
با توجه به قرمز شدن وضعیت تهران و شیوع گسترده ویروس کرونا در پایتخت، 
طی دو هفته آینده فقط مشاغل ضروری مجاز به فعالیت هستند و واحدهای 
صنفی در صورت تخلف دو هفته پلمب خواهند شد.به گزارش ایسنا،  بر اساس 
تصمیمات ستاد ملی کرونا، در شرایط قرمز کرونایی تنها مشاغل ضروری در 
گروه ۱ مجاز به فعالیت هســتند. در شرایط نارنجی مشــاغل گروه ۱ و ۲، در 
شرایط زرد مشاغل گروه ۱ تا ۳ و در شرایط آبی هر چهار گروه مشاغل می توانند 
فعالیت کنند. بر این اساس در حال حاضر در تهران باید فقط مشاغل گروه ۱ 
فعالیت کنند. ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت هم در روزهای اخیر 
بر تعطیلی مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ در شــهرهای قرمز تاکید کرد، اما تا دیروز 
این محدودیت ها در تهران اجرا نشد و همچنان صنوف و مشاغل گروه ۲ مثل 
فروشگاه های لباس و کیف و کفش، پاساژها،  سایر مراکز خرید غیرضروری و 

حتی کافه ها و رستوران ها در تهران مشغول به فعالیت بودند.
در نهایت نایب رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به چرایی این وضعیت گفت 
که هنوز ابالغیه ای مبنی بر تعطیلی مشاغل گروه ۲ دریافت نکرده، اما تاکید 
کرد که تعطیلی ها از روز شنبه اجرا خواهد شد. او همچنین علت ناهماهنگی 
و دیرکرد در تعطیل شدن تهران را سرعت بیماری و تغییر ناگهانی رنگ بندی 

شهرها اعالم کرد.
بر این اساس مشاغلی که طی دو هفته آتی در تهران مجاز به فعالیت هستند، 

۲۹ رسته مشاغل ضروری شامل موارد زیر هستند:
۱- کارخانه ها و کارگاه هــای تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشــاورزی، 

شیالت، کشتارگاه، انبار و سردخانه عمومی
۲- مراکز زیر ســاختی و حیاتی، مراکز تامین و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت 
پســماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه و تهویه هوا، پاالیشگاه ها و جایگاه 

های سوخت
۳- حمل و نقل عمومی کاال و مسافر برون شهری شامل ریلی، هوایی، جادهای 

و دریایی.
۴- کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی

۵- مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی
۶- فروشگاه های مواد غذایی، زنجیره ای، سوپرمارکت ها، میوه فروشی ها و 

سبزی فروشی ها، میادین میوه و تره بار
۷- مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصــوالت پروتئینی و خدمات 

وابسته
۸- مراکز تولید و عرضه فــرآورده های لبنی و نانوایــی )تولید فراورده های 

نانوایی(
۹- مراکز بهداشــتی، درمانی، اورژانس و تامین آمبوالنس دولتی و خصوصی 

و مشاغل مشابه

۱۰- داروخانه ها، مراکز و فروشگاه های دامپزشــکی، پخش دارو، عطاری و 
داروهای سنتی و بذر

۱۱- مراکز تهیه، تولید و طبخ مواد غذایــی و خوراکی آماده و صرفا بیرون بر 
)شامل تمام گروه های غذایی سرد، گرم، آشامیدنی، بستنی و آبمیوه، خشکبار، 

شیرینی و مشاغل مشابه(
۱۲-خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک و فعالیت های پستی

۱۳- شرکتهای خدمات اینترنتی )اعم از تامین کنندگان اینترنت، فروشگاه 
های اینترنتی و شرکت های خدماتی مبتنی بر اینترنت(

۱۴- رسانه های مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه
۱۵- مراکز نگهداری خدماتی سالمندان، معلوالن، جانبازان، مراکز توانبخشی 

و مراقبتی و آسایشگاه ها
۱۶- تعمیــرگاه های انواع خودرو، لــوازم خانگی، الکتریکــی، الکترونیکی، 

کامپیوتر، تاسیساتی، کلیه خدمات فنی و کارواش
۱۷- فروشگاه های انواع قطعات، لوازم یدکی، الکتریکی، الکترونیکی، صیادی، 

کشاورزی و تاسیساتی و سایر ملزومات مورد نیاز تولید
۱۸- فروشگاه های انواع مصالح ســاختمانی از قبیل گچ، سیمان، سرامیک، 
لوله و اتصاالت(، محصوالت فوالدی )آهن و آلومینیوم( و پاساژهای تخصصی 
نظیر الستیک، قطعات یدکی، آهن آالت، کامپیوتر )به استثناء پوشاک، کیف، 

کفش و موبایل(
۱۹- کارگاه های صنعتی و ساختمانی )مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه 

آن(
۲۰- چاپخانه، لیتوگراف، تایــپ و تکثیر و دفاتر فنی مرتبــط، دفاتر آگهی 

تبلیغاتی، فروشندگان کاغد و مقوا
۲۱- خشکشویی ها

۲۲- مراکز فروش عینک های طبی
۲۳- فروش گل و گیاه تزیینی و طبیعی و مواد اولیه باغبانی و کشاورزی

۲۴- فروشگاه های لوازم ایمنی و آتشنشانی
۲۵-سینما خودرو/ تئاتر خودرو

۲۶- مراکز اقامتی )شامل هتل، متل، مهمانپذیر، پانسیون و مشاغل مشابه(
۲۷- فروشگاه های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی

۲۸- فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابسته در رشته های مختلف
۲۹- غذا و ملزومات حیوانات خانگی، ملزومات و تجهیزات دامپزشکی

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز ساعاتی پیش تاکید کرده که 
بازرسان اتاق اصناف، سازمان صمت، وزارت بهداشت و پلیس نظارت بر اماکن 
عمومی بر اجرای مصوبات ابالغی نظارت خواهند کرد و در صورت مشــاهده 

تخلف واحدهای صنفی به مدت دو هفته پلمب خواهد شد.

ریزش گسترده بیشتر ارزهای دیجیتالی باعث کاهش 
محسوس ارزش بازار آن ها نســبت به روز قبل شد.به 
گزارش ایســنا، مدیرعامل بزرگ ترین بانک آمریکا در 
یادداشتی برای سهامداران ارشد این بانک خواهان ورود 
جدی تر نهادهای نظارتی به بازار ارزهای دیجیتالی شده 
است. جیمی دیمون با بیان اینکه ارزهای دیجیتالی به 
یک ضرورت تبدیل شده اند که باید هر چه زودتر به آن ها 
پرداخته شود، افزود: بدون ورود جدی نهادهای نظارتی 
نمی توان نسبت به توقف رشد بانکداری در سایه، ریسک 
های فضای ســایبری و جرایم گسترده در حوزه هوش 
مصنوعی امیدوار بود.به نقل از سی ان بی سی، مجموع 
ارزش بازار ارزهای دیجیتالی اکنون به چیزی در حدود دو 
تریلیون دالر رسیده که این به معنای ارزش بازاری معادل 
ارزش بازار شرکت اپل به عنوان دومین شرکت بزرگ در 
جهان است. مجموع ارزش ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر همچنین از مجموع ارزش بازار شرکت های گوگل 
و تسال نیز بیشتر است. انتظار می رود به زودی ارزهای 
دیجیتالی به با ارزش ترین بازار جهان تبدیل شوند.  در 

اتفاقی بزرگ برای بازار ارزهای دیجیتالی قرار است سهام 
صرافی کوین بیس که یکی از بزرگ ترین صرافی های 
دیجیتالی جهان اســت در بازار بورس نیویورک عرضه 
اولیه شود. این نخســتین عرضه بزرگ بورسی مربوط 
به ارزهای دیجیتالی در بورس آمریکا است و کمیسیون 
بورس واوراق بهادار امریکا پس از مدت ها کشمکش با 
این کار موافقت کرد. همزمان با این اتفاق کوین بیس 
اعالم کرد برت ردفیرن- یکی از مدیران ارشــد سابق 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا را برای اطمینان 
از پایبندی به قوانین اســتخدام کرده اســت.مجموع 
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالــی در حال حاضر 
۱۸۹۰ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت 
به روز قبل ۳.۹۵ درصد کمتر شده است. در حال حاضر 
۵۷ درصد کل بازار ارزهــای دیجیتالی در اختیار بیت 
کوین و ۱۴ درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ 
سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر 
 بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن

 شکل گرفت.

مجموع ثروت میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۲۰ نسبت 
به سال قبل آن ۵.۱ تریلیون دالر افزایش داشته است.

به گزارش  فوربس، اگرچه شیوع کرونا در جهان تاکنون 
منجر به ورشکستگی شــمار زیادی از کسب و کارها و 
بیکاری و یا کاهش درآمد چشمگیر بخشی از شاغالن 
در سطح جهان شده است اما روند افزایش ثروت افراد 
ثروتمند در جهان نه تنها متوقف نشده که سرعت آن 
نسبت به سال قبل از شیوع کرونا بیشتر هم شده است. 
در حال حاضر ۲۷۲۵ نفر در جهان وجود دارند که یک 
میلیارد دالر و بیشــتر ثروت دارند و این یک رقم یک 
رکورد جدید در تعداد میلیاردرهای جهان محسوب می 
شود.  حدود دو ســوم کل میلیاردرهای جهان در سال 
۲۰۲۰ موفق شدند ثروت خود را بیشتر کنند و تخمین 
زده می شود مجموع ثروت میلیاردرهای جهان تا پایان 
سال قبل با ۵.۱ تریلیون دالر افزایش در مقایسه با سال 
۲۰۱۹ به ۱۳.۱ تریلیون دالر رســید.  به گفته فوربس، 
در سال قبل ۴۹۳ نفر برای نخســتین بار وارد باشگاه 
میلیاردرهای جهان شدند. آمریکا با ۷۲۴ میلیاردر بیشتر 

تعداد میلیاردرها را داشته است و چین با ۶۹۸ و هند با 
۱۴۰ میلیاردر در رده های بعدی قرار دارند.  تا ابتدای ماه 
مارس، مجموع ثروت میلیاردرها تنها در امریکا به نسبت 
به قبل از شیوع کرونا ۱.۳ تریلیون دالر رشد کرده است 
بدین معنا که افراد دارای یک میلیارد دالر ثروت و بیشتر 
در امریکا، در مجموع ۴.۲ تریلیون دالر ثروت در اختیار 
دارند که این رقم معادل یک پنجم کل تولید ناخالص 
داخلی آمریکا، بیشتر از مجموع ثروت پنج دهک پایین 
این کشور و بیشتر از تولید ناخالص داخلی کشورهایی 
چون آلمان و یا انگلیس است.پیامدهای وسیع کرونا بر 
روی اقتصاد کشورها همچنین باعث شده است با هدف 
جذب سرمایه خارجی بیشــتر،  دولت ها مشوق های 
وسوسه کننده ای برای افراد ثروتمند در نظر بگیرند تا آن 
ها را به انتقال سرمایه خود به کشورهایشان مجاب کنند. 
طبق برآورد موسسه هنلی اند پارتنرز- شمار درخواست 
میلیاردرهای آمریکایی برای انتقال تمام یا بخشــی از 
سرمایه خود به دیگر کشورها در سال ۲۰۲۰ نسبت به 

سال قبل آن ۲۰۶ درصد افزایش یافت.

قیمت نفت در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی 
پس از آماری که رشد چشمگیر ذخایر بنزین آمریکا 
را نشان داد و نگرانی ها نسبت به ضعیف شدن تقاضا 
در بزرگترین مصرف کننده جهــان را برانگیخت، 
کاهش یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت 
برنت ۳۶ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش یافت و به 
۶۲ دالر و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. بهای نفت 
آمریکا ۳۸ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش یافت و به 
۵۹ دالر و ۳۹ سنت در هر بشکه رسید.آمار وزارت 
انرژی آمریکا نشان داد اگرچه ذخایر نفت در آمریکا 
بسیار بیشتر از میزان مورد پیش بینی تحلیلگران 
کاهش پیدا کرده اما ذخایر بنزین رشد چشمگیری 
داشته است. ذخایر نفت هفته گذشته ۳.۵ میلیون 
بشکه کاهش یافت و به ۵۰۲ میلیون بشکه رسید 
در حالی که با افزایش تولید پاالیشگاه ها در آستانه 
فصل تعطیالت تابستانی، ذخایر بنزین چهار میلیون 
بشکه افزایش یافت و به بیش از ۲۳۰ میلیون بشکه 
رسید.باب یاوگر، مدیر معامالت انرژی در میزوهو 

ســکیوریتیز اظهار کرد: پاالیشگاه ها ممکن است 
بخواهند نرخ تولیــد را اندکی کاهش دهند تا مانع 
از لبریز شدن ذخایر شــوند.به گفته معامله گران، 
همزمان میزان عرضه نفت در سراســر جهان رشد 
کرده و تولید روسیه در نخستین روزهای آوریل، از 
میانگین سطح مارس باالتر رفت.موضوع دیگری که 
مورد توجه بازار نفت است، احتمال رفع تحریم های 
آمریکاست که به عرضه جهانی اضافه می کند. آمریکا 
و ســایر قدرت های جهانی مذاکرات برای احیای 
برجام را آغاز کرده اند که ممکن است به رفع تحریم ها 
علیه صادرات نفت ایران منتهی شــود.بر اســاس 
گزارش رویترز، صندوق بین المللی پول هفته جاری 
پیش بینی کرد هزینه گسترده دولت ها برای مبارزه 
با تبعات پاندمی کووید ۱۹، نرخ رشد اقتصاد جهانی 
را امسال به شش درصد می رساند که از دهه ۱۹۷۰ 
تاکنون بی سابقه خواهد بود. رشد اقتصادی باالتر، 
تقاضا برای نفت و فرآورده های نفتی را تقویت کرده و 

به کاهش سطح ذخایر کمک می کند.

