
با توجه به برخی ابهامات مطرح شده درباره کارت 
یارانه نان و واکنشی که سازمان برنامه و بودجه به این 
موضوع داشته، ظاهرا قرار است متقاضی خرید نان 
با همان کارتی که یارانه دریافت می کند، پرداخت را 
نیز انجام دهد اما میزان پرداخت و دریافت متفاوت 
خواهد بود.به گزارش ایســنا، در جریان حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی، دولت اعالم کرده بود که در ابتدا به 
حذف یارانه نهاده ها ورود می کند و در ادامه گندم و 
دارو در دستور کار اســت که  در همین رابطه اعالم  
مســئوالن ســازمان برنامه و بودجه درباره کارت 
یارانه نان، برداشــت های متفاوتی ایجاد کرد ولی 
مروری بر اظهارات قبلی مســئوالن سازمان برنامه 

و بودجه و واکنــش تازه این ســازمان، تا حدودی 
جریان کارت یارانه را مشــخص مــی کند.پیش تر 
میرکاظمی - رئیس ســازمان برنامه و بودجه -در 
این رابطــه اعالم کرده بود کــه تمرکز فعلی دولت 
بر حذف ارز ۴۲۰۰ نهاده هاســت و  در مورد دارو و 
نان در فاز دوم و بســته به مصوبــه مجلس تصمیم 
گیری خواهد کرد.طبق توضیح وی، اگر کســی در 
نانوایی خرید نان انجام دهد، با کارت یارانه ای که در 
اختیار دارد، آن را حساب می کند؛ به طوری که به 
نانوا قیمت جدید پرداخت خواهد شد اما از خریدار 
همان قیمت قبلی کسر می شــود.رئیس سازمان 
برنامه و بودجه این را هم گفته بــود که راه اندازی 

ســامانه مربوطه بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 
در حال بررسی است و در صورت نهایی شدن اجرا 
خواهد شد.این در شــرایطی است که در تازه ترین 
واکنش به این موضــوع، روابط عمومی ســازمان 
برنامه بودجه نیز اعالم کرده که نه قرار است کارت 
نان صادر شده و نه کوپنی در دستور کار قرار گیرد 
بلکه اگر طرح نهایی شود، فقط مصرف کننده نهایی 
با همان کارتی که یارانه می گیرد، نان یارانه ای هم 
خواهد خرید.در حال حاضر گندم، جو، ذرت، کنجاله 
سویا، روغن خام و دانه های روغنی به همراه بخشی 
 از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز ترجیحی

 وارد ایران می شود.

پس از اینکه شرکت خودروسازی تسال دوج کوین 
را به عنــوان ارز دیجیتال برای خریــد کاال در وب 
ســایت ســازنده خودروهای الکتریکی پذیرفت، 
ارزش این رمــزارز افزایش یافــت و طبق گزارش 
کوین دســک طــی ۲۴ ســاعت گذشــته ۱۵.۶ 
 درصد صعود کــرد و بــه ۰.۱۸۹۰ دالر رســیده

 است.
به گزارش ایســنا به نقل از یاهــو فایننس، ایالن 
ماســک، مدیرعامــل تســال در توییتــی گفت: 
 »کاالهــای تســال بــا دوج کویــن قابــل خرید

هستند.«
این شــرکت اکنــون برخــی از کاالهــا )البته نه 

وســایل نقلیه( ازجملــه ســگگ کمربنــد گیگا 
 تگــزاس را بــا ارز دیجیتــال قیمت گــذاری 

می کند.
پس از اینکه دوج کوین به عنوان یک گزینه پرداخت 
در وب سایت تسال ارائه شــد قیمت آن ۱۱ درصد 

افزایش یافت.
دوج کویــن در حــال حاضــر یازدهمین ســکه 
ارزهــای دیجیتال بــا ارزش بــازار ۲۵.۲ میلیارد 
 دالر اســت امــا رکــود در بــازار گســترده تر 
ارزهای دیجیتال در روزهای اخیر، قیمت دوج کوین 
را به پایین ترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۱ رساند 
و این رقم نســبت به باالترین رکورد خود در ماه مه 

سال گذشته ۷۴ درصد کاهش یافته است.تسال سال 
گذشته، برای مدت کوتاهی پرداخت با بیت کوین را 
برای محصوالت خود ازجمله خودروهایش پذیرفت 
اما ماسک در ماه مه ۲۰۲۱ اعالم کرد: تسال پذیرش 
این ارز دیجیتال را به دلیل نگرانی در مورد مشکالت 
زیست محیطی متوقف خواهد کرد البته نگفته است 
که نگران مسائل زیست محیطی مربوط به دوج کوین 

نیز هست یا خیر.
تحلیلگــران عنــوان کردنــد: اســتخراج ایــن 
 ارز دیجیتــال نیــز هزینــه قابل توجهــی برای

 محیط زیست دارد.

۲۲۵۰ خودرو وارداتی که سال هاست در گمرک دپو 
شده است، بین رایزنی های مناطق آزاد برای واگذاری 
به آنها و صاحبان کاال مانده و تکلیف  مشخصی ندارد 
ولی رایزنی بــرای واگذاری ها همچنــان ادامه دارد و 
مناطق آزاد به طور جدی روی آن حساب کرده است.

به گزارش ایسنا، ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو طی 
چند ســال اخیر و تا قبل از ممنوعیت واردات در سال 
۱۳۹۷ وارد گمرک شد،  خودروهایی که عمدتا به استناد 
مجوزهای دولت و با انجام ثبت سفارش وارد شده اند ولی 
درگیر تصمیم یکباره دولت برای ممنوعیت واردات شد 
و حقوق ایجاد شده برای صاحبان کاال را تحت تاثیر قرار 
داد.به هر ترتیب در فاصله دی ماه ۱۳۹۷ تا شهریورماه 
سال گذشته با صدور مصوبه هیات دولت و طی چند 
مرحله، زمان تعیین شد تا طبق دستورالعمل مربوطه 
صاحبان خودرو جهت تعیین تکلیــف اقدام کنند و 
گزارش نهایی گمرک ایران نشــان داد که از مجموع 
خودروهای وارداتی، ۲۲۴۹ دستگاه باقی مانده است، 
به هر حال بخشی از این خودروها دارای پرونده قضایی 
بوده و یا حدود ۱۰۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش نبوده و 
امکان ترخیص آنهای آن وجود نداشت.اما درباره تعیین 
تکلیف خودروهای توقیفی و آن دسته که در گمرک 

مانده است، از پایان سال گذشــته ماجرای واگذاری 
به مناطق آزاد مطرح شــد که در ابتــدا بحث ۱۵۰۰ 
دستگاه بود ولی در ادامه سازمان اموال تملیکی اعالم 
کرد که مقرر شده تمامی خودروها تعیین تکلیف شود 
که بر این اساس موضوع در کمیسیون اقتصادی هیات 
دولت مطرح و مقرر شد با تصویب نهایی در دستور کار 
قرار گیرد.این در حالی است که اظهارت اخیرا سعید 
محمد - دبیر شــورای عالی مناطق آزاد از رایزنی های 
جدی برای ورود خودروها به مناطق آزاد حکایت دارد؛ 
وی با اشاره به نگرانی ها در مورد تردد خودرو در کیش و 
قشم گفته است که "به دلیل ممنوعیت واردات خودور 
به کشور، کمبودهایی در مناطق احساس می شود که با 
تزریق ۲۳۰۰ خودروی خارجی این کمبود رفع خواهد 
شد، با حمایت و تصمیم دولت خودروهای توقیفی به 
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در این جزایر مطرح 
و اضافه می شــود."طرح واگذاری خودروها به مناطق 
آزاد در حالی مطرح است که چندی پیش گمرک ایران 
برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده چند پیشنهاد 
به دولت ارائه و مقرر شد در مورد آن بررسی انجام شود. 
طبق پیش نویسی که از ســوی ارونقی -معاون وقت 
گمرک ارائه شد، پیشنهاد شد که ثبت سفارش برای 

واردات خودروهای ســواری که تا تاریــخ ۱۶ دی ماه 
۱۳۹۷ دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه 
و آزاد هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز 
متقاضی با اظهار منشــأ ارز به بانــک مرکزی بالمانع 
باشد.در  پیشنهاد گمرک در مورد خودروهای سواری 
با حجم موتور باالتر از ۲۵۰۰ سی ســی نیز که امکان 
ترخیص نداشت، تاکید شد که خودروهای مربوط به 
جانبازان که تا شــهریورماه ۱۳۹۳ وارد گمرک شده و 
دارای ثبت سفارش است، از این موضوع مستثنی بوده 
و امکان ترخیص داشته باشد و درباره مناطق آزاد نیز 
خودروهای ســواری بدون الزام به رعایت محدودیت 
حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی که تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای 
آنها توسط مناطق آزاد قبض انبار صادر شده با رعایت 
مقررات مربوطه، جهت شماره گذاری و تردد در محدوده 
مجاز تعیین شده در مناطق آزاد قابل ترخیص باشد.اما 
در مورد خودروهای توقیفی دارای پرونده قضایی هم 
محدود به زمان نشده و پیشنهاد شد که انجام تشریفات 
گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که 
رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آن ها از ســوی مرجع 
رسیدگی کننده صادر می شــود، مشمول قید زمانی 

برای ترخیص نیست و با رعایت مقررات ترخیص شود.

یک مزرعه بــزرگ غیرقانونــی ارز دیجیتال با 
۲۳۵ دســتگاه ماینر در بزرگراه فتــح تهران، با 
تالش نیروهای عملیاتی و حراســت شــرکت 
 توزیع نیــروی برق تهــران بزرگ شناســایی

 و جمع آوری شد.
بــه گــزارش وزارت نیــرو، بــا هوشــیاری 
کارشناســان گــروه حفاظــت فیزیکــی دفتر 
 حراســت و امــور محرمانــه ایــن شــرکت 
 و نیروهای بازرسی و عملیاتی منطقه برق رودکی،
  یــک مزرعــه بــزرگ ارز دیجیتــال کــه بــا

 اســتقرار ۲۳۵ دســتگاه ماینر در انبار متروکه 

یک کارخانه، اقدام به اســتخراج غیرقانونی ارز 
دیجیتال با اســتفاده از تعرفه هــای مخفف برق 
می کرد، شناسایی شد."کاظم دهقان پور" مدیر 
 دفتر حراســت و امور محرمانه شرکت توزیع ن

 یروی برق تهران بزرگ با اعــالم این خبر افزود: 
 در راســتای مبــارزه بــا ســودجویان کــه 
بــا اســتفاده غیرمجاز از شــبکه برق شــهری 
منجر به بروز اختالل در تامیــن برق هموطنان 
 می شــوند، با هماهنگی پلیس امنیت اقتصادی

از  قضایــی  دســتور  کســب  و  تهــران    
دادســرای ناحیه ۳۲ تهران، ضمن جمع آوری 

ماینرهای غیرمجاز، رســیدگی به پرونده متهم 
در مراجع قضایــی به دلیل اســتفاده غیرمجاز 
 از شــبکه توزیــع بــرق، در دســتور کار قرار

 گرفت.وی از شــهروندان تهرانی درخواســت 
 کــرد در صــورت اطــالع از وجــود مــزارع
دیجیتــال ارز  اســتخراج  غیرمجــاز    

تلفــن  شــماره  طریــق  از  را  مراتــب   
 ۸۸۰۵۷۰۴۴ و یــا مراجعه به پایــگاه اینترنتی

 www.tavanir.org.ir/samaat ثبــت 
 کرده و در صورت صحت اطالعات از پاداش های 

تعیین شده بهره مند شوند.

نتایج بررسی های شرکت بارکلی هیج نشان می دهد 
که صندوق های ارزهای دیجیتال جهانی در ســال 
گذشته پس از افزایش قیمت بیشتر ارزهای دیجیتال 
مانند بیت کوین و اتریوم در میــان گرایش نهادها و 
پذیرش بیشتر از سوی قانون گذاران در سراسر جهان، 
رشد چشمگیری داشتند.به گزارش ایسنا به نقل از 
رویترز، بیت کوین ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش 
یافت و در نوامبر به رکورد ۶۹ هزار دالر رسید این در 
حالی است که اتریوم تقریبا ۴۰۰ درصد افزایش یافت.

بر اساس داده های این شرکت، شاخص معامله گران 

ارزهای دیجیتال بارکلی هج ۱۳۸.۱ درصد در سال 
۲۰۲۱ افزایــش یافت.این نتایج بــرای حدود ۳۹ 
صندوق یا کمتر از ۵۰ درصد از شرکت های مدیریت 
دارایــی دیجیتالی دنبال کننده اســت که به دنبال 
افزایش رکورد ۱۷۳ درصدی در سال ۲۰۲۰بودند.

