
در راستای تسهیل و تســریع ترخیص کاال شش مصوبه در 
خصوص تلورانس ارزش، وزن، کاالهــای متروکه، کاالهای 

ممنوعه و ترانزیت خارجی مصوب شده است.
به گزارش ایسنا، مهرداد ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی 
گمرک ایران - جزئیات  پیشنهادات گمرک و مصوبات ستاد 

تنظیم بازار را طی گزارشی تشریح کرده است.

تلورانس وزنی به نفع صاحبان کاال اصالح شد
 باتوجه به مشکالت متعدد مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی 
از اخــــتالف وزن پروانه های وارداتی و به منظور تسهیل در 
تجارت فرامرزی مقرر شــد وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
گمرک و بانک مرکزی، نســبت به پذیرش تلورانس وزنی ۱.۵ 
درصد برای »کاالهای فله و کاالهای اساسی و ضروری« مشمول 

دریافت ارز ترجیحی )گــروه یک کاالئی( که بصــورت فله یا 
کانتینری وارد می شوند، اقدام نمایند و درخصوص سایر کاالها 
از جمله کاالهای اساسی مشمول گروه ۲۱، حداکثر سه درصد 

تلورانس وزنی، قابل پذیرش بوده و مالک رسیدگی قرار گیرد.

مبنای محاســبه تلورانس وزنی، وزن کل ثبت 
سفارش شد، نه وزن هر محموله  

در خصوص رفع تعهد ارزی کاالهایی که معیار اقدام، وزن کاال 
می باشد به گمرک و بانک مرکزی اختیار داده شد تا نسبت به 
محاسبه  تلورانس وزنی، با درنظر گرفتن ثبت سفارش اقدام 
کنند و چنانچه تلورانس وزنی بر اساس وزن کل ثبت سفارش 
باشد، در مجموع، مورد پذیرش بوده و مالک اقدام و اجرا برای 

بانک مرکزی خواهد بود.

 تلورانس اختالف ارزش تا ۷ درصد به نفع صاحبان 
کاال تغییر کرد

 پیرو تصمیمات قبلی کارگروه تنظیم بازار در خصوص بیش بود 
یازده قلم کاالهای اساسی و ضروری، گمرک ایران مجاز گردید 
در بررسی ارزش۱۱ قلم کاالی اساسی و ضروری معادل پنج 
درصد بیشتر از ارزش های متوســط ابالغی را اعمال نموده 
و چنانچه در بررســی پرونده های اختالفی، میزان بیش بود 
ارزش، بیش از پنج درصد و تا هفت درصد باشد بایستی پس از 
کسر پنج درصد، مابقی را بعنوان بیش بود تلقی و لحاظ کند. 
باید به این نکته توجه کرد که پس از تعدیالت اعالم شــده، 
بیش بود ارزش های باالتر از هفت درصد، بدون کسر پنج یا 
هفت درصد اعالم شــده، بصورت کامل مبنای محاسبه قرار 

خواهد گرفت.

 پذیرش درخواست ترانزیت خارجی در گمرک 
بوشهر بدون ثبت سفارش

در راستای پیشنهادات ارائه شــده از سوی مراجع ذیربط در 
استان بوشهر، به گمرک این اختیار داده شد تا با درخواست 
صاحبان کاال های دارای اولویت ارزی ۱، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴  بر 
ترانزیت خارجی این کاالها بدون مطالبه ثبت سفارش با اخذ 
تضامین الزم، تحت رویه "ترانزیت خارجی"اقدام وکنترلهای 
الزم را در این خصوص انجام دهد تا از رسوب کاال در مناطق 

ویژه اقتصادی واماکن گمرک جلوگیری شود.

متروکه نشدن کاالهای اساسی به زودی بررسی 
می شود

همچنین  موضوع متروکه شدن کاالهای اساسی در گمرکات 

کشور متاثر از مصوبات وبخشنامه های صادر شده مطرح ومقرر 
شد جلسه ای با محوریت معاونت بازرگانی داخلی ودستگاه 
های ذیربط تشکیل و راهکارهای  اجرائی برای تصمیم گیری 

به جلسات آتی کارگروه ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

کاالهای گروه ۲۷ ممنوعه در آستانه تصمیم گیری 
نهایی

 در رابطه با گزارش گمرک ایران مبنی بر در آستانه فساد قرار 
گرفتن کاالهای مشمول گروه ۲۷ موجود در بنادر و گمرکات 
کشور که دارای اولویت ارزی غیرفعال هستند  نیز مقرر شد 
جلسه ای با مســئولیت دفتر مقررات صادرات و واردات و با 
حضور بانک مرکزی، گمــرک دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار  

تشکیل و با سازو کار قانونی اقدام الزم بعمل آید.

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر 
نگرانیها نسبت به تشدید تنشها در خاورمیانه و امیدواری به 
بسته محرک مالی آمریکا و کاهش محدودیتهای کرونایی، 
به باالترین حد در سه ماه اخیر صعود کرد. به گزارش ایسنا، 
بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و ۹ سنت معادل ۱.۸ 

درصد افزایش، به ۶۳ دالر و ۵۲ سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک 
دالر و ۲۸ ســنت معادل ۲.۲ درصد افزایش، به ۶۰ دالر 
و ۷۵ ســنت در هر بشکه رســید. قیمتهای نفت هفته 
گذشته حدود پنج درصد افزایش یافت. نیروهای ائتالف به 
سرکردگی عربستان سعودی در جنگ یمن اعالم کردند 
یک پهپاد مسلح به مواد انفجاری را که به سوی عربستان 
سعودی پرواز می کرد، رهگیری و نابود کردند. این خبر بیم 
افزایش تنشها در خاورمیانه را برانگیخت و باعث خریدهای 

بیشتر در بازار نفت شد.
کازوهیکو سایتو، تحلیلگر ارشد شرکت کارگزاری کاالی 
فوجیتومی اظهار کرد: افزایشی که در ابتدای معامالت بازار 
نفت وجود داشت، تحت تاثیر خبر فوق بود اما بازارهای 
نفت تحت تاثیر امیدهای رو به رشد به تصویب بسته کمک 
مالی کرونایی در آمریکا و تسهیل محدودیتهای قرنطینه 

که اقتصاد و تقاضا برای ســوخت را تقویت خواهد کرد، 
روند صعودی پیدا کرده اند. وی خاطرنشان کرد شاخص 
قیمت وست تگزاس اینترمدیت ممکن است با سودگیری 
روبرو شده و به سطح مهم ۶۰ دالر عقب نشینی کند. جو 
بایدن، رییس جمهور آمریکا روز جمعه در تالش برای به 
تصویب رساندن بسته محرک مالی ۱.۹ تریلیون دالری 
خود، با گروهی از مقامات محلی از هر دو حزب دیدار کرد.

قیمتهای نفت در هفته های اخیر با محدود شدن عرضه که 
بخش عمده آن به دلیل کاهش تولید اوپک و متحدانش 
بوده است، صعودی شده است. ساتورو یوشیدا، تحلیلگر 
کاال در شرکت راکوتن ســکیوریتیز اظهار کرد: عالوه بر 
آن، بازارهای سهام جهانی قوی، ریسک پذیری سرمایه 
گذاران را تقویت کرده است. با عرضه پول ارزان و سیاست 
پولی آســان که در سراســر جهان به اجرا گذاشته شده 
است و محدود عرضه اوپک پالس و تولیدکنندگان نفت 
آمریکا، قیمت نفت ممکن است تا مرز ۷۰ دالر در هر بشکه 
پیشروی کند. بر اساس گزارش رویترز، بازارهای سهام 
آسیایی با عرضه موفق واکســنهای کووید ۱۹ در سطح 
جهانی و افزایش امیدواری به احیای اقتصادی سریع، روز 

دوشنبه به رکورد باالی جدیدی صعود کردند.

یونان باالترین نسبت درآمد به هزینه مسکن را 
در اتحادیه اروپا دارد. به گزارش ایسنا به نقل از 
مرکز آمار اتحادیه اروپا، در ســال ۲۰۱۹ به طور 
متوســط ۹ درصد درآمد شــهروندان اتحادیه 
اروپا صرف مسکن شــده است. این نسبت برای 
اروپایی های ســاکن در یک کشور دیگر به طور 
متوسط ۱۹ درصد و برای اتباع خارجی ساکن در 
کشورهای اروپایی به طور متوسط ۲۵ درصد بوده 
است. متوسط هزینه مسکن به درآمد در اتحادیه 
اروپا در سال ۲۰۱۴ به اوج خود رسید که به طور 
متوسط ۳۱ درصد درآمد افراد را در بر می گرفت.

در سال ۲۰۱۹، گران ترین هزینه مسکن برای 
اتباع غیراروپایی مربوط به یونان بوده اســت به 
گونه ای که ســاکنان خارجی این کشور حدود 
۷۰ درصد کل درآمد خــود را بابت هزینه های 
مســکن پرداخت کرده اند. بلغارســتان با ۴۰ 
درصد، اسپانیا با ۳۴ درصد و لهستان با ۳۰ درصد 
دیگر کشورهای گران قیمت از نظر مسکن برای 

خارجی ها بوده اند.  
از طرف دیگر تنهــا هفت درصــد درآمد اتباع 

خارجی در اســتونی صرف هزینه مسکن شده 
است. این رقم برای قبرس و لتونی هشت درصد 
گزارش شده اســت.  گران ترین کشور اروپایی 
برای شهروندان اروپایی )غیرمهاجر( یونان با ۵۷ 
درصد از کل درآمد بوده است. این رقم برای مالت 
۳۵ درصد و اسپانیا ۳۳ درصد بوده است. استونی 
با دو درصد ارزان ترین کشور از نظر نسبت درآمد 
به هزینه مسکن برای اروپایی ها بوده است و پس 
از این کشور نیز جمهوری چک و قبرس هر دو با 

هفت درصد قرار دارند.  
اتحادیه  اروپا شامل ۲۷ کشــور بلژیک، آلمان، 
اســتونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، 
قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبــورگ، مالت، 
هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی، فنالند، 
بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، 
کرواسی، جمهوری چک و رومانی است. کمترین 
اختالف نســبت درآمد به هزینه مسکن برای 
شهروندان اروپایی و مهاجرین مربوط به استونی، 
فنالند و آلمان بوده است و بیشترین اختالف هم 

در یونان و مالت مشاهده شده است.

قیمت پالتین در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر انتظارات برای احیای اقتصادی و تقویت تقاضا برای 
این فلز ارزشمند و کمبود عرضه آن، به باالترین قیمت در 
شش سال گذشته صعود کرد. به گزارش ایسنا، پالتین که 
در صنعت خودرو برای فیلتر آالیندگی اگزوز خودرو استفاده 
می شود، به باالترین قیمت از ژانویه سال ۲۰۱۵ تاکنون 
صعود کرده اســت. بهای هر اونس پالتیــن برای تحویل 
فوری آخرین بار با ۲.۲ درصد افزایــش، به ۱۲۷۹ دالر و 
۶۴ سنت رسید. به گفته نیکالس فراپل، مدیرکل جهانی 
شرکت "ای بی سی بولیون"، دورنمای احیای اقتصادی 
از جمله احیــای تقاضای چین برای جواهرات در ســال 
۲۰۲۱ و نگرانیها نسبت به کمبود عرضه از سوی آفریقای 
جنوبی، باعث صعود قیمت پالتین شده است. اونس پالتین 
پتانسیل صعود به ۱۳۳۰ دالر و ۱۵۷۷ دالر را دارد. طبق 
اعالم شرکت جانسون متی، پالتین ممکن است در سال 
۲۰۲۱ برای سومین سال متوالی کمبود عرضه داشته باشد. 
به گفته تحلیلگران، عاملی که از افزایش قیمتها پشتیبانی 
کرده است، سیاستهای سبز دولت جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا و تشدید مقررات آالیندگی خودرو در سطح جهانی 
است. مشکالت عملیاتی در شرکت آمپالتس که یکی از 

بزرگترین تولیدکنندگان پالتین در جهان است و به کمبود 
عرضه در سال گذشته منتهی شــد، یکی از موارد نگرانی 
مانده است. هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد 
افزایش، به ۱۸۲۴ دالر و ۵۲ سنت رسید. در بازار معامالت 
آتی آمریکا، هر اونس طال ثابت بود و در ۱۸۲۳ دالر و ۸۰ 
سنت ایستاد. به گفته مایکل مک کارتی، استراتژیست ارشد 
شرکت "سی ام سی مارکتس"، جایگاه طال به عنوان دارایی 
امن مثل گذشته نیست و خوش بینی زیادی پیرامون رشد 
اقتصادی وجود دارد. بازارهای اوراق قرضه نشان می دهند 
که موضع تسهیلی بانک مرکزی امسال ضعیف خواهد شد و 
این امر به ضرر طال تمام می شود. بر اساس گزارش رویترز، 
بازده اوراق خزانه آمریکا روز جمعه به باالترین ســطح از 
مارس رسید و انتظارات تورمی به باالترین میزان در شش 
سال گذشته افزایش یافت. تورم باالتر از افزایش قیمت طال 
پشتیبانی می کند اما در عین حال بازده اوراق خزانه را باالتر 
می برد که باعث افزایش هزینه نگهداری طال می شود. در 
بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری 
با ۰.۸ درصد افزایش، به ۲۷ دالر و ۵۵ سنت رسید. هر اونس 
پاالدیم برای تحویل فوری تغییری نداشت و ۲۳۸۸ دالر و 

۱۴ سنت بود.