انتخابات شرکت های سرمایه گذاری استانی ســهام عدالت حدود یک ماه دیگر به 
صورت الکترونیکی آغاز خواهد شد و مشــموالن باید برای شرکت در این انتخابات 
حتما سجامی شوند. از ســوی دیگر افرادی که متقاضی عضویت در هیئت مدیره 
شرکت ها هســتند باید تا ۲۸ فروردین ماه نســبت به ثبت تام در سامانه "ستان" 
اقدام کنند.به گزارش ایسنا، بر اســاس آخرین تصمیمات و مصوبات شورای عالی 
بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت های 
سرمایه گذاری استان ها با دستور انتخاب اعضای هیئت مدیره به صورت الکترونیکی 

در نیمه اول اردیبهشــت ســال جاری تا نیمه اول خرداد ماه در تمامی اســتانها 
برگزار خواهد شد و  آن دسته از سهامداران غیر مستقیم سهام عدالت که به روش 
غیرمســتقیم مدیریت دارایی باقی مانده و دارای ســهام در یکی از شــرکت های 
سرمایه گذاری استانی هستند باید جهت شرکت در این انتخابات نسبت به ثبت نام 
در سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( به آدرس sejam.ir اقدام کنند.بر اساس 
اطالعیه شماره یک سازمان بورس و اوراق بهادار، در اجرای تبصره ۵ ماده) ۶( آیین 
نامه مربوطه، این مجامع صرفاً به صورت الکترونیکی برگزار شده و از طریق سامانه 

الکترونیکی یکسانی برگزار می شود که مشخصات و آدرس آن متعاقبا اعالم خواهد 
شد.در این راستا و بر اساس اطالعیه شماره ۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، آن دسته 
از متقاضیان عضویت در هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ها 
که قصد دارند به عنوان نامزد عضویت در هیئت مدیره این شرکت ها ثبت نام کنند، 
با توجه به تمدید مهلت ثبت نام نامزد های هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری 
استانی سهام عدالت تا ۲۸ فروردین ماه سال جاری باید با مراجعه به "سامانه ستان" 

به آدرس setan.seo.ir نسبت به ثبت نام در مهلت تعیین شده اقدام کنند.

شرایط ثبت نام
داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناســی مرتبط با مورد تایید مراجع ذیصالح 
تحصیلی، تجربه کافی، بارگذاری و ارسال بی نقص و کامل تمامی مدارک  در سامانه 
مزبور بارگذاری )بدیهی است به درخواست های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد( 
شرایط ثبت نام متقاضیان عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذار است. 
ضمناً نحوه امتیاز دهی به واجدین شرایط در اجرای دستور العمل تایید صالحیت 

حرفه ای خواهد بود که در سایت سازمان به آدرس seo.ir بارگذاری شده است.

کداممشاغلدرتهرانمجازبهفعالیتاند؟
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سرمقاله

راهکار خروج  بازار 
مسکن از التهاب

بازار مسکن دچار التهاب 
زیادی شده است و بایستی 
ماننــد کل دنیــا از لحاظ 
آماری بدانیم که چند عدد 
خانه داریم و میــزان واقعی خانــه های خالی 

مشخص شود...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه 3
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چشم انداز قیمت سکه و طال در ماه 
رمضان کاهشی است

کاهشحبابسکه

دلیلکاهش
نرخبیکاریدرزمستان

اخذ مالیات  از خانه های خالی با آغاز ثبت اطالعات ملک و اعمال جریمه برای متخلفان وارد فاز اجرایی شد

پایان احتکار مسکن؟
صفحه3

صفحه3

موج تعطیلی و تعدیل 
نیرو در رستوران ها

در نتیجه شیوع کرونا 300 رستوران تعطیل و صدها کارگر در تهران   بیکار شدند  

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: با توجه به 
در پیش بودن ماه رمضان و سیر نزولی تقاضا به احتمال 
زیاد از حباب سکه کاسته می شــود و ما شاهد پایین 
آمدن قیمت سکه در محدوده حباب آن خواهیم بود.

به گزارش ایرنا این روزها بازار طال و ســکه تحت تأثیر 
شرایط خاص اقتصاد داخلی، جریان مذاکرات برجامی و 
همچنین شرایط اقتصاد جهانی قرار داشته و نوساناتی 
را به خود دیده است. هرچند این نوسانات در مقایسه با 
سال گذشته خیلی قابل توجه نیست، اما این احتمال 
وجود دارد که شــرایط در ماه های آینده به ســمتی 
 تغییر کند که قیمت طال و ســکه را با نوسانات زیادی 
مواجه سازد. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران روز 

پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار...

نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی 
اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: شغل های جدیدی به 
خصوص در فضای مجازی به وجود آمده که توانســته 
اشتغال را در کشور حفظ کند.به گزارش ایلنا، مرکز آمار 
ایران گزارشی از اشتغال در سال ۹۹ منتشر کرده است، 
در این گزارش آمده  است: نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 
در زمســتان ۱۳۹۹ منتشر شد. بررســی نرخ بیکاری 
افراد ۱۵ ساله و بیش تر نشان می دهد که ۹,۷ درصد از 
جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی روند 
تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل ) زمستان ۱۳۹۸( ، 
۰.۹ درصد کاهش یافته است.در این گزارش اشاره شده 

است: زمستان ...



اقتصاد2
ایران وجهان

ســقف وام ازدواج در بانــک 
توسعه تعاون افزایش یافت 

مبلغ تسهیالت قرض الحســنه ازدواج بانک 
توســعه تعاون در ســال ۱۴۰۰, تا سقف ۱ 
میلیارد ریال برای هر زوج جوان با احتساب 
دوره بازپرداخت ۱۰ ساله افزایش می یابد.به 
گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون، 
این بانک مبلغ و شــرایط پرداخت تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج در ســال ۱۴۰۰ را 
تشریح کرد.بر اســاس تمهیدات اندیشیده 
شــده از ســوی بانک مرکزی ج.ا.ا و همگام 
با شــبکه بانکی کشــور، بانک توسعه تعاون 
مبلغ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در سال 
۱۴۰۰ را برای هر یک از زوج ها به مبلغ ۷۰۰ 
میلیون ریال، با دوره بازپرداخت ۱۰ ســاله 
افزایش داد.همچنین به منظور کاهش ســن 
ازدواج، مبلغ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
برای زوج های زیر ۲۵ ســال و زوج های زیر 
بیست وسه سال واجد شرایط دریافت وام، تا 
سقف یک میلیارد ریال افزایش خواهد داشت.

در خصوص تضامین موردنیاز نیز، یکی از سه 
مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته و یا 
سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی به منزله 
ضمانت پذیرفته خواهد شد.گفتنی است کلیه 
زوج هایی که تاریخ عقد ازدواج آن ها از ۱/۱/۹۷ 
به بعد بوده و تاکنون تسهیالت ازدواج دریافت 
نکرده اند، در اولویت پرداخــت خواهند بود. 
متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه 
به شعب بانک توسعه تعاون و تکمیل پرونده، 
نســبت به دریافت تســهیالت مزبور اقدام 

نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از حجت اله 
صیدی قدردانی کرد

بانک صادرات ایران بر سکوی 
نخست واگذاری اموال مازاد

بانک صادرات ایران رتبه برتر در شاخص واگذاری 
دارایی های مازاد بانک ها در بین بانک های دولتی و 
خصوصی شده را کســب کرد و به همین مناسبت 
در این شــاخص و شاخص اصالح ســاختار مالی 
مورد تقدیر وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه 
شورای مدیران این وزارتخانه قرار گرفت. به گزارش 
روابط عمومــی بانک صــادرات ایــران، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در جلســه شورای عالی مدیران 
این وزارتخانه که با حضور مدیران عامل بانک های 
کشور برگزار شــد، با اهدای لوح سپاس از عملکرد 
بانک صادرات ایران در فروش و واگذاری دارایی های 
مازاد خود در ســال ۹۹ قدردانی کرد.در بخشی از 
تقدیرنامه فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی خطاب به مدیرعامل بانــک صادرات ایران 
آمده اســت: با توجه به اهمیت نقــش بانک ها در 
تأمین مالی اقتصاد و پشــتیبانی از تولید، افزایش 
توان تسهیالت دهی و تخصیص بهینه منابع بانک، 
از مهم ترین اقداماتی است که می توان در حمایت 
از بخش های مختلف انجام داد. در همین خصوص، 
واگذاری اموال مازاد که هم چالش انجماد دارایی ها 
را مرتفع و هم افزایش بهــره وری را در پی خواهد 
داشــت، به عنوان یک تکلیف قانونی، مورد تأکید 
رئیس جمهور محترم و همواره یکی از اولویت های 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در هدایت منابع بوده 
است.وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره 
به ارزیابی های صورت گرفتــه در بخش واگذاری 
دارایی های مازاد بانک ها بــه عملکرد موفق بانک 
صادرات ایران در این بخش اشــاره کرد و از کسب 
رتبه برتر این بانک در واگذاری دارایی های مازاد در 
بین بانک های دولتی و خصوصی شده قدردانی کرد.

گفتنی است در این جلســه همچنین در شاخص 
اصالح ساختار مالی از عملکرد بانک صادرات ایران 
قدردانی شد.بانک صادرات ایران همزمان با تصویب 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال ۹۴، فروش 
اموال و دارایی های مازاد خود را با جدیت در دستور 
کار قرار داد و در سال ۱٣۹۹ موفق شد تعداد ۴۲۲ 
رقبه از امالک مازاد خود به بهــای بالغ بر ۷ هزار و 
۱٦٦ میلیارد ریال را واگذار کند.این بانک همچنین 
با هدف چابک سازی و اصالح ساختار مالی، تجهیز 
و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش های تولیدی 
کشور، در سال ۹۴ حدود ۱۰٣ رقبه ملک به بهای 
بیش از ۵۹۱ میلیارد ریال، در سال ۹۵ تعداد ۱۴۷ 
رقبه ملک به بهای بالغ بــر ٨۷۱ میلیارد ریال، در 
ســال ۹٦ حدود ۴۱۱ رقبه ملک مازاد به بهای سه 
هزار و ۹٨٦ میلیارد ریال، در ســال ۹۷ تعداد ۵٣٣ 
رقبه ملک مازاد به بهای پنج هــزار و ٦۷٦ میلیارد 
ریال و در ســال ۹٨ نیز ۴۷۵ رقبه ملک به بهای ۹ 
هزار میلیارد ریال واگذار کــرده و منابع حاصل از 
آن را در مسیر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در 

بخش های اقتصادی کشور قرار داده است.

خبر

نایــب رئیس اتحادیــه طال و 
جواهر تهران گفت: با توجه به 
در پیش بودن ماه رمضان و سیر 
نزولی تقاضا به احتمال زیاد از 
حباب سکه کاسته می شود و 
ما شاهد پایین آمدن قیمت ســکه در محدوده حباب آن 
خواهیم بود.به گــزارش ایرنا این روزها بازار طال و ســکه 
تحت تأثیر شرایط خاص اقتصاد داخلی، جریان مذاکرات 
برجامی و همچنین شــرایط اقتصاد جهانی قرار داشــته 
و نوســاناتی را به خود دیده اســت. هرچند این نوسانات 
در مقایســه با سال گذشــته خیلی قابل توجه نیست، اما 
این احتمال وجــود دارد که شــرایط در ماه های آینده به 
 سمتی تغییر کند که قیمت طال و سکه را با نوسانات زیادی 
مواجه ســازد. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران روز 
پنجشــنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، ضمن 
اشاره به اینکه در حال حاضر بازار طال تحت تأثیر دو عامل 
اصلی انس جهانی و قیمت ارز قرار دارد، گفت: سال گذشته 
میالدی قیمت انس جهانی به دلیل شــیوع کرونا و اثرات 
اقتصادی آن با افزایش حدود ۲ هزار دالری رو به رو شــد. 

درواقع به دلیل کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش 
نرخ برابری ارزها قیمت انس جهانــی افزایش پیدا کرد.» 
محمدکشتی آرای« افزود: اما در ســال جاری با توجه به 
شروع واکسیناسیون و در نتیجه  بهبود شرایط اقتصادی 
کشورها انس جهانی با کاهش مواجه شد. با وجود این در 
حال حاضر یک ثبات نسبی در قیمت انس جهانی حاکم 

است و نوسانات کنونی بین مثبت و منهای ٣ تا ۴ درصد انجام 
می شود.وی به نوسانات قیمت دالر به عنوان دومین عامل 
تأثیرگذار در بازار طال پرداخت و گفت: قبل از عید و با ورود 
قیمت دالر از کانال ۲۴ هزار تومانی به کانال ۲۵ هزار تومان 
بازار طال نیز با نوسان همراه بود، اما بعد از عید این نوسانات 
به دلیل ثبات نسبی در قیمت دالر، چشمگیر نبوده و بازار 

طال با نوسان جزئی همراه بوده است.  نایب رئیس اتحادیه 
 طال و جواهر تهران در ادامه افزود: البته قیمت دالر  متأثر از 
شــرایط برجام و گفت و گوهای در حال انجام اســت. اگر 
این گفــت و گوها مثبت باشــد و برای اقتصــاد ما نتایج 
مثبتی داشته باشــد قیمت دالر هم کاهش خواهد یافت 
و به تبــع آن قیمت طال و ســکه نیز پاییــن خواهد آمد.

