
شــرکت اینترنتی آمازون به دولت بایدن کمک 
برای تسریع روند واکسیناســیون کووید ۱۹ از 
جمله واکســینه کردن کارمندان این شــرکت 
را پیشنهاد کرد.به گزارش ایســنا، دیو کالرک، 
مدیر جدید واحد فروش آمازون با تبریک به جو 
بایدن، رییس جمهور آمریــکا و کاماال هریس، 
معاونش، درخواست ماه گذشته آمازون از مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری را برای در اولویت 
قرار گرفتــن کارکنان خط مقدم این شــرکت 
برای دریافت واکســن کووید ۱۹ تکــرار کرد. 
آمازون در آمریکا بیش از ۸۰۰ هزار کارمند دارد.

با وجود این که اکثر کارمندان دفتری آمازون در 

دفاتر این شرکت در ســیاتل و سایر دفاترش به 
دورکاری از خانه پرداخته انــد اما انبارها، مراکز 
دیتای رایانش ابری و فروشــگاههای بازار غذای 
آمازون در دوران همه گیری ویــروس کرونا باز 
ماندند.کالرک اعالم کرد آمــازون با یک فراهم 
کننده خدمات طب کار برای نظــارت بر توزیع 
واکسن در تاسیساتش قرارداد دارد. وی گفت: به 
محض موجود شدن واکسنها، آماده ایم به سرعت 
برای واکسیناسیون اقدام کنیم. همچنین آماده 
ایم از فعالیتها، توانمندیهــای فناوری اطالعات 
و ارتباطات و تخصصمان بــرای کمک به برنامه 
واکسیناسیون دولت اســتفاه کنیم. گستردگی 

فعالیت ما به ما امکان می دهد تاثیرگذاری قابل 
مالحظه فوری در مبارزه علیه این بیماری داشته 
باشیم.جی کارنی، یکی از کارمندان سابق بایدن 
که اکنون تیم سیاســت و ارتباطــات آمازون را 
اداره می کنــد، اوایل ماه جــاری در مصاحبه با 
تلویزیون بلومبرگ اظهار کرد: این شرکت کمک 
خود را بــه مقاماتی که در تیــم انتقال قدرت به 
بایدن فعالیت می کنند، پیشــنهاد کرده است.

آمازون از سوی رگوالتورها و کنگره بر سر قدرت 
فزاینده ای که پیدا کرده، تحت فشار است و معلوم 
 نیست آیا دولت بایدن تفحص علیه این شرکت را

 تشدید خواهد کرد.

در سال ۲۰۲۰ چین با وجود کرونا موفق به جذب 
بیش از ۱۴۰ میلیارد دالر سرمایه خارجی شد.

به گزارش شــین هوا، داده های منتشــر شــده از 
ســوی وزارت بازرگانی چین نشــان می دهد که 
سرمایه گذاری خارجی مستقیم در چین در  دوازده 
ماه منتهی به دســامبر بــه ۱۴۴.۳۷ میلیارد دالر 
رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه منتهی 
به ماه قبل ۴.۵ درصد افزایش نشان می دهد. تنها در 
ماه دسامبر ۹۹.۲ میلیارد یوان )معادل ۱۵.۳ میلیارد 
دالر( در چین سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته 
که این رقم نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد بیشتر شده 
است.  هر چند که کووید-۱۹ در چین تا حد زیادی 

مهار شده و روند بازگشایی کسب و کارها و بازگشت 
زندگی به شرایط عادی آغاز شده است، اما این کشور 
با بیش از ۴۶۰۰ کشته و ۱۰۰ هزار مبتال، کماکان 
یکی از اصلی ترین کانون های درگیر با این بیماری در 
سطح جهان محسوب می شود.وانگ شو ون- معاون 
وزیر بازرگانی چین پیشتر با اشاره به تمایل شرکت 
های خارجی به گسترش کسب و کار خود در چین، 
بر تمایل دولت متبوعــش در فراهم کردن فضای 
بهتر برای سرمایه گذاران خارجی تاکید کرده بود.
متوسط سرمایه گذاری خارجی چین در بازه زمانی 
۱۹۹۷ تا ۲۰۲۰ معادل ۴.۵۸ میلیارد دالر بوده که 
باالترین رقم ثبت شــده مربوط به سرمایه گذاری 

۱۳۴.۹۶ میلیــارد دالری ســال ۲۰۱۸ و کمترین 
رقم ثبت شــده نیز مربوط به سرمایه گذاری ۱.۸۳ 
میلیارد دالری سال ۲۰۰۰ بوده است.در سال ۲۰۲۰ 
میالدی کمترین رقم سرمایه گذاری خارجی مربوط 
به ماه ژانویه با ۱۲۶.۸ میلیون دالر بود.  صندوق بین 
المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی کرده 
است که رشد اقتصادی چین در سال جاری تحت 
تاثیر شیوع کرونا، تعطیلی کسب و کارها و اخالل در 
تجارت خارجی به زیر دو درصد برسد که در صورت 
تحقق، این نرخ رشــد ضعیف ترین رشد اقتصادی 
ثبت شــده چهار دهه اخیر دومیــن اقتصاد بزرگ 

جهان خواهد بود.  

ارزش دالر مقابل بیشتر رقبا با تغییرات اندک همراه بود.به گزارش رویترز، بانک 
مرکزی اروپا احتماال ناچار خواهد شد تا به مانند همتای آمریکایی خود اقدام به 
تزریق نقدینگی بیشتری به بازارها کند چرا که تقاضا هنوز به سطح قبل از کرونا 
بازنگشته اســت و طبق اعالم مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوســط نرخ تورم در ۱۹ 
کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به دسامبر بدون تغییر نسبت به رقم 
مشابه منتهی به ماه قبل به منفی ۰.۳ درصد رســید تا نرخ تورم بیش از پیش از 
سطح دو درصدی هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه فاصله بگیرد. 
در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط ۰.۳ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۱ 
درصد بیشتر شده است.بانک های مرکزی در سراسر جهان به تزریق نقدینگی به 
بازارهای مالی ادامه می دهند تا ضمن کاهش تبعات ناشی از کرونا، سطح تقاضا 
را نیز تحریک کنند. بانک مرکزی چین در بیانیه ای اعالم کرد در تازه ترین اقدام 
خود برای حمایت از بازارهای مالی اقدام بــه تزریق ۸۰ میلیارد یوان نقدینگی به 
بازارها در قالب عملیات ریپو کرده است. بانک مرکزی چین ضمن تاکید بر حضور 
فعال در بازارها تاکید کرده است که حفظ نقدینگی در سطح معقول و مناسب را 
وظیفه خود می داند و برای حمایت از اقتصاد چین از کلیه ابزارهای در اختیار خود 

استفاده خواهد کرد.  

در صورتی که ژانت یلن بتواند به عنوان گزینه پیشنهادی بایدن از سنا برای وزارت 
خزانه داری آمریکا رای مثبت بگیرد، احتماال شــاهد تغییرات جدیدی در حوزه 
سیاست گذاری ارزی خواهیم بود. وال اســتریت ژورنال به نقل از نزدیکان خانم 
یلن گفته است که رییس ســابق فدرال رزرو در دوره ریاست جمهوری ترامپ در 
باوری کامال متضاد با دونالد ترامپ عقیده دارد که نبایــد اجازه داد دالر بیش از 
حد تضعیف شود. ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود بارها و بارها از برخی از 
مدیران بانک مرکزی آمریکا به دلیل مقاومتشان در تضعیف دالر انتقاد کرده و آن 
را عاملی برای ایجاد مزیتی رقابتی برای رقبای این کشــور از جمله اتحادیه اروپا 
و چین دانســته بود.  در خبری بد برای اقتصاد آمریکا، رشد بخش خرده فروشی 
در ماه دسامبر منفی ۰.۷ درصد اندازه گیری شد که این رقم، سومین رشد منفی 
متوالی ماهانه این بخش محســوب می شــود. با توجه به اینکه مخارج خانوار بار 
اصلی رشد اقتصادی آمریکا را بر دوش می کشــد منفی باقی ماندن رشد بخش 
خرده فروشی می تواند نشانه ای از این باشد که احیای بزرگ ترین اقتصاد جهان 
در سال ۲۰۲۱ طوالنی تر و دشوارتر از چیزی خواهد بود که تا پیش از تصور می 
شــد. ســطح تولیدات ناخالص داخلی آمریکا اکنون چیزی حدود ۲۱ تریلیون و 
۲۸۴ میلیارد دالر است.  برخی خبرها حاکی از آن است که جو بایدن خود را آماده 

رونمایی از یک بســته عظیم ۱.۹ تریلیون دالری برای کاستن از تبعات اقتصادی 
ویروس کرونا می کند. آن طور که تاکنون از جزئیات این بسته افشا شده، قرار است 
به هر خانوار آمریکایی ۱۴۰۰ دالر به صورت نقدی پرداخت شــود و کمک هایی 
برای حمایت از اقلیت ها نیز در نظر گرفته شده است. به گفته برایان دیس- مشاور 
اقتصادی بایدن- بالفاصله پس از روی کار آمدن دولت جدید، بایدن به کنگره فشار 
خواهد آورد تا این بسته تصویب و اجرایی شود. البته با توجه به اکثریت دموکرات 
ها انتظار نمی رود کار بایدن برای جلب موافقت کنگره ســخت باشد.  در خبری 
خوب برای اقتصاد اروپا و حوزه یورو، میــزان تولیدات صنعتی منطقه یورو در ماه 
 نوامبر رشد ۲.۵ درصدی داشــته اســت که اگرچه هفتمین رشد مثبت متوالی

 محسوب می شود اما قوی ترین رشد چهار ماه اخیر و همچنین ۰.۲ درصد بیشتر 
از پیش بینی های قبلی بوده است. در این بین بیشترین رشد مربوط به کاالهای 
سرمایه ای با رشد هفت درصدی بوده اســت و پس از آن نیز کاالهای واسطه ای 
با رشد ۱.۵ درصدی قرار دارند. کشــورهای اروپایی امیدوارند پس از رشد منفی 
ناامیدکننده سال گذشته بتوانند امسال از تبعات منفی ناشی از کرونا خارج شوند.  
پایین باقی مانــدن نرخ تورم چیــن  فضای بیشــتری را به بانــک مرکزی این 
کشــور خواهد داد تا سیاســت های انبســاطی بیشــتری را در ماه های آینده 

اتخاذ کند. در ۱۲ ماه منتهی به دســامبر تورم این کشــور به مثبت ۰.۲ درصد 
رســیده که این نرخ  ۰.۷ درصد بیشــتر از  تورم ماه قبــل و  ۰.۱ درصد کمتر از 
نرخ پیش بینی شده توســط کارشناســان بوده اســت. هم بانک مرکزی چین 
و هم بانک مرکزی آمریکا کار دشــواری را برای رســاندن تورم بــه محدوده دو 
 درصدی هدفگذاری شده دارند و این مســاله تاثیر زیادی روی سیاست گذاری

 آن ها خواهد داشــت. اقتصاد چین در ســه ماهه پایانی ســال ۲۰۲۰ رشد ۶.۵ 
درصدی را تجربه کرد که باالترین رشــد فصلی دو سال اخیر این کشور محسوب 
می شــود.  جو بایدن در اظهاراتی که از آن به عنوان چاپ پول بیشــتر استنتاج 
می شــود وعده داده اســت تریلیون ها دالر دیگر پس از روی کار آمدن دولتش 
به اجزای مختلف اقتصاد آمریکا تزریق کند. این در حالی اســت که دولت آمریکا 
از ابتدای کرونا تاکنون حدود چهار تریلیون دالر نقدینگی به اشــکال مختلف در 
بخش های مختلف تزریق کرده است و این رقم جدا از اعتبار تقریبا مشابهی است 
که توسط فدرال رزرو تزریق شده اســت. ریچارد کالریدا- قائم مقام رئیس بانک 
مرکزی آمریکا گفته اســت این بانک فعال قصدی برای توقف برنامه خرید اوراق 
 قرضه خود ندارد که طی آن هر هفته حدود ۱۲۰ میلیــارد دالر اوراق خریداری

 می شود.  