در دی مــاه امســال عرضــه گوشــت قرمــز از 
کشتارگاه های رسمی کشور به بیش از ۴۰ هزار تن 
رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصدی رشد دارد.

به گزارش ایســنا، نتایج آمارگیری از کشــتار دام 
کشتارگاه های رسمی کشور در دی ماه سال جاری 

از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه 
شــده انواع دام های ذبح شده در کشــتارگاه های 
رسمی کشور در ماه دی ۱۳۹۹ در مجموع  جمعاً 
۴۰,۴ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و 

گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله 
با ۲۳,۵ هزار تن، ۵۸.۲ درصد از کل وزن گوشــت 
قرمز عرضه شــده را به خود اختصاص داده است. 
گوشت گوسفند و بره با ۱۳.۶ هزار تن، بز و بزغاله با 
۲.۵ هزار تن، و سایر انواع دام با ۷۷۵ تن، به ترتیب 
۳۳.۶ درصد، ۶.۳ درصــد و ۱.۹ درصد از کل وزن 
گوشــت قرمز عرضه شــده را به خــود اختصاص 

داده اند.
مقایسه عملکرد کشــتارگاه های رسمی کشور در 
دی ماه ۱۳۹۹ با ماه مشابه سال ۱۳۹۸ نشان دهنده 
افزایش ۳۸ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در 

کشتارگاه های رسمی کشور اســت. مقدار عرضه 
گوشــت در دی ۱۳۹۹ نســبت به ماه مشابه سال 
۱۳۹۸ برای گوســفند و بره ۲۴ درصد، برای بز و 
بزغاله ۱۹ درصد، برای گاو و گوســاله ۵۲ درصد و 
برای گاومیش و بچه گاومیش ۸۶ درصد افزایش و 
برای شتر و بچه شتر ۳۱ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصــل از این طــرح آمارگیری 
نشــان می دهد که مقدار عرضه گوشــت قرمز از 
کشــتارگاه های رسمی کشــور در دی ماه ۱۳۹۹ 
نسبت به آذر همین ســال در حدود ۱۱,۶ درصد 

افزایش داشته است. 

انتشار خبری از احتمال ســرمایه گذاری یک بانک 
آمریکایی دیگر روی بیتکوین ارزش این ارز را صعودی 

کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از ســی ان بی سی، صندوق 
سرمایه گذاری بانک مورگان استنلی که ارزش دارایی 
های آن حدود ۱۵۰میلیارد دالر برآورد می شــود از 
احتمال سرمایه گذاری این بانک بر روی ارز دیجیتالی 
بیتکوین خبر داده است. مورگان استنلی دومین بانک 
بزرگ آمریکایی پس از جی پی مورگان است که نسبت 
به سرمایه گذاری در بیتکوین ابراز عالقه کرد. هرچند 
هنوز بسیاری از فعاالن مالی نسبت به نوسانات بسیار 

باالی ارزهای دیجیتالی انتقاد دارند اما روند ورود به این 
بازار اخیرا شدت یافته است.

غول پرداختی پی پال اعالم کرد برنامه ای برای سرمایه 
گذاری در ارزهای دیجیتالی ندارد. جان رینی- مدیر 
مالی این شرکت با تاکید بر این که فرصت های خوبی 
در حوزه ارزهای دیجیتالی وجود دارد افزود: ما از توسعه 
خدمات مالی با استفاده از فناوری بالک چین استبال 
می کنیم اما فعال تمایلی به خرید ارزهای دیجیتالی 
موجود در بازار نداریم. نمی خواهیم پول نقد خود را 
در دارایی هایی نظیر ارزهای دیجیتالی فعلی سرمایه 

گذاری کنیم. 

ند سگال- مدیر مالی توییتر از احتمال سرمایه گذاری 
توییتر در بیت کوین و افزوده شدن این ارز دیجیتالی به 
ترازنامه مالی این شرکت خبر داده است. به گفته سگال، 
توییتر در حال امکان سنجی این مساله است که حقوق 
کارکنان خود را بر حسب بیتکوین پرداخت کند. پیش 
از این نیز اخباری از احتمال سرمایه گذاری اپل روی 
بیتکوین منتشر شده بود. تســال نیز اعالم کرده ۱.۵ 
میلیارد دالر روی بیتکوین سرمایه گذاری کرده است.  
 مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۱۴۹۶ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم 

نسبت به روز قبل ۲.۲ درصد بیشتر شده است. 

جزئیات ۶ مصوبه جدید برای تسریع ترخیص کاال

پالتین رکورد زد، طال ثابت ماندچه قدر از درآمدها در اروپا صرف مسکن می شود؟قیمت نفت رکورد جدید زد

بیت کوین صعودی شد افزایش عرضه گوشت قرمز
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بورس قرمزپوش شد

 روند کاهشی 
قیمت خودرو 
 ادامه خواهد
 داشت

وزیر صمت:

دوران 
مدرک گرایی 
در صنعت نفت 

گذشته است
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kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

زنگنه:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

ایجاد سازوکارهای 
دقیق مالیات ستانی 

از دولت 
علیه دولت

شکست طرح های 
حمایتی دولت

موضوع شناسایی پایه های 
جدید مالیاتی و یا کاهش 
 معافیــت هــای مالیاتی 
می تواند بــه عنوان منبع 
درآمد مناســبی برای دولت لحاظ شود. البته 
دولت بایستی برای این کار سازوکار مشخص و 
پویا با مکانیزم ها و ابزارهای الزم را داشــته و با 
پدیده فعالیت های زیرزمینی و بدون رهگیری 

توان مبارزه... 

 حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

 رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی

 حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
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مسکن  
در  فاز  انتظار

مانع تراشی دولتی ها  
برای  استارتاپ ها 

پرداخت مالیات اینفلوئنسرها و سلبریتی ها در فضای مجازی قطعی شد

درآمد  جدید مالیاتی  از فضای مجازی
صفحه3
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رواج  نسیه فروشی  در خرده  فروشی ها
7   دهک   اول   قدرت   خرید   خود   را   از  دست   داده اند

خرید  قسطی کاالهای  اساسی

با   افزایش   فشارهای   اقتصادی ،  خانوارها   به   خرید   قسطی   روی  آورده اند 

بازار مســکن حاال در فاز انتظار قرار گرفته اســت، 
انتظاری که از یک ســو ریزش قیمت ها را در بازار 
متوقف کرده از سوی دیگر آینده این بازار را با ابهامی 
جدی مواجه ساخته است. بازار مسکن از نیمه پاییز 
تقریبا روزهای آرام تری را نسبت به بهار و تابستان ۹۹ 
سپری کرده و این شرایط در روزهای پایانی بهمن 
ماه نیز تداوم یافته است، در ماه نخست سال تعداد 
خریداران چندبرابر تعداد فروشندگان بود و روز به 
روز بر نرخ ها افزوده می شد اما خروج سرمایه گذاران 
از این بازار شرایط را برای بهبود وضعیت مهیا کرده 
و از رشد بیشتر قیمت ها ممانعت نمود. بازار مسکن 
همچنان تحت تاثیر بازارهای موازی حرکت می کند 
و نمی توان تاثیر شدید تورم بر این بازار را انکار کرد. 
مهدی سلطان محمدی، کارشــناس بازارمسکن  

درباره مسائل و مشکالت...

شکایت دستگاه های دولتی از استارتاپ ها و کسب 
و کارهای اینترنتی ازجمله استارتاپ های سالمت 
محور و سرنوشت مبهم نسخه پیچی »اسنپ دکتر« 
و الکل فروشی »اسنپ فود« داستان هزار و یک شبی 
است که دولت و اســتارتاپ ها را رودرروی هم قرار 
داده! داستانی که پایان آن هرچه باشد، خوش نیست!  
آخرین پرده این نمایش پرپیــچ و تاب، یقه گیری 
با حضور رقبایی از دو جبهه دولت اســت. مدیران 
فناوری وزارت ارتباطات و مدیــران دارویی وزارت 
بهداشت! هرچند قربانی این پرده از جنگ، تنها کسب 
و کارهای مجازی هستند. همه چیز زیر سر یک مدیر 
دولتی است! منظورمان محمدرضا شانه ساز، معاون 
وزیر بهداشت و رئیس ســازمان غذا و داروی کشور 

است! نامه ای که ایشان در آن...



اقتصاد2
ایران وجهان

تقدیر مؤسســه عالی آموزش 
بانکداری ایران از رؤسای موفق 

شعب بانک آینده
در یازدهمین گردهمایی رؤســای موفق شعب 
بانک های کشور، شــماری از رؤسای شعب بانک 

آینده نیز تقدیر شدند.
در ایــن گردهمایــی آن الیــن که بــا عنوان 
»مدیریت شعب در دوران شیوع ویروس کرونا« 
و با رویکردهای مهندســی مجــدد فرآیندها، 
برنامه ریزی اقتضایی، دستورالعمل های بهداشتی، 
فن آوری های نوین، حمایت و هم دلی و دورکاری 
با حضور دکتر اکبر کمیجانــی، قائم مقام بانک 
مرکزی ج.ا.ایران، فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه 
عالی آموزش بانکداری ایران و شاهین فرهنگ، 
پژوهشگر حوزه روان شناســی برگزار شد؛ از ١٠ 

رئیس شعبه موفق بانک آینده نیز، تقدیر شد.
همایش رؤسای موفق شــعب بانک های کشور، 
همه ساله به همت مؤسسه عالی آموزش بانکداری 
ایران و با هدف تقویت بالندگی مدیران شــعب 
بانک ها و مهارت های علمــی و حرفه ای، تبادل 
تجربیات موفقیت آمیز و نیــز تجلیل زحمات و 

تالش های رؤسای شبکه بانکی برگزار می شود.

تقدیر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 
از عملکرد بانک توسعه تعاون در طرح 

اشتغال پایدار روستایی
تقدیر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عملکرد 
بانک توســعه تعــاون در طرح اشــتغال پایدار 
روستاییوزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم 
رونمایی از ١42 هزار طرح اشتغال روستایی ضمن 
بیان این نکته که این طــرح موجب افزایش 64 
درصدی متوسط درآمد روستاییان در سطح کشور 
شده، از تعامل و همکاری مدیر عامل بانک توسعه 
تعاون در اجرایی شدن موفق طرح ملی اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری و تحقق دستاوردهای 

آن تقدیر و تشکر کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون، 
محمد شــریعتمداری، وزیر تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعی در مراســم رونمایی از ١42 هزار طرح 
اشتغال روستایی و عشایری در ایام مبارک دهه 
فجر با بیان ایــن نکته که با اجــرای طرح ایجاد 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری، سهم اشتغال 
روستایی در سبد اشتغال کشور از 3 به 2۹ درصد 
افزایش یافته از کلیه عوامل اجرایی و بانکهای عامل 

در این طرح تشکر کرد.
وی در این مراسم گفت: بســیار خرسندم که در 
این ، شاهد رونمایی از یکی از برنامه های بزرگی 
هستیم که موجب تعادل بخشی به سکونت گاه 
های کشور، ایجاد و افزایش قابل مالحظه تولیدات 
ملی، تامین امنیت غذایی در عرصه های گوناگون، 
افزایش سطح رفاه و کاهش فقر در مرکز توسعه 
ملی روستا که همان روستاهای زیر ١٠ هزار نفر 

هستند، شده است.
وی افزود: در شــرایط اعمال تحریم های ظالمانه 
علیه کشــور، وقوع حوادث غیرمترقبه و خروج 
آمریکا از برجام که به کندشــدن رشــد فزاینده 
اقتصادی کشور منجر شــد، یکی از برنامه های 
دولت تدبیر و امید برای حل مسائل و اجرای اقتصاد 

مقاومتی اعمال سیاست های فعال بازار بود.
شــریعتمداری تاکید کرد: سیاســت اشــتغال 
روستایی سیاستی بود که در بخش ها و روستاهای 
زیر ١٠ هزار نفر به اجرا درآمد و با ابتکار شــخص 
رییس جمهوری اتخاذ شد و از بهمن ماه سال ۹6 
در کشور آغاز و بر مبنای این سیاست تالش شد تا 

در سطح روستاها اجرا شود.

نسخه وب اپلیکیشن سامانیوم 
عرضه شد

باشگاه مشتریان بانک ســامان، باهدف توسعه 
خدمات الکترونیک خود نسخه ســازگار با وب، 

اپلیکیشن سامانیوم را برای کاربران عرضه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان، تیم توسعه 
باشگاه مشتریان بانک سامان )سامانیوم( اپلیکیشن 
تحت وب این باشگاه را باهدف بهبود خدمات رسانی 

به کاربران سیستم عامل iOS، عرضه کرد.
بر اســاس این گزارش، کاربران تلفن های همراه 
اندرویدی و iOS برای استفاده از نسخه یادشده 
نیاز به دانلود و نصب برنامــه ندارند و می توانند 
با اســتفاده از مرورگر موبایل خــود از خدمات 
سامانیوم استفاده کنند. گفتنی است، کاربرانی 
که از سیستم عامل iOS استفاده می کنند، با این 
نسخه جدید، خدمات این باشگاه را در دسترس تر 

و آسان تر دریافت خواهند کرد. 
این دسته از کاربران برای دریافت نسخه تحت وب 
سامانیوم باید از طریق مرورگر سافاری به سایت 
ir/samanium.https://sb24 مراجعه و پس 
از ورود به صفحه login در پایین صفحه دکمه 
 Add to home را انتخاب و سپس گزینه share
screen را لمس کنند تا میانبر سامانیوم به صفحه 

برنامه های تلفن همراهشان اضافه شود.
در همین ارتباط، الزم به ذکر اســت که شرایط 
ورود به نسخه وب اپلیکیشــن برنامه سامانیوم 
تغییری نکرده و کاربران با شماره موبایل و رمز خود 

می توانند از این نسخه استفاده کنند.

