
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه 
نزدیک به ۳۰ هزار پالک خودرو ویژه معلوالن در کشور 
وجود دارد، از تصویب اختصاص ســهیمه بنزین ویژه 
معلوالن در وزارت کشــور خبر داد.محمد نفریه با بیان 
اینکه روز جهانی معلوالن همزمان با حضور رئیس جمهور 
در نشست با معلوالن درخواستی نوشته شد تا سهمیه 
بنزین برای معلوالن در نظر گرفته شــود، گفت: رئیس 
جمهور هم دستور دادند تا نسبت به این مساله رسیدگی 
شود. به دنبال این دستور، در وزارت کشور هم کارگروهی 
تشکیل شد و این کارگروه در قالب بند ۸، تصویب کرد 
که برای معلوالن سهمیه بنزین در نظر گرفته شود. وی 
افزود: این موضوع به وزارت نفت ابالغ می شود تا برای کلیه 

خودروهای دارای پالک ویژه معلوالن و جانبازان سهمیه 
بنزین عالوه بر ســهمیه عادی در نظر گرفته شود. این 
موضوع تصویب شده و ما نیز پیگیر آن خواهیم بود. نحوه 
اعطای این سهمیه نیز به گونه ای خواهد بود که در کارت 
سوخت آنها شارژ خواهد شــد. معاون امور توان بخشی 
سازمان بهزیستی کشــور با بیان اینکه البته احتیاج به 
سهیمه بنزین معلوالن فقط مختص افرادی که پالک ویژه 
دارند، نیست، اظهار کرد: بسیاری از معلوالن نیز هستند 
که کارت سوخت ندارند، برای مثال موتورهای سه چرخ 
یا خانواده هایی که پالک ویژه ندارند از جمله این گروه ها 
هستند، اما برای اقدامات درمانی و اشتغالشان نیازمند این 
سهمیه هستند. این وسایل نقلیه به مثابه پای این معلوالن 

و وسیله کمکی برای رفت و آمد آنهاست.نفریه تصریح 
کرد: با توجه به اینکه وسایل حمل و نقل عمومی شهرها 
نیز مناسب سازی نشده است به نظر می رسد تخصیص 
این سهمیه برای معلوالن ضروری باشد. از طرف دیگر 
در حال پیگیری این موضــوع در خصوص مراکز روزانه 
هستیم. بیش از ۵۰ هزار نفر از خدمات این مراکز استفاده 
می کنند که سرویس های ایاب و ذهاب برایشان در نظر 
گرفته شده است و نیاز به ســهمیه دارند. از سوی دیگر 
طرح دیگری به نام مراقبین معلوالن در خانواده نیز وجود 
دارد که یک مراقب گاهی تا ۶ منزل را در طول یک سر 
می زند و به کارهای روزانه آنها رسیدگی می کند که برای 

این طرح نیز باید سهمیهای در نظر گرفته شود.

شــرکت توتال فرانســه اعالم کرد که به دنبال 
درخواست اتحادیه ســی جی تی برای اعتصاب 
کارگران، تولید پاالیشــگاه گرنــد پویتس این 
شــرکت در نزدیکی پاریس، به شــدت کاهش 
یافته است.شــرکت توتال فرانســه اعالم کرد 
که به دنبال درخواســت اتحادیه ســی جی تی 
برای اعتصاب کارگران، تولید پاالیشــگاه گرند 
پویتــس این شــرکت در نزدیکــی پاریس، به 
شدت کاهش یافته است. اتحادیه های کارگری 
در مخالفــت بــا اصــالح قانون بازنشســتگی 
 اعتراضاتــی سراســری را در فرانســه بــه راه 

انداخته اند.

ســخنگوی توتال اعالم کرد این پاالیشگاه که 
ظرفیت تولید روزانه آن ۱۰۲ هزار بشکه است، 
تا ۳۰ دســامبر، که اتحادیه مجمع سراســری 
 دیگری برگزار می کنــد، به تولید خــود ادامه 

خواهد داد.
تعطیــل کــردن پاالیشــگاه به صــورت ایمن 
چندین روز طــول خواهد کشــید. البته امکان 
این وجود دارد که توتال با اســتفاده از کارگران 
غیراتحادیه ای برای مــدت محدودی همچنان 
آن را باز نگاه دارد.ســخنگوی توتال اعالم کرد 
که ۳ پاالیشــگاه دیگر این شــرکت در فرانسه 
کــه در نورمانــدی، فیزیــن و دانجنــس قرار 

دارند بــه تولید عــادی خود ادامــه می دهند. 
سخنگوی شــرکت ادامه داد: تأمین محصوالت 
ســوختی برای جایگاه های ســوخت توتال در 
حــال افزایش اســت و تنها ۹۰ جایــگاه بدون 
ســوخت هســتند، در حالی که ایــن تعداد در 
روز گذشــته ۱۱۴ جایگاه بود.اتحادیه کارگری 
ســی جی تی اعالم کرده اســت که به افزایش 
فشــارها به دولت بــرای تغییــر در اصالحات 
قانون بازنشســتگی ادامه خواهد داد. دولت هم 
اعالم کرده اســت که در ۷ ژانویــه مذاکرات با 
 اتحادیه کارگری برای حل این موضوع را از ســر 

خواهد گرفت.

سخنگوی سازمان اورژانس از مراجعه ۱۴ هزار نفر 
به اورژانس بر اثر آلودگی تنها در شش روز خبر داد.

مجتبی خالدی با اشاره به آمار مراجعه کنندگان به 
اورژانس بر اثر آلودگی هوا از ۲۸ آذر تا سوم دی ماه 

۹۸، اظهار داشت:
به دلیل بروز آلودگی هوا و افزایش ذرات معلق هوا 
در شهرهای اصفهان، البرز، تهران،مرکزی، قزوین، 
قم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان 
و یزد تعــداد ۱۳ هــزار و ۹۳۱ نفر بــه اورژانس 
پیش بیمارستانی سراسر کشور مراجعه کردند که 
از این تعداد هشت هزار و ۵۴۷ نفر بیماران قلبی و 
پنج هزار و ۳۸۴ نفر بیماران تنفسی بوده اند به دلیل 
آلودگی هوا در شهرهای صنعتی کشور ۱۳ و ۹۳۱ 

نفر به اورژانس پیش بیمارستانی مراجعه کردند.
سخنگوی ســازمان اورژانس کشور با بیان اینکه 
تهران رکوددار مراجعات بــه اورژانس در روزهای 
آلوده اســت، ادامه داد:۶ هزار و ۸۵۲ نفر در تهران 
به اورژانس پیش بیمارســتانی مراکــز درمانی و 
بیمارستان ها مراجعه کردند که ۴ هزار و ۲۱۹ نفر 
بیمار قلبی و دو هزار و ۶۳۳ بیمار تنفسی بوده اند.

خالدی افزود: تعداد مراجعه کنندگان به اورژانس 
پیش بیمارســتانی به دلیل افزایش ذرات معلق 

هوا در استان اصفهان یک هزار و ۸۵۸، آذربایجان 
غربی ۱۳۶۷، و آذربایجان شرقی یک هزار و ۲۵۳ 

نفر است.
ارائه خدمــات اورژانس پیش بیمارســتانی، در 
سوانح عمدی و غیرعمدی، حوادث غیرمترقبه و 
فوریت های پزشــکی در هنگام بروز بیماری های 
نوپدید، جدید و بالیای طبیعی و انســان ساخت 
برای آحاد مردم یا هر ملیت و تابعیتی از وظایف و 
مأموریت های اصلی سازمان اورژانس کشور است.

سال ۹۸ آلودگی هوا تقریبا از اوایل مهر ماه ۹۸  آغاز 
شد به طوری که طبق اعالم شرکت کنترل هوای 
تهران در روزهای نخستین مهرماه ۹۸ ، وزش باد با 
سرعت باال از سمت غرب و جنوب غربی باعث شد 
گردوغبار از حاشــیه تهران وارد شهر شود که آن 
زمان PM۱۰ )ذرات بزرگ تر از دو و نیم میکرون( 

نیز عامل تشدید آلودگی هوا بود.
در آذرماه ۹۸ میزان آلودگی هوا در تعدادی از کالن 
شهرهای کشور به ویژه پایتخت افزایش یافت به 
گونه ای که شدت گرفتن میزان آالینده ها و اعالم 
ناسالم بودن هوا برای تمام گروه های سنی،  تعطیلی 
چند روزه مدارس را به دنبال داشت،  تعطیلی که 

همچنان با ورود به دی ماه ۹۸ نیز ادامه دارد.

یک رســانه کویتی اعالم کرد: به دنبال امضای 
توافقنامه دریایی بین کویت و عربستان، مذاکرات 
بین کویت و عربستان به عنوان یک طرف و ایران 
به عنوان طرف دوم در آینده نزدیک آغاز خواهد 
شــد.روزنامه »القبس« کویت به نقل از منابع 
آگاه از مذاکرات قریب الوقوع کویتی- سعودی 
– ایرانی درباره توافق دریایــی خبر داد.القبس 
آورده اســت: به دنبال امضای توافقنامه دریایی 
بین کویت و عربســتان، مذاکرات بین کویت و 
عربســتان به عنوان یک طرف و ایران به عنوان 

طرف دوم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
این رســانه کویتی می نویســد: این منابع اعالم 
کردند که منطقه کم عمــق دریایی در مجاورت 
منطقه حائل بین کویت عربستان که روز سه شنبه 
)۲۴ دسامبر( دو کشور درباره آن توافق کردند، در 
شش مایلی خشکی قرار گرفته و از بندر الزور آغاز 
و در منطقه خشکی به پایان می رسد. این منابع 
گفتند که دو طرف کویتی و سعودی روز گذشته 
توافق کردند که تولیدات نفتی کویت در منطقه 

شــمالی و تولیدات نفتی عربســتان در منطقه 
جنوبی باشد و در صورت کم و زیاد شدن سهم ها 
تولیدات مساوی و در چارچوب عملیات مشترک 

دو کشور صورت گیرد.
القبس نوشــت: به گفته این منابــع؛ تولیدات 
عربســتان از میدان الوفره از طریق استخراج به 
وسیله لوله هایی که در بندر الزور قرار دارد، ادامه 
خواهد داشت و تولیدات شرکت »شفرون« در 
کویت نیز در چارچوب امتیازات توافق شده پنج 
ساله صورت خواهد گرفت و پس از پایان پنج سال 
درباره تمدید یا عــدم تمدید آن تصمیم گیری 
می شود.این رسانه کویتی آورده است: این منابع 
همچنین گفتند که مفاد توافقنامه مذکور شامل 
امتیازاتی است که منافع کویت را محقق می سازد 
و تالش هایی نیز برای ازســرگیری تولیدات در 
ســریع ترین زمان ممکن در جریان است اما با 
توجه به آماده ســازی چاه هــا و تعمیرات آن ها 
به دلیل وقفه طوالنی در تولیدات، ازســرگیری 

تولیدات نیاز به زمان دارد.

معاون مهاجرت و گذرنامه پلیــس امنیت عمومی 
پایتخت از ضبط گذرنامه و مدارک یکی از متقاضیان 
صدور گذرنامه خبر داد و گفت: این متهم سعی داشت 
با کارت پایــان خدمت جعلــی، گذرنامه بگیرد که 

شناسایی شد.
سرهنگ علی مرادی در تشریح این خبر اظهار کرد: 
روز گذشــته فردی برای پیگیری گذرنامه خود به 
معاونت مهاجــرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی 
مراجعه که در بررسی های انجام شده، مشخص شد 
این فرد در سال ۱۳۹۱ با ارائه کارت معافیت جعلی 
گذرنامه دریافت کرده است، لذا گذرنامه وی ضبط 
و پرونده ای در همین خصوص تشکیل و به دادسرای 

ناحیه ۶ تهران ارسال شد.
این مقام انتظامی ادامه داد: متهم پس از رویارویی با 
افسر پرونده علیرغم این که در ابتدا منکر همه چیز 
بود مدعی بود، از جعلی بــودن کارت پایان خدمت 
خود خبر ندارد، که در نهایت لب به اعتراف گشــود 
و گفت که در سال ۹۱ با پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال 
پول نقد به یک جاعل اسناد دولتی، اقدام به دریافت 
کارت پایان خدمت کرده و در همان سال موفق شده 

گذرنامه خود را بگیرد.
وی تصریح کرد: متهم به جرم استفاده از کارت جعلی، 

به مرجع قضائی معرفی شد و تالش برای شناسایی و 
دستگیری جاعل کارت مذکور ادامه دارد.سرهنگ 
مرادی خاطر نشان کرد: تا ســال ۹۴ دریافت کلیه 
مدارک برای اخذ گذرنامه بصورت دستی بوده و از آن 
تاریخ به بعد با تمهیداتی که اندیشیده شد، در راستای 
تفکیک اســناد جعلی از واقعی، این روال به صورت 
سیستمی انجام می پذیرد و متقاضیان برای تمدید 
و یا تعویض گذرنامه خود نیازمند تأییدیه سیستمی 
کارت پایان خدمت و یا معافیت از سازمان نظام وظیفه 

می باشند.
وی اضافه کرد: شهروندان مراقب افراد جاعل باشند و 
هرگونه مدرکی که به نظرشان مشکوک است را سریعاً 
به پلیس گزارش داده چرا کــه پلیس با هماهنگی 
دســتگاه قضائی با کلیه افرادی که از راه غیرقانونی 
و جعل مدارک هویتی مبادرت به تحصیل اســناد 
مسافرتی کنند برخورد خواهد کرد.معاون مهاجرت 
و گذرنامه پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در پایان 
بیان داشت: مسافرت با گذرنامه جعلی عالوه بر اینکه 
در کشــور مقصد پیگیری قانونی دارد، موجب سیر 
مراحل قضائی در کشور ایران نیز خواهد شد که در این 
مسیر، مسافران عالوه بر تحمل کردن خسارت های 

مادی، دچار آسیب های روحی و روانی خواهند شد.

