
پایگاه خبری "فارین پالیسی" مدعی شــد همزمان با شدت گرفتن تحریم 
های آمریکا، ایران به اســتفاده از ارزهای دیجیتالی روی آورده است. فارین 
پالیسی در ادامه با اشاره به مجوز دولت ســوئد به یک استارت آپ این کشور 
برای سرمایه گذاری در بازار سهام ایران با اســتفاده از بیت کوین، به امضای 
توافق همکاری ایران با روســیه در حوزه بالک چین اشــاره کرده است.این 
پایگاه خبری در ادامه با اشاره به برگزاری رویدادهای متعدد مربوط به ارزهای 
دیجیتالی در ایران طی یک ســال اخیر می نویســد: در جامعه ایران ارزهای 
دیجیتالی بسیار محبوب هســتند تا جایی که برخی از ایرانی ها معتقدند که 
بیت کوین تنها راه خارج کردن پول از ایران اســت. میزان استخراج ارزهای 

دیجیتالی در ایران نیز با توجه به ارزان بودن قیمت برق استخراج بیت کوین 
)در مقایسه با دیگر کشورها( در سطح باالیی قرار دارد.نتایج یک نظرسنجی 
در سال ۲۰۱۹ نشان می دهد که از یک جامعه ۱۶۵۰ نفری استفاده کننده از 
بیت کوین در ایران حداقل ۲۵ درصد آن ها تراکنش هایی بین ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ 
دالر در ماه با استفاده از بیت کوین داشته اند. به نظر می رسد دولت ایران نیز 
استخراج ارزهای دیجیتالی را به عنوان فعالیت اقتصادی به رسمیت شناخته 
باشد.فارین پالیسی در ادامه با اشاره به مجوز دولت سوئد به یک استارت آپ 
این کشور برای سرمایه گذاری در بازار سهام ایران با استفاده از بیت کوین، به 
امضای توافق همکاری ایران با روســیه در حوزه بالک چین اشاره کرده و می 

نویسد: سازمان توســعه تجارت ایران رایزنی با هشت کشور را برای گسترش 
تجارت با استفاده از ارزهای دیجیتالی آغاز کرده است. این هشت کشور شامل: 
 سوئیس، آفریقای جنوبی، فرانسه، انگلیس، روسیه، اتریش، آلمان و بوسنی

 و هرزگووین هستند.
 به عنوان یکی از بخش های توافق هســته ای ســال ۲۰۱۵، ســازمان ملل 
و اتحادیه اروپا تحریم هــای ایران را برداشــته اند و اتحادیه اروپا در ســال 
۲۰۱۸ مکانیزم مالی ویژه همکاری با ایران را توســعه داده است.با این حال 
اســتفاده از ارزهای دیجیتالی دارای مشکالت مخصوص به خود نیز هستند: 
در بســیاری از موارد امکان شناســایی طرفین وجود نــدارد. از طرف دیگر 

دفتر کنترل دارایی خارجی وزارت خزانــه داری آمریکا در حال رصد فعالیت 
های مرتبط بــا تحریم از طریق ارزهای دیجیتالی اســت و در ســال ۲۰۱۸ 
نیز نام دو فرد ایرانــی را به دلیل دور زدن تحریم با اســتفاده از بیت کوین به 
فهرســت تحریمی خود افزود.این پایگاه خبری آمریکایی در انتها نوشــت: 
ایران به خوبی فهمیده اســت که ارزهای دیجیتالی یکی از راه های مناسب 
به چالش کشیدن سلطه آمریکا بر بازارهای مالی جهانی هستند. هم آمریکا 
و هم جهان قوانینی برای تعیین چگونگی دسترســی به منابع درآمدی ارزی 
 دارند با این حــال در حوزه ارزهــای دیجیتالی روزنه هایی وجــود دارد که

 ایران ممکن است از آن ها استفاده کند.

سازمان هوانوردی فدرال آمریکا به تازگی اعالم کرده که احتماال هواپیماهای بوئینگ 
۷۳۷ مکس که تاکنون زمین گیر شــده بودند، تا اواسط سال جاری میالدی به آسمان 
بازخواهند گشت.به گزارش ایسنا، بعد از آنکه دو فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس 
به فاصله کمتر از شش ماه در سال گذشته سقوط کردند و بالغ بر ۳۰۰ نفر از مسافران 
و خدمه پروازی آن جــان باختند، تمامی ایرالین های فعال در جهــان پرواز این مدل 
از هواپیما را در خطوط پروازی خــود ممنوع و متوقف اعالم کردند تا نتایج ســازمان 
هوانوردی فدرال آمریکا و سایر موسسات مربوطه در خصوص نقص نرم افزاری و سایر 
مشکالت ایمنی آن معلوم و مشخص شود.حدود ۱۱ ماه است که هواپیماهای بوئینگ 

