خدمت خود در این حوزه 
یادآور شد: فرصت برای چابک سازی و کوچک سازی این 
وزارتخانه پیر کوتاه بود. هرچند قدم هایی در این حوزه 
برداشتیم اما همچنان کارهای زیادی باید صورت بگیرد.

وی نسبت به اجرای سامانه جامع تجارت و  نتایج حاصل 

از آن ابراز امیدواری کرد و گفت: طبق آمار موجود واردات 
روزانه از 95 هزار تن به 101 هزار تن افزایش یافته که 
نشان می دهد اگر تسهیل گری اتفاق افتاد، سطح تجارت 
بهبود پیدا می کند. بر اساس اظهارات وزیر صنعت، معدن 
و تجارت از آغاز به کار سامانه جامع تجارت تا به امروز 10 
میلیارد و 300 میلیون دالر پرونده ثبت شــده و از این 
میزان 3 میلیارد دالر ثبت سفارش نهایی صورت گرفته 
اســت. او اظهار امیدواری کرد تا پایان سال تراز تجاری 

کشور مثبت شود.
رزم حسینی همچنین به اقدامات و رویکرد این وزارتخانه 
اشاره و تاکید کرد: تا امروز از صدور بخشنامه های یک شبه 
جلوگیری کردیم و شفافیت و  اطالع رسانی به موقع را 
در اولویت کاری خود قرار داده ایم. از سوی دیگر حذف 

امضاهای طالیی و امتیازات ویژه را دنبال می کنیم.
بر اســاس اظهارات او، در این مدت منع صادراتی اتفاق 
نیفتاده و برخی بخشنامه هایی هم که از قبل وجود دارد 

باید در ستاد اقتصادی مطرح و درباره آنها نظر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت درباره موضوع فوالد نیز 
قیمت گذاری دولتی را اقدامی نادرست خواند و گفت: 
وزارتخانه به هیچ وجه موافق قیمت گذاری نیست حتی 
همین رویکرد را درباره ارز هم مدنظر دارد. درباره فوالد 
شیوه نامه ای تهیه و در آن کف قیمتی فوالد برای عرضه 
در بورس تعیین شده است که سقفی هم ندارد. در کل 

دنیا، بورس به همین شیوه کار می کند.

اقتصاد را بخش خصوصی اداره کرده است
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برگزاری 
این مراســم به همت اتاق ایران را مورد تقدیر قرار داد و 
واگذاری این دست اقدامات به بخش خصوصی را گامی 

مؤثر دانست.
او همچنین بخش خصوصی را میدان دار اصلی اقتصاد 
معرفی کرد و گفت: اتــاق ایران جایگاهــی هم تراز با 

وزارتخانه های دولت دارد.
او به انباشته شدن مشکالت و دغدغه ها در حوزه اقتصاد 
اشاره کرد و گفت: انتظار داشتم وضعیت بخش خصوصی 
بهتر از این باشد. شــاید برگزاری نشست ها با فواصل 
طوالنی موجب شــده امروز این چنین از شرایط انتقاد 
کنیم. سال های نفس گیری را پشت سر گذاشتیم و در 
همین روزها باید خود را نشــان دهیم. بدون شک الزم 
است با هم افزایی و تعامل این شرایط را پشت سر بگذاریم 

و مسئولیت بپذیریم.
جهانگیری عوارض تحریم را از یک سو و پیامدهای ناشی 
از کرونا را از طرفی دیگر مورد توجه قرار داد و افزود: این 

دو مسئله، کلیه فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار 
داده اند و حتی گســتره آنها را در دیگر حوزه ها شاهد 
هستیم. همه ما دغدغه ها و فشــارهای ناشی از تحریم 
را درک می کنیم و با محدودیت های بین المللی آشــنا 
هستیم. برخی چنان درباره ارز می گویند که گویا چند 
نرخی بودن آن پدیده جدیدی اســت و تجربه آن را در 

دیگر دوره ها و دولت ها تجربه نکرده ایم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: رویکرد دولت از ابتدا 
تک نرخی شدن ارز بود و در همین راستا قدم برداشتیم، 
در فروردین 97 با مشکالت تأمین اسکناس مواجه شدیم 
و تصمیم گرفتیم برای چند ماه قیمت 4200 تومان را در 
نظر بگیریم و به مرور این رقم تغییر کند. متأسفانه امروز 
تنها به دولت انتقاد می کنند در صورتی که این تصمیمات 

با نظرات بخش های مختلف اتخاذ شد.
او معتقد است: در صنعت و تولید باید همراه و هم راستا 
قدم برداریم. در دوران تحریم و کرونا عملکرد تولید و رشد 
اقتصادی مثبت را در برخی ماه ها تجربه کردیم؛ در فصل 
تابستان ریزش شاغالن در حدود یک میلیون و 200 هزار 
نفر بود و در فصل پاییز به یک میلیون نفر کاهش پیدا کرد. 
در فصل تابستان از بین افرادی که ریزش داشتند، 43 
هزار نفر به حوزه صنعت مربوط بودند که در فصل پاییز 
این تعداد به 8 هزار نفر رسید. از طرفی شاهد بودیم که در 
اوج کرونا بنگاه های صنعتی تعدیل نیرو نداشتند چون 

متعهدانه عمل کردند.
جهانگیری گفت: در طول سه سال گذشته حدود 50 
میلیارد دالر صادرات نفت داشــتیم. این رقم سال قبل 
به 8 میلیارد دالر رســید و امســال کمتر هم شد، بالغ 
بر 85 میلیون تــن کاال صادرات اتفــاق افتاد، بنابراین 
جفاست که این چنین از اقتصاد صحبت کنیم. این شیوه 
برخورد با فعاالن اقتصادی ظالمانه است؛ این اقتصاد را 
بخش خصوصی اداره کرده است تا آنجا که نیاز به دارو، 
تجهیزات پزشکی، کاالهای اساســی را تأمین کردند. 

شرایط زندگی سخت شد اما نباید از پا درآییم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این مطلب که در 9 ماهه 
ســال جاری 25 میلیارد دالر صادرات داشتیم و امکان 
دارد تا پایان سال به 35 میلیارد دالر ارتقا پیدا کند اما 

همین میزان نیز درخور ظرفیت های موجود نیست.
او با تأکید بر این نکته که دولت جدیــد آمریکا باید از 
شکست خود درباره تحریم درس بگیرد و وضعیت را تغییر 
دهد، از صادرکنندگان خواست تا خود را پیروز این جنگ 
اقتصادی بدانند و همواره پیشنهادهای خود را برای دولت 

و دیگر تصمیم سازان ارسال کنند.
جهانگیری تجربه کشور در برجام را ناموفق خواند و افزود: 
عملکرد دولت و بخش خصوصی مناسب نبود. حال اتاق ها 
باید آماده شوند و گفت وگوهای خود را آغاز کنند. این 
تحریم ها لغو می شود اما تا آن زمان به تالش خود برای 

بی اثر کردن تحریم ها ادامه می دهیم.
این مقام مســئول، بخش خصوصی را میدان دار اصلی 
اقتصاد معرفی کرد و اتاق ایــران را همتای وزارتخانه ها 
دانســت و گفت: امروز آنچه اهمیت دارد این است که 
ضعف ها را بپذیریم و درست تصمیم بگیریم. درباره پیمان 
سپاری ارزی نیز اتاق ایران و بانک مرکزی با هم گفت وگو 

و توافق کنند و جهت گیری ها به سمت صادرات باشد.
معاون اول رئیس جمهور توجه به ظرفیت کشــورهای 
همسایه برای توســعه صادرات را مورد توجه قرار داد 
و گفت: برای حضور مؤثر در کشــورهای همســایه، از 
شــرکت های خدمات فنی و مهندســی و پیمانکاران 
خصوصی که سرمایه های بزرگ مملکت هستند، غفلت 
نکنیم. به باور من اشتباه اســت که نهادهای نظامی در 
حوزه های پیمانکاری ورود کنند؛ اجــازه دهیم تا حد 

ممکن پیمانکاران خصوصی وارد این عرصه شوند.

