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 ورود قیمت ها به سایت ها بازار مسکن
 را به جنجال می کشاند

رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشــور گفت: ورود قیمت ها به سایت ها 
بازار مسکن را با قیمت های کاذب به جنجال و گرانی می کشاند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور  با بیان اینکه 
متاســفانه با ایجاد ثبات قیمتی در بازار مســکن دوباره شاهد آن هستیم 
که قیمت ها به سایت ها و اپلیکیشــن های خرید و فروش بازگشته است، 
گفت: در سال گذشته همزمان با رشــد جهشی قیمت ها در بازار مسکن و 
خودرو به دادستانی پیشنهاد دادیم که قیمت ها از روی سایت ها برداشته 
شود که همین امر خود زمینه ســاز کاهش قیمت ها و ایجاد ثبات در این 
بازار شد اما متاسفانه در چند روز اخیر شــاهد آن هستیم که قیمت ها به 

این سایت ها بازگشته است.
او ادامه داد:  به نظر می رســد که مدیران این اپلیکیشن ها به عنوان اینکه 
شرکت دانش بنیان هستند با برخی از صحبت های خود مجدداً دادستانی 
را مجاب کرده اند که قیمت ها به این ســایت ها بازگــردد؛ در صورتی که 
این خود یک حرکت بســیار خطرناک در حوزه تشدید قیمت ها به شمار 

می رود.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک کشــور با بیان اینکه این قیمت ها نقش 
بسیار موثری در ایجاد نوســان بازار اجاره دارد، افزود: به طور مثال قیمت 
واقعی هر متر مربع در یک منطقه متری ۱۵ میلیون تومان اســت اما یک 
فروشــنده تمایل دارد قیمت واحد خود را هر متــری ۲۰ میلیون تومان 
در ســایت بگذارد بنابراین یک فرد دیگر در همــان منطقه این قیمت ها 
را مشــاهده کرده و تصور می کند نرخ واحد خود بســیار باالتر است و ۲۲ 
میلیون تومان می گذارد بنابراین این امر خــود باعث برهم ریختگی بازار 

مسکن و ایجاد نابه سامانی می شود.
خسروی توضیح داد: بازگشــت قیمت ها به اپلیکیشن ها در این حوزه به 
معنای شفاف ســازی نیســت بلکه این اقدام خود یک نوع هیجان کاذب 

است که هیچ کمکی به بازار مسکن نخواهد کرد.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک کشــور با اشــاره به اینکه در تمام 
کشورهای پیشرفته قیمت ها از طریق ســایت های تخصصی مسکن 
و توسط کارشناســان و متخصصان ارزیابی و نشــان داده می شود، 
اظهار کــرد: قیمت ها در ســایت هــای ایرانی از یــک منبع خاصی 
پیروی نمی کنند و هرکس هر قیمتی که تمایل داشته باشد نرخ گذاری 

می کند.
خســروی تصریح کرد: این اقدامــات باعث ایجاد جنجــال بین خریدار 
و فروشنده و مشــاور امالک می شــود بنابراین باید این اقدام که یک کار 
تخصصی اســت از روش های خوب و کاربردی پیروی کند و ما امیدواریم 
دادســتانی به این موضوعات توجه کند و با جلوگیری از این اقدام نگذرد 

قیمت ها افزایش پیدا کند.
او با بیان اینکه متاســفانه همواره اعالم می کنند که مشاوران امالک خود 
زمینه ساز افزایش قیمت ها می شود، بیان کرد: ما بخش خصوصی هستیم 
این در حالی است که دولت خود باید ســازندگی و تولید را ادامه دهد که 
این اقدامات در سال گذشــته انجام نشــده و همین امر خود باعث ایجاد 

نابسامانی افزایش قیمت شده است.

مسکن
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بانک مسکن از یک طرح تقویتی رونمایی کرد

وام جدید مسکن و جیب خالی متقاضیان
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شهادت حضرت فاطمه )س(  بر عموم  شیعیان تسلیت باد

خریدار  بانک مســکن در آستانه سالروز 
تاســیس بانک و دهه مبارک فجر با هدف 
تقویت قدرت خریــد متقاضیان، طرحی را 
به تصویب رسانده که متقاضیان خرید خانه 
بتواننــد نیمــی از وام ۲۴۰ میلیون تومانی 
اوراق را با خرید تســه و نیمی دیگر را بدون 
خرید اوراق دریافت و وام را پنج ساله تسویه 
کنند؛ در حالی که طبق طرح قبلی با مدت 
بازپرداخت ۱۲ ساله، اقساط ماهیانه حدود 
۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومــان بود و طبیعتا 
اقســاط وام جدید به حدود دو برابر آن می 

رسد.
بانــک مســکن در بــازه زمانی ســالروز 
تاســیس بانــک و دهــه مبــارک فجر از 
یک اهــرم تســهیالتی جدید برای شــارژ 
مالی متقاضیــان خرید مســکن رونمایی 
کرده اســت. این بانک اعالم کرده از امروز 
پنجشــنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹ تا ۲۲ بهمن 
ماه با هدف کمک به خانه دارشــدن اقشار 
مختلــف جامعــه و تقویت قــدرت خرید 
متقاضیان مســکن، طرح اعطای تسهیالت 
خرید مسکن بدون سپرده را در دستور کار 

قرار داده است.
محمود شــایانـ  مدیرعامل بانک مسکنـ  
در این باره گفته اســت: پرداخت تسهیالت 
خرید مســکن بدون ســپرده که قرار است 
از ۲۵دی ماه جاری بــه متقاضیان پرداخت 
شــود به نحوی اســت که ۵۰ درصد مبلغ 
تســهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیالت مســکن و ۵۰ درصد 
مابقی از محل منابع بدون سپرده )مجموعا 

تا ســقف های ابالغــی تســهیالت خرید 
مســکن اوراق گواهی حق تقدم(، پرداخت 
می شود. به این ترتیب متقاضیان فقط برای 
نیمی از تســهیالت نیازمند خریــد اوراق 

هستند.
ســقف تســهیالت اوراق گواهی حق تقدم 
برای زوجین در تهران ۲۰۰ میلیون تومان 
است که با وام جعاله به ۲۴۰ میلیون تومان 
می رســد. در مراکز اســتان ها و شهرهای 
باالی ۲۰۰ هزار نفــر جمعیت ۱۶۰ میلیون 
تومان و برای ســایر شــهرها ۱۲۰ میلیون 

تومان اســت. متقاضیان این تسهیالت در 
بازه زمانی ذکر شده می توانند تا ۵۰ درصد 
مبلغ تسهیالت تا سقف مشخص را از محل 

تسهیالت بدون سپرده دریافت کنند.
ســود وام اوراق حق تقدم خرید مسکن ۱۸ 
درصد و مدت بازپرداخت آن ۱۲ سال است. 
اما در طرح تشــویقی جدید بایــد وام پنج 

ساله تسویه شود.
با وجود آنکه اقساط ماهانه وامی که از آن به 
عنوان اهرم تســهیالتی یاد شده پی ببریم 
بد نیســت به دســتورالعمل پرداخت وام 

۲۴۰ میلیون تومانی که ۴ دی ماه ۱۳۹۸ به 
تصویب رسید نگاهی بیندازیم.

میزان ســود وام ۲۰۰ میلیون تومانی خرید 
مســکن در روش پرداخت ســاده ۱۲ساله 
حــدود ۲۸۹ میلیون تومان اســت. میزان 
اقســاط ماهانه این وام حدود ۳.۴ میلیون 
تومان است که با احتساب اقساط ماهانه وام 
تعمیر )یک میلیــون و ۱۵ هزار تومان برای 
دوره ۵ساله( به حدود ۴.۳ میلیون افزایش 
خواهد یافت. سود وام تعمیر نیز حدود ۲۱ 

میلیون تومان در روش ساده است.

در روش پلکانــی بازپرداخت وام متقاضیان 
در سال دوازدهم حدود ۳۲۰ میلیون تومان 
پرداخت خواهــد کرد. در ســال اول مبلغ 
قسط ماهانه ســه میلیون و ۵۰ هزار تومان، 
سال دوم ۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، سال 
ســوم،  ۳ میلیون و ۲۳۵ هزار تومان، ســال 
چهارم سه میلیون و ۳۳۲ هزار تومان، سال 
پنجم ۳ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان، ســال 
ششــم ۳ میلیون و ۵۳۵ هزار تومان، سال 
هفتم ۳ میلیون و ۶۴۱ هزار تومان، ســال 
هشــتم ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان،   سال 
نهم ۳ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان، سال دهم 
۳ میلیون و ۹۷۸ هزار تومان، سال یازدهم ۴ 
میلیون و ۹۸ هزار تومان و قسط ماهانه سال 
دوازدهم ۴ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان است.

کل پرداختی متقاضی در ماه دوازدهم سال 
دوازدهم بابــت وام ۲۰۰ میلیــون تومانی 
به روش پلکانی حــدود ۵۲۰ میلیون تومان 

است.
 میزان اقســاط ماهانه وام تعمیر نیز در سال 
اول ۹۶۶ هزار تومــان و در ماه ۶۰ )ســال 
پنجم( یک میلیون و ۸۷ هزار تومان اســت. 
ســود این وام نیز ۲۱ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تومان خواهد شــد، یعنی در مجموع بیش 

از ۳۴۰ میلیون تومان سود.
با توجه به اینکه اقســاط ماهیانه وام اوراق 
در تهران ۴.۴ میلیون تومان است، به دلیل 
آنکه تسهیالت جدید باید پنج ساله تسویه 
شود طبیعتا اقساط ماهیانه آن نیز به حدود 
دو برابر می رسد که بســیاری از متقاضیان 

توان بازپراخت چنین مبالغی را ندارند.

فعاالن صنفی درباره وضعیت بازار پیش بینی کردند

خ  احتمال کاهش بیشتر نر
فلزات گران بها



فعاالن صنفی درباره وضعیت بازار پیش بینی کردند

خ فلزات گران بها احتمال کاهش بیشتر نر
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سرنوشت سهام عدالت متوفیان چه می شود؟

طبق آخرین آمار، از میان بیش از ۴۹ میلیون مشــمول سهام عدالت، 
حدود سه میلیون نفر فوت شــده اند و وراث این افراد باید برای تعیین 

تکلیف سهام عدالت آن ها اقدام کنند.
 آمارها از فوت بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار دارنده ســهام عدالت طی 
۱۰ ســال گذشــته خبر می دهد و ورثه این افراد باید اقداماتی را انجام 
دهند تا فرایند انتقال سهام فرد متوفی طی و سهام منتقل شود. در ابتدا 
وراث قانونی می توانند جهت اطالع از وضعیت ســهام عدالت متوفیان 
به نشــانی اینترنتی samanese.ir مراجعه و با ورود اطالعات هویتی 
متوفی از مشمول بودن وی کسب اطالع کرده و صورت وضعیت دارایی 

سهام عدالت مربوط را مشاهده کنند.
ســپس بعد از انجام انحصار وراثت، ورثه باید در سامانه سجام ثبت نام 
کنند و یکی از ورثه با مراجعه به ســایت شرکت سپرده گذاری مرکزی، 
قســمت میز خدمت الکترونیک را انتخاب کرده و اطالعات مربوط به 
انحصار ورثــه را بارگذاری میکند. در نهایت شــرکت ســپرده گذاری 

اقدامات الزم برای انتقال سهام عدالت به وراث را انجام می دهد.
از ســوی دیگر زیر ســاخت های الکترونیکی تخصیص ســهام عدالت 
متوفیان به وراث در شرکت سپرده گذاری مرکزی آماده شده و منتظر 
تایید نهایی قوه قضائیه اســت و چنانچه قوه قضاییه تاییدیه دهد کلیه 
فرایند انتقال قهری به صورت مکانیزه انجام می شــود. به عبارت دیگر 
اگر قوه قضائیه تایید کند، این ســهام به صورت خودکار به ورثه قانونی 

متوفی منتقل خواهد شد.
انتقال قهری مجموعه ای از اقدامات اجرایی و فرایندهایی اســت که 
موجب می شــود دارایی اوراق بهادار متوفی از کد ســهام داری وی 
خارج و به تملک وراث قانونــی در بیاید.  برای فراینــد انتقال قهری 
اماده کــردن گواهی فوت شــخص متوفی، گواهی انحصــار وراثت، 
گواهی نامه واریز مالیاتی، شناســنامه و کارت ملی شــخص متوفی و 

کلیه وراث الزم است.