۷۳۷ مکس که در بسیاری از ایرالین های مطرح جهان حضور و فعالیت داشتند، زمین 
گیر شده و مجوز پرواز برای آنها صادر نمی شــود.در این مدت بسیاری از متخصصان و 
کارشناسان ارشد فعال در ســازمان هوانوردی فدرال ایاالت متحده آمریکا )FAA( با 
همکاری بسیاری دیگر از سازمان های هوایی به ســختی در تالش بودند که مشکل و 
نقص ایمنی بوئینگ ۷۳۷ مکس را هرچه زودتر برطرف کنند و این هواپیماها را به آسمان 
کشــورهای جهان بازگردانند.حاال بر اســاس اخبار و گزارش های منتشر شده در وب 
سایت simpleflying، استیو دیکسون، سخنگوی سازمان هوانوردی فدرال آمریکا، 
روز جمعه از بازگشت مجدد هواپیماهای بوئینگ ۷۳۷ مکس به آسمان و صدور مجوز 

برای پرواز آنها خبر داده است.وی در این بیانیه خطاب به مدیران و مقامات ایرالین های 
آمریکایی اعالم کرده است که انتظار می رود مجوز پرواز مجدد برای هواپیماهای بوئینگ 
۷۳۷ مکس که مدتها زمین گیر شده بودند، تا اواسط سال جاری میالدی صادر شود.این 
درحالی است که بویینگ ماه پیش اعالم کرده بود که به طور موقت تولید هواپیماهای 
بوئینگ ۷۳۷ مکس را در ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ میالدی متوقف خواهد کرد. همچنین 
گزارش های پیشین حاکی از آن بود که بسیاری از نهادهای ناظر در ایاالت متحده آمریکا 
و ســایر متخصصان هوانوردی پیش بینی کرده بودند، مجوز پرواز و بازگشت بوئینگ 
۷۳۷ مکس به خطوط هوایی به این زودی صادر نخواهد شد.بوئینگ یکی از بزرگ ترین 

و کلیدی ترین صادرکنندگان ایاالت متحده به شمار می رود و با طراحی، توسعه و فروش 
هواپیما در مدل و اندازه های مختلف، نقش بسزایی در درآمدزایی و تولید ثروت برای 
اقتصاد این کشور بزرگ ایفا می کند. این شرکت تحت تاثیر سقوط دو فروند هواپیمای 
۷۳۷ مکس در سال گذشته تاکنون بالغ بر ۹ میلیارد دالر زیان دهی داشته است.بسیاری 
از ایرالین های فعال در سراسر جهان که میزبان این مدل از هواپیما بودند، تحت تاثیر 
زمین گیر شدن بوئینگ ۷۳۷ مکس در طول یک سال گذشته متحمل ضرر و زیان های 
مالی متعددی شده اند به گونه که بسیاری از آنها با تشکیل پرونده های حقوقی به دنبال 

دریافت و اخذ غرامت از این غول هواپیماسازی آمریکایی هستند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشــوری گفت: با 
استقرار مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فرودگاه امام 
خمینی )ره( همه مســافرانی که از مبدأ چین به 
ایران وارد می شــوند تحت معاینات پزشکی برای 

جلوگیری از شیوع بیماری کرونا قرار می گیرند.
به گزارش ایســنا، رضا جعفرزاده اظهار کرد: باید 
به توصیه های وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی توجه ویژه  شــود و پیشــگیری از شیوع 
بیماری کرونــا در کشــور جــزو دغدغه های ما 
هم بوده  اســت؛ بنابراین همــه پروازهای ورودی 
از چیــن در فرودگاه امــام خمینی )ره( توســط 

مرکز مدیریــت بیماری هــای واگیــر دار وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، بررســی 
و مســافران آن معاینــه می شــوند.وی افــزود: 
همچنین پروازهایی که از این مســیر و به عنوان 
پروازهای کانکشــن به اســتان ها و فرودگاه های 
دیگــر می روند نیــز مــورد معاینه قــرار خواهد 
 گرفــت و در آن جا نیز تهمیدات الزم اندیشــیده 
شده است. اما براساس توصیه های وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی همه مســافرانی که به 
آن مناطق ســفر کردند و مالقات هایی داشته اند 
باید همه موارد و نکات بهداشــت فردی را رعایت 
کنند، چراکه بــه گفته این وزارتخانــه انتقال این 

بیماری مانند ویروس سرماخوردگی بسیار سریع 
است.ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری با 
اشاره به اینکه همکاری با وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی برای جلوگیری از شیوع بیماری 
کرونا در کشــور دغدغــه ملی برای ما محســوب 
می شــود، در پاســخ به اینکه آیا پروازی تاکنون 
به این دلیل ممنوع شــده اســت؟ گفــت: وزارت 
بهداشت اســت که به عنوان مرجع رسمی در این 
زمینه باید مســائل را به ما منتقل کند که تاکنون 
هیچ درخواســتی برای ممنوعیت یــا محدودیت 
 پروازها در راستای پیشگیری از شیوع این بیماری 

به ما اعالم نکرده است.

مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دســتگاه های اجرایی را مکلف کرده که در 
فرصتی کوتاه اطالعات کارکنان خود را در سامانه "کارمند ایران" ثبت کنند و 
هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانســته است که با توجه به تجربه قبلی برای 
اعالم اطالعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون جای سوال دارد؛ از جمله اینکه 
آیا مجلس و سایر دستگاه های نظارتی بر اجرای قانون برای اعالم اطالعات حقوق 
کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی در ســامانه حقوق و مزایا نظارت کافی 
دارند و از آن مطمئن شده اند که تکلیف جدید تصویب کردند؟به گزارش ایسنا، 
در تبصره )۲۱( الیحه بودجه ســال ۱۳۹۹ تاکید شده که دستگاه های اجرایی 
اطالعات کارکنان رســمی، پیمانی و قرارداد کار معین و همچنین کارگری را تا 
پایان اردیبهشت ماه سال آینده در ســامانه "کارمند ایران" ثبت و به روزرسانی 
کنند.بر این اساس، تکلیف شد "هرگونه پرداخت مســتقیم و مستمر از محل 
اعتبارات هزینه ای به سایر کارکنان دســتگاه های اجرایی نیز صرفا پس از ثبت 

اطالعات آنها در سامانه کارمند ایران انجام شــود".اما اخیرا در جریان بررسی 
الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق مصوب شــد که به منظور ساماندهی نیروی 
انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، دستگاه های اجرایی مکلف باشند 
که " اطالعات کارکنان را تا پایان اردیبشهت ماه در سامانه کارمند ایران ثبت یا 
به روزرسانی کنند".ســامانه کارمند ایران موضوع جدیدی نیست که قرار باشد 
راه اندازی شود، ولی ظاهرا تاکنون تمامی سازمان ها اطالعات خود را وارد نکرده 
اند. بر این اساس، در شرایطی از اول خردادماه، پرداخت  به کارکنان به این شرط 

انجام خواهد شد که تضمین اجرای این قانون مشخص نیست.
این تردید در حالی وجود دارد که در ســوی دیگر ماجرای حقوقی و اطالعاتی 
کارکنان، تکالیف بودجه یا قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با اطالعات حقوق 
و مزایا یا سایر اطالعات کارکنان دستگاه های اجرایی نشان نداده که دستگاه ها 

تکالیف را در زمان مشخص شده و طبق آنچه در قانون آمده عمل نکرده اند.

به این بهانه، باید به جریان تکلیف ماده )۲۹( قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت 
اطالعات حقوقی کارکنان دستگاه های اجرایی در ســامانه حقوق و مزایا اشاره 
کرد که تمامی دستگاه های اجرایی مکلف بودند "اطالعات حقوق و مزایای خود 
را در سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد 
مشخص باشد و امکان دسترســی برای نهادهای نظارتی وجود داشته باشد".از 
اواخر سال ۱۳۹۶ سامانه راه اندازی شد، ولی گزارش هایی که منتشر شد، نشان 
داد تمامی دستگاه ها به این تکلیف عمل نکرده اند؛ به گونه ای که حتی تا مرداد 
امسال هم اعالم رسمی سازمان اداری و استخدامی از این حکایت داشت که قوه 
مجریه و مقننه اطالعات را وارد کرده، اما قوه قضائیه و برخی دســتگاه ها مانند 
صداوسیما اطالعات حقوقی خود را در ســامانه بارگذاری نکرده اند.در شرایطی 
برخی دستگاه ها تمایلی به اعالم اطالعات حقوق کارکنان خود نداشتند و اجرای 
تکلیف قانونی ناقص مانده بود که در نهایت دولت شهریور امسال را مهلتی اعالم 

کرد که تمامی دســتگاه ها اطالعات خود را تکمیل یا بارگذاری کنند و قرار بود 
بعد از آن سازمان اداری و استخدامی گزارش مفصلی در این رابطه ارائه و دولت 
تصمیم گیری کند.اما در حالی حدود چهار ماه از این مصوبه هیات دولت گذشته 
که هنوز هیچ گزارش مشخصی در رابطه با وضعیت سامانه حقوق و مزایا اعالم 
نشده است و فقط سازمان اداری و استخدامی اعالم کرده که گزارش خود را در 

نیمه اول مهرماه به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده است.
ظاهرا اعالم اطالعات کارکنان دستگاه های اجرایی در سه قوه و سایر دستگاه ها 
با اما و اگرهایی همراه است و مســئوالن مربوطه تمایلی به افشای این اطالعات 
ندارند؛ در حالی که تکالیف قانونی برای اجرا هســتند، نــه پر کردن صفحات 
قانون های مربوطه! از ســوی دیگر عملکرد نهادهای مصوب کننده )مجلس( و 
نظارتی نیز جای ســوال دارد که چرا شفاف ســازی در این باره نشده و در ابهام 

قرار دارد.

ستاد شناسایی مشموالن کمک حمایت معیشتی:
سخنگوی ســتاد شناســایی مشــموالن کمک 
حمایت معیشــتی از افزایــش دریافت کنندگان 
 یارانه حمایت معیشــتی خبر داد و گفت: افرادی 
که اطالعات آنها در ســایت ثبت شــده اســت و 
مشــمول یارانه حمایت معیشتی باشــند از دهم 
 بهمن یارانه به حســاب آنها واریز می شود.حسین

 میرزایــی با اشــاره به بررســی اطالعــات افراد 
hemayat.mcls. ثبت نام کننــده در ســایت
 gov.ir اظهار کرد: بعد از اتمــام مهلت ثبت نام از

  هفته گذشــته بررســی اطالعات افراد آغاز شده 
اســت و این روند همچنان ادامه دارد.وی تصریح 