کشــتی آرای در کنار انس جهانی و دالر به عامل سوم نیز 
اشاره کرد و گفت: عامل ســوم هم عرضه و تقاضا است که 
 اثر آن بر قیمت طال بســیار کم اســت، اما بر قیمت سکه

 به دلیل محدودیت در عرضه اثر زیادی می گذارد. از آنجایی 
که عرضه کننده سکه، بانک مرکزی است و به صورت محدود 
در بازار عرضه می شود قیمت آن تابع عرضه و تقاضا است. بعد 
از عید تقاضا کاهش پیدا کرد و همین امر بر قیمت سکه اثر 
گذاشت و باعث پایین آمدن آن شد.نایب رئیس اتحادیه طال 
و جواهر تهران اضافه کرد: البته این کاهش در میزان حباب 
قیمت سکه رخ داده است. قبل از عید سکه در حدود ٦۰۰ 
هزار تومان حباب داشــت اما بعد از عید به دلیل کم شدن 
میزان تقاضا حباب سکه به حدود ٣۵۰ هزار تومان رسید.

وی گفت: با توجه به در پیش بودن ماه رمضان و سیر نزولی 
تقاضا به احتمال زیاد باز هم از حباب سکه کاسته می شود و 

ما شاهد پایین آمدن قیمت سکه خواهیم بود

چشم انداز قیمت سکه و طال در ماه رمضان کاهشی است

کاهش حباب سکه

روحانی:
  هرجا واکسن باشد، پول آن را 

تأمین می کنیم
رئیس جمهور ضمن تأکید بر اینکه "هرجا واکسن 
باشــد، پول آن را تأمین و وارد خواهیم کرد"، گفت: 
 بااین حال با تالش های صورت گرفته واکســن های 
داخلی به ثمر خواهد نشست و به هرحال روسیاهی 
برای ذغال خواهد ماند.حسن روحانی رئیس جمهور 
پس از افتتاح  طرح های ملی دانش بنیان و فناورانه 
طی سخنانی گفت:  این طرح ها ما را از واردات بسیاری 
از محصوالت بی نیاز می کند. در بخش واکسن تحول 
بزرگی را در کشور شاهد هســتیم به ویژه اینکه در 
برخی زمینه ها در غرب آسیا جزو اولین ها هستیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: پیش از این در فصل 
پاییز هر سال میلیون ها دوز واکســن آنفلوآنزا وارد 
می شد که در سال گذشته به دلیل ویروس کرونا کمی 
بر تقاضا در این حوزه نیز  افزوده شد. این واکسن ساالنه 
مورد نیاز ما است و همواره از خارج وارد می شد و این که 
امروز مراحل مختلف تولید داخلی آن طی شده است 
و ما  امیدواریم که در فصل پاییز بتوانیم از واکســن 
داخلی آنفلوآنزا بهره مند شویم جای افتخار است.وی 
افزود: روزی در ذهن ما این بود که در زمینه بهداشت و 
درمان هیچ فشار و تحریمی به ما وارد نمی شود، حتی 
آنهایی که در دنیا خیلی هم جالد بودند دارو و درمان 
را مستثنی می کردند ولی ترامپ روی دست بسیاری 
از جالدان تاریخ زد و جنگی مثل جنگ شیمیایی و 
میکروبی را به ملت ایــران تحمیل کرد، یک تحریم 
کامل و تمام عیار علیه ملت ما شــروع کرد و دولت 
یاغی و ضدقانون آمریکا هیچ توجهی به شرایط ویژه 
کرونایی نداشت و حتی برای خرید آنفلوآنزا و کرونا 
هیچ تسهیلی برای ایران قائل نشد و ما برای جابه جایی 
پول خرید واکسن کوواکس ســختی های زیادی را 
تحمل کردیم.روحانی گفت:  مردم ما در فشار و رنج و 
زحمت فراوانی در این سه سال قرار گرفتند اما اینکه 
ما در یک جنگ تمام عیار در برابر آمریکا به طور قطعی 
پیروز شویم از افتخارات ملت و دولت ایران و همچنین 
برای رهبر انقالب است که از ابتدای مسیر ارشادات 
ایشان بسیار تأثیرگذار بود.وی با تأکید بر اینکه "در 
زمینه کرونــا امیدواریم که به نقطه ای برســیم که 
بتوانیم به توان داخلی خودمان تکیه کنیم"، تصریح 
کرد: رسانه های ضدایران القا می کنند که ایران به موقع 
نتوانست در زمینه واکسن اقدام کند  در حالی که همه 
کشورها امروز گرفتار واکسن هستند و تولید واکسن  
در دنیا کم است. ما به شکل همزمان هم اقدام بموقع 
برای خرید و  ســفارش دادیم و هم اقدام بموقع در 
تولید داخلی این واکسن داشتیم  ولی در عین حال  
کارشکنی های آمریکایی ها موجب شد که نوبت ما 
در ســبد کوواکس عقب بیفتد و فحش آن را باید به 
ترامپ بدهند، در حالی که رســانه های ضدایران و 
ضدملت ایران به دروغ عامل تأخیر در خرید واکسن 
را دولت و بانک مرکزی اعالم می کنند.روحانی گفت: 
ما با کشــوری قرارداد خرید واکسن بستیم ولی ۱۰ 
میلیون دوزی که قرار بوده است از این شرکت وارد 
کشور کنیم با کارشکنی آمریکایی ها قفل شده است.

شریعتمداری: 
صدور کارت اعتباری با توثیق 

سهام عدالت یا یارانه آغاز شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب کاربری 
توئیتر خود از صدور کارت اعتباری با توثیق سهام 
عدالت یا یارانه بدون نیاز به مراجعه به بانک خبر 
داد.»محمد شریعتمداری« شــامگاه دیشب در 
حساب کاربری توئیتر خود متنی را منتشر کرد.

در این متن آمده اســت: »به ابتکار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و برای نخستین بار تامین مالی 
خرد مبتنی بر زنجیره تولید از طریق صدور کارت 
اعتباری خرید با هدف افزایش قدرت خرید مردم و 
با توثیق سهام عدالت یا یارانه، بدون نیاز به مراجعه 
به بانک آغاز شد«این توییت وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با هشتگ یک گام جلوتر منتشر شده 
است.به گزارش ایرنا، به پشتوانه سهام عدالت کارت 
اعتباری در اختیار مردم قــرار می گیرد که تمام 
مراحل آن بدون نیاز به مراجعه به بانک به صورت 
الکترونیکی انجام می شود.این کارت برای سهام 
عدالت یک میلیونی اعتبــار ۱۴ میلیون تومانی 
دارد و سهامداران ۵۰۰ هزار تومانی می توانند از 
اعتبار هفت میلیون تومانی بهره مند شــوند.روز 
گذشته حسن روحانی رییس دولت دوازدهم در 
این خصوص گفت: این یک اقدام رفاهی برای مردم 
و کمک به تولید است. ما هزینه های تولید را هم با 
این اقدام کم می کنیم بنابراین این اقدام برای مردم 
توضیح داده شــود.وی با بیان اینکه پشتوانه این 
کارت، اعتباری خواهد بــود، گفت: البته مورادی 
مثل یارانه و اوراق دیگر هم می تواند پشتوانه باشد 
اما یکی از پشــتوانه ها که بیش از ۴۰ میلیون نفر 
به راحتی می توانند از آن اســتفاده کنند، سهام 

عدالت است. 
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تمامی مالکان خودرو های لوکس، که در پایان هر ســال 
مجموع ارزش خودرو آن ها بالغ بر یک میلیارد تومان است، 
مشمول پرداخت مالیات ساالنه خودرو شدند.به گزارش 
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، در پنجم اســفند ماه سال ۹۹ بود که 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در طی جلسه علنی، 
بررسی بخش های درآمدی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند 
الحاقی ۷ تبصره ٦ ماده واحده الیحه بودجه را مورد بررسی 
قرار داده اند.بر اساس آن مصوب کردند تا تمامی مالکان 
خودرو ها )اعم از اشــخاص حقیقی و حقوقی( مدل های 
مختلف خودرو های ســواری )اعم از وانت های دو کابین 
دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از 
۱٨ سال و محجور تحت تکفل( که در پایان هر سال مجموع 
ارزش خودرو آن ها بالغ بر یک میلیارد تومان است، مشمول 
پرداخت مالیات ساالنه خودرو شوند.این داستان در حالی 
در سال ۱۴۰۰ اجرا خواهد شد که برخالف بسیاری از نقاط 
دنیا، خودرو در کشور ما به جای یک کاالی مصرفی بودن، 
به عنوان کاالی سرمایه ای شناخته می شود و با گذر زمان 
و افزایش کیلومتر علیرغم اینکه در اکثر نقاط دنیا قیمت 
یک خودرو تا ۵۰ درصد هم افت می کند، اما در کشور ما بر 
عکس این ماجرا رخ داده و مثال سیتروئن C٣ یا رنو کپچر 
که روزی با قیمت حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان پیش 
فروش شــدند این روز ها قیمت نمونه های کارکرده اش 
تا حدود ٨۰۰ میلیون تومان هم میرســد!این مسئله در 
خصوص تمامی محصوالت داخلی و مونتاژی و... هم صدق 
می کند و برای مثال قیمت کیا سراتو مونتاژ داخل آپشنال 
با موتور ۲ لیتری در عرض ۵ سال از ۱۰۰ میلیون تومان به 
حدود ٨۰۰ میلیون تومان در این روز بازار رسید. اگرچه که 
یکی از فاکتور های مهم افزایش نامتعارف قیمت خودرو به 
ویژه نمونه های وارداتی رشد ناگهانی قیمت ارز بوده است.

اگر بخواهیم مثالی ملموس تر در این خصوص بزنیم باید 
گفت که بر طبق این قانون آنچه کامال مشخص است، این 
بوده که خودرو های تا سقف یک میلیارد تومان از پرداخت 
معالیات معاف شــده اند. مورد دوم این بوده که تعریف 
خودروی لوکس در کشورمان نامناسب و غیر علمی است.

ارزش گذاری خودروهای لوکس چگونه است؟
مسیح فرزانه کارشــناس صنعت خودرو در گفت و گو با  
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: در هیچ کجای دنیا خودرویی که 
باالی ۲۵۰۰ سی سی گنجایش پیشرانه داشته و قیمت آن 
از ۴۰ هزار دالر بیشتر است، در کالس خودرو های لوکس 
قرار نمی گیرند.او بیان کرد: این تعریف نامناسب سبب 
شده تا در این قانون نیز بسیاری از خودرو ها از برند های 
آسیایی که سال هاست از عمرشان گذشته در این ردیف 
قرار گرفته و موظف به پرداخت مالیات شوند. آیا به واقع 
در همه جای دنیا یک دستگاه هیوندای سوناتا هایبرید یا 
تویوتا کمری، کیا اپتیما و حتی برخی خودرو های چینی 
)که برچسب قیمتی باالی ۱ میلیارد خورده اند( خودروی 
لوکس محســوب می شــوند؟ این ها همه خودرو های 
اقتصادی خانوادگی هســتند.این کارشــناس صنعت 
 خودرو ادامــه داد: اتفاق دیگری که رخ داده، این اســت

 بســیاری از برند های اروپایی )از جمله برند های آلمانی 
و ایتالیایی و...( در بازار کشــورمان اصال خودرو های روز 
دیگر محسوب نمی شوند زیرا آخرین سری خودرو های 
وارداتی در کشور معدود مدل های ۲۰۱٨ و ۲۰۱۹ و مابقی 
زیر این سال هستند.فرزانه تشریح کرد: وقتی نگاهی به 
قیمت های این روز های خودرو ها بــه ویژه وارداتی ها در 
بازار کشور می اندازیم، به نظرمی آید گویی ارزش گذاری 
آن ها نه با دالر حدود ۲۵ هزار تومان بلکه با دالر حدود ۴۰ 
هزار تومن محاسبه شده است، برای مثال همین مسئله 
سبب شده که یک دســتگاه ب ام و سری ۷ مدل ۲۰۱٨ 
فول آپشن صفر کیلومتر کربن بلک که می توان قیمتی 
حدود ۱۰۰ هزار دالر را برایش در بازار جهانی متصور بود 
این روز ها تا حدود ٨ میلیارد تومان هم در بازار کشورمان 
رسیده اســت!او ادامه داد: یعنی یک ماشین ۱۰۰ هزار 
دالری ضرب در دالر ۴۰ هزار تومانی که می شــود چهار 
میلیارد تومان و تقریبا نزدیــک ۱۰۰ درصد هم عوارض 
واردات روی آن لحاظ شده تا به این عدد کامال غیر منطقی 
حدود هشت میلیارد تومان رسیده است.فرزانه بیان کرد: 
حال اگر قیمت دالر را همان حدود ۲۵ هزار تومان در نظر 