همتی نوشت
تاثیر آزادسازی منابع مسدود شده بانک مرکزی 

خ ارز در نر

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: همانگونه که ریاست محترم جمهوری 
تأکید کردند با دسترســی بهتر بانک مرکزی به منابع مسدودی خود و 
نیز شــرایط پیش رو، امکان مدیریت مؤثرتر در بــازار ارز فراهم خواهد 

شد.
 همتی رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین یادداشــت خود نوشت:  
این روزها، درخصوص روند کاهشــی نرخ ارز، بر اســاس دیدگاه های 
سیاســی، تحلیل های مختلف ارائه و قضاوت های خاص می شود. روند 

نرخ ارز، بر اساس مبانی بنیادی بازار شکل می گیرد.
وی تاکید کرد: لذا، براساس آنچه طی دوســال و نیم گذشته شاهد آن 
بودیم، فشار ناشی از تحریم ها، خصوصا تشــدید انتظارات، درافزایش 
قیمت ارز مؤثر و تعیین کننده بوده اســت؛ لذا انتظار می رود با فروکش 
کردن انتظارات، نرخ ارز نیز به سمت تعادل و ارزش اقتصادی آن حرکت 
بکند.همتی نوشــت: همانگونه که ریاســت محتــرم جمهوری تأکید 
کردند با دسترســی بهتر بانک مرکزی به منابع مســدودی خود و نیز 
شــرایط پیش رو، امکان مدیریت مؤثرتر در بازار ارز، در راستای اهداف 
کالن بانک مرکزی، فراهم می شــود. در این میان، حفظ قدرت رقابت 
پذیری اقتصاد، به همــراه صیانت از ذخایر ارزی، بــرای بانک مرکزی 

اهمیت دو چندان دارد.
 وی افزود: بانک مرکزی درطول دو سال و نیم گذشته تالش کرده است 
با برنامه و تدبیر، تحریم هــای دولت آمریکا را خنثــی و در حد توان از 
ســقوط بیش از حد ارزش پول ملی جلوگیری و دشمن را، از رسیدن به 

هدف فروپاشی اقتصادی، مأیوس وناموفق بسازد.
 رئیس کل بانــک مرکزی ابراز کــرد: بانک مرکزی تمام تــوان خود را 
برای ایجاد تعادل در بــازار ارز و تقویت ارزش پول ملــی بکار میگیرد. 
انتظارم از فعالین سیاسی این اســت، رقابت های حزبی و جناحی خود 
را به تالش های بانک مرکزی برای بهبود شــرایط اقتصاد و استفاده از 
فرصت های بین المللی برای خنثی ســازی و کاهــش تحریم و تقویت 
ارزش پول ملی وصل نکنند و نهایتا، اینجانــب هرچه را که بتوانم برای 
منافع ملی و رفاه مردم عزیز انجام می دهم و در این مســیر، براســاس 

خوش آمد افراد و گروه های سیاسی تصمیم نمی گیرم.

بازار

خریــدار  رئیس جمهور گفت: ســرمایه 
گذاری خارجی نســبت به ســال ۹۸، ۵۶ 
درصد افزایش پیدا کرده اســت که معنای 
آن شکســت فشــار حداکثری و تروریسم 
اقتصادی اســت و نتوانســتند جلوی ما را 
بگیرند.حجت االسالم حسن روحانی رئیس 
جمهور در آئین بهره بــرداری از طرح های 
ملی مناطــق آزاد تجــاری، صنعتی و ویژه 
اقتصادی پس از توضیحــات مرتضی بانک 
دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد تجاری-

صنعتــی و ویــژه اقتصادی کشــور، اظهار 
داشت: قبل از اینکه فرمان افتتاح صادر شود 
می خواستم از شما ســوال کنم که آیا تمام 
مناطق آزاد ما به ســامانه پنجره واحد وصل 
هســتند به این معنا که اگر کســی بخواهد 
ســرمایه گذاری انجــام دهــد و خدماتی 
دریافت کنــد نیازی بــه مراجعه حضوری 

ندارد؟
وی پس از استماع توضیح سوال طرح شده 
از بانک، عنــوان کرد: ایــن موضوع تحول 
بســیار مهمی اســت که مردم برای اینکه 
بخواهنــد در مناطق آزاد ســرمایه گذاری 
کنند و بخواهند خدمتــی ارائه و یا دریافت 
کننــد، نیاز نباشــد که خودشــان حضور 
داشــته باشــند و بتوانند از طریق سیستم 

الکترونیک خدمات را دریافت کنند.
رئیس جمهــور افزود: اینکــه می گوئید ۳۰ 
روزه پاســخ نهایی متقاضی را می دهیم و در 
آینده ۲۰ روزه می شود و ۷۰ درصد خدمات 
را امروز می دهیم و تا پایان دولت ۱۰۰ درصد 
می شود، بســیار امیدوار کننده است. از همه 
مناطق آزاد و شــما خواهش می کنم در این 
زمینه فعال تر باشــید. شفافیت، عدم حضور 
و عدم چهره به چهره شــدن و اینکه خدمات 
را الکترونیکی دریافت کردن یک اصل مهم 
برای ما در این دولت اســت که هم می تواند 
سرعت کار را زیادتر کند و هم خدای ناکرده 

جلوی فساد احتمالی گرفته شود.
رئیــس جمهور پــس از اســتماع گزارش 
حمیدرضــا مؤمنــی مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد قشــم گفت: امیدوار هســتم 
ایــن افتتاح ها بــرای جزیره بســیار مهم و 
استراتژیک قشم موجب ســرافرازی مردم 
و آبادانی این جزیره باشــد. خوشحالیم که 
امروز ۲۷ پروژه افتتاح می شود و ان شاءاهلل 
باز هم در مراحل بعدی شــاهد افتتاح های 
دیگری تا پایان دولت دوازدهم خواهیم بود.

روحانی ادامه داد: بســیار خوشحال کننده 
بود که شما بیان کردید این سرمایه گذاری 
که انجام گرفته و امروز افتتاح می شــود، ۲ 
درصد از طرف منطقه آزاد بوده و ۹۸ درصد 
این سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی 

انجام می گیرد و این بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: اساس اقتصاد کشور ما این 
اســت که بخش خصوصی باید فعال باشد و 
آنها باید در صحنه باشند. دولت باید تسهیل 
کننده باشــد و حمایت و کمــک کند و این 
بســیار جالب توجه اســت که ما بتوانیم در 
همه مناطق آزاد در سراسر کشور در سرمایه 
گذاری ها شرایطی را فراهم کنیم که بخش 
خصوصی ما فعال شــود. پروژه های بســیار 
مهمی را امــروز افتتاح می کنیــد. اینکه در 
سایه این پروژه ها بیش از ۲۲۰۰ نفر مشغول 
به کار می شوند و اشتغال جدید ایجاد می کند 
بسیار خوشــحال کننده اســت. امیدواریم 
همه آنهایی که مشغول کار می شوند زندگی 

سعادتمندانه ای داشته باشند.

مصرف گاز ما در کشور بسیار زیاد است
رئیــس جمهور پــس از اســتماع گزارش 
محمدولــی روزبهان مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد انزلی بیان کرد: بندر انزلی بندر 
بســیار مهمی در دریای خزر برای ارتباط با 
کشورهای همسایه اســت. نکته مهمی که 

می خواهــم روی آن تاکید کنم مســاله راه 
آهن رشت به کاسپین است. این طرح، طرح 
بسیار مهم استراتژیک است و متأسفانه آن 
جور که ما عالقمند بودیم در ماه اســفند آن 
را افتتاح کنیم، پروژه بسیار عقب است. هم 
از جنابعالی و هم جناب آقای زارع استاندار 
گیــالن، آقای اســالمی و هم دکتــر بانک 
می خواهم این پروژه را به عنوان پروژه مهم 
اســتراتژیک با همه توان از امروز به صورت 

سه شیفت انجام دهند.
روحانــی ادامــه داد: در اوایل ســال آینده 
این پروژه باید به افتتاح برســد. هر مشکلی 
دارید و هر اعتباری نیاز داریــد و هر کاری 
هست مســتقیماً دکتر بانک یا دکتر زارع به 
من بنویسد. ما حتماً این را دنبال می کنیم. 
این پروژه پروژه بســیار مهمی اســت زیرا 
دریای خــزر در گیالن را بــه خلیج فارس 
وصل می کند که از نظر راه آهن بسیار حائز 
اهمیت اســت. در تمام پروژه های که دارید 
این پروژه اهمیت خاصی دارد خود من هم 
این را دنبال می کنم. ان شــاءاهلل دکتر بانک 
هم ظرف دو هفته آینده گــزارش مکتوبی 
به من بدهــد تا ببینم مشــکالت این طرح 

چیست و باید چه کنیم.
وی در ادامــه و پــس از اســتماع گــزارش 
مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس گفــت: به مردم بســیار خوب 
استان بوشهر برای حرکت ها و پیشرفت هایی 
که در این اســتان انجام می گیرد تبریک می 
گویم. مردم عزیز می دانند که استان بوشهر 
از لحاظ انرژی تا چه حد برای ما اهمیت دارد. 
مرکز گاز کشور است و در این زمستان سرد 
که مردم از طریق انرژی گاز گرم می شــوند، 
بخش اعظم این نعمت از این اســتان زر خیز 
و مهم جنوبی کشــور ما تأمین می شود و ما 
خوشــحال هســتیم که بخش صنعت نفت 
و گاز ما موفق شــدند در این ۷ سال گذشته 
تولید گاز را به ۱۰۰۰ میلیون متر مکعب در 
روز برســانند یعنی روزی یــک میلیارد متر 
مکعب گاز در حــال تولید اســت و همه ما 
باید مقداری مراعــات کنیم.رئیس جمهور 
ادامه داد: مصرف گاز ما در کشور بسیار زیاد 
اســت. گاز مصرفی ۲۷ کشــور اروپایی که 
مناطقشان سردتر از ایران اســت تقریباً دو 
برابر ما است. می خواهم تشــکر کنم از همه 
دست اندرکاران این صنعت بزرگ. االن هم 
در تولید کمپرســورها، که به خارج نیازمند 
بودیم در داخل ساخته می شود و این افتخار 
بزرگی برای صنعت دانش بنیان کشــور ما 

است.

ما به جای واردکننده بودن باید عمدتًا 
صادر کننده باشیم

روحانی پــس از افتتاح ۶۱ پــروژه مناطق 

آزاد، گفت: بســیار خوشــحال هستیم که 
در چهل و یکمین پنج شــنبه امروز شاهد 
افتتاح بیش از ۶۰ طرح مهم در مناطق آزاد 
و ویژه بودیــم که مجموعاً حــدود ۹,۵۰۰ 
میلیارد تومــان ارزش ایــن پروژه ها بود و 
باعث اشــتغال بیش از ۳۲۰۰ نفر از جوانان 
عزیز ما می شود که اشتغال خود را در سایه 

این طرح ها شروع می کنند.
وی با بیــان اینکه مناطــق آزاد و ویژه برای 
ما اهمیت خــاص دارد، خاطرنشــان کرد: 
مبنای ایــن مناطق ایــن بوده اســت که 
سرمایه گذاران با تســهیالت خاص و ویژه، 
معافیت هــای خــاص و امتیــازات خاص 
بتواننــد در ایــن مناطق ســرمایه گذاری 
کنند و عمدتاً آنچه به دست می آید را صادر 
کنند. یعنی بنا بر این بــوده که این مناطق 
جاذبه ای داشــته باشــد که بــا آن بتواند 
ســرمایه داخلی و خارجــی و تکنولوژی را 
جلب کند. ســرمایه و تکنولوژی در ســایه 
امتیازات، تســهیالت و معافیت ها تا اینکه 
در اینجا محصــوالت قابل رقابت بــا دنیا با 
استانداردهای قابل قبول تولید شود و بتواند 
به مراکز صادراتی تبدیل شــود تا هم به کل 
اقتصاد کشــور و هم اقتصاد منطقه کمک 
کند.رئیــس جمهور تصریح کــرد: معموالً 
این مناطــق آزاد در مناطق مــرزی فعال 
هســتند بنابراین می خواهــد حلقه اتصال 
بین داخل و خارج باشــد. با تسهیالتی که 
برای ورود و خروج افراد وجود دارد، سرمایه 
گذار خارجی راحت تر بتوانــد وارد و خارج 
شود و جنس بتواند ســاده تر وارد شود، انبار 
شــود و در زمان الزم به داخل کشور منتقل 

و صادر شود.
روحانی با بیان اینکــه از آغاز دولت یازدهم 
در ســال ۹۲ مهمترین تاکید مــن هم به 
رئیس منطقــه آزاد و همه مدیــران عامل 
مناطق آزاد و ویژه این بــود که مناطق آزاد 
نباید محل واردات باشــد کــه کاالیی را از 
کشــوری با مالیات کم و تســهیالت زیاد 
وارد کنیــم مردم آن را بخرنــد و یک مقدار 
بیشتر ببرند یا برای خودشان استفاده کنند، 
گفت: از مناطق آزاد مقصود این نبوده است. 
مناطق آزاد بیشــتر به جــای اینکه صادر 
کننده باشــد بیشــتر وارد کننده محصول 
و کاالی ساخته شــده خارج بود. از ابتدا ما 
گفتیم ریل گذاری بر این مبنا است که این 
عوض شــود و ما به جــای واردکننده بودن 

عمدتاً صادر کننده باشیم.