رییس دبیــر خانه ســتاد ســاماندهی حمایت از 
مشاغل خانگی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
از الکترونیکی شــدن مجوزهای مشــاغل خانگی 

خبر داد.
»مهنــاز امامدادی« اظهارداشــت: بــا همکاری 
دبیرخانه ســتاد ســاماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی و  واحد فنــاوری اطالعــات، ارتباطات و 
تحول اداری وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی،  
مجوزهای مشــاغل خانگی به صورت الکترونیکی 

صادرخواهد شــد. وی افــزود: وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با توجه به مصوبه شورای عالی اداری 
مبنی بر توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های 
اجرایی، برای تســریع در انجام کار، کاهش زمان 
و هزینه، تامین رضایت و کرامت مردم مبادرت به 
 صدور مجوز مشاغل خانگی به صورت الکترونیکی 

کرده است. 
رییس دبیر خانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل 
خانگی وزارت کار با بیان اینکه شفافیت و تسهیل 

گری در فرآیند صدور مجوزهای مشاغل خانگی از 
مزایای مجوزهای الکترونیکی است، افزود: این طرح 
ابتدا در چهار استان ایالم، خراسان جنوبی، کرمان و 
گیالن بصورت آزمایشی و بعد از آن در سراسر کشور 
اجرا خواهد شــد. بر اســاس آخرین آمار  در نیمه 
نخست امسال  حدود ۱۷ هزار مجوز مشاغل خانگی 
صادر شد که ۹ هزار و ۵۰۰ نفر تسهیالت دریافت 
کردند و از این تعداد تسهیالت ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر 

اشتغال ایجاد شده است.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( نشان می دهد که در هفت ماهه نخست 
امسال، تعداد گوشی همراه مسافری و وارداتی ثبت شده 
در سامانه همراه نسبت به مدت مشابه سال گذشته هر 

کدام نزدیک به سه برابر شده است.
طبق این آمار در هفت ماهه نخست امسال سه میلیون و 
۱۹۵ هزار و ۲۰۰ فقره گوشی همراه مسافری در سامانه 
همتا ثبت شده که نســبت به یک میلیون و ۱۰۹ هزار 
و ۴۰۰ فقره گوشی همراه ثبت شــده در این سامانه در 

مدت مشابه سال گذشــته، ۱۸۸ درصد افزایش داشته 
است . همچنین در این مدت چهار میلیون و ۶۳۹ هزار و 
۷۰۰ فقره گوشی همراه وارداتی در این سامانه ثبت شده 
که نسبت به یک میلیون و ۶۴۴ هزار فقره گوشی همراه 
وارداتی ثبت شده در این ســامانه در مدت مشابه سال 

گذشته، ۱۸۲.۲ درصد افزایش داشته است.
طبق اعالم انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی مصرف کشور به صورت ماهانه چیزی حدود ۱ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه 

تلفن همراه است؛ اما اخیرا رئیس این انجمن گفته بود 
که در حال حاضر شــرکت های واردکننده با مشکالت 
عدیده ای در زمینه تخصیص ارز و ثبت سفارش مواجه 
هستند و در صورت ادامه این روند به احتمال زیاد بازار 
شب عید متالطم خواهد بود.براساس آمار منتشر شده از 
سوی وزارت صمت در هفت ماهه اول امسال ۲۴۲ هزار 
و ۸۰۰ فقره گوشی همراه تولیدی در سامانه همتا ثبت 
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۲ درصد 

افزایش داشته است.

اعتراضات فرانسه تولید پاالیشگاه توتال را مختل کردموافقت وزارت کشور با سهمیه بنزین ویژه معلوالن

مذاکرات قریب الوقوع کویتی- سعودی-  ایرانی مراجعه ۱۴ هزار نفر به اورژانس بر اثر آلودگی هوا تنها در شش روز
درباره توافق دریایی

متقاضیان صدور گذرنامه مراقب افراد جاعل باشند

واردات گوشی ۳ برابر شدمجوزهای مشاغل خانگی الکترونیکی می شوند

پیامک: 30004800سال هفتم |  شماره      1812| پنج شنبه  5 دی  ماه 1398 |29 ربیع الثانی  1441 | 26 دسامبر  2019 |  4صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

اینستکس 
فقط  حرف 
است

همتی:

مشکلی  در 
تأمین ارز 

نداریم

صفحه2صفحه 2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

2

استرداد مالیات بر ارزش افزوده 
منوط به رفع تعهد ارزی  است

2500 میلیارد تومان
 سرمایه  منجمد  صادرکنندگان

دولت برنامه ای برای خانه دار شدن 11 میلیون  مجرد  ندارد

حذف  مجردها  از طرح  ملی  مسکن
صفحه2

صفحه3

داللی  پالک های  رند
دالالن   با   مراکز  تعویض   پالک   و  نمایشگاه داران    زد و  بند   دارند

نمایندگان بخش خصوصی که در نشست دهم خود 
در کمیســیون تسهیل تجارت و توســعه صادرات 
اتاق بازرگانی تهران میزبان قائم مقام وزیر صنعت، 
 معدن و تجارت بودند، به بیان و بررســی مهم ترین 
چالش های حوزه تجارت خارجی از مشکالت ورود 
مواد اولیه و ماشــین آالت گرفته تــا ورود موقت و 
کاالهای دپو شده در گمرک پرداختند و پیشنهاد 
دادند کارت بازرگانی پنج ساله که در حال حاضر صرفا 
برای تولیدکنندگان صادر می شود به صادرکنندگان 
نمونه نیز تعلق بگیرد.  اعضای کمیســیون تسهیل 
تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران که نشست های 
پیشین خود را با حضور مقامات مرتبط با امر تجارت 
برگزار کرده اند، در تازه ترین نشســت خود میزبان 
حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در امور بازرگانی بودند تا مســائل تجاری، 
دغدغه ها و انتظارات خود را بــا او در میان بگذارند. 
جلوگیری از مانع تراشــی در برابر تولید و صادرات 
 و البته توجه به نظرات تشــکل ها شــاید از جمله 
مهم ترین مطالباتی بود که فعاالن اقتصادی در این 
نشســت مطرح کردند. در آغاز این نشست، رئیس 
کمیسیون تسهیل تجارت و توســعه صادرات اتاق 
تهران، با اشاره به مشــی این کمیسیون که تالش 
کرده است از طریق تعامل و گفتگو با مقامات مسئول 
در حوزه تجارت خارجی نظیر رئیس گمرک، رئیس 
سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات و 
بانک توسعه صادرات درصدد تسهیل تجارت برآید، به 
طرح مشکالت عمده و مشترک اغلب صادرکنندگان 
پرداخت.محمد الهوتی با بیان اینکه صادرکنندگان 
شرایط کشــور را درک کرده و نســبت به اهمیت 
ارزآوری در شرایط کنونی واقف هستند، ادامه داد: 

صادرکنندگان خود را ...
صفحه 4

 »ریحون« و »چیلیوری«  برای شکستن 
انحصار »اسنپ فود«  ادغام شدند

ادغام   استارت آپ ها  
برای  بقا

انحصارگرایی  و  رقابت  سنگین
در زیست بوم  استارت آپی

سرمقاله

يادداشت

ناتوانی  دولت 
در  مالیات ستانی

گفتار درمانی دولت 
در بازار مسکن

در بودجــه ۹۹ ایرادات زیادی 
 در رابطــه بــا منابــع دیده 
می شــود. منظــور از کمبود 
 منابــع ایــن اســت کــه 
تحریم ها و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی شرایطی 

را ایجاد کرده که ...

 علی چشمی، اقتصاددان

  حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه امالک

ادامه  د ر صفحه2 

متن کامل  د ر صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس کل بانک مرکزی:
اینستکس فقط حرف است

رئیس کل بانک مرکزی ادامــه داد: تا زمانی که از ما 
نفت نخرند و در آمد نفت برای ما نیاید اینســتکس 
فقط حرف است.به گزارش فارس، عبدالناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی در مورد چشم انداز کانال ویژه 
مالی اروپا برای ایران موسوم به اینستکس گفت: ما از 
نظر مقررات و سازماندهی همه چیز را آماده کرده ایم. 
رئیس کل بانک مرکزی ادامــه داد: تا زمانی که از ما 
نفت نخرند و درآمد نفت برای ما نیاید آن )اینستکس( 
فقط حرف است. پس از خروج یکجانبه آمریکا از برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( سه کشور اروپایی وعده 
دادند تا با راه اندازی ســازوکاری، تجارت بین ایران 
و اروپا را در برابر تحریم هــای آمریکا مصون کنند.
انگلیس، فرانسه و آلمان در ابتدا طرح کانال ویژه مالی 
)SPV( را ارائه کردند، اما بعد از 9 ماه، نهایتاً در بهمن 
1397 سازوکار دیگری را به عنوان بخشی از SPV با 

عنوان اینستکس به اجرا درآوردند.

سقف وام مسکن از محل اوراق 
افزایش یافت

افزایش سقف تسهیالت ساخت و خرید مسکن از 
محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 

مسکن در شورای پول و اعتبار تصویب شد.
به گزارش  تسنیم، در یک هزار و دویست و هشتاد 
و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار، به ریاست 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، افزایش 
سقف تسهیالت ساخت و خرید مسکن از محل 
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن 
به شــرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:عالوه بر 
این، سقف تسهیالت جعاله از محل منابع داخلی 
بانکها توســط بانک مســکن و بانکهای تجاری 
)شامل تسهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم  
و بدون سپرده( تا مبلغ 400 میلیون ریال افزایش 
یافت. همچنین شــورای پول و اعتبار، با امکان 
تلفیق حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان 
با اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از تسهیالت 
مسکن )تا ســقف اوراق مزبور( موافقت کرد.در 
این جلســه برنامه های وزارت صمت برای بهبود 
شرایط و افزایش بهره وری شرکتهای خودروسازی 
ایران خودرو و ســایپا خصوصــاً برنامه واگذاری 
اموال و شرکتهای وابسته آنها مطرح و در راستای 
حمایت از اشتغال و افزایش تولید و حل مشکالت 
قطعه سازان، مقرر شد درخصوص تأمین سرمایه 
در گردش خودروسازان مساعدت ممکن از سوی 

سیستم بانکی به عمل آید.

قیمت دالر به ۱۲۹۷۰ تومان رسید
قیمت هر اسکناس دالر آمریکا، روز چهارشنبه 4 
دی 9۸ در صرافی های بانکی، برای خرید 1۲۸70 
تومان و بــرای فروش 1۲970 تومان اســت.به 
گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اســکناس دالر 
آمریکا، روز چهارشنبه 4 دی 9۸ در صرافی های 
بانکی، برای خرید 1۲۸70 تومان و برای فروش 
1۲970 تومان است.همچنین قیمت هر اسکناس 
یورو نیز برای خرید 141۵0 تومان و برای فروش 
14۲۵0 تومان است.گفتنی است نرخ اسکناس 
دالر نسبت به روز گذشته 3 دی 9۸، بدون تغییر 

بوده است.