بگیریم، ارزش این ســری ۷ در بازار ایران می شود ٣۲۰ 
هزار دالر! یعنی شما برای یک ماشین ٣ سال کهنه )چون 
تمامی خودرو های امروز بازار دنیا مدل ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ 
خواهند بود( از برند ب ام و، هم انــدازه پولی را پرداخت 
کرده اید که در همه جای دنیا می توان با این حدود ٣۲۰ 
هزار دالر آخرین مدل رولزرویس ریت را خریداری کرد.این 
کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: حال تصور کنید قرار 
است از این مالکی که چندین برابر ارزش واقعی یک خودرو 
را پرداخت کرده و یکبــار هم عوارض و مالیات چندین و 
چندگانه وارداتش را هم پرداخت کرده و از طرفی سوخت 
آزاد اســتفاده کرده و ورود قطعات یدکی ماشین آن هم 
ممنوع است و با چند برابر ارزش جهانی آن را میخرد و از 
طرفی در شرایطی که واردات خودرو بیش از ٣ سال است 
که ممنوع شده، مجددا خواســته می شود که برای یک 
سال بیش از ۲۰۰ میلیون تومان )برای یک سری ۷ ب ام و( 
مالیات پرداخت کند.او گفت: بر این مسئله کامال واقفم که 
هدف از دریافت مالیات به این سبک، افزایش درآمد های 
دولت، بازتوزیع ثروت و جلوگیری از فعالیت های احتکاری 
است، اما این سئوال مطرح می شود که آیا در سایر نقاط 
دنیا تعریف دریافت مالیات از خودرو بنا بر نسبت قیمت 
آن در بازار همان کشور محاســبه می شود؟ شاید یکی 
از مناسب ترین مثال ها در این زمینه کشور آلمان باشد 
که محاسبه مالیات سالیانه یک خودرو متضمن بررسی 
فاکتورهایی، چون میزان دی اکســید کربن تولید شده 
در یک کیلومتر، گنجایش موتور، وزن و نوع سوخت و... 
است.این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: بر طبق 
همین فرمول در کشوری همانند آلمان، میزان مالیات 
یک دســتگاه ب ام و ۷٣۰ مدل ۲۰۱٨ با موتور بنزینی 
۴ سیلندر ۱۹۹٨ سی سی و وزنی معادل ۱.٨ تن که در 
هر یک کیلومتر تنها ۱٣۴ گرم دی اکســید کربن تولید 
می کند دقیقا چیزی حدود ۱۲۰ یورو )با یوروی ٣۰ هزار 
تومان( معادل ٣ میلیون و ٦۰۰ هزار تومان است که برای 
همین خودرو در کشورمان تنها بدلیل شرایط غیر واقعی 
قیمتی به حدود ۲۰٨ میلیون تومان می رسد.در محاسبه 
این مالیات اگر خودروی مذکور دیزل باشد )بدلیل اینکه 

آالیندگی بیشتری دارد( بر میزان مالیات افزوده و وقتی 
ســراغ خودرو های هایبرید می روید )بدلیل آالیندگی 
کمتر( به مراتب پایین تر بوده و برای مثال در کشور آلمان 
میزان مالیات ساالنه تویوتا پریوس مدل ۲۰۱٦ برابر با ۱۱۴ 
 NX۳۰۰ یورو است. محاسبه همین مالیات برای لکسوس
هایبرید که در هر کیلومتر، ۱۲۰ گرم دی اکسید کربن 
تولید می کند در حالی در آلمان دقیقا سه میلیون تومان 
است که در محاسبه جدید در کشورمان ۵٣ میلیون تومان 

تعیین شده است.

خودروهای لوکس، باید مالیات دهند
پور ابراهیمــی رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت 
و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
گفت: هر کاالیی که قیمت گذاری می شــود، متاثر از 
عرضه و تقاضاست. با تغییراتی که طی یک تا ۲ سال 
گذشته شاهد بودیم، قیمت بسیاری از کاالها افزایش 
یافته است.این مقام مسئول تشــریح کرد: سیاست 
مجلس این است که با توجه به کمبود مواد ارزش در 
شــرایط تحریم، اولویت تخصیــص ارز به کاالی غیر 
لوکس باشــد. در قدم اول ارز به کاالی اساسی سپس 
واسطه ای اختصاص می یابد. حداقل در ۲ سال اخیر 
از تخصیص ارز مستثنا بوده اند. او در خصوص اساس 
قیمت گذاری مالیات برای خودروهای لوکس، گفت: 
قیمت بر اســاس میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز است. 
اکنون در مصوبه بودجه امســال از خودروهای لوکس 
قرار اســت مالیات گرفته شــود و قیمت آن بر اساس 
میزان عرضه و تقاضا، شرایط بازار و نرخ ارز است. شاید 
جالب باشد میزان مالیات سالیانه یکی از گران ترین و 
آالینده ترین خودرو های دنیــا در آلمان را نیز برایتان 
محاسبه کنیم. مالیات یک ساله بوگاتی شیرون مدل 
۲۰۲۱ با موتور ۱٦ سیلندر ٨ هزار سی سی که در هر 
کیلومتر چیزی حدود ۵۱٦ گرم دی اکسید کربن تولید 
می کند، حدود ۲٣۰۰ یورو برابر با شصت و نه میلیون 

تومان است.

نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق 
بازرگانی ایران اظهار داشت: شغل های جدیدی به خصوص 
در فضای مجازی به وجود آمده که توانسته اشتغال را در 
کشور حفظ کند.به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران گزارشی از 
اشتغال در سال ۹۹ منتشر کرده است، در این گزارش آمده  
است: نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان ۱٣۹۹ 
منتشر شد. بررســی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش تر 
نشــان می دهد که ۹,۷ درصد از جمعیت فعال )شاغل و 
بیکار(، بیکار بوده اند. بررســی روند تغییرات نرخ بیکاری 
حاکی از آن اســت که این شاخص، نسبت به فصل مشابه 
در سال قبل ) زمستان ۱٣۹٨( ، ۰.۹ درصد کاهش یافته 
است.در این گزارش اشاره شده اســت: زمستان ۱٣۹۹، 
به میزان ۴۰,۹ درصد جمعیت ۱۵ ســاله و بیش تر از نظر 
اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران 
قرار گرفته اند. بررســی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی 
حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل )زمستان۱٣۹٨( ۱.۵درصد کاهش یافته است.در مورد 
مورد جمعیت شاغالن هم آمده: جمعیت شاغلین ۱۵ ساله 

و بیشتر در این فصل ۲٣ میلیون و ۱٣۵ هزار نفر بوده که 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۰۰ هزار نفر کاهش داشته 
است. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان 
می دهد که در زمســتان ۱٣۹۹، بخش خدمات با ۵۰,۴ 
درصد بیش  ترین سهم اشــتغال را به خود اختصاص داده 
اســت. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ٣٣,٨ درصد 
و کشاورزی با ۱۵.٨ درصد قرار دارند.در مورد نرخ بیکاری 
جوانان گزارش شــده: نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله 
حاکی از آن است که ۲٣,٦ درصد از فعاالن این گروه سنی 
در زمستان ۱٣۹۹ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ 
بیکاری این افراد نشــان می دهد، این نرخ نسبت به فصل 
مشابه در سال قبل )زمســتان ۱٣۹٨( ۲.۱ درصد کاهش 
یافته است.در ادامه تصریح شده است: بررسی نرخ بیکاری 
گروه سنی ۱٨ تا ٣۵ ساله نیز نشان می دهد که در زمستان 
۱٣۹۹، ۱٦,٨ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار 
بوده اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری 

این افراد نشان می دهد این نرخ نسبت به زمستان ۱٣۹٨، به 
میزان ۱.۰ درصد کاهش یافته است.این گزارش می افزاید: 
بررسی سهم اشــتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر 
نشان می دهد که در زمستان ۱٣۹۹، ۱۰,٨ درصد جمعیت 
شــاغل،  به دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، 
پیدا نکردن کار با ساعت بیش تر وC( کم تر از ۴۴ ساعت در 
هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در 
حالی است که ٣٣.۹ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیش تر، 
۴۹ ساعت و بیش تر در هفته کار کرده اند.چکیده نتایج در 
فایل پیوست قابل مشاهده است.اصغر آهنی ها در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد این آمار اظهار کرد: این 
داده های مرکــز آمار مربوط به نرخ بیکاری، شــاخص در 
مورد زمستان است. بهمن سال ۹٨ موضوع کرونا به وجود 
آمد که باعث افت در میزان اشتغال شد. اینکه در زمستان 
۹۹ میزان بیکاری کاهش پیدا کرده نشان می دهد بسیاری 
از مشاغلی که در اثر کرونا فرصت شغلی خود را از دست داده 

بودند، توانستند به شکلی خود را بازیابی کنند تا این مشاغل 
برگردند. وی افزود: البته برخی از شغل ها هنوز بازنگشته اند 
بلکه شــغل های جدیدی به خصوص در فضای مجازی 
به وجود آمده که توانسته اشتغال را در کشور حفظ کند. 
مشاغل مجازی شرکت های پشتیبانی دارند و در این آمار 
لحاظ شده اند. این موضوع نشان می دهد که افراد شروع به 
کارهایی برای خود کرده اند. نایب رییس کمیسیون مالیات، 
کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مسأله 
بهره وری گفت: اما در مورد راندمان آمارها نشان می دهد 
که در بسیاری از مشاغل دیگر راندمان قبلی وجود ندارد 
و کاهش پیدا کرده است اما مشغول به کار هستند. بعضی 
مشاغل به طور کلی از بین رفته اند اما این آمار نشان می دهد 
که مشاغل جدیدی که کمتر دچار مشکل حاصل از کرونا 
شده اند؛ توانسته اند  جایگزین شوند و این شغل های بیشتر 
مجازی هستند.وی در ادامه اضافه کرد: در مشاغلی مثل 
هتل داری، گردشگری و مشاغل عمومی دیگر اشتغال به 
شدت کاهش داشته و در مشاغلی مانند سینما راندمان و 

بهره وری کم شده است.

مدیر عامل بورس کاال گفت: در سال ۱۴۰۰ امکان مشارکت 
عموم مردم در بازار مســکن با ســرمایه های خرد، فراهم 
می شود.سلطانی نژاد مدیر عامل بورس کاال در گفت وگو 
با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
در پاسخ به این پرسش که، بورس کاال در سال ۱۴۰۰ چه 
برنامه هایی دارد؟ بیان کرد: در ســال ۱۴۰۰ برنامه هایی 
داریم، از جمله اینکــه معامالت گواهی ســپرده کاال بر 
دارایی هایی مثل برنج و همین طور برای محصوالت دیگر 
مثل قیر راه اندازی خواهد شــد.مدیر عامل بورس کاال در 
خصوص برنامه های دیگری که در سال ۱۴۰۰ در بورس 
کاال قرار اســت، تحقق یابد، گفت: سلف موازی استاندارد 

مسکن که مدت ها پیش قول داده شده بود و امکان مشارکت 
عموم مردم در بازار مسکن را حتی با سرمایه های خرد، فراهم 
می کند، راه اندازی خواهیم کرد.او در ادامه بیان کرد: بازار 
خرده فروشی نیز برای معامالت بعضی از کاالها، از جمله 
فوالد، در صورتی که تکلیف قانونی شود، راه اندازی خواهد 
شد.ســلطانی نژاد در خصوص راه اندازی تابلوی مناقصه 
گفت: همچنین تابلو مناقصه که در حال حاضر به صورت 
آزمایشی راه اندازی شده، در سال ۱۴۰۰ به طور رسمی راه 
اندازی خواهد شد و چرا که در بورس  کاال، سیستم معامالتی 

همیشه به شکل مزایده است، یعنی عرضه کننده، قیمت 
پایه را می گذارد و خریــداران با هم به رقابت می پردازند تا 
به آن قیمت برسند.او افزود: اما در بسیاری از مواقع ممکن 
است، به علت حضور خریدار عمده، شرکت، خواهان تعیین 
قیمت باشــد و یا کاال را با قیمت پایین تر خریداری کند و 
رقابت بر سر قیمت پایین تر باشد که به آن مناقصه می گویند. 
این یک انقالب در بورس کاال است، زیرا ما تا به حال، سیستم 
معامالت به شکل مزایده داشتیم، ولی هم اکنون وارد حوزه 
مناقصه خواهیم شد. همچنین در حال حاضر با وزارت نیرو 

در حوزه خرید کنتور و ترانسفورماتور شروع به کار کردیم، 
این رویه در حوزه های دیگر هم راه اندازی خواهد شد.

تبدیل نسیه شرکت ها به سرمایه در گردش
سلطانی نژاد در خصوص معامله خرید دین کاالیی تصریح 
کرد: در سال ۱۴۰۰ معامله خرید دین کاالیی، راه اندازی 
خواهد شد، یعنی اگر فروشنده به صورت نسیه کاالی خود 
را بفروشــد، پول آن را دریافت نمی کند و می تواند طلب 
خود را از خریداران، مجدد در بــورس کاال نقد کند و این 
کمک شایانی به افزایش نقدینگی فروشندگان در بورس 

کاال می کند.

معیار اخذ مالیات از خودروها چیست؟

دلیل کاهش  نرخ بیکاری در زمستان

خرید مسکن با سرمایه  های خرد در بورس ممکن می شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نرخ سکه ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت
معامالت روز پنج شنبه بازار سکه و طال از کاهش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت سکه و ۲۳ هزار تومانی نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار حکایت دارد.

قیمت هر قطعه سکه تمام با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی به  ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رسید، نیم سکه ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک 
گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.همچنین قیمت هر اونس طال در بازار های جهانی با کاهش اندکی به یک هزار  و 7۴۲ دالر رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۴5 

هزار تومان معامله می شود.
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راهکار خروج  بازار مسکن از التهاب
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

بازار مسکن دچار التهاب زیادی شده است و بایستی مانند کل دنیا از لحاظ آماری بدانیم که چند عدد خانه داریم 
و میزان واقعی خانه های خالی مشخص شود. از سوی دیگر بر اساس داده ها و دیتاها باید بتوانیم تصمیم گرفته و 
سیاست گذاری انجام دهیم. بنابراین حداقل دیتاها را از سامانه اسکان می توان به دست آورد و از سوی دیگر در 
همین اساس بحث های مالیاتی ایجاد می شود که یعنی می توان از مالیات به عنوان یک ابزار کنترل گر استفاده کرد.