سرمایه گذاری خارجی نسبت به سال 
9۸، ۵۶ درصد افزایش پیدا کرده است

وی اضافه کرد: آماری که اعالم شــد، نشان 
داد ما در این مســیر موفق بودیم. یعنی در 
طول این مدت صادرات مــا به خارج حدود 

۱۳۸ میلیارد دالر بوده و حدود ۴۰ میلیارد 
دالر هم این محصوالت به داخل ســرزمین 
اصلی صادر شــده و در نهایــت واردات ما 
کمتر از ۵۰ میلیــارد یعنی ۴۷ میلیارد بوده 
است. پس ما در مسیر هدف گذاری درست 
خود در حال حرکت هســتیم. وقتی جنس 
صادر می شود، معنایش این است که داریم 
رقابت پذیری را مراعــات می کنیم و وقتی 
سرمایه وارد می شود معنایش این است که 
داریم سهولت کسب و کار را اجرا و مراعات 
می کنیم و ریسک پذیری ها را کم می کنیم 
و مزیت ها را بیشــتر. امروز اینکه اعالم شد 
که کارها با پنجره واحد و این ســامانه انجام 
می گیرد بســیار مهم اســت که الزم نباشد 
مردم در داخل یا خــارج کفش و کاله کنند 
و از این ساختمان به آن ســاختمان بروند 
و… امروز دولت الکترونیک می تواند به این 

مسأله کمک کند.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: کسی که 
می خواهد سرمایه گذاری کند اصاًل نیازی 
نیســت حرکت کند و به مناطق آزاد بیاید 
و کسی را ببیند. باید وارد ســایت و پنجره 
واحد شــود و آنچه می خواهد را درخواست 
کند و اطالعــات مورد نیازش را از ســامانه 
دریافت کند و در مدت کوتاه بتواند سرمایه 
گذاری خود را انجام دهد. در گذشته ماه ها 
و حتی سال ها طول می کشــید این کارها 
انجام شــود. امروز به ما گفته شــد حداکثر 
دریافت خدمات ۳۰ روز بیشتر نیست و باید 
تا پایان دولت به ۲۰ روز برســد، خبر بسیار 
خوشحال کننده ای اســت که هم رونق را 
به دنبــال دارد و هم جلوی فســاد و رانت را 

می گیرد و هم عدالت اجرا می شود.
روحانــی اضافــه کــرد: یعنی هر کســی 
می خواهد، این ســایت اســت و اطالعات 
الزم را می دهد و می گیرد و این ســایت قوم 
و خویش و همســایگی و رفاقت چند ساله 
نمی شناســد. این کار بســیار ارزشمند و 
مهم است. مناطق آزاد در شــرایط تحریم 
بســیار برای ما مهم بودند. از ســال ۹۷ به 
مناطق آزاد گفتم شــما باید به کمک کشور 
بیایید و با توجه به بســیاری از مشکالت ما 
بــرای صــادرات و واردات، شــما امکانات 
بیشــتری دارید و باید در صادرات و واردات 
وارد شوید و امروز می بینید اقداماتی که در 
مناطق آزاد و ویژه در این مدت، در مســیر 
توسعه بوده اســت و آماری گفته شد نشان 
می دهد ســرمایه گذاری خارجی نسبت به 
سال ۹۸، ۵۶ درصد افزایش پیدا کرده است 
که معنای آن شکســت فشــار حداکثری 
و تروریســم اقتصادی اســت و نتوانستند 
جلوی مــا را بگیرنــد.وی با بیــان اینکه ما 
در این یک ســال گذشته ســرمایه گذاری 
خارجی را بیشــتر جذب کردیم و سرمایه 

گذاری داخلی هم بیشتر شده است، عنوان 
کرد: می بینیم که این اقــدام انجام گرفته و 
جاذبه این مناطق بیشــتر شــده است و در 
شــرایط تحریم کمک خوبی بــرای ما بود. 
مضاعف بر آن ما در مناطق آزاد تنها نیستیم 
و همه کشــورهای اطراف مــا همه منطقه 
آزاد دارند و ما در حال رقابت با کشــورهای 
منطقه و همسایه هســتیم و روز به روز باید 
امتیازات معقول را در مقایسه با مناطق آزاد 

کشورهای اطراف بیشتر کنیم.
رئیس جمهور تاکید کرد: ما باید معافیت ها را 
بیشتر کنیم و آن کسی که می خواهد سرمایه 
گذاری کند فکر می کنید به ایــران بیاید یا 
کشور جنوبی خلیج فارس یا آسیای میانه یا 
ترکیه یا در غرب، شرق، شمال و جنوب ایران 

و ما باید این امتیازات را بیشتر کنیم.

باید به وعده های داده شده عمل کنیم
روحانی بیــان کرد: از نماینــدگان محترم 
مجلــس شــورای اســالمی می خواهم در 
بودجه که بخشــی از آن مربوط به مناطق 
آزاد است، نسبت به مناطق آزاد توجه کنند 
و امتیازات مناطق آزاد را پایین نیاورند. این 
به نفع ما نیســت و موجب می شود سرمایه 
گذاری بــه جای ایران به کشــورهای دیگر 
و کشــورهای همســایه برود. بنابراین این 
دقت را در این زمینــه از نمایندگان محترم 
می خواهــم. همچنیــن امتیازاتــی که در 
مناطق آزاد برای ســرمایه گذاری از قبل به 
مردم قول دادیم که مثاًل اگر اینجا ســرمایه 
گذاری این قــدر معافیت دارد و … را لحاظ 
کنند.وی با تاکید بر اینکه ما نمی توانیم در 
بودجه آنچه نظام و دولت مــا به مردم قول 
داده اســت را زیر پا بگذاریــم، گفت: ما در 
پتروشیمی به مردم قول دادیم که با این نرخ 
به شما خوراک و با این برنامه به شما امکانات 
می دهیــم. خواهش می کنــم نمایندگان 
محترم مجلــس در این قانــون بودجه یک 
ساله توجه کنند این قانون و بودجه یکساله 
اســت و ما باید مقداری نســبت به اقتصاد 
بلندمدت تر فکر کنیم و بــه وعده های داده 

شده عمل کنیم.
رئیس جمهور اضافه کرد: درخواست دیگر 
مــن از نماینــدگان محترم این اســت که 
لوایح ما در مورد مناطــق آزاد که به مجلس 
فرستادیم سریع تر به ابالغ و تصویب نهایی 
برســد. گاهی در مناطق آزاد سفر رفتیم و 
به مردم قــول دادیم اینجا منطقــه را آزاد 
می کنیم، فکر کردیم و جلســه گذاشــتیم 
و بررســی کردیم و الیحــه را تهیه کردیم و 
آن سال به نتیجه نرســیده است. خواهش 
می کنم همه دســت به دســت هم دهیم و 
مناطق آزاد خود را آباد و پــر جاذبه کنیم تا 
بتوانیم رقابت کنیم. وقتــی مناطق آزاد ما 
فعال می شود روابط ما هم با همسایگانمان 

و دنیای خارج بهتر می شود.
روحانــی در پایــان گفــت: غیــر از بحث 
انبارداری، تولید و صادرات در اکثر مناطق 
آزاد ما جاذبه گردشــگری وجود دارد و این 
مسأله بسیار برای اقتصاد، نشاط و سالمت 
مردم بسیار مهم اســت. منطقه آزادی مثل 
کیش، قشم و چابهار یا مناطق آزاد شمالی 
پر جاذبه هســتند و خود گردشگری نشاط 
و اشتغال می آورد. گردشــگران خارجی به 
کشــور می آیند و ارز وارد کشــور می شود. 
بنابرایــن می خواهــم هم از مناطــق آزاد 
و هم مســئولین تشــکر کنم زیــرا در این 
۷ ســال در این زمینه تحول مهــم رخ داده 
است و همچنین ان شــاءاهلل بتوانیم در این 
مناطق آزاد کاری انجــام دهیم که صادرات 
و جذب گردشگر ما بیشتر شود و همه کارها 
ان شــاءاهلل از طریق آن پنجره واحد انجام 
گیرد تا مردم با عدالت بیشتر از مزایای این 

مناطق برخوردار شوند.

محمد میرزائی  در هفته ای که گذشت زلزله قیمت ها در بازار 
ســکه و طال تحت تاثیر نرخ  ارز رخ داد و سکه بار دیگر به کانال 
۱۰ میلیون تومان بازگشت و هر گرم طال نیز با ۶۳هزار تومان 
کاهش، رکود جدیدی از خود برجا گذاشت. بازار فلزات گرانبها، 
هفته هاســت که دچار نوســان بوده و تصمیم گیری را برای 
سرمایه گذاری های کالن سخت تر کرده است، ریسک حضور 
در این بازار به باالترین و بیشترین حد خود رسیده و هر نوسان 
جزئی در نرخ ارز تاثیر فوری خود را در بازار ســکه و طال نمایان 
می کند. خوشــبختانه بازار ارز نیز به ســخنان رییس جمهور 
مبنی بر امکان کاهش قیمت دالر تا ۱۵ هــزار تومان واکنش 
نشــان داده و کاهش نرخ ها هرچند جزئی، در حال ثبت شدن 
است.همچنین وقوع اتفاقات سیاســی بین المللی به ویژه در 
ایاالت متحده سبب ریزش نرخ انس جهانی شده که این مساله 
نیز تاثیر مستقیمی بر روی نرخ ارز و ســکه و طال در بازارهای 
داخلی بر جا گذاشته اســت.البته به نظر می رسد با آغاز به کار 
دولت بایدن، بازارهای جهانی و داخلی به این مســاله واکنش 
نشــان داده و نرخ ها در بازارهای مالی تا حدودی تعدیل شود 
و در روزهای آینده بازار ســکه و طال نیز شاهد نوسانات بیشتر 
نرخ ها باشد.برای اطالع بیشــتر از وضعیت بازار فلزات گرانبها 
به سراغ محمد کشتی آرای، نایب رییس اتحادیه طال و جواهر 

تهران رفتیم و با وی در کافه خبر به گفت و گو پرداختیم.

تاثیر انس جهانی و نرخ ارز بر قیمت سکه و طال
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: این روزها قیمت 

طال در بازار داخلی تحت تاثیر انس جهانی قرار گرفته اســت.
محمد کشــتی آرای افزود: انــس جهانی این روزهــا متأثر از 
اتفاقات سیاســی آمریکا قرار گرفته به طوری که در هفته ای 
که گذشت شاهد نوسان فراوانی در قیمت انس جهانی بودیم.

وی تصریح کرد: در هفته ای که گذشت هر انس تا ۱۸۶۵ دالر 
افزایش یافت امــا امروز با کاهش ۹ دالر به نســبت اول هفته، 
انس جهانی به ۱۸۴۲ دالر رسیده است.وی تاکید کرد: نرخ ارز 
یکی از عوامل و شــاخص های تعیین کننده قیمت طال و سکه 
در بازار داخلی است در حالی که در اول هفته دالر در کانال ۲۵ 
هزار تومان بود امروز تا ۲۳هزار و ۹۵۰ تومان نیز کاهش یافت و 

اکنون در کانال ۲۴ هزار تومان قرار دارد.