شافعی  در مراسم روز ملی  صادرات:

تا چه زمانی قرار است اقتصاد   به سیاست یارانه دهد؟ مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خبر داد:
اتصــال مکانیزه بــازار پول و 

سرمایه بر بستر بانکداری باز
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از اتصال مکانیزه 
بازار پول و سرمایه بر بستر بانکداری باز خبر داد و گفت: 
43000 تراکنش بانکی بالغ بر500 میلیارد ریال در 
بستر بانکداری باز توسط این بانک انجام شده که این 
امر نگاه به حوزه بانکــداری باز را متحول می کند. به 
گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، دکتر علی 
صالح آبادی با ذکر این آمار اعالم کرد که بانک توسعه 
صادرات در حوزه بانکداری باز با استفاده از توانمندی 
های شرکت خدمات انفورماتیک و بستر بانکداری باز 
این شرکت )شاهین( اقدامات مهمی را در این زمینه 
انجام و آن را از راهبردی ترین محورهای عملیاتی خود 
قرار داده اســت. وی با بیان اینکه، این بانک یکی از 
فعالیت های محوری خود را توسعه این بستر و خدمات 
رسانی بهتر و حل مشکالت مشتریان قرار داده است، 
گفت: بانک توســعه صادرات از این رو طی ماه های 
گذشته تمرکز به فعالیت صندوق های سرمایه گذاری 
را در دستور کار خود قرارداده و سهولت مدیریت و انجام 
بهینه عملیات بانکی برای صندوق های سرمایه گذاری 

بورسی را مورد توجه قرار داده است.

همکاری بانک صادرات ایران 
در تولید خودرو برقی سایپا

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: حمایت از صنعت 
خودرو عزت ملی، استقالل و خودباوری را به دنبال دارد و 
بانک صادرات ایران برای ایفای نقش حمایتی خود از این 
صنعت آماده است. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، حجت اله صیدی در جریان بازدید از مرکز تحقیقات 
و نوآوری و همچنین خطــوط تولید محصوالت جدید 
خودرو سازی سایپا، افزود: هزینه های تولید محصوالت 
جدید سایپا توسط بانک صادرات ایران تامین مالی خواهد 
شد و برای رسیدن به اهداف بلند این شرکت در کنار آن 
خواهیم بود. این بانک از طریق طرح طراوت در زنجیره 
تامین برای ارائه انواع خدمات بانکی با سایپا همکاری دارد 
و در همکاری های جدید سقف عملیات بانکی با سایپا 
افزایش خواهد داشت. وی گفت: محصوالت جدید سایپا 
نیاز به سرمایه گذاری دارد و بانک صادرات ایران به طور 
ویژه و در چارچوب مقــررات بانک مرکزی برای تامین 
مالی این محصوالت برنامه ریزی خواهد کرد و به طور بلند 

مدت در کنار این خودرو ساز خواهد ایستاد.

مدیرعامل بانک مسکن در مراسم افتتاح 
سالن برگزاری همایش های بانک مسکن:

رفتار و ویژگی های شهید سپهبد 
قاسم ســلیمانی الگویی برای 

کارکنان بانک است
دکتر شایان با تاکید بر اعتماد به نفس و والیت مداری کامل 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی گفت: امیدوارم رفتار و ویژگی 
های شخصی ایشان درســی برای ما باشد تا رهرو این مسیر 
باشیم. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، 
دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در مراسم نشست 
هم اندیشــی مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و مدیران شعب 
منطقه شرق کشور همزمان با هشتاد و دومین سالگرد تاسیس 
بانک مسکن در ابتدای اظهارات خود یاد و خاطره شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی و مرحوم رحیمی انارکی مدیرعامل فقید بانک 
مسکن را گرامی داشت. وی با بیان اینکه امیداریم نتایج خوبی از 
این دست جلسات حاصل شود، به افتتاح سالن جدید برگزاری 
همایش های بانک مسکن اشاره کرد و گفت: همکاران زیادی 
در پشت صحنه بازسازی و احداث این سالن زحمت کشیدند 

که جا دارد از تالش همه آنها تشکر و قدردانی کنم.

مشارکت بانک توسعه تعاون در تأمین 
نیازهای توان یابانمشارکت بانک توسعه 

تعاون در تأمین نیازهای توان یابان
بانک توسعه تعاون در راستای مسئولیت اجتماعی در تأمین 
نیازهای توان یابان تحت پوشش بنیاد خیریه نیکوکرداران بنا 
مشارکت نمود. عباس نجفی عضو هیئت مدیره بانک توسعه 
تعاون در دیدار از بخش هــای گوناگون مجتمع نگهداری 
و مراقبت از دختران و بانوان توان یاب باالی 14 سال بنیاد 
خیریه نیکوکرداران بنا اظهار داشــت: یکــی از مهم ترین 
کارکردهای سازمان های اقتصادی و اجتماعی حمایت از 
توان یابان و اقشار ناتوان است. وی افزود: مراکز مختلفی جهت 
حمایت و توانمندســازی توان یابان اعم از معلولین ذهنی 
و جسمی و سالمندان در جامعه فعال هستند که عالوه بر 
اقدامات مؤثر دولتی در این حوزه ها، حضور اشخاص حقیقی 

و حقوقی نیکوکار نیز در این عرصه بسیار مؤثر بوده است.

با وصیت فرهنگی یک شهروند قهرمان 
سالمت، ۱۷۰ جلد کتاب نفیس آموزشی 

به کتابخانه ای در رهنان اهدا شد
حمیدرضا اشرفی، مدیر منطقه 11 شــهرداری اصفهان در 
مراسمی به یادبود دکتر مظاهر شمس، خیر فرهنگی گفت: 
دکتر مظاهر شمس از ساکنان منطقه 11 شهر اصفهان بود که 
به عنوان مدافع سالمت در راه مقابله با بیماری کرونا جان خود 
را از دست داد. این پزشک و جوان فعال فرهنگی، چندین ماه 
در بیمارستان های کاشان به درمان بیمارانی که دچارکرونا 
شده بودند پرداخت.  وی ادامه داد: او در وصیت نامه خود که در 
زمان تالش برای مقابله با بیماری کرونا و نجات جان بیماران 
آن را نوشته بود، از خانواده خود درخواست کرد نسبت به تهیه 
مجموعه ای کامل از کتب آموزشی و درسی برای کتابخانه 
درخشان منطقه رهنان و مردم اطراف محله خود، اقدام کنند. 

بانک ها
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همتی با تأکید براستقالل رفتار کره جنوبی در قبال 
منابع ایران در این کشور گفت:7 میلیارد دالر متعلق 
به ملت ایران بیش از 2 سال است که در بانک های کره 
جنوبی متوقف شــده، این نکته امری غیرقابل قبول 
است وقطعاًایران نسبت به تداوم این مسأله بی تفاوت 
نخواهد بود. به گزارش تســنیم،  عبدالناصر همتی در 
دیدار با چوی جونگ کان، قائم مقام وزیر امور خارجه 
کره جنوبی ضمن ابراز امیدواری درخصوص نتایج این 
مذاکرات گفت: بانک های کشور کره جنوبی سالهاست 
منابع ما را در این کشــور متوقف کرده اند و موضوع را 
تعیین تکلیف نمی کنند و حتی به سپرده ما سود نیز 

تعلق نگرفته است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مسدود شدن پول 
مان در کره جنوبی چالش اصلی ما با این کشور است، 
عنوان کرد: ما در سایر کشورها نیز منابعی  داشتیم و 
علی رغم تحریم های آمریکا از آنها استفاده کردیم و 
به آنها دسترسی داشتیم؛ اما در مورد کره جنوبی که 
یکی از شــرکای تجاری مهم و اصلی ایران بوده است، 
هنوز نتوانستیم به منابع مان در این کشور دسترسی 

داشته باشیم. 
همتی با اشاره به سفر سال پیش خود به سئول گفت: 
یک سال و نیم پیش با مقامات کره جنوبی و از جمله 
معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد آن کشور درباره این 
موضوع مذاکراتی داشتم و آنها قول مساعدت و همکاری 
دادند که متأسفانه عملیاتی نشد. حتی نامه نگاری هایی 
نیز با مقامات کره ای انجام شد که علی رغم قول وقرارها 
نتیجه ای در پی نداشت و ما نتوانستیم از منابع مان حتی 

برای خرید کاال و دارو استفاده کنیم.  رئیس کل  بانک 
مرکزی خاطرنشان کرد: هفت میلیارد دالر حق طبیعی 
و مسلم ملت ایران بیش از دو سال است در بانک های 
کره جنوبی متوقف شده است و البته امیدوارم این مساله 
که مانعی بر سر روابط ایران وکره جنوبی است هر چه 
سریع تر برطرف شود و قطعاً هدف اصلی این مذاکرات 

نیز حل مشکل بانکی است. 
رییس شورای پول و اعتبار، درخصوص عملکرد کشور 
کره جنوبی در قبال منابع ایران در این کشور تصریح 
کرد: این رفتار کشور کره جنوبی خطای بزرگی است و 
اساساً این نکته که کره با تبعیت از دستور کشوری ثالث 

پول ایران رامسدود کند غیرقابل قبول است. 
وی یادآور شد: تأکید می کنم شرکای تجاری باید در 
شرایط حساس و ســخت در کنار یکدیگر باشند و اال 
درشرایط عادی دادن اجازه برداشــت از حسابها که 
هنری نیست بر همین مبنا ما نیز انتظار داریم دولت 
کره جنوبی به صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن 
دســتورات دولت درحال اخراج آمریــکا  در این باره 
تصمیم گیری کند.  رییــس کل بانک مرکزی ضمن 
تأکید مجدد مبنی بر پیگیری های حقوقی در این باره 
گفت: در صورتی که این موضوع حل نشود برای احقاق 
حقوق مان و استفاده از حق طبیعی و منابع مان در کره، 
پیگیری های حقوقی را که شروع کرده ایم ادامه خواهیم  
داد.  همتی با بیان اینکه کره جنوبی نباید به آمریکایی 
ها اعتماد کند، گفت: معتقدم کره جنوبی نباید مبنای 
روابط قدیمی و صمیمی خود با ایران را براساس روابط 

سایر کشورها و شخصی همچون ترامپ قرار دهد.