متوســط نرخ تورم کشــورهای عضو منطقه یورو 
منفی باقی ماند.به گزارش ایســنا به نقل از مرکز 
آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور 
عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به دسامبر 
بدون تغییر نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل 
به منفی ۰.۳ درصد رسید تا نرخ تورم بیش از پیش 
از سطح دو درصدی هدف گذاری شده توسط بانک 
مرکزی این منطقه فاصله بگیرد. در سطح اتحادیه 
اروپا این نرخ به طور متوســط ۰.۳ درصد بوده که 
از ماه قبل ۰.۱ درصد بیشتر شــده است.خدمات 
و مواد غذایی هر دو با تورم ۰.۳ درصدی پیشــتاز 
گروه های مختلف بوده اند و انرژی نیز با تورم منفی 
۰.۶۸ درصدی بیشــترین تاثیر را در کاهش تورم 
داشته اســت. تورم کاالهای صنعتی نیز طی این 
مدت منفی ۰.۱۴ درصد بوده اســت.بانک مرکزی 

اروپا برای پیشــبرد اهداف خود دستیابی به تورم 
دو درصدی را هدفگذاری کرده است و باقی ماندن 
تورم در چنین سطحی کار کریستین الگارد، رئیس 
جدید این بانک را دشوار خواهد ساخت. قرار است 
بانک مرکزی اروپا در هر ماه ۲۰ میلیارد یورو اوراق 
قرضه دولتی را خریداری کند تا راه را برای تقویت 
رشد اقتصادی در سطح منطقه یورو هموار کند.  در 
بین کشــورهای عضو منطقه یورو، باالترین تورم 
مربوط به لهســتان با ۳.۴ درصد بوده است و پس 
از این کشــور نیز مجارســتان و جمهوری چک با 
۲.۸ درصد و ۲.۴ و رومانی با ۱.۸ درصد قرار دارند. 
از طرف دیگر کمترین تورم ثبت شــده مربوط به 
یونان با منفی ۲.۴ درصد بوده اســت و پس از این 
کشور، اسلوونی با منفی ۱.۲ درصد و ایرلند با منفی 
۱.۰ درصد قرار دارنداز طــرف دیگر طی این مدت 

نرخ تورم در بلژیک ۰.۴ درصــد، آلمان منفی ۰.۷ 
درصد،  فرانســه صفر درصد و در ایتالیا منفی ۰.۳ 
درصد اندازه گیری شده است. در بین کشورهایی 
که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز تورم نروژ طی این 
مدت ۱.۴ درصد و سوییس منفی یک درصد اندازه 
 گیری شده است.  منطقه یورو شــامل ۱۹ کشور

 بلژیک، آلمان، اســتونی، ایرلند، یونان، اســپانیا، 
فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، 
مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اســلوونی، اسلواکی 
و فنالند اســت که از یــورو به عنــوان واحد پولی 
خود اســتفاده می کنند. اتحادیه اروپــا نیز دارای 
۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشــور عضو منطقه 
یورو به عالوه  بلغارســتان، مجارســتان، لهستان، 
 دانمــارک، ســوئد، کرواســی، جمهــوری چک 

و رومانی است.

در حالی که پیش از این آخرین مهلــت پرداخت آورده 
اولیه برای متقاضیان و کارگران ثبت نام کرده در سامانه 
جامع اقدام ملی مســکن ۳۰ دی ماه اعالم شــده بود، 
معاون وزیر کار از تمدید مهلت واریز آورده اولیه و تکمیل 
موجودی کارگران و زنان سرپرست خانوار شاغل کارگر تا 
۷ بهمن ماه خبر داد.به گزارش ایسنا، مطابق اعالم معاونت 
فرهنگی اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
مهلت واریز آورده اولیه برای متقاضیان دارای شــرایط 
ویژه  کارگران، بازنشستگان، مســتمری بگیران و زنان 
سرپرست خانوار شاغل کارگر که پیش از این در سامانه 
جامع اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند تا ۷ بهمن ماه 
تمدید شده است.تسهیالت و اقدامات حمایتی وزارت کار 
در طرح مسکن ملی، کارگران، بازنشستگان و سایر گروه 
های هدف واجد شرایط ثبت نام شده در این طرح را در 
بر می گیرد و پیش بینی می شود با اختصاص کمکهای 

دولت و حمایت مالی وزارت کار، قیمت تمام شده مسکن 
برای کارگران تا ۲ درصد کاهش یابد.دی ماه سال گذشته 
تفاهم نامه مشــترک میان وزارت کار و راه و شهرسازی 
به منظور تأمین مســکن کارگران و بازنشستگان تامین 
اجتماعی در قالب ســاخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به 
امضا رسید.در این راســتا تفاهم نامه سه جانبه ای میان 
وزارت کار، شــرکت عمران شــهرهای جدید و اتحادیه 
اسکان منعقد شد که بر اساس آن، اتحادیه تعاونی های 
مسکن کارگران )اسکان( مدیریت ساخت ۳۰ هزار واحد 
مسکونی را برعهده گرفت و مقرر شد ۱۰ هزار واحد آن 
حداکثر ظرف سه سال در ۱۰ شهر جدید در استان های 
آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، بوشهر، تهران، سمنان، 
خراسان رضوی، فارس، مرکزی و سیستان و بلوچستان 
احداث و کارگران از مزایای اجرای تفاهم نامه بهره مند 
شوند.امضای این تفاهم نامه ســه جانبه در واقع اولین 

قرارداد اجرای طرح اقدام مســکن ملی ویژه مشموالن 
تحت پوشش قانون کار و ســازمان تأمین اجتماعی بود 
که با هدف ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای 
جدید آغاز شد.به گفته شریعتمداریـ  وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعیـ  از ظرفیت شــهرک های صنعتی در این 
پروژه استفاده خواهد شــد تا کارفرمایان به استناد ماده 
۱۴۲ قانون کار در این طرح مشارکت داده شوند و ظرفیت  
جامعه کارگری نیز بــه منظور تامین زمین و مســکن 
کارگران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.بر اساس آخرین 
آمارها از مجموع ۸۵۰ هزار نفر از کارگران و بازنشستگان 
و مستمری بگیران واجد شرایط ثبت نام کننده در طرح 
اقدام ملی مســکن، ۱۷۵ هزار نفــر در فرایند ثبت نام، 
پرداخت آورده اولیه و تکمیل موجودی قرار گرفته و بیش 
از ۶۲ هزار و ۵۸۰ نفر از ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی 

مسکن را زنان سرپرست خانوار تشکیل داده اند.

چین چه قدر سرمایه خارجی جذب کرد؟پیشنهاد آمازون برای کمک به واکسیناسیون کرونا در آمریکا

روز آرام دالر در بازارهای جهانی

تمدید مهلت یک هفته ای کارگران برای واریز آورده ۴۰ میلیون تومانیتورم در کشورهای اروپایی منفی ماند

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2118| شنبه 4 بهمن ماه  1399 |  9  جمادی الثانی  1442 |  23  ژانویه  2021 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

تردید و سردرگمی
دالالن 
بازار ارز

 تا پایان
 سال ۱۴۰۱ هیچ
 گازی در مشعل 
نمی سوزد

زنگنه:

  باالخره دنیا
  به نفت و گاز

 ایران نیاز
 دارد
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متاسفانه وضعیت کسب 
و کار در شــرایط حــال 
حاضر به هیچ وجه مناسب 
نیســت. در ایــن میــان 

شرکت هایی که...

  علــی نقیب، نایــب رئیس اول 
کمیسیون رفع موانع تولید اتاق تهران
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 خریداران خودرو
 در فاز انتظار

لوکس نشین ها
در سال 99 هیچ مالیاتی

ندارند

هزینه خانوارهای ایرانی بیش از 4۶ درصد افزایش یافت

رکورد گرانی  اقالم خوراکی
صفحه3

صفحه۴

1803 واحد تولیدی در مصادره  12 بانک
»کسب و کار« از سرگردانی تولیدکنندگان به دلیل نوسانات ارزی گزارش می دهد

در حالی کــه قیمت خودرو با ریــزش نرخ ارز 
روند نزولــی را در روزهای گذشــته طی کرده 
اما با برگشــت دالر بــه فاز افزایــش قیمت و 
ورود به کانال ۲۳ هــزار تومانی، افزایش قیمت 
خودروهای داخلی را در بازار شاهد هستیم. با 
رفت و برگشــت های قیمت خودرو خریداران 
همچنان در سردرگمی به سر می برند و مشخص 
نیســت چه زمانی برای خرید خودرو مناسب 
اســت. امروز خودرو به یکــی از کاالهای مهم 
سرمایه ای در بازار تبدیل شده و خریداران در 
هفته های اخیر فاز انتظار را انتخاب کرده اند تا 
مشخص شود بازار خودرو چه زمانی به ثبات و 
تعادل قیمتی خواهد رسید. تحوالت اقتصادی 

داخلی و خارجی ...

با وجود آنکه طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹ صاحبان 
خانه های باالی ۱۰ میلیارد تومان می بایست ساالنه 
مبلغی معادل یک هزارم تا پنج هزارم ارزش ملک 
خود مالیات بدهند، بر اساس اعالم دیوان محاسبات 
مجلس، تحقق مالیاتی از این طریق در هشــت ماه 
ابتدای سال جاری صفر بوده است.طبق بند ۱ تبصره 
۶ قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ هر واحد مسکونی با 
ارزش معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشــتر مشمول 
مالیاتی به میزان یک در هزار تا پنج در هزار می شود. 
بدین صورت که صاحبان خانه هــای لوکس باید 
ساالنه نسبت به مازاد ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان یک در 

هزار، نسبت به مازاد ...

يادداشت يک

يادداشت دو

 تهدید سفره ها 
با تورم و گرانی 

 دالالن مانع 
ریزش قیمت ها 

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  فربد زاوه، کارشناس خودرو
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اقتصاد2
ایران وجهان

کاهش شتاب افت شاخص بورس 
در هفته پایانی دی ماه

شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
معامالت روز چهارشنبه )یکم بهمن  ماه( به عدد 
یک میلیون و ۱۸۳ هزار واحد رسید که در مقایسه 
با پایان هفته گذشته حدود ۳.۸ درصد افت داشت.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، شاخص بورس در 
معامالت هفته ای که گذشت ۴۶ هزار واحد کاهش 
داشت؛ شاخص کل در پایان روز چهارشنبه )۲۴ 
دی ماه( در حالی با رقم یک میلیون و ۲۲۹ هزار 
واحد بــه معامالت پایان داد که ایــن رقم در روز 
گذشته )چهارشنبه( به یک میلیون و ۱۸۳ هزار 

واحد رسید.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( در پایان هفته 
گذشــته ۴۵۴ هزار و ۷۸۵ واحد بود که در هفته 
جاری این عدد به ۴۳۳ هزار و ۱۳۰ واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( از ۲۹۷ هزار و ۵۸۴ واحد به عدد 

۲۸۳ هزار و ۲۷۸ واحد رسید.
در پنج روز معامالتی این هفته بورس، نمادهای 
لیزینک پارسیان، ایران خودرو، صنعتی زر ماکارون، 
ایران ترانسفو، ملی صنایع مس ایران و سایپا در 

گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
در هفته ای که گذشــت فعالیت هــای هنری، 
سرگرمی و خالقانه، سایر واسطه گری های مالی، 
عمده فروشی، چند رشته ای صنعتی، استخراج 
کانه های فلــزی، فرآورده های نفتی، پیمانکاری 
صنعتی، فلزات اساســی، بانک ها و موسســات 
اعتباری، چاپ، خودرو و قطعات، سرمایه گذاری ها، 
بیمه و بازنشســتگی و فنی و مهندسی باالترین 

درصد بازدهی را داشتند.
همچنین نماد مخابــرات، اســتخراج نفت و گاز 
جز اکتشــافات، شیمیایی، ســیمان، آهک و گچ، 
محصوالت چوبــی، رایانه، دارویی، الســتیک و 
پالستیک، قند و شکر، عرضه برق، گاز، بخار و آب 
گرم، صنایع غذایی به جز قندو شــکر، منسوجات، 
واسطه گری های مالی و پولی، محصوالت کاغذی، 
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، خرده فروشی، سایر 
حمل و نقل، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی 
واسط، وسایل ارتباطی، زراعت و خدمات وابسته، 
کانی غیرفلزی، ماشین آالت و تجهیزات، انبوه سازی 
امالک و مستغالت، اطالعات و ارتباطات، استخراج 
زغال سنگ، دستگاه های برقی، محصوالت فلزی، 
محصوالت کامپیوتری، الکتریکی و نوری، هتل و 
رستوران، کاشی و سرامیک، استخراج سایر معادن، 
محصوالت چرمــی از جمله نمادهایــی بودند که 

بازدهی منفی را در بازار ثبت کردند.
نمادهایی مانند کارخانجــات داروپخش )دارو(، 
شــرکت ســرمایه گذاری خوارزمی )وخارزم(، 
تاسیسات راه آهن )باالس(، سیمان سفید نی ریز 
)سنیر(، سیمان دورود )ســدور(، واسپاری ملت 
)ولملت(، خدمات فنی فوالد یزد )خفوال(، گروه 
توســعه هنر ایــران )وهنر(، توزیــع داروپخش 
)دتوزیع(، گوشت مرغ ماهان )زماهان(، شرکت 
سرمایه گذاری وثوق امین )وثوق(، زاگرس فارمد 
پارس )ددام(، ویتانا )غویتا(، کیا الکترود شــرق 
)کیا(، سرما آفرین )لسرما(، کشت و دامداری فکا 
)زفکا(، احیاء صنعت خراسان )واحصا(، سیمان 
قائن )سقاین(، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی 
اعتماد گستر )ثغتما(، لیزینگ پارسیان )ولپارس(، 
سیمان ارومیه )ساروم(، فن آوا )فن آوا(، لیزینگ 
صنعت و معدن )ولصنم(، سپیدار سیستم آسیا 
)سپیدار(، سازه پویش )خپویش(، انرژی آذرآب 
)فنرژی(، شرکت سرمایه گذاری جامی )وجامی(، 
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما )کاریس(، 
آزمایش )الزما(، کاغذسازی کاوه )چکاوه(، صنعتی 
پیام )لپیام( و صنایع چوب خزر کاسپین )چخزر( 

در شمار مثبت ترین نمادهای بازار بودند.
عالوه براین، نمادهای تولیدکنندگان بورس کاالی 
ایران )تکاال(، شیشه سازی مینا )کمینا(، سیمان 
فارس )سفار(، شیمی داروپخش )دشیمی(، بیمه 
سینا )وسین(، تامین مســکن جوانان )ثجوان(، 
داروسازی تولید داردو )دتولید(، لیزینگ خودرو 
غدیر )ولغدر(، کاشی ســینا )کساوه(، بیمه رازی 
)ورازی(، خوراک دام پارس )غدام(، کاشی الوند 
)کلوند(، نوسازی و ســاختمان تهران )ثنوسا(، 
کشــاورزی و دامپروری بینالود )زبینا(، کشــت 
و صنعت چین چین )غچیــن(، نوش)غنوش(، 
شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان )وآذر(، 
نورد قطعات فوالدی )فنــورد(، کلر پارس )کلر(، 
قند شیروان قوچان )قشــیر(، پتروشیمی آبادان 
)شپترو(، کمک فنر ایندامین )خکمک(، سپنتا 
)فپنتا(، کاشی پارس )کپارس(، توکا رنگ فوالد 
ســپاهان )شــتوکا(، لیزینگ ایرانیان )وایران(، 
کشــاورزی و دامپروری مالرد شــیر )زمالرد(، 
لیزینگ ایران )ولیز(، تامین ماسه )کماسه(، کی 
بی سی )کی بی سی(، کمباین سازی )تکمبا( و 
شیمیایی فارس )شفارس( از جمله نمادهای منفی 

معامالتی در بازار بودند.