کــرد: در ایــن مرحلــه اطالعــات سرپرســتان 
خانــواری کــه در لیســت یارانه بگیــران نقدی 
نبودنــد امــا متقاضی دریافــت یارانــه حمایتی 
 هســتند، بررســی می شــود و در ارتبــاط بــا 
مشــمولیت یا عدم مشــمولیت آنها در خصوص 
دریافت یارانــه حمایتی تصمیم گیــری و به آنها 
اطالع رســانی خواهد شــد.میرزایی ادامــه داد: 
همچنیــن اطالعــات افــرادی که یارانــه نقدی 
دریافــت می کنند اما مشــمول یارانــه حمایتی 
نشــده اند نیز بررسی خواهد شــد و در این زمینه 
نیز به آنها اطالع رســانی خواهد شد که با توجه به 
جمع بندی ای که انجام خواهد گرفت بخشــی از 

این افراد همزمان با دهــم بهمن ماه یارانه حمایت 
معیشــتی خود را دریافت خواهند کرد.سخنگوی 
ستاد شناسایی مشموالن کمک حمایت معیشتی 
 در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از افراد اشاره 
شده مشــمول یارانه حمایتی خواهند شد، گفت: 
در این زمینــه اجازه بدهیــد تا چنــد روز آینده 
 تعداد آنهــا اعالم شــود اما مســئله ای که وجود 
دارد تعداد دریافت کنندگان یارانه حمایت معیشتی 
افزوده خواهد شــد.وی گفت: افــرادی که از دهم 
بهمن ماه وارد لیست یارانه بگیران حمایت معیشتی 
 می شــوند، یارانه دو مــاه قبــل )آذر و دی( را نیز 

دریافت خواهند کرد.

استراتژی بیت کوینی ایران برای مقابله با تحریم ها 

صدور مجوز پرواز بوئینگ ۷۳۷ مکس تا اواسط امسال

معاینه مسافران پروازهای چین به ایران درپی شیوع ویروس کرونا 

فیش های حقوقی رو نشد؛ نوبت به اطالعات کارکنان رسید

افراد جدید که مشمول »یارانه معیشتی« شده اند، از ۱۰ بهمن یارانه می گیرند
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يادداشت

 مزایای شغلی برای
 دست فروشان

روند نزولی سرمایه گذاری در  
اکوسیستم استارت آپی 

در بعــد بد دســت فروشــی 
 بایــد به  تقابــل این افــراد با 
مغازه داران اشاره کرد و از سوی 
دیگر این افــراد حتی با وجود 
کسب درآمد نارضایتی شــغلی دارند. در حال حاضر 

افراد بیمار در...

  علی دینی، اقتصاددان

  حمیدرضا اعتدال مهر، رئیس هیات مدیره انجمن 
صنفی کسب وکارهای اینترنتی 
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تورم دی ماه مسکن از تورم عمومی جلو زد

 وام  اجاره  مسکن
 با  سود  ۱8  درصد

کاهش  روز به روز 
قدرت  خرید  مردم 

اقتصاددانان   در  نامه  به رئیس جمهور خواستار شدند

رفع  انحصار در صدور مجوز کسب و کار
صفحه2

صفحه3

هزارتوی  شناسنامه دار  کردن  دست فروشی
»کسب و کار« گزارش می دهد

معاون وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر بانک عامل 
حوزه مسکن در حال کار روی طرح وام اجاره مسکن 
است و به احتمال زیاد ســود ۱۸ درصدی را اعمال 
خواهد کرد.محمدعلی دهقان دهنوی در مورد طرح 
وام اجاره مسکن، اظهار داشت: بانک مرکزی با طرح 
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وام اجاره موافقت 
نکرده و در حال حاضر بانک عامل حوزه مسکن، در 
حال کار روی این طرح است و به احتمال زیاد هم، 
نرخ سود ۱۸ درصدی را اعمال خواهد کرد.معاون 
اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این 

سوال که سود ۱۸ درصدی...

افزایش قیمت مواد غذایی به موضوعی چالشی 
برای مــردم و مصرف کنندگان تبدیل شــده 
اســت. امروز دغدغه تمام مــردم گرانی های 
بی پایانی اســت که زندگی و معیشــت آنها را 
تحت تاثیر قرار داده است. توان اقتصادی روز 
به روز کاهش پیدا می کند در حالی که قیمت 
کاالها روز به روز در حال افزایش است. دالیل 
بسیاری در وقوع این اتفاق دخالت دارند که در 
ســایه کم کاری و عدم نظارت ها گرانی ها به 
اوج خود رسیده است. متاسفانه توان دولت در 
کنترل بازار نیز کاهش یافته و مسئوالن عطای 
مدیریت بازارهــا را به لقای آن بخشــیده اند. 

تحریم ها هم البته تاثیر بسیار ...



اقتصاد2
ایران وجهان

همــکاری صنــدوق ضمانــت 
صادرات ایران و بیمه های تجاری 

برای توسعه صادرات
تفاهم نامه همکاری صندوق ضمانت صادرات 
ایران و بیمه حافظ جهت تســهیل ســرمایه 
گذاری های صادرات محــور در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی به امضا رســید. به گزارش روابط 
عمومی صندوق ضمانت صــادرات ایران افروز 
بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با 
اشاره به ضرورت استفاده این صندوق از ظرفیت 
صنعت بیمه برای افزایش ظرفیت ریسک پذیری 
و متعاقباً توســعه صادرات، راهبرد جدید این 
نهاد حمایتی را تشکیل کنسرسیوم های بیمه 
ای برای مدیریت ریســک های کالن صادراتی 
عنوان نمود. وی با اشاره به اینکه صنعت بیمه در 
گذشته کمتر عالقه مند به ورود به عرصه پوشش 
ریسک های اعتباری بوده از آمادگی این صندوق 
برای ابزار سازیهای بیمه ای جدید برای تسهیل 
و ایجاد امنیت صادراتی کشور با کمک شرکت 

های بیمه تجاری خبر داد.