مدیر اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی ضمن 
اعالم این که رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه 
اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مثبت 
1.4 درصد و رشد اقتصادی با نفت در این دوره مثبت 
1.3 درصد اســت، چگونگی رشد اقتصادی کشور و 

روند آن را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، علیرضا قائدی معتقد است که این 
رشــد اقتصادی داللت بر آن دارد که عالوه بر شروع 
دوره رونق نسبی، اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی 

توان از دست رفته خویش را می پیماید.
طبق اعالم بانک مرکزی، به منظور تشریح گزارش 
رشد اقتصادی این مقام مسئول به سواالت و ابهامات 
در این زمینه پاســخ داده اســت که در ادامه آن را 

می خوانید.
 - همانطور که در گزارش رشد اقتصادی آمده است 
رشــد بخش نفت در فصل دوم سال به 22.2 درصد 
رسیده است، این یعنی انقباض نفتی پایان یافته است؟ 
می توان گفت که تمام رشد مرهون افزایش صادرات 

نفتی نسبت به تابستان گذشته بوده است؟
ارزش افزوده بخش نفــت و گاز به قیمت های ثابت 
1390 از اوائل سال 1397 به دلیل وضع تحریم های 
یکجانبه ای که از ســوی آمریکا بــر روی صادرات 
نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی ایران 
وضع گردید با کاهش روبرو شــد. به نحوی که رشد 
ارقام گروه نفت و گاز به قیمت هــای ثابت 1390 از 
فصل دوم سال 1397 تا فصل اول سال 1399 منفی 
بود. خوشــبخانه پس از هشــت فصل رشد متوالی 

منفی، رشــد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در ســه 
ماهه دوم سال 1399 به قیمت های ثابت سال 1390  
22.2+ درصد محاسبه شــد. این در حالی است که 
رشد ارزش افزوده این گروه در فصل دوم سال قبل 

50.4- درصد بود.
نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی اداره حساب های 
اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه نشان می دهد 
که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه در فصل 
تابستان، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات 
گازی و همچنین صادرات نفت خام، میعانات گازی و 
گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. 
ضمن آنکه در فصل دوم سال جاری 2.3 واحد درصد 
از رشــد تولید ناخالص داخلی 5.1  به علت افزایش 
ارزش افزوده گروه نفت و گاز حاصل شــده است. به 
عبارت دیگر در فصل تابستان سال جاری 2.8 واحد 
درصد از رشــد اقتصادی از محل سایر فعالیت های 
اقتصادی به غیر از گروه نفت و گاز ایجاد شده است. 
بنابراین در پاسخ ســوال شما باید گفت که هر چند 
نقش بخش نفت و گاز در رشد اقتصادی فصل دوم 
ســال 1399 پر رنگ بوده است، لیکن سهم بخش 
غیر نفتی در رشد دوره مزبور در مقایسه با بخش نفت 

بیشتر بوده است.
- پس از بخش نفت،  بیشترین رشد اقتصادی در بخش 
»صنعت« گزارش شده است. با توجه به اینکه رشد 
صنعت در فصل اول نیز مثبت بوده،  می توان گفت که 
این بخش اقتصادی از رکود خارج شده است. کدامیک 

از بخش ها در این رونق، نقش بیشتری داشته اند؟

کره جنوبی در قبال ایران رفتار مستقلی داشته باشد

 نسبت به ادامه توقف دارایی هایمان بی تفاوت نخواهیم بود
بانک مرکزی تشریح کرد

دالیل مثبت شدن رشد اقتصادی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه، و طال
روز گذشته در بازار آزاد قیمت طالی ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۱ میلیون تومان و قیمت دالر ۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان است و 
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۱ میلیون تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است. در بازار سبزه میدان قیمت نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون  تومان، 
ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون  تومان و سکه گرمی ۲ میلیون و 3۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می رسد. قیمت طالی ۱۸عیار در هر گرم هم یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، 

قیمت طالی ۲۴عیار در هر گرم یک میلیون و ۴6۲ هزار تومان و هر مثقال طال ۴ میلیون و 76۵ هزار تومان ارزش گذاری شده است.



3 اقتصاد
ایران
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ناکارآمدی مصوبه های خودرویی
فربد زاوه، کارشناس خودرو

عرضه خودرو در بورس کاال مشکلی را حل نمی کند. در طرح مجلس عالوه بر مسئله قیمت گذاری در بورس کاال، آزاد کردن واردات نیز به طریقی دیده شده، اما این موضوع برای همه نیست و تحت عنوان شروطی قابل انجام است، که در 
عمل باز هم توزیع رانت می کند، بنابراین به نظر می رسد، این مسائل پوششی باشد، برای آزادسازی واردات خودرو برای عده ای خاص که می تواند سود های کالنی را نصیب آن ها کند.

نگاه کنید که چه تعداد خودرو های ثبت نامی هنوز تحویل داده نشده، این کسانی که پول خودروی خود را تمام و کمال واریز کرده اند، اما تاکنون موفق به دریافت خودروی خود نشده اند، در صورتی که خودرو در بورس عرضه شود، تکلیف 
آن ها چیست، چه زمانی قرار است به خودروی خود برسند، از سوی دیگر مکانیزم این کار نیز به طور روشن مشخص نیست و ابهامات زیادی در این مورد وجود دارد. اگر خودرو در بورس کاال عرضه شود، باید قیمت ها آزاد شود. زمانی که شما 
محصولی را در بورس عرضه می کنید، قیمت گذاری آن نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد، یعنی قیمت باید واقعی شود. اگر قرار است که قیمت ها آزاد شود، دیگر عرضه در بورس نیز معنا پیدا نمی کند، زیرا که حاشیه بازار نیز همین کارکرد 

را دارد. این در حالی است که شاید می خواهند در بورس نیز قیمت گذاری را دستوری انجام دهند که این دیگر واقعا جای سوال خواهد بود، که اگر بخواهند چنین کاری را انجام دهند.

عرضه خودرو در بورس کاال به 
عنوان یکی از پرچالش ترین 
موضوعات در مدت اخیر بوده 
اســت. مجلس برای کنترل 
التهاب در بازار خودرو طرح 
"تحول بازار و صنعت خودروی سبک" را ارائه کرد. در 
این طرح قرار اســت خودرو در بورس کاال عرضه شود. 
سازوکار طرح مجلس چیست و می تواند به بهبود شرایط 
بازار خودرو بیانجامد. این طرح در حالی قرار است به اجرا 
درآید که شکاف ایجاد شده بین قیمت بازار آزاد و کارخانه، 
سبب هجوم گسترده مردم و دالالن حرفه ای به سمت 
خرید خودرو از کارخانه شده  است. طرح ساماندهی بازار 
و صنعت خودرو از سوی مجلس نشینان از چندی پیش 
مطرح شده است. طرحی که گفته شد به زودی  اجرا می 

شــود و محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کاالی 
ایران به منظور شفافیت باالی معامالت این بورس و تحقق 
اهداف برای تبدیل خودرو به یک کاالی مصرفی است. بر 
این اساس کلیات این طرح در هفته جاری در کمیسیون 

صنایع و معادن تصویب شد.
برخی موافقان بازار خودرو بر این باورند که فرآیند فروش 
خودرو در حال حاضر در کنترل کامل خودروسازان است 
و این امکان وجود دارد که برخی از افراد دخیل در فرآیند 
فروش با اعمال نفوذ اقدام به فروش خودرو به افراد خاص 
کرده و از این محل منافعی را نصیب خود کنند. منافع 
این افراد اقتضا می کند تولید خودرو کم باشد تا اختالف 
قیمت بازار و کارخانه در سطح باال حفظ گردد، در نتیجه 
این افراد انگیزه باالیی برای سنگ اندازی در مسیر افزایش 
تولید خودرو خواهند داشــت. با عرضه خودرو صفر در 
بورس کاال امکان دریافت پالک برای خودروهای صفر 
که از سایر طرق فروخته شده اند از بین می رود، در نتیجه 
این افراد امکان فروش خودرو به افراد خاص را نخواهند 

داشت و انگیزه سنگ اندازی در مسیر افزایش تولید نیز 
از بین می رود.