علت این سوددهی منفعت صندوق های رمزنگاری 
از نوسانات شــدیدی اســت که همه گیری ویروس 
کرونا در بازارهــای مالی ایجــاد کرد.صندوق های 
رمزنگاری در ماه دســامبر حــدود ۱۱ درصد ضرر 
داشتند؛ بیت کوین و اتریوم نیز سقوط کردند.  میزان 

نوسانات نزولی بیت کوین در سال گذشته ۱۹ درصد 
و اتریوم ۲۰ درصد اعالم شــده اســت.بن کرافورد، 
سرپرســت تحقیقات این شــرکت گفت: رمزارزها 
فقط در ماه دسامبر درآمدی نداشتند زیرا بسیاری از 
دارایی های اصلی صنعت به دلیل رکود شدید قیمت ها 
با ضربه شدیدی مواجه شدند.وی افزود: ارز خارجی 
نیز همانند رمزارزها در سال ۲۰۲۱ بازده متوسطی 
داشت.شاخص معامله گران ارز بارکلی هیج بر اساس 
۶۰ درصد از صندوق های گزارش شــده میزان ۲.۲ 

درصد رشد را در سال گذشته نشان داد.

عیدی کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی 
با کارکرد یکســال کامل، امسال حداقل ۵ میلیون و 
۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان و حداکثر ۷ میلیون و ۹۶۶ 
هزار و ۴۸۵ تومان خواهد بود.به گزارش خبرنگار مهر، 
تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این 
قانون »کارگر« شناخته می شوند، مشمول عیدی و 
پاداش پایان سال هستند. عیدی این گروه، متفاوت 
با میزان عیدی کارکنان دستگاه های اجرایی و دولتی 
است و به تناسب میزان »حقوق پایه« متفاوت است.

مبنای پرداخت عیــدی کارگران در صورتی که یک 

سال کامل در محل کار خود ســابقه پرداخت حق 
بیمه داشــته باشــند، معادل دو ماه حقوق پایه تا 
ســقف ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان خواهد 
بود. همچنین کف عیدی کارگــران نیز ۵ میلیون و 
۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است.کارگرانی هم که کمتر 
از یک ســال یعنی از یک تا ۱۱ ماه سابقه پرداخت 
حق بیمه دارند، مشمول عیدی پایان سال هستند. 
این دسته از کارگران به میزان »دو برابر حقوق پایه 
مندرج در فیش حقوقی، تقسیم بر ۱۲، ضربدر تعداد 
ماه کارکرد« عیدی دریافت می کنند.به عنوان مثال 

کارگری که در ســال ۱۴۰۰ حداقل حقوق مصوب 
وزارت کار یعنی ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان 
را دریافت می کند و یک ماه سابقه کار دارد، بر اساس 
فرمول محاسبه عیدی باید ۴۴۲ هزار و ۵۸۲ تومان و 
کارگری که با همین میزان پایه حقوق، ۱۱ ماه سابقه 
کار دارد، باید ۴ میلیون و ۸۶۸ هــزار و ۴۰۷ تومان 
عیدی دریافت کند. تاکید می شــود، میزان عیدی 
محاسبه شده، صرفاً برای کارگرانی است که »حداقل 
حقوق سال ۱۴۰۰« را دریافت می کنند و به عبارتی 

در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند.

بازی تسال با رمزارزهاماجرای کارت یارانه نان

یک مزرعه بزرگ ارز دیجیتال در بزرگراه فتح تهران شناسایی شد۲۲۵۰ خودروی وارداتی سهم چه کسی می شود؟

 کف عیدی کارگران امسال ۵.۳ میلیون تومان استسود صندوق های رمزارز جهان در سال ۲۰۲۱ چقدر بود؟
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سرمقاله

 افزایش فاصله
 نرخ سود و تورم

استفاده از اعتبارسنجی به 
جای وثیقه ها بانکی برای 
اعطای تســهیالت مدتی 
است که مطرح شده است. 

اعتبار سنجی ...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه ۳
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۳

حداقل  هزینه  ایجاد 
شغل  چقدر است؟

شرط قانون برای حذف
 ارز ۴۲۰۰ تومانی

چرا بانک ها تمایلی به پرداخت تسهیالت ندارند؟

افت   تسهیالت دهی  بانک ها
صفحه۳

صفحه۳

مقاومت  خودرو  در  برابر  ریزش
قیمت خودرو   با   دالر هماهنگ   است

در حالی وزیر کار گفته اســت با یک میلیون تومان 
میتوان شــغل ایجاد کرد که که محمــود کریمی 
بیرانوند، سرپرســت معاونت اشــتغال و کارآفرینی 
وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعــی می گوید: نرخ 
ایجاد شغل به رسته شغلی بستگی دارد ولی در حوزه 
شغل روستایی متوسط نرخ ۸۰ میلیون تومان است. 
برای ایجاد مشاغل شهری اصطالحاً بیش از ۱۳۰ تا 
۱۵۰ میلیون الزم اســت، در برخی حوزه ها مثاًل در 
حوزه پتروشیمی هزینه ایجاد شغل خیلی بیشتر از 
اینهاســت.یک فعال صنایع دستی در گفت و گویی 
با "کســب و کار" در رابطه با هزینه های راه اندازی 
شغل در این صنف می گوید: من کارگاه تولید صنایع 
دستی چوبی دارم. در حال حاضر اگر کسی قصد راه 

اندازی کارگاهی...

اگر قرار باشــد دولت در ســال جــاری ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را حذف کنــد،  طبق قانــون بودجه فقط 
در شــرایطی می تواند اقدام کند که نــرخ ارز را به 
صورت تدریجی تا نرخ سامانه معامالت الکترونیک 
افزایش دهد و مجــاز به حذف یکباره و رســیدن 
آن به نرخ بازار نیســت. آنچه کــه دولت در الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه کرد، تاکیدی 
بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ســال آینده اســت 
 ولی هنوز مشخص نیســت که به چه نحوی عمل 
خواهد کرد.اما واکنش های دولت در چند ماه اخیر،  
حذف ارز ۴۲۰۰ در همین مدت باقی مانده در سال 
جاری را بســیار محتمل کرده است؛ میرکاظمی - 

رئیس سازمان برنامه ...



اقتصاد2
ایران وجهان

شاخص در رقم 1.32 میلیون واحدی
سقوط ۱۱ هزار واحدی بورس

شــاخص در پایان معامالت ۲۵ دی ماه با افت 
۱۱ هــزار واحدی به یک میلیــون و ۳۲۲ هزار 
واحد کاهش یافت. شاخص کل بورس در پایان 
معامالت شنبه ۲۵ دی ماه ۱۱ هزار و ۶۳۰ واحد 
افت کرد و بــه رقم یک میلیــون و ۳۲۲ هزار و 
۶۳۴ واحد کاهش یافت. شــاخص هم وزن نیز 
۳ هزار و ۵۷۳ منفی شــد و در رقم ۳۵۰ هزار و 
۱۹۴ واحد قرار گرفت. تعــداد معامالت ۳۱۲ 
هزار فقره به ارزش ۲.۷ هزار میلیارد تومان بود 
و ارزش کل بازار نیز در کف کانال ۵.۳ هزار هزار 
میلیارد تومانی ایستاد. نمادهای خودرو، کگل و 
پارسان عوامل اصلی افت امروز بازار بودند خودرو، 
خساپا و شپنا پر تراکنش ترین نمادها امروز بوده 
و بین ۴ تا ۵ درصد افت ارزش ســهام داشتند. 
فرابورس بــا منفی ۱۱۲ واحد کانــال ۱۸ هزار 
 واحدی را از دست داد و به ۱۷ هزار و ۹۸۷ واحد 

کاهش یافت.

پیام وزیر راه و شهرسازی به مناسبت هشتاد و 
سومین سالروز تاسیس بانک مسکن:

نام خود را در تاریخ بانکداری 
ایران ماندگار کنید

رستم قاسمی طی پیامی به مناسبت سالروز تاسیس 
بانک مســکن خطاب به کارکنان این بانک گفت: 
کارمندان و مدیران این بانک پرسابقه با کار جهادی 
در جهت تســهیل امور مــردم در امر نهضت ملی 
مسکن می توانند نام خود را در تاریخ بانکداری ایران 
به نیکی ماندگار کنند.به گــزارش خبرنگار پایگاه 
خبری بانک مســکن- هیبنا ، رستم قاسمی، وزیر 
راه و شهرسازی با صدور پیامی سالروز تاسیس بانک 
مسکن را به تمامی کارکنان خدوم این بانک تبریک 
گفت.در متن پیام وزیر راه و شهرسازی آمده است: 
فرا رسیدن بیســت و پنجم دی ماه سالروز تاسیس 
بانک مسکن را به تمامی کارمندان خدوم و زحمتکش 
این بانک بزرگ تبریک می گویم.بی شک امروز بانک 
مسکن در حساس ترین برهه خدمتگزاری خود قرار 
گرفته و کارمندان و مدیران این بانک پرسابقه با کار 
جهادی در جهت تسهیل امور مردم در امر نهضت ملی 
مسکن می توانند نام خود را در تاریخ بانکداری ایران 

به نیکی ماندگار کنند.

رشد منابع بانک قرض الحسنه مهر 
ایران از مرز ۵۴ درصد گذشت

منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران در ۹ ماه نخست 
سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته بیش از ۵۴ 
درصد رشد داشته اســت. به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، با اقدامات صورت گرفته 
در طول ۹ ماه سال جاری، بالغ بر ۲۷۹هزار میلیارد 
ریال منابع قرض الحســنه جذب شده که نسبت به 
پایان ســال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد رشد داشته 
و در حال حاضر منابع بانک بــه ۷۶۰هزار میلیارد 
ریال رسیده است. تسهیالت پرداختی به محرومان 
به ۷۰هزار میلیارد ریال رســیدبانک قرض الحسنه 
مهر ایــران به عنوان نخســتین و بزرگ ترین بانک 
قرض الحسنه کشور، یکی از محورهای اصلی پرداخت 
تسهیالت خود را توانمندسازی مددجویان نهادهای 
حمایتی و گره گشایی از کار محرومان قرار داده و بر 
همین اساس بخش قابل توجهی از تسهیالت خود را 
معطوف به این حوزه کرده است.بانک قرض الحسنه 
مهر ایــران از آغاز تفاهم نامه بــا نهادهای حمایتی 
مختلف تا پایان آذر ماه ســال جــاری، در مجموع 
۶۰۸هزار فقره تسهیالت به ارزش تقریبی ۷۰هزار 

میلیارد ریال را پرداخت کرده است.

افزایش سقف انتقال وجه ساتنا و 
پایا در بانک سامان

بانک سامان از افزایش سقف مبلغ دستور پرداخت 
پایا به ۱۰۰ میلیون تومان و کف مبلغ دستور پرداخت 
ساتنا به ۵۰ میلیون تومان خبر داد.به گزارش سامان 
رسانه، در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، 
بانک سامان از افزایش ســقف دستور پرداخت پایا 
و کف دســتور پرداخت ســاتنا خبر داد. بر اساس 
دستورالعمل بانک مرکزی، این اقدام باهدف متمرکز 
سازی انتقال وجوه کالن در سامانه ساتنا و همچنین 
مدیریت حجم دستور پرداخت های سامانه یاد شده، 
از روز شــنبه ۲۵ دی ماه اجرایی خواهد شد.الزم به 
ذکر است که بر اساس این دستورالعمل کف مبلغ 
دستور پرداخت های بین مشتری ســاتنا، از ۱۵۰ 
میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال، افزایش خواهد 
یافت و همچنین سقف مبلغ دستور پرداخت های 
پایا، از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال به ازای 

هر دستور پرداخت افزایش می یابد. 

خبر

وزیــر صمت وعــده کاهش 
قیمت خودرو را تا پایان سال 
داده بود با این حال بررســی 
بازار نشــان می دهد که هر 
چند وقت یکبار قیمت ها با 
نوسانات نرخ دالر به صورت موقتی بین ۲ تا ۵ میلیون 
تومان کاهشی می شــوند. به گزارش مهر، اول آبان ماه 
ســال جاری و پیش از اعمال افزایش قیمت خودرو در 
کارخانه، ســید رضا فاطمی امین وزیر صمت وعده داد 
که »با طراحی برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در صنعت 
خودرو، به تدریج به ســمتی خواهیم رفت تا قیمت ها 
کاهش یابد و این مهم تا پایان سال ملموس خواهد شد.« 
وزیر صمت در حالی این وعده را داد که تورم فعلی کشور 
۴۳.۴ درصد است که این نرخ در بخش خودرو بیشتر خود 
را نشان می دهد زیرا اغلب مواد و قطعات مورد استفاده در 
این صنعت چه داخلی ها و چه وارداتی ها، بر اساس دالر 

نیمایی و یا آزاد، قیمت گذاری می شوند.