 ثبت نــام چهارمیــن رویداد 
»سوار ابرها« آغاز شد

ابر آروان چهارمین رویداد ساالنه »سوار ابرها« 
 را در حــوزه ی فناوری  ابــری، ۲۷ بهمن ۹۸ در 
رویال  هال تهران، هتل اسپیناس پاالس برگزار 
می کند. بر اســاس این خبر، ابر آروان در سوار 
ابرهای امســال، بــا حمایت بانک پاســارگاد و 
هلدینگ فناپ، در کنار اشــتراک دستاوردهای 
محصولی و توســعه های زیرســاختی خود، به 
بیان طراحی، پیچیدگی هــای فناوری و دانش 
به روز حوزه ی ابــری خواهد پرداخت. هم چنین 
در بخش هایی از این رویداد به چشم انداز ابری، 
ســکوی آرزوهای بلندپروازانــه و فرهنگی که 
پشــتوانه ی تمام این آرزوهاســت، می پردازد. 
پذیرش این رویداد از ســاعت ۱۷ آغاز و رویداد 
با بسته شدن درها، از ساعت ۱۹ به شکل رسمی 

آغاز و تا ساعت ۲۱ ادامه خواهد داشت.

حســین امامی رئیــس انجمن 
متخصصان روابط عمومی شد

با تصمیم هیئت مدیره انجمن متخصصان روابط 
عمومی، دکتر حسین امامی و دکتر سعید معادی 
به ترتیب به عنوان رییس و نایب رییس جدید این 
انجمن انتخاب و معرفی شدند. به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این انجمن 
نهاد تخصصی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که 
توسط جمعی از استادان، مدیران و کارشناسان 
روابط عمومی تاسیس شده و با مجوز کمیسیون 

ماده ۱0 احزاب فعالیت خود را آغاز کرده است.
بر اســاس مصوبه انجمن متخصصــان روابط 
عمومی، به منظــور بهره گیــری حداکثری از 
توانمندی  مدیریتی اعضاء هیات مدیره در ســه 
سال کاری،  هر ســال یک نفر به عنوان رییس 
و نایب رییس جدید انتخاب می شــود. حسین 
امامی دارای مدرک دکتــرای ارتباطات، مدیر 
روابط عمومی بانک توســعه صادرات و مدرس 

روابط عمومی است.
سعید معادی نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد 
ارتباطات، مدیر روابط عمومی بانک توسعه تعاون 

و مدرس روابط عمومی است.

27 هزارفقره تسهیالت خرید مسکن 
از صندوق »یکم« پرداخت شد

بانک مسکن ســهم صندوق پس انداز مسکن 
یکم از کل تسهیالت پرداختی در بخش خرید 

واحدهای مسکونی را اعالم کرد.
میزان دریافت تسهیالت از این صندوق معادل 
تعداد خانه اولی هایی اســت که در بازه زمانی 
اعالم شــده اقدام به خرید مسکن با استفاده از 
تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم کرده 
اند.عالوه بر ایــن آمار مربوط بــه حجم خرید 
واحدهای مسکونی با استفاده از تسهیالت این 
صندوق از ســوی متقاضیان خرید مسکن در 
بافت های فرسوده اعم از خانه اولی و غیر خانه 

اولی نیز در ارقام اعالم شده وجود دارد.
بر این اســاس در ۹ ماهه اول سال ۹۸ مجموعا 
حدود ۲۷ هزار فقره تسهیالت خرید مسکن از 
محل صندوق پس انداز مســکن یکم پرداخت 

شده است.
ارزش ریالی اصل و سود تســهیالت پرداخت 
شــده از این محــل برابر بــا بیــش از 3 هزار 
میلیارد تومان برآورد می شــود.این در حالی 
اســت که ارزش ریالــی اصل این تســهیالت 
 بدون محاسبه ســود رقمی در حدود ۲ هزار و

 300 میلیارد تومان است.

ِويژه

معاون وزیر اقتصــاد گفت: 
در حال حاضــر بانک عامل 
حوزه مســکن در حال کار 
روی طرح وام اجاره مسکن 
است و به احتمال زیاد سود 

۱۸ درصدی را اعمال خواهد کرد.
محمدعلی دهقان دهنوی در مورد طرح وام اجاره مسکن، 
اظهار داشت: بانک مرکزی با طرح وزارت امور اقتصادی 
و دارایی برای وام اجاره موافقت نکرده و در حال حاضر 
بانک عامل حوزه مســکن، در حال کار روی این طرح 
اســت و به احتمال زیاد هم، نرخ ســود ۱۸ درصدی را 