کاهش چشمگیر نرخ ها در بازار سکه وطال
این فعال بازار طال و جواهر گفت: کاهش نرخ ارز ســبب شد 
تا قیمت ســکه و طال در یک هفته اخیر روند نزولی طی کند 
و با کاهش روزانه قیمت ســکه و طال ، انگیــزه خرید و داد و 
ستدها کاهش یافته است و به طور متوسط قیمت سکه طرح 

قدیم با حدود ۳۰۰ هزار تومان کاهش امروز به ۱۰ میلیون و 
۶۰۰هزار تومان، قیمت سکه طرح جدید با ۵۰۰ هزار تومان 
کاهش به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رســید ، نیم ســکه 
۱۰۰ هزار تومان کاهــش به ۵میلیون و ۹۰۰ هــزار تومان ، 
ربع سکه با ۱۰۰هزار تومان به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و 
ســکه های یک گرمی با ۲۰ هزار تومان کاهش به ۲میلیون و 
۲۸۰ هزار تومان رسید.وی ادامه داد: هر مثقال طال به مبنای 
قیمت طال با حدود ۲۷۰هزار تومان کاهــش به ۴ میلیون و 
۵۳۰ هزار تومان وهر گرم طالی ۱۸ عیار نیز با ۶۳ هزار تومان 

کاهش به یک میلیون و ۴۵ هزار تومان رسید.

رکود ادامه دار بازار مصنوعات طال
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره وضعیت فعلی 
بازار از نظر میزان داد و ســتدها و رونق بازار با توجه به ریزش 
قیمت ها توضیح داد: یکی از عوامل تاثیرگــذار بر روی بازار 
سکه و طال، مناسبت های مذهبی اســت و باید توجه داشت 
هفته ای که گذشت در ایام فاطمیه بودیم و به صورت طبیعی 

در این ایام بسیاری از مراســم ها برگزار نمی شود بنابراین با 
افت تقاضا و درخواســت خرید زیورآالت طال مواجه بودیم و 

بازار همچنان در رکود به سر می برد.

 تاثیر گفته های رییس جمهور در مورد نرخ ارز 
بر بازار طال

وی درباره اظهارات رییس جمهــور مبنی بر احتمال کاهش 
نرخ ارز تا ۱۵ هزار تومان و تاثیر آن بر بازار ســکه و طال گفت: 
یکی از عوامل تاثیرگذار بر روی کاهش نرخ ارز، صحبت های 
اخیر رییس جمهور در مورد نرخ ارز و برگشــت آن به کانال 
۱۵ هزار تومان بود؛ این عامل ســبب شــده از دیروز تا امروز 
حدود ۱۰۰۰ تومان از نرخ دالر ریزش داشــته باشد. طبیعی 
اســت که اگر قیمت دالر کاهــش یابد،  در بازار ســکه و طال 
نیز شــاهد پایین آمدن قیمت ها باشــیم البته نمی توان رقم 
دقیقی از میزان کاهش را پیــش بینی کرد و باید دید اگر دالر 
به کانال ۱۵هزار تومــان بازگردد، نرخ انــس جهانی چقدر 
است و با احتســاب قیمت جهانی و نرخ ارز می توان نسبت به 

ارزش گذاری سکه و طال اقدام کرد.

وضعیت بازار سکه و طال در روزهای آتی
کشــتی آرای بیان کرد: با توجــه به عواملی که ذکر شــد و 
همچنین قیمت های امروز بازار باید گفت به نظر می رسد که 
با روند کاهش نرخ ارز، بازهم شاهد کاهش قیمت سکه و طال 
در بازار داخلی باشیم البته اگر اتفاق خاصی رخ ندهد بازار این 
وضعیت را حفظ خواهد کرد و روزهــای آینده با کاهش نرخ 

ارز، نزول قیمت ها در بازار سکه و طال را شاهد خواهیم بود.
    به دلیل افزایش نرخ طال، چندی است شاهد افزایش خرید 

و فروش زیورآالت نقره و مسی در بازار هستیم
نایب رییــس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره این مســاله 
که این روزها خرید و فروش طال به صورت قســطی در دنیای 
مجازی رواج یافته، بیان کرد: خرید و فروش طالی به صورت 
قســطی قبل از اینکه وارد فضای مجازی در بازار مرسوم بوده 
است؛ کسانی که طال به صورت قســطی خریداری می کنند 
به صورت طبیعی مبالغ زیادی را بابــت مابه التفاوت نقدی و 
قســطی بودن طال باید پرداخــت کنند که زیانی اســت که 
خریدار متحمل می شود و در نهایت تصمیم گیرنده خریدار و 
مصرف کننده است که آیا حاضر است این هزینه را بپردازد یا 
خیر.وی در پاسخ به این سوال که آیا کسی که طالی قسطی 
خریداری می کند باید به نرخ همــان روزی که خرید را انجام 
داده اقساط را بپردازد یا به نرخ روز، توضیح داد: این مساله به 

توافق میان فروشنده و خریدار بستگی دارد.
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تجارت نو با سود خالص ۳۲۰ میلیاردی 
سهامداران را غافلگیر کرد

شرکت بیمه تجارت نو با انتشارصورت های 
مالی ۹ ماهه ازســود خالص  ۱۰۶۹ ریالی به 

ازای هر سهم رونمایی کرد.
به گــزارش روابــط عمومی؛ ســود خالص 
هرسهم این شــرکت بیمه ای در مدت زمان 
مشابه سال قبل ۱۸۶ریال  ودر انتهای سال 
قبل هم رقمــی درحدود ۸۶۰ ریــال بوده 

است.افزایش ۴۷۵ درصدی سودخالص هرســهم این شرکت بیمه ای 
بیانگر اشتهای ســیری ناپذیر تجارت نو درکسب ســود های بیشتر و 

باالتر است.
مضاف براین؛ ســود خالص شــرکت بیمه تجارت نو در انتهای آذرماه 
امسال از مرز ۳۲۰ میلیارد تومان عبور کرد و ثبت رکورد رشد یک هزار 

درصدی در گزارش های مالی این شرکت بیمه ای مجدد تکرار شد.
ساده تر اینکه این مقدار سود خالص نشان می دهد ” بنو” برای فتح قله 
های جدید ســوددهی عزم خود را جزم کرده و به هدفی جز ثبت ارقام 
ســود بهتر نمی اندیشد که مقایسه ســود خالص ۱۳۴ میلیاردی سال 

قبل درقیاس با سودخالص ۹ ماهه امسال خود موید این امر است.
اما این همه آمار و ارقام جذاب درصورت های مالی تجارت نو نیست. چرا 
که سود عملیاتی این شرکت بیمه ای با رســیدن به رقم ۳,۱۰ میلیارد 
تومان رشد ۹۳۳ درصدی را در مقایسه با مدت زمان سال قبل به تصویر 
کشید.کل سود عملیاتی شــرکت بیمه تجارت نو در ســال  قبل ۱۳۶ 

میلیارد تومان بوده است.
گشت و گذار درصورت های مالی ۹ ماهه تجارت نو به راحتی این نتیجه 
را به دســت می دهد که با گذر زمان ســرعت این شــرکت بیمه ای در 
سوددهی به مرور بیشتر هم خواهد شــد. دور از انتظار نیست که بیمه 
تجارت نو با ادامه این روند در ایستگاه پایانی سال ۹۹ زنگ سود خالص 
۴۰۰ میلیارد تومانی را به صــدا درآورد. با این اوصاف پوســت اندازی 

جالب تجارت نو همچنان ادامه دارخواهد بود.

تحقق 1۰۰ درصدی برنامه تعهدی تجهیزمنابع 
بانک کشاورزی
برنامه تعهدی تجهیزمنابع بانک کشاورزی 
در فاصله ســه ماه تا پایان سال جاری ،۱۰۰ 
درصد محقق شــده همچنان افزایش سهم 
منابع ارزان قیمت در دســتورکار این بانک 

قرار دارد.
به گزارش روابط عمومــی و همکاری های 
بین الملل بانک کشــاورزی، ایــن بانک در 

پایان آذرماه به ۱۰۰ درصد تعهدات  برنامه ســال ۱۳۹۹ خود در بخش 
تجهیزمنابع دست یافته و این رکورد، هم زمان با بهبود پرتفوی سپرده 

ها و افزایش سهم منابع ارزان قیمت صورت گرفته است.
بر اســاس این گزارش، برنامه تعهدی تجهیزمنابع بانک کشاورزی در 
زیربخش حســاب جاری ۱۰۴ درصد، قرض الحسنه پس انداز ۱۱۳,۵ 
درصد ، سپرده کوتاه مدت ۱۱۱ درصد و سپرده بلندمدت ۸۵ درصد تا 

پایان آذرماه تحقق یافته است.
این گزارش مــی افزاید: موفقیت بانک کشــاورزی در عمل به تعهدات 
برنامه تجهیزمنابع ، بیانگر اعتماد مردم و رضایت مشــتریان از خدمات 
ارائه شده توسط این بانک و عاملی مهم در ادامه و بهبود ارائه تسهیالت 

و حمایت از تولید در بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور است.

مشارکت بانک توسعه تعاون در تأمین نیازهای 
توان یابان

بانک توســعه تعاون در راستایمســئولیت 
اجتماعــی در تأمیــن نیازهــای توان یابان 
تحت پوشــش بنیاد خیریه نیکوکرداران بنا 

مشارکت نمود.
عباس نجفــی عضــو هیئت مدیــره بانک 
توســعه تعــاون در دیــدار از بخش هــای 
گوناگون مجتمــع نگهــداری و مراقبت از 

دختران و بانوان توان یاب باالی ۱۴ ســال بنیاد خیریــه نیکوکرداران 
بنا اظهار داشت: یکی از مهم ترین کارکردهای سازمان های اقتصادی و 

اجتماعی حمایت از توان یابان و اقشار ناتوان است.
وی افزود: مراکز مختلفی جهت حمایت و توانمندسازی توان یابان اعم 
از معلولین ذهنی و جســمی و ســالمندان در جامعه فعال هستند که 
عالوه بر اقدامات مؤثر دولتی در این حوزه ها، حضور اشخاص حقیقی و 

حقوقی نیکوکار نیز در این عرصه بسیار مؤثر بوده است.
نجفی تصریح نمود: بــا مذاکرات صورت گرفته بانک توســعه تعاون با 
بنیاد خیریه نیکوکرداران بنا، پتو و ملحفــه موردنیاز کلیه توان یابان از 
سوی بانک تأمین گردیده اســت و بانک از سایر ظرفیت ها نیز در جهت 

افزایش کیفیت خدمات موسسه بهره جویی می نماید.
وی خاطرنشــان کرد: این موسســه خیریه با حضور برخی چهره های 
موفق بخش صنعتی و تولیدی اقتصاد شــکل گرفته اســت و عهده دار 
مراقبت و توانمندســازی دختــران و بانوان توان یاب باالی ۱۴ ســال 

گردیده است.
عضو هیئت مدیره بانک توســعه تعاون با اشــاره به این کــه اقدامات 
مسئولیت اجتماعی بانک باهدف تقویت سرمایه انسانی در بخش های 
مختلف دنبال شــده اســت گفت: هزینه های نگهداری، تأمین دارو، 
نظافت محیطــی، مراقبت های پزشــکی و دندانپزشــکی و اقدامات 
بهداشتی جهت پیشگیری از شــیوع بیماری ها، این مرکز را به مرکزی 
تخصصی تبدیل نموده است و کادر اجرایی و مدیریتی حاضر با رویکرد 

حرفه ای به دنبال مراقبت از این جامعه هدف است.
نجفی با اشاره به اینکه توان بایان بعنوان بخش مهمی از سرمایه انسانی 
جامعه مطرح هستند که مراقبت و توانمند سازی آنان با حضور خیرین 
و نیکوکاران به شکل بهتری قابل انجام است افزود: بانک توسعه تعاون 
این قابلیت را دارد تا بسترهای الکترونیک مورد نیاز جهت واریز کمک 
های نقدی به موسســه را از طریق درگاهها و سایر ســامانه ها فراهم 

نماید.
وی افزود: چنانچه مؤسســات اقتصادی دولتی و غیردولتی بخشــی 
از بودجه فرهنگی و مســئولیت اجتماعی را به مشــارکت در تأمین 
نیازهای توان یابان و جامعه هدف مؤسســات خیریه اختصاص دهند، 
این مؤسســات با دقت بیشــتری بر وظایف تخصصــی خود متمرکز 

می شوند.
در این نشست حسن رجبعلی بنا بنیان گذار گروه صنعتی بنا و موسسه 
خیریه نیکوکرداران بنا نیز گفت: این موسســه مراقبــت تمام وقت و 
شــبانه روزی حدود ۲۵۰ بانوی توان یــاب دارای معلولیت های متنوع 
ذهنی و جسمی را بر عهده دارد و صد نفر نیروی انسانی تخصصی نیز به 

تأمین نیازهای آن ها مشغول هستند.
وی افزود: امکانات پزشــکی و بهداشــتی و دندانپزشکی با حضور کادر 
تمام وقت و پاره وقت، داروخانه، درمانگاه، گفتاردرمانی، روان پزشکی، 
آموزش خیاطی، فرش بافی و دوره های هنــری در این مجتمع فراهم 

است.
گفتنی است در این برنامه شــهرام بخشا رئیس اداره کل روابط عمومی 
بانک توسعه تعاون و سیدعلی میرفخرایی معاون فرهنگی این اداره کل 

نیز حضور داشتند.