بازار خودرو رهاست
بر همین اساس، بررسی وضعیت بازار آزاد ۲ ماه مانده تا 

پایان مهلت وعده وزیر، نشان می دهد که قیمت ها کاهش 
خاصی را نداشته اند و هر چند وقت یک بار بنا به تأثیری 
که از نوســانات نرخ دالر می گیرند، کاهش بین ۲ تا ۵ 

میلیون تومانی می یابند.
در واقع خودروهایی که میانگین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون 

تومان با کارخانه فاصله قیمتی دارند، به جای اینکه به 
قیمت درب کارخانه نزدیک شــوند، هر چند وقت یک 
بار حداکثر ۵ میلیون تومان کاهش قیمت می خورند؛ 
این گزاره نشــان می دهد که مدیریــت خاصی بر بازار 
خودرو حاکم نبــوده و قیمت ها با نوســانات نرخ دالر 

هماهنگ هستند. بنابراین به نظر می رسد برای کاهش 
قیمت خودرو در بازار دولت باید فکری به حال دالالن و 
ســوداگرانی کند که نبض بازار را در دست گرفته اند و 
مصرف کننده توانی برای خرید خودرو ندارد و به ناچار 
باید در قرعه کشی هایی شــرکت کند که در هر دوره 
میانگین بین ۲ تا ۵ میلیون نفر ثبت نام می کنند اما فقط 
تعداد اندکی شانس برنده شدن در قرعه کشی را می یابند. 
از سویی دیگر با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به ایام 
پایانی سال و افزایش تقاضا برای خرید خودرو هستیم، 

اهمیت مدیریت بازار خودرو دوچندان می شود.
در این رابطه حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس می گوید: قیمت خودرو یکی از داغ ترین 
بحث های جامعه است، زیرا بر نظام اقتصادی و قیمت 
سایر کاالها اثرگذار بوده و یکی از کاالهای موردنیاز مردم 
در شرایط کنونی است یعنی به هر میزان که بتوان بازار 
خودرو را ســاماندهی کرد، به همان میزان به جو روانی 

حاکم بر اقتصاد کمک خواهد شد.
فیروزی می گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به 
عنوان متولی تولید اشراف کاملی بر بازار خودرو داشته 
باشــد و برای زمان هایی مانند ماه های پایانی سال که 
تقاضا در بازار خودرو افزایش می یابد، تنظیم گری های 

الزم را انجام دهد.

قیمت خودرو با دالر هماهنگ است

مقاومت خودرو در برابر ریزش

وزیر اقتصاد؛
تفاهم نامه ۲۵ساله ایران و چین 

به زودی نهایی می شود
احسان خاندوزی گفت: تفاهم نامه ۲۵ ساله 
ایران و چین باید در هر کــدام از بخش ها به 
قرادادهای مشخصی برســد که در ماه های 
اخیر وزارتخانه های مختلف درگیر آن بودند 
و اکنون در حال نهایی شدن است. به گزارش   
ایرنا، »سید احســان خاندوزی«  در حاشیه 
مراســم امضای تفاهم نامه ساخت خط لوله 
انتقــال فرآورده های نفتی از رفســنجان به 
مشهد، در جمع خبرنگاران افزود: همکاری 
خوبی بین وزارت نفــت و وزارت اقتصاد در 
خصوص تامین مالــی پروژه های این صنعت 

در جریان است. 
وی ادامه داد: با امضای این تفاهم نامه ها نشان 
می دهیم که تامین مالی پروژه های نفتی که 
از منابع خارجی دچار تنگنا شده بود، از منابع 
داخلی  همچنان میسر است و با سرعت بیشتر 
انجام می شود. خاندوزی با اشــاره به اینکه 
احداث خط لوله تابش، امروز عالوه بر تامین 
امنیت انرژی در شرق، برکات دیگری نیز دارد، 
گفت: با اجرای این طرح روزانه از تردد هزار 
تانکر جلوگیری شده و در با ضابطه مندشدن 
انتقال فرآورده ها، قاچاق سوخت نیز کاهش 

خواهد داشت. 
وی به تامین مالی پروژه هــای صنعت نفت 
توسط کنسرسیومی متشــکل از بانک های 
کشــور اشــاره کرد و افزود: در تالشیم تا در 
وزارت اقتصــاد کاری کنیــم تــا بانک هــا 
درپشــتیبانی از تولید و به ویژه بخش هایی 
که لوکومیتیو اقتصاد به شمار می روند، وارد 

شوند. 
وزیر اقتصــاد ادامــه داد: ایــن تامین مالی 
هم در توسعه پتروپاالیشــگاه ها و هم سایر 
طرح های نفتی انجام خواهد شد.  وی گفت: 
تفاهم نامه ۲۵ ســاله ایران و چیــن باید در 
هر کدام از بخش ها به قرادادهای مشــخصی 
برســد که در ماه های اخیــر وزارتخانه های 
مختلف درگیــر آن بودند و اکنــون در حال 
نهایی شدن اســت. خاندوزی تاکید کرد: در 
ماه های آینده نه در ســطح کلیــات بلکه در 
 بخش های مختلــف وارد انعقاد قراردادهایی 

خواهیم شد.

مسابقات ورزشی با حضور محدود 
تماشاگران و رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی برگزار شود
رئیس جمهور تاکید کرد: با توجه به کاهش 
چشمگیر شــمار مبتالیان و فوتی های ناشی 
از ویروس کرونا، الزمه حفظ و بهبود شرایط 
موجود، رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی 

و تداوم نظارت ها است.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابرهیم رئیسی 
روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با 
اشاره به موضوع درخواست برگزاری مسابقات 
ورزشــی و برپایی نمایشــگاه ها تاکید کرد: 
مسابقات ورزشی و برپایی نمایشگاه ها باید با 
رعایت دقیق و جدی شیوه نامه های بهداشتی 
و با حضور محدود عالقه مندان همراه باشد و 
در این زمینه وزارتخانه های مسئول موظفند 
با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی تدابیر الزم را در این زمینه به کار 

گیرند.
رئیــس جمهور بــر اهمیت رعایــت اصول 
بهداشتی در حمل و نقل عمومی تاکید کرد 
و اظهار داشــت: صیانت از سالمتی مردم در 
حمل و نقل عمومی بویژه در مترو و هواپیما 
اهمیــت مضاعفــی دارد و برنامه ریزی های 
دســتگاه های متولی در این زمینه بگونه ای 

باشد که مردم آسیب نبینند.
آیت اهلل رئیســی  ضمن قدردانی از همراهی 
مردم و تالش همه دست اندرکاران خصوصا 
بخــش بهداشــت و درمان گفــت: حفظ و 
بهبود هرچه بیشتر شــرایط موجود نیازمند 
رعایت همه شــیوه نامه های بهداشــتی در 
 کنار نظــارت دقیق توســط دســتگاه های 

مربوطه است.
رئیسی همچنین بر ضرورت اطالع رسانی به 
موقع به مردم در این زمینه تاکید کرد و گفت: 
اطالع رسانی در زمینه مسایل مربوط به کرونا 
فقط از طریق ســخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا باید انجام شود و کسی نباید به عنوان 
عضو ستاد ملی و یا متخصص در رسانه ملی 
با طرح نظرات شــخصی، موجب تشویش در 

جامعه شود.

اخبار
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قیمت دالر مســتقیما از اخبار مذاکــرات وین تاثیر 
می گرفت. اخبار مثبت دیگری از مذاکرات هســته ای 
شنیده می شود. با این تفاسیر قیمت دالر در چهارمین 
هفته دی ماه چه می شــود؟ به گــزارش تجارت نیوز، 
هفته گذشته، نوسانات قیمت دالر کاهش یافت و حجم 
معامالت ارزی در بازار آزاد ارز تهران به کمترین سطح 
رسید. طی روزهای اخیر وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد: 
ما در مورد هفته ها برای ضرب االجل مذاکرات با ایران 
صحبت می کنیم. شرکایمان را در کشورهای خلیج فارس 
از هرگونه پیشرفت در گفتگو با ایران مطلع می کنیم. ما 
با شرکای خود برای دستیابی به توافقی کار می کنیم 
که مانع از دستیابی ایران به سالح هسته ای شود. یک 
دیپلمات غربی درباره برجام توضیح می دهد: از جدیت 
ایران در دستیابی به توافق مطمئن نیستیم. اول فوریه 
)۱۲ بهمن( ضرب االجل نهایی و واقعی برای مذاکرات 

هسته ای ایران است. بایدن نمی تواند تضمین کند که از 
هیچ توافقی با ایران در آینده خارج نخواهد شد.

قیمت دالر افت می کند؟
مریم محبی، کارشــناس بازارهای مالــی در گفتگو 
با تجارت نیوز می گوید: وضعیــت دالر را از دو منظر 
رشــد اقتصادی ایران و روابط تجاری ایران با جامعه 
بین الملل می توان بررســی کرد. وی ادامه می دهد: 
رشــد اقتصادی ایران در گرو سیاست های اقتصادی 
در سطح کالن است. سیاســت هایی که دولت آنها را 
تعیین می کند. مشخص شدن این سیاست ها نشان 

می دهد که روند قیمت دالر به چه سمتی می رود. این 
کارشناس بازارهای مالی درباره روابط تجاری ایران با 
جامعه بین الملل می گوید: این مولفه به شرایط برجام و 
روابط ما با جامعه جهانی بستگی دارد. باید دید این بار 
روند مذاکرات هسته ای ایران به چه سمتی می رود و آیا 
مذاکرات به نتیجه می رسد یا نه. قیمت دالر در بازار آزاد 
تهران در اثر اخبار مثبت منتشر شده از فضای مذاکرات 
هسته ای در روز های ابتدایی هفته گذشته و پس از دو 
ماه مجددا به کانال ۲۷ هزار تومانی بازگشت. نزول دالر 
به کانال ۲۷، یک نمایش کاهشــی بود که باعث شد 

انتظارات کاهشی تقویت شود.

دیدگاه های کارشناسان از بازار ارز
برخی از کارشناســان بازار ارز با اشــاره به کاهش 
چشمگیر حجم معامالت در گردش بازار تهران بر 
این باورند که این کمبود معامله می تواند نشانگر غیر 
واقعی بودن قیمت به علت مشخص نبودن میزان 
دقیق عرضه و تقاضا باشــد.  این افراد با استناد به 
فضای خلوت بازار معتقدند زمانی می توان نرخ دقیق 
و واقعی تری از دالر را بیان کــرد که معامله گران 
بزرگ از استراحت دست کشــیده و منابع خود را 

وارد بازار کنند.
عــده ای دیگــر از تحلیل گــران ارزی نیز مدعی 
شدند که در صورت ادامه ســکوت خبری فضای 
مذاکــرات هســته ای قیمــت دالر را می تــوان 
 برای روز های بیشــتری در محدوده ذکر شــده 

مشاهده کرد.

نزول قیمت دالر ادامه دارد؟

پیش بینی قیمت دالر
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اگر قرار باشد دولت در سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را حذف کند،  طبق قانون بودجه فقط در شرایطی 
می تواند اقدام کند که نرخ ارز را به صورت تدریجی 
تا نرخ ســامانه معامالت الکترونیک افزایش دهد 
و مجاز به حذف یکباره و رســیدن آن به نرخ بازار 

نیست.
به گزارش ایســنا، آنچه کــه دولــت در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه کرد، تاکیدی 
بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ســال آینده است 
 ولی هنوز مشخص نیست که به چه نحوی عمل 

خواهد کرد.
اما واکنش های دولت در چند ماه اخیر،  حذف ارز 
۴۲۰۰ در همین مدت باقی مانده در سال جاری 
را بسیار محتمل کرده است؛ میرکاظمی - رئیس 
سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود تاکید کرده 
که با توجه به تمام شدن ظرفیت هشت میلیاردی 
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای اساسی در 
نیمه اول امسال، دولت به ادامه پرداخت آن تا پایان 
سال مجاز نیست و حتی تا انتهای سال باید آن را 

تعیین تکلیف کند.
این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ نحوه 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشــخص شده و دولت 
باید طبق آن اقدام کند؛ به طوری  که طبق بند ۳ 
تبصره ۱ قانون بودجه، هشــت میلیارد دالر برای 
واردات کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی 
پزشکی تعیین و تاکید شده است که دولت موظف 
است براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی 
و بین المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ 
ارز ترجیحی برای واردات این اقالم اقدام کرده و آن 
را به نرخ سامانه معامالت الکترونیک )ای تی اس( 

اقدام کند.
در عین حال دستگاه های مربوطه از جمله بانک 

مرکزی، ســازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد 
و وزارت صمت موظف هســتند تــا زمانی که ارز 
ترجیحی اختصاص پیدا می کند، سیاست گذاری 
و فرآینــد تخصیص، توزیــع و مصــرف ارز را به 
نحوی اجرا و نظارت کنند کــه کاالها و خدمات 
مشــمول به موقع، به اندازه و با قیمت متناسب 
 با نــرخ ارز ترجیحی بــه مصرف کننــده نهایی 

برسد.
براین اســاس گرچه در مواضع دولت این که ارز 
ترجیحی را به صــورت تدریجی و پلکانی افزایش 
قیمت خواهــد داد به وضوح دیده نمی شــود اما 
مکلف به رعایت آن در ســال جاری است، چرا که 
یکی از مســائل مهم در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰  
تبعات تورمی آن اســت که در صــورت افزایش 
 پلکانی نــرخ می توانــد در کاهش آثــار تورمی 

موثر باشد.
در همین رابطه مسئوالن سازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرده اند در صورت حذف ارز ترجیحی، افزایش 
قیمت ها طبیعی خواهد بود و حدود هفت درصدی 

تورم کل را افزایش می دهد.
در این شــرایط با توجه به این که تا پایان ۹ ماهه 
امســال حدود ۱۱.۱ میلیارد دالر کاالی اساسی 
شــامل گندم، جو، ذرت، ســویا، روغن، دانه های 
روغنی و بخشــی از دارو و تجهیزات پزشــکی با 
ارز ترجیحی وارد شــده است و ســازمان برنامه 
و بودجه پیش بینی کرده اســت کــه در صورت 
ادامه، این میزان تا پایان ســال تا ۱۸ میلیارد دالر 
پیش برود، اگر حذف به یکبــاره صورت بگیرد و 
نرخ رشــد کند از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه ای 
تی اس کــه نرخی نزدیک به بازار اســت، خواهد 
 رســید و افزایش حداقل پنج برابری در هر دالر 

خواهد داشت.