بانک ها

بازار مسکن حاال در فاز انتظار 
قرار گرفته است، انتظاری که 
از یک سو ریزش قیمت ها را 
در بازار متوقف کرده از سوی 
دیگر آینده این بازار را با ابهامی 
جدی مواجه ساخته است. بازار مسکن از نیمه پاییز تقریبا 
روزهای آرام تری را نسبت به بهار و تابستان ۹۹ سپری 
کرده و این شرایط در روزهای پایانی بهمن ماه نیز تداوم 
یافته است، در ماه نخست سال تعداد خریداران چندبرابر 
تعداد فروشندگان بود و روز به روز بر نرخ ها افزوده می شد 
اما خروج سرمایه گذاران از این بازار شرایط را برای بهبود 
وضعیت مهیا کرده و از رشد بیشتر قیمت ها ممانعت نمود.

به گزارش خبر آنالین بازار مسکن همچنان تحت تاثیر 
بازارهای موازی حرکت می کند و نمی توان تاثیر شدید 

تورم بر این بازار را انکار کرد.
مهدی ســلطان محمدی، کارشــناس بازارمسکن در 
گفتگویی آنالین با کافه خبر خبرانالین درباره مسائل و 
مشکالت مختلف و وضعیت فعلی و آینده بازار توضیحاتی 
داد و گفت: برخی معتقدند این بانک ها هستند که قیمت 
مسکن را در کشور تحت تاثیر قرار می دهند این در حالی 
است که ســرمایه گذاری در بخش مسکن برای بانکها 

جذابیت خاصی ندارد.
وی گفت: ورود بازار بانک ها به بازار مســکن اصال تصور 
درستی نیست زیرا بانک ها از حضور در این بازار نفعی 
نمی برند اما در کل می توانیم با توجه به آمار و ارقام به این 
نکته اشاره کنیم که سرمایه گذاری بانک ها بر روی امالک 
تجاری و اداری قابل توجه است و اکنون این واحدها در 

کشور به صورت مازاد وجود دارد.
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر حجم سرمایه گذاری ها 
چنان بوده است که ما در زمینه واحدهای تجاری با مازاد 
عرضه در کشور مواجه هستیم و اکنون این گونه امالک 

مشتری ندارند. 
این کارشناس حوزه مسکن درباره انتظار خریداران برای 
کاهش شدید قیمت مسکن همزمان با تعدیل نرخ ارز 
از نیمه پاییز و وضعیت فعلی این بازار بیان کرد: همان 
انتظاری که داشتیم در حال رخ دادن است و انتظارات 
برخی افراد مبنی بر کاهش و ســقوط نرخ واقع بینانه 
نبود و همچنین افزایش نرخ ها در 3 ســال گذشته نیز 
قابل تداوم نبود بنابراین انتظار ما بر این اســت که بازار 

 در آینده با نوســانات متعادل در دوره نســبتا آرام تری 
همراه باشد.

وضعیت آتی قیمت ها در بازار ملک
وی خاطرنشــان کرد: اینکه قیمت ها در این بازار تا چه 
اندازه ای افزایش می یابد تا اندازه زیادی بستگی به تورم 
دارد، در چند هفته گذشته با توجه به اینکه  قیمت مصالح 
ساختمانی نظیر فوالد و سیمان تاحدودی افزایش یافت؛ 
در واقع سبب شد تا انتظارات فروشنده ها، در جهت باال 

بردن قیمت فروش تغییر یابد.
وی تصریح کرد: در عین حال وضعیــت بازار به نحوی 
است که انتظار نوسان قابل مالحظه به سمت باال یا پایین 
را نداریم بلکه انتظــار داریم که قیمت ها همگام با تورم 
حرکت کند.وی عنوان کرد: انتظار می رود، سال آینده 
قیمت مسکن در جهت کمتر از نرخ تورم حرکت کند 
البته باید دید میزان تورم چقدر خواهد بود تا بر اساس آن 

بتوان به شکل دقیق شرایط را ارزیابی کرد.
وی گفت: اگر تورم های 4٠ یا ۵٠ درصدی و باال داشته 
باشــیم در حقیقت به دلیل اینکه قیمــت نهاده های 
ساختمانی را افزایش می دهد، قیمت مسکن را افزایش 
خواهد داد البته این مســاله در اصل کاهش ارزش پول 
اســت  و اســم آن را نمی توان افزایش قیمت مسکن 
گذاشــت. وی تاکید کرد: اگر بتوان تورم را کنترل کرد 

و در سال ١4٠٠ سیاست گذاری های درستی در مورد 
کنترل نرخ تورم انجام شود، می توان انتظار داشت شاهد 
آرامش بیشتری در یکی، دو سال آتی در بازار ملک باشیم.

سهم زمین در قیمت مسکن
ســلطان محمدی درباره اظهارات محمودزاده، معاون 
مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر سود 
باالی ســازندگان در بازار مســکن گفت: در شهرهای 
بزرگ مانند تهران حدود دو ســوم قیمت مســکن را 
زمین، عوارض شــهرداری و تراکم تشــکیل می دهد 
بنابراین حتی اگر بتوان با اعداد پایین تری هزینه را انجام 
داد، باید گفت قیمت تمام شــده با توجه به سهم زیاد 
قیمت زمین، پایین تر نخواهد آمد. اکنون اگر سازنده ای 
ســازه خود را تکمیل کرده و بفروشد، جایگزین کردن 
زمین قبلی برای وی دشــوار خواهد بــود. وی توضیح 
داد: مشــکل اصلی در زمینه افزایش قیمت مسکن در 
سال های اخیر عالوه بر تورم، قیمت نهاده های ساختمانی 
نظیر مصالح، دستمزدها و از آنها مهمتر افزایش قیمت 
زمین بوده اســت که به دلیل کمبود زمین این مساله 
به وجود آمده و برای جبران این موضــوع وزارت راه و 
شهرسازی بهتر است واقعیت بازار را انکار نکرده و آن را 
 بپذیرد و در عین حال تالش کند تا بتواند قیمت زمین را

 ارزان تر کند.

وی ادامه داد: این وزارتخانه باید  آماده ســازی های 
بیشــتری انجام دهد و زمین های بیشــتری عرضه 
کند تا بتواند مانع افزایش قیمت زمین شود بنابراین 
وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به عرضه زمین های 
بهتر و بیشــتر اقدام کند که طبیعتا این مســاله در 
شهرهای بزرگ امکانپذیر نیست و در حومه شهرها 
باید این کار را انجام دهد البته حومه شــهرها را باید 
توسط شریان های ارتباطی نظیر اتوبان ها و توسعه 
خطوط ریلی به مرکز وصل کرده و زیرســاخت های 
مناسبی برای این محدوده ها در نظر گرفته و اجرایی 
کنند؛ این موارد، جزو وظایف مهم و اصلی وزارت راه 

و شهرسازی است .

کاهش نرخ مسکن در سایه کنترل نرخ تورم
وی تاکید کرد: همان طور که گفته شده بخش عمده 
افزایش قیمت مسکن در شــهرهای بزرگ ناشی از 
باالرفتن قیمت زمین اســت و همچنین بخشــی از 
این افزایش نرخ ها ناشــی از باالرفتــن قیمت نهاده 
های ساختمانی و تورم است بنابراین اگر تورم ادامه 
داشته باشد، هزینه های ساخت مسکن ادامه خواهد 
یافت و سبب فشــار بر نرخ ها در بازار مسکن خواهد 
بود و قیمت ها را به ســمت باال حرکت می دهد اما 
اگر بتوان تورم را کنترل کرد، مشــکالت این بخش 

حل خواهد شد.
وی عنوان کرد: کنترل تورم مسئولیتی است که بر عهده 
دولت و بانک مرکزی است و اگر برنامه ریزی مناسبی 
انجام شود می توان نرخ تورم را کنترل کرد زیرا بسیاری 
از کشورهای دنیا موفق به حل این مساله شده اند البته 
متاسفانه سیاست هایی که در کشور دنبال می شود، تورم 

زا بوده و در نهایت سبب افزایش قیمت کاالها می شود.
این کارشناس بازار مسکن درباره جاذبه این بازار برای 
حضور دالالن و کسب سود گفت:بازار مسکن برای دالالن 
بازاری پر جاذبه است. در این بازار افزایش قیمت ها باالتر 
از میزان تورم است، در طول 2 سال گذشته همه بازارهای 
دارایی های سرمایه ای مانند دالر، طال، خودرو، مسکن 
، بورس و ... در کانون توجه بود و دالالن به ســمت این 
بازارها آمدند و سعی کردند از این فرصت بهره مند شوند 
اما باتوجه به آرامش نسبی بازارها و انتظار تورمی شدید 
در 2 سال گذشته انتظار کسب سود در حال تعدیل شدن 
است و در نتیجه به نظر می رسد جذابیت این بازارها برای 

دالالن کمتر خواهد شد.

سرمایه گذاری بر واحدهای مسکونی برای بانک ها جذابیت ندارد

مسکن  در  فاز  انتظار

بورس قرمزپوش شد
شاخص کل بورس و شــاخص کل فرابورس روز 
گذشته درحالی روندی نزولی داشتند که شاخص 

کل با معیار هم وزن بورس ١23 واحد صعود کرد.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بور سروز گذشته با 
۷3٠6 واحد کاهــش، در رقم یک میلیون و 2۵۷ 
هزار واحد ایستاد. این درحالی است که شاخص 
کل با معیار هم وزن با ١23 واحد افزایش به رقم 
43۷ هزار و 22۵ واحد رسید. معامله گران این بازار 
۷۸3 هزار معامله انجام دادند که ۷6 هزار و ۹۵4 
میلیارد ریال ارزش داشت. ملی صنایع مس ایران 
و پاالیش نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، فــوالد مبارکه اصفهان، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی چادرملو 
و سرمایه گذاری غدری نســبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم با ۸4 واحد کاهش، در 

رقم ١۷ هزار و ۷3١ واحد رسید.
در این بازار 4٠۷ هزار معامله به ارزش ١۷3 هزار 
و 6١۹ میلیارد ریال انجام شــد. بیمه پاسارگاد، 
پلیمر آریا ساسول، ســرمایه گذاری صبا تامین، 
سهامی ذوب آهن اصفهان، فوالد هرمزگان جنوب 
و پتروشیمی تندگویان نســبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

دوران مدرک گرایی در صنعت 
نفت گذشته است

وزیــر نفت گفــت: اعطای گواهــی صالحیت 
حرفه ای، تغییــر پارادایم مهمی اســت. تاکید 
می کنم به هیچ وجه این مرکز نباید سیاسی باشد. 
این مرکز باید به صنعت نفت نه به نه افکار مدیران 
صنعت خدمت کند. به گزارش ایسنا، بیژن  زنگنه 
در آیین اعطای گواهینامه های صالحیت  حرفه ای 
مرکز توســعه مدیریت صنعت نفت اظهار کرد: 
توسعه، محصول انسان های توسعه یافته است. 
نه اینکه بدون  انسان های توسعه یافته، پاالیشگاه، 
پتروشیمی و خط لوله ســاخته نمی شود، بلکه 
توسعه حاصل نمی شود. به گفته وی امروز صاحب 
مرکزی هســتیم که می توانیم به آن  اتکا کنیم. 
برای فاصله گرفتن از مدرک گرایی، همین االن 

هم بسیار دیر شده است.
وزیر نفت با بیان اینکه بسیاری اوقات ارتقای مدرک 
تحصیلی، نگاه فرد نســبت به مســائل و یا سطح 
توانمندی های او را تغییری نمی دهــد، افزود: این 
درحالی  است که می توان مهارت های فردی را طی 
دوره هایی ارتقــا داد. زنگنه اظهار کــرد: به گونه ای 
برنامه ریزی شده است که در ارزیابی های اولیه مرکز 
توسعه مدیریت صنعت نفت، دخالت انسانی وجود 
دارد و از این حیث، قضاوت های شخصی دخیل نیست.