این اقدام موجب خواهد شد عاملی بازدارنده در بازار ایجاد شود و از انباشت خانه های خالی در جهت سوداگری و 
داللی جلوگیری شود. به عبارتی خانه هایی که با آب و برق و گاز و نیروی کار و حمل و نقل یارانه ای ساخته شده اند 
نباید وسیله احتکار سوداگری و داللی قرار بگیرند.  البته در کل دنیا نیز برای خانه ها و امالک که با نرخ های آزاد و 
جهانی تولید و ساخته می شوند هم مقررات و سخت گیری های شدیدتری لحاظ شده است. بدیهی است پس از 
شناسایی و اشراف به خانه های خالی می توان ضمن فشار در جهت استفاده از این کانون ها در مسیر فروش یا اداره، 
به کاهش التهاب در این بازار کمک کرد. البته در این بخش به مالیات بایستی به عنوان ابزار کنترلی و بازدارنده نگاه 

کرد و به بعد تنظیم گری آن بهای بیشتری داد. 
این بستر برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در دستور کار است هم کمک بسزایی می تواند داشته 
باشد. چراکه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در صورت اجرای مناسب می تواند بازار مسکن، خودرو، طال و ارز را 
از نابسامانی و التهاب نجات دهد و منابع را به سمت فعالیت های مولد از جمله تولید هدایت نماید. برای موفقیت در 
این مسیر و خارج کردن مسکن از کاالی سرمایه ای ایجاد بستر مناسب و مکانیزم های پویا و توانمند ضرورت دارد. 

بنابر اظهــارات وزیــر راه 
و شهرســازی مالــکان و 
سرپرستان خانوار در صورت 
عدم ثبت امالک خود سامانه 
اسکان مشمول جرایمی از 
قبیل قطع یارانه تا محرومیت خدمات بانکی خواهند 

شد. همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد 
که هر خانواری که نسبت به درج اطالعات نادرست 
اقدام کند یا اطالعات خود را در ســامانه درج نکند، 
عالوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی کند از خدمات 
دولتی نمی تواند اســتفاده کند، بر این اســاس این 
خانوارها مشمول دو برابر جرایم مالیاتی خواهند شد.

به این ترتیب تمامی مالکان مکلف شده اند نسبت به 
ثبت امالک خود در ســامانه وزارت راه و شهرسازی 
اقدام نمایند. به گفته اســالمی، اکنون یک میلیون و 

۳۰۰ هزار واحد خالی شناسایی و معرفی شده است 
و با این ثبت نام جدید اعتبار سنجی صورت می گیرد 
که کمک می کند به تطبیق لیستی که به سازمان امور 

مالیاتی فرستاده شده است.
بنابر اظهارات فعاالن بازار مســکن سامانه بر اساس 
قانون دو هدف مشخص را پیگیری می کند؛ نخست، 
مالیات بر خانه هــای خالی که موضوع شناســایی 
یکی از وظایفی اســت که قانون گــذار برعهده این 
سامانه گذاشــته اســت و وزارت راه و شهرسازی به 
عنوان مجری این قانون باید ایــن کار را انجام دهد 
و مورد بعدی شناســایی محل اسکان خانوارهاست. 
تا پیش از تکمیل ســامانه، اطالعات سکونت خانوار 
در سطح کشور وجود نداشــت و یکی از مشکالتی 
که در حوزه برنامه ریزی مســکن با آن مواجه بودیم 
کمبود اطالعات بود که امیدواریم با تکمیل اطالعات 

توسط مردم در این سامانه و همراهی دستگاه ها این 
مشکالت برطرف شود. منابع حاصل از بخش مسکن 
به صندوق ملی مسکن واریز می شــود و منابع این 
صندوق برای تامین مســکن حمایتی مورد استفاده 
قرار می گیرد. وزیر راه و شهرسازی نیز درباره سامانه 
امالک و اسناد گفت: این سامانه، محل اسکان را ثبت 
و ضبط می کند تــا از اقداماتی که موجب برهم زدن 
تعادل بخش مسکن می شود جلوگیری کند. محمد 
اســالمی افزود: از ابتدای دولت هــدف این بود که 
مسکن را از کاالی سرمایه ای خارج کنیم و به عنوان 
کاالی مصرفی قلمداد شــود تا پول های سرگردان 
از بازار مسکن خارج شــود. وی ادامه داد: پول های 
سرگردان تالطم ایجاد کرده است و این قانون )ثبت 
تعداد امالک( بازدارندگی خوبی برای ورود سرمایه 

سرگردان به بخش مسکن دارد.

اخذ مالیات  از خانه های خالی با آغاز ثبت اطالعات ملک و اعمال جریمه برای متخلفان وارد فاز اجرایی شد

پایان احتکار مسکن؟
شایلی قرائی
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فعالیت بسیاری از رستوران 
ها و سلف سرویس ها با آغاز 
کرونا و تعطیلی های مداوم 
تحت تاثیر قــرار گرفته در 
حالــی که بســیاری از این 
واحدها برای همیشه در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند. 
در تهران بیش از ۳۰۰ رستوران به طور کامل تعطیل 
و بسیاری دیگر در اندیشــه تغییر کاربری به شغلی 

دیگر هستند. 
یکی از اصنافی که با شــیوع کرونا در همان ابتدای 
امر با کاهش مشتری و افت شدید تقاضا مواجه شد، 
صنف رستوران وسلف سرویس ها بود. ضریب باالی 
کشندگی بیماری درکنار مسری بودن شدید آن باعث 
شد تمام مراکز تجمع ازجمله تاالرها و رستوران ها به 
سرعت خالی شوند و بی اعتمادی به رعایت نکات ایمنی 
بهداشتی در تهیه غذا حتی سفارش های بیرون بر را 
هم با افت شدیدی را مواجه کرد. ۷۰درصد رستوران 
ها تعطیل شدند و ۳۰ درصد از این واحدهای صنفی 
تنها با تهیه غذای بیرون بر به فعالیت خود ادامه دادند 

که این روند هنوز هم ادامه دارد.
در همین رابطه علي اصغر میرابراهیمي، رئیس اتحادیه 
دارندگان رستوران و ســلف سرویس در گفت و گو با 
"کسب و کار" وضعیت واحدهای صنفی این بخش را با 

آغاز محدودیت های دو هفته ای تشریح کرد.
میرابراهیمي گفت: هنوز خسارات وارد شده به واحد 
های صنفی در بخش رستوران و سلف سرویس در سال 
گذشته جبران نشده است که با محدودیت هایی بیشتر 
با آغاز سال جدید روبرو شده ایم. تحمیل این تعطیلی 
ها در حالی که این صنف نهایت رعایت پروتکل های 
بهداشتی را داشته است ظلمی در حق واحدهای صنفی 
این بخش اســت که کوچکترین تقصیری در ایجاد 

وضعیت موجود نداشته اند. 

رئیس اتحادیه دارندگان رســتوران و سلف سرویس 
ادامه داد: نیروی کار بسیاری در این واحدهای صنفی 
مشغول بکار بوده اند که از سال گذشته به دلیل شیوع 
بیماری ناچار به ترک کار شده اند. هیچ رضایتی برای 
تعدیل نیروی کار توسط کارفرمایان در این صنف وجود 
نداشته اما تا به امروز صدها نفر از این کار خارج شده اند. 
میرابراهیمي خاطرنشــان کرد: ضرر و زیان اصناف 
بخصوص صنف رســتوران و سلف ســرویس با آغاز 
محدودیت های جدید قطعا بیشتر و بیشتر خواهد شد 
در حالی که حتی یک ریال از ســوی دولت حمایتی 
صورت نگرفته است. قرار بر این بود که دولت به اصناف 
کمک هایی را پرداخت کند اما دریغ از یک ریال. ۶۰ 
درصد از رستوران داران اجاره ای  هستند. تا این لحظه 
دولت هیچ کمکی به صنف ما نکرده و هیچ وامی نداده 
است. گفتیم دولت وامی با سود ۴ درصد بدهد تا کاسب 
بتواند اقساطش را پرداخت کند. اما دولت همان وام با 

سود ۱۲ درصد را هم پرداخت نکرد. متاسفانه با سیوع 
بیماری اعتماد مردم به رستوران ها کاهش پیدا کرد، 
گرانی اجناس نیز مزید بر علت شده است. مشکالت 
عدیده ای در صنف رستوران داران وجود دارد از جمله 
تهیه اجناس، حقــوق کارگران و بیمــه. با این حال 
نسبت به گذشته تقاضا فروکش کرده و مردم کمتر به 

رستوران ها مراجعه می کنند.
به گفته علي اصغر میرابراهیمي در آستانه ماه رمضان 
برقراری محدودیت ها می تواند خسارات بسیار زیادی 
را بر اصناف وارد کند. وی گفت: واحدهای صنفی این 
بخش گوشت قرمز را کیلویی ۲۶۰ تا ۳۰۰ هزار تومان و 
جوجه را کیلویی 8۰ هزار تومان تهیه می کنند و صرفه 
اقتصادی چندانی در کنار تمام این ضرر و زیان های 

کرونایی برای واحدهای صنفی ندارد. 
به گفته رئیس اتحادیه دارندگان رســتوران و سلف 
سرویس، هزینه پرسنل، هزینه های مالیات که دولت 

بدون توجه بــه درآمدهای واحدهــای صنفی آن را 
تصویب می کند، هزینه تامین مواد غذایی و گوشت، 
مرغ، ماهی و... ، تمام اینها دست به دست هم داده اند 
تا بسیاری از واحدهای صنفی در این حوزه تغییر شغل 
داده و یا از چرخه فعالیت خارج شوند. نزدیک به ۳۰۰ 
رستوران در این وضعیت تعطیل شده اند و کارگران 

بسیاری سرگردان برای یافتن شغل جدید هستند. 
میرابراهیمي افزود: سازمان مالیاتی سراغ واحدهای 
صنفی می آید و مالیات می خواهد. آقایان نمی دانند ما 
در یک سال اخیر کار نکردیم چه مالیاتی باید بدهیم. 
میرابراهیمی خاطرنشان کرد: قیمت غذای نهایی که 
در رستوران ها عرضه می شود نسبت به قبل از کرونا 
حدود ۳۵ درصد افزایش داشــته، تورم اعالمی هم 
بیشتر از ۳۲ درصد شده اســت. ارگان های ذی ربط 
کمی به فکر اصناف باشند وضعیت کسب وکار اصال 

خوب نیست. 

در نتیجه شیوع كرونا 300 رستوران تعطیل و صدها كارگر بیکار شدند  

موج تعطیلی و تعدیل نیرو در رستوران ها
بسیاری از رستوران داران در حال تغییر شغل خود هستند

شایلی قرائی
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رییــس انجمن ملــی خرمــای ایران بــا بیان 
اینکــه خرمای تــازه به مــاه رمضان امســال 
نمی رســد گفت: قیمت هرکیلوگــرم خرمای 
مضافتی در مبــدا تولید ۲۰ تــا ۲۱ هزار تومان 
 و خرمای کبــکاب ۱۲.۵ تــا ۱۳ هــزار تومان

 است.
محســن رشــید فرخــی رییس انجمــن ملی 
خرمای ایران اظهــار کرد: خرمای تــازه به ماه 
مبارک رمضان امســال نمی رســد زیرا چهار 
ماه تا فصــل برداشــت محصول جدیــد باقی 
مانده اســت وای انبار های از ســال زراعی قبل 
 پر اســت و مشــکلی بــرای تامین نیــاز مردم 

وجود ندارد.
وی افزود: وضعیــت تولید خرمــا  از نظر حجم  
و کیفیــت بهتر از ســال قبل اســت همچنین 
تغییری در مصرف نداشــته ایم و حتی صادرات 
کاهــش یافته اســت بنابراین بــا موجودی که 

 در انبار ها اســت نیــاز بازار داخلــی به راحتی 
تامین می شود.

رییس انجمن ملی خرمای ایــران با بیان اینکه 
قیمت خرما در مقایســه با ماه رمضان گذشته 
تغییر زیادی نداشته است ادامه داد: تنها محصول 
کشاورزی که مظلوم واقع شده و تقریبا تغییری 
نکرده خرما است، درحالی که تورم و هزینه های 
تولید باال رفته ولی شامل حال خرما نشده است. 
وی تصریح کرد:جلساتی با وزارت صمت  و ستاد 
تنظیم بازار داشــته ایم و مقرر شــد که خرمای 
ذخیره شده در انبار ها در اختیار مباشرانی قرار 
گیرد که این وزارتخانه معرفی کرده است . رشید 
فرخی با اشــاره به قیمت خرما های پر مصرف 
در ماه مبارک رمضان گفت: قیمت هرکیلوگرم 
خرمای مضافتی در مبدا تولیــد ۲۰ تا ۲۱ هزار 
تومان و خرمای کبکاب ۱۲.۵ تا ۱۳ هزار تومان 

است.