وزیر نفت گفت که طرح تخصیص سهمیه بنزین به 
همه مردم در حال بررسی کارشناسی و انجام کارهای 
آزمایشی است و هر زمان ابهام هایش برطرف شود، از 

سمت دولت برای اجرای آن تصمیم گیری می شود.
به گزارش ایسنا، جواد اوجی، وزیر نفت امروز پس از 
امضای تفاهم نامه خط لوله تابش )تأمین بازار انرژی 
شــرق( در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خط لوله 
جدید پروژه ای اقتصادی است که روزانه ۱۵۰ هزار 
بشکه فرآورده نفتی را منتقل خواهد کرد اظهار کرد: 
این خط لوله فرآورده های نفتی تولید پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس را پس از طی سه استان به شمال شرق 
کشــور انتقال می دهد. وی ادامه داد: از مدیرعامل 
بانک ملت برای تأمین ۳۷۰ میلیون یورو منابع ارزی 
این پروژه و پشــتیبانی از پروژه های جدید و توسعه 
میدان های نفتی تشکر می کنم. با پشتیبانی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و بانک ملت بخش زیادی از 
منابع مالی مورد نیاز پروژه های نفتی کشور به ویژه در 

بخش پتروپاالیشگاه ها تأمین خواهد شد.
وی همچنین در بخش دیگری از ســخنانش طرح 
تخصیص سهمیه بنزین به همه مردم در حال بررسی 
کارشناسی و انجام کارهای آزمایشی است و هر زمان 
ابهام هایش برطرف شود، از سمت دولت برای اجرای 
آن تصمیم گیری می شــود. وزیر نفت با بیان این که 
امروز شاهد امضای تفاهم نامه خط لوله ۹۵ کیلومتری 
انتقال فرآورده از رفسنجان تا مشــهد برای انتقال 
فرآورده از ستاره خلیج فارس تا رفسنجان هستیم، 
گفت: با احداث این خط فرآورده ســه استان را طی 
کرده و به مشهد می رسد، این پروژه اقتصادی است و 

از نظر امنیت انرژی بسیار حائز اهمیت است.
اوجی با بیان این که پروژه امروز با ۳۷۰ میلیون یورو 
تامین مالی به اجرا می رسد اظهار کرد: اکنون بانک ها 
رســالت خود که بانکداری و پشتیبانی از پروژه های 

عمرانی، اقتصادی و حیاتی کشور است انجام داده و 
تامین مالی می کنند.  وی بــا بیان این که پروژه های 
دیگری را نیز برای توســعه میادیــن نفتی و گازی 
خطوط انتقال و پتروپاالیشگاهی در دستور کار داریم 
اضافه کرد: کنسرسیومی از بانک ها شکل گرفته و به 
زودی تفاهم نامه ای برای تامین مالی پتروپاالیشگاه ها 
امضاء می شود.  وزیر نفت با تاکید بر این که با پشتیبانی 
وزارت اقتصاد و بانک های دولتی و تجاری از پروژه های 
صنعت نفت بخش زیادی از منابع مالی تامین و عمده 
پروژه ها آغاز می شود گفت: نگاه صنعت نفت این است 
که تمام تجهیزات و مواد خام اعم از ورق، ایستگاه ها 
و تلمبه خانه از ظرفیت داخل استفاده شود که برای 

پروژه امروز نیز همین مهم لحاظ شده است. 
اوجی با اشــاره به حجم صــادرات از خــط لوله ۹۵ 
کیلومتری انتقال فرآورده از رفسنجان تا مشهد تصریح 
کرد: روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار بشکه نفت گاز و یا بنزین از 
این خط صادر خواهد شد.  وزیر نفت درباره رقم ایده آل 
قیمت نفت اظهار کرد: براســاس صحبت هایی که با 
کارشناسان صورت گرفته به نظر رقم ۸۰ تا ۹۰ دالر 
ایده آل است که اعضای اوپک و اوپک پالس نیز روی 
آن توافق نظر دارند و این عدد هم برای کشــورهای 
صادرکننده و هم کشورهای مصرف کننده رقم خوبی 
است.  وی درباره قرارداد اخیر با ترکمنستان هم گفت: 
تفاهم  خوبی بــا طرف ترکمنی هــم در بحث صدور 
خدمات فنی و مهندسی و هم فرآورده و نفت خام امضاء 
شد که امیدواریم هرچه زودتر وارد مرحله اجرایی شود.  
وزیر نفت درباره تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه 
اظهار کرد: تمدید قرارداد گازی با ترکیه جزو پروژه های 
مورد توجه و در دستور کار وزارت نفت و شرکت ملی 
گاز است. صادرات گاز به این کشور سال ۲۰۲۶ به اتمام 
می رسد و این هفته کارشناسان دو مجموعه از شرکت 

بوتاش و شرکت ملی گاز مذاکره می کنند. 

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه ۲۸ دی ماه 
مرحله اول آمار خانه های خالی در تهران را به سازمان 
امور مالیاتی تحویل می دهیم، گفت: اولین برگه مالیاتی 
برای مالکان خانه خالی در تهــران هفنه اول بهمن ماه 

صادر می شود.
محمود محمودزاده در گفت وگو با  ایلنا از صدور اولین 
مالیات بر خانه های خالی در هفته اول بهمن ماه خبر داد.

 وی با بیان اینکه یکی از راه های کنترل بازار اجاره اخذ 
مالیات بر خانه های خالی است گفت: افزایش اجاره بها در 
بازار مسکن تهران یک واقعیت است که امیدواریم شروع 
عملیات اخذ مالیات بر خانه های خالی در سامان بخشی 

بازار اجاره تهران اثرگذار باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با اجرای مالیات 
بر خانه های خالی عرضه واحدهای مسکونی در بازار اجاره 

افزایش پیدا می کند، افزود: این یک راهکار میان مدت و 
کوتاه مدت برای سامان بخشی به بازار اجاره کالن شهر 

تهران است.
محمودزاده با اشاره به آخرین اقدامات برای اجرای طرح 
اجاره داری حرفه ای ادامــه داد: همچنین یکی دیگر از 
راهکارهای کنترل بازار اجاره در تهران اجرای طرح اجاره 
داری حرفه ای اســت. که همچنان این طرح را دنبال 
می کنیم و پیگیر مصوبات مرتبط بــا طرح اجاره داری 
حرفه ای هستیم و معتقدیم که این طرح می تواند در بلند 

مدت و میان مدت به بازار اجاره شهر تهران کمک کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره زمان اجرای مالیات 
بر خانه های خالی اظهار داشت: در چند روز آینده اولین 
برگه مالیات بر خانه های خالی در تهران صادر می شود 
و طبق جمع بندی هایــی که با ســازمان امور مالیاتی 

داشــته ایم، اواخر دی ماه یا اوایل بهمن ماه اولین برگه 
 مالیاتی برای مالکان خانه های خالــی در تهران صادر 

خواهد شد.
محمودزاده با بیان اینکه این تصور اشــتباهی است که 
اغلب خانه های خالی در تهران در منطقه یک تمرکز پیدا 
کرده اند گفت: اغلب خانه های خالی در تهران در مناطق 
مرکزی شهر واقع شده اند و افزایش عرضه واحد مسکونی 
در این مناطق به مستاجران دهک های متوسط کمک 
خواهد کرد. اغلب این واحدها به دلیل فرسودگی و عدم 
تعمیرات  و بازسازی خالی مانده اند که به زودی با وضع 
مالیات بر خانه های خالی این واحدهای مسکونی وارد 

بازار اجاره می شوند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با 
بیان اینکه به زودی با خروجی ها و داده های سامانه امالک 

و اسکان اعالم می کنیم که در کدام مناطق چه تعداد واحد 
خالی وجود دارد، افزود: آخرین پیامک های انبوه به مالکان 
واحدهای مسکونی که در سامانه امالک و اسکان ثبت 
نام و خوداظهاری نکرده اند ارسال شده است و بر اساس 
آخرین خروجی های این سامانه تعداد واحد های خالی در 

تهران به دست می آید.
محمودزاده تاکید کرد: در یک هفته گذشته با سازمان 
امور مالیاتی جلسات متعددی داشــتیم و درباره اخذ 
مالیات بر خانه های خالی به ادبیات مشترک رسیده ایم 
و بیست و هشتم دی ماه مرحله اول آمار خانه های خالی 
در تهران را به ســازمان امور مالیاتــی تحویل خواهیم 
داد و شناســایی خانه های خالی با اخریــن داده های 
 سامانه مربوطه ادامه خواهد داشــت و اطالعات به روز 

خواهد شد.  

بررسی طرح تخصیص سهمیه بنزین به همه مردمشرط قانون برای حذف ارز ۴2۰۰

صدور اولین برگه مالیات بر خانه های خالی در هفته اول بهمن

انباشت خانه های خالی در مناطق مرکزی تهران

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه طرح جدید ۲۵ دی ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۹۷۷ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۲۵ دی ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۱ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۳۳۳ تومان است. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون و 
۶۶۲ هزار و ۲۲۲ تومان است. همچنین قیمت هر قطعه نیم سکه ۶ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۸۵۷ تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۳۷۵ تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۸ 

هزار و ۸۸۸ تومان است.

بانک ها
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افزایش فاصله نرخ سود و تورم
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

استفاده از اعتبارسنجی به جای وثیقه ها بانکی برای اعطای تسهیالت مدتی است که مطرح شده است. اعتبار سنجی موضوعی است که در دنیا جا افتاده و به طور کلی مبنای کار تسهیالت و وام است. قالب آن هم بر اساسی است که بیشتر 
اعتبار اجتماعی افراد سنجیده می شود. به عبارتی احترام به قوانین اجتماعی مورد نظر است. سیستم بانکی اگر به سمت اعتبارسنجی برود می تواند گره گشا باشد اما باید دید آیتم ها و فاکتورهایی که برای آن گذاشته می شود کدام موارد 
هستند. باید دید این عوامل مانع تولید می شود یا پیشران تولید خواهد بود. اساسا عادت بر این است که یک سری موانعی را ناخواسته ایجاد شده و کار را سخت تر کنیم. سازوکار بنا بر اصالح و آسان گرفتن نیست و بخشنامه سازی بخصوص 

در بانکهای خصوصی مردم را از گرفتن تسهیالت فراری می دهد. 
از سوی دیگر بانکها نیز تمایلی برای پرداخت تسهیالت بخصوص تسهیالت خرد ندارند. دلیل این بی رغبتی فاصله نرخ سود با نرخ تورم است. نرخ سود 18 درصدی در برابر تورم 60 درصدی برای بانکها صرفه ندارد. این موجب می شود 

بانکها رغبتی برای پرداخت وام های خرد نداشته باشند.
عمده ناترازی به مسئله تسهیالت تکلیفی برمی گردد، البته بانک ها عمدتا راضی به آن نیستند، اما از آنجا که دولت وعده پرداخت مابه التفاوت نرخ سوبسید تسهیالت را مطرح می کند، این کار انجام می گیرد که معموال این اتفاق نمی افتد و 
تا به امروز هم چنین نشده است و این بدهی دولت به بانک ها می شود. اگر بتوانیم راه بودجه 1401 را هموار کنیم به نحوی که دولت از بانک ها قرض نکند یا برای آن ها تکلیفی به وجود نیاورد، شاید این ناترازی تا حدود زیادی برطرف شود. بر 
فرض پول دادن برای پروژه ها از عواملی است  که سبب ورود پول های پرقدرت خواهد شد. عالوه براین بانک ها این پول ها را پرداخت می کنند و به دلیل ناترازی از نسبت های استاندارد دور می شوند و برفرض حتی در صورت برداشته شدن 

تحریم ها بازهم نمی توانند با بانک های خارجی کار کنند زیرا آن نسبت ها کفایت سرمایه، کفاف بدهی ها را نمی دهد و این مسئله در فرمول های بانک های جهانی قابل قبول نیست.
قانون عملیات بانکی بدون ربا سال 62 تکمیل شد و هرساله روبه افزایش گذاشت. در مقطع دولت اصالحات که آقای مظاهری وزیر بود این روند کاهش یافت، ولی پس از آن دوباره سیر صعودی پیدا کرد. آخرین آن هم همین طرح جهش 
مسکن است که بانک ها را مکلف به پرداخت  20 درصد از تسهیالت ساخت مسکن کرده اند. حتی برای اجرایی شدن آن جرم انگاری انجام دادند، یعنی چنانچه بانک ها این کار را انجام ندهند انفصال از خدمت و معرفی به دادگاه برای آن ها در 

نظر گرفته خواهد شد. این مسئله خیلی خطرناک است زیرا درصورتی که بانک هم درصدد مقاومت برآید، نگاه به آن قضایی و جزایی است، یعنی  بانک ها در این زمینه مصلوب االختیار خواهند شد.
درحال حاضر بانک های زیادی داریم که حتی چندین برابر سرمایه شان زیان انباشته دارند و مشمول ماده 141 می شوند اما به دالیل مختلف امکان برخورد با این دست بانک های ورشکسته و زیان ده وجود ندارد. هیچ شکی درباره ضرورت 
اصالح نظام بانکی وجود ندارد، اما باید زمینه را برای اصالح نظام بانکی فراهم کرد که یکی از اقدامات در این راستا می تواند فریز کردن جریان مطالبات بانکی باشد؛ در غیر این صورت مطالبات مدام انباشته می شوند و بانک ها به دلیل شرایطی 

که دارند از پس اجرای تعهدات بر نخواهند آمد و در نهایت وضعیت کنونی ادامه پیدا می کند.