بورس قرمزپوش شد
با کاهش قیمت ســهام شــرکت های بزرگ 
همچون فوالد مبارکه اصفهــان، س. نفت و 
گاز و پتروشیمی تامین، فوالد خوزستان و... 
شاخص بورس با 1170 واحد کاهش در رقم 

3۶1 هزار و 0۸۸ واحد ایستاد.
به گزارش ایسنا، معامالت بازار بورس درحالی 
به پایان رسید که این بازار برخالف روزهای 
گذشته روندی نزولی را در پی گرفت و شاخص 
کل نزول کــرد. البته شــاخص کل با معیار 
هم وزن نــه تنها روند نزولی نداشــت بلکه با 
71۶ واحد رشد، رقم 114 هزار و ۲9۸ واحد 

را ثبت کرد.
معامله گران ۵4۶ هــزار معامله به ارزش ۲3 
هزار و ۸۸9 میلیارد تومان به ثبت رساندند که 

نسبت به روز گذشته افزایش داشت.
فوالد مبارکــه اصفهان، معدنــی و صنعتی 
گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، توســعه 
معادن و فلزات، س. نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین و فوالد خوزستان نسبت به سایر نمادها 
بیش ترین تاثیر منفی و در مقابل ایران خودرو 
نسبت به سایر نمادها بیش ترین تاثیر مثبت 
را در بازار داشــتند.نمادهای پربیننده بورس 
شامل بانک های تجارت، ملت و اقتصاد نوین، 
ســایپا، س. صنایع شــیمیایی ایران،  فوالد 

مبارکه اصفهان و ایران ترانسفو بودند.

اخبار

نمایندگان بخــش خصوصی 
که در نشســت دهــم خود در 
کمیسیون تســهیل تجارت و 
توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
تهران میزبــان قائم مقام وزیر 
صنعت، معدن و تجارت بودند، به بیان و بررسی مهمترین 
چالش های حوزه تجارت خارجی از مشــکالت ورود مواد 
اولیه و ماشین آالت گرفته تا ورود موقت و کاالهای دپو شده 
در گمرک را بررسی کردند و پیشنهاد دادند کارت بازرگانی 
پنجساله که در حال حاضر صرفا برای تولیدکنندگان صادر 
میشــود به صادرکنندگان نمونه نیز تعلــق بگیرد. اعضای 
کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران که 
نشست های پیشــین خود را با حضور مقامات مرتبط با امر 
تجارت برگزار کرده اند، در تازه ترین نشســت خود میزبان 
حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در امور بازرگانی بودند تا مسایل تجاری، دغدغه ها و انتظارات 
خود را با او در میان بگذارند. جلوگیری از مانع تراشی در برابر 
تولید و صادرات و البته توجه به نظرات تشکل ها شاید از جمله 
مهمترین مطالباتی بود که فعاالن اقتصادی در این نشست 
مطرح کردند.در آغاز این نشست، رییس کمیسیون تسهیل 
تجارت و توســعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به مشی این 
کمیسیون که تالش کرده است از طریق تعامل و گفت وگو با 
مقامات مسئول در حوزه تجارت خارجی نظیر رییس گمرک، 

رییس سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات و 
بانک توسعه صادرات درصدد تسهیل تجارت برآید، به طرح 
مشکالت عمده و مشــترک اغلب صادرکنندگان پرداخت.
محمد الهوتی با بیان اینکه صادرکنندگان شــرایط کشور 
را درک کرده و نسبت به اهمیت ارزآوری در شرایط کنونی 
واقف هستند، ادامه داد: صادرکنندگان خود را به بازگرداندن 
ارز حاصل از صادرات متعهد  می دانند و برای تامین نیازهای 
ارزی کشور تالش  می کنند. شاهد این مدعا، اظهارات مقامات 
بانک مرکزی است، که اعالم  می کنند بالغ بر 7۲  درصد ارز 
حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته 
است. این نشان  می دهد که صادرکنندگان وظایف خود را ادا 

کرده اند و در عین حال، تعامــل خوبی با بانک مرکزی برای 
تسهیل گری در امر صادرات ایجاد شده است.

 2500 میلیارد تومان سرمایه منجمد صادرکنندگان
 در ادامه رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق تهران بــه چالش اســترداد مالیات بــر ارزش افزوده 
صادرکنندگان نیز اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه سال 
1397 اســترداد مالیات بر ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی 
منوط شده اســت. در حالی که بازگرداندن مالیات بر ارزش 
افزوده صادرکنندگان در همه جای دنیا نه به عنوان مشوق یا 

حمایت بلکه به عنوان یک حق قانونی تلقی  می شود.

او افزود: بر اساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی ارائه 
کرده است، از سه ماهه پایانی سال 97 تا آخر مهرماه 9۸ بالغ 
بر ۲۵00 میلیارد تومان مالیات صادرکنندگان نزد سازمان 
امور مالیاتی بلوکه شده اســت و تاکنون تنها 3۲۶ میلیارد 
تومان مالیات به صادرکنندگان مسترد شده است. بررسی 
این آمار و ارقام حاکی از آن اســت که اگر صادرکننده ای در 
سال ســه یا چهار بار گردش کاری داشته باشد، 3۶ درصد 
منابعش نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه  می شود این در حالی 
است که همین صادرکننده باید تسهیالت بانکی ۲4 درصد را 
به بانک ها پرداخت کند .الهوتی همچنین گفت که سازمان 
امور مالیاتی در اقدامی جدید، عملکرد مالیات بر ارزش افزوده 
و مالیات عملکــرد را به صورت یکپارچه بررســی  می کند؛ 
رویه ای که به طوالنی شدن فرایند استرداد منجر شده است . 
او با اشاره به اینکه متاسفانه در الیحه بودجه سال 1399 نیز 
اســترداد مالیات بر ارزش افزوده مجددا به رفع تعهد ارزی 
منوط شده است، گفت: این خالف ماده 34 قانون رفع موانع 
تولید است و چنانچه این بند در الیحه بودجه به قانون تبدیل 
شود، واحدهای تولیدی را در سال آینده با مشکالت جدی 
تر مواجه خواهد کرد. بنابراین درخواست ما از آقای مدرس 
خیابانی این است که دولت و مجلس را توجیه کند که استرداد 
مالیات بر ارزش افزوده را از رفع تعهد ارزی  مجزا کنند.رئیس 
کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
تهران در پایان سخنان خود به مساله نمایشگاه ها پرداخت و 
 خواسته بخش خصوصی را واگذاری برگزاری نمایشگاه ها به 

تشکل ها عنوان کرد.

علی رغــم جمعیت بــاالی ده 
میلیون نفری مجردها در کشور، 
اســتفاده از مزایای طرح ملی 
مسکن شامل حال مجردهای 
زیر 3۵ ســال نمی شــود. این 
درحالیست که به عقیده کارشناسان افزایش شمار مجردها در 
کشور و مشکالتی که برای تامین سرپناه و مسکن برای آنها به 
ویژه در آینده وجود دارد، ضرورت تجدید نظر در این خصوص 
را می طلبد.آمارها حاکی از تغییر هرم سنی جمعیت کشور 
به سمت سالمندی طی 30 سال آینده است که متعاقب آن 

ضرورت تامین نیازهای آنها از جمله مسکن، مطرح می شود. 
از سویی با افزایش طالق در کشــور اکنون جمعیت جوان 
مجرد که از پس تامین هزینه های خرید خانه و حتی اجاره در 
شهرهای بزرگ برنمی آیند افزایش یافته است و باید در ردیف 
برنام  ریزی های مسکنی دولت ها قرار بگیرند. اما ضرورت توجه 
به متاهل ها و اهمیت اولوی  دهی به آنها، جایی برای پرداختن 
به خانه دار کردن مجردها باقی نگذاشته است. البته افق نامبهم 
طرح ملی مسکن و همچنین ابهام در کارایی این طرح برای 
پاســخ گویی به ثبت نامی ها و حتی متاهل  ها  نیز پرداختن 
به مسئله مسکن مجردها را به حاشیه برده است.موضوع این 
است که طرح ملی مسکن در تحقق شــعارها و اهداف خود 
دارای ابهامات زیادی است و عملیاتی شدن آن حداقل تا مهلت 

تعیین شده از سوی دولت، جای تردید دارد. همچنین معلوم 
نیست این طرح از طبقات ضعیف جامعه و متقاضیان واقعی 
مسکن حمایتی موثر کند.با این حال در رابطه با این طرح و 
چرایی نپرداختن به موضوع مسکن مجردها، باید به چند سوال 
پاسخ داد. اول اینکه اگر قرار باشد دولت برای تمامی مجردها 
مسکن در نظر بگیرد، امکان تحقق و یا عملیاتی شدن آن وجود 
دارد؟ آیا طرح ملی مسکن فرصت پرداختن به تامین نیاز 11 
میلیون مجرد به مســکن را دارد؟ و در صورتی که خواسته 
مجردها عملیاتی شود، انجام چه اقداماتی از سوی دولت الزم 
خواهد بود؟در همین رابطه معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرســازی گفت: تا زمانی که قوانین باالدستی اجازه 
ثبت نام مجردهای زیر 3۵ سال را در طرح مسکن ملی ندهد 

وزارت راه نیز به عنوان مجری مصوبات دولت نمی تواند برای 
خانه دارکردن جمیعت مجرد کشور برنامه داشته باشد.

زنان مجرد باالی ۳5 سال هم می توانند در طرح 
اقدام ملی صاحبخانه شوند

محمودزاده در خصوص شــراط تاهل درایــن طرح و وجود 
متقاضیان مجرد گفت: خانم های مجرد باالی 3۵ سال و نیز 
زنان مجرد سرپرست خانوار هم می توانند در این طرح ثبت 
نام کنند.معاون وزیر راه و شهرسازی شرط تاهل را موضوعی 
دانست که در قوانین باالدستی وجود دارد و گفت: مصوبه هیات 
دولت برای  زنان این بودکه زنان باالی 3۵ سال هم بتوانند در 

این طرح مشارکت کنند.

استرداد مالیات بر ارزش افزوده  منوط به رفع تعهد ارزی  است

2500 میلیارد تومان سرمایه منجمد  صادرکنندگان

دولت برنامه ای برای خانه دار شدن ۱۱ میلیون  مجرد  ندارد

حذف  مجردها  از طرح ملی مسکن

افتخاری دیگر برای گروه مالی پاسارگاد 
طرح بیمارستان خاتم قم، به عنوان طرح 

برتر فوالدی کشور انتخاب شد
طــرح بیمارســتان 1000 تختخوابی خاتم قــم که با 
سرمایه گذاری بانک پاســارگاد در حال ساخت است، در 
دهمین کنفرانس ملی ســازه و فوالد به عنوان طرح برتر 
فوالدی کشــور در ســال 139۸، در بخش ساختمانی 
انتخاب شــد.به گزارش روابط عمومی بانک  پاســارگاد، 
شهرک سالمت خاتم به وســعت 100 هکتار در جنوب 
غربی شهر مقدس قم، توسط شرکت نسیم سالمت خاتم 
و با سرمایه گذاری بانک پاســارگاد در حال ساخت است. 
بیمارستان 1000 تخت خوابی خاتم یکی از پروژه های مهم 
این شهرک است که در تمام ابعاد اعم از طرح، معماری، 
ساختمان، تجهیزات و ... در سطحی بسیار حرفه ای و با 
استانداردهای جهانی در حال احداث است. این پروژه موفق 
شد طبق ارزیابی برجسته ترین استادان دانشگاه، تعدادی از 
اهالی خبره ی مهندسی و جمعی از نمایندگان عمرانی چند 
شهرداری بزرگ کشور، به عنوان طرح برتر فوالدی سال 

139۸ در بخش ساختمانی برگزیده شود.

به پیشنهاد بانک قرض الحسنه مهر ایران
نام گذاری روز ۱۴ اسفند به نام 
»ترویج فرهنگ قرض الحسنه« 

در تقویم رسمی کشور
دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحســنه 
مهرایران بیان داشت: با تصمیم شوراي فرهنگ عمومي، 
14 اســفند به نام روز »ترویج فرهنگ قرض الحسنه« 
در تقویم رسمي کشور نامگذاري شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحســنه مهرایران، دکتر مرتضی 
اکبری در این باره اظهارداشت: شوراي فرهنگ عمومي 
به پیشنهاد بانک قرض الحسنه مهرایران و با هدف ترویج 
سنت نیکوي قرض الحسنه به منظور تقویت حس نوع 
دوستي در میان آحاد جامعه، روز 14 اسفند را به نام روز 

»ترویج فرهنگ قرض الحسنه« نامگذاری کرد.
.

در چهلمین نشست تخصصی معرفی خدمات 
بانک توسعه صادرات ایران مطرح شد

هدف گذاری برای ارائه خدمات 
بانکداری شرکتی به ۱38 مشتری

چهلمین نشســت تخصصی معرفی خدمــات بانک 
توسعه صادرات ایران با هدف گذاری برای ارائه خدمات 
بانکداری شرکتی به 13۸ مشتری در سراسر کشور، در 
زنجان برگزار شــد.رئیس اداره کل امور بازاریابی بانک 
توســعه صادرات ایران در جمع صادرکنندگان حاضر 
در این همایش گفت: نشستهای تخصصی بانک توسعه 
صادرات ایران به منظور تعامل نزدیک با مشتریان این 
بانک به صورت ماهیانه در اســتان های مختلف کشور 
برگزار می شود؛ تالش اداره امور شعب و بازاریابی این 
است که طی نشستهای تخصصی، مشکالت، نظرات و 
پیشنهادات مشتریان و شعب این بانک را رصد و آن را به 
منظور یافتن راهکار مناسب به سیاستگذاران بانک انتقال 
دهد.مسعود عبدیان افزود: شعبه زنجان بانک توسعه 
صادرات ایران در آبان ماه سال جاری در بین چهل شعبه 
این بانک، رتبه دوازدهم را کسب کرده و از منظر دستیابی 

به اهداف حائز رتبه نوزدهم شده است.