این روزها مسئوالن دولتی به جای مدیریت بازار قیمت 
انواع کاالهای اساسی توصیه های عجیبی را اعالم می 
کنند به نحوی که می گویند مردم در گرانی کاالها 
مقصر بوده و اگر در خرید مدیریت الزم را انجام دهند 

قیمت ها افزایش نخواهد یافت .
در طول چند مــاه اخیر مســئوالن دولتی به جای 
مدیریت بازار قیمت انواع کاالهای اساســی توصیه 
 های عجیبی را اعالم می کننــد به نحوی  که برخی 
می گویند مردم در گرانی کاالها مقصر بوده و اگر در 
خرید مدیریت الزم را انجام دهند قیمت ها افزایش 
نخواهد یافت برخی دیگر هم می گویند اگر کاالیی 

گران است آن را نخرید تا ارزان شود.
در جدیدترین اظهار نظرها هم شیوا به عنوان رئیس 
شورای رقابت با اشــاره به بیشترین شکایت مردم از 
خودروهای داخلی، گفته است:  کوئیک، شاهین و پژو 
۲۰۷ پاناروما، حدود ۳۰۰ شکایت داشتند به همین 
دلیل جلســه ای با حضور مدیران عامل شرکت های 
خودروساز و رئیس سازمان گسترش برگزار شد تا به 

این شکایات رسیدگی شود. در آن جلسه توافقی به 
عمل آوردیم تا کمیته ای برای رسیدگی به شکایت به 
خصوص برای این ۳ خودرو تشکیل شود.  وی با بیان 
اینکه بیشتر شکایت ها مربوط به قیمت کوئیک است، 
افزود: قیمت دست ما نیست و بر اساس ضوابط تعیین 
می شود. بیشتر شکایت مربوط به مبلغ واریزی در زمان 
خرید خودرو است. در زمان خرید خودرو افراد مقداری 
پول پرداخت می کنند به امید اینکه این مقدار پول، 
نصف قیمت خودرو باشد، اما با توجه به تورمی که ایجاد 
شده پول پرداختی نصف قیمت خودرو هم نمی شود 
و آن پول شاید یک چهارم قیمت خرید خودرو شود. 
رئیس شورای رقابت گفت: خریداران امیدوار بودند 
که نصف قیمت خرید خــودرو را پرداخت کرده اند 
در صورتی که افراد خودرو را به قیمت روز می خرند. 
شاید این قرار داد منصفانه نباشد. رئیس شورای رقابت 
اضافه کرد:  شورای رقابت سه قیمت، حداکثر، حداقل 
و منصفانه برای خودرو اعالم می کند و بر اساس نظر 

خبرگان قیمت نهایی تعیین می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستگاه های 
اجرایی نظیر وزارت رفاه، ســازمان ثبــت احوال و 
سازمان ثبت اسناد با بهانه هایی نسبت به ارائه آمار 
به سامانه ملی امالک و اسکان اقدام نکرده و ما این 
نگرانی را به دولت منتقل کرده ایم. ســید احسان 
خاندوزی، نماینده مردم تهران، ری و شــمیرانات 
در مجلس شورای اسالمی ضمن اشــاره به اینکه 
اگر کسی تا ۲ ماه آینده نســبت به تکمیل فرآیند 
خوداظهاری اطالعات سکونت و مالکیت اقدام نکند، 
با جریمه مواجه می شود، گفت: اطالعات ورودی مردم 
و شهروندان باید از طریق سازوکاری مورد ارزیابی 
قرار گرفته و راستی آزمایی شود. خاندوزی در تشریح 
خالء های فعلی قانون مالیات بــر خانه های خالی، 
گفت: بر اساس محتوای جلسۀ برگزار شده با دست 
اندرکاران فرآیند مالیات بر خانه های خالی که چندی 
پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار گشت، 
مشخص شد، برخی از دستگاه ها در ارائه اطالعات به 

سامانه ملی امالک و اسکان خصت به خرج داده و از 
دادن آمار امتناع کردند. وی در بیان اینکه این امتناع 
دســتگاه ه های اجرایی زمینه چک نهایی اطالعات 
خوداظهاری شــده مردم را دچار مشکل می کند، 
افزود: دستگاه های اجرایی نظیر وزارت رفاه، سازمان 
ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد با بهانه هایی نسبت 
به ارائه آمار به طور کامل اقدام نکرده و ما این نگرانی 
را به دولت منتقل کرده ایم. عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس، گفت: امیدواریم بــا هماهنگی های ایجاد 
شده در نهاد دولت شاهد رفع این نواقص و همکاری 
گسترده همه دستگاه ها برای تکمیل اطالعات سامانه 
ملی امالک و اسکان باشیم.خاندوزی در پایان با اشاره 
به اینکه برای تکمیل اطالعات دســتگاه ها مهلت 
۲ ماه وجود دارد، تاکید کرد: برای شیوه فعالیت در 
دســتگاه های اجرایی ۲ مدت زمان زیادی نیست و 
همه نهادهای ذی ربط باید در اسرع موقع نسبت به 

ارائه اطالعات به سامانه مذکور اقدام کنند.

یــک کارشــناس حــوزه کار معتقــد اســت 
همچنان که بــرای مقابله با کرونا ســتاد ویژه 
ای در کشــور تشــکیل شده اســت، برای مانع 
زدایی از تولیــد نیز باید کارگروه یا ســتاد ویژه 
ای متشکل از تمام قوا و دســتگاهها ایجاد شود 
و در قالــب یک تیم کارشناســی و پژوهشــی 
بــه مشــکالت بخشــهای تولیــدی و برطرف 
 کــردن موانــع پیــش روی تولیدکننــدگان 

بپردازد.
حمید نجــف اظهار کرد: برای برداشــتن موانع 
تولید نیازمند کار پژوهشی هستیم و باید تیمی 
متشــکل از تعدادی کارآفرین و تولید کننده و 
وزارتخانــه هایی مثل صمــت و کار در کنار هم 
 قرار گیرند و مشــکالت بنگاهها و کارخانه ها را 

رصد و بررسی کنند.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر قــوه قضاییه 
نزدیک به ۲۰۰۰ شــرکت و کارخانــه را که به 
دلیل مســایل جزئی یا حقوقی و قضایی بسته و 
کارگرانشــان بیکار شــده بودند، با تشکیل یک 
 تیم کارشناسی و پژوهشــی مجددا بازگشایی 

کرد.
این کارشــناس حوزه کار گفت: ممکن اســت 
مشــکل یک کارخانه یا بنگاه اقتصــادی، مواد 
اولیه یــا تبصــره ای در گمرک باشــد که اگر 
ســتاد ویژه ای مثل ســتاد مقابله با کرونا برای 
این منظور تشــکیل شــود و مانع زدایی کند، 
قطعا بــه حل مشــکل بنــگاه و بقــای آن در 
 بازار و حفــظ و صیانت از نیروهــای کار کمک 

خواهد کرد.
نجف گفت: همانطور که تصمیماتی که در ستاد 
ملی مقابله با کرونا گرفته می شــود الزم االجرا 
است، برای تولید هم باید ستاد ویژه ای تشکیل 
دهیم که مصوبــات آن برای همه کشــور قابل 
اجرا باشــد؛ در این ســتاد، دولت، قوه قضاییه، 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، وزارتخانه ها و 
دســتگاهها و نمایندگان مجلس حضور داشته 
باشــند و به دور از هرگونه نگاه جزیره ای و چند 
صدایی، تصمیم گیری کننــد و تصمیمات این 
ستاد برای کل کشــور از بانکها گرفته تا گمرک 
 و دیگــر مجموعه هــا و ســازمانها الزم االجرا 

باشد.
وی تصریح کرد: اگر این کارگروه و ســتاد ویژه 
راه اندازی شــود می تواند به تناسب نوع مشکل 
و موانع تولید اقدام کند مثال اگر مشکل، بدهی 
بانکی است با بانک نامه نگاری کند و مهلت بگیرد 
یا اگر یک مســاله حقوقی است، قوه قضاییه می 
تواند بخشی از این مســئولیت را برعهده بگیرد 
و چنانچه مشــکل در قوانین و مقررات موجود 
است، نمایندگان مجلس در صورت نیاز به تغییر 

یا بازنگری، قانون را اصالح کنند.
به گفته نجف، ایــن کارگروه یا ســتاد ویژه ای 
که برای بررســی و پایش مشــکالت بخشهای 
تولیدی راه اندازی می شــود بایــد قدرت نظام 
را پشــتوانه خود داشــته باشــد و هر دستوری 
 که ابالغ می کند در ســطح کشــور الزم االجرا 

باشد.

دستگاه های اجرایی برای ارائه اطالعات بهانه می آورند

مهلت 2ماهه دولت به منظور رفع نواقص سامانه امالک

تشکیل ستاد ویژه برای مانع زدایی از تولید

خرمای تازه به ماه رمضان امسال نمی رسد

قیمت خرماهای پر مصرف ماه رمضان

پیشنهاد عجیب شیوا به خریداران خودرو:

اگر ماشین گران است نخرید



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2169| شنبه 21 فروردین ماه 1400
ی

WWW.KASBOKARNEWS.IR

I N FO@biznews. ir

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
W

W
W

.K
A

S
B

O
K

A
R

N
E

W
S

.IR
ت: 

سای
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
16

ه  9
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 0

ن ما
ردی

رو
2  ف

1  |
به

شن
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دی
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزی

ت
W

W
W

.K
A

S
B

O
K

A
R

N
E

W
S

.IR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آی

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ایگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

معاون علمی و فناوری مطرح کرد؛
بيش از ۵00 شركت دانش بنيان در ناحيه نوآوری 

شریف فعاليت می كنند
معاون علمی رئیس جمهور با بیان اینکه محققان کشور عالوه بر تولید واکسن آبزیان، 
واکسن آنفلوآنزای فصلی انسانی را تولید کردند، گفت: در تولید قطار مترو و موتورهای 
سه سیلندر به خودکفایی رسیدیم.سورنا ستاری در »آئین بهره برداری از طرح های 
ملی معاونت علمی« که با حضور رئیس جمهور در قالب »شصت و یکمین برنامه افتتاح 
پروژه های کالن ملی« که به صورت ویدئو کنفرانسی از رسانه ملی پخش شد، گفت: ما در 
حوزه بیوتکنولوژی، اکوسیستم فعالی داریم به طوری که یکی از شرکت های دانش بنیان 
حوزه زیست فناوری توانست در سال گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه تحقیق و توسعه 
داشته باشد.معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به یکی از طرح های فناورانه 
که امروز به مرحله رونمایی رسید، گفت: واکسن آنفلوآنزا یکی از این طرح ها است که 
توسط محققان جوان کشور تولیده شده و به زودی به بازار عرضه خواهد شد.وی افزود: 
این شرکت دانش بنیان سه واکسن دیگر را عالوه بر واکسن آنفلوآنزا در برنامه تولید خود 
دارد.ستاری با بیان اینکه همچنین قرار است این شرکت دانش بنیان از شهریور امسال 
تزریق واکسن آنفلوآنزای فصلی انسانی را آغاز کند، گفت: این شرکت دانش بنیان از ابتدا 
تا انتهای حوزه واکسن را بر پایه دانشی که دارد، طراحی کرده و اکنون توانسته دانش 
فنی تولید واکسن را به دست آورد؛ دولت برای این شرکت فقط زمینه سازی می کند و 
در نهایت شاید وامی ارائه کند تا محصول شرکت توسعه پیدا کند.معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با اشاره به یک رام قطار مترویی هفت واگنه ایران ساخت گفت: پیش 
از شروع کار شرکت های دانش بنیان و همکاری سه مجموعه جهاد دانشگاهی، شرکت 
متروی تهران و یک شرکت دیگر، ساخت قطارهای مترویی تنها ۲۶ درصد بومی سازی 
شــده بود اما اکنون با تالش این مجموعه ها و ۱۸ شرکت دانش بنیان طی ۱۸ ماه به 
مرحله ای رسیدیم که بیش از ۸۵ درصد یک قطار، بومی سازی شده است.وی با بیان 
اینکه میزان داخلی سازی این قطار مترویی ۷۰ درصد شده است، گفت: درواقع ۷۰ 
درصد این قطار داخلی سازی شده و امکان تولید انبوه آن وجود دارد.ستاری با تأکید 
بر اینکه اکنون دانش فنی طراحی مترو را به دست آورده ایم، افزود: شهرداری قرارداد 
۱۰۵ واگن )۱۵ رام( را بسته که قرار است بخشی از نیاز کشور را به مرور تأمین کند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خطاب به رئیس جمهور گفت که الزم است که 
شما تأکید فرمائید قراردادهای داخلی با شرکت واگن سازی منعقد شود.وی با اشاره به 
رونمایی سوم که در خصوص افتتاح خط تولید موتور سه سیلندر است، گفت: این اولین 
قراردادی بود که در ابتدای برجام با یک شرکت اتریشی منعقد کردیم؛ طی ۱۵ سال 
اخیر، این بزرگترین سرمایه گذاری در بحث خودرو بوده که قرار است در آن ۱۰ نوع 
موتور به صورت همزمان تولید شود.ستاری با بیان اینکه امروز فاز اول این خط تولید 
موتور سه سیلندر رونمایی می شود، اظهار داشت: ۱۵۰ هزار موتور در سال می تواند از 
ظرفیت تولید این خط تولید باشد که به مرور تا ۵۰۰ هزار موتور قابل افزایش است و 
می تواند به صورت همزمان ۱۰ موتور را به تولید برساند.معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با بیان اینکه مشتری این خط تولید کاماًل مشخص است، افزود: همچنین 
در کنار رونمایی از این خط تولید، یک مرکز تست موتور خودرو را با همکاری دانشگاه 

تهران داریم که این می تواند یکی از بزرگترین مراکز تست موتور خودرو به شمار رود.

عدم پشتيبانی فيس بوک از نيم ميليارد كاربر هك شده 
به دنبال هک شدن بیش از ۵۳۰ میلیون کاربر فیس بوک و انتشار اطالعات آنها در 
وب، سخنگوی این شرکت اعالم کرد فیس بوک هیچ برنامه ای برای اطالع رسانی 
به این افراد و پشــتیبانی از آنان ندارد.اطالعات حدود ۵۳۰ میلیون نفر از کاربران 
فیس بوک که مربوط به قبل از ســال ۲۰۱۹ اســت اخیراً بر روی یک پایگاه داده 
عمومی منتشر شــده اســت. اما فیس بوک قصد ندارد برای آگاه کردن افراد هک 
شــده و مقابله با تبعات احتمالی این رویداد اقدام خاصی انجام دهد.شرکت های 
فناوری معموالً در صورت هک شدن و ســرقت اطالعات خصوصی کاربران خود 
ضمن عذرخواهی از آنها، با ارســال ایمیل از این کاربران می خواهند برای تغییر 
کلمه عبور اقدام کنند یا برخی توصیه های امنیتی به این اشخاص ارائه می کنند.