به گفته حجت اله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس، خودروهایی که در بورس کاال عرضه 
نشوند اعم از فروشــنده و خریدار، جرم انگاری شده و 
مجازات می شــوند و کاال نیز به عنــوان کاالی قاچاق 
محسوب می شــود. وی می گوید: در بورس کاال به هر 
خودرو توسط بورس یک شناسه یا کد تعلق می گیرد که 
به این شکل خرید و فروش خودرو قابل ردیابی خواهد 
بود و هر شخصی می تواند هر ۳ سال یک بار با یک کد 
ملی، یک خودرو در بورس کاال خریداری کند و قبل از 
پایان سه ســال مقرر نمی تواند اقدام به فروش خودرو 
کند. به گفته فیروزی، اگر شخصی قبل از پایان ۳ سال، 
اقدام به فروش خودرو کند،  باید ۸۰ درصد از مابه التفاوت 
قیمت پایه و قیمت فروش بــازار را به عنوان مالیات به 
دولت پرداخت کند و این موضوع برای از میان برداشتن 

داللی است.

یک کارشناس بازار ســرمایه نیز گفت: در حال حاضر 
در حدود ۹۰ درصد خریداران خودرو را دالالن تشکیل 
می دهند که با عرضه خودرو در بورس قیمت ها به قیمت 
تعیین شده از سوی شورای رقابت نزدیک و البته قیمت 
پایه خودروها در بورس کاال منطقی می شــود. مجید 
صفاری با تأکید بــر این که هدف از اجــرای این طرح 
خرید خودرو توسط مصرف کننده واقعی است، افزود: 
بورس بستری برای خریدوفروش است و شباهت سایت 
پیش بینی شده خریدوفروش خودرو به بورس کاال منجر 
به شفاف سازی معامالت خواهد شد چراکه در این مدل از 
خریدوفروش عرضه و تقاضا مالک کشف قیمت خواهد 
بود و سپس شــاهد خواهیم بود قیمت پایه خودروها 
در بورس کاال منطقی خواهد شد. وی ادامه داد: زمانی 
قیمت ها به تعادل می رسد که قیمت ها بر اساس عرضه 
و تقاضا تعیین شوند و در چنین شرایطی خریدار خودرو 
به جای خرید از واسطه ها به خرید از بورس کاال با شفافیت 

بسیار، تمایل پیدا خواهد کرد.

عرضه در بورس كاال به فروش خودرو از درب های پشتی پایان می دهد؟

آدرس غلط در بازار خودرو
شایلی قرائی
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فعالیت تاالرهای پذیرایی با یک سوم ظرفیت پس 
از یک سال تعطیلی آغاز شد. در حدود یک سال 
اخیر پس از شیوع ویروس کرونا تاالرهای پذیرایی 
مجوز فعالیت نداشــتند که هفته گذشــته اتاق 
اصناف ایران، مجوزهای الزم را برای بازگشــایی 
تاالرهای پذیرایی در مناطق زرد از هفته جاری 

اخذ کرد.
پیگیری ها نشــان می دهد که از شــب گذشته 
تاالرهای پذیرایــی پس از یک ســال تعطیلی 
بازگشــایی شــده اند. ایــن واحدها بــا رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی از جمله فاصله گذاری 
اجتماعی، استفاده از یک سوم ظرفیت، استفاده از 
لوازم یکبار مصرف مانند قند، شکر، نمک، فلفل و 
استفاده از ماسک و دستکش برای همه کارکنان و 
با تاییدیه اتحادیه فعالیت می کنند. پذیرایی سلف 
سرویس به دلیل لمس آن از سوی افراد مختلف 
و باال بردن ریســک ابتالء به بیماری در تاالرها 
ممنوع است و فعالیت تاالرهای پذیرایی از سوی 
سازمان های ناظر از جمله وزارت بهداشت، اتاق 

اصناف و نمایندگان اتحادیه رصد خواهد شد.

موضوع رواج استفاده از کارتخوان 
ها و دســتگاه های پوز به جایی 
رســیده اســت که امروز حتی 
دستفروش ها و کسانی که امتیاز 
استفاده از این دستگاهها را ندارند 
از آنها بدون قید و شرط استفاده می کنند. قرار بر این بود که 
بانک مرکزی تا پایان آبان ماه به نحوه ارایه این دستگاهها نظارت 
کرده و دســتگاههای جعلی و اجاره ای را از گردونه فعالیت 
خارج کند. اما گویا این نهاد چندان تمایلی برای ساماندهی 
این دستگاهها ندارد چراکه اگر واقعا قصد انجام این کار داشت 
مدت زمانی که برای بانک مرکزی تعیین شده بود به اندازه ای 
بوده است که ساماندهی این دستگاهها نتیجه بخش باشد. به 
هر ترتیب هیچ محدودیتی در واگذاری دستگاه های پوز وجود 
ندارد و هر واحد صنفی می تواند هــر تعدادی که می خواهد 
دستگاه پوز داشته باشد. در چنین شرایطی اخباری که درباره 
اجاره دستگاه های پوز به دست فروشان شنیده می شود، چندان 
تعجب برانگیز نیست اگرچه پلیس فتا بارها درباره ممنوعیت 

اجاره پوزهای بیسیم هشدار داده است. آمارها نشان می دهد 
۳ میلیون واحدصنفی، ۸ میلیون پوز دارند. با ادامه این روند 
نیز ممکن است تعداد اسن دستگاهها چند برابر شود در حالی 
که هیچ نظارتی بر روی تراکنش های انجام شده در آنها وجود 
ندارد.  جالب اســت بدانید تعداد زیادی از این دستگاه های 
پوز هم تراکنش مالی قابل توجهی ندارند و به نوعی مازاد به 
حساب می آیند. بر اساس گزارش شاپرک در سال ۹۷ سهم 
کارتخوان های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی به طور متوسط 
۲۶.۲ درصد از کل کارتخوان های فروشگاهی فعال سیستمی 

شبکه شاپرک بوده است. بهاءالدین  هاشمی، کارشناس بانکی 
با اشاره به وفور دستگاه های پوز در ایران می گوید: مشاغلی که 
تراکنش مالی دارند، همه می توانند از دستگاه های پوز استفاده 
کنند اما استفاده از دستگاه های پوز متعدد در دست اصناف 
و مشاغل معضل است و اگر تنها ســوپرمارکتی ها را درنظر 
بگیریم، از هر ۳ مغازه ۲ تای آن از دستگاه پوز استفاده می کنند 
و بعضی ها هم بیشتر. به همین جهت نباید این تعداد باالی 
دســتگاه فعال کارتخوان دور از ذهن باشد. در همین زمینه 
معاون فناوری سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بانک مرکزی 

مکلف به مسدودی کارتخوان های بی هویت است، گفت: در 
آینده نزدیک شاهد ایجاد پرونده  مالیاتی برای تمام متقاضیان 
جدید کارتخوان خواهیم بود. عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز 
پژوهش های مجلس نیز می گوید: در سالهای گذشته قانونگذار 
در مصوبات گوناگون، سازمان هایی نظیر بانک مرکزی، سازمان 
امور مالیاتی و سایر دستگاه های اجرایی مربوطه را مکلف به 
 )POS( ساماندهی تراکنش های دســتگاه های کارتخوان
و ایجاد شــفافیت در تراکنش های درگاه های پرداخت کرده 
است. ارســطو با بیان اینکه یکی از مهم ترین قوانین  زمینه 
شفافیت تراکنش های بانکی در آبانماه سال گذشته به تصویب 
رسیده است، ادامه داد: بر اساس ماده 1۰و 11 قانون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان، بانک مرکزی موظف بود با 
همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک سال، نسبت 
به ساماندهی دســتگاه های کارت خوان اقدام کرده و شناسه 
یکتا به این دستگاه ها تخصیص دهد. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: طبق قانون مذکور بانک مرکزی تا انتهای آبان ماه امسال 
موظف بوده تا دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداختی که 
فاقد اطالعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و 
مسدود کند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این زمینه صورت 

نگرفته است.

بانک مركزی در نظارت بر واگذاری دستگاه های پوز كم كاری می كند

واگذاری بی ضابطه دستگاه های کارتخوان
تله كارتخوان های تقلبی برای مردم                                                                   كارتخوان غیرمجاز مهم ترین ابزار انجام فعالیت های سفته بازانه است

چرایی تعلل در ساماندهی کارتخوان ها
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

کلیات قانون در رابطه با ساماندهی دستگاه های پوز وجود دارد و به تصویب رسیده است. در گام اول باید کارت خوان ها باید  به حساب های تجاری متصل باشند. متاسفانه تفکیک حساب های شخصی از حساب های تجاری در سیستم بانکی 
انجام نشده و اجرای آن به تعویق افتاده است. البته در اجرای این امر خیلی از مسائل و مشکالت وجود دارند اما موضوعی است که در همه جای دنیا تجربه شده و می توان آن از آن ها استفاده کرد.