شعبه

مدیر عامل بانک توســعه صــادرات ایــران از اتصال 
مکانیزه بازار پول و ســرمایه بر بســتر بانکــداری باز 
خبر داد و گفت: ۴۳۰۰۰ تراکنــش بانکی بالغ بر۵۰۰ 
میلیارد ریال در بســتر بانکداری باز توســط این بانک 
انجام شــده که این امر نگاه به حوزه بانکــداری باز را 

متحول می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات، دکتر 
علی صالح آبــادی با ذکر این آمار اعــالم کرد که بانک 
توســعه صادرات در حوزه بانکداری باز با اســتفاده از 
توانمندی های شــرکت خدمات انفورماتیک و بستر 

بانکداری باز این شرکت )شــاهین( اقدامات مهمی را 
در این زمینه انجام و آن را از راهبردی ترین محورهای 
عملیاتی خود قرار داده اســت.وی با بیــان اینکه، این 
بانک یکی از فعالیت های محوری خود را توســعه این 
بستر و خدمات رســانی بهتر و حل مشکالت مشتریان 
قرار داده اســت، گفت: بانک توســعه صادرات از این 
رو طی ماه های گذشــته تمرکز بــه فعالیت صندوق 
های سرمایه گذاری را در دســتور کار خود قرارداده و 
ســهولت مدیریت و انجام بهینه عملیــات بانکی برای 
صندوق های ســرمایه گذاری بورســی را مورد توجه 

قرار داده است.مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران 
با اشــاره به انجام ۴۳۰۰۰ تراکنش بانکی بالغ بر۵۰۰ 
میلیارد ریال در بســتر بانکداری باز و به صورت کامال 
مکانیزه) در یک صنــدوق(، تصریح کــرد: این امر در 
سیستم بانکی بی سابقه بوده و می توان آن را دستاورد 
مهمی برای شــبکه بانکی، بســتر بانکداری باز و نیز 

خدمات مالی و فن آوری اطالعات دانست.
به گفته وی، تاکنون به صورت تجمعی در این بســتر 
بیــش از ۱۳۹ هزار تراکنــش و با حجم ریالــی بالغ بر 
۱۴۴۰ میلیــارد و اتصــال بیــش از ۳۱۹۰۰۰ مرتبه 

صورت گرفته که خبــر از رهیافت خدمات جدیدی به 
مشــتریان بانک می دهد و بر این باوریم که این بانک 
قدم های بسیار محکمی برای تحقق اهداف بانکداری 
باز و ارائه خدمات به مشتریان در هر زمان و مکان برداشته 
اســت.دکتر علی صالح آبادی با بیان اینکه همواره تنوع 
و تعدد فعالیــت های صندوق های ســرمایه گذاری و 
نیز مبالغ باالی ســرمایه گذاری در آنها از دید سازمان 
بورس و اوراق بهادار حائز اهمیت بوده است، ادامه داد: 
مدیریت ریســک عملیاتی و انجــام مکانیزه عملیات 

بانکی این صندوق ها می تواند این مهم را رقم زند.

توسعه صادرات

خریدار  مدتهاســت در دنیــا صحبت از 
شــکل جدیدی از بانکداری مطرح اســت. 
شــکلی با بازی گــران برجســته، تجربه 
مشتری جدید و پیشرفته، ابزارهای جدید 
پرداخت و خدمات ســریعتر و کارآمدتر در 
هر مکان و هــر زمان.بانکــداری دیجیتال 
فراتر از بانکداری بدون کاغــذ یا بانکداری 
الکترونیک اســت، در واقع سالهاســت که 
بانکداری دیجیتال به نوعی وجود دارد، اما 
تعریف واحــدی از آن در میان بازیگران این 
عرصه در دسترس نیســت. هنوز بسیاری 
از مباحث مطرح در بانکــداری دیجیتال به 
شــکلی قانونی در نیامده تا در اختیار بانکها 
و اســتفاده کنندگان از خدمــات آنها قرار 
دهد. پس بدیهی اســت که در این شرایط 
هم بازیگران و هم مشــتریان نتوانند تجربه 
تمام و کمالی را داشته باشند اما به نظر می 
رسد با توجه به اســتراتژی انتخاب شده از 
ســوی حاکمیت مبنی بر اقتصاد دیجیتال 
و همچنین پاندمی کرونا به زودی شــاهد 
عملیاتی شــدن بســیاری از ایــن قوانین 

باشیم.
صنعت بانکداری اکنون، با رقبایی از صنایع 
مجاور و فین تک ها و اســتارتاپ های مالی، 
روبروست که با خالقیت و نوآوری مشتریان 
را به ســمت خود برده و و زنجیره ی انحصار 
در ارائــه خدمــات بانکی و مالــی به نوعی 
شکسته شده است، هرچند هنوز بازیگران 
جدید برای ارائه خدمات و توســعه و ارتباط 
با مشتری به بانکها به عنوان سوئیچ ارتباطی 
با مشتری وابسته هستند و اما امروز مشتری 
بســیاری از خدمات خود ماننــد پرداخت 
قبض، خرید شــارژ، انتقال وجه، پرداخت و 
بسیاری موارد دیگر به بانکها وابسته نیست.

در این مسیر که شاید آن را بتوان به پیست 
دو میدانی تشبیه کرد، بسیاری از بازیگران 
دویدن را آغاز کرده اند، اما بانکهایی هستند 
که هنوز در حال گرم کردن هستند. چالش 
های دنیای دیجیتال بــرای بدنه بانکهایی 
که مدتهــای زیادی بدون رقابــت در حال 

ارائه خدمات بودند، سخت و دشوار است.
با بررســی بازیگران جدید حوزه بانکداری 
دیجیتال مشاهده می شــود که بانک ایران 
زمین، از حدود ۴ ســال پیــش اولین گام 
های دیجیتالی شــدن را برداشت و با ایجاد 
زیرســاخت های الزم بــرای ارائه خدمات 
بانکداری دیجیتال وارد این عرصه شد. البته 
هنوز تعاریف زیــادی از بانکداری دیجیتال 
در کشور مطرح اســت و صنعت بانکداری 
همچنــان به دنبــال یک تعریــف واحد از 

بانکداری دیجیتال است.
اما بــه تازگــی اولیــن پلتفــرم بانکداری 
دیجیتال بانک ایــران زمین بــه نامه فراز 

” فنــاوری روز ایــران زمین” بــه صورت 
آزمایشــی شــروع به کار کرد تا با تکمیل 
آن و نیز با دریافت تجربه مشــتریان در این 
خصوص به عنوان پلتفرمــی تاثیر گذار در 
بانکداری دیجیتــال از ســوی بانک ایران 
زمین بــه صــورت کامل در ســال ۱۴۰۰ 

عملیاتی شود.
عبدالمجید پورســعید مدیــر عامل بانک 
ایران زمین، در خصوص حرکت در مســیر 
تحول دیجیتــال و برنامه هــای این بانک 
برای ســال ۱۴۰۰ اظهار داشت: بانک ایران 
زمین زیرســاخت های الزم برای طراحی و 
تولید محصوالت و خدمــات نوین را فراهم 
کرده اســت و این بانک بــا راه اندازی مرکز 
نــوآوری ایران زمین و مشــارکت فعاالنه و 
ارائه خدمــات بانکی متنوع بــه فین تک ها 
و شــرکت های دانش بنیان درحال توسعه 

فعالیت های خود در مسیر نوآوری است.
پورســعید مشــارکت بــا اســتارتاپ ها و 
شرکت های فین تکی را که معامله برد- برد 
دانست و یادآور شد: شرکت های فین تکی 
چاالکی و شناســایی نیاز مــردم خدمات 
ارائه می دهنــد که از ارزش افــزوده باالیی 
برخوردار است و مورد اســتقبال مردم قرار 
می گیرد؛ ازاین رو با مشــارکت و همکاری 
با ایــن بازیگــران جدید منجر بــه تثبیت 
جایگاه بانــک و ارائه خدمــات نوآورانه به 
مردم می شود.مدیرعامل بانک ایران زمین 
خاطرنشــان کــرد: بانکــداری دیجیتال 
مســتلزم تحول، فرهنگ ســازی و مدرن 
سازی در تمام الیه های مدیریتی، فرایندی، 
عملیاتی و فناوری اســت که تحقق این امر 
نیازمند گذار از یک دیدگاه محصول گرا به 

مشــتری گرا و خدمت محور اســت که این 
روند در بانک ایران زمین دنبال می شود.

وی در ادامــه افــزود: پلتفــرم بانکداری 
دیجیتال ایران زمیــن به نام فــراز با بهره 
گیری فناوری روز ایــران زمین تالش می 
کند تا با پیاده ســازی بانکداری دیجیتال 
ضمن کمک به رشــد و توسعه فعالیت های 
اقتصــادی کشــوری پنجــره ای جدید از 
خدمات بانکی را همــگام با تکنولوژی های 
روز دنیا به مردم کشــورمان ایــران زمین 
ارائه کند.پورســعید با بیان این که در عصر 
دیجیتــال آگاهــی از نیازهای مشــتریان 
مالک تصمیم گیری در بانک اســت، گفت: 
بانکــداری دیجیتــال داده محور اســت، 
ازایــن رو در این بانک با تحلیــل رفتارهای 
مشتریان سعی می شود با رویکرد مشتری 
محوری خدماتی بــه آن ها ارائه شــود که 
موردنیاز و فراتــر از انتظار مشــتریان و از 

ارزش افزوده خوبی نیز برخوردار باشد.
 مدیرعامل بانــک ایران زمین با اشــاره به 
بهره گیری از کانال های یکپارچه برای ارائه 
خدمات در تحول دیجیتال گفت: این بانک 
به منظور یکپارچه کــردن کانال های ارائه 
خدمات، کانال موبایل و اینترنت در ســال 
جاری یکپارچه کرده است و با ایجاد تنوع در 
خدمات شعب دیجیتال بانک، خدمات غیر 

بانکی را نیز به مشتریان ارائه می دهد.
عضو هیات مدیره بانک ایران زمین با تکید 
بر لزوم دقت در خصوص ریل گذاری قانونی 
برای بانکداری دیجیتال در کشور گفت: در 
اینجا شاید الزم باشد تمامی بازیگران عرصه 
قانونی کشور نیز خود را برای حضور بانک ها 
در عرصه دیجیتال آماده کنند، بســیاری از 

قوانین با زمین بازی جدید مطابقت ندارند، 
و الزم اســت با ســرعت برای ایــن زمین، 

بازسازی و دوباره نویسی شوند.
وی با اشــاره به روند توســعه شــبکه های 
اجتماعی در جهان و ضــرورت های پیاده 
سازی آن در کشــور بیان داشــت: شبکه 
هــای اجتماعــی و خدمات در بســتر آنها 
یکی از زمین های بازی بانکداری دیجیتال 
هســتند، و در برگیری آنها به حدی اســت 
که ایجاد تغییــر در آنها مــی تواند اقتصاد 
یک کشــور را با چالــش مواجه ســازد. و 
کســب و کارهای امروزی نیــز دیگر بدون 
شــبکه های اجتماعی نمی تواننــد به ارائه 
خدمــات بپردازند.پورســعید تاکید کرد: 
اگر به آمار نیز نگاه کنیــم خواهیم دید که 
ساعات اســتفاده مردم از تلفن های همراه 
بســیار کمتر از اســتفاده آنها از تلفن های 
همراه برای حضور در شبکه های اجتماعی 
است، بنابراین الزم اســت بانکها نیز فعالتر 
از گذشته در شــبکه های اجتماعی حضور 
داشــته و به مشــتریان خود خدمات ارائه 

کنند.
وی خاطرنشان ســاخت: تجربه سالهای نه 
چندان دور نشان می دهد که خدمات باید 
در جایی به مشــتری ارائه شود که مشتری 
حضور دارد و تغییر محل حضور مشــتری 

معموال موفق نخواهد بود.
در همین زمینه مجتبی شیروانی قائم مقام 
بانک ایران زمین با اشــاره به رشد روزافزون 
استفاده از شبکه های اجتماعی گفت: امروز 
شــبکه های اجتماعی موقعیــت ایده  آلی 
را برای ما ایجاد کرده تــا فرهنگ بانکداری 
دیجیتال را در بین مخاطبان خود گسترش 