فیس بوک ضمن تأیید تعلق اطالعات سرقت شده به کاربران خود آنها را مربوط به 
قبل از سپتامبر سال ۲۰۱۹ دانسته و علت این رویداد را آسیب پذیری یکی از ابزار 
مورد استفاده در فیس بوک برای همگام سازی داده های مربوط به فهرست تماس هر 
کاربر دانسته است.این شرکت مدعی است آسیب پذیری مربوطه را برطرف کرده و 
نمی تواند به طور دقیق مشخص کند باید چه کاربرانی را از وقوع مشکل مذکور مطلع 
کند. فیس بوک اذعان کرده اطالعات هک شــده زمینه سرقت اطالعات حساس 
دیگری را از کاربران فراهم می آورد، اما حاوی داده های مالی و پزشکی افراد نیست.

معاونت امور بین الملل اتاق ایران منتشر کرد
فراخــوان جایزه یونســكو )كالينــگا( در زمينه 

عمومی سازی علم 2021
همه افرادی که از طریق نویسندگی، سخنرانی، فیلم سازی و یا تهیه کنندگی برنامه های 
رادیویی و تلویزیونی فعالیت چشــمگیری در زمینه انتقال )مؤثر( دانش، پژوهش و 
فناوری به عموم مردم انجام داده باشد، می توانند در فراخوان جایزه یونسکو )کالینگا( 
در زمینه عمومی سازی علم ۲۰۲۱ شرکت کنند.شرکت کنندگان در این فراخوان باید 
دانش و اطالعات کافی در خصوص نقش علم، فناوری و پژوهش عمومی در بهبود رفاه 
عمومی، غنی سازی میراث فرهنگی ملت ها و یافتن راه حل برای رفع مشکالت جهانی 
داشته باشند و هر کشور عضو یونسکو می تواند به توصیه انجمن های علمی، انجمن ملی 
نویسندگان و یا روزنامه نگاران علمی یک نفر واجد شرایط را از طریق کمیسیون های 
ملی به یونسکو معرفی کند.جایزه این فراخوان به مبلغ ۴۰ هزار دالر به همراه گواهی نامه 
و مدال نقرۀ آلبرت اینشتین یونسکو به برندگان اعطا می شــود.عالوه بر این، به فرد 
منتخب کمک هزینه ۵ هزار دالری و یک گواهی نامه به همراه فرصت مطالعاتی دو تا 
چهارهفته ای به کشور هند )به هزینه دولت هند( برای فعالیت های علمی اعطا خواهد 
شد.متقاضیان باید با توجه به اطالعات و شرایط مندرج در اطالعیه جایزه، نسبت به 
تکمیل فرم و ارســال مدارک مربوطه اقدام کنند. مدارک باید به صورت الکترونیک 
حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ایمیل science@irunesco.org ارسال شود و 

هرگونه نقص و یا تأخیر در ارسال مدارک، مانع بررسی آن خواهد شد.

تسهيل ورود نوآوران به صنایع معدنی
باتوجه به فعالیت تعداد زیادی از استارت آپ های ایرانی در بخش هایی مثل خدمات و توزیع، 
بخش معدن عرصه ای خالی از چالش های حضور رقبای متعدد به نظر می رسد.به گفته 
فعاالن معدنی، بخش معدن ایران کمتر مورد توجه فعاالن استارت آپی است. محمدرضا 
بهرامن رییس خانه معدن پیشتر به عدم ورود استارت آپ ها به این بخش اشاره کرد و گفت: 
»استارت آپ هایی در بخش عرضه و خدمات در کشور ما وجود دارند و استفاده از آن ها نتایج 
مطلوبی را به همراه داشته است. اما بخش معدن هنوز نتوانسته است از این نوآوری بهره مند 
شود«. به گفته بهرامن از سال  ۹۶ برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت استارت آپ ها آغاز 
شده است.هوشمندسازی فرایند کار در معادن، یکی از ماموریت هایی است که برای استارت 
آپ ها در سراسر جهان تعریف شده است. بخش معدن و صنایع معدنی هم مثل دیگر شاخه 
های صنعتی، در مراحل مختلف، از اکتشاف تا  استخراج، انتقال و توزیع می تواند از مواهب 
نوآوری و فناوری استفاده کند. باتوجه به فعالیت تعداد زیادی از استارت آپ های ایرانی در 
بخش هایی مثل خدمات و توزیع، بخش معدن عرصه ای خالی از چالش های حضور رقبای 
متعدد به نظر می رسد.روز گذشته رییس مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران )ایمینو( 
از ایجاد کنسرسیومی برای شرکت های دانش بنیان بخش معدن و صنایع معدنی خبر داد 

که می تواند امید زمینه ایجاد شرکت های فناوری محور معدنی را تسهیل کند. 

اخبار

مذاکرات توییتر برای خرید چهار میلیارد دالری کالب هاوس
شرکت توییتر در ماه های اخیر مذاکراتی برای خرید اپلیکیشن شبکه اجتماعی صوتی کالب هاوس به ارزش چهار میلیارد دالر داشته است. منابع آگاه به بلومبرگ گفتند مذاکرات دیگر در جریان نیست و معلوم نیست چرا متوقف 
شده است. توییتر و کالب هاوس در این باره اظهارنظر نکردند.اپلیکیشن کالب هاوس که ورود به آن تنها با دعوت امکان پذیر است، به کاربران امکان می دهد به بحث درباره موضوعات مختلف در چت روم صوتی بپردازند و اخیرا 

۱۰ میلیون کاربر هفتگی فعال گزارش کرده است.این اپلیکیشن پس از این که الون ماسک، میلیاردر و مدیرعامل شرکت تسال و مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک در آن ظاهر شدند و افراد بیشتری در دوران قرنطینه 
پاندمی کووید ۱۹ از این اپلیکیشن استفاده کردند، با افزایش محبوبیت روبرو شد.بر اساس گزارش رویترز، توییتر هم قابلیت الیو صوتی Space را عرضه کرد که قصد دارد ماه جاری برای همه کاربران قابل دسترس کند.

بررســی تعداد تراکنش ها 
حاکی از رشــد قابل توجه 
در  کارتــی  خریدهــای 
اســفندماه ۹۹ اســت، بــه 
گونه ای کــه تراکنش ها در 
شبکه الکترونیک پرداخت  کارت )شاپرک( از نظر ریالی 
۷۷.۴۱ درصد نسبت به اسفند ۹۸ رشد داشته است. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی و پایش آثار اقتصادی 
کرونا، خریدهای ایام عیــد ایرانیان در روزهای پایانی 
اسفند ماه، تعداد و رقم تراکنش های شتابی را باال برد. 
رشد قابل توجه خریدهای کارتی در اسفندماه نشان از 
بازگشت وضعیت عادی به بازارهاست. این می تواند خبر 
خوبی برای اصناف باشد اما این نگرانی را ایجاد کرده که 
افزایش شمار مبتالیان به کرونا در روزهای نوروز ناشی 
از همین موضوع عادی شدن مراودات در بازارها باشد.

تعداد تراکنش ها و رقم آنها در اسفند ۹۹ نشان می دهد 
که مردم در مقایسه با ماه قبل از آن و همچنین اسفند 
۹۸ بیشتر خرید کرده اند و بازارهای کشور به وضعیت 

عادی نزدیک شده است.براساس این گزارش، اسفند 
۹۹ برخالف اســفند ۹۸ که ویــروس کرونا به تازگی 
در کشور شــیوع پیدا کرده بود و باعث کاهش تعداد 
تراکنش های این ماه شده بود، با افزایش قابل توجهی 
در تعداد تراکنش هــا روبه رو بودیم. ایــن افزایش در 
تعداد تراکنش ها در حالی اســت که مــا همچنان با 
شــیوع ویروس کرونا دســت و پنجه نــرم می کنیم 
 اما گویــا دیگر مردم بــه حضور آن عــادت کرده اند. 
بر اســاس جدول ها نیز متوجه می شویم که در اسفند 
۹۹، بیش از ســه میلیارد و ۲۳۰ میلیــون تراکنش 
با ارزش پنج هــزار و ۸۲۲ میلیارد تومان در شــبکه 
الکترونیک پرداخت کارت پردازش شــده که نسبت 
به بهمن ماه رشــد ۹.۹۴ درصدی در تعداد و ۱۴.۳۵ 
درصــدی در ارزش ریالی داشــته اســت.همچنین 
تراکنش های اسفند ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۹۸ از 
نظر تعدادی ۴۱.۶۴ درصد و از نظر ریالی ۷۷.۴۱ درصد 

رشد داشته است که این آمار نیز قابل توجه است.
در اسفندماه سال گذشــته ۹۷.۶۲ درصد خریدهای 
شبکه شاپرک از نوع خدمت »خرید کاال و خدمات« و 
۲.۳۸ درصد نیز خرید شارژ و بسته های اینترنتی بوده 
است. در واقع بیش از پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از 

مجموع تراکنش های شتابی اسفندماه صرف خرید شده 
است.با مقایســه رقم خریدهای اسفندماه و بهمن ماه 
سال قبل می توان دریافت که احتماال خریدهای عیدانه 
مردم از طریــق کارت های بانکی بــرای نوروز ۱۴۰۰ 
نزدیک به ۵۶۰ میلیارد تومان ارزش ریالی داشته است.

جالــب اســت کــه در اســفند ۹۹، حــدود ۴۳۰ 

 میلیــون تراکنــش کارتــی بــا مبلغــی کمتــر از
 پنج هزار تومان ثبت شــده اســت. همچنین بیش 
از ۹۹۲ میلیــون تراکنــش نیــز با مبلغ پنــج تا ۲۵ 
هزار تومان و بیــش از یک میلیــارد و ۳۴۷ میلیون 
 تراکنش نیــز با مبلغ هــای بیش از ۲۵ هــزار تومان

 انجام شده است.

در اسفند 99، بيش از سه ميليارد و 230 ميليون تراكنش با ارزش پنج هزار و 822 ميليارد پردازش شده است

رشد ۷۷ درصدی خرید کارتی در اسفند ۹۹
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

کارشناسان فضای مجازی با تشریح برخی دالیل 
احتمالی منع دسترســی به سرویس های گوگل 
در ایران، اعتقاد دارند کــه تنها راه مقابله با اعمال 
قدرت شــرکتهای فناوری مانند گــوگل، بومی 
سازی ســرویس ها اســت.گوگل به تازگی ارائه 
برخی ســرویس های تجــاری و غیرتجاری خود 
را برای دسترســی کاربران ایرانــی متوقف کرده 
است. بسیاری از این ســرویس ها پیش از این نیز 
توسط گوگل برای کاربران ایرانی محدود بود اما 
هم اکنون حتی با اســتفاده از ابزار فیلترشکن و 
VPN نیز امکان دسترسی به این خدمات برای 
کاربران به ویژه کســب و کارها وجود ندارد.نبود 
اســتقالل در خدمات کاربردی فضای مجازی و 
وابستگی کشور به ســرویس ها و خدمات گوگل، 
ســبب شــده که این کمپانی و ســایر سرویس 
 دهنده هــای آمریکایــی، نســبت بــه کاربران

 ایرانی اعمال قدرت و رفتارهای یکجانبه داشــته 
باشــند.اقدام گوگل در تحریم کاربران ایرانی در 
اســتفاده از خدمات و ســرویس، پیش از این نیز 
ســابقه داشــته و برای مثال این سرویس دهنده 
بدون اعــالم به کاربــر، اپلیکیشــن هایی مانند 
هاتگرام و تلگرام طالیی را از گوشی کاربران ایرانی 
حذف کرد.با این حــال مطابق بــا آمارهایی که 
پیش از این از ســوی دبیر شــورای عالی فضای 
مجازی ارائه شــده گوگل صدهــا میلیارد تومان 
ســاالنه در ایران درآمد دارد اما عماًل ۴۴ درصد 
 از کلیه خدمات این ســرویس دهنده برای کشور

 ما مسدود است.

دالیل منع دسترســی کاربران ایرانی به 
سرویس های گوگل

سید مسعود شــریفی دبیر هیأت اندیشه ورزی 
فضای مجازی ســراج در گفتگو با خبرنگار مهر، 
در تشریح دالیل منع دسترسی کاربران ایرانی به 
برخی سرویس های گوگل می گوید: در خصوص 
محدودیت گوگل برای دسترسی کاربران ایرانی 
به برخی ســرویس های تجاری و غیرتجاری این 
ســرویس دهنده، تاکنون بیانیه رسمی از سمت 
گوگل منتشــر نشــده و همچنان در این زمینه 
ابهام وجــود دارد. به طور کل معلوم نیســت که 
 VPN این قطع دسترسی، مربوط به استفاده از
توسط کاربران می شــود و یا اینکه گوگل در حال 
شناســایی IP کاربران ایرانی اســت.وی گفت: 
آنچه که مشخص است این اســت که استفاده از 
VPN برای اتصال به ســرویس های گوگل، در 
تحلیل داده های گوگل اختالل ایجاد می کند و این 
سرویس دهنده نمی تواند دیتای کاربران را تفکیک 
و آن را تحلیل کند. به همین دلیل از آنجایی که این 
سرویس دهنده به شــدت دیتاخواه است، ممکن 
است ممنوعیت دسترسی کاربران به دلیل استفاده 

از VPN باشد.