خبر

با وجــود آنکه طبــق قانون 
بودجه سال ۱۳۹۹ صاحبان 
خانه های باالی ۱۰ میلیارد 
تومان می بایســت ســاالنه 
مبلغی معادل یــک هزارم تا 
پنج هزارم ارزش ملک خود مالیات بدهند، بر اساس اعالم 
دیوان محاسبات مجلس، تحقق مالیاتی از این طریق در 

هشت ماه ابتدای سال جاری صفر بوده است.
طبق بند ۱ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ هر واحد 
مســکونی با ارزش معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر 
مشــمول مالیاتی به میزان یک در هزار تا پنج در هزار 
می شــود. بدین صورت که صاحبان خانه های لوکس 
باید ساالنه نسبت به مازاد ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان یک 
در هزار، نســبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان دو در 
هزار، نســبت به مازاد ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان سه در 
هزار، نســبت به مازاد ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان چهار در 
هزار، نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به باال پنج در هزار 

مالیات بپردازند.
به بیان ساده تر خانه ای که ۱۵ میلیارد تومان ارزش دارد 
صاحب آن باید ساالنه پنج میلیون تومان مالیات بپردازد، 
اگر خانه ای ۲۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد مالک 
ملزم به پرداخت ساالنه ۱۵ میلیون تومان مالیات است، 
اگر واحد مسکونی ۶۰ میلیارد تومان بیارزد صاحب خانه 
باید ۱۴۰ میلیون تومان مالیات بر دارایی پرداخت کند و 
اگر خانه ای ۷۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد مالیات 

ساالنه آن برای صاحبش ۱۹۰ میلیون تومان است.
با این حال دیوان محاسبات برای نخستین بار و همزمان 

با بررسی الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ گزارشی از اجرای 
بودجه ۱۳۹۹ در هشت ماهه نخست منتشر کرده که 
نشان می دهد کمترین تحقق مالیاتی به عوارض خروج 
از کشــور، خانه ها و خودروهای گران قیمت اختصاص 

یافته که به ترتیب حدود ۶ درصد و صفر درصد بوده اند!
طبق این گزارش درآمدهای نامتوازن مالیاتی براساس 
گزارش دیوان محاسبات، مجموع درآمدهای مالیاتی 
۸ ماهه منتهی به آبان ماه سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته با رشد حدود ۳۶.۷ درصدی مواجه بوده که 
در مجموع به طور میانگین ۱۰۱.۷ درصد از درآمدهای 
مالیاتی محقق شده است. اما این رشد اسمی، متوازن و 
در چارچوب عدالت ارزیابی نمی شود.  هرچند یافته های 

دیوان محاسبات نشان می دهد مالیات های نقل و انتقال 
سهام و حقوق کارکنان بخش خصوصی با آمار کم سابقه  
به ترتیب حدود ۷۷۹ درصد و ۱۶۳ درصد رشد تحقق 

مواجه بوده اند.
این آمار نشــان می دهد کاستی هایی درخصوص اخذ 
مالیات از خانه های لوکــس و گران قیمت وجود دارد و 
به نظر می رســد اجرای این قانون در سایه زمزمه های 
اخذ مالیات از خانه های خالی به محاق رفته است. اوایل 
امســال طرح دوفوریتی اصالحیه ماده ۵۴ مکرر قانون 
مالیاتهای مستقیم، مربوط به اخذ مالیات از خانه های 
خالی به تصویب رسید که پس از چکش کاری در مجلس 
و رفع ۱۶ ایرادی که شورای نگهبان به آن گرفت نهایتا 

۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ به تایید شورا رسید. پیش از تایید قانون 
مالیات بر خانه های خالی از سوی شورای نگهبان، وزارت 
راه و شهرســازی و وزارت اقتصاد اقدامات الزم را برای 
اجرایی شدن این قانون آغاز کردند. صاحبان ۲.۵ میلیون 
واحد مســکونی خالی از ســکنه می توانند در تیررس 
مالیاتی قرار گیرند که تا کنون ۱.۵ میلیون واحد از سوی 
وزارت راه و شهرسازی شناسایی و ۱۰۹ هزار پیامک برای 
صاحبان آنها ارسال شده است. اما اجرای این قانون به 
عنوان یک عامل صرفا نمی تواند منجر به ایجاد تعادل در 
بازار مسکن شود و به عقیده کارشناسان، اجرای قانون 
مالیات بر خانه های لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه 

نیز الزم است.
نمایندگان مجلس حدود یک ماه است که طرح مالیات 
از خانه های لوکس را روی میز قرار داده اند. بنا به گفته 
نمایندگان، دولت از ابتدای سال جاری قرار بوده آیین نامه 
مالیات بر خودروهای لوکس و خانه های گران قیمت را 
سه ماهه ارایه کند اما با گذشت هشت ماه هنوز آیین نامه 
به تصویب نرسیده است. مهدی طغیانی ـ عضو کمیسیون 
عمران مجلسـ  مدعی شده که دولت در بحث معیشت 
مردم اقدام جدی انجام نداده و با طرحهای مجلس هم 
مخالفت می کند؛ نمونه اش مخالفــت با طرح تامین 

کاالهای اساسی است.
قرار اســت منابع حاصل از این نوع مالیات به صندوق 
طرح جهش تولید و تامین مســکن )که البته هنوز به 
تصویب نرســیده اما با تصویب فاصله چندانی ندارند( 
برود. نمایندگان اعالم کرده اند ۲۰ درصد از منابع حاصل 
از مالیات بر واحدهای لوکس و گران قیمت برای تامین 
مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی صرف 

خواهد شد.

مالیات هیچ برای خانه های گران قیمت

لوکس نشین ها در سال 99 هیچ مالیاتی ندارند

رییس جمهور:
 باالخره دنیا به نفت و گاز ایران نیاز دارد

رییس جمهور با بیان اینکه دنیا نیازمند به نفت و 
گاز ایران است، گفت: شما امروز را نبینید که چند 
سال ما را در فشار و تحریم گذاشتند، باالخره جهان 
و منطقه به نفت و گاز ایران آن هم با جایگاهی که 
ایران دارد نیازمند است. حسن روحانی در مراسم 
بهره برداری از پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس با بیان 
اینکه ظرف دو ســال آینده همه مشعل هایی که 
گازهای کشور در آن سوزانده می شد، به طور کامل 
جمع آوری می شود، تأکید کرد: این مشعل ها عالوه 
بر آنکه خطرات زیست محیطی داشت سرمایه ملی 
را از بین می برد و مسئله فلرها یا همان گازهایی که 
پیش از این می سوخت برای ما بسیار مهم است، 

زیرا سرمایه ملی می سوخت.
وی یادآور شــد: از روزهای اولیه دولت یازدهم در 
سفر به منطقه بوشهر و عسلویه در این مورد با وزیر 
نفت صحبت کردم و آقای زنگنه قول داد که این 
گازها جمع شود. ما مسیر را هموار می کنیم تا این 

گازها جمع آوری شود و دیگر نسوزد.
رییس جمهور ادامه داد: این پروژه بزرگ در روزی 
افتتاح می شود که آنها که مدعی بودند ایران را به 
زمین خواهند زد و می توانند کمر ملت ســرافراز 
ایران را در برابر استبداد و قلدری خم کنند و آنهایی 
که توطئه و برنامه ریزی کردند در روزی این پروژه 
بزرگ افتتاح می شود دیگر نیستند. آنها با ذلت و 

سرافکندگی سرنگون شدند.
روحانی تصریح کرد: کارهای روزهای پایانی عمر 
منحوس آنها برای همه جهان و ملت خود آمریکا 
روشن کرد که آنها آغازگر ضد دمکراسی و پارلمان 
هستند. همانطوری که مجلس شورای ملی آن زمان 
را مستبدین به توپ بستند آنها هم آخر عمر خود 
کنگره را با اوباشی که به سمت کنگره فرستادند به 
توپ بستند. آنها از آغاز کار خود  به همین صورت 
بودند منتها در پایان برای همه آشکار شد که این 
تروریست ها چه جنایتی بر مردم آمریکا و جهان روا 
داشتند. وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان 
اینکه این پروژه عظیم و بزرگ که یکی از بزرگترین 
پروژه ها در سطح منطقه و خاورمیانه است، گفت: 
این طرح در سال ۹۴ و ۹۵ که شرایطی بود که دست 
و بال ما در سایه برجام باز شده بود و توانستیم نفت 
را صادر کنیم و بخش بزرگی از پول نفت به صندوق 

وارد شود، طرح ریزی شد.
روحانی افزود: مردم بدانند نفتی که می فروشیم ۳۸ 
درصد فروش آن به صندوق واریز می شود بنابراین 
نفتی که به فروش می رسد همه آن در اختیار دولت 
قرار نمی گیرد.  ۱۴.۵ درصد در اختیار خود شرکت 
ملی نفت برای توســعه و اداره آن است. آنچه در 

اختیار دولت قرار می گیرد مقدار کمی است.  
وی ادامه داد: هر چقدر شرایط ما مناسب شود و 
درآمد ما اضافه شود، این درآمد نفت بخش بزرگش 
در اختیار صندوق توسعه ملی برای تحول در تولید و 
بخش صنعت قرار می گیرد و امیدواریم سال آینده 
همانطور که پیش بینی کردیم بتوانیم ۲ میلیون و 
۳۰۰ بشکه نفت بفروشیم. این سهم نفت در اختیار 

صندوق برای توسعه کشور قرار می گیرد.

زنگنه:
 تا پایان سال ۱۴۰۱ هیچ گازی 

در مشعل نمی سوزد
وزیر نفت درآمد ســاالنه طرح عظیم پاالیشگاه 
گازی بیدبلند خلیج فــارس را ۱.۵ میلیارد دالر 
اعالم کرد و گفت: تا پایان سال ۱۴۰۱ هیچ گازی 
در مشعل نمی سوزد. به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه 
در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت 
)بهره برداری رســمی از پاالیشــگاه گاز بیدبلند 
خلیج فارس( اظهار کرد: تعهد ما در ابتدای سال 
۹۹ این بود که در این سال ۱۷ طرح پتروشیمی 
با ســرمایه گذاری حدود ۱۱.۴ میلیــارد دالر با 
مجموع ظرفیت تولید ۲۵ میلیون تن به بهره برداری 
رسمی برسد، خوشــحالم اطالع دهم که امروز 
شاهد بهره برداری رسمی یازدهمین طرح از این 

مجموعه هستیم.
وی پاالیشگاه بزرگ بیدبلند خلیج فارس  را ابرپروژه 
برشمرد و خطاب به رئیس جمهوری گفت: جای 
شما امروز در این طرح خالی است، می دانم چقدر 
مایل بودید که در این آیین گشایش این طرح حضور 
داشته باشید اما به دلیل مشکالت بهداشتی از این 
کار منع شدید.وزیر نفت با یادآوری اینکه بهبهان 
از قدیمی ترین مراکز تمدنی خوزستان و شهری 
با فرهنگ ریشه دار اســت و در این فصل هم بوی 
نرگس همه جا را عطرآگین کرده است، ادامه داد: 
پاالیشگاه نخست گاز بیدبلند مبدا صنعت گاز ایران 
است. با راه اندازی این پاالیشگاه و ظرفیت پاالیش 
روزانه حدود ۲۵ میلیون مترمکعب و بهره برداری از 
خط لوله یکم سراسری در سال ۱۳۵۰ صنعت گاز 

در ایران شکل گرفت و متولد شد.