اعمال خواهد کرد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاســخ 
به این سوال که سود ۱۸ درصدی برای مستاجران زیاد 
نیست، تصریح کرد: به هر حال »کاچی به از هیچی است« 
و می دانیم که به مستاجران فشــار وارد می شود، اما در 

شرایط فعلی طرح خوبی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره، 
بین 30 تا 3۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون 
تومان، 30 هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، برای 
مســتاجران 3۶0 هزار تومان تمام می شــود؛ پس اگر 
مستاجر وام ۱۸ درصد به صورت ساالنه بگیرد، بهتر از 

پرداخت اجاره با نرخ 3۶ درصد است.
دهقان دهنوی تاکید کرد: اگر این وام قرض الحســنه 
بود و منابع ارزان قیمت پیدا می کردیم، طرح بســیار 
خوبی می شــد؛ اما با توجه به اینکه منابع نداشــتیم و 
می خواســتیم از بازار این منابع را تامین کنیم؛ راهی 
 جز این نبــود که نــرخ ۱۸ و یــا حتی بیشــتر بر آن

 اعمال شود.

گران ترین بازار مسکن ۱۰ سال
صحبت از اجرایی شدن وام اجاره مسکن در حالی است 
که مسکن تاریخی ترین  رکورد را در دی ماه ۹۸ ثبت کرد.  
تورم نقطه به نقطه دی ماه امسال، نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۲۶.3 درصد تعیین شده که رشد قیمت مسکن 
در بازه زمانی مقایسه ای، بیش از ۲۹.۵ درصد بوده است. 
بر اساس آمار اعالمی از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی، در دی ماه امسال ۱0 هزار 
و ۸۶۲ فقره معامله مسکن به ثبت رسیده که نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )دی ۹۷( که تعداد معامالت مسکن ۶ 
هزار و ۸۶۵ فقره بود، رشد 3۶.۷ درصدی را نشان می دهد.
همچنین در دی ماه امســال، تعداد معامالت مسکن 
نسبت به ماه قبل )آذر ۹۸( که ۹ هزار و ۶۶۴ فقره معامله 

به ثبت رسیده بود نیز، با رشد ۱3.۲ درصدی مواجه بود.
در ماه مذکور )دی ۹۸( متوســط قیمت هر متر مربع 
واحد مسکونی ۱3 میلیون و ۸۸۲ هزار و ۷00 تومان بود 
که گران ترین بازار مسکن در یک دهه اخیر را رقم زده و 
این در حالی است که میانگین قیمت هر متر مربع واحد 
مسکونی در دی ماه سال گذشته، ۹ میلیون و ۷۷۸ هزار و 
۴00 تومان بوده که رشد ۲۹.۵ درصدی را نشان می دهد.
بر اســاس آنچه مرکــز آمار اعــالم کرده بــود، تورم 
عمومی نقطه به نقطه در دی ماه امسال نسبت به دی 
ماه سال گذشــته، ۲۶.3 درصد بود که نشان می دهد 
 تورم نقطه به نقطه بخش مســکن، از تــورم عمومی 

جلوتر زده است.
از سوی دیگر، متوسط قیمت هر متر مسکن در دی ماه 

نسبت به آذرماه نیز، افزایش 3 درصدی داشته؛ در حالی 
که تورم عمومی در دی ماه نسبت به آذر امسال، با کاهش 

۱.۵ درصدی مواجه بوده است.
از دیگر تفاوت های بازار مسکن در نخستین ماه زمستان 
۹۸ نسبت به آخرین ماه پاییز، نحوه توزیع افزایش قیمت 
مسکن اســت؛ به این صورت که در پاییز امسال روند 
کاهش قیمت مسکن که از تابستان آغاز شده بود، عمدتاً 
به مناطق مصرفی تهران معطوف می شد؛ ولی به دلیل 
آنکه در 3 منطقه نخست خصوصاً منطقه ۱ پایتخت، با 
افزایش قیمت روبه رو بودیم، کاهش چندانی در متوسط 
قیمت مسکن در کل تهران به ثبت نرسیده است؛ از همین 
رو بسیاری از کارشناســان معتقد بودند نباید بر اساس 

متوسط قیمت کل پایتخت، به تحلیل بازار پرداخت.
علیرغم این اتفاق، در دی ماه امسال، منطقه یک با کاهش 
متوسط قیمت مواجه بود که نشان دهنده پر شدن سقف 
قیمتی در این منطقه است؛ اما با توجه به استقبال مردم 
از خرید مسکن در ماه گذشته در مناطق مصرفی از یک 
سو و همچنین افزایش سقف تسهیالت مسکن از سوی 
دیگر، افزایش متوسط قیمت در کل شهر تهران رخ داده 
که به طور معناداری، میان بیشتر مناطق پایتخت به جز 
چند منطقه که با کاهش متوسط قیمت مواجه بودند، 

توزیع شده است.
با این حــال گران ترین منطقه تهران در ماه گذشــته، 
همچنان منطقه ۱ با میانگین متری 30 میلیون و ۲۱۸ 
هزار تومان بود؛ ولی منطقه ۲0 به طور متوسط با متری 
۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و 300 تومان، ارزان ترین منطقه 

پایتخت را به نام خود به ثبت رسانده است.
پُرمعامله ترین منطقه تهران در بازار مسکن دی ماه نیز 
مانند ۹ ماه گذشته، به منطقه ۵ با ۱۶۶۱ فقره مبایعه نامه 
و کم معامله ترین منطقه نیز به منطقه ۱۹ با ۷۲ فقره 

مبایعه نامه اختصاص داشت.