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک 
مسکن تشریح کرد

جزئیــات افزایــش ســقف 
تسهیالت اوراق مسکن

شورای پول و اعتبار در جلسه عصر سه شنبه خود با طرح 
بانک مسکن برای افزایش سقف تسهیالت اوراق موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در  یک هزار و 
دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که 
روز گذشته به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی برگزار شــد، اعضای شــورای پول و اعتبار با 
افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق موافقت کرد.

مســعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک 
مسکن درباره جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار به پایگاه 
خبری بانک اعالم کرد: شورای پول و اعتبار روز گذشته بعد از 
موافقت اولیه بانک مرکزی با طرح پیشنهادی بانک مسکن، 
به افزایش سقف ریالی تعدادی از تسهیالت پرداختی بانک 

مسکن رای مثبت داد و با آن موافقت کرد.

بانک سپه در جشنواره شهید 
رجایی بانک برتر شناخته شد

 در مراسمی که روز دوشنبه دوم دی ماه با حضور 
دکتر جمشــید انصاری معــاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان اداری و اســتخدامی کشور، دکتر 
فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصــادی و دارایی، 
معاونان وزارت مذکور و جمعی از مدیران ارشــد 
سازمان های تابعه برگزار شد، بانک سپه در بین 
بانکهای تابعه این وزارتخانه در مجموع شاخصهای 
عمومی و اختصاصی به عنوان بانک برتر انتخاب 
شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، دکتر 
فرهاد دژپسند با اهدای لوح سپاس به محمد کاظم 
چقازردی، از بانک سپه برای کسب رتبه برتر در 

جشنواره شهید رجایی قدردانی کرد.

بانک ها
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رئیس جمهور رئیس جمهوری  در جلســه هیات دولت  با 
اشــاره به اینکه آمریکایی ها در ماه های اخیــر به دنبال آن 
بودند که همه جا اعالم کنند، آماده مذاکره با ایران هستند 
و این ایران است که پای میز مذاکره نمی نشیند، افزود: این 
توطئه ای بود که هم در سازمان ملل و هم پس از آن در تعامل 
با دیگر کشورها موفق به شکست آن شدیم و در سفر به ژاپن 
هم بار دیگر تکرار شــد که ما در مذاکره و صحبت کردن با 
هیچ کس مشکلی نداریم.حسن روحانی ادامه داد: اگر امروز 
کشورهای 1+۵ نســبت به عمل به همه تعهدات خود اراده 
داشته باشند و بخواهند اشتباهات گذشته را جبران کنند، 
آماده گفتگو هستیم و اینطور نیست که بخواهیم بگوییم، 
راه بازگشــت وجود ندارد؛ این موضوع را در ســفر ژاپن به 
طور واضح بیان کردیم و در این راستا نیز پیشنهاداتی هم از 
سوی ژاپن و هم از سوی ما ارایه شد که آنها را دنبال می کنیم.
رئیس جمهور تأکید کرد: هیچ تردیــدی نداریم، اگر امروز 
ملت ایران در دنیا عزیز بوده و سخن مان در جهان شنونده 
داشته و گوش شنوای فراوانی برای منطق ملت ایران وجود 
دارد، تنها به دلیل مقاومت و ایستادگی این ملت بزرگ است.
روحانی اظهار داشــت: وقتی ملتی بزرگ در برابر فشارها 
ایستاده و برغم سختی ها و مشــکالت ایستادگی می کند، 
موفق خواهد شد.رئیس جمهور با بیان اینکه براساس آمار 
و ارقام، کارآفرینان و شرکت های دولتی و خصوصی در این 
ایام به خوبی فعالیت داشته اند، گفت: آمار 9 ماهه کشور در 
تراز تجاری خارجی مثبت اســت و این به معنای آن است 

که صادرات و واردات غیرنفتی کشــور متعادل بوده و حتی 
در برخی زمینه ها صادرات بیشــتر بوده و امروز تراز تجاری 
ما مثبت است و این به معنای تالش و کوشش همگان است.

روحانی افزود: اینکه در 9 ماه اخیر بانک مرکزی همواره اعالم 
کرده که در سامانه نیما مشکلی برای پرداخت ارز برای واردات 
کاالهای مورد نیاز کشور ندارد، نکته ای حائز اهمیت است و 
دولت برای هر چیزی که مورد نیاز است توان پرداخت دارد.

روحانی خاطر نشان کرد: شرکت های ژاپنی در سفر اخیر به 
این کشور مشتاقانه اعالم کردند که دفاتر خود را در تهران 
تعطیل نکرده و به طور فعال با ایران در حال همکاری هستند، 
البته در برخی موارد همکاری ها کاهش یافته که به دنبال 
یافتن راه حل برای جبران آن هســتیم.روحانی ادامه داد: 
مصارف در 9 ماه اخیر ۲۸9 هزار میلیارد تومان و نسبت به 
سال گذشته 13 درصد بیشتر بوده است؛ درست است که 
مردم ما از لحاظ معیشتی دچار مشکالتی شده اند، اما نسبت به 
آنچه دشمنان شایع می کنند که ایران دچار مشکل شده است، 
اینطور نیست که دولت نتواند کشور را اداره کرده و نتواند آنچه 
مورد نیاز و ضرورت مردم است را تأمین کند.رئیس جمهور 
اظهار داشــت: در 9 ماه اخیر 3۶ هزار و ۵3 میلیارد تومان 
برای اجرای طرح های عمرانی از محل بودجه عمرانی کشور 

پرداخت کردیم که این رقم نسبت به سال گذشته 3 درصد 
افزایش داشته است.رئیس جمهور اظهار داشت: اگر دوستانی 
که نسبت به بودجه دولت برای ســال آینده  نقد می کنند، 
راه حل بهتری ارائه دهند ما از آن استفاده می کنیم، اما ما آنچه 
را فکر می کنیم که با همه تالش امکان تحقق دارد  محاسبه 
کرده ایم.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به کمک معیشتی دولت به خانوارها که از ماه گذشته 
پرداخت آن آغاز شده است، گفت: براساس آمار به 17 میلیون 
و ۶۸7 هزار و ۶01 خانوار این کمک معیشتی پرداخت شده 
است که البته براســاس اعالم نیاز و بررسی هایی که وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده این رقم افزایش خواهد 
داشت.روحانی ادامه داد: مردم اطمینان و اعتماد داشته باشند 
که دولت ارائه این کمک معیشتی را برای کاهش مقداری از 
مشــکالت آنان  ادامه خواهد داد.رئیس جمهور با اشاره به 
آمار وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی درباره طرح کمک 
معیشتی خانوارها، مبنی بر اینکه در استان هایی که مصرف 
بنزین آنها باالتر بوده، کمک معیشتی کمتری داشته ایم و 
در اســتان هایی که مصرف بنزین آنها پایین تر بوده کمک 
معیشتی باالتری انجام شده است، گفت: این موضوع نشان از 
این است که این اقدام دولت به اجرای عدالت کمک خواهد 

کرد، البته باید برای اجرای عدالت در کشور، گام های بیشتر و 
مهم تری برداشته شود.روحانی با اشاره به ناسالم بودن هوا در 
برخی استان ها و شهرهای کشور و اینکه بخاطر این شرایط 
مجبور به برخی تصمیم گیری ها و اقدامات هستیم، گفت: 
ملت عزیز ایران می دانند که دولت های یازدهم و دوازدهم 
قدم های خوبی را در مســأله محیط زیست برداشته است 
که البته حتماً کافی نیست و باید تالش کنیم تا راه حل های 
مناسب را برای کاهش آلودگی هوا پیدا کنیم و هر چه را که 
موجب آلودگی می شود کاهش دهیم.رئیس جمهور تبدیل 
وسایل بنزینی و گازوئیل سوز به گازسوز، تالش برای اصالح 
سوخت موتور سیکلت ها و جدیت و تالش مضاعف در اجرای 
طرح دوگانه سوز کردن خودروها را از جمله اقدامات مهم در 
این راستا دانست و گفت: اینکه مردم در این روزها به وسایل 
نقلیه عمومی مانند مترو و اتوبوس پناه آوردند به معنای آن 
است که دولت و شهرداری ها باید همه دست به دست هم داده 
و ناوگان حمل و نقل عمومی را تقویت کنیم.رئیس جمهور 
از وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو 
و رئیس سازمان محیط زیست و سایر مسئوالنی که در این 
راستا می توانند نقش آفرینی کنند، خواست تا در راستای حل 
و فصل مشکالت و انجام اقدامات برای کاهش آلودگی هوا 
تالش کنند.روحانی ادامه داد: اقدامی که شرکت های دانش 
بنیان در راستای کاهش سفرهای درون شهری برای انجام 
کارهای روزمره انجام می دهند، بســیار مفید و در راستای 

رفاه مردم است.

رئیس جمهوری  در جلسه هیات دولت:

مشکلی در تأمین ارز  نداریم

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه تا ۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان باال رفت
بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران )چهارشنبه( با رشد ۱۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به چهار میلیون و ۵۵۵ هزار تومان رسید.قیمت طال و سکه همواره 
تحت تاثیر نرخ دالر و اونس طال قرار دارد که بهای دالر در روزهای گذشته ثابت بوده، اما قیمت اونس طال در بازارهای جهانی روندی افزایشی داشته است.بر این اساس، قیمت ها در بازار 
سکه و طال تحت تاثیر رشد قیمت اونس دالر در بازارهای جهانی، باال رفته است. اونس طال اکنون به نرخ یک هزار و ۵۰۰ دالر رسید.هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد 

تهران به بهای چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان فروخته شد.پ

گفتار درمانی دولت  در بازار مسکن
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه امالک

در کشور ما ظرفیت کافی برای حمایت از مجردها وجود دارد. یعنی اگر دولت اراده کند هم در ساخت مسکن و هم عرضه با قیمت متعادل زمینه فراهم است. اما طی سال های گذشته هیچ طرحی که در آن نشانی از حمایت از مجردها و یا تامین 
نیاز آنها به مسکن باشد، دیده نشده است و دولت ها نیز در این رابطه کوتاهی کرده اند. از آنجایی که دولت عزمی جدی برای حمایت از مردم ندارد و همچنین طرح های حمایتی معموال به سرانجام مورد نظر نمی رسد، در طرحی مثل طرح ملی 
مسکن نیز بخشی از گروه  ها مثل مجردها حذف می شوند که اصال کار درستی نیست. البته در اینکه اولویت باید با متاهل ها باشد شکی نیست، اما این نباید به معنی حذف مجردها باشد. متاسفانه دولت در رابطه با تامین تقاضای بازار مسکن و 
نیاز آن گرفتار گفتاردرمانی شده است. در حالی که نسبت به طرحی مثل طرح ملی مسکن نیز نمی توان خوش بین بود. یعنی معلوم نیست دولت از پس تولید و یا عرضه خانه های مورد نیاز به ویژه با قیمت مناسب و ارزان برآید.  همچنین برنامه 
و ایده ای که نشان از اجرایی شدن این طرح به معنای واقعی آن باشد، ارائه نشده است. بنابراین تامین نیاز متاهل ها نیز در این طرح دچار شبهه است، چه برسد به مجردها که در اولویت دولت نیستند و از طرح ملی مسکن به نوعی حذف شده اند.