اخبار
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معاون فناوری هــای نوین بانــک مرکزی گفت: 
تراکنش های بانکی بدون کد ملی از یکشــنبه ۵ 

بهمن برگشت می خورد.
مهران محرمیان در صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی نوشت: از ۵ بهمن ماه تراکنش های بدون 
کد ملی برای شخص حقیقی یا شناسه ملی برای 

شخص حقوقی در »ساتنا« برگشت می خورند.
در ادامه یادآور شده اســت: این اقدام تأثیری بر 

فعالیت مشتریانی که اطالعات هویتی ایشان نزد 
بانک ها موجود اســت نخواهد داشت و هشداری 
است برای اشخاصی که کد یا شناسه ملی ندارند یا 

به بانک اعالم نکرده اند.
حاطرنشان می شــود، معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی پیش از این نیز در خصوص شناسایی 
هویــت تراکنش های بانکی اعالم کــرده بود: در 
راســتای اجرای قانون از چند سال قبل به دنبال 

آن بودیم که از هویت تمــام تراکنش های بانکی 
مطمئن شویم و بتوانیم از انجام تراکنش هایی که 
مشخص نیست به کدام شخص حقیقی یا حقوقی 
مربوطند جلوگیری کنیم و در این زمینه، تاکنون 
فعالیت ها و اقدامات زیادی به ویــژه در تعامل با 
سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت ها، وزارت 

کشور و سایر نهادهای ذی ربط انجام شده است.
محرمیان با بیان اینکه مقدمات اجرای کامل قانون 

فراهم شده است، گفته بود: در صورتی که تراکنش 
ســاتنای هموطنان گرامی برگشــت داده شد، 
می توانند مشــکل را از طریق بانک مبدأ پیگیری 
و بانک موظف به راهنمایی و همکاری برای حل 

مشکل است.
به گفته وی با توجه به مهلــت طوالنی که برای 
اجرای این قانون در نظر گرفته شــده بود، زمان 

تعیین شده تمدید نخواهد شد.

سقف پرداخت بیشترین حقوق ۳۵ میلیون تومان
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه کل کشور از افزایش 
۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده خبر 
داد. او همچنین گفت: سقف پرداخت بیشترین حقوق 
کارکنان دولت برای سال آینده ۳۵ میلیون تومان یعنی 
۱۵ برابر حداقل پرداخت ها تعیین شد. وی در ادامه با 
بیان اینکه کارانه پزشکان مشمول این بند نمی شود، 
تصریح کرد: سقف پاداش بازنشستگی برای سال آینده 

۴۷۵ میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش انتخــاب، رحیم زارع در نشســت خبری و 
در تشریح مصوبات کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ 
گفت: براساس مصوبه این کمیسیون، پیشنهاد دولت 
برای افزایــش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان در ســال 
آینده به تصویب رســید، این افزایــش حقوق باید به 

شکلی اعمال شود که در نهایت حقوق کارکنان دولت 
۲۵ درصد نه بیشــتر و نه کمتر افزایش یابد. بر اساس 
گزارش صدا و سیما سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 
مجلس همچنین گفت: سقف پرداخت بیشترین حقوق 
کارکنان دولت برای سال آینده ۳۵ میلیون تومان یعنی 

۱۵ برابر حداقل پرداخت ها تعیین شد.
وی در ادامه با بیان اینکه کارانه پزشکان مشمول این بند 
نمی شود، تصریح کرد: سقف پاداش بازنشستگی برای 

سال آینده ۴۷۵ میلیون تومان خواهد بود.
زارع گفت: سال آینده مالیات بر درآمد حقوق کارکنان 

دولت به استثنای قضات و اعضای هیات علمی تا سقف 
۴ میلیون تومان تعیین شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه مجلس افزود: از ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد؛ 
از ۸ تا ۱۲ میلیون ۱۵ درصــد؛ از ۱۲ تا ۱۸ میلیون ۲۰ 
درصد؛ از ۱۸ تــا ۲۴ میلیون ۲۵ درصــد؛ از ۲۴ تا ۳۲ 
میلیون ۳۰ درصد و باالتر از آن ۳۵ درصد مالیات اخذ 
خواهد شد. وی همچنین گفت: جمع منابع درآمدی 
حاصل از هدفمندی یارانه ۴۲۹ هزار میلیارد تومان است 
که کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت در حوزه مصارف 
به مبلغ ۷۹ هزار میلیارد تومان موافقت کرد و برای مابقی 

آن هنوز تصمیم گیری نشده است. زارع افزود: همچنین 
در سال آینده اعطای تســهیالت با اولویت کشاورزی، 
امنیت غذایی، ساخت مســکن، توسعه صنایع، حمل 
و نقل و حمایت از شــرکت های دانش بنیان و تکمیل 
زیرساخت های شــهر های بزرگ صنعتی خواهد بود. 
وی همچنین گفت: براساس مصوبه امروز کمیسیون 
تلفیق همه بانک ها و موسسات اعتباری موظف شده 
اند در سال آینده برای احداث و نوسازی ۱۰۰ هزار واحد 
مسکن روستایی و شهر های کمتر از ۲۵ هزار نفر و نیز 
۲۰ هزار واحد مسکن شهری، ۹۰ هزار میلیارد تومان 

تسهیالت  پرداخت کنند.
زارع در ادامه ارایه تسهیالت به ایثارگران در زمینه خودرو 
و نیز وام مسکن و برخی تسهیالت بانکی را در قالب الیحه 

بودجه از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق ذکر کرد.

جو بایدن، رئیــس جمهوری آمریکا چهارشــنبه 
اول بهمــن مــاه در نخســتین ســاعات حضور 
 خــود در کاخ ســفید در ۱۷ فرمــان اجرایــی را 

امضا کرد.
در این فرمان های اجرای از جمله بازگشت آمریکا 
به معاهده اقلیمی پاریــس و لغو فرمان محدودیت 
ســفر شــهروندان برخی از کشــورها کــه چند 
 کشــور با اکثریت مســلمان از جمله ایران، امضا 

شدند.
گفته می شــود ۹ فرمان اجرایی امضا شده توسط 
جو بایدن برای »تغییر« تصمیم های دولت گذشته 

آمریکا بوده است.
نخستین فرمان اجرایی که بایدن امضا کرد، دستور 
استفاده از ماسک در همه ســاختمان های دولت 
فدرال جهت کمک به مهار بحران ویروس کرونا بود.

دومین فرمان اجرایی جو بایــدن٬ درباره برابری 

نژادی و حمایت از گروه های »محروم جامعه است.«
جو بایدن همچنین در ســومین فرمــان اجرایی، 
دستور بازگشت آمریکا به معاهده اقلیمی پاریس 

را امضا کرد.
آمریکا در ســال ۲۰۱۷ و با فرمــان دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری ســابق آمریکا از این توافق خارج 

شده بود.
رئیــس جمهوری آمریــکا همچنیــن فرمان لغو 
محدودیت های »مهاجرتی« برای شهروندن چند 

کشور از جمله ایران را امضا کرد.
فرمان ایجــاد محدودیت برای ســفر و مهاجرت 
از کشــورهای مســلمان بــه آمریــکا را دونالد 
ترامــپ هفتم بهمــن ســال ۹۵ صادر کــرد. در 
فهرست این فرمان نام شش کشــور ایران، عراق، 
 ســوریه، یمن، لیبی، ســودان و ســومالی دیده 

می شد.

به گفته بلومبرگ روی کار آمــدن دولت بایدن باعث 
امیدواری بیشتر معامله گران به آینده شده است.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به 
بررسی وقایع بازار ارز ایران پرداخت و نوشت: روی کار 
آمدن دولت بایدن در آمریکا که یکی از شعارهای کمپین 
انتخاباتی اش بازگشت به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ 
با ایران بوده است، باعث شــد تا ارزش ریال در بازار ارز 
ایران به باالترین سطح خود طی پنج ماه اخیر برسد. در 
معامالت روز چهارشنبه نرخ برابری هر دالر به ۲۲ هزار و 
۸۰۰ تومان در بازار آزاد رسید که نسبت به نرخ دو هفته 

قبل ۱۷ درصد افزایش نشان می دهد.  
بلومبرگ در ادامه با اشاره به ریزش ۸۰ درصدی ارزش 
ریال مقابل دالر از می سال ۲۰۱۸ نوشت: خروج دولت 
ترامپ از برجام و اعمال تحریم های شدید علیه اقتصاد 
ایران باعث شــد تا ارزش ریال کاهش را تجربه کند. 
بایدن که معاون اول دوره ریاست جمهوری اوباما بود 

از بازگشت به توافق هسته ای و رفع تحریم های مرتبط 
با برجام به شــرطی که ایران بــه تعهداتش بازگردد، 
دفاع کرده است. دوره ریاست جمهوری وی احتمال 
آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج از این 
کشور را نیز باال برده اســت که می تواند باعث کاهش 

مشکل عرضه ارز در ایران شود.  
ماسیج وویتال- بنیان گذار و کارشناس ارشد سرمایه 
گذاری در موسسه امتلون کپیتال آمستردام- گفت: 
دورنمای آزادسازی میلیاردها دالر از وجوه بلوکه شده 
ایران در کره جنوبی و دیگر کشورها در کنار احتمال 
معافیت تحریمی خرید نفت از ایران باعث افزایش تقاضا 

برای در اختیار داشتن ریال شده است.  
بلومبرگ همچنین با اشاره به رشد بورس پس از چندین 
روز ریزش متوالی نیز نوشت: پس از استعفای رییس 
ســازمان بورس، شــاخص بورس تهران کار خود را با 

صعودی حدود سه درصد به پایان رساند.

با وجود روان بودن جریان خرید و فروش در بازار امروز 
ارز، دالالن نسبت به آینده قیمت ها تردید داشته و منتظر 
تحوالت مربوط به سیاست خارجی بودند تا ببینند که 
چه اتفاقی رخ خواهد داد، هر چند که به نظر آنها احتمال 
افت بیشتر قیمت ها وجود دارد.به گزارش ایرنا بازار ارز این 
روزها در حالت سرگردانی به سر می برد، افزایش پیش 
بینی ها نسبت به افت قیمت دالر و ارزهای عمده، بسیاری 
از دالالن و دارندگان ارز را نگران کرده و برخی را مجبور به 
فروش کرده است. در ابتدای هفته، در بازار ارز، خریداری 
برای دالر یافت نمی شد و بیشتر افراد فروشنده بودند. 
اما امروز بازارها اندکی متعادل شد و شمار خریداران و 
فروشندگان تقریبا هم اندازه بود. آنچه که در بازار امروز 
جلب توجه می کرد، تردید و سرگردانی دارندگان ارز بود 
که نمی دانستند چه باید کنند، برخی دالرهای خود را 
آورده بودند که بفروشند، اما برخی دیگر وعده قیمت های 

باالتر را می دادند. امروز میدان و خیابان فردوسی که به 
عنوان بازار غیر رســمی ارز به شمار می رود، شلوغ و پر 
ازدحام بود؛ دالالن و حتی دارندگان خانگی ارز خود را 
به خیابان فردوسی رسانده بودند تا از نزدیک، از وضعیت 
قیمت ها با خبر شده و برای خرید یا فروش تصمیم گیری 
کنند. از هر گوشــه خیابان، صدای »دالر، دالر، یورو، 

خرید، فروش« به گوش می رسید.

باال بردن تصنعی قیمت ها
یکی از دالالن که خانمی حدوداً ۴۵ ساله بود و خودش 
را »شکیبا« معرفی کرده و در حاشیه میدان فردوسی 

مستقر بود به خبرنگار ایرنا درباره باال رفتن قیمت ارز در 
معامالت امروز گفت: »آنهایی که در این مدت با قیمت 
باال خریده اند می خواهند با جوسازی تا قبل از آمدن بایدن 
رییس جمهوری آمریکا دالرهای خود را بفروشند. بعد از 

آمدن بایدن، قیمت ها پایین می آید.«
وی که در ابتدای مصاحبه قیمت خرید دالر از مشتری 
را ۲۲ هزار و ۶۵۰ تومان اعالم کرده بود، به یکباره وسط 
صحبت به صفحه تلفن همراهش نگاهی انداخت و گفت: 
»االن اومد پایین دیگه نمی تونم دالر شما را ۲۲ هزار و 
۶۵۰ تومان بخرم. قیمت خرید من ۲۲ هزار و ۶۰۰ شد.«

به نظر وی، قیمت ها افت بیشتری خواهند کرد.

جریان روان خرید و فروش 
رصد بازار ارز نشان می داد که با وجود ترید نسبت به آینده 
بازار، هم شــمار خریدار و هم تعداد فروشنده زیاد است، 
تقریباً با هر قدمی که بر می داشته می شد چندین دالل 
پیشنهاد خرید و فروش دالر و یورو می دادند.  »محسن«  
که جوانی ۳۰ ساله است گفت: هرچقدر دالر بخواهی برای 
فروش دارم. با قیمت ۲۲ هزا رو ۹۰۰ می فروشــم. امروز 

خرید و فروش زیاد است. هم می خرند و هم می فروشند. 

امیدواری برخی دالالن به افزایش قیمت ها
آن سو تر »علی« که از اهالی آذربایجان غربی بود، خاطر 
نشان کرد: »دیروز ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان هم می توانستی 
دالر بخری اما امروز باالتر رفته و نزدیک ۲۳ هزار تومان 
است. به همین خاطر، دالالن میل و رغبت بیشتری به 

خرید دارند تا فروش.«

تراکنش های بانکِی بدون کد ملی، از یکشنبه بال اثر می شوند

فرمان اجرایی بایدن:

 لغو ممنوعیت مسافرتی و مهاجرتی ایرانیان
بلومبرگ:

ارزش ریال مقابل دالر ظرف دو هفته ۱۷ درصد باال رفت

امیدواری برخی دالالن به افزایش قیمت ها

تردید و سرگردانی دالالن بازار ارز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲ بهمن ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 

آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است. هر 
اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۷۰ دالر و ۱۸ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۳۶ هزار و ۵۱۶ تومان است.

مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس: حقوق کارکنان دولت در سال آینده 2۵ درصد افزایش می یابد

سقف پرداخت بیشترین حقوق ۳۵ میلیون تومان
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دالالن مانع ریزش قیمت ها 
فربد زاوه، کارشناس خودرو

بازار خودرو متاثر از چندین عامل است که نرخ ارز یکی از مهم ترین مولفه های آن است. دالر و فلزات گرانبها در همه بازارها مثل دماسنج اقتصاد هستند و اولین جایی که تغییرات کالن اقتصادی خودش را نشان می دهد در نرخ ارز و فلزات 
گرانبهاست. ولی اینکه فکر کنیم تغییر قیمت دالر و طال باعث می شود قیمت خودرو تغییر کند اشتباه است. زیرا دالر و طال عامل تورمی نیستند و این ها خودشان معلول تورم هستند.

از سوی دیگر نوسانات قیمت در بازار تا حد زیادی طبیعی است زیرا فاکتورهای کالن اقتصادی کشور از ثبات و پایداری مناسبی برخوردار نیستند. البته نمی توان نقش دالالن را هم نادیده گرفت. همین حاال در شرایطی که بازار انتظار کاهش 
قیمت را دارند، برخی شایعات بر رشد قیمت خودرو بین ۱۵ تا ۳۰ درصد استوار است و همین نشان می دهد دالالنی پر زور با تمام قدرت می خواهند مانع ریزش قیمت ها شوند. از طرفی دیگر بخشی از ماجرای رکود در بازار خودرو نیز به نبود 

قدرت خرید و نبود نقدینگی کافی باز می گردد به عبارتی طبقه مصرف کننده واقعی در شرایط کنونی با نبود نقدینگی و کاهش قابل توجه قدرت خرید روبروست.
رکود بازار دو علت اصلی دارد. یکی از علت های آن رکود فصلی است. ما همیشه به صورت سنتی در آذر و دی شاهد رکود هستیم و کمترین میزان معامالت را ما همیشه در دو نقطه در سال داریم، یکی در آذر  و دی و دیگری نیمه دوم فروردین 

و اردیبهشت و در این دو نقطه حجم معامالت خیلی پایین می آید. علت دیگر هم این است که میزان قدرت خرید مردم و قیمت خودرو در کشور ما خیلی زیاد شده است، لذا مردم قدرت خرید خودرو را ندارند.

در حالی که قیمت خودرو 
با ریزش نرخ ارز روند نزولی 
را در روزهای گذشته طی 
کرده اما با برگشــت دالر 
به فــاز افزایــش قیمت و 
ورود به کانــال 2۳ هزار تومانــی، افزایش قیمت 
خودروهای داخلی را در بازار شاهد هستیم. با رفت 
و برگشــت های قیمت خودرو خریداران همچنان 
در سردرگمی به سر می برند و مشخص نیست چه 

زمانی برای خرید خودرو مناسب است. امروز خودرو 
به یکی از کاالهای مهم سرمایه ای در بازار تبدیل 
شــده و خریداران در هفته های اخیر فاز انتظار را 
انتخاب کرده اند تا مشــخص شود بازار خودرو چه 

زمانی به ثبات و تعادل قیمتی خواهد رسید. 
تحوالت اقتصادی داخلی و خارجی سبب افزایش 
دالر در بازار شــده و باید گفت پس لرزه های این 
موضوع موجب افزایش قیمت در بازارهای مختلف 
به ویژه خودرو شــد.  برخالف رونــد نزولی قیمت 
ها در روزهای گذشــته، قیمت برخی محصوالت 
ایران خودرو و سایپا در بازار باال رفت. این اتفاق در 
حالی رخ داد که مشــتریان بازار خودرو همچنان 

در انتظار کاهش بیشــتر قیمت ها بودند هرچند 
کارشناسان تداوم این مســاله را منوط به کاهش 
و یا تثبیت نــرخ ارز در نزدیکی مرز 2۰ هزار تومان 
عنوان کرده بودند اما بــازار ارز تحت تاثیر ماجرای 
اســتعفای رییس ســازمان بورس، روند صعودی 
یافت و موجب افزایش قیمت سکه و طال شد و در 
 نهایت تکانه های این اتفاق، دامن قیمت خودرو در

 بازار را گرفت. 
بررسی ها نشان می دهد در میان محصوالت ایران 
خودرو و سایپا فقط قیمت چانگان  cs۳۵ نسبت به 
روز گذشته ۵ میلیون تومان کاهش یافته و حداقل 
۱۰ محصول ایران خودرو و ۶ محصول سایپا در بازار 

با افزایش نرخ مواجه شده اند.  گفتنی است کاهش 
قیمت خــودرو در روزهای گذشــته و همچنین 
نوسانات روز جاری سبب نشد تا خریداران وارد این 
بازار شوند و همچنان رکود عمیقی بر بازار خودرو 
حاکم است و در صورت تداوم افزایش نرخ ارز باید 
منتظر رکود بیشــتر و خروج مشتریان احتمالی از 
این بازار بود.  محصوالت ایران خودرو در نخستین 
روز بهمن ماه نسبت به آخرین روز دی ماه بین یک 
تا ۵ میلیون تومان افزایش نرخ را تجربه کرده است. 
قیمت انواع محصوالت ســایپا در بازار نســبت به 
روزهای گذشته بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۱.۵ میلیون 

تومان افزایش داشته است . 

دالالن در تکاپو  برای توقف روند كاهشی خودرو هستند

خریداران خودرو در فاز انتظار
شایلی قرائی
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در پرونده های متشــکله حاصل از اجرای طرح 
مبارزه با قاچاق کاال در سطح عرضه، بیشترین 
ارزش ریالی کاالهای قاچاق مکشوفه به ترتیب 
مرتبط با عدم بازگشــت ارز حاصل از صادرات 
با بیش از دو هــزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، لوازم 
یدکی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان و سوخت ها و 
روغن های معدنی بــا ۸۴۵ میلیون تومان بوده 

است.
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان در 
راســتای اجرای طرح مبارزه بــا قاچاق کاال در 
ســطح عرضه، در آذرماه ســال جاری ۴۶ هزار 
و ۳۳۴ مورد بازرســی از بنگاه های اقتصادی و 
صنفی انجام و ۷۷2 مورد تخلف شناسایی و برای 
آن ها پرونده تشکیل شده اســت.  ارزش ریالی 
پرونده هــای تخلف مرتبط بــا کاالهای قاچاق 
مکشــوفه، بالغ بر 2۹۰۰ میلیــارد تومان بوده 
که به طور میانگین ارزش هــر پرونده حدود ۳ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برآورد می شــود.  
همچنین در اذر ماه امسال اســتان تهران با ۷ 
هزار و ۴۰۴ مورد بازرسی و  ۱۱2 مورد تشکیل 
پرونده و در نهایت اســتان کرمانشاه با بیش از 
2۷ هزار میلیارد ریال کاالی قاچاق مکشــوفه، 
 بیشترین آمار را در بین ۳۱ استان کشور به خود

 اختصاص دادند.

در این میــان بیشــترین ارزش ریالی کاالهای 
قاچاق مکشوفه به ترتیب مرتبط با عدم بازگشت 
ارز حاصل از صادرات بــا بیش از دو هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان، لوازم یدکی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد 
تومان، ســوخت ها و روغن های معدنی با ۸۴۵ 
میلیون تومان، مواد خوراکی و محصوالت صنایع 
غذایی با حــدود ۳2۸ میلیــون تومان و کاالی 
قاچاق موضوع تبصــره )۴( الحاقی ماده )۱۸( 
قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز ۵۱۴ میلیون 

تومان بوده است.
در این طرح تمرکز بازرسی ها بر روی کاالهای 
دارای اولویت ماننــد روغن  خوراکی، نهاده های 
دامی، مرغ زنده و گرم، ســیمان، تایر ســبک 
و ســنگین، برنج،  لــوازم یدکــی، محصوالت 
ســالمت محور  و غیره اســت.بانک مرکزی از 
ســال ۱۳۹۷، بحث تعهد ارزی صادرکنندگان 
را مطرح کرده و ساز و کاری برای بازگشت این 
ارزها به کشور ایجاد کرد، اما مهر ماه اعالم کرد 
که 2۷ میلیارد دالر ارز به کشــور بازنشگشته و 
۷۰ صادرکننده کارتن خواب را به عنوان مقصر 
معرفی کرد، موضوعی که بعدا اطالعات بیشتری 
از آن منتشر نشد و اعضای اتاق بازرگانی اعالم 
کردند کــه عالرغم درخواســت آن هــا، بانک 
 مرکزی اسامی یا مشخصات این افراد را به اتاق 

تحویل نداد.

از ســال ۹۴ تــا ابتــدای 
ســال ۹۹، میــزان درآمد 
خانوارهای ایرانی به شکل 
قابل توجهی افزایش پیدا 
کرده اما به شکل همزمان، 
هزینه خانوارها نیز افزایش یافته و همین امر فشار 
را بر اقشــار کم درآمد جامعه افزایش داده اســت. 
خانوارهای ایرانی در ماه گذشته بیش از ۴۶ درصد 
نسبت به پارسال افزایش هزینه داشتند. گزارشی که 
اخیرا مرکز آمار در رابطه با وضعیت تورم در دی ماه 
منتشر کرد از افزایش قیمت ها حکایت داشت. این 
در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه که نشان 
دهنده تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل 
است با افزایش ۱.۴درصدی نسبت به آذر ماه مواجه 
شــده و به ۴۶.2  درصد رسیده است. بر این اساس 
هزینه خانوارها به طور میانگیــن برای خرید کاال 
و خدمات تا ۴۶.2  درصد نســبت به دی ماه سال 

گذشته افزایش دارد.
در بین کاال و خدمات مورد اســتفاده مردم هزینه 

خرید خوراکی ها و آشامیدنی ها به طور میانگین ۶۰ 
درصد رشد دارد این در حالی است که در بین آنها 
باالترین افزایش قیمت بــا ۹۰درصد به روغن ها و 
چربی ها و بعد از آن با ۷۳.۴ درصد به گروه شیر، پنیر 
و تخم مرغ اختصاص دارد. درسایر کاال و خدمات، 

گروه مبلمان و لوازم خانگی بــا ۶۴.۱ و همچنین 
حمل و نقل با ۶2.۵ درصد افزایش بیشتری نسبت 

به سایرین در مقایسه با پارسال دارد.
بررسی شاخص تورم نشان می دهد که هیچ یک از 
کاالها و خدمات در مقایسه با دی ماه سال گذشته 

با کاهش قیمت مواجه نشــده اند. اما تورم ماهانه 
که بیانگر تغییر شاخص نســبت به ماه قبل  است 
کاهش داشــته و ۱.۸درصد گزارش شــده است. 
در دی ماه گروه گوشــت قرمز و سفید و همچنین 
گوشت قرمز و گوشت ماکیان به ترتیب ۶.۹  و ۸.۵  
درصد کاهش قیمت دارد. از سویی گروه سبزیجات 
نیز ۹ درصد و آب و برق و ســوخت تــا 2.۶  درصد 
ارزان شده است. در مورد تورم ساالنه نیز نرخ تورم 
به ۳2.2 درصد در دی ماه رسیده که نسبت به آذر 
ماه ۱.۷ درصد افزایش دارد در بین کاال و خدمات 
 باالترین تورم ساالنه به حمل و نقل با ۶۵.۴ درصد

 اختصاص دارد.
این در حالی است که ارزیابی های صورت گرفته از 
سوی مرکز آمار نشــان می دهد که بر خالف تصور 
ابتدایی از شــرایط موجود، میزان افزایش درآمد 
صورت گرفته در جامعه، بیــش از میزان افزایش 
هزینه ها بوده است. این ســازمان می گوید که در 
یک بازه پنج ساله، میزان درآمد خانوار شهری ۹۸ 
درصد رشد کرده اما در همین مدت میزان هزینه ها، 
افزایشــی ۸۰ درصدی داشته اســت. با این وجود 
بررسی جزئی تر آمارها از افزایش قطعی هزینه ها در 

میان اقشار کم درآمد خبر می دهد. 