ناپایداری مشاغل در بخش خدمات 
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار

اظهاراتی که در رابطه با ایجاد شــغل با هزینه 
یک میلیون تومانی شــده است بیشتر جنبه 
رســانه ای داشــته و قابل تحقق نیست. در 
شــرایطی که نرخ تورم باالی 40 درصد است 
بازار کار با عدم قطعیت و پیــش بینی روبرو 
است. بی ثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی وجود 
دارد و نمی توان به هیچ عنوان با یک میلیون 
تومان حتی در بخش مشاغل خانگی نیز شغل 
ایجاد کرد. ایجاد شغل باید در بخش خدمات، 
صنعت و کشاورزی باشد. در بخش صنعت برای 
هر یک شغل چند میلیارد سرمایه الزم است. 
ماشین آالت صنعتی بسیار پرهزینه هستند 
و امکانات مورد نیاز و ابــزار تولیدی در بخش 

صنعت بسیار زیاد است. 
در کشاورزی نیز شرایط با گذشته تفاوت کرده 
اســت. زمین، آب و کارگر برای کشــت و زرع 
الزم اســت و نیاز این بخش برای ایجاد شغل 
بیش از 200 میلیون تومان است. اما در بخش 
خدمات ایجاد شغل ارزان تر نسبت به بخشهای 
دیگر ارزان تر اســت. اما شــغلی که ایجاد می 
شود ناپایدار اســت. با توجه به تغییرات فصلی 
و زمانی شغل مورد نظر تغییر می کند. نوسانات 
اقتصادی، عرضه و تقاضا در مشــاغل خدماتی 
تاثیر گذار اســت و ممکن اســت شغل ایجاد 
شده حتی از بین برود. اما این مشاغل در عین 
ناپایداری از ارزانی بیشتری نسبت به بخش های 

دیگر برخوردار است.
 برای ایجاد شــغل در بخــش خدمات حداقل 
30 میلیون تومان سرمایه الزم است. البته این 
رقم حداقلی است که می گوییم و کمتر از آن 
برای ایجاد شغل اصال امکان پذیر نیست. البته 
در تمام بخش های خدماتی نیز این مبلغ برای 
ایجاد شــغل کافی نیســت. در برخی مشاغل 
خدماتی بیش از 50 میلیــون تومان پول الزم 
است. نرخ تورم بسیار باال است و شرایط ریسک 
در بازار به شدت افزایش یافته است. سه سالی 
است که وضعیت اقتصادی با بحران همراه است. 
در بخش خدمات میزان سرمایه گذاری به بیش 
از 15 برابر نسبت به سه سال گذشته افزایش 
یافته است. عرصه کار مختصات خاص خودش 

را دارد و هزینه ها دائم در حل تغییر است.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگي 
تهران با اشــاره به افزایش قیمــت تولیدات از 
ســوي برخــي تولیدکننــدگان از افزایــش 
 قیمت لــوازم خانگي در روزهاي اخیــر در بازار 

خبر داد. 
اکبر پازوکي، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگي تهران با بیان اینکه برخي تولیدکنندگان 
لوازم خانگي در روزهاي اخیر قیمت محصوالت 
خود را 8 تــا 12 درصد افزایــش دادند، گفت: 
بیشترین افزایش قیمت مربوط به یخچال، فریزر 
و کولر آبي بوده و قیمت ماشــین لباسشویي و 
ماشین ظرفشویي افزایش نیافته است. همچنین 
به گفته وي آبگرمکن و بخاري ســایر کاالهایي 
 هستند که در روزهاي اخیر قیمت آنها افزایش 

یافته است.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگي 

تهران با بیان اینکه شــرکت هاي تولیدکننده 
مدعي هســتند مجوز افزایــش قیمت دریافت 
کرده انــد، تصریح کــرد: اکثر شــرکت هایي 
که قیمت محصــوالت خود را افزایــش دادند، 
هنوز به فروشــندگان لیســت قیمــت اعالم 
نکردند.پازوکــي تصریــح کــرد: همچنیــن 
باید این نکتــه را در نظر گرفت کــه با توجه به 
 کاهش قــدرت خریــد مــردم بازار کشــش 

گراني ندارد.
پیشــتردبیرکل انجمن صنایع لــوازم خانگي 
ایران از افزایــش 3۹ درصدي قیمت نهادههاي 
تولید از ابتداي امســال تاکنون خبــر داده و از 
وزارت صمت خواســته بودکه به قیمت گذاري 
دســتوري براي کاالي نهایي پایــان دهد و به 
 جاي آن بر تامین و نظــارت بر نهادههاي تولید 

متمرکز شود

رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران گفت: مصاحبه  
هاي غیرکارشناسي در خصوص سموم کشاورزي 
در فضاي مجازي باعث شد تا خرید مردم 30 درصد 
کاهش پیدا کند در صورتي که به هیچ عنوان در میوه 
جات و سبزیجات سمومي نداریم. مصطفي دارایي 
نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران در خصوص 
وضعیت عرضــه و تقاضاي میوه و ترهبــار در بازار 
گفت: پرتقال، سیب، نارنگي، کیوي و... تا پایان دي 

ماه تغییر قیمتي ندارد.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران بیان کرد: در حال 
حاضر پرتقال از 8 تا 13 هزار تومان ، سیب نیز از 6 تا 
15 هزار تومان و سیب سفید میانه 18 هزار تومان 
و کیوي از 10 تا 15 هــزار تومان کف میدان میوه و 
تره بار فروخته مي شــود. وي در خصوص اینکه آیا 
در گوجــه فرنگي و ســیبزمیني افزایش قیمتي را 
داشته ایم، بیان کرد: در گوجه فرنگي و سیبزمیني 
افزایش قیمتي وجود نداشــته و مطابق قبل عرضه 
مي شود بدین صورت که گوجهفرنگي 5 تا ۹ هزار 
تومان بوده و سیبزمیني از 5 هزار و 500 تا 8 هزار 

فروخته مي شــود؛ بنابراین اصــال افزایش قیمتي 
نداشته ایم. دارایي نژاد اظهار کرد: در حال حاضر از 
خرید میوه استقبالي نمیشود و فروش مغازه داران 
میوه و ترهبار در سطح شــهر 50 درصد افت کرده 
و در میادین میوه و ترهبار نیــز 30 درصد فروش 
کاهش پیدا کرده اســت به طوري که از ۹ هزار تن 
ورودي بار بــه میدان میوه و ترهبــار ۷ هزار تن به 
فروش رفته و 2 هزار تن باقي مانده اســت. رئیس 
اتحادیه بارفروشان تهران در ادامه گفت: مصاحبه 
هاي غیرکارشناسي در خصوص سموم کشاورزي 
در فضاي مجازي باعث شد تا خرید مردم 30 درصد 
کاهش پیدا کند در صورتي که به هیچ عنوان میوه و 

سبزي سمومي ندارد.
وي در خصوص ذخیرهسازي میوه براي بازار شب 
عید گفت: براي بازار شب عید پرتقال و سیب درختي 
را در انبار و ســردخانه ذخیره ســازي کرده ایم به 
طوري که هرسال ذخیره ســازي این دو قلم میوه 
براي شب عید انجام میشو، بنابراین امسال نیز این 

ذخیره سازي انجام شده و مشکلي نداریم.

شــرکت های هواپیمایــی بلیتی کمتــر از 600 
هزارتومان نمی فروشــند در حالی کــه وزیر راه و 
شهرسازی مخالف این نوع قیمت گذاری است. در 
روزهای اخیر باز هم قیمــت بلیت هواپیما در راس 
اخبار حمل و نقل قرار گرفت؛ اما ایــن بار به جای 
گرانفروشــی، ارزان فروشــی بلیت هواپیما مطرح 
شد. ارزان فروشــی که به گفته برخی از مسئوالن 
هواپیمایی با آن برخورد خواهد شــد.چندی پیش 
انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد که برای 
نرخ پرواز های داخلی کف قیمتی 600 هزارتومان 
است؛ در حالی که از 26 آبان همزمان با کاهش 2 تا 
32 درصدی قیمت بلیت هواپیما کف قیمتی برداشته 

شده وتنها سقف قیمت بلیت اعالم شد.
در آن بازه زمانی ارزان ترین ســقف قیمتی مســیر  
پروازی مربوط به تهران - اراک بود که به 566 هزار و 
800 تومان رسیده بود، اما بعد از گذشت یک ماه در 
ابالغیه جدید، به دلیل قانون مالیات بر ارزش افزوده 
نرخ بلیت هواپیما در مسیر های داخلی 4 درصد و در 

مسیر های خارجی ۹ درصد افزایش یافت.
پس از ابالغیــه جدیدی که انجمن شــرکت های 
هواپیمایی در خصوص کــف قیمتی بلیت هواپیما 
اعالم کرده بودند، محمد محمدی بخش معاون وزیر 
راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
نیز در اظهاراتی به شرکت های هواپیمایی که اقدام 
به فروش بلیت در نرخ های پایین می کنند، هشدار 
داد که با شرکت های هواپیمایی که اقدام به رقابت 
مضره کنند، برخورد می شود.به گفته او، باید  امنیت 
مسافران تامین شده و هیچ شرکت هواپیمایی حق 
ندارد بدون بیمه اقدام به مسافرگیری کند. بالفاصله 
بعد از این اظهار نظر، وزیر راه و شهرسازی در تذکری 
به سازمان هواپیمایی کشــوری اعالم کرد: »انتظار 

دارم اولویت ســازمان هواپیمایی توجه به حقوق و 
منافع عموم مردم باشد تا منافع و درآمد شرکت های 

هواپیمایی.«
میر اکبر رضوی گفت: سازمان هواپیمایی با تعیین 
کف قیمت بلیت هواپیما مخالف است. این موضوع 
در صورتی که زمینه ســاز ایجاد رقابت ســالم بین 
شرکت های هواپیمایی شود، هیچ ممنوعیتی ندارد، 
اما هیچ یک از آن ها حق ندارند که نرخی باالتر از نرخ 
مصوب به مسافران بلیت بفروشند. سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری هم اعالم کرد؛ هیچ زمانی در نرخ 
بلیت هواپیما کف قیمتی وجود نداشته است. شایعات 
مطرح شده مبنی بر تعیین کف قیمتی را رد می کنم. 
در صورتی که امنیت و خدمات مسافران تامین شود، 
ارزان فروشی بلیت مانعی ندارد.بر اساس گفته رضوی 
تاکنون هیچ تخلف و یا گزارشی مبنی بر تعیین کف 
قیمت بلیت در شرکت های هواپیمایی به سازمان 
هواپیمایی اعالم نشده است و در صورت مشاهده با 

آن برخورد خواهد شد.
بر اساس این گزارش در حال حاضر با توجه به اینکه 
اعالم شده هیچ کف قیمتی گذاشته نشده و نرخ بلیت 
هواپیما همچنان بدون کف قیمتی 600 هزار تومان 
به فروش می رسد، اما به نظر می رسد که شرکت های 
هواپیمایی شیوه خودشــان را دارند و در بسیاری از 
مسیر ها بلیتی ارزان تر از 600 هزار تومان وجود ندارد.

در همان روز های ابتدایی که اعالم شده بود نرخ بلیت 
هواپیما بین 2 تا 32 درصد کاهش یافت، نرخ بلیت 
هواپیما در برخی از مســیر ها به 300 تا 400 هزار 
تومان رسیده بود اما در حال حاضر با وجود آنکه اعالم 
می کنند کف نرخ بلیت هواپیما وجود ندارد، اما شاهد 
آن هستیم که بلیتی هم ارزان تر از 600 هزار تومان 

وجود ندارد.

رئیس اتحادیه کفش  هاي دست دوز تهران گفت: 
افت تقاضا در بازار کفش هاي زمســتاني نسبت به 
سال گذشته بیش از 50 درصد و میانگین افزایش 

قیمت حدود 30 تا 40 درصد است.
رسول شجري، کفش هاي دست دوز تهران با بیان 
اینکه افزایش قیمت وابسته به مواد اولیه است، اظهار 
کرد: در حال حاضر قیمت پوست طبیعي چرم بنا به 
دالیلي که پتروشیمي و فروشندگان پوست در آن 
دخیل بودند، بیش از 50 درصد افزایش یافته است.