ادامه سرمقاله

کمبودهای زیادی را برای منابع ســال آینده پیش 
بینــی کنیم.منابع درآمدی نقش بســیار مهمی را 
در توســعه اقتصادی و کاهش تورم دارند که نبود و 
یا کمبود آن می تواند شــرایط را برای مردم سخت 
تر کند. در کمبود منابع دولت به اجبار باید دســت 
به استقراض از ســازمان های دیگر بزند که همین 
امر عامل اصلی افزایش تــورم و عقب گرد اقتصادی 
خواهد شــد. کاهش درآمدهای نفتی برای ســال 
آینده موجب تدوین بودجه 99 در شــرایط خاصی 
شده که برای جایگزین شدن آن نیز راهکار درستی 

پیشنهاد نشده است.درآمدهای مالیاتی نمی تواند 
جایگزین درستی برای کاهش درآمدهای نفتی شود 
چراکه هم فرار مالیاتی زیادی وجود دارد وهم فعاالن 
اقتصادی در شرایط رکود و قطع تبادالت بین المللی 
قرار گرفته و تجارتی وجود ندارد که مالیاتی بابت آن 
پرداخت کنند. در بودجه ارائه شــده برای سال 99 
دولت افزایش ۲۵ هزار میلیــارد تومانی درآمدهای 
مالیاتی را گنجانده است که به دلیل شرایط نامساعد 
اقتصادی و رشد منفی اقتصاد و دالیل دیگری که ذکر 

شد امکان تحقق آن بسیار کم اســت. اینکه درآمد 
مالیاتی 170 هزار میلیارد تومانــی را به 19۵ هزار 
میلیارد تومان برای سال آینده افزایش دهیم بدون 
در نظر گرفتن شرایط کشــور کامال تصمیمی تورم 
زا خواهد بود. در شــرایطی که پیش بینی می شود 
رشد اقتصادی ما منفی اســت و فعاالن اقتصادی با 
محدودیت های متعــدد در تجارت خارجی، فروش 
در داخل و رکود اقتصادی مواجه هســتند افزایش 
درآمدهای مالیاتی دور از انتظار بوده است. اما فرار 

مالیاتی یکی از مشکالتی است که دولت تا به امروز 
در مقابله با آن موفق عمل نکرده و افراد و موسسات 
بسیاری وجود دارند که فرار مالیاتی کالنی داشته و 
دولت توانایی دریافت مالیات از آنها را ندارد. هر ساله 
دولت بیان می کند که قصد داریم جلوی فرار مالیاتی 
را بگیریم اما فرار مالیاتی و کاهش معافیت ها چندان 
در درآمدهای مالیاتی ایران اثرگذار نیســت. بیشتر 
تولیدکنندگان، کارگران و کارمنــدان درآمدهای 
مالیاتی از نوع مالیات بر مصرف را می پردازند و حجم 
زیادی از مالیات بر ارزش بــر دوش تولیدکنندگان 

قرار می گیرد.

ناتوانی  دولت  در  مالیات ستانی

يادداشت
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فرمــان اجرایــی ترامــپ و 
مقررات جدیدی که برای سفر 
و تحصیل در آمریکا توسط این 
کشور تصویب شده وضعیت 
12 هزار دانشــجوی ایرانی را 
نامشخص کرده است. تمایل به تحصیل در دانشگاههای 
معتبر آمریکا برای ایرانی ها در چند سال اخیر به شدت 
افزایش داشته و فارغ التحصیالن دانشگاهی پس از پایان 
مقطع لیسانس خیلی جدی برای پذیرش در دانشگاههای 
معتبر دنیا بخصوص آمریکا اقدام می کنند و به هر قیمتی 
که هســت خواســتار گرفتن پذیرش از این دانشگاه ها 
هستند. حال با تصویب قوانین جدید در آمریکا سرنوشت 
مبهمی در انتظار هزاران دانشجوی مقیم این کشور است 
که با صرف هزینه های گزاف و حتی فروختن خانه و زندگی 

خود در ایران امکان تحصیل در آمریکا را فراهم کرده اند.

ارزش افــزوده اقتصــادی تولید شــده 
دانشجویان در کشور کانادا بالغ بر ۸ میلیارد دالر

در همین رابطه سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد اعالم 
کرده است که ۵۰ هزار و ۳۹2 نفر دانشجوی ایرانی در خارج 
از کشور در سال ۹۶ مشغول به تحصیل هستند. بیشترین 
تعداد دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج، در 

کشور آمریکا با تعداد 12 هزار و ۶۴۳ نفر و در کشور کانادا ۷ 
هزار و ۴1۵ نفر هستند که رتبه یازدهم در میان دانشجویان 
سایر کشور های شاغل به تحصیل در این دو کشور را دارند. 
گزارش »یونسکو«همچنین حاکی اســت ارزش افزوده 
اقتصادی تولید شده دانشجویان خارجی در کشور کانادا 
بالغ بر ۸ میلیارد دالر در سال 2۰1۶  بوده است. دانشجویان 
ایرانی در رده نخست تحصیل در باالترین مقاطع تحصیلی 
هستند. حدود ۶۰ درصد آنها در مقطع دکترا، ۳۵ درصد 
در مقطع کارشناسی ارشد و حدود ۵ درصد هم در مقطع 

کارشناسی مشغول به تحصیل در آمریکا هستند.

هزینه تحصیل دانشجویان ایرانی در آمریکا
کل دانشجویان ایرانی در آمریکا به طور تقریبی طی یک 

دوره چهارساله تحصیلی، 2۵۰ هزار دالر برای تحصیل و 
2۰۰ هزار دالر برای زندگی در آمریکا هزینه می نمایند.

20 درصد دانشــجویان ایرانی که در خارج 
تحصیل می کنند، در آمریکا هستند

طبق گزارش مؤسسه تحقیقاتی واشنگتن، حدود 2۰ 
درصد دانشجویان ایرانی که در خارج تحصیل می نمایند، 
در آمریکا هستند. بیش از ۵۰ درصد دانشجویان ایرانی 
در آمریکا در رشته های مهندسی تحصیل می نمایند، 
یک سوم آنها دختران هستند، ۷۵ درصد آنها در رشته 
های مربوط به STEM )علوم پایه، تکنولوژی، مهندسی 
و ریاضیات( در حال تحصیل هستند که باالترین درصد 

میان 2۰ کشور برتر در این زمینه است.

۶0 هــزار دانشــجو معــادل ۱.۵ درصد 
دانشجویان ایران در خارج از کشور

رئیس مرکز همکاری های بین المللــی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری نیز در این رابطه اظهار داشــت که 
۶۰ هزار دانشــجو معادل 1.۵ درصد دانشجویان ایران 
در خارج از کشور به ویژه اروپا تحصیل می کنند. ساالر 
آملی افزود: بیشترین این دانشجویان با 12هزار و ۸۰۰ 
نفر در آمریکا، هشت هزار و 21۳ نفر درآلمان و بقیه نیز 
در کشورهایی چون کانادا، استرالیا و فرانسه قرار دارند. 
وی اضافه کرد: 1.۵ درصد دانشجویان کشور در خارج 
تحصیل می کنند که از نظر تعــداد آنها نگرانی نداریم 
اما مشکل این اســت که این افراد بهترین و نخبه ترین 
 دانشجویان ایرانی هستند که احتمال بازگشت آنها به 

کشور کم است.
هم چنین بر اساس اطالعاتی که اخیرا سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی ملل متحد )یونســکو( منتشر کرده 
است، در سال جاری میالدی ۴/۵۰ هزار دانشجوی ایرانی 
در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند که از این 
۴/۵۰ هزار دانشجو، ۷۸ درصد آنها در 1۴ کشور هستند. 
در بین مقاصد اصلی دانشجویان ایرانی، 11 هزار و ۴۵۵ 
دانشجو در آمریکا )رتبه اول(، ۵ هزار و ۶۶1 دانشجو در 
ترکیه )رتبه دوم(، ۳ هزار و ۹۳۵ دانشجو در آلمان )رتبه 
سوم(، ۳ هزار و ۷۳۵ دانشجو در کانادا )رتبه چهارم( و 2 
هزار و 2۹۷ دانشجو در امارات )رتبه پنجم( مشغول به 

تحصیل هستند.

فرمان اجرایی ترامپ دانشجویان ایرانی را از تحصیل در آمریکا باز می دارد؟

آینده مبهم 12 هزار دانشجوی ایرانی در آمریکا

بهبود و ارتقای شرایط و کیفیت تحصیل در آموزش عالی 
عبدالحمید نقره کار، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت

 دانشجویان زیادی که با هزار امید و آرزو برای رسیدن به اهداف خود پا در مسیری گذاشته اند امروز آینده ای مبهمی در انتظار آنان است. باید شرایطی در کشــور وجود داشت که دانسجویان عطای سفر و تحصیل را در کشورهای خارجی را به لقای آن 
 می بخشیدند. صرف هزینه های گزاف و ایجاد ارزش افزوده در کشورهای دیگر به خصوص آمریکا برای ایران بسیار گران تمام خواهد شد و مهم تر این مسائل اینکه این دانشجویان که بسیاری ازآنها نخبگان هستند هیچ گاه به کشور بازنخواهند گشت و 
سرمایه های شغلی و دانشی زیادی را از دست خواهیم داد. در واقع، بیشتر دانشجویانی که ایران را ترک می کنند؛ ترجیح می دهند در کشور مقصد و محل تحصیل خود جذب بازار کار شده و زندگی کنند یا از سوی سیستم های آموزشی و کاربردی کشورهای 
مقصد استعدادیابی شده و شرایط برای ادامه زندگی آن ها مهیا می شود. تعداد دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور در سال 2۰1۷ بیش از ۶۰ هزار دانشجو بوده اما نکته مهم اینکه مقصد اصلی این دانشجویان سه کشور امریکا، کانادا و ترکیه 
بوده است. درست است که در حال حاضر به دلیل تصمیماتی که اتخاذ شده است به این فکر افتاده ایم که چرا باید این سرمایه ها در ایران تحصیل نکنند و به دانشگاه های دیگر بروند اما به طور کلی شرایط باید در جهتی بهبود پیدا کند تا نه تنها دیگر ظرفیت 
های دانشجویی کشور به فکر تحصیل خارج از ایران نباشند بلکه دانشجویان مهاجر نیز به کشور بازگردند. بهبود و ارتقای شرایط و کیفیت تحصیل در آموزش عالی باید کلید بخورد. منکر این واقعیت نیستیم که دانشگاه های خارج از کشور کیفیت باالیی در 
آموزش و پرورش دارند اما باید شرایط را بهبود دهیم.  باید با رویکرد »ما می توانیم« به دانشگاه ها،  اساتید و امکانات خودمان بیشتر توجه داشته باشیم. دانشجویان و نخبگان در حقیقت باید تحصیل در کشور خودشان را ترجیح دهند. البته توجه به پیشرفت های 

علمی کشور و توجه به نهادهای دانش بنیان که باعث شده سطح علمی دانشگاه های ما افزایش یابد و این مساله که دانشگاه های ما باید پاسخگوی بسیاری از خواسته های دانشجویان باشند، بسیار مهم است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

 مرکــز پژوهش های مجلــس اعالم کــرد نزدیک به 
یک هزارم حساب های بانکی شخصی باالی یک میلیارد 
تومان موجودی دارد. هم چنین شبکه بانکی سالیانه 
حداقل به طور متوسط 2.۵ میلیون تومان به ازای هر 

ایرانی سود سپرده می دهد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی به زبان ساده 
الیحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را                               بررسی کرده است. 
در ابتدای این گزارش تاکید شده است که قاعدتا سواد 
مقدماتی مالی و اقتصادی خاصــی برای خواندن این 
گزارش الزم نیست و مخاطب آن عموم مردم هستند. 
برخی از اعداد مهمی که در بخش »مقدمه« گزارش 
مذکور آمده است عبارتند از: 1- نزدیک به ۰.1 درصد 
)یک از هزار( حســاب های بانکی شخصی باالی یک 
میلیارد تومان موجودی دارد. یعنی از هر هزار حساب 
بانکی شهروندان، موجودی 1 حساب باالی یک میلیارد 

تومان است.
ولی اهلل سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در سال 
۹۵ گفته بود ۴۴۷ میلیون تعداد کل حساب های بانکی 
است. از این تعداد ۴۳۹ میلیون مربوط به به اشخاص 
حقیقی است. با فرض ثابت بودن حساب های شخصی 
بالغ بر ۴۳۹ هزار حســاب بانکی متعلق به اشــخاص 
حقیقی باالی یک میلیارد تومان موجودی دارند.2- 
حدود ۰.۰۳ درصد خودروهای ســواری داخل کشور 
)۳ در ده هزار( بنز با سال ساخت باالی 2۰1۰ هستند. 
این رقم برای باالی 2۰1۵ به ۷ در صدهزار می رســد.