هزینه خانوارهای ایرانی بیش از 4۶ درصد افزایش یافت

رکورد گرانی  اقالم خوراکی

تهدید سفره ها با تورم و گرانی 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

کمتر از ۳۰ درصد از مردم جامعه از رفاه نسبی برخودار هستند که دالیل بســیاری برای این مهم وجود دارد. متاسفانه کاهش رفاه به دلیل رشــد تورم نیز اتفاق افتاده است. دلیل تورم هم نرخ ارز باالیی است که 
قیمت تمام شده کاالها را افزایش  داده است. نرخ ارز باال و تورم معیشت خانوارها و مسائلی همچون واردات را تحت تاثیر قرار می دهد . دولت نباید اجازه می داد قیمت ها به قدری افزایش پیدا کند که داد مردم درآید 
 و بعد به فکر کنترل آن باشد. ساده ترین مثال آن همین وضعیت قیمت مرغ است. دولت که می داند این قوت مردم است و در مســیر افزایش قیمت قرار گرفته پس باید خیلی پیش از آنکه به اینجا برسد، مساله را

 مدیریت کند. 
به هــر ترتیب این موضــوع را باید از مســووالن دولتی پیگیری کرد کــه چرا با وجودی کــه قیمت ارز بــرای مدتی ثبات داشــته و اکنون نیز در حال ریزش اســت چنــدان تغییری در قیمت هــا دیده نمی 
شــود و برخی از کاالها باز هم گران تر شــده اســت. این در حالی اســت که نظارتی هم بر قیمت ها وجود نــدارد. از گرانی خــودرو گرفته تا محصــوالت لبنی، تمام کاالهــا افزایش قیمت داشــته اند و علت 
اصلی آن طمع برخی از افراد اســت که بــه بهانه های مختلــف قیمت ها را هــر روز باال می برنــد و هیچ کس حاضر نیســت قیمت هــا را پایین بیاورد. بســیاری از کاالهایی هــم که امروزه ادعا می شــود در 
گمرکات کشــور رســوب شــده اند، یا مشــکالتی که در ثبت ســفارش کاال وجود دارند، نتیجه همین عدم نظارت دولت در بازار اســت که اگر حل شــود، به هیچ عنوان نــه کمبودی در بــازار رخ خواهد داد 
و نه دولــت مجبور به پرداخت یارانه خواهد شــد. از ســوی دیگــر افزایش تــورم برای دهک های بــاال اتفاقی مثبت اســت چراکــه در دوران تورم ارزش دارایی های شــان چند برابر می شــود امــا در مقابل 
ما دهک هــای پایین را داریــم. دهک های پایین تورم را بیشــتر در ســبد هزینه های شــان که عموما کاالهای اساســی اســت احســاس می کنند. ایــن خانوارها نمی توانند ســبد کاالهای اساسی شــان را 
 تغییر بدهنــد، چراکه حــذف کاالهای اساســی چالش های ســالمتی و اجتماعی را بــه همراه خواهد داشــت. به عبــارت دیگر افزایش تــورم و حذف کاالهای اساســی ســالمت خانوارهــای کم درآمد را 

تهدید  می کند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور بار دیگر از برقراری سیستمی 
 جدید بــرای اخــذ عــوارض آزادراهــی خبر 

داد. 
خیراهلل خادمــی گفــت: در ایــن روش برای 
خودروهایــی کــه از آزادراه هــا اســتفاده 
می کنند برچســب هوشــمندی تهیه شده تا 
هنــگام عبــور از دوربین های پــالک خوان، 
 عــوارض مــورد نظــر از کیــف پــول آن ها 

کسر شود.
وی افزود: این مــدل در آزادراه غدیر )کنارگذر 
جنوبی تهران( به صورت آزمایشی اجرا می شود 
و اگر جواب بدهد در دیگر آزادراه ها نیز آن را اجرا 

خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور در توضیح بیشــتر فرآیند 
جدید دریافت عــوارض در آزادراه ها افزود: در 
این روش پیــش از آنکه مردم بــه دوربین های 
پــالک خــوان محاســبه و دریافــت عوارض 
برسند باید کیف پول خود را شــارژ کنند و در 

این شــرایط دوربین های تعبیه شــده پالک را 
می خواند. شــماره پالک پیــش از این به کیف 
پول تعیین شــده توســط راننده متصل شده 
اســت و نهایتاً بر اســاس نرخ عــوارض تعیین 
 شــده مبلغ از حســاب رانندگان کسر خواهد

 شد.
خادمی با اشاره به اینکه با استفاده از این روش 
رانندگان پیش از عبــور یا در هنــگام عبور از 
آزادراه عوارض آن را پرداخت می کنند و نیازی 
به پرداخت از طریق اپلیکشــین ها و روش های 
معمول دیگر نیســت، افزود: ایــن روش جدید 
دریافت عوارض آزادراهی هم برای راحتی عبور 
و مرور رانندگان و هم برای بازگشــت سریع تر 
سرمایه ســرمایه گذاران مزایای بسیاری دارد 
و نیازی به پرداخت مســتقیم یا غیر مســتقیم 
از ســوی رانندگان نیســت چرا که کافی است 
کیف پول تعریف شــده یک بار شــارژ شــود 
و بــه میــزان مبلغی که در آن شــارژ شــده و 
 تعداد دفعات عبــور و مــرور از آزادراه می توان 

تردد کرد.

معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه ای به وزیر 
صمت با انتقاد از تــداوم واردات گوشــی های باالی 
۳۰۰ یورو، خواستار اعالم دالیل این اقدام غیرقانونی 
شد.سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور 
در نامه ای به رزم حسینی، وزیر صمت با انتقاد از تداوم 
ثبت سفارش و واردات گوشی های تلفن همراه با قیمت 
بیش از ۳۰۰ یورو، از وزیر صمت خواســت علت عدم 

اجرای این مصوبه را اعالم کند.
در نامه معاون دادستان به وزیر صمت آمده است: »با 
توجه به گزارش های واصله و بررسی آمار سامانه همتا 
در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه 
به ارزش بیش از 2.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که 
از این میزان، ســهم گوشــی های باالی ۳۰۰ یورو به 
لحاظ تعداد، ۹ درصد و از نظر ارز تخصیص داده شده، 
به میزان ۳۵ درصد معادل حــدود ۸۵۰ میلیون یورو 
برآورد می شود که از این میان ۵۰۰ میلیون یورو متعلق 
به برند آیفون بوده یعنی ۴ درصد واردات از محصوالت 

این شرکت آمریکایی بوده است.
در سال ۹۹ به میزان ۷2 درصد از گوشی های با ارزش 
باالی ۳۰۰ یورو به شکل مسافری وارد کشور شده که 
۸۱ درصد آن متعلق به آیفون بوده اســت که با توجه 
به وجود محدودیت در تخصیص ارز حتی نســبت به 
واردات کاالهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم 
و ممنوعیت واردات گوشی با ارزش باالی ۳۰۰ یورو، 
توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات 
صادر گردیده است دستور فرمائید دالیل ثبت سفارش 
گوشی آیفون و واردات آن علیرغم مخالفت رهبر معظم 

انقالب اعالم گردد.«
تیر ماه سال جاری کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشکل 
از بانک مرکزی و وزارت صمت در راستای »مدیریت 
منابع ارزی« و تجدید نظر در تخصیص ارز به »اجناس 
لوکس و غیر ضروری«، با توجه به شرایط خاص کشور 
و لزوم صرفه جویی هرچه بیشــتر در مصارف ارزی، 
تصویب کرد که به واردات گوشی های تلفن همراه با 

قیمت باالی ۳۰۰ یورو ارز تخصیص داده نشود.
این مصوبه با شیطنت برخی واردکنندگان همراه شد 
و برخی جریان سازی های خاصی رسانه ای و تحرکات 
خاص در بازار موجب شد قیمت انواع گوشی های تلفن 
همراه در سطح بازار در عرض کمتر از چند روز ۱۰ تا 
۵۰ درصد افزایش یابد. علیرغم اینکه استدالل کمیته 

ارزیابی تخصیص ارز برای این تصمیم، کاماًل دقیق و 
درست بود اما وزارت صمت تحت فشار جریان سازی 
ذینفعان واردات گوشی های باالی ۳۰۰ یورو، از موضع 
خود عقب نشینی کرد و سرپرست وقت وزارت صمت 
ضمن تکذیب وجود چنین مصوبه ای، گفت که واردات 
طبق روال گذشــته ادامه خواهد یافت. عجیب آنکه 
وزارت ارتباطات نیز با مواضع واردکنندگان همسو و 
مخالفت خود را با این ممنوعیــت اعالم کرد.اما رهبر 
انقالب دوم شهریورماه، در دیداری که بصورت مجازی با 
هیئت دولت داشت، عقب نشینی منفعالنه وزارت صمت 
را زیر ســوال بردند و گفتند: »گاهی واردات به کشور 
لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که 
برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی )آیفون( 
در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیصی داده 
شده اســت. البته بخش خصوصی این کار را می کند، 

منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد«.
با این وجود علیرغم گذشــت حدود ۷ ماه از مصوبه 
مذکور، هنوز هیچ محدودیتی برای واردات گوشی های 
با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو انجام نشده و بخشی از منابع 
ارزی کشور که باید با درایت مصرف شود، صرف واردات 
گوشی هایی می شود که نســبتاً لوکس و گرانقیمت 
هستند. گوشی های آیفون از سال ۹۷ با رشد چشمگیر 
قیمت ارز، در زمره گوشــی های خاص و گران قیمت 
قرار گرفته که صرفاً دهک های بــاالی درآمدی توان 
خرید آن را دارند. بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی 
سامانه همتا نشانگر آن است که در سال ۹۸، مجموعاً 
۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از 2.۴ 
میلیارد یورو وارد کشور شــده که از این میزان، سهم 
گوشــی های باالی ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، تنها ۹ 
درصد بوده اما این گوشی های گران قیمت حدود ۳۵ 
درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی 
تلفن همراه )حــدوداً ۸۵۰ میلیون یــورو( را به خود 

اختصاص داده است.
مطابق آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۹۸ به 
واردات گوشی های گران قیمت تخصیص داده شده، 
حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق بــه برند آیفون بوده 
است. الزم به ذکر است این برند آمریکایی فقط ۴ درصد 
نیاز بازار موبایل را در این سال تأمین کرده که با توجه به 
افزایش قیمت ارز و باالرفتن شدید قیمت این گوشی ها، 

عمدتاً متعلق به دهک های باالی درآمدی است.

گالیه معاون دادستان كشور از وزیر صمت

چرا واردات گوشی های گران قیمت ادامه دارد؟

عدم بازگشت ارز، صدرنشین پرونده های قاچاق

با اعالم معاون وزیر راه؛

روش اخذ عوارض الکترونیکی تردد از آزادراه ها باز هم تغییر کرد
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تغيير روش اخذ عــوارض الكترونيكــی تردد از 
آزادراه ها

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل کشور گفت: مدل جدید اخذ 
عوارض در آزادراه غدیر )کنارگذر جنوبی تهران( به صورت آزمایشی اجرا می شود و اگر 

جواب بدهد در دیگر آزادراه ها اجرا خواهد شد.
خیراهلل خادمی در توضیح روش جدید اخذ عوارض الکترونیکی تردد از آزادراه ها گفت: 
در این روش برای خودرو هایی که از آزادراه ها استفاده می کنند برچسب هوشمندی تهیه 
شده تا هنگام عبور از دوربین های پالک خوان، عوارض مورد نظر از کیف پول آن ها کسر 
شود.وی افزود: این مدل در آزادراه غدیر )کنارگذر جنوبی تهران( به صورت آزمایشی اجرا 

می شود و اگر جواب بدهد در دیگر آزادراه ها نیز آن را اجرا خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل کشور در توضیح بیشتر فرآیند 
جدید دریافت عوارض در آزادراه ها افزود: در این روش پیش از آنکه مردم به دوربین های 
پالک خوان محاسبه و دریافت عوارض برسند باید کیف پول خود را شارژ کنند و در این 
شرایط دوربین های تعبیه شده پالک را می خواند. شماره پالک پیش از این به کیف پول 
تعیین شده توسط راننده متصل شده است و نهایتاً بر اساس نرخ عوارض تعیین شده مبلغ 

از حساب رانندگان کسر خواهد شد.
خادمی با اشاره به اینکه با استفاده از این روش رانندگان پیش از عبور یا در هنگام عبور 
از آزادراه عوارض آن را پرداخت می کنند و نیازی به پرداخت از طریق اپلیکشــین ها و 
روش های معمول دیگر نیست، افزود: این روش جدید دریافت عوارض آزادراهی هم برای 
راحتی عبور و مرور رانندگان و هم برای بازگشت سریع تر سرمایه سرمایه گذاران مزایای 
بسیاری دارد و نیازی به پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی رانندگان نیست چرا که 
کافی است کیف پول تعریف شده یک بار شارژ شود و به میزان مبلغی که در آن شارژ شده 

و تعداد دفعات عبور و مرور از آزادراه می توان تردد کرد.

الكترونيكی شــدن 80 درصد از نســخه نويسی 
پزشكان

پرونده سالمت الکترونیک با نسخه نویسی الکترونیک محقق خواهد شد. مدیرکل بیمه 
سالمت استان با اشاره به اینکه براساس الزامات سازمان بیمه سالمت این اداره کل مکلف 
به یکسان سازی نحوه دریافت خدمات درمانی به بیمه شدگان و جایگزینی دفترچه های 
کاغذی با ابزار های الکترونیکی شده گفت: طرح نسخه نویسی الکترونیک که ماه های 
نخست امسال آغاز شده در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد پزشکان طرف قرارداد در این 

طرح مشارکت داشته اند.
بانک گفت: تشکیل پرونده الکترونیک سالمت در کنار اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده 
به همراه اجرای نسخه الکترونیک از جمله برنامه های سازمان بیمه سالمت است که برای 

کنترل هزینه های سالمت در کشور اجرا شده است.
وی با بیان اینکه نسخه های کاغذی از دغدغه های متولیان نظام سالمت کشور است که 
عالوه بر اتالف بودجه گزاف بابت تامین کاغذ و نسخه، با خطا هایی در تجویز دارو همراه 
بوده افزود: با اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیک، پرونده سالمت الکترونیک تحقق یافته 
و باعث رصد کامل و نظارت بر نحوه تجویز دارو بر اساس راهنما های بالینی نیز خواهد شد.
مدیرکل بیمه سالمت استان گفت: بعضا مشاهده شده برخی از شرکت های جعلی و افراد 
دروغین از نام بیمه سالمت سوء اســتفاده کرده و با روش هایی همچون دریافت کارت 
هوشمند درمان به مردم وعده پرداخت هزینه های درمان از جمله هزینه های دندانپزشکی 
را به صورت تلفنی می دهند و از ایشان اخاذی می کنند و مردم فریب این دروغ ها را نخورند 

و مراقب سوء استفاده افراد سودجو و کالهبردار باشند.