وي بازار کفش هاي زمستاني را کم رونق توصیف 
کرد و گفت: خیلــي از این پوتین ها روي دســت 
تولیدکنندگان مانده اســت، چرا که استقبالي از 

کفشهاي زمستاني نشده است.
رئیس اتحادیه کفش هاي دست دوز تهران با بیان 
اینکه بعد از شــیوع ویروس کرونا از حدود دو سال 

پیش شاهد افت تقاضا در بازار کفش هستیم، اظهار 
کرد: در این شــرایط باید به دنبال ایجــاد رد پا در 
بازارهاي منطقه اي باشیم تا فعالیت تولیدکنندگان 
ادامه پیدا کند. در حال حاضــر تولیدکنندگان با 
ظرفیت 50 تا 60 درصدي فعال هستند. علت این 
کاهش تقاضا گراني، شیوع ویروس کرونا و بیکاري 
بوده است.شجري با بیان اینکه جایگاه کفش در سبد 
خانوار مانند گذشته نیست، اظهار کرد: مردم در این 
موارد خیلي اقتصادي رفتار مي کنند. به گفته رئیس 
اتحادیه کفش هاي دست دوز تهران افت تقاضا در 
بازار کفش هاي زمســتاني نسبت به سال گذشته 
بیش از 50 درصد و میانگین افزایش قیمت حدود 
30 تا 40 درصد است که البته در مغازه ها و کفش 
هاي مختلف، متفاوت و علت اصلي آن افزایش قیمت 

مواد اولیه و سایر هزینه هاي تولید است.

در حالی وزیــر کار گفته 
است با یک میلیون تومان 
میتوان شــغل ایجاد کرد 
که کــه محمــود کریمی 
سرپرســت  بیرانونــد، 
معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی می گوید: نرخ ایجاد شغل به رسته شغلی 
بستگی دارد ولی در حوزه شغل روستایی متوسط 
نرخ 80 میلیون تومان اســت. برای ایجاد مشاغل 
شهری اصطالحاً بیش از 130 تا 150 میلیون الزم 
است، در برخی حوزه ها مثاًل در حوزه پتروشیمی 

هزینه ایجاد شغل خیلی بیشتر از اینهاست.
یک فعال صنایع دستی در گفت و گویی با "کسب 
و کار" در رابطه با هزینه های راه اندازی شــغل در 
این صنف می گوید: من کارگاه تولید صنایع دستی 
چوبی دارم. در حال حاضر اگر کسی قصد راه اندازی 
کارگاهی در این بخش را داشته باشد باید حداقل 
یک میلیارد تومان ســرمایه جدای از اجاره مغازه 

داشته باشد. این فعال صنفی ادامه داد: برای خرید 
ماشین آالت مانند اره مویی برقی مارک ماکیتا که 
ده سال پیش حدود 400هزار تومان قیمت داشت 
امروز بیش از 10 میلیون تومان هزینه الزم است. 
همچنین دســتگاه سی ان ســی برش و حکاکی 
چوبی که پنج سال پیش با 30 تا 40 میلیون تومان 
خریداری می شد امروز بیش از 300 تا 400میلیون 
تومان قیمت دارد. خرید سایر ابزار و وسایل را نیز 
به همین منوال حساب کنیم حداقل کم 10 تا 15 
تا ابزار و ماشین االت اساسی نیاز است. بقیه مصالح 
مانند چوب و دیگر الزامات را هنوز محاسبه نکرده 
ایم. حال باید دید چطور می شود با این هزینه های 

سرسام آور شغل ایجاد کرد. 
اما در همین زمینه فاطمه عزیزخانی، کارشــناس 
مرکز پژوهش های مجلس می گویــد: با توجه به 
جهش تورمی، ارزی و بی ثباتی اقتصاد کالن که در 
کشور داریم، قطعا هزینه ایجاد شغل بسیار باالتر از 
یک میلیون تومان است. در ضمن، باید شغلی ایجاد 
کنیم که پایداری و دوام داشته باشد، نه اینکه فرد 
برای دو تا سه ماه یک منبع درآمدی داشته باشد و 

بعد از آن از بازار خارج شــود و قادر به ادامه نباشد. 
وی افزود: پس باید تمام جوانب سنجیده شود. اگر 
هدف صرفا باال بردن تعداد شــاغالن باشد )طبق 
تعریف مرکز آمار، هرکس یک ساعت در هفته کار 
کند، شاغل محسوب می شــود( که با آن عملکرد 
خود را نشــان دهیم، می توان با همان یک میلیون 
 تومان نیز کار هایی را انجام داد. اما اشــتغال های 
بــی کیفیتــی خواهند بود کــه احتمــاال دوام و 

استمراری نداشته باشند.
به گفته عزیزخانی، اما اگــر می خواهیم به معنای 
واقعی توسعه، اشتغالزایی کنیم تا در مسیر توسعه 
قرار بگیریم، منبع درآمد پایداری ایجاد شود تا به 
ارزش افزوده ای برای کشور ختم شود و در نهایت 
رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد؛ در آنصورت 
الزم است که بسیاری از ضوابط را برای اشتغالزایی 
در نظر گرفت و با چنین رویه ای نمی توان این نوع 
اشتغال را ایجاد کرد. سال گذشته رقمی میان 150 
تا 300 میلیون تومان به عنوان هزینه ایجاد شغل، 
مطرح می شد که با شرایط اقتصادی امسال، مسلما 

این هزینه بسیار بیشتر شده است.
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برخــی گزارش های مردمی 
حکایــت از کم شــدن روند 
تسهیالت دهی بانک ها دارد. 
موضوعی که دامنه آن حتی 
تا بنگاه هــای اقتصادی هم 
کشیده شــده اســت. یکی از مطالبات مردم از شبکه 
بانکی، تسهیل در اعطای تسهیالت است و در این راستا، 

انتظار می رود شــبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری 
متقاضیان، شرایط ســهل تری را در خصوص سازوکار 
اعطای تسهیالت خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری 

مناسب درنظر بگیرد.
یک فرضیه قابل اعتنای دیگر که البته مورد تایید برخی 
مقام های مسئول بانکی است نیز این است که بانک ها با 
توجه به وضعیت اقتصادی کنونی و چفت و بست شدن 
حجم ترازنامه آن ها توســط بانک مرکزی، بخشــی از 
قدرت تسهیالت دهی خود را از دست داده اند. اظهارات 

جمشیدی، رئیس کانون هماهنگی بانک های خصوصی 
این فرضیــه را تایید می کند. او گفته اســت: پرداخت 
وام برای بانک ها زیان محض اســت و در حالی که سود 
تسهیالت بانکی حداکثر 18 درصد اســت، نرخ تورم 
44 درصد اعالم شده اســت. بنابراین دریافت وام برای 

مشتریان به صرفه و به زیان بانک هاست.
این در حالی است که قرار است پرداخت وام بانکی به مردم 
و بنگاه های اقتصادی از این پس به شرط اعتبارسنجی 
متقاضیان صورت  گیرد. عالوه بر نداشتن چک برگشتی 

یا قسط های عقب افتاده، پرداخت نکردن قبوض خدماتی 
از جمله قبض آب، برق، گاز، تلفن و موبایل، جریمه های 
رانندگی و حتی میزان خسارت در تصادف های رانندگی 
و احکام منجــر به محکومیت قضایــی، می تواند رتبه 
اعتباری هر شــخص را کاهش دهد و دیگــر نتواند از 
سیستم بانکی درخواست وام کند. با وجود تغییر رویه 
پرداخت تسهیالت بانکی، ضامن و وثیقه در کوتاه مدت 
حذف نمی شود اما می تواند مانع تراشی بانک ها بر سر راه 

متقاضیان وام را کاهش دهد.

چرا بانک ها تمایلی به پرداخت تسهیالت ندارند؟

افت  تسهیالت دهی بانک ها
پرداخت قبوض، شرط دریافت وام

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

براي ذخيره سازي ميوه شب عيد مشکلي نداريم

کف قيمتی در نرخ بليت هواپيما وجود دارد؟

امکان اشتغال با یک میلیون تومان در کشور فراهم است؟

حداقل  هزینه  ایجاد شغل  چقدر است؟
افزایش قیمت لوازم خانگي در بازار 

قدرت خريد مردم پايين است؛ بازار کشش گراني ندارد

بازار بي رونق کفش هاي زمستاني زیر سایه گراني و کرونا

افزايش قيمت ها وابسته به مواد اوليه است
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معرفی تيم های برتر جشنواره نوآوری و استارتاپی 
رويداد تراكنش هفتم 

سه تیم برتر از بین 12 کســب و کار اســتارت آپی که با حمایت شرکت 
خدمات انفورماتیک در هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران حضور داشتند 
معرفی شدند. بنا بر رای هیات داوران جشنواره نوآوری و استارتاپی رویداد 
تراکنش هفتم، اســتارتاپ »دلیل ایران« بعنوان تیم برتر معرفی و جایزه 

۳۰۰ میلیون ریالی و لوح تقدیر جشنواره را از آن خود کرد.
همچنین استارتاپ »فینتل« و استارتاپ »پیدا« به عنوان تیم های دوم و 
سوم این جشنواره برگزیده و معرفی شدند که جوایز 2۰۰ و 1۵۰ میلیون 
ریالی به همراه لوح تقدیر تقدیم آنها شــد. مراســم تقدیر از استارتاپهای 
برگزیده جشنواره یادشده عصر امروز چهارشــنبه 22 دی ماه 1۴۰۰ در 
حاشیه اختتامیه نمایشگاه تراکنش هفتم، با حضور هیات داوران جشنواره 

و جمعی از مدیران ارشد بانکی برگزار شد.

آسيب پذيری های مهم ويندوز ترميم شد
بیش از ۹۰ آســیب پذیری از قبیل اجرای کد از راه دور، ترفیع امتیازی، 
افشای اطالعات، جعل، منع سرویس و عبور در ویندوز و دیگر محصوالت 
مختلف شرکت مایکروسافت، ترمیم شــد. بیش از ۹۰ آسیب پذیری در 
ویندوز و دیگر محصوالت مختلف شرکت مایکروسافت، ترمیم شد. درجه 
اهمیت ۹ مورد از آسیب پذیری های ترمیم شده در نخستین ماه میالدی 
2۰22 "حیاتی" )Critical( و دیگر موارد،  "مهم" )Important( اعالم 
شده اســت. این مجموعه اصالحیه ها، انواع مختلفی از آسیب پذیری ها از 
قبیل اجرای کد از راه دور، ترفیع امتیازی، افشــای اطالعات، جعل، منع 

سرویس و عبور را در محصوالت مختلف مایکروسافت ترمیم می کنند.
شش مورد از آسیب پذیری های ترمیم شــده این ماه، از نوع "روز-صفر" 
هستند، اگر چه موردی در خصوص کد مخرب )اکسپلویت( آن ها گزارش 
نشده است. مایکروسافت آن دسته از آسیب پذیری هایی را از نوع روز - صفر 
می داند که پیش تر اصالحیه رسمی برای ترمیم آن ها ارائه نشده اما جزئیات 
آن ها به طور عمومی منتشر شده اســت و یا مهاجمان در مواقعی از آنها 

سوءاستفاده کرده اند.
درواقع آسیب پذیری روز صفر به این معناست که تا کنون هیچ راهکاری 
برای آن ارائه نشده و یا شما صفر روز فرصت پیدا کردن راهکار دارید. یکی 
از مالک های حمایت از بدافزارها، تعداد باالی روز صفری است که در آن 
پشتیبانی می شوند. اغلب آســیب پذیری های روز صفر توسط گروه های 
هکر تحت حمایت دولت ها یا گروه های تروریستی بزرگ کشف می شوند 
و مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.اما کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی 
افتا، از راهبران امنیتی سیستم های ویندوز می خواهند که توجه ویژه ای به 
ضعف امنیتی با شناسه CVE-2۰22-21۹۰7 داشته باشند، این ضعف 
امنیتی دارای درجه اهمیت "حیاتی" بوده و مهاجمان بدون احراز هویت 
 HTTP Protocol  می توانند بسته های دست کاری شده را با استفاده از
Stack )http.sys( به ســرور موردنظر برای پردازش بســته ها ارسال 
کنند. از آنجا که  شرکت مایکروسافت اعالم کرده این آسیب پذیری دارای 
قابلیت های کرم )Wormable Capabilities( اســت، ضروری است 
تا راهبران امنیتی با اولویت خاص ســرورهای آسیب پذیر را وصله کنند.
از طریق یکی از آســیب پذیری هایی که حیاتی  اعالم شده، مهاجمی که 
در شبکه نفوذ کرده اســت، می تواند از آن برای توسعه آلودگی در شبکه 
)Lateral Movement( و ماندگاری در شبکه یک سازمان سوءاستفاده 
کنــد. باتوجه به این که نمونــه اثبات گر برخی از ضعف هــای امنیتی ماه 
جاری میالدی، منتشر شده اســت، توصیه می شود کاربران دراسرع وقت 
 2۰1۹ Office به روزرسانی وصله ها را انجام دهند. متأسفانه، تاکنون برای
و همچنین Microsoft Office LTSC2۰21 هر دو در Mac وصله ای 
ارائه نشده است ولی این احتمال وجود دارد که مایکروسافت این وصله ها را 
به زودی در دسترس قرار دهد. فهرست کامل مجموعه اصالحیه های ژانویه 
2۰22 مایکروســافت، به همراه اطالعات و توضیحات فنی و تخصصی در 
باره این ۹۰ آسیب پذیری ویندوز و دیگر محصوالت شرکت مایکروسافت، 
در پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت راهبــردی  امنیت فضای تولید و تبادل 
اطالعات )افتا( منتشر شــده اســت.کم توجهی کاربران در به روزرسانی 
آنتی ویروس و مرورگر، باعث آلوده شدن سیستم ها به بدافزارها می شود که 
از بین رفتن اطالعات ذخیره شده را در پی دارد. قربانیان فضای مجازی با 
بی توجهی از طریق باز کردن پیوست ایمیل های اسپم یا لینک های درون 
آن ها، باز کردن فایل های دانلود شده آلوده از سایت های نامعتبر یا کلیک 
روی لینک های مخرب، از طریق توزیع تبلیغات آلوده، آلودگی از طریق هک 
و نفوذ به سیستم ها؛ به خصوص سیستم هایی که آسیب پذیری آن ها وصله 

نشده است، مورد سوء استفاده قرار می گیرند.