 
وزیر صمت:

 روند کاهشی قیمت خودرو  ادامه 
خواهد داشت

وزیر صنعت معدن و تجــارت با بیان این که روند 
کاهشــی قیمت خودرو های داخلی ادامه خواهد 
یافت در مورد گرانی مرغ هم گفت: تا چند روز آینده 

وضعیت قیمت مرغ به حالت اول برمی گردد.
 علیرضــا رزم حســینی در حاشــیه حضور در 
کمیســیون اقتصادی مجلس با اشــاره به اینکه 
شــورای رقابت، قیمت گذاری را برعهده گرفته و 
هر سه ماه یک بار براســاس میزان تورم کشوری 
قیمت ها را اعــالم می کند تصریــح کرد: قیمت 

خودرو های خارجی هم دچار رکود شده است.
وزیر صمت افزود: سیاســت مــا افزایش تولید 
خودروی داخلی است که خیلی هم موفق بوده ایم 
و همچنین تولید قطعات داخلی که در این زمینه 

روند رو به رشد و افزایشی داشته ایم.
وی با اشــاره به نقش رایزنان بازرگانی در ارتباط 
اقتصادی کشور با سایرکشور های جهان گفت: تا 
پایان سال ١٠ رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی 
ایران در تعدادی از کشور ها مستقر و فعال خواهند 
شد. رزم حسینی در خصوص آخرین وضعیت تولید 
روغن خوراکی در کشور نیز خاطرنشان کرد: ذخایر 
راهبردی ما برای روغن خوراکی بسیار خوب است 

و هیچ مشکلی از نظر تامین این کاال نداریم.
وی افزود: نیازی نیست مردم به فروشگاه ها مراجعه 
کنند چرا که توزیع روغن نســبت به ماه گذشته 
افزایش بیشتری نیز داشته است. وزیر صمت گفت: 
برای تامین کاال های اساسی و روغن در ایام عید نیز 
اقدام کرده ایم و هیچ مشکلی در این زمینه در کشور 
وجود ندارد. رزم حسینی همچنین در خصوص 
تامین نهاده های دامی تصریح کرد: توزیع نهاده های 
دامی هم اکنون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی 
است و ما این نهاده ها را در بندرعباس برای توزیع در 
کشور تحویل وزارت جهاد می دهیم و شبکه توزیع 

با تالش آن وزارتخانه انجام می شود.
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ارائه اصالحیه الیحه بودجه ١4٠٠ با تغییراتی در منابع 
و مصارف و پیش بینی هایی برای نرخ ارز ترجیحی 
واردات کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و 
همچنین حقوق کارکنان و بازنشستگان همراه بوده 
است. به گزارش ایســنا، الیحه بودجه ١4٠٠ در ١2 
آذرماه از ســوی دولت به مجلس ارائه شد ولی بعد از 
بررسی ها و مصوبات کمیسیون تلفیق جهت اصالح 
الیحه ای که به نسبت به آن انتقادات بسیاری داشتند، 
در روز اول بررسی در صحن علنی مجلس کلیات آن 
رد شد و دولت در بررســی دو هفته ای خود بودجه 

اصالحی ارائه کرد.
جزئیات اصالحات صورت گرفته در الیحه بودجه از 
سوی دولت، موضوعی است که در گفت و گوی ایسنا با 
مژگان خانلو- رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز 
منابع سازمان برنامه و بودجه و همچنین سخنگوی 

ستاد بودجه ١4٠٠ مورد بررسی قرار گرفته است.
این مقام مسئول در ســازمان برنامه و بودجه با بیان 
اینکه اصالحیه الیحه بودجه سال ١4٠٠ کل کشور 
26 بهمن مــاه در موعد مقرر دو هفتــه ای تعیین 
شده توسط دولت تقدیم مجلس شد، گفت: در این 
اصالحات تالش شــد که به صورت حداکثری و در 

حدود مقدورات نظرات نمایندگان لحاظ شود.

سقف منابع عمومی؛ ۸۵۴ هزار میلیارد
خانلو در ادامه مهمترین مــوارد اصالحی در الیحه 
بودجه ١4٠٠ را تشــریح و توضیــح داد:با توجه به 
اصالحات صورت گرفتــه در بخش بودجه عمومی، 
پیش بینی منابع و مصارف بودجه عمومی در سقف 
۸۵4 هزار میلیارد تومان انجام شــده اســت که به 
تفکیک شامل 366 هزار میلیارد تومان درآمد عمومی، 
22۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی ســرمایه 
ای و 262 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های 

مالی است.

اوضاع در آمد نفتی و سهم صندوق توسعه 
ملی با اعمال تدابیر رهبری

وی همچنین با اشــاره به وضعیت درآمدهای نفتی 
توضیح داد: دراجرای دستور مقام معظم رهبری، سهم 
صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت 
خام و میعانات گازی تاسقف یک میلیون بشکه در روز 
و خالص صادرات گاز، 2٠ درصد و مازاد بر یک میلیون 
بشــکه در روز نفت خام و میعانات گازی، 3۸ درصد 
تعیین شده است، بر این اساس سهم استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملی از ۷۵ هزار میلیارد تومان در بخش 
واگذاری دارایی های مالی به 36 هزار میلیارد تومان 
کاهش یافته است به عبارتی میزان وابستگی بودجه به 
تسهیالت صندوق توسعه ملی حدود 4٠ هزار میلیارد 
تومان کاهش یافته است. همچنین براساس تدابیر 

ایشان بازپرداخت اقســاط وام های صندوق توسعه 
ملی به دولت که در سال ١4٠٠ سررسید می شوند 

نیز در مصارف بودجه عمومی پیش بینی شده است.
خانلو این را هم گفت که  میزان انتشــار اوراق مالی 
اسالمی ١2۸ هزار میلیارد تومان منظور شده است 
که در تبصره ۵ الیحه، ارقام اصالحی لحاظ شده است.

هزینه ها ۴۰ هزار میلیارد کم شد
سخنگوی ستاد بودجه، در رابطه با اصالحات بخش 
هزینه ای نیز گفت: در بخش کاهش هزینه ها تالش 
شد 4٠ هزار میلیارد تومان مصارف کاهش یافته و در 

هزینه ها صرفه جویی شود.
طبق گفتــه وی در اصالحات به عمــل آمده میزان 
اعتبارات عمرانی از حدود ١٠4 هزار میلیارد تومان به 

١٠۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

کســری تراز عملیاتی ۳۴ هزار میلیارد 
جبران شد

خانلو افزود: در بخش درآمدهــای مالیاتی هم 2۵ 
هزار میلیارد تومان افزایش درآمــد مالیاتی لحاظ 
شده است که با احتساب کاهش هزینه ها و افزایش 
درآمد عمومی، کسری تراز عملیاتی به میزان 34 هزار 

میلیارد تومان بهبود یافته است.

مهلت ۶ ماهه برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی
وی در مورد  نرخ تسعیر ارز که در مجلس بسیار مورد 
بحث بود نیز گفت که مقرر شده  به دولت اجازه داده 
شود در شش ماهه اول سال ١4٠٠ و براساس ارزیابی 
شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت 
به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کاالهای اقدام و 
مابه التفاوت منابع وصولی را صرف تامین معیشت مردم 
)ETS( اساسی به نرخ سامانه معامالت الکترونیکی کند. 
خانلو  تاکید کرد: درخصوص تامین ارز ترجیحی برای 
کاالهای اساسی و نهاده های دامی حسب اهمیت تامین 
کاالهای اساســی، ارز مورد نیاز به صورت ترجیحی 
تامین شده، اما مقرر شد به صورت تدریجی حذف و 

منابع حاصله صرف معیشت مردم شود.

محاسبات تعرفه ای بر اساس نرخ ترجیحی
وی با اشاره به اینکه اجازه تعدیل حقوق ورودی واردات 
هم به دولت داده شده است گفت: با توجه به دغدغه 
مهم نمایندگان مجلس در مورد تأمین ارز ترجیحی 
برای دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز احاد مردم، 
منابع ارزی ترجیحی برای این منظور تأمین شــده 
است. به گفته سخنگوی ستاد بودجه، تعرفه گمرکی 
برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، کاالهای اساسی 
و مواد اولیه کارخانجات کماکان به نرخ ترجیحی انجام 

می شود و سایر کاالها با نرخ روز خواهد بود.

پس از مخالفت اولیه دولت بــا طرح جهش تولید و 
تامین مسکن به نظر می رسد با رفع ایرادات این طرح 
در مجلس، بازوی اجرایی دولت در بخش مســکن 
نیز با آن همسو شــده و بنا به گفته معاون وزیر راه و 
شهرسازی، تالش این است که شرایط اجرای طرح 
با حداکثر تفاهم فراهم شود. به گزارش ایسنا، یکی از 
مهمترین دستور کارهای مجلس یازدهم، رونق دهی 
به حوزه تولید مسکن است؛ بخشی که بنا به ادعای 
برخی نمایندگان، چهار میلیون واحد کسری دارد. 
بر این اساس دوم مهرماه امسال پارلمانی ها کلیات 
»طرح جهش تولید و تامین مسکن« را با هدف احداث 
ساالنه یک میلیون واحد مسکونی به تصویب رساندند. 
البته ایراداتی در این برنامه وجود داشت که بررسی 
آن به کمیسیون عمران و مرکز پژوهشهای مجلس 
محول شد. به نظر می رسد در حال حاضر نواقص طرح 
برطرف شــده و پنج ماده اولیه آن در صحن مجلس 

علنی مجلس به تصویب رسیده است.
زمانی که ایده طرح جهش تولید و تامین از ســوی 
مجلس مطرح شــد، دولت بنا بــه دالیلی همچون 
مشخص نبودن روشــهای تامین مالی و نرخ سود 
تســهیالت این پروژه با آن مخالفت کرد. در ادامه، 
کمیسیون عمران مجلس به رفع ایرادات پرداخت و به 
نظر می رسد دیدگاههای دولت و مجلس به یکدیگر 
ـ معاون وزیر راه  نزدیک شده است. محمود محمودزاده 
ـ  اخیرا گفته است: وزارت راه و شهرسازی  و شهرسازی 
از هر روند و مصوبه ای که بتواند به تولید و رونق مسکن 
کمک کنــد، حمایت می کند. امــا در عین حال در 
برخی از جزئیات طرح جهش تولید مسکن اختالف 
نظرهایی وجود دارد که تالش ما این است تا به حداقل 

برسد و شرایط اجرا در حداکثر تفاهم، فراهم شود.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از مواردی است 
که در طرح جهش تولید و تامین مسکن به آن تاکید 
شده؛ موضوعی که دولت در طرح اقدام ملی مسکن 
نیز که هم اکنون اجرایی شده، دنبال می کند. نرخ 
سود تسهیالت در نظر گرفته شده برای جهش تولید 
مسکن نیز ١۸ درصد است که با بهره وام مسکن ملی 
برابری می کند. محمــودزاده در این خصوص می 
گوید: در طرح جهش تولید مسکن مانعی برای ورود 
سرمایه گذاران بخش خصوصی وجود ندارد. وزارت راه 
و شهرسازی به دنبال تولید مستمر مسکن با مقیاس 
باالست. هدف از تولید مستمر مسکن این است که 
نیازهای واقعی مسکن تامین شود و فصل جدیدی در 
تامین خدمات ساکنان شهرهای مختلف ایجاد شود.

معاون وزیر راه و شهرســازی تصریح کــرد: امروزه 
با اهتمام دولت و مجلس، تمامــی تالش برای حل 
موضوع مسکن در حال انجام اســت. دولت شرایط 
سختی را که برای متقاضیان مسکن وجود دارد، درک  
می کند و با فعالیت شــبانه روزی و حداکثری تالش 

می کند تا شرایط رو به بهبود بگذارد. اجرای حدود 
۵٠4 هزار واحد مســکونی طرح اقدام ملی مسکن 
تاثیرات خود را به زودی در جوامع شهری و روستایی 
نشان می دهد. به گفته محمودزاده، مسکن و رونق 
تولید به جمع کردن سرمایه های خرد کمک می کند 
و برای یک دوره ١٠ ساله جهت مندی و هدفمندی 
صحیح به سرمایه های ســرگردان و خرد می دهد. 
جهت دهی سرمایه ها به بازار مسکن اجازه نمی دهد تا 
سرمایه های خرد در بازار تالطم اقتصادی ایجاد کند. 
بلکه کمک می کند تا در حوزه مسکن سرمایه گذاری 
شده و مشاغل و صنایع مختلف به جریان بیفتد و نکات 

ارزنده و مثبتی برای کشور دارد.
سید البرز حسینیـ  ســخنگوی کمیسیون عمران 
ـ نیز در گفت وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه  مجلس 
روز 26 بهمن ماه ١3۹۹ کمیسیون عمران بیان کرد: 
در این جلسه مواد ۹، ١٠، ١2، ١4 و ١۷ طرح جهش 
تولید و تامین مسکن که در جریان جلسه علنی روز 
26 بهمن مجلس به منظور رفع ابهامات به کمیسیون 

بازگردانده شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: بر اســاس ماده ۹ این طرح سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور مکلف است 
اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین 
اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح های 
شهرک ســازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر 
ظرف مدت دو ماه تحویل وزارت راه و شهرســازی 
دهد. این ماده مجدداً مورد بررســی قــرار گرفت و 
پس از رفع ابهامات مطرح شــده به تصویب اعضای 

کمیسیون رسید.
بنابراین گزارش، کلیات »طرح جهش تولید و تامین 
مســکن« روز دوم مهرماه ســال جاری در مجلس 
شورای اسالمی به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر 
به کمیسیونهای مربوطه ارجاع شد که در حال حاضر 
پنج ماده از این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب 
رسیده است. هدف احداث ساالنه یک میلیون واحد 
مسکونی است. بر اســاس این طرح 4٠٠ هزار واحد 
توسط مردم و 6٠٠ هزار واحد توسط دولت احداث می 
شود. ایده اولیه آن است که دولت مکلف شود ساالنه 
١6٠ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص 
دهد. متراژ واحدها ۷٠ تا ١٠٠ متر و سود تسهیالت 
آن ١۸ درصد خواهد بــود که گروههای محروم، کم 
برخوردار، نسبتا برخوردار و برخوردار در اولویتهای اول 
تا چهارم این برنامه قرار دارند. مالیاتهای مرتبط با حوزه 
زمین، مسکن، مستغالت و ساختمان، منابع پیش 
بینی شده در بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت 
یا امهال خطوط اعتباری مسکن مهر و تغییرات مانده 
تسهیالت پرداختی، منابعی است که برای طرح جهش 
مسکن در نظر گرفته شده و قرار است در صندوقی 

تحت عنوان »صندوق ملی مسکن« تجمیع شود.