یعنی از هر 1۰ هزار خودروی سواری فعال در کشور، 

۳ خودروی بنز با مدل باالی 2۰1۰ وجود دارد. طبق 
آمارهای رســمی بالغ بر 21 میلیون خودرو در کشور 
پالک شده اســت که می توان گفت حدود ۶۵۰۰ بنز 

باالی سال ساخت 2۰1۰ داریم.
۳- از هر 1۰۰ ســفر خارجی نزدیک به ۸۵ ســفر به 
کشورهای همســایه و منطقه و 1.۶ ســفر به تایلند 
صورت می گیرد.۴- شبکه بانکی سالیانه حداقل به طور 
متوســط 2.۵ میلیون تومان کمی بیش از 2۰۰ هزار 
تومان در ماه به ازای هر نفر ایرانی سود سپرده می دهد. 
براساس گزارش بانک مرکزی، 1۵۳۰ میلیارد تومان 
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مردم در بانک ها تا 
پایان خردادماه امسال بوده است. اگر سود بانکی را 1۵ 
تا 2۰ درصد درنظر بگیریم، نظام بانکی ساالنه حدود 
22۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود به سپرده گذاران 
پرداخت می کند.به عبارت دیگر در هر ماه بین 1۸.۳ 
تا 2۵ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت می شود. 
این عدد معادل ۵ ماه یارانه نقدی است.۵- هر کودکی 
که امسال )1۳۹۸( در کشور به دنیا خواهد آمد با حداقل 
۸ میلیون تومان بدهی عمومی انباشته چشم به جهان 
خواهد گشود.۶- شما امسال یک میلیون تومان بدهی 
بودجه ای خواهید داشت.در ادامه گزارش مرکز پژوهش 
های مجلس آمده است: »این اعداد و محاسبات احتماال 
حس مخلوط و گسی در شما ایجاد می کند، برخی از آنها 
با حس قبلی شما جور درنمی آید، برخی فراتر از انتظار 
و برخی نیز بی ربط به نظر می رسند، اما همه آنها یک 
نقطه مشترک دارند و آن ارتباط با بودجه کشور است«.

یکی از محققان امنیتی به نام »Ibrahim Balic« در 
مصاحبه ای با سایت تک کرانچ گفت در نسخه اندروید 
اپلیکیشن توییتر باگی پیدا کرده که توانسته 1۷ میلیون 
شماره را با اکانت های مربوط به آنها تطبیق دهد.این 
باگ از طریق قابلیت آپلود مخاطبین در اپلیکیشــن 
توییتر انجام می شــود. »Balic« مــی گوید با وارد 
کردن شماره تلفن، اپلیکیشن داده های کاربری را باز 
می گرداند. قابلیت آپلود مخاطبین، اجازه آپلود لیست 
شماره تلفن ها با فرمت متوالی را نمی دهد، ولی محقق 
امنیتی یاد شده موفق شد با تصادفی کردن آنها و آپلود 

کردنشان، به اطالعات حساب کاربری مربوط به شمار 
تلفن دسترسی پیدا کند. باگ مذکور کاربران کشورهای 
ایران، فرانسه، یونان، اسرائیل، ترکیه، ارمنستان و آلمان 
را تحت تاثیر قــرار داده که در بین آنهــا نام برخی از 
مقامات رسمی و سیاستمداران نیز به چشم می خورد. 
»Balic« تاکنون این باگ را به توییتر گزارش نداده 
ولی به شکل مستقیم با برخی از کاربران تماس گرفته 
است.»Aly Pavela«، سخنگوی توییتر می گوید 
این شرکت گزارشاتی از این دست را »جدی گرفته« 

و »به شکل فعاالنه در حال بررسی« این باگ است.

رئیس دومین کنفرانس ملی مــدارس کارآفرین گفت: این 
رویداد بزرگ علمی کشور با حضور حدود ۴۵۰ نفر از اساتید 
دانشــگاه و اصحاب آموزش و پرورش در اتاق بازرگانی برگزار 
خواهد شــد. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، دکتر مجتبی 
مالاحمدی در نشســت خبری در جمع خبرنــگاران گفت: 
کنفرانس ملی مــدارس کارآفرین در ادامه ایــده »مدارس 
کارآفرین« که پنج ســال پیش در اصفهان مطرح و عملیات 

اجرایی آن از سال گذشته آغاز شد، برگزار می شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته نخستین کنفرانس ملی مدارس 
کارآفرینی در اصفهان برگزار و با استقبال خوب اصحاب علم و 
دانش و صنعت رو به رو شد، افزود: در سال جاری برای دومین 

سال متوالی این کنفرانس در اصفهان برگزار می شود.
رییس دومیــن کنفرانس ملی مدارس کارآفریــن ادامه داد: 
دومین کنفرانس یکروزه مدارس کارآفرین با رویکرد برنامه 
درسی برگزار می شود و موضوعاتی که در این حوزه شده، 1۹ 
دی ماه ۹۸ در اتاق بازرگانی اصفهان شاهد برگزاری این رویداد 
بزرگ علمی کشور با حضور حدود ۴۵۰ نفر از اساتید دانشگاه و 
اصحاب آموزش و پرورش خواهیم بود. وی با بیان اینکه مدارس 
کارآفرین با رویکردی در اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد که 
به دنبال ایجاد نگرش کارآفرینی در بین کودکان است نه به 
دنبال آموزش مهارت، از این رو شاید یکی از اهدافی که در ادامه 
فعالیت ها دنبال می کنیم، حوزه مهارت را نیز پوشش دهد، اما 

اصل کار ایجاد تفکر کارآفرینی در بین کودکان است.
مالاحمدی تاکید کرد: امروزه در کنار معتبرترین دانشگاه های 
دنیا، مدارس کارآفرین از مقاطع پیش دبســتانی و مهدهای 
کودک ایجاد می شود تا نگرش کارآفرینی در بین کودکان آنها 
اتفاق افتد. وی با اشاره به اهداف دومین کنفرانس ملی مدارس 
کارآفرین، گفت: ارایه برنامه درســی و تهیه و تولید محتوای 
آموزشــی برای مدارس کارآفرین مهمترین اهداف برگزاری 

این کنفرانس است.
رییس دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین تاکید کرد: در 
این کنفرانس موضوعاتی همچون فضای مدارس کارآفرینی، 
راهبردهای آموزشی مدارس کارآفرین، شیوه های ارزشیابی 
مبتنی بر کارآفرینی، جایگاه کارآفرینــی در حوزه آموزش و 
پرورش، فعالیت ها و روش های مبتنی بر کارآرینی در برنامه 
درسی، مدل های غنی ســازی برنامه های درسی کارآفرین 
را دنبال می کنیم و مقاالت درخواســت شده در این حوزه ها 

بوده است.
وی با بیان اینکــه فراخوان دومین کنفرانــس ملی مدارس 
کارآفرین از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری اعالم شده است، 

افزود: پس از اعالم فراخوان تعداد ۶۰ مقاله علمی و پژوهشی 
به صورت کیفی ارسال شده که چهار مقاله به صورت سخنرانی 
ارایه و چهار نفر سخنران اصلی از اساتید معتر کشور نیز عالوه بر 

سخنرانان مقاالت به ایراد سخن خواهند پرداخت.
مالاحمدی ادامه داد: از بین مقاالت دریافت شده ۴۵ مقاله برای 

پذیرش نهایی انتخاب خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه های جنبی دومین کنفرانس ملی مدارس 
کارآفرین، گفت: برگزاری دو نشســت تخصصی، دو کارگاه 
آموزشی و نمایشگاه مقاالت از جمله برنامه های جنبی دومین 

کنفرانس ملی مدارس کارآفرین به شمار می رود.
رییس دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین با اشــاره به 
جایگاه کارآفرینی در سیستم آموزش و پرورش، تصریح کرد: 
کارآفرین در نیا به کسی اطالق می شود که خلق ارزش می کند، 
ما دنبال هستیم که کودکان در آینده برای کشور و جامعه خلق 
ارزش کنند؛ البته مهارت آموزی در کشور ما در حوزه متوسطه 
دوم مورد توجه قرار گرفته بودکه خوشبختانه پس از سه سال 
مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم، وزارت آموزش و پرورش به این 
مهم پی برد که باید در کنار آموزش، مهارت را نیز برای دانش 

آموزان برقرار کند.
وی با ابراز خرسندی از اینکه تکالیف مهارت محور پس از سالها 
مورد تاکید آموزش و پرورش قرار گرفته اســت، افزود: شاید 
شعار کارآفرینی در نظام آموزشی ما موجود است، اما عملیاتی 
نشده و نظام کارآفرینی را به صورت مطلوب شاهد نیستیم؛ در 
واقع علیرغم اینکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۳۰ 
مرتبه به کلمه کارآفرینی اشاره شده، هنوز این سند برای نظام 

آموزش و پرورش عملیاتی نشده است.
مالاحمدی با اشاره به دستاوردهای نخستین کنفرانس ملی 
مدارس کارآفرین، تصریح کرد: برگزاری نخستین کنفرانس 
در راستای تبیین نظام کارآفرینی در حوزه آموزش و پرورش 
بود، خوشبختانه سال گذشته ۴۰ مقاله به دبیرخانه رسید که 
چهارمورد به صورت سخنرانی و بقیه به صورت سی دی ارایه 
شد و اساتید حوزه آموزشــی در کشور و کارآفرینان موفق در 
کنفرانس شــرکت کنند وی تاکید کرد: همواره در سال های 
اخیر به دنبال پیوند دانشگاه با صنعت بودیم، در حالی که باید 

پیوند صنعت با آموزش و پرورش رقم بخورد.
در ابتدای این نشست  دکتر محمد قندهاری دبیر اجرایی و دکتر 
محمد علی نادی دبیر علمی دومین کنفرانس ملی  مدارس 
کارآفرین به بیان گزارشی از محورهای این همایش،  اهداف 
و چشم انداز نظام آموزشــی کارآفرینی در آموزش و پرورش 

کشور پرداختند.

باگ توئیتر شماره تلفن بیش از 17 میلیون کاربر را فاش کرد

تب خریــد پــالک های 
رنــد خودروهــا توســط 
برخی افراد موجب شــده 
تا بــازار چنــد میلیاردی 
توســط دالالن این حوزه 
 ایجاد شود. پس از تب خرید ســیم کارت هایی با 
شــماره های رند که البته در این حوزه تا حدودی 
منطقی به نظر می رسد و افرادی خواستار داشتن 
شماره همراه رند هستند تا امتیاز سهولت برقرای 
تماس به دلیل اعداد رند را داشته باشند. البته نمی 
توان از تمایل مردم برای داشتن کالس اجتماعی 

در جامعه نیز چشم پوشی کرد. اما موضوع خرید و 
فروش پالک های رند خودروها موضوعی است که 
شاید هیچ گونه بعد منطقی نتوان برای آن در نظر 
گرفت. بازاری توسط عده ای دالل و نمایشگاه داران 
خودرو ایجاد شده و منیع درآمد کالنی را برای این 

افراد ایجاد کرده است. 
این داللی ها در حالی ادامه دارد که طی ماه گذشته 
رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه هیچ چیزی 
به اســم خرید و فروش پالک رند نداریم، از توقیف 
خودروهای الکچری با پالک  رند خبر داد. سردار سید 
کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا اظهار کرد: 
پالک رند کامالً شانسی است و کسی نمی تواند پارتی 
بازی کند. وی افزود: بــا قاطعیت اعالم می کنم که 

هیچ چیزی به اسم خرید و فروش پالک رند نداریم.

ضابطان قضایی طرف حســاب دالالن 
پالک 

اما این درحالی اســت که رئیس پلیس راهور ناجا 
چندی بعد درباره شــیوه این پیمانــکاران که در 
اصل همان دالالن خرید و فروش پالک هســتند، 
می گوید: »در سال  ۹۰ پلیس راهور ابالغ کرده بود 
پالک های رند به صورت رندوم توزیع شود که البته 
ازسوی برخی پیمانکاران، تخلفاتی صورت گرفته 
بود.« ســردار هادیانفر با با بیان این که پالک های 
رند هم به خودروهای معمولــی تعلق دارند و هم 
به خودروهای لوکــس ادامه می دهد: »پالک های 
رند هم متعلق به خودروهای معمولی اســت و هم 
خودروهای لوکس.در این میان برخی پیمانکاران 
تخلف هایی داشتند که برایشــان پرونده قضایی 

تشکیل شده و به تخلفاتشــان رسیدگی کردیم، 
البته برخی پیمانکاران و ضابطان امر استعفا دادند 
و عده ای نیز اخراج شــدند.« درحالی که بسیاری 
از متولیان امــر ادعا می کنند در زمان دادوســتد 
پالک های رند، برخی نمایشگاه داران خودرو یک 
طرف ماجرا بودند، اعضای هیات مدیره این صنف 

از گفت و گو خودداری می کنند.
هادیانفر طی روزهای گذشــته در پاسخ به ادامه 
داللی ها در این بازار تصریح کرد: شخصاً این موارد 
را بررسی و کنترل می کنم و قرار است با وجود این 
خودروها برخورد کنیم. اکنــون باید دید باوجود 
برخوردهای قضایی که رئیــس پلیس راهور از آن 
سخن می گوید، جلوی داللی پالک های رند گرفته 