این سوال همواره مطرح است که چرا مدیران بانک مرکزی نتوانسته اند در این فاصله زمانی بسیار طوالنی کاری انجام بدهد. چراکه فاصله زمانی برای انجام ساماندهی دستگاه های پوز به اندازه کافی بوده است که اگر اقدامی انجام می شد 
نتیجه بخش بود. بنابراین دستگاه های پوز تنها باید در اختیار کسانی باشد که حساب تجاری داشته دارند. این در حالی است که ورود و خروج پول به این حساب ها کامال در کنترل است اما تعجب این است که چرا تراکنش ها در دستگاههای 
کارتخوان بدون ضابطه انجام می شود. این که گفته می شود اغلب دستگاه های کارتخوان دست دوم از کشورهای ترکیه و هند وارد کشور می شوند و پول های کالن بدون نظارت دستگاه های مربوطه جابه جا می شوند تا حدودی نادرست است، 

چراکه این دستگاه ها درنهایت به حساب بانکی فردی وصل می شود و می توان فهمید چه کسی مسوول آنهاست و بانک مرکزی و سایر بانک ها می توانند این اطالعات را به دست بیاورند.
در شرایط فعلی که اقتصاد ملتهب است و انتظارات تورمی باالیی در اقتصاد وجود دارد، دالالن و سفته بازان قادرند با معامالت سفته بازانه بازار را مختل کنند. دستگاه های کارتخوان غیرمجاز مهم ترین ابزار مورد نیاز آنها برای انجام فعالیت های 

سفته بازانه است. دستگاه کارتخوان این اجازه را به آنان می دهد که بتوانند منابع مالی خود را به صورت ریال به حساب فروشنده ارز انتقال دهند؛ بی آن که مشخص شود این معامله برای چه منظوری صورت گرفته است.
به هر ترتیب می شود با توجه به نوع کسب وکار افراد سقفی روی تراکنش ها تعریف کرد. اگر بدانیم این کارتخوان ها در اختیار چه کسانی است و سقفی برایشان در نظر بگیریم، مقداری امکان سوءاستفاده از کارتخوان ها کم می شود. هرچند 
ممکن است دسترسی به این دستگاه ها راحت باشد، اما نظارت بر میزان جابه جایی پول مقابل بسیاری از فسادها را می تواند بگیرد. بانک مرکزی باید به دنبال ساماندهی این کارتخوان ها باشد. شاید بشود با تفکیک حساب ها و محدودیت هایی 

برای برخی حساب ها جلوی سوءاستفاده ها را گرفت. همین برنامه ای که بانک مرکزی برای تفکیک حساب های شخصی و تجاری باید دنبال کند و ممکن است بتواند به این معضل کمک کند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تولید لوازم خانگی در ۹ ماهه امســال نسبت به 
مدت مشابه پارسال در یخچال و فریزر، ماشین 
لباسشویی و تلویزیون به ترتیب با افزایش ۲۸.۵ 
درصد، ۵۹.1 درصــد و ۵۷.۶ درصد مواجه بوده 

است.
بررسی آمارهای وزارت صمت از وضعیت تولید در 
کشور نشان می دهد که طی ۹ ماهه سال جاری 
یک میلیون و ۴۸۴ هزار دستگاه یخچال و فریزر 
توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است، 
این در حالیست که سال گذشــته یک میلیون 
و 1۵۵ هزار دســتگاه از این محصول تولید شده 
بود.بدین ترتیب تولید یخچال و فریزر در ۹ ماه 
نخست امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل 

رشد ۲۸.۵ درصدی یافته است.
همچنین در ۹ ماه امســال ۷۶۹ هــزار و ۴۰۰ 
دستگاه ماشــین لباسشویی در کشــور تولید 
شده اســت. این در حالیست که در مدت مشابه 

ســال قبل ۴۸۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه تولید شده 
بود.بنابراین تولید ماشــین لباسشویی در ۹ ماه 
امسال نســبت به مدت مشابه ســال قبل رشد 
۵۹.1 درصــدی یافته اســت.در ۹ ماه امســال 
۹۰1 هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع تلویزیون توسط 
تولیدکنندگان داخلی تولید شده است، این در 
حالیست که در مدت مشــابه پارسال نصف این 
حجم، یعنی تنها ۵۷۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه تولید 
شده بود. بدین ترتیب تولید انواع تلویزیون در ۹ 
ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
۵۷.۶ درصدی یافته اســت.همچنین در ۹ ماه 
امسال ۷۸۶ هزار و 1۰۰ دســتگاه کولر آبی در 
کشور تولید شده اســت. این در حالیست که در 
مدت مشابه ســال قبل ۸۶۲ هزار دستگاه تولید 
شده بود. بنابراین تولید کولر آبی در ۹ ماه امسال 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل کاهش ۸.۸ 

درصدی یافته است.

مدیر برنامه ریزی تولید دخانیات ایران گفت: ما نسبت به 
گذشته سهم بازار خود را از دست داده ایم، به شکلی که سهم 
ما به 1۰ درصد رسیده و بیشتر بازار در اختیار سیگارهای 
خارجی و قاچاق است.احسان رفیعی در گفت و گو با خبرنگار 
مهر در مورد وضعیت صنعت دخانیات کشور، اظهار داشت: 
با شرایطی که بر اقتصاد کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی 
حاکم است و همچنین موضوعات مربوط به تخصیص ارز و 
مشکالت در تأمین مواد اولیه و البته شروع ویروس کرونا با 
مشکالت عدیده ای در صنعت دخانیات مواجه هستیم، با 
این حال در هفته اول دی ماه، ۶ میلیارد و 1۰۰ میلیون نخ 
تولید کردیم و به دنبال تولید ۹ میلیارد نخ تا پایان ســال 
هستیم.مدیر برنامه ریزی تولید و انبارها شرکت دخانیات 
ایران افزود: ما نسبت به گذشته سهم بازار خود را از دست 
داده ایم و در حال حاضر سهم ما به حدود 1۰ درصد رسیده 

و بیشتر بازار در اختیار سیگارهای خارجی و قاچاق است.
وی با بیان اینکه صنعت دخانیات صنعت پیچیده ای است، 
ادامه داد: در مورد میزان مصرف سیگار از سوی ارگان های 
مختلف، اعداد متفاوتی اعالم می شــود؛ وزارت بهداشت 
میزان مصرف را ۵۵ میلیارد نخ، مرکز نظارت ۶۵ میلیارد 
نخ و شرکت دخانیات با توجه به تحلیلی که از مصرف دارد 
۷۵ میلیارد نخ می دانند. دانستن عدد دقیق مصرف سیگار 
در برآورد میزان قاچاق سیگار تأثیر مستقیم دارد. به نظر ما 
عدد قاچاق باالی ۲۰ میلیارد نخ در سال است و شاید بیشتر 

باشد اما کمتر نیست.
رفیعی با اشاره به وضعیت قاچاق دخانیات به کشور، گفت: ما 
در امر مبارزه با قاچاق فعال بودیم و در همین راستا در دهه 
۸۰ مجبور شدیم با شرکت های خارجی جی تی آی و بی ای 
تی قرارداد ببندیم زیرا این شرکت ها بیشترین سهم قاچاق 
را در بازار ایران داشتند. قصد ما از انعقاد قرارداد این بود که 
این شرکت ها به جای قاچاق، در داخل کشور تولید کنند 
تا هم اشتغالزایی شود و هم انتقال دانش به کشور صورت 
گیرد. تا دهه ۹۰ این فعالیت ها به خوبی در حال انجام بود هم 
شرکت دخانیات نظارت بیشتری داشت و هم عایدی خوبی 

نصیب دولت می شد.
وی با بیان اینکه بی توجهی به امر مبارزه با قاچاق و تولید 
داخل منجر به بروز مشکالت زیادی شــد، اظهار داشت: 
از سال ۹1، ۹۲ که وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات 
گرفته شد، این دو شرکت خارجی بسیاری از شرکت های 
کوچک بخش خصوصی را خریدند و عمالً سهم بزرگ بازار 
در اختیار این دو شــرکت خارجی قرار گرفت و عماًل هم 