همسویی تدریجی دولت و مجلس در طرح جهش مسکناهم اصالحات بودجه؛ از نرخ ارز تا تعرفه گمرکی و حقوق

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

دالر ثابت ماند، سکه باال رفت
روز دوشنبه در صرافی های رسمی  هر دالر آمریکا به قیمت ۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان و هر یورو  نیز به نرخ ۳۰ هزار و  ۲۷۰ تومان عرضه می شود که نسبت به روز یکشنبه در همین ساعت 

تغییری نداشته است. همچنین نرخ خرید دالر در صرافی های رسمی ۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان و هر یورو را ۲۹ هزار و ۷۷۰  تومان است.  هر سکه امامی 1۲ میلیون و 1۲۷ هزار تومان و هر 
مثقال طال به عنوان مبنای قیمت گذاری ۵ میلیون و  ۹۹ هزار تومان ارزش گذاری شده است.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1399 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2138| سه شنبه 28 بهمن ماه

ایجاد سازوکارهای دقیق مالیات ستانی 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

موضوع شناسایی پایه های جدید مالیاتی و یا کاهش معافیت های مالیاتی می تواند به عنوان منبع درآمد مناسبی برای دولت لحاظ شود. البته دولت بایستی برای این کار سازوکار مشخص و پویا با مکانیزم ها و ابزارهای الزم را داشته 
و با پدیده فعالیت های زیرزمینی و بدون رهگیری توان مبارزه داشته باشد. البته افرادی که به عنوان هنرمند یا فعال در حوزه بازار مجازی حضور دارند و دنبال کنندگان زیادی دارند معموال قابل رهگیری و شناسایی هستند اما چون 
معموال این اتفاقات و فعالیت ها تحت عنوان فعالیت اشخاص تقسیم بندی می شود بنابراین کار به دقت عمل بسیاری نیاز دارد. ما در بحث مالیات اشخاص نسبت درآمدهای مالیاتی مان نسبت به استاندارد جهانی نصف است و در 
محدوده 26 درصد می باشد اما مالیات شرکت ها دو برابر روند جهانی است که این خود نشان می دهد کسانی که از مجرای ایجاد شرکت و نسبتا به صورت شفاف به فعالیت اقتصادی مشغول هستند بیشتر از اشخاصی که به صورت پنهان 
و نامشخص فعالیت می کنند تحت نظارت و فشار هستند. این خود انگیزه فعالیت تحت عنوان شخص حقیقی را افزایش می دهد. البته فعالیت در فضای مجازی به دلیل گستردگی و عدم احاطه دولت در بخش هایی که توسط افراد 
 ناشناس و آی پی های تشکیل شده از خارج از کشور است بسیار سخت است.  اما هنرمندان و افراد سرشناس که با فعالیت تبلیغاتی در فضای مجازی می پردارند به راحتی قابل شناسایی اما به جهت عقد قراردادهای مشخص و نداشتن 

تاییدیه های رسمی این پیج ها و کانال ها موضوع پیچیده ای است اما قطعا بایستی نظام مالیاتی کشور به این حوزه ها ورود کنند. 

و  اینفلوئنســرها  تمــام 
ســلبریتی ها درآمدشان از 
این محل مشــمول مالیات 
می شــود و بهتــر اســت 
خودشــان آن را ابراز کنند، 
چرا که مکانیزم های الزم برای رسیدن به این درآمد 
تعبیه شده و براســاس آن به میزان دریافتی و درآمد 
افراد می رســیم. این اظهارات توسط علیزاده، معاون 
سازمان امور مالیاتی گفته شده و به نظر می رسد پس 
از کش و قوس های فراوان در رابطــه با اخذ مالیات 
از ســلبریتی ها امروز این قانون به مرحله اجرا بسیار 
نزدیک شده اســت. بازار داغ اینفلوئنسر ها در فضای 
مجازی منجر شده است که صدای کسب و کار های 

زیادی که مالیات می پردازند در آمده و نسبت به عدم 
پرداخت مالیات توسط آن ها شکایت کنند.

داستان مالیات ستانی از بازیگران، هنرمندان و افرادی 
که در شبکه های اجتماعی به عنوان مدل و اینفلوئنسر 
فعالیت دارند مدت زیادی است که مطرح شده و هر 
بار با اعتراض بسیاری از فعاالن در این عرصه ها روبرو 
شده است. برخی فعاالن فضای مجازی و کارشناسان 
اقتصادی بر این باورند که با توجه به توسعه شبکه های 
اجتماعی و افزایش چشمگیر فعالیت مردم در شبکه 
های اجتماعی که منجر به درآمدزایی باالی چهره های 
شناخته شده در شبکه های اجتماعی شده است، حتما 
برنامه ریزی الزم برای دریافت مالیات از این بخشها 

الزم است. 
تعداد اینفلوئنسر ها و ســلبریتی هایی که در حوزه 
تبلیغات فعال هستند بســیار زیاد است. البته تعداد 
صفحات مجهول الهویه ای که مخاطبان میلیونی و 

گردش مالی باالیی هم دارند، چند برابر این افراد است. 
با این وجود سازمان امور مالیاتی نقطه مناسبی از فرار 
مالیاتی را برای مالیات ستانی یافته، اما به نظر می رسد 
که سازکار الزم را برای انجام این کار ندارد. اما حاال باید 
دید که سازمان امور مالیاتی به این ابهامات چه پاسخی 

خواهد داد. 
عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی 
در خصوص افرادی که به تبلیغات گسترده پرداخته و 
از پرداخت مالیات اجتناب می کنند، اظهار کرد: اگر 
برخورد مناســبی با فعاالن این حوزه نداشته باشیم 
می تواند آثار منفی زیادی به همراه داشته باشد، اما در 
شرایط مناسب می تواند از عوامل موثر در رونق کسب 
و کار باشــد، بنابراین برخورد ما و سایر سازمان های 
مربوط در این حوزه می تواند در نتیجه عملکرد آن ها 
تعیین کننده باشد. معاون فناوری مرکز ملی فضای 
مجازی با اشاره به نقش دولت در اجرایی قوانین این 

حوزه گفت: دولت با همکاری ســازمان های مربوط 
باید به فعالیت های انجام شده و درآمد های اخذ شده 
در این حوزه نظارت کند. نباید بررسی مالیات و اعمال 
هزینه های غیر منطقی باعث از بین رفتن فعالیت در 
این فضا شود. تبلیغات انجام شده در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی می تواند به عنوان ابزاری به رونق 

گرفتن کسب و کار و درآمد زایی کمک کند. 
آسوشه با تاکید بر درآمد های هنگفتی که در این حوزه 
وجود دارد، گفت: نکته که اهمیت دارد، آن است که 
توجه داشته باشیم این حوزه نیاز به ساماندهی دارد و 
این به معنای قطع کردن فعالیت آن ها نیست. تبلیغات 
مناسب، ابزاری برای بهبود عملکرد فضای کسب و کار، 
ایجاد اشتغال و تولید ثروت است، اما باید با فعاالن این 
حوزه هم مانند سایر فعاالن اقتصادی و مطابق قوانین 
کشور برخورد شود، اما ســخت گیری بیجا می تواند 

آن ها را از این فضا دور کند.

پرداخت مالیات اینفلوئنسرها و سلبریتی ها در فضای مجازی قطعی شد

درآمد  جدید مالیاتی  از فضای مجازی
شایلی قرائی
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افزایش روزانه قیمت کاالها 
و کاهش بیشتز قدرت خرید 
مردم موجب شــده تا نسیه 
فروشــی دوباره باب شــود. 
مدتی پیش اخباری در رابطه 
با فروش اجباری برخی کاالها به همراه کاالهای اساسی 
مطرح شد که واقعیت آن نیز تایید شده است. اما در حال 
حاضر پدیده ای دیگر به دنبال رشد لحظه ای قیمت ها 

بروز کرده که نسیه فروشی و خرید قسطی نام دارد. 
فروش اجباری کاالها بخصوص در فروشگاههای زنجیره 
ای بخصوص در رابطه با روغن سر و صدای بسیاری به پا 
کرد در حالی که امروز شاهد وضعیت بدتری هستیم و 
موضوع رواج خرید قسطی بخصوص از سوپرمارکت ها و 
در مناطق فقیرنشین مطرح شده است. هر از چند گاهی 
به دلیل افزایش قیمت ها اتفاقاتی در کشور می افتد که 
به دور از شان مردم و اقتصاد کشور است. در برخی موارد 
اخباری منتشر شد که فروش کاالهای اساسی در برخی 
شهرها و روستاها منوط به ارایه کارت ملی و یک عدد به 

ازای هر شخص شده است.
به هر ترتیب حســاب دفتری دوباره بــرای خرید چه 
کاالهایی باز شد؟ به گفته فروشنده یکی از سوپرمارکت ها 
در غرب تهران، ماکارانی، رب گوجه فرنگی، تخم مرغ، 

روغن، ماست، شکر و برنج کاالهای ضروری هستند که 
با گرانی های اخیر خرید این اقالم نسیه ای شده است.

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد چندی قبل اظهار داشته که 
در سرمایه گذاری داخلی هم نسبت پس انداز باید به تولید 
ناخالص ملی متناسب باشد حال اینکه امروز تا 7 دهک 
اول قدرت خرید خود را از دست داده اند یا دچار کاهش 
شده اند. انتظار داشتیم میل نهایی مصرف برای افزایش 
میل نهایی پس انداز کاهش یابد اما امروز کاهش مصرف 

دالیل دیگری دارد. 

از سوی دیگر در گزارشی که اخیرا نیز منتشر شده نشان 
می دهد که نانواهایی در زابل سیســتان و بلوچستان، 
رودان هرمزگان و دشــتی بوشــهر وجود دارند که نان 
را قسطی می فروشند و مردمی که هر ماه منتظر واریز 
یارانه ها هستند تا با آن بدهی نان شان را بدهند.  با افزایش 
فشارهای اقتصادی بر خانوارها، دیگر حتی خرید روزانه 
نان خالی هم برای بسیاری از خانواده ها امکان پذیر نیست 
و نان را نسیه می خرند. از سال گذشته خبرهایی درباره 
خرید نان به صورت نسیه منتشر شده بود و حاال گزارش ها 

نشان از رواج یافتن این پدیده دارد. این در حالیست که 
بسیاری از نانوایی ها فروش نان نسیه را به صرفه نمی دانند 

از فروش قسطی نان خودداری می کنند.
این در حالی است که بخشی از کاهش قدرت خرید به 
خاطر تحریم ها است، چرا که  تحریم ها بیشترین فشار 
را بر دهک های کم درآمد جامعه وارد کرده است و به نظر 
می رسد که در ســال های پیش رو فشارهای عمیقی بر 
دهک های کم درآمد خواهد آورد و راه حل آن اصالح سه 
نظام مالیاتی، بانکی و یارانه پنهان است که باید اصالحات 

ساختاری و اساسی در آنها صورت بگیرد.
در همین رابطه هاشــم مظفری، مدیرکل سابق امور 
اقتصادی و دارایی استان اردبیل، به اثرات کاهش ارزش 
پول ملی در خرید مردم اشــاره و اظهار کــرد: تورم در 
حقیقت افزایش لجام گسیخته قیمت هاست و زمانی که 
قیمت ها افزایش پیدا می کند و در نقطه مقابل درآمدها 
ثابت است، در این شرایط قدرت خرید مردم نیز کاهش 
می یابد. وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت ها در بازار 
به معنای پرداخت بیشتر از ســطح درآمد مردم برای 
فروشندگان کاال و خدمات است و این روند بیشتر به ضرر 
آنهایی است که حقوق ثابت داشته و توان خرید کاال با نرخ 
چندین برابری را در هر ماه ندارند. مدیرکل سابق امور 
اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: افزایش قیمت ها 
ســطح رفاه و تقاضای خانوارها را کاهش می دهد و این 
کاهش خرید سبب کاهش تقاضا در بازار شده و میزان 

خرید روزانه نیز تعدیل می شود.

با افزایش فشارهای اقتصادی، خانوارها به خرید قسطی روی آورده اند 

رواج نسیه فروشی در خرده فروشی ها
7 دهک اول قدرت خرید خود را از دست داده اند                                                                                   30 میلیون نفر نیازمند كمک كمیته امداد امام هستند

شکست طرح های حمایتی دولت
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

تحوالت اجتماعی و اقصادی که در دو دهه گذشته در کشور ایجاد شده جمعیت زیادی از جامعه متوسط کشور را به سمت خط فقر سوق داده است. البته تحریم ها، شرایط اقتصادی و سو مدیریت ها نیز در این بین مقصر هستند. همچنین 
برنامه ریزی ها در اقتصاد توسط دولت ها در چند دهه اخیر بسیار با مشکل روبرو بوده است و قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است. دولت باید حمایت های اقتصادی و اجتماعی را برای قشر بسیاری از کشور داشته باشد. 