رفاه مردم به توسعه استارت آپ ها گره خورده است
رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی، تاکید کرد: ما هر چقدر بتوانیم گردش فروش کاالهای داخلی را 
در استارت آپ ها و پلتفرم های خرید آنالین گسترش دهیم در حقیقت 
به تولید کشور کمک کرده و نوعی اشتغالزایی در این بخش نیز صورت می 
گیرد.علی اصغر عنابستانی درباره نقش استارت آپ ها و پلتفرم های خرید 
آنالین در اقتصاد کشور و ضرورت حمایت از این حوزه، بیان کرد: توسعه این 
استارت آپ ها و پلتفرم ها باعث تسهیل دریافت کاال و خدمات از سوی مردم 
شده است، بنابراین کشور باید به سمت حمایت از استارت آپ ها و پلتفرم 
های خرید آنالین حرکت کند و ما باید به این ســمت برویم که نظام بازار 
کشور به روز باشد.وی در ادامه اظهار کرد: امروز رفاه مردم به توسعه پلتفرم 
ها گره خورده است، این پلتفرم ها و استارت آپ ها باید بیشتر به کاالهای 
داخلی متکی شوند و در داخل این پلتفرم ها نیز حتما باید ضوابطی در نظر 
گرفته شود که کاالهایی با کیفیت و با قیمت مناسب به دست مردم برسد، 
حتی مشوق هایی نیز باید برای این موضوع در نظر گرفته شود که وزارت 
صمت در حال انجام اقداماتی در این حوزه اســت.رئیس کمیته اشتغال و 
روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اقتصاد در حال گردش 
ایجاد شــغل خواهد کرد، تصریح کرد: ما هر چقدر بتوانیم گردش فروش 
کاالهای داخلی را در استارت آپ ها و پلتفرم ها گسترش دهیم در حقیقت 
نوعی کمک به تولید کشور کرده و نوعی اشتغالزایی در این بخش نیز صورت 
می گیرد. ما هرچقدر گردش اقتصادی را در بســتر این پلتفرم ها افزایش 
دهیم، بستر اشتغال را برای جوانان کشــور نیز فراهم می کنیم.نماینده 
مردم سبزوار در ادامه تاکید کرد: مدت هاست ما در حوزه رمزارزها با وجود 
اینکه یکی از ظرفیت های خوب برای اقتصاد کشور است، دچار غفلت شده 
ایم. بانک مرکزی نیز موظف شده آئین نامه ای را برای مبادالت رمزارزها و 
صرافی های دیجیتال آماده کند اما تعلل شده است.عنابستانی با تاکید بر 
اینکه توجه به اقتصاد دیجیتال در دنیای امروز ضروری است، گفت: بستن، 
راهکار نیســت بلکه ما باید به دنبال ضابطه مند کردن این فضا باشیم. ما 
باید راهکارهای الزم را پیش بینی کرده تا اقتصاد کشور به سمت اقتصاد 

دیجیتال و مارکتینگ در فضای مجازی حرک کند.

اخبار

پیشنهاد اعطای ۳ هزار میلیارد تسهیالت به استارت آپ ها 
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی از ارائه پیشنهاد اعطای ۳ هزار میلیارد تومان تسهیالت از صندوق توسعه ملی به استارت آپ ها و پلتفرم ها در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 

خبر داد. میرتاج الدینی با تاکید بر ضرورت حمایت از  استارت آپ ها و پلتفرم های خرید آنالین فعال در کشور، بیان کرد: حمایت از این حوزه در سطح کشور یک امر ضروری است چراکه شاهد 
هستیم امروز اکثر کسب وکارها در بستر این حوزه در حال توسعه هستند. از همین رو ما در فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی یک کمیته با عنوان فناوری ارتباطات داریم که 

تاکنون چندین جلسه با رویکرد حمایت از فعاالن این حوزه تشکیل داده است.

نتایج نظرسنجی مشتریان 
شــرکت خدمات بانکداری 
آمریکایی جــی پی مورگان 
جیس نشان داد که اکثریت 
افراد شــرکت کننده در این 
نظرسنجی انتظار دارند قیمت بیت کوین امسال به ۶۰ 
هزار دالر یا بیشتر برسد. بانک جهانی سرمایه گذاری 
جی پی مورگان از مشتریان خود پرسیده است که به 
نظر آنان قیمت بیت کوین تا پایان سال چقدر خواهد 
بود. ۵۵ درصد مشتریان بانک انتظار دارند که قیمت 

بیت کوین در پایان سال ۶۰ هزار دالر یا باالتر باشد.
این نظرسنجی بین 1۳ دســامبر و 7 ژانویه به عنوان 
بخشی از چشــم انداز اقتصاد کالن برای سال 2۰22 
انجام شد و ۴7 نفر از مشتریان جی پی مورگان در این 
نظرسنجی شرکت کردند.حدود ۴1 درصد از مشتریان 
این بانک انتظار دارند بیت کوین در پایان سال به حدود 
۶۰ هزار دالر برســد و 2۳ درصد نیز انتظار قیمت 2۰ 
هزار دالر و 2۰ درصد انتظار قیمــت ۴۰ هزار دالر را 
دارند. عالوه بر این، ۹ درصد بــر این باورند که قیمت 
بیت کوین به ۸۰ هزار دالر و ۵ درصد نیز انتظار دارند که 
این رمزارز به 1۰۰ هزار دالر یا بیشتر برسد.همچنین 2 
درصد نیز پیش بینی می کنند که قیمت بیت کوین به 

1۰۰ هزار دالر یا کمتر خواهد رسید.
نیکــوالوس پانیگیرتزوگلو، استراتژیســت جی پی 
مورگان اظهار کرد: ارزش منصفانه ارز دیجیتال بین ۳۵ 
هزار دالر  تا 7۳ هزار دالر است وبه این موضوع بستگی 
دارد که سرمایه گذاران در مورد نسبت نوسان آن به طال 
چه تصوری می کنند. اخیرا رئیس جمهور الســالوادور 
پیش بینی کرد که قیمت بیت کوین تا پایان ســال به 
1۰۰ هزار دالر خواهد رســید و بانک سرمایه گذاری 

جهانی گلدمن ساکس نیز این احتمال را داده است.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر 2.۰۶ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم 
نســبت به روز قبل ۰.۰۶ درصد بیشتر شده است. در 
حال حاضر ۳۹.۵۸ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین اســت. حجم کل بــازار ارزهای 
دیجیتال در 2۴ ساعت گذشــته ۸1.71 میلیارد دالر 
است که 2۰.۶7 درصد کاهش داشته است. حجم کل 
در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر 12.۵۵ میلیارد 
دالر است که 1۵.۳۶ درصد از کل حجم 2۴ ساعته بازار 
ارزهای دیجیتال اســت. حجم تمام سکه های پایدار 
اکنون ۶۵.۵۸ میلیارد دالر اســت که ۸۰.2۶ درصد از 

کل حجم 2۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.
پس از اینکه شرکت خودروســازی تسال دوج کوین را 
به عنوان ارز دیجیتال برای خرید کاال در وب ســایت 
ســازنده خودروهای الکتریکی پذیرفــت، ارزش این 
رمزارز افزایــش یافت و طبق گزارش کوین دســک 
طی 2۴ ساعت گذشــته 1۵.۶ درصد صعود کرد و به 
۰.1۸۹۰ دالر رسیده است. ایالن ماسک، مدیرعامل 
تســال در توییتی گفت: »کاالهای تسال با دوج کوین 

قابل خرید هستند.«
این شرکت اکنون برخی از کاالها )البته نه وسایل نقلیه( 
ازجمله سگگ کمربند گیگا تگزاس را با ارز دیجیتال 
قیمت گذاری می کند.پس از اینکه دوج کوین به عنوان 
یک گزینه پرداخت در وب سایت تسال ارائه شد قیمت 
آن 11 درصد افزایش یافت. دوج کوین در حال حاضر 
یازدهمین سکه ارزهای دیجیتال با ارزش بازار 2۵.2 
میلیارد دالر است اما رکود در بازار گسترده تر ارزهای 
دیجیتال در روزهــای اخیر، قیمــت دوج کوین را به 
پایین ترین سطح خود از آوریل 2۰21 رساند و این رقم 
نسبت به باالترین رکورد خود در ماه مه سال گذشته 

7۴ درصد کاهش یافته است.
تسال ســال گذشــته، برای مدت کوتاهی پرداخت با 
بیت کوین را برای محصوالت خود ازجمله خودروهایش 

پذیرفت اما ماســک در ماه مه 2۰21 اعالم کرد: تسال 
پذیرش این ارز دیجیتال را به دلیــل نگرانی در مورد 
مشکالت زیســت محیطی متوقف خواهد کرد البته 
نگفته است که نگران مسائل زیست محیطی مربوط به 
دوج کوین نیز هست یا خیر.تحلیلگران عنوان کردند: 
استخراج این ارز دیجیتال نیز هزینه قابل توجهی برای 

محیط زیست دارد.
نتایج بررسی های شرکت بارکلی هیج نشان می دهد که 
صندوق های ارزهای دیجیتال جهانی در سال گذشته 
پس از افزایش قیمت بیشــتر ارزهای دیجیتال مانند 
بیت کوین و اتریوم در میــان گرایش نهادها و پذیرش 
بیشتر از ســوی قانون گذاران در سراسر جهان، رشد 
چشــمگیری داشــتند. بیت کوین ۶۰ درصد در سال 
2۰21 افزایش یافت و در نوامبر به رکورد ۶۹ هزار دالر 
رسید این در حالی است که اتریوم تقریبا ۴۰۰ درصد 
افزایش یافت. بر اساس داده های این شرکت، شاخص 
معامله گران ارزهای دیجیتال بارکلی هج 1۳۸.1 درصد 

در سال 2۰21 افزایش یافت.
ایــن نتایج برای حــدود ۳۹ صندوق یــا کمتر از ۵۰ 

درصــد از شــرکت های مدیریت دارایــی دیجیتالی 
دنبال کننده اســت که به دنبال افزایش رکورد 17۳ 
درصدی در ســال 2۰2۰بودند.علت این ســوددهی 
منفعت صندوق های رمزنگاری از نوســانات شدیدی 
اســت که همه گیری ویروس کرونا در بازارهای مالی 
ایجاد کرد.صندوق هــای رمزنگاری در ماه دســامبر 
حدود 11 درصد ضرر داشــتند؛ بیت کویــن و اتریوم 
نیز سقوط کردند.  میزان نوســانات نزولی بیت کوین 
 در ســال گذشــته 1۹ درصــد و اتریــوم 2۰ درصد

 اعالم شده است.
بن کرافورد، سرپرســت تحقیقات این شرکت گفت: 
رمزارزهــا فقط در ماه دســامبر درآمدی نداشــتند 
زیرا بســیاری از دارایی های اصلی صنعــت به دلیل 
رکود شــدید قیمت هــا با ضربــه شــدیدی مواجه 
شــدند.وی افزود: ارز خارجی نیز هماننــد رمزارزها 
در ســال 2۰21 بازده متوســطی داشت.شــاخص 
معامله گــران ارز بارکلی هیج بر اســاس ۶۰ درصد از 
 صندوق های گزارش شــده میزان 2.2 درصد رشــد

 را در سال گذشته نشان داد.

منفعت صندوق های رمزنگاری از نوسانات شديد در بازارهای مالی 

سرانجام بیت کوین چند هزار دالر است؟
News kasbokar@gmail.com

افزایش قیمت اینترنت اگرچه تا پایان سال از سوی مجلس 
ممنوع شده، اما مسووالن وزارت ارتباطات، از حاال و با تاکید 
بر ایجاد انگیزه سودآوری در سرمایه گذاران برای توسعه و ارائه 
کیفیت مناسب، حرف آن را برای سال آینده پیش کشیدند و به 
نظر می رسد تعرفه نیم بهای ترافیک سایت های داخلی، یکی 

از مدل های جدید برای مقررات گذاری قیمت اینترنت باشد.
این روزها شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت دچار مشکالت 
مالی شدند و برخی از آن ها بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار 
کردند، زیرا پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، 
موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به جای 
اینترنت ثابت باشد و درنتیجه شــرکت های FCP در حال 
از دست دادن مشترکانشان هســتند و این موضوع به گفته 
کارشناسان، نه تنها موجب حذف تدریجی ارتباطات ثابت شده 
بلکه به مرور این صنف و سایر خدماتی که به ارتباطات ثابت 

وابسته هستند را به مشکل دچار خواهد کرد.
عیسی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- چندی 
پیش با بیان اینکه تعرفه اینترنت ثابت، طبق قانون مجلس 
امسال افزایشی نخواهد داشت، گفت: ما برای افزایش کیفیت 
تالش می کنیم، کما اینکه در دو هفته گذشته وضعیت پهنای 
باند بین الملل را ترمیم کردیم، اما در 1۰ سال گذشته در حوزه 
اینترنت ثابت در کشور اتفاقی نیفتاده است. رتبه اینترنت ثابت 
ما در دنیا ۹۰ از میان 1۴2 کشور است و اگر اقدام قابل توجهی 
صورت گرفته بود، باید در رتبه بندی های بین المللی و احساس 
مردم خودش را نشان می داد، در حالی که اکنون بخش قابل 

توجهی از اعتراضات مردم نسبت به اینترنت ثابت است.