دیگر هیچ نظارتی روی محصوالت قاچاق نیست. رفیعی 
افزود: عملکرد مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور 
بسیار ضعیف است از نظر نیروی انسانی و امکانات، حرفی 
برای گفتن در امر مبارزه با قاچاق ندارد؛ شرکت دخانیات 
در گذشته در تمام استان ها شعبه داشت و به کمک نیروی 
انتظامی روی بحث مبارزه با قاچــاق کمک می کرد اما در 
حال حاضر مرکز نظارت هیچ تخصصی در این مورد ندارد.
وی تصریح کرد: عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی روی 
صنعت دخانیات مؤثر است. ارتباطات زیاد است و نفوذی 
که شرکت های خارجی در بدنه دولت و مجلس پیدا کرده 
اند، موجب شــده ســهم زیادی از بازار را به دست آورند.
رفیعی اظهار داشت: زنجیره تأمین ما بسیار گسترده است 
اما شرکت های خارجی فقط خرمن توتون را وارد می کنند 
که مشخص نیست سالمت و بهداشت را رعایت می کنند 
یا خیر. مدیر برنامه ریزی تولید و انبارها شرکت دخانیات 
ایران تاکید کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نمی تواند 
صرفاً روی موضوع سیگار ورود کند و باید شرکت دخانیات 
مثل گذشته در مبارزه با قاچاق دخانیات دخیل شود.وی 
افزود: بیشتر قاچاق دخانیات از غرب و جنوب کشور صورت 
می گیرد و حتی یکی از برندهای شرکت دخانیات ایران را 
نیز جعل و به کشور قاچاق می کنند. ما بارها با مرکز نظارت 
و ستاد مبارزه با قاچاق این مساله را مطرح کردیم اما نتیجه 
مؤثری نداشته است زیرا توان و تخصص الزم را برای مبارزه 
با قاچاق ندارند.مدیر برنامه ریزی تولید و انبارها شــرکت 
دخانیات ایران در مورد حمایت از تولید داخل، اظهار داشت: 
تا حدودی دخانیات مورد حمایت قرار گرفت و بخشی از مواد 
اولیه ما از گمرکات ترخیص شد اما هنوز مواد اولیه زیادی در 
گمرک مانده است. وی ادامه داد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد 
اولیه ما وارداتی است و ما تاکنون ۶ میلیارد نخ تولید کرده 
ایم که در برابر ۷۵ میلیارد نخ مصرف عددی نیست از این 
رو باید حمایت جدی شود. برخی از قطعات را بومی سازی 
کرده ایم اما بخش عمده را هنوز وابسته به واردات هستیم و 
به عنوان مثال کاغذ سیگار هم وارداتی است.رفیعی گفت: 
1۵ هزار خانوار کشاورز برای ما کار می کنند و ۵ هزار کارگر 
داریم و بسیاری از مشاغل غیرمستقیم وجود دارد که وابسته 
به ما هستند. دولت باید در نظر داشته باشد که مصرف سیگار 
در کشور وجود دارد و راهی برای جلوگیری از مصرف وجود 
ندارد و فقط باید کنترل شــود که محصوالت بهداشتی و 
درست به دست مصرف کننده برسد؛ این در حالیست که در 
مورد سالمت محصوالت قاچاق هیچ تضمینی وجود ندارد.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان تهران گفت: ظرفیت 
جدید طرح اقدام ملی مسکن این اســتان صرفاً برای 
ساکنان ۵ شهر نصیرشهر، صالحیه، نسیم شهر، گلستان 

و رباط کریم ایجاد شده است.
خلیل محبت خواه در خصــوص آخرین وضعیت ثبت 
نام مجدد متقاضیان استان در این مرحله از طرح اقدام 
ملی مسکن، اظهار داشت: در حال حاضر ۲۲ هزار نفر 
در این طرح در اســتان تهران برای تک ظرفیت ایجاد 
شده در نصیرشهر از شهرهای رباط کریم ثبت نام کرده 
اند، در حالی که ظرفیت برای ثبت نام در این شهر تنها 

۸۰۰ نفر است.
وی افزود: در این زمینه اطالع رســانی های الزم انجام 
گرفته و ســاکنان تهران نباید در ایــن مرحله ثبت نام 

می کردند چرا که در مرحله پاالیش حذف خواهند شد. 
به همین خاطر تنها بومیان ۵ شهر رباط کریم، نصیرشهر، 
نسیم شهر، صالحیه و گلستان می توانند در این مرحله 
ثبت نام کنند.وی ادامه داد: در این مرحله هم از موارد 
الزم برای حائز شرایط شــدن قرمز نبودن فرم »ج« و 
همچنین بومی بودن در شهرستان مربوطه است که این 

مساله بارها از طریق رسانه ها اطالع رسانی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: قرار است 
ثبت نام ظرفیت های باقی مانده یا همان تکمیل ظرفیت 
در استان تهران از طریق وزارت راه و شهرسازی اعالم 
شود و در این فرصت باقی مانده تا پنجشنبه ۲۵ دی ماه 
الزم است ساکنان فاقد مسکن مهر در ۵ شهر اعالمی 

کار ثبت نام خود را نهایی کنند.

نظارتی بر قاچاق نیست

سهم بزرگ بازار دخانیات در اختیار خارجی ها

افزایش چشمگیر تولید لوازم خانگی در 9 ماهه امسال

تولید ماشین لباسشویی ۶۰ درصد افزایش یافت

چیزی از ظرفیت دور سوم ثبت نام طرح ملی مسکن به تهرانی ها نرسید

ارائه خدمات سلف سرویس؛ ممنوع

فعالیت تاالرهای پذیرایی با یک سوم ظرفیت 
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معاون رئییس جمهوری خبر داد
ميزان فروش شركت های دانش بنيان بيش از يك 

هزار و 600 ميليارد ريال است
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهــوری گفت: تاکنون پنج هزار و ۶۰۰ شــرکت  
دانش بنیان در کشور به ثبت رســیده و میزان فروش تولیدات حاصل از فعالیت این 
شرکت ها بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است. ســورنا ستاری روز دوشنبه در 
جریان سفر به شهرستان بهبهان در دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء این شهرستان اظهار 
داشت: توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور نمایان بوده و میزان فروش تولیدات 
حاصل از  فعالیت این شرکت ها بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است، خوشبختانه 
زیست بوم فناوری و نوآوری استان خوزستان و به ویژه شهرستان بهبهان به لحاظ تعداد 
شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد و نوآوری در وضعیت خوبی است. وی با بیان اینکه 
در گذشته دانشگاه ها به فعالیت در حیطه هایی می پرداختند که ربطی به اهدافمان 
نداشت افزود: معتقدم دانشگاه صنعتی بهبهان باید مرجع تغییر در این شهرستان باشد و 
مردم این منطقه باید حالوت ناشی از فعالیت دانشگاه را در زندگی روزمره خود ببینند که 
برای تحقق این امر مراکز رشد نقش مهمی برعهده دارند. برای اینکه بتوانیم استعدادهای 
مناسب را برای توسعه شرکت های دانش بنیان پیدا کنیم باید مراکز رشد را توسعه دهیم. 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: باید بودجه مناسبی برای شرکت های 
دانش بنیان لحاظ شود همچنین مالک های درستی برای مراکز رشد در نظر گرفته شود 
و مهمتر از آن تمرکز کاری شرکت های دانش بنیان باید بر اساس نیاز شهرستان باشد.
وی ادامه داد: ما آمادگی داریم که از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم و اقدامات الزم 
برای وصل شدن آنها به سیستم دانش بنیان کشور را انجام دهیم. خوشبختانه فرهنگ 
توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور به خوبی شکل گرفته و امیدوارم دانشگاه بهبهان 
منشاء تحول در منطقه باشد و جوان هایی که در این شهرستان مشغول تحصیل هستند، 
بتوانند با کارآفرینی در کشور تحول ایجاد کنند. اگر هدف آموزش دانشگاه ها چیز دیگری 
باشد در واقع راه را اشتباه رفته و باید روش آموزشی خود را اصالح کنند.ستاری با اشاره به 
پرداخت تسهیالت از طریق صندوق توسعه ملی به شرکت ها گفت: تجهیز این شرکت ها 
به امکانات و فناوری نوین مورد توجه ویژه است. وی در پایان افزود: استان خوزستان و 
شهرستان بهبهان در راه اندازی شرکت های دانش بنیان خوب عمل کرده اند همچنین 

ظرفیت های ارزشمندی در این منطقه وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد. 

رمزگشايی از سقوط محبوب ترين ارز ديجيتالی
بیت کوین و سایر سکه های دیجیتال که روز دوشنبه معامله شدند ، ۱۷۰ میلیارد 
دالر از ارزش کل بازار ارزهای رمزپایه را از دست دادند. در اولین روز معامالت هفته 
میالدی بیت کوین به قیمت ۳۵ هزار و ۳۵۵ دالر رســید که این میزان نسبت به 
روز گذشته بیش از ۱۵ درصد کاهش را نشان می دهد و درحال حاضر قیمت هر 
بیت کوین با کاهش بیش از ۵ هزار دالر رو به رو شددر هفته ای که گذشت، بیت کوین 
نوسانات زیادی را داشت و سرمایه گذاران به بیت کوین هجوم بردند. در حال حاضر 
ارزش بازار به ۶۵۵ میلیارد دالر رسید. بیت کوین و سایر سکه های دیجیتال که روز 
دوشنبه معامله شدند ، ۱۷۰ میلیارد دالر از ارزش کل بازار ارزهای رمزپایه را از دست 

دادند. ارزش بازار ارزهای رمزپایه ۹۵۹.۵۳ میلیارد دالر بود. 