در حال حاضر طبق اعالم رسمی کمیته امداد بیش از 30 میلیون نفر نیازمند کمک های اقتصادی این نهاد هستند و دولت هم اعتراف کرده است که در موضوع یارانه بنزین 60 میلیون نفر واجد شرایط اعالم شده اند. این در حالی است که در 
بخشی از برنامه های یارانه ای هم دارای مشکالت اساسی شده ایم. طرح هدفمندی یارانه ها که دو دهه از اجرایی شدن آن می گذرد با شکست روبرو شده است. دولت باید نظارت خود را بیشتر کند و اجازه ندهد که قیمت ها روز به روز بیشتر 
شود. در بخش نظارت متاسفانه دولت عملکرد ضعیفی داشته و ما گا ها دیده ایم که دولت در زمینه افزایش قیمت ها با بخش هایی همراهی کرده است و معتقد است چون قیمت برخی از مواد اولیه کاهش پیدا کرده، افزایش قیمت برخی از 
کاالها نیز طبیعی است. زمانی که دولت نمی تواند قیمت ها را مهار کند باید این توجه را داشته باشد که 70 درصد از جامعه که کارگران، کارمندان و حقوق بگیران هستند به دلیل دستمزد پایینی که دریافت می کنند نمی توانند آنطور که باید 
کاال های اساسی را تامین کنند. بنابراین دولت باید این کاال ها را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد.  هر چند کاالهای اساسی در بازار به وفور وجود دارد یا در دسترس همگان است و کمبودی در عرضه کاالهای اساسی دیده نمی شود 
اما  قیمت ها باالست و هر روز هم روند افزایشی دارد. مسلما عدم  نظارت دولت و وزارت صمت منجر به افزایش قیمت کاالها با ارز دولتی به اندازه کاالها با ارز آزاد می شود، مسائلی که قدرت خرید مردم را در بازار روز به روز کاهش می دهد. 

شایلی قرائی
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در حالی قیمت مصــوب هر کیلوگــرم مرغ گرم 
20۴00 تومان است که قیمت هر کیلوگرم از این 
محصول در تهران به 2۹ هزار تومان رسیده است 
که ۸600 تومان باالتر از نرخ مصوب خود اســت.
مرغداران با اعالم افزایش هزینه های تولید به دنبال 
افزایش قیمت مصوب این محصول هستند و قیمت 
1۴۴00 تومانی مرغ زنده درب مرغداری را منطقی 
نمی دانند اما این موضوع بعد از گذشت چند ماه در 

ستاد تنظیم بازار تصویب نشده است.
موســوی معاون نظــارت بر کاالهــای مصرفی و 
شــبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  در این ارتباط 
اظهار داشت: در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار، با 
پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی که بر اساس میزان 
تامین نهاده ها ارائه شد، قیمت مصوب مرغ زنده به 
ازای هر کیلوگرم 13 هزار و 100 تومان تعیین شد و 
هر استان تا سقف 10 درصد اختیار تغییر این قیمت 
را دارد. بنابراین بیشترین قیمت درب مرغداری 1۴ 
هزار و ۴00 تومان اســت. قیمت هر کیلو مرغ در 
سطح بازار نیز 20 هزار و ۴00 تومان تعیین شده 

است.  به گفته وی در این جلسه عنوان شده که ۸5 
درصد ذرت و 55 درصــد کنجاله با قیمت مصوب 
تامین می شود.   موســوی با تاکید بر اینکه تامین 
مرغ تهران و سایر اســتان ها در شرایط فعلی باید 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، تصریح 
کرد: زمانی که صد در صد نهاده ها با قیمت مصوب 
تامین نمی شد، وزارت جهاد کشاورزی نیاز روزانه 
تهران، یعنی ۹00 تن را با مرغ گرم و منجمد تامین 
می کرد.   این مقام مســئول با بیان اینکه سازمان 
حمایت در حلقه بعدی می تواند بــر بازار نظارت 
کند، اظهار کرد: مبنای برخورد با تخلفات در خرده 
فروشــی ها قیمت 20 هزار و ۴00 تومان برای هر 
کیلوگرم مرغ است و تا زمانی که ستاد تنظیم بازار 
قیمت جدیدی اعالم نکند مبنا همین باقی می ماند.  
وی افزود: نظارت ها در بخش خرده فروشی از سوی 
ســازمان های صنعت، معدن و تجــارت )صمت( 
استان ها انجام می شود. اما در صورتی که تخلف از 
سوی مرغداران انجام شود، وزارت جهاد کشاورزی 
باید پرونده آنها را به سازمان های صمت ارسال کند 

تا با این واحدها خورد شود.

سخنگوی گمرک گفت: کامیون های افغان و ایرانی در 
منطقه تایباد به پارکینگ های مشخص شده هدایت 
شد و گمرک ایران، آمادگی دارد شرایط انتقال کاالهای 
صادراتی و ترانزیتی از مرزهای دیگر به افغانستان فراهم 
کند. سید روح اله لطیفی اظهار کرد: در جلسه امروز 
مدیریت بحران شهرســتان تایباد، وضعیت کامیون 
های متوقف در مرز  بررسی شد و الحمد اهلل با همکاری 
و مدیریت انجام شده در این شهرستان، کلیه کامیون 
ها از مسیر جاده به پارکینگ های در نظر گرفته شده 

هدایت شدند. 
وی افزود: بــرای کاهش توقف کامیــون ها، گمرک 
اعالم آمادگی کرده اســت تــا  در خصوص محموله 

های صادراتی با اولویت مواد فاسد شدنی و سوخت در 
صورت تقاضای صاحب کاال در سامانه جامع گمرکی، 
با هماهنگی گمرکات مبداء اظهارنامه ها ابطال یا به 
سایر مرزها تغییر مسیر داده شود.  لطیفی در خصوص 
کاالهای ترانزیتی گفــت: درخصوص محموله های  
ترانزیتی نیز پیشنهاد شد در صورت تقاضای صاحبین 
کاال ، محموله های ترانزیتی بــه گمرکات میلک در 
سیستان و بلوچستان و ماهیرود در خراسان جنوبی 

که هم مرز با افغانستان هستند مجدد ترانزیت شود. 
لطیفی در خصوص رویه مسافری در گمرک دوغارون 
اظهار کرد: از روز گذشته خروج مسافر از کشور از مرز 

دوغارون  مجددا از سر گرفته شده است.

در پی هجوم مســافران به بنادر جنوبی کشور و بروز 
نگرانی هایــی در این زمینه مدیر ایمنی، بهداشــت 
و محیط زیســت ســازمان بنادر و دریانوردی اعالم 
کرد: برای کنترل و رصد بیشــتر در این زمینه تست 
فوری کرونا از مســافرانی که می خواهند از شناورها 
استفاده کنند، گرفته می شود و با استفاده از نظارت ها و 
سختگیری های بیشتر هجوم مسافران به بنادر جنوبی 
کشور کمتر شده است.اوایل بهمن ماه نگرانی هایی 
درباره هجوم مسافران به استان های جنوبی به ویژه 
بنادر شهید حقانی که به جزایر کیش و قشم منتهی 
می شود، به وجود آمد و تصاویری از آن نیز در فضای 
مجازی به اشتراک گذاشته شد. چرا که براساس آمارها 
تعداد مسافران این مناطق در بازه زمانی مذکور سه 

برابر نسبت به هفته های قبل از آن بیشتر شده بود.
در این راستا چنگیز جوادپور - مدیر ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی- در گفت وگو 
با ایسنا اظهار کرد: در پروتکل های استانی و منطقه ای 
تغییراتی به وجود آمد که باعث شد هجوم مسافران به 
بندر شهید حقانی کمتر شود که یکی از آنها فعال تر 
شدن سامانه ماسک است و بر این اساس همه افرادی 
که به جزایر جنوبی می آیند و قصد ورود به پایانه های 
مسافری مانند پایانه بندر شهید حقانی را دارند از این 

طریق رصد می شوند.
وی افزود: مشکلی که در این زمینه داریم این است که 

بعضاً افرادی که تست کرونای آنها مثبت شده است 
در سامانه ماسک قابل ردیابی نیستند و این مساله را 
اعالم کرده ایم و امیدواریم هر چه زودتر ارتباط وزارت 
بهداشت و سازمان بنادر از این طریق تسهیل شود و 
بتوانیم همه افراد مبتال به کرونا و آنهایی که تستشان 
مثبت شده اســت را شناســایی کنیم. مدیر ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی با 
بیان اینکه مسلماً از ورود افراد مشکوک و مبتال به شیوع 
ویروس کرونا به پایانه های بندری جلوگیری خواهیم 
کرد، گفت: یکی دیگر از مشکالتی که در زمینه رصد 
مسافران به مناطق جنوبی و پایانه های مسافری بندری 
داریم این است که آنها در داخل این مجموعه ها رصد 
می شوند و به نظر می رسد بهتر است با کمک وزارت 
بهداشت بتوانیم جایی خارج از این پایانه ها و در مبادی 
ورودی برای پزشــکان و پرسنل ایستگاه های وزارت 
بهداشت در نظر بگیریم تا افراد مشکوک قبل از ورود 
به پایانه های مسافری بنادر شناسایی شده و در صورت 

مشکوک بودن به کرونا اجازه ورود به آنها داده نشود.
جوادپور تاکید کرد: یکی دیگــر از نکاتی که به نظر 
می رسد در این زمینه باید دقت بیشتری به آن شود این 
است که افراد مبتال و مشکوک باید قرنطینه شوند و به 
آنها اجازه داده نشود تا خودشان انتخاب کنند چراکه 
این افراد رها شوند تا رســیدن به مقصد یا منزلشان 

دیگران را هم مبتال خواهند کرد.

طبق بــرآورد و تحلیل رئیــس انجمن صنفی 
مراکز اســقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، 
ساالنه 53 هزار میلیارد تومان، مصرف سوخت 
اضافــه دارند کــه این رقــم از مجمــوع مبلغ 
یارانه ای کــه دولت طی یک ســال بــه مردم 
 پرداخت می کند، حدود 20 هزار میلیارد تومان 

بیشتر است.
محمود مشهدی شریف ضمن اشــاره به اینکه 
در حال حاضر ســه میلیون دســتگاه خودرو 
فرسوده در کشــور وجود دارد که هریک 1۴.3 
درصد مصرف بنزین بیشتر نسبت به یک خودرو 
غیرفرســوده دارد؛ بنابراین باتوجــه به قیمت 
بنزین براســاس فوب خلیج فارس )65 سنت( 
و با محاســبه قیمت هر لیتر بنزین آزاد )3000 
هزار تومان(، برای ســه میلیون خودرو فرسوده 
در کشور، روزانه قریب به 50 هزار تومان بنزین 

بیهوده در کشور سوخت می شود.
این مقــام صنفی در حاشــیه این نشســت در 
گفت وگو با ایــن خبرگزاری، تشــریح کرد: با 
مبنای دالر 23 هزار تومان و قیمت هر لیتر بنزین 
آزاد و بــا توجه به اینکه هر خودروی فرســوده 
۴.13 لیتر مصرف بیشتری دارد و هر خودروی 
فرســوده روزانه نزدیک به 50 هزار تومان برای 
دولت هزینه دارد برای ســه میلیون خودروی 
فرســوده این رقم به 1۴۸ میلیارد و 65 میلیون 

تومان در روز و 53 هزار میلیارد تومان برای یک 
سال می رسد.

رئیس انجمن صنفی مراکز اســقاط و بازیافت 
خودروهای فرســوده خاطرنشــان کرد: دولت 
هر ماه به حدود 60 میلیــون نفر یارانه ۴5 هزار 
و 500 تومانی می دهد که مجموع آن برای 12 
ماه سال، حدود 33 هزار میلیارد تومان خواهد 
شــد؛ بنابراین باتوجه به هزینــه مصرف بنزین 
خودروهای فرســوده، میزان ریالی مصرفی 20 
هزار میلیارد تومــان از یارانه ای کــه دولت به 

صورت نقدی می پردازد، بیشتر است.
مشهدی شریف ضمن اشــاره به اینکه در سال 
1۴0۴ که تعداد خودروهای فرســوده به هشت 
میلیون دســتگاه خواهد رســید، با پیش فرض 
دالر 23 هزار تومانی و با پیش بینی دولت مبنی 
بر افزایش 31 میلیــون لیتری مصرف بنزین در 
آن سال، تصریح کرد: آیا این موضوع " تهدید" 
نیست؟ لذا چه بهتر که این تهدید را به فرصت 
تبدیل کنیم و با اســقاط هشت میلیون خودرو 
که مصرف ۴.13 لیتری بیشتری دارند، بیش از 
33 میلیون لیتــر صرفه جویی در مصرف بنزین 
داشته باشــیم. بنابراین نه تنها تا ســال 1۴0۴ 
افزایش 31 میلیون لیتــری بنزین را نخواهیم 
داشــت؛ بلکه به میزان دو میلیون ریال کاهش 

مصرف نیز ایجاد خواهد شد.