می شود یا نه؟

دالالن با مراكز تعویض پالک و نمایشگاه داران زدو بند دارند

داللی   پالک های  رند

زد و بند دالالن با بدنه مراکز تعویض پالک
مصطفی عاملی، کارشناس صدور پالک

متاسفانه با وجود اظهارنظرهای مسئوالن در رابطه با نبود بازار خرید و فروش پالک های رند این واقعیت وجود دارد و حتی شاهد حضور دالالن پالک در حوالی مراکز پالک خودرو نیز هستیم. این بازار به صورت 
آشکار وجود دارد و مشتریان بسیاری نیز دارد. البته مشتریان این پالک ها را افرادی خاص تشکیل می دهند که توانایی پرداخت قیمت های نجومی این پالک ها را دارند. پالک های رند که چند سالی است استفاده 
از آنها روی خودروها رواج یافته منجر به تشکیل بازاری کاذب و ایجاد مشاغلی کاذب با درآمدهای میلیونی شده و حتی برخی از این دالالن با بدنه مراکز تعویض پالک نیز زد و بندهایی دارند. از طرفی دیگر در بازار 
دادوستد پالک های رند، برخی نمایشگاه داران خودرو نیز در این ماجرا دخالت دارند که البته تاکنون واکنشی در این رابطه دیده نشده و نمایشگاه داران ترجیح داده اند که در این خصوص سکوت اختیار کنند. در 
بازه زمانی محدودی برخوردهایی با افراد دالل شد اما به دلیل وجود مشتریان زیاد در این بخش باز هم شــاهد فعالیت آنها هستیم. پالک های رند رنج قیمتی متفاوتی دارند که 2۰ میلیون شروع و تا چند میلیارد 
 نیز متغیر است. قیمت های معقول تر معموال توسط افرادی خریداری می شود که وســع مالی کمتر و مدل خودروی پایین تری دارند و به دلیل کالس اجتماعی اقدام به استفاده از پالک های رند می کنند. البته 
پالک هایی که از چند صد میلیون تا ارقام میلیاردی فروخته می شود شامل اعداد بسیار رندی است و بهترین آن نیز اعداد یکسان به عنوان مثال هر ۷ کاراکتر موجود در آن یک است که افراد بسیار خاصی با ارتباطات 
خاص می توانند آن را خریداری کنند.  این افراد با خرید پالک رند و نصب آن بر روی خودرو خود که مدل باال و الکچری هستند سعی بر افزایش قیمت خودرو دارند. البته نباید منکر موضوع ارتباطات دالالن با بدنه 
مراکز شد چراکه این پالک ها باید توسط همین مراکز صادر و شماره گذاری شوند. اما چگونگی ارتباطات این افراد با بدنه مجموعه سوالی است که تا به امروز بدون پاسخ مانده است و مسئوالن و متولیان به طور کلی 

اصل موضوع خرید و فروش پالک های رند را تکذیب می کنند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

برگزاری دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین در اصفهان

شبکی بانکی سالیانه 2/5 میلیون تومان به ازای هر ایرانی سود سپرده می  دهد

یک هزارم حساب های بانکی شخصی موجودی باالی یک میلیارد دارند
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مناقصه عمومی به شماره 98-82
سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری کرج درنظر دارد نسبت به تهیه، ساخت ونصب نرده فلزی معابر پل حامی تا میدان 

کرج را ازطريق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي وحقیقی واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ اولیهموضوع  مناقصهردیف

2/775/000/000 ریالتهیه، ساخت و نصب نرده فلزی معابر پل حامی تا میدان کرج1
اشخاص حقوقی–اساسنامه شرکت–کد اقتصادی–ايمنی کار و ارزش افزوده )قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمايند درغیراينصورت سپرده شرکت درمناقصه به نفع سازمان ضبط 
خواهد شد( آگهی تاسیس–آخرين تغییرات)روزنامه رسمی( وسايرمدارک ثبتی-رتبه 5 ابنیه يا راه–مجوز از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی يا اساسنامه مرتبط/اشخاص 
حقیقی-کارت ملی-شناسنامه-پروانه کسب ياکارگاه تولیدی-ارزش افزوده)قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمايند درغیراينصورت سپرده شرکت درمناقصه به نفع سازمان ضبط 

خواهد شد(
2- سپرده شرکت درمناقصه به يکی از روشهای ذيل ارائه گردد:

- متقاضیان می بايست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی )تا 45 روز اعتبار داشته وقابل تمديد باشد( به مبلغ 138/750/000 ريال
- واريز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهرشعبه عظیمیه 45 متری کاج به نام شهرداری کرج

3- برندگان نفر اول ودوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4- سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری کرج در رد يا قبول پیشنهادات مختار است.

5- مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد مناقصه به حساب شماره 700824126398 بانک شهرشعبه عظیمیه واريز و واصل فیش واريزي به امورپیمانهاي سازمان 
ارائه نمايند.)با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واريز وجه در محل وجود دارد( 

6- متقاضیان جهت خريد اسناد مناقصه ازتاريخ نشر اين آگهی به مدت ده روز می توانند درساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری 
کرج واقع-عظیمیه-ضلع شمالي میدان استقالل-طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و يا باشماره تلفن 32540303 )026( تماس حاصل نمايند.

7- محل دريافت اسناد وقبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان می باشد.
8- مهلت ارائه وتحويل اسناد: حداکثر 10 روزکاری ازتاريخ درج آگهی وتاريخ بازگشايی پاکات اولین جلسه بعد از عودت اسناد میباشد.

9- همراه داشتن مهر شرکت ومعرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل شرکت هنگام خريد اسناد مناقصه الزامی می باشد.
10- ساير اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

11- هزينـه چاپ دو آگهـی توامان به عهده برنـده مناقصه می باشد.
12- مبلغ 10٪ کل پیشنهادی وجه نقد يا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات از برنده اخذ خواهد شد.

13- مبلغ کل رقم قرارداد بصورت 100٪ تهاتر با ملک )درسطح مناطق شهرداری کرج( محاسبه میشود.

امور قراردادها و روابط عمومی
سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری کرج

از ایده های فناورانه برای کاهش آالینده ها حمایت می شود
دبیر کارگروه محیط زیست معاونت علمی با بیان اینکه کاهش آلودگی هوا نیاز به تصمیم گیری های مدیریتی دارد، گفت: بکارگیری فناوری های کاهش آلودگی های ناشی از مصرف نیز میتواند دربهبود 
وضعیت موثر باشد. دبیر کارگروه محیط زیست ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیســت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و استاد دانشگاه تربیت مدرس )گروه محیط 

زیست( در خصوص ارائه ایده برای کاهش آالینده ها اظهار کرد: مشکل آلودگی هوا یک مشکل چند جانبه است که تحت تاثیر عوامل انسانی، طبیعی، درونی و بیرونی قرار می گیرد.
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ســازمان  رئیــس 
سیما، منظر وفضای 
سبزشهری شهرداری 
کرج گفت: عملیات 
نورپردازی برای قلعه 
صمصــام و پل قديم 
کرج درحــال انجام 
اســت.به گــزارش 
روابط عمومی سازمان 
سیما، منظر وفضای 
سبزشهری شهرداری کرج؛ پیمان بضاعتی پور درخصوص 
عملیات پیاده راه سازی حاشیه شرقی رودخانه کرج که 

اجرايی شده و اکنون درحال تکمیل شدن است، اظهارکرد: 
اين پروژه ازپل حامی شــروع شده و به سمت کوچه های 
خلج آباد ادامه می يابد. وی ادامــه داد: طول اين پیاده راه 
يک کیلومتر است و برابر سه متر عرض دارد. رئیس سازمان 
سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری کرج درخصوص 
انجام عملیات پیاده راه سازی درحدفاصل اتوبان تا پل حامی 
نیز گفت: با شــرکت آب منطقه ای استان البرز مذاکراتی 
الزم بود که اين مورد را مدنظر قرارداده ايم تا بتوانیم کار 
در اين جبهه پیش ببريم. بضاعتی پور با اشاره به اينکه در 
انجام عملیات پیاده راه سازی حاشیه شرقی رودخانه کرج 
مواردی مانند انجام مناسب سازی مسیرپیاده راه، جانمايی 
نیمکت ومبلمان شهری، قرارگیری سطل های زباله و يا 

نورپردازی مسیر انجام شده است. به گفته وی جانمايی 
غرفه های عرضه خوراکی ها ومواد غذايی ازجمله کافه، بوفه 
و درکل تمامی شاخص های مورد نیاز مردم در آنجا تعبیه 
شده است. رئیس سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری 
شهرداری کرج دربخش ديگری درخصوص اقداماتی که اين 
سازمان دربحث کمک به بازسازی ونورپردازی ابنیه تاريخی 
ومعابر اطراف آن عملیاتی می کنــد، گفت: در اين رابطه 
خانه هنرمندان درکرج را نورپــردازی کرده ايم. وی بیان 
کرد:عملیات نورپردازی برای دونقطه تاريخی ديگر شهر 
ازجمله قلعه صمصام وپل قديم کرج که هر دو در ورودی اين 
کالن شهر واقع شده است درحال انجام است که امیدواريم 

همزمان با شب آغاز سال نو اين عملیات اتمام برسد.

رئيس سازمان سيما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری كرج خبرداد:

نورپردازی » قلعه صمصام « و » پل قدیم « کرج
دکتر حسین کريم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
البرز در آيین گشايش سومین کنگره ملی گزارش 
های موردی بالینی گفت: اين کنگره به عنوان يک 
گنجینه ای ازتجربیات موفق و ارزنده پزشکان 
ومتخصصان گروه های مختلف بالینی محسوب 
میشود که به موارد خاص و نادر می پردازد. وی 
ادامــه داد: اين کنگره با هــدف ارتقای آموزش 
وتحقیقات ازسال 96 هرســاله به همت مرکز 
آموزشی ودرمانی شهید رجايی برگزارمی گردد 
وخوشبختانه امسال از استقبال بیشتر وکیفیت 
باالتری درتمامــی بخش ها برخوردار اســت. 
دکترکريم تصريح کرد: درتمامی بیمارســتان 

ها به ويژه مراکز آموزشــی ودرمانی الزم است 
مراکزتحقیقاتی راه اندازی شود چرا که بهترين 
و نادرترين موارد آموزشی وتحقیقاتی درموارد 
بیمارستانی وجود خواهد داشت و با وجود يک 
مرکزتحقیقاتی دربیمارستان به خوبی می توان با 
دنیايی ازداده های مهم ومفید کارهای تحقیقاتی 
ارزنده و ارزشمندی ارايه کرد. رئیس دانشگاه ادامه 
داد: الزم است دانشجويان پويا وفعال نیز به همراه 
اساتید و اعضای هیات علمی و با رهبری اساتید 
در اين مراکزتحقیقاتی فعالیت داشــته باشند. 
دکترکريم با اشاره به اينکه با توجه به محدوديت 
در زمان ومکان نمی توان همه مقاالت را درقالب 

سخنرانی درکنگره مطرح کرد اظهارداشت: بهتر 
است همسو با دنیا به ســمت برگزاری مجازی 
کنگره های علمی حرکت کنیم تا همه پزشکان 
ومتخصصان بتوانند بدون هیچ محدوديتی به اين 
گنجینه ارزنده ازموارد خــاص ونادر وتجربیات 
موفق بهره مند شوند که کمک به سزايی درتوسعه 
علوم پزشکی دربالین ودرمان های موفق وبدون 
اشــتباه درموارد نادرخواهد داشت. دکترکريم 
درپايان ابراز امیدواری کرد: سومین کنگره ملی 
موردهای بالینی دستاورد های ارزنده ای را برای 
شرکت کنندگان به همراه داشته باشد و ازدست 

اندرکاران برگزاری اين کنگره قدردانی کرد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكی البرز:

مراکزتحقیقاتی درتمامی بیمارستان های آموزشی ودرمانی راه اندازی شود

مديرکل دامپزشکی اســتان البرز ودکتر 
ضیايی رئیــس اداره تشــخیص ودرمان 
ازيــک کارخانــه تولیدکننــده خوراک، 
کنسانتره و مکمل دامپزشکی درشهرستان 
ساوجبالغ بازديد بعمل آوردند.به گزارش 
روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان 
البرز، در اين بازديد دکتــر توکلی ضمن 
بازديد ازخط تولید خــوراک دام وطیور، 
کنسانتره، مکمل های دامی وخط تحقیق 
وتوسعه اين کارخانه اظهارداشت: رعايت 
قوانین ودســتورالعمل های بهداشــتی 

درحفظ کیفیت محصوالت تولید شــده 
نقش اساســی دارد ونظارت بهداشــتی 
برخط تولید محصــوالت، از وظايف ذاتی 
دامپزشکان مسئول فنی واحد می باشد. 
وی تصريح کرد: با همکاری سازمان نظام 
دامپزشکی درتالش هستیم دامپزشکانی 
که به عنوان مسئول فنی واحدها معرفی 
شــوند آموزش هــای الزم را در آن حوزه 
ديده باشند؛ اطالعات علمی خود را به روز 
نگه دارند وعالوه بر انجــام وظايف کاری، 
در ارتقــای محصول به کارفرما مشــاوره 

علمی بدهند. اين مسئول با تشريح اهمیت 
نظارت دامپزشکان بعنوان مسئول فنی در 
واحدهای تحت نظارت سازمان دامپزشکی 
خاطرنشان کرد: رعايت دستورالعمل ها و 
اصول فنی وپرهیز ازمخاطرات بهداشتی، 
خط قرمز اين اداره کل محسوب می گردد 
وعدم نظــارت کافی مســئولین فنی در 
روند تولید دارو، مکمل، واکســن، خوراک 
 دام وطیــور وفــرآورده های خــام دامی 
مسئولیت های قانونی وپیگرد قضائی در 

برخواهد داشت. .