دهیم.وی در تشــریح اهمیت شــبکه های 
اجتماعی، مجــازی و تاثیر آن در حوزه های 
مختلف گفت: امروز شــبکه های اجتماعی 
تغییرات زیادی را در ســبک زندگی، روش 
تبلیغات و فعالیت تجــاری ایجاد کرده اند. 
بنابراین اگر هوشــمندانه رفتار کنیم باید 
فرهنگ اســتفاده از بانکــداری دیجیتال و 
تغییر رویکرد مردم به اســتفاده از این نوع 

بانکداری را نیز در همین فضا کلید بزنیم.
شــیروانی با تاکید بر رویکرد مخاطبان به 
اســتفاده از فضای ایجاد شــده اظهار کرد: 
شــبکه های اجتماعی به راحتی ارتباط ما 
با مخاطبان را فراهم کــرده و این فرصت را 
در اختیار ما قرار داده است که سطح فکری 
و اطالعاتــی مخاطبان خــود را برای ایجاد 
تحول در بانکداری آمــاده کنیم. وی افزود: 
مخاطب بانکداری آینده، مخاطب دیجیتال 
اســت. بنابراین ما باید هــم خودمان و هم 
مخاطبمان را آماده ارائه خدمات در این فضا 
کنیم.قائم مقام بانک ایران زمین تاکید کرد: 
در واقع باید گفت نگاه جامــع به بانکداری 
دیجیتال بــدون در نظر گرفتــن مباحثی 
همچون شــبکه های اجتماعی و رشــد و 
محبوبیت آنها در بیــن کاربران و همچنین 
رفع مشکالتی در حوزه قانون گذاری امکان 

پذیر نخواهد بود.
در همین زمینــه فرهاد اینالوئــی معاون 
فناوری اطالعات بانک ایران زمین با اشــاره 
به رشــد ســریع تکنولوژی و ارائه خدمات 
بانکی بر بستر شــبکه های اجتماعی و تأثیر 
آن در آینده بانکداری، اظهار داشــت: »در 
آینده ممکن اســت بزرگ ترین بانک جهان 
هیچ شعبه ای نداشته باشد؛ و این آینده دور 
نیســت و ما باید خودمان را برای این آینده 

نزدیک آماده کنیم.«
وی افزود: »بانک هایی که اقدام به پرداخت 
وام در شــبکه های اجتماعــی کرده انــد 
تنها یک درصد از این موارد دچار مشــکل 
شــده اند، اما در مورد وام های دیگر به طور 
متوســط ۴ درصد آن ها با مشکالتی مانند 

عدم پرداخت مواجه می شود.«
اینالوئی گفت: »بانکی در آینده موفق است 
که خود را بــرای این تغییرات بــا آمادگی 
ذهنی و افزایش دانش دیجیتال آماده کرده 
باشــد.«در پایان می توان گفــت: حرکت 
به سمت بانکداری دیجیتال مدت ها است 
آغاز شده، و سرعت آن هر لحظه بیشتر می 
شود، بنابراین بانک ها و نهاد قانون گذار باید 
حرکت خود را با سرعت آن وفق دهندکاری 
که در بانــک ایــران زمین با توجــه به زیر 
ساخت های فراهم شده با سرعت مناسبی 
به پیش می رود و برای ســال ۱۴۰۰ حرف 

های زیادی از این بانک خواهیم شنید.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خبر داد:اتصال مکانیزه بازار پول و سرمایه بر بستر بانکداری باز

بازدید مدیرعامل بانک دی از شعبه اصفهان
خریدار  دکتر بــرات کریمی، مدیرعامل 
بانــک دی در بازدیــد از شــعبه اصفهان 
بــر اهمیــت بازاریابی و جــذب بنگاه های 
اقتصــادی فعال این اســتان، بــا توجه به 
موقعیت استراتژیک اصفهان به عنوان یک 

قطب صنعتی و تجاری کشور، تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومــی بانک دی، دکتر 
برات کریمی، مدیرعامل، بــه همراه رحیم 
طاهــری، عضو هیئــت مدیــره،  مجتبی 
دهاقیــن، رییــس اداره امور شــعب  ۲ و 
مهرآفرین امینی اقدم، رییس اداره عملیات 
ارزی در بازدیــد از شــعبه اصفهان ضمن 
قدردانی از تالش های همکاران این شعبه بر 
لزوم ارائه راهکارهای تخصصی به بنگاههای 

فعال اقتصادی استان تاکید کرد.
کریمی در این بازدید با بیان این که اصفهان 
یک اســتان صنعتی بزرگ با ظرفیت های 
تجاری و اقتصــادی جذاب برای ســرمایه 
گذاران و نظــام بانکی کشوراســت، گفت: 
تامین مالــی بنگاه های اقتصــادی یکی از 
مهمترین وظایف بانک ها اســت که نباید 
اجــازه داد تکانه های اقتصــادی بر چرخه 

تولید بنگاهها اثر منفی بگذارد.
وی افــزود: بانــک دی اکنون طــرح ها و 
محصوالت متنوعی برای حمایت از فعاالن 

اقتصــادی، صاحبان مشــاغل و کســب و 
کارهای مختلف دارد که می توان با بازاریابی 
هوشمندانه و ارائه آنها با در نظر گرفتن نیاز 
و اقتضائات کسب و کار مشتریان، گام های 
موثری در مسیر حمایت از صنایع داخلی و 

جهش تولید برداشت.
کریمی با تاکید بر این که مشتری و مشتری 
مداری نبــض حرکت بانک اســت، بر لزوم 
اســتفاده از همه ظرفیت های گــروه مالی 
دی به منظور توســعه همکاری با مشتریان 
موجود و جذب مشــتریان جدیــد تاکید و 
خاطرنشان کرد: بنگاه های اقتصادی بزرگ 
اســتان از جمله فوالد مبارکــه به خدماتی 
چون تخصیــص اعتبار اســنادی داخلی، 
ضمانت نامه و خدمات بیمــه ای نیاز دارند 
و بانــک دی به خوبــی می تواند بــا تعامل 

مناسب این نیازها را برطرف کند.
مدیرعامــل بانک دی شــرکت بیمه دی را 
یکی از مهم ترین حلقه ها در زنجیره ارزش 
گروه مالی دی و  نهادی پویــا و  توانمند در 
عرصه صنعت بیمه کشــور دانست و گفت: 
شعب بانک دی، ظرفیت بسیار خوبی برای 
ارائه خدمات بیمه ای به مشــتریان دارند و 
اســتفاده از این پتانســیل می تواند ضمن 
کاهش هزینه ها، به تقویت برند گروه مالی 

دی نیز بیانجامــد و از نیروهای متخصص 
شــرکت بیمه دی انتظار مــی رود تالش 
مضاعفی در راســتای تحقــق اهداف گروه 
مالی دی داشته باشــند.وی افزود: شرکت 
بیمه دی ظرفیت بسیار مناسبی برای ارائه 
خدمات بیمه ای به مشــتریان دارد و باید با 
تعامل مناسب، زمینه ساز هدایت مشتریان 
بانک برای بهره منــدی از خدمات بیمه دی 
باشیم تا ضمن پاســخگویی همه جانبه به 
نیازهای مشــتریان با ایجاد تنوع در ســبد 
محصوالت و خدمــات در جــذب منابع و 
افزایش ســودآوری و ارزش آفرینی حرکت 

کنیم.
وی همچنین بــه تاثیر نقــش کارکنان در 

بهبود وضعیت شــاخص هایی مانند قیمت 
تمام شده پول، نســبت مطالبات غیرجاری 
به تسهیالت پرداختی و سود عملیاتی اشاره 
کرد و گفت: بدون شک ســودآوری، بهبود 
شــاخص های عملیاتی و اصالح صورتهای 
مالی بانک در یک ســال اخیر مرهون همت 
و تالش های یکایک کارکنــان خدوم بانک 
اســت و از این رو مدیریت ارشــد بانک نیز 
با اِشــراف بر این مســاله، ضمن قدردانی از 
زحمات تمامــی همــکاران در حمایت از 
کارکنان از هیچ کوششــی دریــغ نخواهد 
کرد.در ادامه این بازدیــد، رحیم طاهری، 
عضو هیئت مدیره بانــک دی با بیان این که 
ســودآوری، محور اصلی برنامه های بانک 
اســت، گفت: ســند برنامه ریزی عملیاتی 
شــعب بانک دی با هدف افزایــش کارایی 
شعب مبتنی بر برنامه های عملیاتی و تمرکز 
بر افزایش درآمدهای مشــاع و غیرمشاع به 
منظور تسریع دستیابی به سودآوری تدوین 
و اجرایی شده اســت که بر اســاس نتایج 
ارزیابی شــعب تهران و شهرستان در دوره 
های پیشین می توان گفت به نتایج مطلوبی 
دســت یافته ایم و انتظار می رود همکاران 
شــعب با اهتمام مضاعف در راستای تحقق 

اهداف گام بردارند.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد بانک 
گفت: در یک ســال گذشته تمرکز بر هشت 
محور مهم افزایش مانده و سهم سپرده های 
غیرهزینه زا، کاهش بهای تمام شــده پول، 
کاهش NPL و افزایــش وصول مطالبات، 
بهینه سازی شبکه شــعب و کاهش شبکه 
شعب زیان ده، افزایش درآمدهای غیرمشاع 
از طریق گســترش خدمات در بخش ریالی 
و ارزی، فروش ســودآور امــالک و دارایی 
های مازاد و ارائه بســته های اعتباری برای 
واحدهای تولیدی در دستور کار شعب قرار 
گرفت که بر اســاس آمار و گزارش عملکرد 
دریافتی از شعب و واحدهای مختلف بانک، 
می توان بهبود محســوس وضعیــت را در 

شاخص های عملیاتی بانک مشاهده کرد.
گفتنی اســت در جریان ایــن بازدید، رضا 
سلطانی، رییس شعبه اصفهان  ضمن ارائه 
گزارش عملکــردی از روند شــاخص های 
عملیاتی شــعبه اصفهان در حــوزه منابع، 
مصارف و وصول مطالبات به بیان مســائل و 
نقطه نظرات خود در زمینه پیشبرد اهداف 
شــعبه پرداخت و همکاران شــعبه نیز در 
نشســتی صمیمی با مدیرعامــل و هیئت 
همراه دربــاره موضوعات مختلــف به هم 

اندیشی و تبادل نظر پرداختند.
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خودرو ارزان می شود اما به یک  شرط!

نقش پررنگ قیمت بازار ، در قیمت گذاری دستوری

خریدار  شــورای رقابت فرمول قیمت گذاری 
خودرو را تغییر داد و بر این اساس قرار است از این 
به بعد در فرمول جدید، قیمت بازار در نظر گرفته 
شود. شورای رقابت فرمول قیمت گذاری خودرو 
را تغییر داد و بر این اساس قرار است از این به بعد 
در فرمول جدید، قیمت بازار در نظر گرفته شــود 
و اگر خودروســازان افزایــش تولید ۵۰ درصدی 
داشته باشند، قیمت خودرو درب کارخانه تغییر 
خواهد کرد و با این افزایش تولید، افزایش قیمت 
هم خواهیم داشت،  اما این بین موافق و مخالفایی 

هم وجود دارد. 
به گفتــه کارشناســان صنعت خــودرو، یکی از 
معضالت اقتصاد ایران، قیمت گذاری دســتوری 
اســت که هم باعــث افزایش رانت و فســاد، هم 
باعث از بین رفتن بخش تولید می شــود. صنعت 
خــودرو، یکی از بخش هایی اســت کــه انحصار 
و قیمت گذاری نــه تنها این صنعــت را به ورطه 
ورشکستگی کشانده بلکه کیفیت را به پایین ترین 

حد تنزل داده  است.
شورای رقابت در گذشــته در فرمولی که داشت، 
نرخ تورم بخشــی را در نظر می گرفت و بر اساس 
فرمــول، ســقف قیمتــی خودرو هــای پرتیراژ 
خودروســازان داخلی را اعالم می کــرد و  اکنون 
با تغییر فرمول، واکنش های تندی هم از ســوی 
مصرف کنندگان و هم از ســوی خودروسازان را 
داشــته اســت. اما راه حل واقعی چیســت؟ این 
پرســش را با احمــد نعمت بخش، دبیــر انجمن 
خودروســازان ایران مطرح کردیم تا نگاه بخش 

تولید را نسبت به این موضوع بدانیم.