رشد 6.4 درصدی اكوسيستم استارتاپی كشور در 
شرايط تحريم

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران با اشاره به سرمایه گذاری 
۴۰ میلیارد تومانی در رویداد سکوی پرتاب یزد، از رشد ۶.۴ درصد اکوسیستم استارتاپی 
کشور در شرایط تحریم های چند سال اخیر که بسیاری از بخش ها را با رشد منقی مواجه 

کرد، خبر داد.
»امیر ناظمی« در مراسم اختتامیه رویداد سرمایه گذاری سکوی پرتاب یزد که امروز در 
دانشگاه یزد برگزار شد، با اشاره به کسب و کارهای اینترنتی شکل گرفته در کشورمان 
طی سالهای اخیر، گفت: این اتفاقات زمانی تنها یک رویا بود ولی تیم های مانند همین 
اســتارتاپ های امروز، این رویاهای بزرگ را دنبال کردند و آنها را تحقق بخشیدند.وی 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه اکوسیستم استارتاپی کشورمان در این چند سال که به دلیل 
اعمال تحریم های ظالمانه در بسیاری از حوزه ها شاهد رشد منفی بودیم، رشد مثبت ۶.۴ 

درصدی را تجربه کرده است.
ناظمی با اشاره به ظرفیت های فراوان اکوسیستم استارتاپی در کشورمان، عالوه بر انگیزه 
باالی فعاالن این عرصه، فارغ بودن این حوزه از نگاه های بخشی را از رموز موفقیت این 

بخش خواند.
به گفته  معاون وزیر، پویایی یک اکوسیستم این گونه است که ضمن تالش برای تحقق 
رویاهای خود، همزمان رویاهای بزرگتر را در ذهن بپروراند.وی عنوان کرد: رویداد دیروز 
و امروز یزد تنها ثبت نام ۳۰۰ تیم استارتاپی و سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد تومانی نبود بلکه 

نشان از وجود مجموعه همراهان بزرگی در استان با این حوزه دارد.
ناظمی گفت: اگر استاندار، شهردار و نمایندگان  و مسئوالن یزد در این رویداد حضور یافتند 
در واقع یک نماد و بیانگر این است که چنین مجموعه ای در استان کاماًل طبیعی شکل 

گرفته نه مصنوعی و با تالش خود توانسته امروز حامیان خود را جلب کند.

نمی توان مانع جريان نوآوری در كشور شد
»علی وحدت« رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری نیز در این نشست 
گفت: خوشبختانه در چند سال گذشته اتفاقات خوبی و قابل توجهی در حوزه هایی مانند 
تحول در زیرساخت های اینترنتی و تامین مالی با ایجاد ۵۰ صندوق پژوهش و فناوری و 
جذب سیستم بانکی به این حوزه صورت گرفته به طوری که طی سالهای اخیر شاهد رشد 
چندصد درصدی سرمایه صندوق ها، شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و شتابدهنده 
هستیم.وی با اشاره به سرویس دهی مناسب در حوزه استارتاپ ها در کشورمان، گفت: 
نمی توان جلوی این جریان را گرفت چرا که امروز دنیا نیز به سمت نوآوری در حرکت 

است و حتی در حوزه های اجتماعی شاهد مطرح شدن نوآوری های اجتماعی هستیم.
وحدت خواستار توسعه متوازن در استان یزد شد و بروز مشکالتی مانند مهاجرت نخبگان 
از استان و جایگزینی افراد غیربومی جویای کار و مشکالت ناشی از آن را دلیل نامتوازن 
بودن این توسعه ذکر و ابراز امیدواری کرد که با جهت گیری مناسب در این حوزه و تحقق 

معرفی یزد به عنوان پایلوت اقتصاد دانش بنیان شاهد توسعه مناسب در استان باشیم.

لزوم شكل گيری گفتمان دانش بنيان در مسئوالن
»محمدصالح جوکار« نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسالمی نیز در این 
مراسم ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، به پیشینه تاریخی شکل گیری و 
تحقق ایده های ناب در یزد اشاره کرد و گفت: یزدی ها و اصوالً مردمان کویر هیچگاه در برابر 
شرایط سخت اقلیمی سر فرود نیاوردند و با ایجاد فناوری های بومی مانند قنات و بادگیر، 
آسایش را برای زندگی خود به ارمغان آوردند.وی یزد را سرآمد پرورش مشاهیر زیادی 
خواند و گفت: امروز نیز پرورش نخبگان در این خطه را در حالی شاهد هستیم که قدردان 
آن نیستیم و این در حالی است که در رژیم گذشته جوانان حق فکر کردن نداشتن و نهایت 

اختیارشان، مشارکت آنها در برنامه هایی بود که دیگران برایشان تدارک دیده بودند.
به گفته وی، البته الزامات و شرایط متفاوت امروز مانند تحریم ها نیز در حرکت جوانان 

کشورمان به سمت ایده پردازی و نبوغ برای رفع نیازهای جامعه موثر بوده است.

اخبار

سرمایه صندوق پژوهش و فناوری کشور ۷۰۰ میلیارد تومان است
 رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری کشور در ۲ سال گذشته ۲۰ برابر شده است، مجموع سرمایه فغلی این صندوق را ۷۰۰ میلیارد 

تومان اعالم کرد.

تولیدکننــدگان روزهــای 
پایانی ســال 99 را در حالی 
پشت سر می گذارند که تنها 
خاطرات خوش فروش های 
آبشــاری محصوالت خود را 
در خواب می بینند. هرچند چشم انداز بازار شب عید 
امسال کمی نسبت به سال گذشــته بهبود یافته؛ اما 

همچنان سایه کرونا بر بازار سنگینی می کند. 
در این میان بســیاری از تولیدکنندگان به دلیل فشار 
اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا، تا مرحله ورشکستگی 
پیش رفتند؛ اما با چنگ و دندان باقی ماندند. حال که 
۵۸ روز به پایان سال 99 باقی مانده است، نماینده ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید در وزارت اقتصاد اعالم کرده 
هزار و ۸۰۳ واحد تولیدی توسط 12 بانک کشور تملک 

شده و در اختیارشان است.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان 
اینکه ماجرای واحدهای تولیدی تحت تملک شــبکه 
بانکی یک قصه پرغصه اســت، گفت: ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید این موضوع را رهــا نمی کند. آماری 
که نماینده ستاد تسهیل دروزارت اقتصاد اعالم کرده 
چنین اســت که هزارو ۸۰۳ واحد تولیدی توسط 12 
بانک کشور تملک شده اســت. دین پرست با توجه به 
دستور رئیس جمهور مبنی بر بررسی مجدد وضعیت 
واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها در ستاد تسهیل 

و رفع موانع تولید گفت: ما هم با لیســت  های رسیده 
از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی، وزارت اقتصاد 
و بانــک مرکزی این موضــوع را با جدیــت پیگیری 
می کنیم و جلســه بعدی ستاد تســهیل و رفع موانع 
تولید به واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی را 
اختصاص خواهیم داد تا مشخص شود چند واحد تحت 

تملک بانک هاست.

چرا موضوع واگــذاری واحدهای تولیدی 
تحت تملک بانک ها مرتفع نشد؟

دین پرســت در ادامه به ماده مــاده ۳7 قانون تامین 
اجتماعی اشــاره و عنوان کرد: این ماده مربوط به ۴۶ 
سال قبل اســت. وی ادامه داد: در سفرهای استانی به 
خصوص سفری که به استان خراسان رضوی داشتیم 
مشخص شد، 12۰ واحد تولیدی تحت تملک شبکه 
بانکی که قابلیت واگذاری دارند، به دلیل همین ماده ۳7 

قانون تامین اجتماعی امکان واگذاری ندارند.
وی افزود: دادســتان محترم مشهد نامه ای نوشته بود 
و این اقدام و تفسیر تامین اجتماعی از این ماده قانون 
را مغایر با خود قانون دانسته بود و بر همین اساس ما 
در یکی از جلسات ستاد مصوبه ای داشتیم که قرار بود 
سازمان تامین اجتماعی بررسی و اعالم کند که مشکل 
کار کجاست و به چه دلیل هنوز نتوانسته اند این ماده را 
به گونه ای اجرایی کنند که موضوع واگذاری واحدهای 

تولیدی تحت تملک بانک ها مرتفع شود.
دین پرســت با بیان اینکه ظاهرا در ســازمان تامین 
اجتماعی این موضوع در دســت بررســی اســت و 

بخش حقوقی با بخش اجرایی این ســازمان بر ســر 
ماده ۳7 اختــالف نظر دارند، گفت: در ســتاد دیدیم 
که رونــد حل ایــن موضوع بســیار طوالنی شــده 
است و خواســتار ورود سازمان بازرســی کل کشور 
و دادســتانی کل کشــور بــرای بررســی دلیــل به 
 تاخیر افتــادن روند رســیدگی به این مــاده قانونی

 شدیم.
دین پرســت در پایان گفت: اگر ایــن مغایرت وجود 
داشــت باید از ســوی ســازمان تامیــن اجتماعی 
فضایی ایجاد شــود تا این قانونی کــه مربوط به ۴۶ 
 ســال قبل اســت کار واحدهای تولیدی را به تعویق

 نیندازد.

خواسته  تولیدکنندگان در روزهای پایانی 
سال

ســال گذشــته به دلیــل شــیوع ویــروس کرونا، 
تولیدکنندگان با افــت تقاضا در بازار مواجه شــدند 
و همین امر باعث شــد تــا تولیدکننــدگان متضرر 
شــوند اما در ســال  جاری پیش بینی می شــود که 
ماه های باقی مانده از ســال با شــرایط بهتری سپری 
شــود و تولیدکننــدگان بتوانند محصــوالت خود را 
روانه بــازار کنند، با ایــن توضیح تزریــق نقدینگی 
 بــه واحدهای صنعتی بایــد مورد توجــه جدید قرار

 گیرد.»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، 
مشکالت تولیدکنندگان را بررسی می کند. 

»كسب و كار« از سرگردانی توليدكنندگان به دليل نوسانات ارزی گزارش می دهد

1803 واحد تولیدی در مصادره  12 بانک

مثلث تهدیدآفرین تولید
علی نقیب، نایب رئیس اول کمیسیون رفع موانع تولید اتاق تهران

متاسفانه وضعیت کسب و کار در شرایط حال حاضر به هیچ وجه مناسب نیست. در این میان شرکت هایی که با شیوع کرونا مشکل پیدا کردند و تولیدات آنها خریدار ندارد و بازار دچار مشکل رکود است برای بازپرداخت پول به 
بانک ها مشکالت بسیاری خواهند داشت. بنابراین بانک ها در زمان پراخت وام باید توجه بیشتری به تولیدکنندگان داشته باشند که این وام، برای تامین مواد اولیه یا رونق کسب و کار واحد تولیدی است. در شرایط حال حاضر 
تمام بانک ها به دلیل فشار کرونا روی واحدهای تولیدی، قوانین تسهیل کننده ای در نظر گرفته اند. بنابراین بانک مرکزی کشور نیز باید آیین نامه یا بخشنامه ای در این زمینه داشته باشد. به هر حال دولت باید به شرکت هایی که 
به دلیل مشکالت امروز توان پرداخت بدهی هایشان را ندارند و یا ورشکسته و تملک شده اند، کمک کند. این در حالی است که تملک کارخانه های تولیدی دردی را دوا نمی کند به جز اینکه بانک ها را از مسیر وظایف خودشان 
خارج می کند. وظیفه بانک ها بانکداری است و کارخانه داری نیست. بانک ها، کارخانه های بسیار زیادی را سالیان سال است که تملک کرده اند و کارگران این واحدهای تولیدی بیکار شده اند. ماشین آالتی که در این واحدها 

بوده دچار مشکل شده و از بین رفته و اینها سرمایه های ملی کشور است که متاسفانه با این تصمیمات دچار مشکل شده است.
در تماس با تشکل های مختلف مشخص شده که واحدهای تولیدی بسیاری دچار مشکل هستند؛ هم مشکل نقدینگی برای کسب و کار آنها وجود دارد و هم به دلیل شیوع کرونا رکودی بر بازار محصوالت آنها حاکم است. تحریم 