موانعی که گوگل برای کسب و کارها ایجاد 
می کند

شــریفی تاکید کرد: بــه هر حــال وجهه گوگل 
آنقدر وقیحانه اســت که خود را ملزم به هیچ گونه 
پاسخگویی نمی داند و به نوعی ما را اصاًل به حساب 
نمی آورد.وی با اشــاره به موانعی کــه رفتارهای 
یکجانبه گوگل برای کسب و کارهای ایرانی ایجاد 
کرده اســت، گفت: برای مثال گوگل آنالیتیکس 
)Google Analytics( بــه عنــوان یک ابزار 
تحلیل گر گوگل، نقــش مهمی در ارزیابی و رصد 
رفتار کاربران برای کســب و کارهــا دارد. اما این 
سرویس دهنده، ایران را به صورت کامل به رسمیت 
نشــناخته و رفتار کاربران ایرانی را خیلی دقیق 
نشان نمی دهد. این سرویس، زبان فارسی را زبان 
فارســی مردم منطقه در نظر می گیرد و به همین 
دلیل کســب و کارهای ایرانی برای اســتفاده از 
این سرویس باید با نام کشــورهای همسایه وارد 
شوند.این پژوهشگر فضای مجازی افزود: کسانی 
که فروشــگاه اینترنتی دارند به ایــن ابزار گوگل 
نیاز دارند امــا تحریم کاربران توســط گوگل در 
این سرویس بسیار احســاس می شود و کسب و 
کارها برای دسترســی به آن مجبور به استفاده از 
فیلترشکن می شــوند.وی با تاکید بر اینکه اغلب 
ســرویس های گوگل از طرف این کمپانی، برای 
کاربران ایرانی محدود اســت، گفت: اســتفاده از 
فیلترشکن، داده های گوگل آنالیتیکس را تخریب 
می کند و درست نمایش نمی دهد. این یک مانعی 

برای کسب و کارها است.

ترس از اپ های بومی »نویگیشن« را فعال 
کرد

این کارشــناس با اشــاره به فعال شدن سرویس 
گوگل نویگیشن )Google Navigation( در 
اسفندماه سال ۹۹ که تا پیش از این برای کاربران 
ایرانی غیر فعال بود، گفت: این ســرویس رقیبی 
برای اپلیکیشن های نقشه است. گوگل به محض 
اینکه مطلع شــد که برای سرویس »گوگل مپ« 
در ایران، رقیب بومی ایجاد شده و این رقبا در حال 
رشد هستند و مردم از آنها بیشتر استفاده می کنند، 
به سرعت سرویس نویگیشن خود را در ایران فعال 
کرد.وی گفت: شاید وابستگی ما به سرویسی مانند 
»گوگل آنالیتیکس« با نمونه داخلی حل نشــود، 
چرا که دسترسی به دیتای مورد نیاز برای تحلیل، 
تنها در اختیار گوگل است اما سرویس های ساده تر 
را می توان در کشور بومی سازی کرد. در کنار آن 
باید در خصوص محدودیت دسترســی هایی که 
گوگل برای کاربران ایرانی ایجاد می کند، مطالبه 
گری داشته باشیم.این پژوهشگر فضای مجازی با 
تاکید بر اینکه نباید تحت حاکمیت گوگل باشیم 
و باید بتوانیم قوانین محتــوای خودمان را در این 
فضا داشته باشیم، خاطرنشان کرد: همانگونه که 

سرویس نقشــه آنالین به عنوان یکی از خدمات 
استراتژیک در کشور بومی سازی و رقیب گوگل 
شده است، در صورتی که در الیه خدمات کاربردی 
به ســمت امکانات ایرانی برویم و شــبکه خود را 
توســعه دهیم، می توانیم با این اعمال سیاست ها 

مقابله کنیم.

اینترنت جهانی رفته رفته حذف می شود
شــریفی با اشــاره به محدودیت هایی که ســایر 
ســرویس دهنده های آمریکایی از جمله آمازون 
در ارائه سرویس به کاربران ایرانی اعمال می کنند، 
گفت: کاربران ایرانی به ســایت های فروش بین 
المللی دسترســی ندارنــد و در این حــوزه ما با 
محدودیت مواجه هســتیم. این موضوع و ســایر 
موارد تحریم در این حوزه باید در توافق با کشوری 
مانند چین و یا کشــورهای اروپا، برای دسترسی 

آزاد به ابزارهای فناورانه، مورد مطالبه قرار گیرد.
وی گفت: اگرچه راهــکار کامل مقابلــه با تمام 
تحریم های فضای مجازی و قطع وابستگی ها در 
این حوزه، توســعه شــبکه ملی اطالعات خواهد 
بود. چرا که به طور قطع هیچ کشــور و یا شرکتی 
دوســت و رفیق ما نبود و به راحتی می توانند یک 
سری ســرویس های پایه را بر ما محدود کنند. به 
همین دلیل لزوم وجود سرویس های پایه در شبکه 
ملی اطالعات احســاس می شــود.این پژوهشگر 
فضای مجازی با اشاره به پررنگ شدن مجادله های 
بین المللی بر ســر مدیریت اینترنت و ســاختار 
خدمات فضای مجازی به ویــژه دعواهای چین و 
آمریکا گفت: به نظر می رسد اینترنت یکپارچه و 
جهانی کم کم حذف شــود و با توجه به سیاستی 
که کشــورهای مختلف در تفکیــک پهنای باند 
داخلیشان از اینترنت بین الملل در پیش گرفته اند، 

اینترنت به شکل فعلی دیگر وجود نداشته باشد.

عرصه برای رقبای داخلی باز می شود
مرتضی افتخار کارشناس علوم داده نیز در گفتگو با 
خبرنگار مهر، درباره نحوه محدودسازی دسترسی 
کاربران ایرانی به برخی خدمات گوگل توضیح داد 
و گفت: بررسی های ما نشان می دهد که کاربرانی 
که با VPN اشــتراکی و با داشتن IP ثابت روی 
VPN از سرویس های گوگل استفاده می کردند، 
با منع دسترسی مواجه شده اند. اما کاربرانی که از 
IP های متغیر و VPN رایگان استفاده می کنند، 
همچنان می تواننــد به این خدمات دسترســی 
داشته باشند.وی با بیان اینکه با این اعمال سیاست 
گوگل، کاربران در استفاده از یک سری سرویس ها 
با عدم دسترسی مواجه شده اند، افزود: برای انجام 
برخی سرویس ها نیز گوگل از کاربر می خواهد که 
الگین شــود تا بداند که اطالعات کاربر چیست.

افتخار با اشاره به اینکه تا پیش از این برای دریافت 
ســرویس هایی که مربوط به کار داده و یادگیری 

ماشین اســت مجبور به اســتفاده از فیلترشکن 
 VPN بودیم، گفت: هم اکنون این ســرویس با
نیز قابل ارائه نیســت. شاید برخی خدمات گوگل 
برای استفاده روزمره در جستجو و مشاهده ویدئو 
محدودیتی نداشته باشد اما این محدودیت برای 
کســب و کارهای حرفه ای در یادگیری ماشــین 
مشکل زا شده است. برای مثال سرویس کتابخانه 
تنســورفلو )TensorFlow( بــرای یادگیری 
ماشین متعلق به گوگل اســت اما ایرانی ها به آن 
دسترســی ندارند و تا پیش از این از فیلترشکن 
برای دریافت امکانات آن اســتفاده می کردند.این 
کارشناس تاکید کرد: سابقه این قضیه پیش از این 
در مورد گوگل آنالیتیکس وجود داشــت و زمانی 
که گوگل متوجه می شــد که کاربر از کدام کشور 
است، دسترسی به ســرویس را قطع می کرد.وی 
گفت: برعکس این اتفاق شاهد فعالسازی سرویس 
نویگیشن از سوی گوگل در ایران هستیم و پاسخی 
برای این تناقض وجود نــدارد. با این حال یکی از 
تئوری های محتمل این است که برای این سرویس 
نقشه گوگل در ایران، یک سری کسب و کارهای 
رقیب بومی ایجاد شده و گوگل برای آنکه عرصه 
را روی این کســب و کارها تنگ کند، نویگیشن 
را در ایران فعال کرده اســت.این کارشناس علوم 
داده اظهار داشــت: با این وجود، منع دسترسی 
به خدمات گوگل می تواند عرصــه را برای رقبای 
داخلی باز کرده و کسب و کارهای مشابه می توانند 

با ارائه سرویس قوی در ایران، فعال شوند.

»بومــی ســازی«؛ آلترناتیــو مقابله با 
سیاست های یکجانبه گوگل

افتخار ادامــه داد: اینکه بتوانیم ســرویس آلترناتیو و 
جایگزین برای این خدمات پیدا کنیم اولین گزینه روی 
میز است. حداقل برای رفع نیاز مردم، شاید نقطه شروع 
باید این باشد که پلتفرمی در ایران توسعه پیدا کند که 
خدمات مناســب به مردم بدهد.وی گفت: در کنار آن 
این موضوع فرصت خوبی است که به سمت کشورهایی 
برویم که سیاســت های زورگویانه و تمامیت خواه مثل 
گوگل نداشــته باشــند و اجازه دهند که مردم ایران از 
خدمات آنها استفاده کنند.این کارشــناس با اشاره به 
سیاست های کشورهایی مانند چین و روسیه در حوزه 
فضای مجازی و نیز توافق همــکاری بلند مدت ایران و 
چین، گفت: چین توانسته استقاللش را در فضای مجازی 
حفظ کند و مساله اســتقالل اینترنت را تضمین کرده 
است. ایران نیز می تواند برای حل این مشکل از چنین 
فرصت هایی استفاده کند.به گفته افتخار، ابعاد غول های 
فناوری دنیا آنقدر بزرگ است که حتی دیگر دولت ها نیز 
نمی توانند سیاست های خود را روی آنها اعمال کنند. به 
همین دلیل بهترین راهــکار برای مواجهه با این اعمال 
قدرت ها، داشتن ســرویس های قوی بومی خواهد بود 
 که به عنوان رقیب، در کنار سرویس هایی مانند گوگل 

فعالیت کنند.

یک نماینده مجلس گفت: حمایت های گسترده ای اعم از 
بسته های حمایت مالی و تسهیالتی و حمایت های مالیاتی 
در طرح جهش تولید گنجانده شده است.به گزارش معاونت 
علمی و فناوری، طرح حمایت از تولیدات دانش بنیان توسط 
نمایندگان در مجلس شورای اسالمی مطرح شد و در ماه های 
گذشته در کمیســیون های آموزش و تحقیقات و صنایع 
مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت.کلیات این طرح 
در نهایت در ۱۷ فروردین ماه سال جاری، در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی، تصویب شد. امیدهای بسیاری به 
تأثیرات مثبت این قانون وجود دارد. در حال حاضر کمیسیون 
آموزش و تحقیقات در حال بررسی بیشتر این قانون است 
تا جزئیات بیشــتری به کلیات آن اضافه شود.به گفته روح 

اهلل متفکر آزاد عضو این کمیســیون، نمایندگان در تالش 
هستند تا با جذب نظرات مختلف کارشناسی، قانونی متقن 
و همه جانبه تر را به تصویب برسانند.وی بیان کرد: با توجه 
به اهمیت توجه به توسعه زیست بوم دانش بنیان و صنایع 
خالق، خوشبختانه کلیات طرح جهش تولید دانش بنیان، 
با رأی قاطع نمایندگان و با ۲۰۷ رأی به تصویب رسید.عضو 
کمیسیون آموزش و تحقیقات، مجلس شورای اسالمی در 
ادامه افزود: پیش از تصویب طرح نیز، با توجه به اهمیت آن، 
فوریت این طرح به رأی گذاشته شد و نمایندگان بر اساس 
ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی مجلس، فوریت آن را به تصویب 
رساندند، اولویت بخشی به این طرح در کنار ده ها طرح دیگر، 
نشانگر سطح اهمیت این موضوع در قوه مقننه است.دانشیار 

دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز با اشاره به شعار سال 
جاری مبنی بر »پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«، گفت: یکی 
از مصادیق پشــتیبانی، می تواند تصویب قوانین مناسب و 
تسهیل بسترهای تولید محصوالت خالق و دانش بنیان باشد. 
البته در مورد این طرح، پیشنهادات بسیاری وجود دارد و با 
توجه به جزئیات پرشمار مورد نظر نمایندگان، طرح جهش 
تولید دانش بنیان برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و 

تحقیقات مجلس ارجاع شد.
آزاد، افزود: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان 
کمیسیون اصلی و کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون 
ویژه جهش تولید به عنوان کمیسیون های فرعی در مورد 
این طرح اعــالم نظر خواهند کرد. یکی از مســائلی که در 

رابطه با این طرح در دست بررسی قرار دارد، موضوع حمایت 
از صنایع نرم و خالق اســت.عضو فراکســیون نمایندگان 
استان آذربایجان شرقی، ضمن تاکید بر لزوم توجه به همه 
خواست های فعاالن دانش بنیان، گفت: خبرهای بسیار خوبی 
برای فعاالن دانش بنیان و خــالق وجود دارد. حمایت های 
گسترده ای اعم از بســته های حمایت مالی و تسهیالتی و 
حمایت های مالیاتی در این طرح گنجانده شده است.وی 
همچنین بیان کرد: ما در مجلس شورای اسالمی در تالش 
هستیم تا ابزار قانونی الزم را در اختیار مدیریت اجرایی کشور 
قرار گیرد، امیدواریم، مدیران نیز از تمام ظرفیت های این 
قانون بهره برداری کنند و پاســخگوی حداکثری نیازهای 

زیست بوم نوآوری و فناوری در کشور باشند.

دالیل منع دسترسی کاربران ایرانی به سرویس های گوگل

ارائه تسهیالت گسترده به دانش بنیانها با اجرای طرح »جهش تولید«