تاثیرات فرمول شورای رقابت بر بازار خودرو
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروســازان، 
با اشاره به تاثیرات فرمول شــورای رقابت بر بازار 
خودرو، گفت: هــر تغییری که در واقع شــورای 
رقابت دارد و باعث شــود قیمــت جدید کارخانه 
با بازار تفاوت داشته باشــد، به نتیجه نمی رسد، 
یعنی اکنون بایــد راهی را رویم کــه خودرو از ۲ 

نرخی خارج شود و به تک نرخی برسد.  
او بیان کرد: بار هــا به مجلس و اعضای شــورای 
رقابت گفتــه ایم کــه باید قیمت خــودرو درب 
کارخانه و بازار یکی شــود و اینگونه رانت و فساد 
از بین خواهد رفت. اینگونه قرعه کشی هم از بین 
خواهد رفت، یعنی باید بگذاریم خودرو در حاشیه 
بازار به فروش رود. بحث اقتصادی می گوید قیمت 
هر کاالیی را عرضــه و تقاضا مشــخص می کند 

کسی هم منکر این موضوع نیست.  
دبیــر انجمن خودروســازان تشــریح کــرد: ما 
خودروســازان برای اینکه خودرو گران نشــود، 
تالش به افزایش تولید داشــته ایم و اکنون در ۸ 
ماه اول ســال، ۲۸ درصد افزایش تولید ســواری 
داشتیم، یعنی عرضه را کم نکردیم و باعث افزایش 
قیمت نشــده ایم. برای اینکه تقاضا کم شود باید 
اجازه دهیم خودرو در حاشیه بازار به فروش رود.  

نعمت بخش با اشــاره به وجود رانت و فســاد در 

قرعه کشــی خودرو، ادامه داد: از هر هزار نفر ثبت 
نامی، ۳ نفر در قرعه کشــی ها برنده می شــوند، 
یعنی ۹۹۷ نفر نمی توانند  در این قرعه کشــی ها 
برنده شــوند. در بازار بالغ بر  ۲ هــزار و ۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان پول ســرگردان وجود دارد و این 
باعث می شــود با شــروع ثبت نام افراد حجوم به 
ثبت نام آورند و بتوانند از این رانت استفاده کنند.  
او ادامــه داد: یک شــرکت بازرســی کیفیت و 
اســتاندارد ایران داریم که خدمات پس از فروش 
شــرکت ها را رصد می کنند و بر اساس آماری که 
داده است،   متوجه می شویم ۸۰ درصد برندگان 
خودرو در قرعه کشی پس از تحویل خودرو، آن را 
فروخته اند چرا که فروش آن در حاشیه بازار سود 

خوبی دارد.  
دبیر انجمن خودروســازان تشــریح کــرد: اگر 
پیشــنهادی که شــورای رقابت داده نزدیک به 
قیمت بازار باشد و این رانت از بین رود، باعث سر و 
سامان دادن به بازار می شود و اگر به نتیجه نرسد 
و قیمت طوری باشد که همچنان با بازار اختالف 

داشته باشد، به نتیجه نخواهد رسید.  

نقش پررنگ قیمت بازار ، در قیمت گذاری 
دستوری

ابوالفضل خلخالی عضو هیات علمی دانشگاه علم 
و صنعت ایران با اشــاره به تاثیرات فرمول شورای 
رقابت بر بازار خودرو، گفت:  باید در قیمت گذاری 
خودرو حتما بازار نقش داشــته باشد. حالت ایده 
آل این اســت که قیمت گــذاری در نقطه تعادل 

عرضه و تقاضا، در بازار تعیین شود. 
عضو هیات علمی دانشــگاه علــم و صنعت ایران 
ادامه داد: ما در کشورمان چون شرایط انحصاری 
داریم، مجبوریم از یک مکانیزم شــورای رقابت 
اســتفاده کنیم. وقتی مجبوریــم از این مکانیزم 
استفاده کنیم حتما مهم اســت که در فرمول ها 
وضعیت بازار را در نظر گیریــم تا قیمت ها واقعی 
شود و شــاهد مشــکالت و زیان های انباشته در 

خودروسازان نباشیم. 
خلخالی بیان کرد: این موضوع ممکن است برای 
مدتی بر بازار خودرو تاثیر بگذارد و قیمت ها دچار 
نوسان شــود اما مقطعی خواهد بود و به مرور هر 
چقدر به قیمت بازار نزدیک شویم و میزان تیراژ را 

افزایش دهیم این موضوع به مرور حل می شود. 

التهابات کوتاه مدت بازار پس از فرمول 
شورای رقابت

نعمت اهلل کاشانی نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه 
داران خودرو   با اشــاره به آخریــن وضعیت بازار 
خودرو، گفــت: بازار خودرو بعــد از صحبت های 
رئیس شــورای رقابت در خصوص تغییر فرمول 
قیمت گــذاری، دچــار التهابات زیادی شــد و 

مقداری شاهد افزایش قیمت در این بازار بودیم.
او بیان کرد: زمانی که شــورای رقابت برای اطالع 
رسانی تغییر فرمول قیمت گذاری جلسه برگزار 
کرد، هیجانات زیادی در بازار ایجاد شــد و برخی 

تصور می کردند که منظور رئیس شــورای رقابت 
آزاد شدن قیمت خودرو اســت که، اما پس از آن 
حرف های خــود را تصحیح و اعــالم کردند قرار 
نیســت قیمت خودرو آزاد شــود، بلکه قرار است 

قیمت خودرو واقعی شود.
نائــب رئیس اتحادیــه نمایشــگاه داران خودرو 
تشــریح کرد: اگر قیمــت خــودرو در کارخانه 
اتوماتیک وار، به قیمت بازار نزدیک شــود، شاهد 
به تعادل رســیدن قیمت ها در این بازار پر التهاب 
خواهیم بــود. اکنون قیمت هــا فروکش کرد و به 

یک ثبات نسبی رسیده است.
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه ســازان  گفت: بر 
اساس صحبت های رئیس شورای رقابت می توان 
گفت کــه دو اتفاق مهم افتاده اســت؛ یکی بحث 
حذف تورم بخشی و تمرکز بر بازار است، زیرا این 
موضوع همیشــه محل اختالف بود و دیگری نیز 
بحث افزایش تیراژ تولید اســت، زیرا این موضوع 

مشوقی برای خودروساز محسوب می شود.
بیگلــو ادامــه داد: شــورای رقابــت در فرمول 
خود گفته اســت که هر چه تیراژ باالتــر برود به 
خودروســاز مجوز افزایش قیمــت می دهیم، اما 
از آن طرف بــا توجه به اینکه یکــی از مالک های 
قیمت گذاری تمرکز بر بازار اســت و چون طبق 
اصل اقتصاد هر چه عرضه بیشــتر شــود قیمت 
بازار کاهــش می یابد لذا قیمت گــذاری خودرو 
حالت االکلنگی پیدا می کند؛ تیــراژ باال می رود 
قیمت افزایش مــی یابد، اما همان تیــراژ که باال 
می رود باعث می شــود حاشــیه بــازار قیمت را 
پایین مــی آورد و چون قیمــت پایین تر می آید 
فرمول هم قیمت را پایین تر محاسبه می کند. در 
واقع حالت باالنس ایجاد شــده است.دبیر انجمن 
ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: 
با توجه به اینکه شــورای رقابت به صورت جزئی 
مصوبه خود را تشــریح نکرده و سران قوا هم هنوز 
در مورد طــرح وزارت صمــت تصمیمی نگرفته، 
باید منتظر بمانیم ببینیم طــی روز های آتی چه 
اتفاقــی می افتد.بیگلو در مــورد انحصاری بودن 
بازار، گفت: از نظر شورای رقابت انحصاری است، 
زیرا ۵۰ درصد بازار در اختیار یک یا دو خودروساز 
است، اما از نظر ما انحصاری نیست، زیرا غیر از این 
دو خودروساز، خودروسازان دیگری هم داریم، اما 
اینکه چرا این خودروسازان نمی توانند به درستی 

فعالیت کنند باید به رگوالتوری دولت نگاه کنیم.
 به نظر می رسد خود دولت هم موافق این انحصار 
اســت، زیرا به راحتــی می تواند با کمــک به آن 
خودروسازان بخش خصوصی، آن ها را فعال کند و 
بازار را از انحصار خارج کند، اما دولت نوعی قانون 
گذاری می کند که فقــط به بخش خصوصی ضرر 
می زند. دولت نه در تعرفه ها فرمولی را گذاشــته 
که خودروســازان خصوصی از این طریق بتوانند 
کار کنند و نه در بخش حمایــت از زنجیره تامین 
این شرکت ها کاری کرده اســت. خودروسازانی 
که داریم را باید مورد حمایت قرار دهیم تا همین 
شرکت ها فعال شوند و بازار را انحصار خارج کنند.

آب

یــک مقام مســئول گفــت: در 
میــزان  گذشــته  ســال های 
هدررفــت آب در شــبکه توزیع 
کشــور ۳۰ درصد بوده که اکنون 

۱۳ درصد است.
علی ســیدزاده، مدیرکل روابط 
عمومــی و ارتباطــات مردمی 
شرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشــور در کارگروه بررســی آب 
امید و مدیریت مصرف، هدررفت 
آب را به صــورت واقعی و ظاهری 
تقســیم بندی کــرد و گفت: در 
حال حاضــر در بیــش از ۱۱۰۰ 
شهر منطبق بر ســند آب کشور، 

میزان آب توزیعی در شبکه رصد 
می شود. در ســال ۹۸ از مجموع 
۶ میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون متر 
مکعــب آب تولیدی در شــبکه 
آب شــهری یک میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون متر مکعب برای شرکت 
آب و فاضالب درآمدی نداشــته 

است.
وی ادامه داد: در سال ۹۸، ۲۵.۴ 
درصد آب در شــبکه توزیع هدر 
رفته که ۱۳ درصــد آن در بخش 
واقعی بوده است. میزان ۴۰ و ۵۰ 
درصدی هدررفــت آب آمار غیر 
واقعی است. در سال های گذشته 

میزان هدررفــت آب ۳۰ درصد 
بوده که اکنون ۱۳ درصد است.

این مقام مســئول با بیان اینکه 
به دلیــل شــرایط فرهنگی و 
اجتماعی و اقتصادی بخشــی 
از مردم به ســمت انشعاب های 
غیــر مجــاز می رونــد، افزود: 
بخشی از درآمدها به دلیل این 
انشعاب ها از دست می رود. این 
انشعاب ها اجازه نمی دهند که 
میزان رصد دقیق و واقعی باشد 
و منجر بــه هدررفت واقعی آب 

می شود.
ســیدزاده بیشــترین میــزان 

هدررفــت آب در شــبکه های 
توزیع را عالوه بر تهران مربوط به 
خوزستان و شهرهایی اعم از اهواز 
و مازندران و کمتریــن میزان را 
در شــهرهایی اعم از مشهد، یزد، 
اصفهان و خراسان جنوبی اعالم 

کرد.
سیدزاده درباره طرح آب امید هم 
گفت: در هیأت وزیران پیشنهاد 
وزیر نیرو در خصوص طرح امید 
مطرح و مصوب شد که بر اساس 
آن، هر مشــترکی یک سوم الگو، 
مصرف داشته باشــد از پرداخت 

آب بها معاف است.

در سال ۹۸ ؛1۳ درصد آب کشور در شبکه توزیع هدر رفت

معاون وزیر نیرو:
وگاه های برق پایدار شد شرایط تولید نیر

 معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشــاره به تامین ســوخت نیروگاه ها ، از 
پایدار شدن شرایط نیروگاه های تولید برق خبر داد.

همایون حائری، گفت: شــرکت های بــرق و گاز، واحدهای خدماتی 
هستند که مسئول تأمین برق و گاز مردم هستند.