مديركل دامپزشكی استان البرز دربازديد ازكارخانه خوراک دام

از سرمایه گذاران در حوزه دامپزشکی حمایت می کنیم

رئیس پلیس آگاهی اســتان، گفت: اعضای باند 
سارقان اماکن تجاری وخودرو در استانهای البرز 

وتهران با 47 فقره سرقت دستگیر شدند. 
به گزارش پايگاه خبری پلیس، سرهنگ "محمد 
نادربیگی" با اعالم اين خبرگفت: در پی وقوع چند 
فقره سرقت از اماکن تجاری درنقاط مختلف استان 
البرز، رسیدگی به موضوع در دستورکارپايگاه يکم 

پلیس آگاهی قرارگرفت. وی افزود: دربررسی اولیه 
کارآگاهان مشخص شد، اعضای يک باند 4 نفره 
سرقت با استفاده ازخودروهای ماکسیما و زانتیا 
ابتدا وارد محل سرقت شده و پس ازتخريب قفل 
مغازه به وسیله يک دستگاه خودرو نیسان وانت 
درساعات 3 الی 6 بامداد اقدام به سرقت اموال مغازه 
می کنند. اين مقام انتظامی تصريح کرد: کارآگاهان 
با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسايی يکی از 
اعضای اين باند سرقت شدند که در ادامه رسیدگی 
به اين پرونده کاشف به عمل آمد، متهمان دارای 
سوابق سرقت درنقاط مختلف تهران با اين شیوه 
هستند وپلیس آگاهی فاتب وفرماندهی ويژه غرب 
استان تهران نیز درحال رسیدگی به اين پرونده 
هستند. سرهنگ نادربیگی اظهارکرد: در ادامه 
کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی تهران بزرگ 

با انجام اقدامات پلیسی متهمان را دستگیر و پس 
از تکمیل پرونده تحويل مراجع قضائی دادند که با 
هماهنگی های به عمل آمده با مقام قضائی مبنی 
بر اينکه متهمان اين پرونده دارای سوابق سرقت 
متعدد درحوزه استان البرزهستند، متهم با صدور 
قرار در اختیار پايگاه يکم پلیس آگاهی قرارگرفت. 
رئیس پلیس آگاهی استان البرز ادامه داد: متهمان 
ابتدا منکر هرگونه سرقت در استان البرزبودند اما 
درمواجهه با مدارک ومستندات کارآگاهان چاره 
ای جز اعتراف درپیش روی خود نديدند و به 28 
فقره سرقت مغازه های تجاری، 14 فقره سرقت 
خودروماکسیما و زانتیا و 5 فقره سرقت خودرو 
نیســان وانت اعتراف کردند. وی درپايان گفت: 
متهمان پس از اعتراف وبازسازی صحنه های جرم 

با صدورقراربازداشت روانه زندان شدند.

رئيس پليس آگاهی استان البرز خبر داد

انهدام باند سارقان منزل و خودرو  با 47 فقره سرقت

زیست بوم استارت آپی ایران 
در حال پوست اندازی است و 
این مساله را از اخبار جدیدی 
که درباره ادغام استارت آپ ها 
در این اکوسیســتم به گوش 
می رسد، شاهدیم. این ادغام ها یکی ادغام »چیلیوری« 
با »ریحون« و دیگری »نت بــرگ« با »تخفیفان« بود. 
ظاهراً با شکست حباب اکوسیســتم استارت آپی، 
استارت آپ ها برای دسترسی به منابع مالی و انسانی 
بیشتر و بهبود مزیت رقابتی به ادغام روی آورده اند. 
آنچه مسلم است، این است که رقابت فشرده در این 
اکوسیستم به وجود آمده و استارت آپ ها در هر حوزه 
برای دست یافتن به سهم بازار بیشتر به ادغام متوسل 
شــده اند. از طرفی ادغام یکی از بهترین  راه ها برای 
بقای استارت آپ هاســت. چندی پیش »اسنپ فود« 
به دلیل شکایت »چیلیوری« ازسوی شورای رقابت به 
انحصارطلبی محکوم شد و این در حالی است که با وجود 
این انحصار، آنها معتقدند 95 درصد سهم بازار آنالین 
غذا در دست »اسنپ فود« است. حاال به نظر می رسد 
بازیگران دوم و سوم این عرصه برای رقابت با غول این 
بازار دست به ادغام زده اند. در این راستا نشست خبري 
ادغام دو شــرکت »ریحون« و »چیلیوری« با حضور 
مدیرعامل ســرآوا، چیلیوري و ریحون برگزار شد. 
 iiVenture علیرضا صادقیان، مدیرعامل هلدینگ
که صاحب چیلیوري اســت، در ابتداي مراسم درباره 
تاریخچه چیلیوري گفت: »صندوق آرماني در بهمن 
1396 روي چیلیوري ســرمایه گذاري کرد. چیلیوري 
در ســال 97 نســبت به 96 حدود 208 درصد رشد 

کرد.« صادقیان با معرفی مدل هــاي مختلف ادغام 
گفت: »چیلیوري و ریحون براســاس تحقیقاتي که 
کردند، به این نتیجه رســیدند که با یك برند یعني 
»چیلیوري« ادامه دهند. این به این معنا نیســت که 
ریحون ظرفیت نداشت یا توسط چیلیوري بلعیده شد. 
CMO  چیلیوري در حال حاضر از ریحون آمده است.« 
وی افزود: »فردي یوناني از شــرکت »دلیوري هیرو« 
Delivery Hero روي »ریحون« سرمایه گذاري کرده 
بود که دانش و تجربه او االن بســیار براي ما ارزشمند 
است.« صادقیان افزود: »سایز بازار سفارش آنالین غذا 
تا 5 سال آینده در ایران 18 هزار میلیارد تومان است 
که تا این لحظه 10 درصد آن آنالین شــده است.« او با 
بیان اینکه بازار سفارش سوپرمارکتي در ایران 20 برابر 
بازار آنالین غذاست، خبر داد: »برنامه 5 ساله ما ارسال 
تمامی کاالهای ســوپرمارکتی است که نیم ساعته به 

دست مشتریان برسد.« 

استراتژي آینده »چیلیوري« 
صادقیان اعالم کرد که دیگــر مدیرعامل هلدینگ 
کســب وکار نوین ایرانیان نیســت و از این به بعد به 
عنوان مدیرعامــل »چیلیــوري« کار خواهد کرد و 
مدیرعامل این هلدینگ نیز به زودي انتخاب خواهد 
شــد. صادقیان گفت: »با ادغام چیلیوري و ریحون 
تصمیم گرفته شده که برند »چیلیوري« بماند؛ چراکه 
براي سرمایه گذاري هاي آینده برند بهتري است.« او 
تاکید کرد که این به معني این نیست که »چیلیوري«، 
»ریحون« را خریده اســت. صادقیان در پاســخ به 
اینکه این ادغام ها چه تاثیری روي سهم بازار آنها در 
مقابل رقیب شان در گروه »اسنپ« مي گذارد، گفت: 
»اســنپ فود با یك رقابت نابرابر توانست این سهم 
بازار را بگیرد و حاال با راي شوراي رقابت مبني بر پایان 

انحصار اســنپ فود این فضاي رقابت ناسالم شکسته 
و مي توانیم رشد کنیم.«او تاکید مي کند با این ادغام 
آنها مي خواهند براي جایگاه یك بازار سفارش آنالین 
غذا بجنگند نه جایگاه دوم. به گفته او »چیلیوري« قرار 
است در یك پوست اندازي جدید در سال هاي آینده 
از یك سرویس سفارش آنالین غذا به سرویسي براي 
سفارش همه چیز تبدیل شــود. در ادامه این نشست 
بابك کبیري، مدیرعامل »ریحون« گفت: »در سال 97 
به این نتیجه رسیدیم که براي رشد بیشتر باید ادغام 
شویم و مدل هاي مختلف را بررسي کردیم. یکي از این 
گزینه ها تیم چیلیوري بود. چیلیوري تیم خوبي بود و 
رقابت کردن با آن سخت. در طول این مدت شناخت 
بیشتري را نسبت به این مجموعه پیدا کردیم و به این 
نتیجه رسیدیم ایشان بهتر مي توانند این مجموعه را 

مدیریت کنند.«

انحصارگرایــي و رقابــت ســنگین در فضاي 
استارت آپي

در ادامــه محمودرضا خواجه نصیــری، مدیرعامل 
شرکت »تامین سرمایه تمدن« در این نشست گفت: 
»صندوق تمدن بزرگ ترین صندوق جسورانه کشور 
است و بزرگ ترین ســرمایه گذاري استارت آپي ما در 
مجموعه آقاي صادقیان بود.« او ادامه داد: »در فضاي 
اســتارت آپي انحصارگرایي و رقابت سنگیني وجود 
دارد و بســیاري از کســاني که در این حوزه فعالیت 
مي کنند به راه حل بــراي اجتناب از این مدل رقابت و 
انحصار فکر نمي کنند. یکي از اینها ادغام اســت که 
خیلي خوشحالیم دارد این اتفاق مي افتد و استقبال 
مي کنیم که این کار موفق شــود.«مدیرعامل سرآوا 
در پاســخ به این ســوال که آیا تیم ریحون مشکلي 
بابت پرداخت حقوق هم موسســان نداشت؟ چون در 

یادداشت فاندر اولیه ریحون )حیدري( به این موضوع 
اشاره شــد، گفت: »تاریخچه ریحون از آواتك شکل 
گرفت. در استارت آپ ها این طبیعي است که افرادي از 
تیم ها کم یا زیاد شوند. نوع سرمایه گذاري هاي سرآوا 
همیشه کارآفرین محور بوده است. خود آقاي حیدري 
مایل به جدا شدن بودند و استارت آپ »سرمیز« را راه 
انداختند.«صادقیــان در ادامه گفت: »در حال حاضر 
یك تعدادي از نیروها ریزش داشــتند که طبیعي هم 
است. یك تعداد زیادي از نیروها به دلیل دور شدن راه 
جدا شدند. دفتر ریحون غرب تهران است و چیلیوري 
در ونك.« صادقیان در پاسخ به این سوال که آیا زمان 
مشخصي اســت که چه زماني ادغام تمام مي شود؟ 
چون هنوز ریحون ســرویس مي دهد، گفت: »روند 
انحصارگرایي اسنپ فود کم رنگ تر شده است. به طور 
موقت پلتفرم ریحون باالست تا فرایند اطالع رساني 
به کاربران انجام شود و باید مراحل قانوني طي شود و 
زودتر نمي توانیم این کار را کنیم. تا آخر سال ریحون 
برچیده مي شود.« وی در پاسخ به این سوال که ریحون 

زیرمجموعه چیلیوري مي شود، گفت: »ادغام متدهاي 
مختلفي دارد. پس از تحقیق به این نتیجه رسیدیم که 
نگهداري چیلیوري بهتر است. مسائل مالیاتي و بدهي ها 
در این تصمیم دخیل بود. االن دارایي هاي ریحون به 
چیلیوري منتقل شــد و پس از مدتي ریحون منحل 
مي شود.«صادقیان در پایان گفت: »گرچه اسنپ فود 
قسمت عمده ای از بازار را در اختیار دارد و یك قسمت 
بزرگ از سهم بازار در دو سال اخیر با رقابت ناسالم به 
دست آمده اســت. این موضوع شکسته شده و حکم 
آن ابالغ شده و با بررسی شدن این موضوع امیدواریم 
چیلیوری و ریحون در کنار هم بتوانند ســهم بازاری 
که حق شان است و می بایست داشته باشند را با ارائه 
ســرویس بهتر از دیگر مجموعه ها به دست بیاورند. 
متاسفانه همچنان اسنپ فود به کار انحصار با سرعتی 
کمتر ادامه می دهد و این را ما به اطالع شورای رقابت 
و دادستانی کل کشور رساندیم که متاسفانه آن چیزی 
که در حال حاضر قانون است و باید رعایت شود صورت 

نمی گیرد.«

 »ريحون« و »چيليوری«  برای شكستن انحصار »اسنپ فود«  ادغام شدند

ادغام   استارت آپ ها   برای  بقا
انحصارطلبی »اسنپ فود« همچنان باقی است

ظهور بازيگر دوم قوی در بازار سفارش آنالين غذا
»چيليوري« به سوپرماركت آنالين تبديل خواهد شد

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com
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