هجوم مسافران كمتر شد

اجباری شدن تست کرونا برای سفرهای دریایی

چرا سازمان های نظارتی برخورد نمی كنند؟

گران فروشی مرغ در روز روشن

ساماندهی کاالهای تجاری در مرز دوغارون

خودروهای فرسوده ساالنه ۵۳ هزار میلیارد تومان به کشور ضرر می زنند
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»اکبر قنبرپور« رییس نمایشگاه اینوتکس 2021 گفت: دهمین دوره 
این نمایشگاه از 2۸ تا ۳1 اردیبهشت ســال آینده در پارک فناوری 

پردیس برگزار خواهد شد.
به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس پارک فناوری پردیس در نشست 
خبری دهمین نمایشــگاه بین المللی نــوآوری و فناوری اینوتکس 
2021 گفت: طی 10 ســال گذشــته اتفاقات بزرگی در زیست بوم 
نوآوری و فناوری کشور افتاده است. این زیست بوم یکی از بالغ ترین 
اکوسیستم های نوآوری و فناوری در منطقه به شمار می رود. بازیگران 
و عناصر مختلف این زیست بوم به آرامی شکل گرفتند که نشانی از 

ایران پیشرفته و نیروی انسانی نخبه و خاص آن است.
در ادامه این نشست خبری، دبیر نمایشگاه اینوتکس نیز ادامه داد: 
نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری در فضای باز و با رعایت اصول 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در پارک فناوری پردیس برگزار 
خواهد شد. ســجاد عباسی فشــمی گفت: ثبت نام شرکت ها برای 

حضور در دهمین دوره اینوتکس از امروز شروع شده تا 2۵ فروردین 
1۴00 ادامــه دارد. وی افزود: بخش مجازی نمایشــگاه اینوتکس 
فعال خواهد بود و بازدیدکنندگان می توانند به شــکل مجازی نیز 
از این نمایشــگاه و بخش های مختلف آن بازدیــد کنند. مخاطبان 
می توانند به شکل حضوری نیز از اینوتکس بازدید کنند اما ظرفیت 
خاصی برای حضور در نظر گرفته شده و عالقه مندان برای  حضور در 
نمایشگاه باید ثبت نام کنند. همچنین ظرفیت مشخصی برای حضور 
استارت آپ ها و شرکت ها در نمایشگاه فیزیکی در نظر گرفته شده و 
تنها 200 استارت آپ و شرکت می توانند در نمایشگاه فیزیکی غرفه 

داشته باشند.
عباسی ادامه داد: شرکت های دانش بنیانی که در تاریخ اعالم شده 
ثبت نام کنند از حمایت ۷0 درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی تا 
سقف 10 میلیون تومان می توانند بهره مند شوند. تالش ما این است 
که این نمایشگاه را به وســعت پارک فناوری پردیس برگزار کنیم و 

شرکت های مستقر در پارک هم مورد بازدید قرار بگیرند و تور بازدید 
از این شرکت ها را شاهد باشیم.

دبیر نمایشگاه اینوتکس 2021 گفت: امســال همچون سال های 
گذشــته بخش کافه سرمایه نیز برگزار می شــود و استارتاپ ها در 
کافه سرمایه هم می توانند اعالم حضور کنند. رقابت های استارتاپی 
اینوتکس پیج در کرمان، تهران، بوشهر، همدان و چند استان دیگر 
در حال برگزاری است و از هر استان دو تیم برتر در رقابت نهایی در 
نمایشگاه اینوتکس شرکت خواهند کرد. همه این بخش ها از طریق 

فضای مجازی قابل دسترسی است.
وی ادامه داد: طی هماهنگی ای که با شــرکت های ســرمایه گذار 
ترکیه ای شــده، ۷ شــرکت برای حضور در اینوتکس 2021 اعالم 
آمادگی کرده اند و در کافه سرمایه کمک می کنند و این حضور باعث 
جهانی شدن کســب و کارهای نوپایی خواهد شد که در اینوتکس 

حضور دارند.

دهمین نمایشگاه اینوتکس به صورت مجازی برگزار می شود
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ارزش 200 هزار ميلياردی دانش بنيان ها در بورس
تاکنون ۴1 شرکت دانش بنیان ســهام خود را در بورس عرضه کرده اند و 
11 صندوق سرمایه گذاری جسورانه و ۳ صندوق خصوصی در بورس نقش 

آفرینی می کنند.
در جریان رونمایی از بازار تامین مالی جمعــی، معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری آمار تازه ای از وضعیت کســب وکارهای دانش بنیان و 
اســتارت آپ ها ارائه کرد. به گفته مســئوالن در معاونت علمی و فناوری 
ارزش شرکت های دانش بنیان بورسی تا امروز به 200 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. هم چنین موافقت اصولی برای فعالیت 11 سکوی تامین مالی 
جمعی صادر شده است. از این تعداد ۴ سکو خدمات خود را ارائه می دهند 

و ۷ سکو در آینده فعال می شوند.
براســاس تازه ترین آمار، تعداد صندوق های ســرمایه گذاری جسورانه 
و خصوصی در بورس به 19 صندوق رســیده اســت. ارزش این صندوق 
ها بیــش از ۴200 میلیارد تومان اســت. هم چنین تعداد شــرکت های 
دانش بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی بیش از 29 شــرکت اســت. 
این شــرکت ها در مدت هماکری با شرکت ســپرده گذاری بورسی برای 
 احراز هویت بورســی، بیش از 6 میلیون نفر را به طــور دیجیتالی احراز 

هویت کردند.
تاکنون ۴1 شرکت دانش بنیان ســهام خود را در بورس عرضه کرده اند 
و 11 صندوق سرمایه گذاری جســورانه و ۳ صندوق خصوصی در بورس 
نقش آفرینی می کنند. تالش برای تامین مالی شرکت های دانش بنیان 
و استارت اپ ها از بازار سرمایه، با پیوستن تپسی به بورس شتاب بیشتری 
گرفته اســت. به گفته فعاالن بخش خصوصی، بورس محل مناسبی برای 
تامین مالی شرکت های استارت آپی است که امکان دسترسی به سرمایه 
گذار خارجی هم برای آن ها محدود شــده است. تامین سرمایه از چالش 
های جدی کســب وکارهای اســتارت آپی و شــرکت های دانش بنیان 
است که در یک ســال گذشته تشدید شده اســت. هم چنین محدودیت 
در صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان ایرانی عرصه را بر شــرکت 
ها تنگ کرده اســت چراکه به دلیل تحریم بازارســازی ها به سرعت کم 
انجام می شــود. با این حال براساس آمارها در ســال 1۳9۸ تعداد ۵1۳ 
فناوری از پارک های علم و فناوری به کشــورهای دیگر به ارزش بیش از 
9۸ میلیون دالر صادر شــده و بالغ بر 1۳ هزار میلیارد تومان محصوالت 
 دانش بنیان توسط شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک ها به فروش 

رسیده است.

آمادگی بازار سرمايه برای تأمين مالی فعاليت های نوآورانه
 رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه آمادگی دارد در 
کنار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تامین مالی فعالیت های 

نوآورانه و دانش بنیان کمک کند.
آیین رونمایی از بــازار تامین مالی جمعی و شــاخص صکوک فرابورس 
ایران Sindex(( یکشــنبه 26 بهمن ماه با حضور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل فرابورس 

ایران برگزار شد.
محمدعلی دهقان  دهنوی رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار در این 
نشست با اشاره به اینکه همواره دانش و نوآوری در بازار سرمایه بسیار مورد 
توجه بوده و در واقع پیش برنده آن است، گفت: برای پیشبرد فعالیت هایی 
که در حوزه علم و فناوری انجام می شود و به توسعه اقتصادی منجر می شود، 
به تامین مالی نیاز داریــم. وی افزود: بازار ســرمایه آمادگی دارد در کنار 
معاونت علمی و فناوری به تامین مالی فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان 
کمک کند و در این مسیر از ابزارهای نوآورانه مختلفی همچون تامین مالی 

جمعی استفاده می کند.
به گفته رئیس  سازمان بورس، تامین مالی جمعی به مردمی سازی اقتصاد 
کمک می کند، چراکه افراد مختلف با منابع اندک می توانند در کسب وکارها 
سرمایه گذاری کنند. این بازار همچنین با توجه به تجمیع سرمایه های خرد 

و عمومی به بحث تعاون نیز مرتبط است.
دهقان  دهنــوی، همچنین در این برنامــه تاکید کرد: بایــد از ابزارهای 
مختلف برای تامین مالی شــرکت های کوچک و متوسط در بازار سرمایه 
بهره ببریم، چرا که بسیاری از شرکت ها امکان عرضه اولیه سهام را ندارند 
اما می توانند از ابزارهایــی مانند تامین مالی جمعــی کمک بگیرند. وی 
آموزش و فرهنگ ســازی در زمینه بازارها و ابزارهای نوآورانه را ضروری 
دانست و گفت: با توجه به ماهیت شفاف بازار سرمایه باید تمامی شرایط و 
 قوانین سرمایه گذاری از طریق این بازارها به صورت شفاف به عموم مردم 

اطالع رسانی شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه درخصوص شاخص صکوک 
فرابورس ایران به عنوان شــاخصی برای ســنجش اوراق با درآمد ثابت، 
گفت: امروزه تامین مالــی از طریق صکوک در بازار ســرمایه به حجم و 
عمق باالیی رسیده و از این رو طراحی شــاخص برای دسته های مختلف 
صکوک بــرای ســرمایه گذاران، تحلیلگــران و محققان بازار ســرمایه 
 بســیار کاربردی خواهد بود و از طرفی به شــفافیت اطالعــات در بازار 

بدهی می انجامد.

امكان ارسال آنالين نسخ كاغذی داروخانه های طرف 
قرارداد به سازمان تامين اجتماعی فراهم است

داروخانه های طرف قرارداد با ســازمان تامین اجتماعی می توانند نسخ 
کاغذی را به شکل برخط )آنالین( از طریق سیستم های نرم افزاری خود و 
استفاده از نرم افزار واسط )API( ثبت و به این سازمان ارسال کنند و نیازی 

به ارسال لیست نسخ و مراجعه به واحد پذیرش نیست.
با توجه به عدم صــدور دفترچه درمانی جدید از اول اســفند ماه ســال 
جاری و امکان نســخه نویسی در ســربرگ پزشــک  یا موسسه درمانی 
و در راســتای تســهیل و بهبود فرایندهای جــاری، داروخانه های طرف 
قرارداد می توانند نســخ کاغذی را به شــکل برخط )آنالیــن( از طریق 
 سیستم های نرم افزاری خود و اســتفاده از نرم افزار واسط )API( ثبت و 

ارسال کنند.
گفتنی است، در این صورت، نیازی به انجام مراحل پذیرش، بارگذاری فایل 
و مراجعه به واحد پذیرش استان برای ارائه درخواست و لیست ماهانه نسخ 
نبوده و کافی است که نســخ کاغذی )اعم از دفترچه یا سربرگ( را دسته 
بندی و در موعد مقرر به مدیریت درمان اســتان مربوطه ارســال کنند. 
پزشــکان و مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد که نسخ کاغذی مربوطه را از 
طریق فرم موجود در سامانه نسخه الکترونیک و یا وب سرویس  API ارسال 

می کنند نیز مشمول این مهم خواهند بود.
گفتنی اســت، اطالعات نســخ الکترونیک ارائه شــده و نســخ کاغذی 
کــه از طریق )API( ارســال می شــوند مســتقیماً در سیســتم های 
 متمرکز ســازمان تامین اجتماعی و در صورتحســاب مراکــز بارگذاری 

می شوند.

اخبار

دادههای۱۸ماهوارهبهصورتروزانهدراختیاراستارتاپهاقرارمیگیرد
مرتضیبراریرئیسسازمانفضاییایراندرششمیننمایشگاهتخصصیاینترنتاشیااعالمکرد:روزانهدادههایپنجماهوارهبهصورتآنالینودادههای۱۳ماهواره

بهصورتآفالیندراختیاراستارتاپهاوشرکتهایدانشبنیانقرارمیگیرد.

شکایت دستگاه های دولتی 
از اســتارتاپ ها و کســب و 
کارهای اینترنتــی ازجمله 
استارتاپ های سالمت محور 
و سرنوشت مبهم نسخه پیچی 
»اسنپ دکتر« و الکل فروشی »اسنپ فود« داستان هزار و 
یک شبی است که دولت و استارتاپ ها را رودرروی هم 
قرار داده! داستانی که پایان آن هرچه باشد، خوش نیست!  
آخرین پرده این نمایش پرپیچ و تاب، یقه گیری با حضور 
رقبایی از دو جبهه دولت اســت. مدیران فناوری وزارت 
ارتباطات و مدیران دارویی وزارت بهداشت! هرچند قربانی 

این پرده از جنگ، تنها کسب و کارهای مجازی هستند.

داســتان شــکایت وزارت بهداشت از 
اسنپ فود و اسنپ دکتر

همه چیز زیر ســر یک مدیر دولتی است! منظورمان 

محمدرضا شانه ســاز، معاون وزیر بهداشــت و رئیس 
سازمان غذا و داروی کشور اســت! نامه ای که ایشان 
در آن خطاب به دادســتان ناحیه 26 تهران نوشته و 
طبق آن اظهار کرده بود کــه فعالیت فعلی و احتمالی 
اسنپ فود و اسنپ دکتر در حوزه »خریدوفروش اقالم 
سالمت محور و نســخه پیچی آنالین دارو« غیرقانونی 

است و در آن خواستار برخورد با این تخلف شد.