تورم دی ماه مسکن از تورم عمومی جلو زد

وام اجاره مسکن با سود 18 درصد

دژپسند مطرح کرد
کاهش مدت زمان ثبت شرکت ها 
از 72 روز به ۳ روز از اردیبهشت ۹۹

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: براساس 
اقدامات انجام شده مجوز ثبت شرکت ها که در حال 
حاضر ۷۲ روز است به 3 روز کاهش می یابد. ، فرهاد 
دژپسند در دومین نشست هم اندیشی کارآفرینان 
جوان با بیان اینکه در جلســه پیشین درخواست 
کردم کارگروهی تشکیل شود تا مباحث و مشکالت 
در آن مطرح و راهکارها استخراج شود، اظهار داشت: 
این کارگروه می تواند در شناسایی مشکالت و رفع 
آنها در مدت زمان کوتاه موثر باشد.وی در پاسخ به 
مطالبه یکی از کارآفرینان مبنی بر طوالنی بودن اخذ 
مجوزها اظهار داشت: مدیریت هیات مقررات زدایی 
با وزارت اقتصاد است و بسیاری از موضوعات برای 
کاهش پروسه ارائه مجوزها ابالغ و اعالم شده است اما 
اگر بخواهم به دستگاه های اجرایی بگویم پروسه ارائه 
مجوزها را با این ابالغیه ها به دو روز برسانید، توهین 
به خودم اســت چون می دانم که کاهش زمان ارائه 
مجوزها بسیار سخت است. وی ادامه داد: اراده اصلی 
وزارت اقتصاد این اســت که به سمت روانتر کردن 
فعالیت ها پیش برود و در حال حاضر هم برای رفع 

یک مقرره زاید هزینه های بسیار زیادی می دهیم.
وزیر اقتصــاد تاکید کرد: وقتــی می خواهیم یک 
مجوزی که در حال حاضر ارائه آن در ۱3 ماه انجام 
می شود را به ۱۵ روز کاهش دهیم، یک زنجیره بسیار 
فعال پشت آن قرار دارد تا بتوانیم این مقرره زاید را 
رفع یا زمان آن را کاهش دهیم. دژپسند ادامه داد: 
قبول دارم که سرعتی که در هیات مقررات زدایی که 
از سال ۹۴ شروع به کار کرده، مطلوب نیست اما در 
این مدت توانستیم سرعت کاهش زمان مقررات را 
باال ببریم. وزیر اقتصاد همچنین از مدت زمان مجوز 
ثبت شرکت ها به سه روز از اردیبهشت ماه سال ۹۹ 
خبر داد و گفت: براساس اقدامات انجام شده مجوز 
ثبت شرکت ها که در حال حاضر ۷۲ روز است به 3 

روز کاهش می یابد.

رئیس سازمان بورس:
مجوز کارگــزاری بــه هیچ 

دستگاهی ندادیم
رئیس سازمان بورس گفت: ۱0۸ مجوز کارگزاری 
داریم و به هیچ دســتگاهی حتــی وزارتخانه های 
نفت، نیرو و کشاورزی مجوز کارگزاری نداده ایم. به 
گزارش مهر، شاپور محمدی در نشست هم اندیشی 
کارآفرینان جوان با وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار 
داشت: ۱0۸ مجوز کارگزاری داریم که برخی در حال 
تبدیل به سهامی عام هستند. ما مجوز کارگزاری را به 
هیچ کس حتی وزارتخانه های نفت، نیرو کشاورزی 
نداده ایم. رئیس ســازمان بورس به تأمین مالی از 
طریق بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: طی سه سال 
اخیر بین ۱۲0 تا ۱30 هزار میلیــارد تومان اوراق 
منتشر کردیم در حالی که این عدد قبالً ۱0 هزار بود. 
محمدی با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر زمان بر 
بودن پذیرش ها بود گفت: فرایند پذیرش ها در دنیا 
بین 3 تا ۴ ماه است در حالی که در کشور ما پذیرش 
مشکلی ندارد بلکه در حسابرســی، ثبت، امضای 
مدیرعامل و… مشــکل داریم که موجب طوالنی 
شدن زمان پذیرش می شود. وی افزود: در واقع در 
ایران مدارک ناقص است و در صورت تکمیل مدارک 

زمان پذیرش در کشور ما بین ۴ تا ۵ ماه خواهد بود.