وی با اشــاره به اینکه در تابستان رشد برق و در زمســتان رشد گاز در 
کشور ۲ برابر می شود ادامه داد: مصرف گاز خانگی و تجاری در زمستان 
۳ برابر تابستان است و مصرف گاز خانگی و تجاری بیش از ۸ برابر گازی 
اســت که به نیروگاه ها اختصاص می دهند. رشــد مصرف گاز خانگی و 
تجاری، نسبت به سال گذشته افزایش داشــته و بیش از ۱۵۰ میلیون 
متر مکعب بوده اســت.به گفته حائری با توجه به اینکه سهم تولید گاز 
افزایش داشته و گاز بیشتری در اختیار کشور بوده، اما مسئله این است 
که نسبت به ســال گذشــته، مصرف در بخش خانگی و تجاری، بیشتر 
شده است. بطوری که در سال گذشــته، میانگین مصرف گاز خانگی و 
تجاری ۴۹۰ میلیون متر مکعب بوده که امسال این رقم به ۶۴۰ میلیون 
متر مکعب رسیده است.رئیس ستاد مدیرت سوخت نیروگاه ها گفت: با 
همکاری شرکت گاز اقدام مشــترکی در رابطه با کاهش مصرف انرژی 
انجام داده ایم بطوری که با مراجعه به مراکز و ادارات تعطیل، خاموشی 

سیستم گرمایشی و روشنایی آنها را رصد می کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه نیروگاه های ما توان تولید ۲ برابر ظرفیت 
برق مصرفی کنونی را در کشور دارند اظهار داشت: اکنون به اندازه نیاز 
مصرف کنندگان، نیروگاه در مدار است و نیروگاه هایی که در مدار قرار 
دارند با تأمین گاز، برق مصرفی را تولیــد می کنند. تاکنون نیاز مصرف 
برق ۳۸ هزار و ۸۰۰ مــگاوات بود که به همین انــدازه، نیروگاه در مدار 
وجود دارد ضمن اینکه ظرفیت نیروگاه های ما کامل است و مطابق نیاز 

کشور در حال تولید هستند.
وی دربــاره تأثیر رمــز ارزها در رابطه بــا خاموشــی های اخیر گفت: 
اســتخراج رمز ارزها به دو صورت مجــاز و غیر مجاز در کشــور انجام 
می شــود؛ در اســتخراج رمز ارزهای مجاز، حــدود ۱۸۰ مگاوات برق 
مصرف می شود که بسیار ناچیز اســت که البته برای کمک به مدیریت 
مصرف، از مدار خارج شــدند و تعدادی که به صورت غیر مجاز فعالیت 
می کنند محدود است که آن هم با رصد و نظارت بیشتر، از فعالیت آنها 

ممانعت می شود.

 روند کاهشی وابستگی به نفت در دولت
 تدبیر و امید

 بررسی آمار و ارقام درآمدهای نفتی کشور طی سال های گذشته نشان 
می دهد که میــزان درآمدهای نفتی و درجه وابســتگی بودجه به نفت 

کاهشی بوده است.
برخورداری از اقتصادی مســتقل از درآمدهای نفتــی و یا هر ماده خام 
دیگری که کشــور را در دام تک محصولی بودن گرفتار کند خواسته هر 

دولتی، به ویژه در دنیای در حال توسعه است.
صحبت از اقتصاد بــدون نفت به معنای حذف نفت از اقتصاد نیســت، 
بلکه تأکیدی است بر اینکه بودجه کشور و یا برنامه های توسعه نباید بر 

مبنای درآمد حاصل از خام فروشی نفت تهیه و تنظیم شوند.
این موضوع مهمترین چالش و مســئله اصلی اقتصاد کشور طی هفتاد 
سال گذشته بوده اســت. در این مدت تقریباً همه برنامه های توسعه و 
همچنین بودجه های ســاالنه که بر مبنای این برنامه ها تهیه، تنظیم و 

عملیاتی شده اند به نوعی وابسته به درآمدهای نفت بوده اند.
به همین خاطر مقامات کشور پیوسته بر قطع وابستگی بودجه به نفت 
تأکید داشته و دارند. این موضوع، محور گفتگوهای جلسه سران سه قوه 

در عصر روز سه شنبه نیز بود.
 حجت االســالم و المســلمین  »حســن روحانی«، رییس جمهوری، 
حجت االسالم و المسلمین »سید ابراهیم رییسی«، رییس قوه قضاییه 
و »محمد باقــر قالیباف«، رییس قوه مقننه عصر دیروز بعد از نشســت 
مشترک که به میزبانی دســتگاه قضا برگزار شد،   بر لزوم قطع وابستگی 
بودجه به نفت و تامین معیشــت و مقابله با کرونا و سالمت مردم تاکید 

کردند.
 حجت االســالم روحانی گفت: امروز تصمیم گرفتیــم بخش اجرا و 
کمیسیون تلفیق جلسات بیشتری داشته باشــد تا بودجه به گونه ای 
تصویب شــود که به نفع همه مردم و اقتصاد و رشــد و توسعه کشور 

باشد.
رییس جمهوری اضافه کرد: تالش همه ما این است که وابستگی بودجه 
جاری را از نفت برای همیشــه  ببریم و این کار در این چند ســال اخیر 
به خوبی انجام گرفته اســت یعنی وابســتگی بودجــه اجرایی به نفت 
همواره کاسته شده است و امسال هم همینطور خواهد بود و امیدواریم 

هزینه های جاری ما به نفت وصل نشود و از منابع دیگر تامین شود.

روند وابستگی به نفت در دولت تدبیر و امید کاهشی بوده است
منابع پیش بینی شــده حاصل از فروش نفت از ســال ۱۳۹۲ تا سال 
پایان کار دولت تدبیر و امید یکسان نبوده است. در بودجه های ساالنه 
این منابع رقم های متفاوتی را شامل می شــود. در سال ۱۳۹۲ کمی 
بیش از ۵۹ هزار میلیارد تومان بوده اســت. در ســال بعــد با اندکی 
افزایش به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رســیده اســت. بعد از آن تا 
ســال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی در درآمدهای برآوردشــده نفتی 

مشاهده می شود.  
با این حال شــاخصی دیگر در آخریــن ردیف جدول زیــر وجود دارد 
که وابســتگی بودجه به نفت در دوره دولت تدبیر و امید را بهتر نشــان 
می دهد. در این ردیف حداقل وابســتگی بودحه به نفت دیده می شود. 
چنانچه مشاهده می شــود روند وابســتگی بودجه به نفت از ۱۳۹۲ تا 
۱۳۹۸کاهشی بوده است. در سال ۱۳۹۲ حداقل وابستگی ۴۲.۴ بوده 

اما در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۲۷.۳ درصد کاهش می یابد.
البته درآمدهای نفتی دولت طی ۸ ســال گذشته کمتر از میزان برآورد 
شده در بودجه بوده است. آمارهای ارائه شــده نشان می دهد از ابتدای 
سال ۱۳۹۲ تا پایان بهار سال ۹۷، بیش از ۲۹۴ میلیارد و ۲۷۲ میلیون 
دالر نفت به فروش رفته است.  در این دوره زمانی باالترین درآمد نفتی 
ایران در ســال ۱۳۹۶ به دســت آمده که این میزان درآمد برابر با ۶۵ 

میلیارد و ۸۱۸ میلیون دالر است.
هر چند در ســال ۱۳۹۲، میزان درآمد نفتی ایران برابر با ۶۴ میلیارد و 
۵۴۰ میلیون دالر بود اما این رقم با کاهش قیمت نفت در ســال ۱۳۹۳ 
به ۵۵ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دالر کاهش یافت. این روند کاهشــی در 

سال بعد نیز ادامه داشت و به حدود ۳۱ میلیارد دالر رسید.
اما با به نتیجه رسیدن برجام، ایران توانســت در سال ۱۳۹۵ صادرات 
نفت را حدود ۴۱ درصد افزایش دهد و درآمدهای نفتی را به بیش از ۵۵ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر برساند. ســپس در اولین سال شروع به کار 
دولت دوازدهم در ســال ۱۳۹۶ میزان درآمد حاصل از فروش نفت به 

حدود ۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر رسید.
بعد از آن در سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام روند نزولی درآمدهای 

نفتی شروع شد به طوری که درآمد نفتی دولت به شدت کاهش یافت.
در این مورد اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران 
گفته بود که »کل درآمد نفتی کشــور در سال ۱۳۹۸ به دلیل شدت 
تحریم های آمریــکا، در حدود ۸ میلیارد دالر بوده اســت«.از اواخر 
ســال ۱۳۹۸ موضوع کرونا نیز مزید بر علت شــد و در سال ۱۳۹۹ 
تحریم ها و کرونا دســت به دســت هم دادند و درآمدهــای نفتی را 
باز هم کاهش دادند. بر اســاس گفته »محمد باقــر نوبخت«، رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه »درآمد نفتی ایران امسال به زیر ۹ میلیارد 

دالر می رسد«.

انرژی
ونا برای مشاغل آنالین چقدر بود؟ سود و زیان کر

به گفته عضو اتحادیه کشــوری کســب وکارهای مجازی در پی شیوع 
ویروس کرونا عرضه آنالین کاال و مواد غذایی بیش از دو برابر شــده، اما 
خدمات آنالین در حوزه گردشگری و مشاغل خدماتی ۹۷ و ۸۶ درصد 

کاهش داشته است.
رضا الفت نسب  اظهار کرد: پیش از کرونا پیش بینی شده بود ۷۰ درصد 
کسب کارها طی شش تا هفت ســال آینده به فضای آنالین وارد شوند، 

شیوع کرونا این زمان هفت ساله را به دو تا سه سال کاهش داد.
به گفته وی در ابتدای شــیوع کرونا در بخش ســفارش آنالین غذا ۶۰ 
درصد، تاکسی های آنالین ۵۱ درصد، گردشــگری ۹۰ درصد و بخش 
خدماتی نیز ۸۷ درصد کاهــش رخ داد که در طول چند ماه گذشــته 
بخشــی از این زیان جبران شده اســت،  اما در مقابل، در عرضه آنالین 
کاال و مواد غذایی ۱۳۶ درصد و عرضه محصوالت دیجیتالی ۱۳۲ رصد 

رشد داشته اند.
عضو اتحادیه کشــوری کســب وکارهای مجازی همچنیــن از انجام 
دو مرحله نظر ســنجی یکی مربوط به سه ماهه نخســت شیوع کرونا 
و دیگــری مربوط به اواخر آبان مــاه خبر داد که بر اســاس نتایج آن ها 
بخش عرضه کاال و مــواد غذایی زود مصرف )ســوپرمارکتی( در زمان 
شیوع کرونا با ۱۲۱ درصد رشد مواجه شده و در نظرسنجی دور دوم این 
بخش ۱۵ درصد دیگر هم رشد داشته است.  بازار محصوالت دیجیتالی 
نیز ابتدا با ۳۲ درصد رشــد مواجه شــد و در دور دوم نظرسنجی، این 
شاخص رشــد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد.الفت نسب همچنین با بیان 
اینکه یکی دیگر از حوزه های کســب وکارهای آنالین،  خدمات مشاوره 
پزشکی است که در ابتدا ۱۲ درصد رشد داشت، اما در نظر سنجی دوم 
معلوم شد رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده، تصریح کرد: این موضوع 
نشان می دهد مردم در ابتدا با این پلت فرم ها آشنایی نداشتند و استفاده 

از آن به مرور رشد کرده است.

کدام مشاغل آنالین از کرونا آسیب دیدند؟
عضو اتحادیه کشوری کســب وکارهای مجازی در ادامه درباره مشاغل 
آنالینی که از شــیوع ویروس کرونا آســیب دیدند نیز گفت: مشــاغل 
خدماتی در ایــن دوره با ۸۶ درصد کاهش رو به رو شــد که اکنون فقط 
۹ درصد آن جبران شــده و همچنان ۷۷ درصد کاهش سفارش در این 
حوزه وجود دارد. البته پیش بینی می شــود با بهبود اوضاع و زرد شدن 
تهران و بسیاری از شهرها شــرایط به مرور در این بخش بهبود یابد. در 
بخش تاکســی های آنالین نیز در حال حاضر ۱۴۰ شرکت تاکسیرانی 
آنالین در سراسر کشور فعال است که در ابتدای شیوع کرونا ۶۰ شرکت 
از این تعداد فعال بودند. در دور اول نظرســنجی ۵۱ درصد کاهش در 
این بخش اتفاق افتاد و در دور دوم مشــخص شد ۲۰ درصد این کاهش 

جبران شده است.
وی افزود: حوزه گردشــگری هم با ۹۷ درصد کاهش مواجه شــده که 
تاکنون نهایتا ۱۰ درصد آن جبران شده است.  در بخش سفارش آنالین 
غذا هم در ابتدا با کاهش ۶۰ درصــدی خدمات مواجه بودیم که تا کنون 
۴۰ درصد آن جبران شــده اســت. خدمات آنالین در حوزه مسکن نیز 
ابتدا ۱۵ درصد کاهش داشــت اما در دور دوم نظرســنجی ۱۲درصد از 
این کاهش جبران شــد. حوزه تبلیغات آنالین نیــز در ابتدا ۵۵ درصد 
کاهش داشت که نشان می داد کسب و کارها نتوانسته اند هزینه تبلیغات 

را تامین کنند و اکنون فقط ۱۶ درصد آن جبران شده است.

تولید