اخبار

کرونا سرعت اینترنتی شدن کسب و کارها را بیشتر کرد
در حالی که پیش بینی می شد بسیاری از کسب و کارها در فاصله ۶ تا ۷ سال آینده بر بستر فضای مجازی شکل بگیرند، شیوع کرونا باعث شد تا سرعت پیوستن کسب و کارها به فضای آنالین 

و تجربه فروش اینترنتی بیشتر شود. آنطور که سخنگوی اتحادیه کشوری کسب  وکارهای مجازی گفته، پیش بینی می شد که ۷۰ درصد کسب کارها طی ۶ تا ۷ سال آینده وارد فضای آنالین 
شوند ولی شیوع کرونا باعث شد تا این زمان به ۲ تا ۳ سال کاهش یابد.

بانک ها یک قدم مانده به 
رمزگشایی از این حقیقت 
که دو هزار واحد تولیدی و 
محل کار کارگران را تملک 
کرده اند، شــروع به سیاه 
نمایی می کنند و تعطیلی واحدهــا را ذیل عنوان 
»تولیدکننده نما« می برند و می گویند محل کار 

عده ای »تولیدکننده نما« را که به نام تســهیالت 
تولید از آنها وام گرفته اند، تملک کرده اند؛ این در 
حالی است که دو هزار واحد تولیدی که هم اکنون 
آشیانه کالغان شده خود گویای مطلب است؛ تملک 

دو هزار واحد تولیدی و بیکاری هزاران کارگر. 
در این رابطه معاون قضایی دادســتان کل کشور 
درباره تعطیلی برخی تولیدی ها و به تملک درآمدن  
آنها توضیحاتی داد. ســعید عمرانــی اظهار کرد: 
قرارداد های بانک ها در حال حاضر برای ما مشکل 
است، قراردادها بر مبنای این است که طرحی اجرا 

شــود و بانک محل طرح را به عنوان وثیقه دریافت 
کند.وی ادامه داد: اگر فردی در ایفای تعهدات خود 
نقشی  اجرا نکند، کسی با گرفتن کارخانه مخالفت 
نمی کند بحث این است که ما در تملک به این نکته 
تاکید داریم که کارخانه و بنگاه تعطیل نشود و بهتر 
اســت آن محل را به مدیری بدهند که بهتر آن را 
اداره کند.عمرانی بیان کرد: بیش از ۲ هزار تولیدی 
تعطیل  شــده و به تملک بانک ها درآمده  اســت، 
جرائم و سود های مرکب بانک ها کمر تولیدکننده 
را می شکند، همچنین توصیه ما به بانک ها عمل به 

مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
رصد میدانی از وضعیت واحدهای تولیدی نشــان 
می دهد تســهیالتی کــه برای رونــق تولید داده 
می شــود، برای پرداخت بدهــی تولیدکنندگان 
در حــال چرخش در نظــام بانکی اســت و پولی 
دســت تولیدکننــده را نمی گیــرد. در این میان 
تولیدکنندگان به شــدت در سال جهش تولید در 
تنگنا قرار دارند. »کســب و کار« در گفتگو با یک 
 کارشناس، معایب تسهیالت دهی بانکی را بررسی

 می کند. 

سودهای مركب و جرايمی كه بانك ها از توليدكننده می گيرند كمر توليد را می شكند

دو هزار واحد تولیدی در قرق بانک ها
بيش از دو هزار واحد توليدی تعطيل  شده و به تملك بانك ها درآمده  است

دستبرد بانك ها به توليد 

تسهیالت دهی به تولید یا بدهی در گردش؟
بیژن عبدی، اقتصاددان

بانک ها به ازای پولی که به عنوان وام در اختیار تولیدکنندگان می گذارند، وثیقه می گیرند و در صورت عدم پرداخت مبلغ تسهیالت، وثایق را به پول نقد تبدیل می کنند. این در حالی است که معموال کارخانه، زمین و ملک یا اموال منقول 
و غیرمنقول و سفته را به عنوان وثیقه دریافت کرده اند. دریافت وثایق بیشتر مربوط به صنایع کوچک و متوسط است و بانک ها بیشتر این واحدهای تولیدی را اذیت می کنند؛ اما پول های هزار هزار میلیارد تومانی به راحتی در اختیار افراد 
خاص قرار گرفته که حتی شاید یک برگه هم از آنها هم دریافت نکرده باشند. این در حالی است که فشار به تولیدکنندگان خیلی کلیدی تر از این حرف هاست. مشکل اصلی این است که ساختار بانک به شدت ساختار رانتی است؛ یعنی وابسته 
به منابع قدرت است و هر کسی که قدرت سیاسی و اقتصادی را در اختیار دارد بانک در خدمت اوست. بنابراین تسهیالت فراوان با ارزان ترین قیمت در اختیار این افراد قرار گرفته در حالی که بانک ها از این افراد کمترین مدرک را دارند. در 
حال حاضر بیشترین بدهی های بانکی که قابل وصول هم نیست مربوط به همین افراد است؛ یعنی مربوط به مواردی است که وام چند هزار میلیاردی گرفته اند و آن را در جایی غیر از مورد اعالمی استفاده کرده اند؛ اما کسی نمی تواند آن را 
پیگیری کند زیرا اگر بخواهند پیگیری کنند، کل شبکه بانکی زیر سوال می رود؛ اما خود آدم هایی هم که گرفته اند آدم هایی بوده اند که مهره اصلی بوده اند و در جاهای بسیار بزرگی هستند و کسی نمی تواند به راحتی به سراغشان برود. 
پس نخستین نکته اصالح این مورد است. نکته دوم اینکه آنچه از اول انقالب مطرح شد، قرار بود که ما به سمت بانکداری اسالمی برویم ولی هیچ چشم انداز شفاف و روشنی از بانکداری اسالمی در جامعه تعریف نشد. حرف هایی کلی زده 
شد که آن هم به استناد تحقیقاتی بود که شهید محمدباقر صدر درباره بانک کرده بود. گام بزرگی که ایشان بنا گذاشت این بود که اگر مکانیزم بانکداری در یک جامعه اسالمی قرار گرفت که قوانین آن هم براساس معیارهای اسالمی تنظیم 
شده باشد این مکانیزم کلی نیاز به بازنگری کلی داشته باشد؛ اما این مورد مغفول ماند. کتاب ایشان در این مورد به صورت ناقص ترجمه و قانون بانکداری بدون ربا شد. به مرور نام بانکداری اسالمی بر خود گرفت و تثبیت شد. بنابراین تغییر 
جدی در مکانیزم بانکی صورت نگرفت و تنها اتفاقی که افتاد، این بود که سرویس ها و خدماتی که بانکداری جهانی به دیگران می داد را به مشتری به بهانه ربوی بودن ارائه ندادیم؛ اما در گرفتن پول و ضمانت و بیچاره کردن جامعه از بانک 
های جهانی تندتر عمل کردیم. ثمره آن همان بانک هایی است که اکنون می بینیم. بانک نیاز به اصالح اساسی دارد. اما دو اقدام کلی باید در این شبکه بانکی اتفاق بیفتد. یکی کنترل خلق پول است؛ به این معنا که بانک و بانک مرکزی که 
مسئولیت کنترل نرخ پولی ملی را دارد، تناسب نسبتا ثابتی بین حجم پول و ثروت هایی که قابلیت امکان تولید آن در داخل است را در یک ارتباط یک به یک بگذارند و هرچقدر که بیشتر از آن ظرفیت بود جلوی آن را بگیرند. دوم اینکه نوع 
رابطه ای که مردم از طریق سپرده هایشان با بانک دارند باید اصالح شود. این قاعده برقرار شود که مردم در سود و زیان واقعی سرمایه ها از طریق مالک شدن سهام دارایی ها سهیم شوند یعنی بانک ها به جای وام دادن به سمت مالکیت برود 
و بانک سوق پیدا کند به سمت یک بازار بزرگ بورس برای سرمایه های کوچک، متوسط و بزرگ.نکته سوم اینکه اگر قرار شد مردم در سهام پروژه های جدید شریک شوند و نرخ بهره و یا سود هم از بانک حذف شود شاید به نوعی کنترل 
دولت روی شبکه بانکی و نقدینگی از بین برود و آن زمان مردم براساس سوددهی و میزان سوددهی پروژه ها تمایل دارند که روی پروژه ها سرمایه گذاری کنند. پروژه های وارداتی کوتاه مدت معموال مشتری بیشتری دارد  و پروژه های 
بلندمدت معموال بدون مشتری است. آنگاه بحث ساختار مالیات مطرح می شود که الزمه آن، اصالح نظام مالیاتی است برای همین بازار سهامی جدید که دارد شکل می گیرد. بنابراین دولت می تواند نرخ های مالیات متفاوتی را اعمال کند. 
آن جاهایی که رغبت خیلی زیاد است و سودهای غیرمتعارف و غیرواقعی دارد دولت می تواند نرخ های مالیاتی باالتری را بگیرد و آن مواردی که می خواهد مردم را هدایت کند می تواند نرخ های مالیاتی پایین تر یا اصال بخشودگی مالیاتی 
در نظر بگیرد. در کنار تمام موارد، مهم ترین رکنی که باید در جامعه اتفاق بیفتد اصالح سیستم مالیات کل کشور است یعنی االن بیشترین بار مالیاتی روی دوش افرادی است که حقوق ثابت دارند و در سیستم ها ثبت می شود. اما مشاغلی 
که دفتر رسمی حسابرسی ندارند مثل اکثر بخش خدمات کشور چون دفتر شفافی ندارند، مالیات نمی پردازند و یا بسیار کمتر از سایر اقشار است. تولیدکنندگان که دفاتر متعدد روزنامه، رسمی و کل دارند و اظهارنامه مالیاتی تنظیم می 