مقررات باید برای تولیدکنندگان داده های حجیم 
اصالح شود

به همین دلیل صادق عباسی شاهکوه -رئیس سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیوئی- در نشست تخصصی "طراحی 

و تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطالعات" که گزارش آن 
بیست و یک دیماه در وب سایت ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی منتشر شد، اعالم کرد: نیم بها بودن تعرفه 
ترافیک داخلی برای تولیدکنندگانی که محتوای کم حجمی 
دارند یا اســتارت آپ هایی که در حال شکل گیری هستند، 
مناسب است؛ اما باید با تغییر روش ها یا اختیاری کردن تعرفه 
ترجیحی، مقررات را بــرای تولیدکنندگان داده های حجیم 
اصالح کنیم.وی خاطرنشــان کرد: تدویــن مدل اقتصادی 
شبکه ملی اطالعات فراتر از موضوع تعرفه پهنای باند داخلی 
و بین المللی اســت و تعرفه صرفاً یکی از اجزای آن اســت 
و این موضوع را باید از ســه منظر اســتفاده کننده، اپراتور و 
تولیدکننده محتوا بررســی کرد. باید مدلی را تدوین کنیم 
که اســتفاده کنندگان که از همه ذی نفعان مهمتر هستند، 
خدمات باکیفیت مناســب و قیمت مقرون به صرفه دریافت 
کنند؛ شاخص قیمت گذاری مقرون به صرفه خدمات نیز در 
سند کالن شــبکه ملی اطالعات پیش بینی شده است. در 
چرخه ارایه خدمات، اپراتورها باید ســرمایه گذاری کرده و 
شبکه شان را توسعه داده و به نحو مناسب نگهداری کنند و 
تکنولوژی هایشان را ارتقاء دهند تا بتوانند خدمات باکیفیت 

و پایدار را ارایه کنند.

اپراتورها باید انگیزه الزم برای سرمایه گذاری را 
داشته باشند

معاون وزیر ارتباطات و فناور ی اطالعات تاکید کرد: اپراتورها 
و سرمایه گذاران باید انگیزه الزم برای سرمایه گذاری را داشته 
باشند و عالوه بر قدرت سرمایه گذاری، سودآوری سرمایه نیز 

باید مدنظر قرار گیرد. چرا که در این چرخه، اگر سرمایه گذار، 
سود کافی به دست نیاورد، انگیزه سرمایه گذاری نخواهد داشت 
و در پی آن اپراتور نمی تواند شبکه خود را برای ارایه کیفیت 
مناسب، توسعه و ارتقاء دهد و در صورتی که کیفیت مناسب 
نباشد، حتی اگر قیمت خدمت ارزان باشــد، مردم ناراضی 
خواهند بود.عباسی شاهکوه با تاکید بر اینکه باید در تدوین 
مدل اقتصادی شبکه ملی اطالعات به همه اجزای این چرخه 
دقت شود، گفت: چند سال پیش، تعیین تعرفه نیم بها برای 
ترافیک داخلی به منظور حمایت از محتوای داخلی از سوی 
مرکز ملی فضای مجازی ابالغ شد و کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات نیز مصوبه ای را تدوین کرد تا این موضوع اجرایی 
شود. در آغاز کار، اجرای این موضوع و نظارت بر تفکیک ترافیک 
داخلی و بین الملل و محاسبه هزینه آن بسیار مشکل بود که با 

همکاری سازمان فناوری اطالعات انجام شد.

تعرفه نیم بها برای VODها که مصرف 
ترافیک باالیی دارند، مشکل ایجاد کرد

وی تاکید کرد: این موضوع در واقعیت برای برخی از دارندگان 
محتوا، به ویژه کسانی که در آغاز فعالیتشان هستند، انگیزه ای 
برای رشــد کارشــان بود و اثرات مثبتی هم داشت. ولی در 
VOD حال حاضر ایــن مصوبه برای برخی فعــاالن مانند

ها که محتوای حجیم و مصرف ترافیک باالیی دارند، از نظر 
جذابیت برای سرمایه گذاری و تولید محتوا مشکالتی را ایجاد 
کرده است.رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی 
درباره تجربه مدیریت این موضوع در سایر کشورها گفت: در 
کشورهای دیگر نیز وارد تعرفه ترافیک نشده و قیمت یکسانی 

برای همه در نظر گرفته می شود و تولیدکننده محتوا و اپراتور 
ارایه دهنده خدمت در تعامل با یکدیگر در قالب اسپانسر دیتا 

فعالیت می کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناور ی اطالعات با تاکید بر پیاده سازی 
مدل اسپانسر دیتا در کشور افزود: رگوالتوری نباید وارد مسایل 
تعرفه گذاری شود و این موارد باید به صورت دوطرفه بین اپراتور 
ارایه دهنده خدمت و تولیدکننده محتوا شکل بگیرد و نقش 
رگوالتوری در بخش حفاظت از حقوق مصرف کننده، نظارت 

بر این تعامل است.

مدل جدید قیمت اینترنت برای سال جدید
عباسی شاهکوه پیش از این هم به ایسنا گفته بود: تا پایان سال 
1۴۰۰ برای افزایش قیمت اینترنت ثابت و سیار، منع قانونی از 
سوی مجلس شورای اسالمی وجود دارد،  اما برای سال جدید، 
مدل جدید قیمتی خواهیم داشت، مدلی که هم برای مردم 
مفید باشــد و هم برای اپراتورها، اکنون هم در حال بررسی 
مدل های قیمتی هستیم و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم. 
قیمت بســته های اینترنتی اپراتورها هم باید اصالح شود و 
اپراتورها باید پیشنهادات جدیدی دهند و ما این پیشنهادات 
را بررسی می کنیم و اگر تناقضی با مقررات نداشته باشد، آنها را 
تایید می کنیم.وی خاطرنشان کرده بود: نارضایتی اصلی زمانی 
اتفاق می افتد که خدمتی ارائه نشود یا با کیفیت بد ارائه شود. 
قیمت در کنار کیفیت و در دسترس بودن، در کنار هم باید مورد 
توجه قرار گیرد. باید مطمئن باشیم که همیشه ارائه کیفیت 
مناسب به مردم امکان پذیر است و اگر قیمت ها آنقدر پایین 
باشد که این امکان فراهم نشود،  مردم بیشتر متضرر می شوند. 
البته ما مراعات می کنیم که مردم بتوانند به ســرویس های 
پایه شان دسترسی داشته باشند، اما باید مدل مناسبی داشته 
باشیم که هم مردم به سرویس مناسب با قیمت مناسب برسند، 

هم اپراتورها بتواند سرمایه گذاری الزم را انجام دهد.

ســتاد توســعه فناوری هــای اقتصــاد دیجیتــال و 
هوشمندســازی از شــرکت  های طراح و تولیدکننده 
۶7 نرم افــزار بومی در حوزه فناوری هــای نوین مالی 
)فین تک( حمایت کرد.به گزارش معاونت علمی، ارائه 
خدمات مالی با استفاده از فناوری های نوین، نوآورانه تر 
و خالقانه تر شده و این فناوری ها ایجاد تحول در صنعت 

مالی و بانکداری را سرعت بخشیدند.
فین تک خدماتی اســت کــه به »کاهــش هزینه ها«، 
»حذف بروکراسی ها و شکستن محدودیت های زمانی 
و جغرافیایی« و »توانایی هوشــمندانه ارزیابی خطرها 
و ریســک های احتمالی« می انجامد. این کار با طراحی 
۶7 نرم افزار بومی در ایران در حال توسعه یافتن است؛ 
خدماتی که قرار است بنیان ارائه خدمات مالی و بانکی 

در کشور را متحول کند.
فین تک یا فناوری های نوین مالــی یکی از مهم ترین 
نوآوری های صنعت مالی اســت که توســعه و تکامل 
ســریع آن، مرهون توزیع اقتصاد، قوانین بین المللی و 
توسعه فناوری اطالعات است.بررسی های انجام گرفته 
در اقتصاد جهانی، حاکی از افزایش سریع شرکت های 
حوزه فین تک اســت که در صنعت خدمــات مالی و 
ســرمایه گذاری فعالیت می کنند. ایران هم چند سالی 
است با فعالیت شرکت های دانش بنیان به این حوزه ورود 

کرده و تعداد مجموعه های فعال این حوزه به سرعت در 
حال رشد است.

ســتاد توســعه فناوری هــای اقتصــاد دیجیتــال و 
هوشمندســازی از این شــرکت ها و طراحــی و تولید 
محصوالت حمایت کرده و بر همین اساس تاکنون ۶7 
نرم افزار بومی با تالش این شرکت ها در اطلس جهانی 

اقتصاد دیجیتال، ثبت شده است.
»پلتفرم مدیریت هوشــمند و اتوماتیک پس اندازها«، 
»نرم افــزار مدیریت ریســک نقدینگــی«، »نرم افزار 

ریسک بازار«، »ســامانه امنیتی رمزنگاری«، »سامانه 
برنامه ریــزی و مدیریت ســبد پروژه ها«، »ســامانه 
یکپارچه معامــالت برخــط«، »نرم افــزار کارگزاری 
قرادادهای آتی ســکه«، »نرم افــزار معامالت برخط«، 
»ســامانه صدور بیمه نامه« و اپلیکیشن های موبایلی 
 از جملــه نرم افزارهایــی هســتند که برای توســعه 

بازار فین تک ارائه شده اند.
آمارهای موجود بیانگر این است که چشم اندازی مثبت، 
در انتظار سرمایه گذاری حوزه فین تک در دنیا است که 
همین امر ســبب شــده تا این حوزه در سال های اخیر 
مورد توجه قرار گرفتــه و تقاضای زیادی برای خدمات 
نوآورانه و فناورانه مالی در بین فعاالن حوزه کسب وکار 

شکل گیرد.

اســتارت آپ اســترالیایی »هایپرسونیکس النچ 
سیســتمز« تصمیم دارد یک هواپیمای فضایی 
مافوق صوت بسازد که با سوخت هیدروژن پرواز 
می کند. قطعاتی از این هواپیمای فضایی با پرینتر 
سه بعدی ساخته می شــوند. هواپیمای فضایی 
مافوق صوت مذکور می تواند ماهواره های کوچک 
را به مدار زمین ببرد. این شــرکت عالوه بر تالش 
جهت نوآوری در صنعت هوافضا به وسیله ساخت 
نخستین هواپیمای فضایی که دی اکسید کربن 

تولید نمی کند، تصمیم دارد تعداد زیادی از بخش 
های آن از جمله موتور را با استفاده از پرینترهای ۳ 

بعدی پیشرفته در دانشگاه سیدنی بسازد.
تیمی از محققان به رهبری پروفســور ســیمون 
رینگر از دانشــگاه ســیدنی با ســاخت قطعات 
حیاتــی هواپیمــای فضایــی بــرای مخــزن 
ســوخت و موتــور هواپیمــای فضایــی» دلتا 
 ولــوس«)Delta Velos( بــه ایــن اســتارت

 آپ کمک می کند.

به گفته رینگر پرینترهای ۳ بعدی پیشــرفته با 
استفاده از فناوری تولید افزودنی مزایای متعددی 
را ارائه می کنند. فناوری تولید افزودنی در حقیقت 
تولید الیه الیه قطعــات با اســتفاده از یک ماده 
مخصوص غبار مانند اســت. او همچنین توضیح 
داد پرینترهای ۳ بعدی دانشگاه می توانند عناسر 
جدول تناوبــی را ترکیب و آلیــاژ های جدیدی 
بســازند. این آلیاژ ها قابلیت هایــی کارآمد برای 

صنعت هوافضا دارند.

هایپرســونیکس تصمیــم دارد قبــل از تولیــد 
هواپیماهــای فضایــی در مقیــاس واقعــی با 
اســتفاده از موتورهای هیدروژنــی مجموعه ای 
از نمونه هــای اولیه در مقیاس کوچکتر بســازد.

نســخه نهایی »دلتا ولوس« با استفاده از ۶ موتور 
هیدروژنی پــرواز می کنــد امــا در آزمایش از 
نمونه های اولیه ای اســتفاده می شــود که یک 
 موتور دارند و می توانند مســافت ۵۰۰ کیلومتر

 را طی کنند.

اصالح قيمت اينترنت از سال آينده؛ قريب به يقين

زمزمه  حذف تعرفه نیم بهای سایت های داخلی

از سوی معاونت علمی؛

۶۷ نرم افزار بومی در حوزه فین تک مورد حمایت قرار گرفت

استرالیا با پرینتر ۳ بعدی هواپیمای فضایی مافوق صوت می سازد