ها هم مزید بر علت شده است. 
در این میان اگر بانک مرکزی نتواند بخشنامه هایی برای تسهیل کسب و کار در این زمینه داشته باشد قطعا بسیاری از واحدهای تولیدی دچار مشکل تعطیلی و ورشکستگی ای می شوند که سال هاست در بخش صنایع دیده 

می شود. 
ما دو مشکل عمده در مورد تولید و واحدهای تولیدی داریم؛ مشکل نخست نرخ بهره است. اگر نرخ بهره بانکی در کشور را با نرخ بهره های صنعتی که در دنیا وجود دارد قیاس کنیم، وحشتناک است. هرچند در ظاهر 17 درصد 
است ولی با جریمه ها و سایر هزینه هایی که بانک ها از تولیدکنندگان می گیرند برای تولیدکننده باالی 2۳ درصد می افتد. آیا تولیدکننده توان پرداخت این بهره باال را دارد؟ با توجه به تحریم ها و دیر رسیدن مواد اولیه، گردش 
مالی یک شرکت امروزه کمتر از ۶ ماه نیست تا برگشت سرمایه اش را بخواهد در دست داشته باشد. بنابراین این اتفاق بارها می تواند بیفتد. تولیدکننده برای نجات از وضعیت بحرانی فعلی ممکن است وام را بگیرد که بتواند قرض 

های خود را بدهد.
مساله دوم که تولیدکننده نمی تواند به موقع وام خودرا بازپرداخت کند، سرگردانی نرخ ارز است. ما نمی دانیم امروز به چه قیمت می توانیم مواد اولیه را بخریم و محصوالت خود را به چه قیمت می توانیم بفروشیم. سرگردانی 

هایی که برای تولیدکننده وجود دارد مسلما او را دچار مشکل می کند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

تجربه یک سال اخیر در بانکداری دیجیتال می رود تا به 
عادت مردم و بانک ها برای انجام انواع فعالیت های مالی 
تبدیل شود و حتی بعضی پیش بینی ها از احتمال حذف 

فیزیکی بانک ها در آینده نزدیک می گوید.
 ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به صنعت بانکداری، 
این صنعت را متحول کرده است. این روزها هیچ بانکی 
خدماتی مثل موبایل بانک، تلفن بانــک، خودپرداز، 
تلویزیون بانک  و اینترنت بانک را از مشــتریان خود 
دریغ نمی کند. پیشرفت های صنعت بانکداری با اتکا 
به فناوری یکی از مهم ترین عوامل دوام آن در دوره ای 
دشوار مثل همه گیری کرونا بوده است. تجربه یک سال 
اخیر در بانکداری دیجیتال می رود تا به عادت مردم  و 
بانک ها برای انجام انواع فعالیت های مالی تبدیل شود 
و حتی بعضی پیش بینی ها از احتمال حذف فیزیکی 

بانک ها در آینده نزدیک می گوید.
صرفه جویی در زمان، هزینه و کاغذ تنها پیامد توسعه 
بانکداری دیجیتال پیامدهای اقتصادی نیست. تغییر 

روند انجام فعالیت های مالی بر شاخص های اقتصادی 
هم اثر می گذارد. برای یک بررسی در ژاپن نشان داده 
بانکداری الکترونیکی تقاضای پول را افزایش می دهد 
چراکه کاربران پول الکترونیکی، پول بیشــتری را نزد 
خود نگه می دارند. یک بررســی دیگر اثر توسعه پول 
الکترونیکی بر پایه موبایل را بر قدرت کنترل تورم در 
سومالی بررسی کرده اســت. یافته ها نشان می دهد 
فناوری و توســعه پول الکترونیکی بــه بانک مرکزی 
این کشــور در کنترل تورم کمک کرده اســت. یک 
مطالعه دیگر در ســال 2۰1۸ ثابت کرده کارت های 
بدهی، اعتبــاری و پول الکترونیکی بر حجم ســکه و 
اســکناس در اندونزی در بازه زمانی 2۰۰9 تا 2۰17 
اثر گذاشته است. به این معنا که کارت های بدهی اثر 

منفی بر تقاضای سکه و اسکناس داشته و کارت های 
اعتباری دارای اثر مثبت بر حجم ســکه و اســکناس 
بوده اســت. یک بررسی در ســال 91 در ایران نشان 
می دهد توســعه کارت های بدهی و دســتگاه های 
خودپرداز و پایانه های فروش در سال 1۳۸۳ تا 1۳۸9 
به افزایش حجــم پول دامن زده اســت چراکه کارت 
های بدهی در ایران بیشــتر برای دریافت از دستگاه 
 خودپــرداز و خرید روزانه و هفتگی اســتفاده شــده 

است.
پژوهشــگران در یک تحقیــق دیگر تــالش کردند 
شاخص های اقتصاد کالن را پس از توسعه بانکداری 
دیجیتال بررســی کنند. آن هــا به ایــن دریافتند 
افزایش هم زمان دســتگاه های خودپرداز به کاهش 

نقدینگی، شاخص قیمت و انباشت ســرمایه شده و 
افزایش پایانه های فروش باعث افزایش این شــاخص 
ها شــده اســت. هم چنین افزایش هم زمان دستگاه 
های خودپرداز و پایانه فروش بر شاخص های اقتصادی 
مثل نقدینگــی اثرگذاشــته به این ترتیــب که  این 
 همزمانی باعث شــده اثر افزایش نقدینگی ناشــی از

 دستگاه های پایانه فروش خنثی شود.
پژوهشــگران باتوجه به اثرگذاری ابزارهای بانکداری 
الکترونیکی بر شاخص های اقتصاد به سیاستگذاران 
توصیه کردند پیش از گسترش هر ابزاری به آثار آن دقت 
کنند و آن ابزار را برای نیل به هدفی خاص در نظر بگیرند. 
یافته های آنان نشان داده دستگاه های خودپرداز می 
تواند به کاهش نقدینگی  در اقتصاد کمک کند و دستگاه 
های پایانه فروش نقدینگی را افزایش می دهد. بنابراین 
سیاستگذاران این فرصت را دارند تا با افزایش متناسب 
هر کدام از این ابزارها اثر مناســب را بر شاخص های 

اقتصاد کالن بگذارند.

در حوزه کســب درآمد اســتارتاپ ها چندین اصطالح 
وجود دارد که معموال افراد را دچار اشتباه می کند؛ »مدل 
کســب وکار«، »مدل درآمدی« و »جریــان درآمدی« 
اصطالحاتی است که باید میان مفاهیم آن تمایز قائل شد  
رآمدزایی و مدل درآمدی هر کســب وکاری مانند خونی 
است که در بدن یک انسان جریان دارد. درواقع رسیدن به 
مرحله درآمدزایی و کسب درآمد برای یک کسب وکار، بقا و 
حیات کسب وکار را تضمین می کند و صاحبان کسب وکار 
می توانند براساس درآمدهای به دست آمده، برای توسعه و 
گسترش فعالیت های خود برنامه ریزی کنند. در گذشته و 
در کسب وکارهای سنتی، فروش محصول یا ارائه خدمت و 
دریافت پول، اصلی ترین مدل کسب درآمد و بازار یا محل 
کسب همواره به عنوان مهم ترین محل درآمد بوده است. اما 
با پیشرفت و توسعه تکنولوژی، مدل های کسب درآمد نیز 
تغییر کرده است؛ همان طور که نوع کسب وکارها نیز نسبت 
به گذشته، دچار دگرگونی شــده است. کسب وکارهای 
سنتی امروزه جای خود را به کسب وکارهای اینترنتی یا 
همان استارتاپ ها داده اند و نه تنها در نوع ارائه خدمات و 
محصوالت به بازار تقاضا تغییــر کرده اند، بلکه مدل های 
درآمدی این کســب وکارها نیز به چندین شکل مختلف 
تغییر کرده است.کارشناسان فعال در زیست بوم فناوری 
معتقدند که صرف نظــر از اینکه محصول یا خدمات یک 
استارتاپ خوب باشد، تنها زمانی می تواند مفید باشد که به 
دست مشتریان هدف خود برسد. درواقع زمانی که محصول 

وارد بازار می شود، خواه یک محصول بر پایه وب باشد یا یک 
قطعه فیزیکی، مولفه های متعددی برای کسب درآمد از آن 
محصول یا خدمت باید درنظر گرفته شود که به این مولفه ها 

مدل های درآمدی گفته می شود.

الگوبرداری از مدل درآمدی شرکت های بزرگ
مرتضی احمدپور، دانشــجوی کارشناسی ارشــد رشته 
فناوری اطالعات دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان با اشاره 
به انواع مدل های درآمدی استارتاپ ها و شرکت های فناور 
و خالق می گوید: »در حوزه کســب درآمد استارتاپ ها 
چندین اصطالح وجود دارد که معموال افراد را دچار اشتباه 
می کند؛ »مدل کسب وکار«، »مدل درآمدی« و »جریان 
درآمدی« اصطالحاتی است که باید میان مفاهیم آن تمایز 
قائل شد. براین اساس به هریک از منابع درآمدی سازمان، 
یک جریان درآمدی گفته می شــود، به این ترتیب یک 
سازمان بسته به اندازه آن می تواند صفر یا چندین جریان 
درآمدی داشته باشد. از طرف دیگر به استراتژی مدیریت 
جریان های درآمدی شرکت و منابع موردنیاز برای هریک 
از جریان های درآمدی، مدل درآمدی گفته می شــود و 
درنهایت به ساختار متشکل از همه جنبه های سازمان، 
ازجمله مدل درآمدی و جریان درآمدی، و چگونگی تعامل 
آنها با یکدیگر، مدل کسب وکار گفته می شود.«به گفته وی 

مدل های درآمدی کسب وکارها، شامل روش های متنوعی 
است که هریک، شاخصه های خاص و مزایا و معایب خاص 
خود را دارند که شناسایی مدل های درآمدی شرکت های 
بزرگ می تواند بهترین نمونه و الگــو برای راه اندازی یک 
کسب وکار نوپا باشد. درواقع افرادی که تصمیم به راه اندازی 
یک کسب وکار اینترنتی یا استارتاپ می گیرند، می توانند 
از تجربه شرکت  های بزرگ و مدل های درآمدی آنها برای 
بهبود عملکرد خود استفاده کنند و با انتخاب بهترین گزینه 
برای نوع کسب درآمد، مســیر کوتاه تری را برای رسیدن 
به موفقیت درپیش بگیرند.وی می افزاید: »انواع مختلفی 
از مدل های درآمدی وجود دارند و به خصوص از آنجا که 
بسیاری از آنها با نام های دیگری در اکوسیستم استارتاپی 
به کار می روند لذا صاحبان ایده باید پیــش از راه اندازی 
کسب وکار خود بررسی دقیقی از مدل درآمدی فعالیت خود 
داشته باشند. ناگفته نماند که برخی مدل های درآمدی که 
در شرکت های بزرگ در جهان استفاده می شود با فعالیت 
استارتاپ ها در ایران همخوانی ندارد و لذا انتخاب درست 
مدل کسب وکار در رضایت مشتریان و همچنین کسب 

درآمد شرکت تاثیر بسزایی دارد.«

تبلیغ؛ مرسوم ترین مدل درآمدی استارتاپ ها
احمدپور با اشاره به معروف ترین مدل درآمدی که معموال 

مورد استفاده اغلب استارتاپ ها نیز هست، می گوید: »مدل 
درآمدی مبتنی بر تبلیغ یکی از مرسوم ترین مدل های درآمدی 
است که شامل ایجاد آگهی برای یک وب سایت، خدمت، برنامه 
یا ســایر محصوالت خاص و قرار دادن آنهــا در کانال های 
اســتراتژیک و ترافیکی است. درواقع کســب پول از طریق 
تبلیغات، یکی از ساده ترین و آســان ترین راه ها برای اجرای 
مدل های درآمد اســت، به همین دلیل است که بسیاری از 
شرکت ها از تبلیغات به عنوان منبع درآمد اصلی خود استفاده 
می کنند. البته ناگفته نماند که در این مدل درآمدی، صاحب 
استارتاپ برای جلوگیری از سقوط کسب وکار باید میلیون ها 
کاربر را جذب کند. عالوه بر این، اکثر افراد، توجه چندانی به 
آگهی ها ندارند و حتی عالقه ای به کلیک روی تبلیغ و دنبال 
کردن آگهی از خود نشــان نمی دهند.«وی ادامه می دهد: 
»یکی از نمونه  های موفق کسب درآمد مدل درآمد مشارکتی 
اســت که به نام همکاری در فروش نیز شــناخته می شود. 
صاحب یک اســتارتاپ با افزایش لینک هــا به محصوالت 
مربوطه و کسب کمیسیون از فروش این محصوالت کسب 
درآمد می کند. از آنجا که در این مدل درآمدی پول بیشتری 
نســبت به مدل درآمدی مبتنی بر تبلیغات نصیب صاحب 
 کسب وکار می شود، لذا اغلب موسسان استارتاپ ها به این نوع
 مدل درآمدی توجه می کنند. البته این نکته نیز حائز اهمیت 
اســت که مقدار پولی که در اختیار صاحب استارتاپ قرار 
می گیرد، محدود به اندازه صنعت، انواع محصوالت قابل فروش 

و تعداد مخاطبان است.«

سرمقاله

آينده از آن بانكداری ديجيتال است

بانکداری الکترونیکی نقدینگی را کنترل می کند؟

الگوهای درآمدزایی استارتاپ ها را بشناسید
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