کنند و اقشار با درآمد ثابت تحت فشارند. این روند باید به سمت شناسایی اقشاری که فرار مالیاتی دارند، تغییر جهت دهد.  

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

عضو مجمع نماینــدگان تهران در مجلس بــا بیان اینکه هیچ 
نظارتی بر نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی وجود ندارد، گفت: 
اســنپ خود را زیر نظر وزارت ارتباطات می دانــد در حالیکه 

فعالیتی از جنس فعالیت های شهری دارد.
اقبال شــاکری با بیان اینکه از زمانی که تاکسی های اینترنتی 
فعالیت خود را در کشور آغاز کردند، فرهنگ جدیدی در کشور به 
وجود آمد که واقعا نمی توان روی این نکته مثبت و فرهنگسازی 
مهمی که با فعالیت اســنپ شکل گرفت، چشــم پوشی کرد، 
اظهار کــرد: در همان زمان که این تاکســی هــای اینترنتی 
 فعالیت خــود را آغاز کردند، نشســتی با معــاون حمل و نقل

 ترافیک شهرداری تهران و مسئول سازمان تاکسیرانی داشتم 
و این نکته را متذکر شدم که بخش حاکمیتی در زمینه حمل و 
نقل شهری باید در حوزه تاکسی های اینترنتی سرمایه گذاری 
کند تا از بخش خصوصی عقب نماند ولی شهرداری کامال از این 

حوزه عقب ماند.

تاکسی های اینترنتی فرهنگ جدید کسب و کارهای اینترنتی 
را در کشور تقویت کرد

نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و 
پردیس در مجلس شــورای اســالمی تصریح کــرد:  در عین 
حال باید قبــول کرد کــه از زمانی که اســنپ و تپســی در 
کشور توســعه پیدا کردند، فرهنگ جدید کســب و کارهای 
اینترنتی در کشور گســترش یافت و در بســیاری از حوزه ها 
 به ایــن اســم در کشــور کســب و کار الکترونیکــی انجام 

می گیرد و این، یک اتفاق مبارک است.

اســنپ خود را زیر نظر وزارت ارتباطات می داند در 
حالیکه فعالیتی از جنس فعالیت های شهری دارد

عضو کمیســیون عمران مجلس یادآور شــد: اما ایراد از جایی 
شــروع شــد که اســنپ داعیه دار مجوز نرم افــزار از وزارت 
ارتباطات بود و خــود را زیر نظر وزارت ارتباطات می دانســت 

درحالیکه یک فعالیت شــهری انجام می دهد لذا شــهرداری 
معتقد اســت که به دلیل ایــن جنس فعالیت، تاکســی های 
 اینترنتــی باید مجوز خود را از شــهرداری تهــران اخذ کنند 

که منطقی هم به نظر می رسد.

متولی ناظر بر تاکسی های اینترنتی مشخص نیست
شــاکری ادامه داد: این اختالف همچنان ادامــه دارد و نتیجه 
 آن نبود نظارت و بی ضابطه بودن نرخ کرایه های اســنپ شده

 است.
 در حال حاضر مشخص نیست متولی نظارت بر این تاکسی ها 
کدامیک از دستگاه ها هستند و این بزرگترین ضعف در حوزه 

تاکسی های اینترنتی است. 
وی تصریح کرد: این بحث یکی از نقاط ضعف اساســی سامانه 
الکترونیکی حمل و نقل شــهری اســت، درحالیکه شهرداری 
برای تمام خطوط تاکســی، مینــی بوس و اتوبــوس ضابطه 
 تعیین قیمت گذاری دارد، هیــچ توجه و نظارتی بر تعیین نرخ

 تاکسی های اینترنتی وجود ندارد.

از نظر حاکمیتی حتما باید نظارتی بر فعالیت تاکسی های اینترنتی 
وجود داشته باشد

وی با بیان اینکه از نظر حاکمیتی، حتما باید نظارتی بر اسنپ 
وجود داشته باشد، گفت: البته به هیچ عنوان نباید این نظارت ها 
دست و پاگیر باشد، بلکه باید با ایجاد یک فضای رقابتی شرایط 
را برای فعالیت سایر شرکت ها فراهم کرد تا در سایه یک فضای 
رقابتی، قیمت به طور طبیعی و به تبــع عرضه و تقاضا کاهش 

پیدا کند.
عضــو مجمــع نماینــدگان تهــران در مجلس بــا تأکید بر 
اینکه قطعا شــهرداری باید به این مســئله ورود کند، افزود: 
معتقدم در ایــن حــوزه شــهرداری باید نقــش حاکمیتی 
 ایفا کنــد تــا شــاهد چنیــن ولنــگاری در تاکســی های

 اینترنتی نباشیم.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اظهار کرد: اگر قیمت 
گذاری در سایت های اینترنتی شروع شود امکان اینکه دوباره با 
افزایش یا کاهش قیمت ها در این سایت ها به دنبال سوداگری در 
بازار خودرو باشند باال است. بنابراین نمایش قیمت در سایت های 
اینترنتی احتماالً تاثیر منفی گذاشته و دوباره به افزایش قیمت 

خودرو منجر شود.
اســد کرمی در مــورد وضعیت بــازار خودرو اظهار داشــت: 
خریداری در بازار خودرو وجود ندارد، خرید و فروشــی انجام 
نمی شــود و فقط کســانی که برای مصرف خود نیاز به خودرو 
 دارند خرید می کننــد آن هم به صورت بســیار محدود خرید

 می کنند. 
خرید خودرو بــرای ســرمایه گذاری دیگر وجود نــدارد. اگر 
کسی ۵۰ نمایشــگاه خودرو هم داشته باشــد دو خریدار هم 
پیدا نمی کند.وی با تاکید بر اینکه بــازار خودرو نوعی ثبات به 
خود گرفته و دســت واسطه ها از آن کوتاه شــده تصریح کرد: 

قیمت ها تقریبا ثابت و دســت دالل تقریبا کوتاه شــده و بازار 
حالت ثابتی به خود گرفته اســت. اگر ایران خودرو و ســایپا 
تولیدات خود را به موقع به دست مردم برســانند بازار خودرو 
 مانند ارز و دالر نوسان نخواهد داشت و قیمت خود را ثابت نگه

 نمی دارد.
نایب رئیس اتحادیــه نمایشــگاه داران خودرو وی با اشــاره 
به احتمــال نمایش قیمت خــودرو در ســایت های اینترنتی 
خطر ســوداگری مجــدد دالالن را جدی دانســته و گفت: با 
وجود این اگر قیمت گذاری در ســایت های اینترنتی شــروع 
شــود امکان اینکه دوباره بــا افزایش یا کاهــش قیمت ها در 
این ســایت ها به دنبال ســوداگری در بازار خودرو باشند باال 
اســت. با این اقدام ممکن اســت ثبات بازار خودرو تحت تاثیر 
قرار بگیرد. بنابرایــن نمایش قیمت در ســایت های اینترنتی 
 احتماالً تاثیر منفی گذاشــته و دوباره به افزایش قیمت خودرو

 منجر شود.

سرمقاله

نماينده مردم تهران مطرح كرد

بیراهه تاکسی های اینترنتی در نبود نظارت کافی

احتمال افزایش قیمت خودرو با بازگشت آگهی های اینترنتی 
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