وزارت اطالعات پشت استارتاپ ها درآمد!
در این غائله، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات با توئیتی 
شدیدالحن در پاسخ به این اقدام تاکید کرد: »وزارت 
بهداشت و هیچ وزارتخانه ای صالحیت مسدودسازی 
اســتارت آپ ها را ندارد. طبق مصوبه دولت این امر بر 
عهده کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
اســت. ســرریز ناتوانی یک حوزه، دوبــاره بر حوزه 
استارت آپی فرود آمد! کرونا حاشیه امن به آقایان داده 

تا به رویه ها و ادبیات نامعمول روی آورند!«
در این میان، »اســنپ دکتر« ترجیح داد که سکوت 
پیشه کند تا شــاید بتواند از این تعقیب و گریز مصون 

بماند. البته ناگفته نماند این رویارویی های استارتاپی و 
دولتی تنها به این موضوع خاتمه پیدا نمی کند و توجه 
شما را به آغاز فعالیت تاکسی های اینترنتی معطوف می 
کنم! سال گذشته بود که شهرداری تهران، تاکسی های 

اینترنتی را به صالبه کشید و بعد از مدتی ماکسیم قد 
علم کرد و پشت پرده شکایت شهرداری مشخص شد!

»کسب و کار« در گفتگو با دو کارشناس، این مساله را 
بررسی می کند. 

پشت پرده شكايت از »اسنپ دكتر« چيست؟

مانع تراشی دولتی ها  برای  استارتاپ ها 
منفعت دولتی ها در مخالفت با گسترش فعاليت استارتاپ ها 

از دولت علیه دولت
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی

با شدت گرفتن شکایات سازمان های دولتی از کسب و کارهای مجازی در سال 1۳9۷، هیئت دولت طرحی را تصویب کرد که از 
آن تاریخ به بعد هر نهاد دولتی که بخواهد علیه یک کسب و کار اینترنتی در محاکم قضایی شکایتی را ثبت کند، ابتدا می بایست 
موضوع را در کمیته کاهش موانع کسب و کارهای مجازی مطرح کند تا شاید بتوان با حضور سایر ذینفعان نسبت به حل مسئله 

اقدام کرد.
این مصوبه، اقدام امیدوارکننده ای در راســتای کاهش موانع پیش روی کســب و کارهای آنالین بود. پس از ابالغ این مصوبه، 
اتحادیه کسب و کارهای مجازی موارد مختلفی از شکایات مطرح شده از استارتاپ ها را به این کمیته منتقل کرد که تا حدودی 
نیز نتایج خوبی در پی داشت؛ مواردی همچون »اختالف نظر تاکسی های اینترنتی«، »شکایت از آزمایش آنالین«، »اختالفات 

با سازمان راهداری« و...
چند روز پیش خبری مبنی بر شکایت وزارت بهداشت از یکی از کسب و کارهای اینترنتی بزرگ منتشر شد؛ شکایتی که براساس 
مصوبه سال 9۷ هیئت دولت، ابتدا باید در کمیته کاهش موانع کسب و کارهای مجازی طرح و در صورت عدم نتیجه در دادگاه 
ثبت و پیگیری می شد. متاسفانه وزارت بهداشت در طول سال های اخیر تالش های فراوانی برای ایجاد ارعاب و نگرانی استارتاپ ها 

کرده است.
حال سوال اینجاست: وقتی از داخل دولت به مصوبه هیئت دولت عمل نمی شود و اقدامات خالف آن صورت می پذیرد، از بخش 

خصوصی چه توقعی به لحاظ رعایت قانون و دستورالعمل ها می رود؟
 اقداماتی از این دست، نشان از ناهماهنگی دستگاه های دولتی و عدم اجرای سیاســت واحد در راستای تحقق توسعه اقتصاد 
دیجیتال دارد؛ دولتی که رئیس جمهورش در متن جلســات دولت اســتارتاپ ها را بخش مهمی از اقتصاد می دانند، سازمان 

زیرمجموعه در راستای عدم فعالیت آنها گام برمی دارد!
به راستی مشکل کجاست؟ آیا حمایت ها صرفاً زبانی است؟ به نظر می رسد هرچند دولت در ارکان اصلی همیشه خود را حامی 
استارتاپ ها معرفی کرده است؛ اما نتوانسته بدنه خود را همراه کند! متاسفانه در طول سال های گذشته این ادامه ناهماهنگی ها 

در بخش های مختلف وجود داشته است.
راهکار چیست؟ بهترین راهکاری که حاکمیت برای رفع این گونه موارد می تواند به کار گیرد، استفاده از ابزارهای آموزشی است. 
بیشتر مدیران و کارشناسان در بدنه دولت نسبت به کسب و کارهای آنالین شناخت کافی را نداشته و به صورت سلیقه ای عمل 

می کنند!
این مشکل در قوای دیگر نیز به چشم می خورد. در موارد متعددی قضات نسبت به دعاوی مختلف این حوزه آرای کارشناسی شده 
را صادر نکرده اند. دولت می تواند با تخصیص بودجه ساالنه به دستگاه ها نسبت به برگزاری دوره های شناخت کسب و کارهای 
آنالین اقدام کند. اگر به دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور هستیم، شناخت و تحلیل مناسب نسبت به اجزای صنعت تجارت 

الکترونیک توسط مجریان امر بسیار حیاتی است.

غرض ورزی دستگاه های دولتی علیه استارتاپ ها
حمیدرضا اعتدال مهر، مدیرعامل شرکت منظومه نگاران 

اگر دولت اجازه ندهد که کسب و کارهای اینترنتی پیشــرو در ایران رشد پیدا کنند و یا 
اجازه فعالیت مدل هایی از این کســب و کارها که در کشورهای دیگر تجربه شده اند را به 
هر دلیلی و هر نیتی )حتی با نیت مثبت( به فعاالن ندهد، فاصله ای که کســب و کارهای 
اینترنتی و استارتاپ های ایرانی از استانداردهای جهانی دارند، همچنان به قوت خود باقی 
خواهد ماند. از طرف دیگر اگر بخواهیم که شرایط را بســیار آزاد بگذاریم و هر کسی هر 
کاری خواست بکند، تاوان آن را مردم خواهند داد و به طور قطع کسی با آن موافق نیست. 
بنابراین لزوم ورود به یک راه میانه مطرح می شود که هزینه های این تجربه برای کسب و 
کارهای نو، اینترنتی و مدرن به حداقل برسد. از طرف دیگر در مسیر این کسب و کارها مانع 
تراشی نشود تا آنها پیشرفت کشور و کسب و کار و سلیقه و فرهنگ مردم را پله به پله باال 
ببرند. تجربه در چند سال اخیر نشان داده که مسئوالن و مجریان این حوزه که در راس امور 
هستند و درستی و نادرستی کسب و کارهای اینترنتی را قضاوت می کنند، در این حوزه 
یا مغرض بوده اند یا بی اطالع؛ یعنی در اختالف نظرها و دعواهای دســتگاه های دولتی و 
بخش خصوصی و استارتاپ ها می بینیم که وزارتخانه های دولتی خودشان راسا اظهارنظر 
می کنند و وقتی از بیرون نگاه می کنیم، می بینیم که تصمیم ها در بیشتر موارد مغرضانه 
بوده است. دلیل این غرض ورزی مدت ها بعد روشن خواهد شد چون برخی مواقع چندی 
بعد شاهد بودیم که کسب و کاری در آن حوزه راه اندازی کرده اند. البته منظورم دستگاه 
مشخصی نیست. به طور مثال وقتی می بینیم که شهرداری به من اجازه نمی دهد که فالن 
کار را انجام بدهم و بعد خود شهرداری همان استارتاپ را راه اندازی می کند، به هر ذهن 

سلیمی می رسد که پای منافع این سازمان در میان بوده است.
از طرف دیگر 10 سال پیش هیچ ســازمان مردم نهادی وجود نداشت که به عنوان داور 
مرضی الطرفین در این مسائل رســیدگی کند و هم حرف حاکمیت را بشنود و هم حرف 
کسب و کار را. این در حالی است که در حال حاضر در این حوزه قوی هستیم؛ یعنی انواع 
و اقسام سازمان هایی را داریم که صنفی و مردم نهاد هستند و در حال حاضر اجازه و حق 
و سواِد اظهار نظر را دارند. بنابراین این نکته که وزارتخانه ها به روش سنتی فقط در مسیر 
فعالیت استارتاپ ها مانع تراشی می کنند و دســتور فیلترینگ می دهند، بدترین راه و 
نزدیک به این مساله است که ما با همه چیز مخالفت کنیم به این دلیل که منافع مان ایجاب 

می کند و یا سوادش را نداریم.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

محمدرضا کریمی صارمی معــاون تولید کانون و رییس جشــنواره 
ملی اســباب بازی بیان کرد: ششــمین جشنواره اســباب بازی در 
شــرایط ســخت شــیوع ویروس کرونا و اوضاع بد اقتصــادی از 2۸ 
بهمن آغاز بــه کار می کند. تالش می کنیم این جشــنواره با توجه به 
اینکه به صورت مجــازی و بدون حضور خانواده ها برگزار می شــود، 
 در شــان کانون پرورش فکــری و نظــام جمهوری اســالمی ایران

 باشد.
وی ادامه داد: امیدواریم با برگزاری این جشــنواره پل ارتباطی میان 
مخاطبان و تولیدکنندگان باشــیم و بتوانیم سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی را برای ورود به این صنعت تشویق کنیم. همچنین سعی می 
کنیم با اتفاق مبارکی که در »ایده آزاد« رخ داد و توانستیم ایده های 
بسیار خوبی را شناسایی کنیم، خط تولید را هم با وجود سرمایه گذاران 
فراهم کنیــم. در نهایت امیدوارم به زودی هنر-صنعت انیمیشــن و 

اسباب بازی  را کنار هم قرار دهیم.
وی ادامــه داد: ســایت جشــنواره ملــی اســباب بازی به نشــانی 
irantoyfastival.ir به عنوان یک مرجع کامل از 2۸ بهمن  1۳99 
برای همگان حتی افــرادی که در خارج از کشــور زندگی می کنند، 
 قابل دسترســی اســت و همه می توانند از تولیدات و برنامه های آن 
اســتفاده کنند. راه اندازی این ســایت برای اقتصاد و فرهنگ کشور 

ما خوب است چراکه باعث می شــود دیگران با آخرین دستاوردهای 
صنعت اسباب بازی ما آشنا شوند.

دبیر جشنواره ملی اسباب بازی با بیان اینکه شعار جشنواره »آینده را 
باید ساخت« است، گفت: مسئولیت برگزاری جشنواره با کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان است اما دیگر نهادها همچون معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توســعه علوم شناختی و سازمان 
دانشجویی جهاد دانشگاهی نیز از این جشنواره ملی حمایت می کنند.

به گفته حموله، اهداف کلی جشــنواره عبارتنــد از حمایت از کاالی 
داخلی، برقراری ارتباط موثر میان فعاالن حوزه اســباب بازی و توجه 

ویژه به طراحی اسباب بازی ایرانی.
دبیر ششمین جشنواره ملی اســباب بازی با بیان اینکه 2۴0 اسباب 
بازی و 220 عروسک به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، تصریح 
کرد: با توجه به کپی بودن اســباب بازی های ایرانی از خارجی رویداد 
»ایده آزاد« با هدف تولید اسباب بازی داخلی راه اندازی شد که 100 
نمونه اســباب بازی ایرانی را معرفی کرد. دوره بخش رقابتی امسال 
با پدیده های گذشته متفاوت است زیرا بررســی و تحقیقاتی را روی 
دستگاه ها و گروه های اســباب بازی انجام دادیم. ما امسال گروه های 
سازنده ذهن و تفکر، گروه های سازنده حسی و حرکتی، سرگرمی های 
سازنده مهارتی و آموزشی، ســرگرمی های شبیه سازی  دنیای واقعی، 

سرگرمی های سازه ای و جورچین ها را داوری کردیم و برترین هایشان 
در 2۸ بهمن ماه از طریق سایت کانون پرورش فکری معرفی خواهند 

شد.
وی افــزود: داوران گروه اول اســباب بازی های ایرانــی و گروه دوم 
عروســک های ایرانی را بررســی کرده اند. بالغ بر ۳0 جایزه برترین 
اســباب بازی های ایرانی در 2 حوزه تعلق گرفت که معرفی خواهند 
شد. معرفی برترین اســباب بازی های ایرانی که از مهر 1۳9۸ تا مهر 
1۳99 تولید شــده، معرفی دستاوردهای شــرکت های تولیدکننده 
اســباب بازی ایرانی، نشســت ها و کارگاه های تخصصــی مرتبط با 
اســباب بازی ایرانی و معرفی نهادها و شرکت هایی که در بحث ترویج 
بازی و اســباب بازی خدماتــی را ارایه می کنند و فــروش اینترنتی 
 اســباب بازی از برنامه های ششــمین جشــنواره ملی اسباب بازی 

هستند.
وی افــزود: 1۴0 شــرکت کننده در بخــش نمایشــگاه تخصصی 
داریم که شــامل 112 تولیدکننده و 2۸ شــرکت هســتند. 12۵0 
اسباب بازی و عروسک به فروش می رسد. ۳2۸ نمونه عروسک ایرانی 
در سایت جشنواره قابل دسترسی است. هر تولیدکننده در نمایشگاه 
مجازی صفحه مربوط به خود را دارد تــا خانواده ها بتوانند راحت تر با 

تولیدکنندگان اسباب بازی ارتباط بگیرند.

برپایی نمایشگاه اینترنتی جشنواره اسباب بازی