زنگنه خبر داد
استفاده از ظرفیت دانشگاه های 
بین المللی برای افزایش ضریب 

برداشت نفت 
وزیر نفت اظهار داشــت: روســای دانشگاه ها 
خواست خود را سانســور نکنند و مشکالت را 
مطرح کنند، چراکه فرصــت زیادی نداریم و 
باید موانع را به نفــع منافع ملی برطرف کنیم 
تا کار اساسی و پایه ای برای تولید فناورانه در 
باالدست نفت اجرایی شــود. به گزارش ایلنا، 
بیژن نامدار زنگنه در جلسه ای با حضور روسای 
دانشــگاه ها درباره طرح هــای میدان محور 
صنعــت نفت گفت: مــا مدت ها دنبــال این 
بودیم که دانشــگاه ها در باالدست نفت فعال 
شــوند و دانشــگاه هایی که بخش باالدستی 
دارنــد کار مطالعات و پژوهــش انجام دهند. 
وی افزود: در جلســه امروز ســخنان روسای 
 دانشگاه ها را می شــنویم تا اگر مشکلی بود، 

رفع شود.
وزیر نفت با بیان اینکه روســای دانشــگاه ها 
خواست خود را سانســور نکنند و مشکالت را 
مطرح کنند گفت: چراکه فرصت زیادی نداریم 
و باید موانع را به نفع منافع ملی برطرف کنیم 
تا کار اساسی و پایه ای برای تولید فناورانه در 

باالدست نفت اجرایی شود.

اخبار
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پنجــاه و هفــت نفــر از اعضای هیئــت علمی 
دانشگاه ها و پژوهشــگران اقتصادی، در دومین 
نامه خود به رئیس جمهور راهکارهای»تسهیل 
صــدور مجوزهای شــروع کســب و کار و رفع 
 انحصارها از دسترســی به شــغل«را تشــریح 

کردند.
هفته گذشته بعد از اظهار نظر رئیس جمهور در 
خصوص نحوه مواجه با مشــکالت اقتصادی در 
مجمع عمومی بانک مرکزی که در فضای مجازی 
با هشتگ »من بلد نیستم«، مشهور شد، تعدادی 
از اقتصاددانان در قالب نامه ای، راهکارهای داخلی 
مشکالت اقتصاد ایران را تشــریح کردند که بند 
اول آن نامه درباره محیط کسب و کار بود که در 
این نامه دوم به تفصیل به آن پرداخته شده است.

در این نامه به تفصیل ۱0 راهکار اجرایی معضل 
ورود به کسب و کار تشــریح شده است. در متن 

این نامه آمده است:
یک هفته پیش، نامه ای مشــتمل بــر ده راهکار 
کم هزینه، ضروری و اثربخش برای نجات اقتصاد 
ایران بــا تکیه بر توان داخلی و بدون وابســتگی 
به موضــوع تحریم ها را به امیــد حرکت اقتصاد 
ایران در "راه نو" با امضا جمعی از اعضای هیئت 
علمی دانشگاه ها و پژوهشگران اقتصاد ایران، به 
حضورتان تقدیم کردیم. نظر به اصرار نویسندگان 
نامه مبنی بر کمک به مســؤوالن در جهت رفع 
مشــکالت مزمن اقتصــادی در وضعیت فعلی و 
پرهیز از نقد غیرســازنده، بر آن شدیم، تفصیلی 
بر راهکارهای پیشــنهاد شــده را به حضورتان 
ارائه نمائیم. لذا در این نامه، به تشــریح اقدامات 
عملیاتی مرتبط با اجرای نخستین راهکار اشاره 
شــده در نامه قبل با موضوع »تســهیل صدور 
مجوزهای شروع کســب و کار و رفع انحصارها از 

دسترسی به شغل« خواهیم پرداخت.
بروکراســی حاکــم بــر نظــام اداری کشــور، 
دولــت را بــه یکــی از مهمتریــن مهم تریــن 
 مرجــع تولیدکننده و توزیع کننــده ی مجوزها 

تبدیل کرده است.
دشواری در مسیر صدور مجوزهای شروع کسب 
و کار و برخی مفسده های مترتب بر آن، در عمل، 
معنایی جز عدم اجازه برای تولد کسب و کارهای 
جدید ندارد و از دیگر سو، تجربه یک دهه تالش 

در اجرای مواد ۶ و ۷ قانون اجرای سیاســت های 
کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار و فرآیند هیأت مقررات زدائــی نیز تقریباً 
بدون دســتیابی به نتیجه ای چشــم گیر پیش 

روی ماست.
این موارد در حالی است که:

• اوالً؛ نهادهای نظارتی و تنظیم گر در اســتفاده 
از ابزارهای متنــوع حکمرانی نابلــد و ناکارآمد 
هســتند و عماًل صدور مجوز را یکی از ابزارهای 
مهم حکمرانی می دانند و بر این اســاس، فعاالن 
خصوصی را به تمکین از مقررات متعدد و متنوع 

وادار می کند.
• ثانیاً؛ مجوزها به یکــی ابزار حصول درآمدهای 
اختصاصی مراجع صدور تبدیل شده اند و از این 
رهگــذار، زمینه پیدایش قــدرت پنهان، رانت و 
پدیده هایی همچون »امضای طالیی« در کشور 

را به وجود آورده است.
• ثالثاً؛ مجوز تا بدانجــا ارزش یافته که به کاالیی 
قابل معامله تبدیل شده اســت و از طریق خلق 
انحصار و رانت برای صاحبان مجــوز، به مزیتی 
ثروت ســازی پایدار برای متنفذان تبدیل شده 

است.
و این چنین اســت که تالش های هیأت نحیف 
مقررات زدائی در مواجهه بــا چنین منظومه ی 
پیچیــده ای از زر و زور عماًل آنگونــه که باید به 

نتیجه نرسیده است.
در چنین شــرایطی پیشــنهاد می شود »صدور 
یک روزه تمام مجوزهای شــروع کسب و کار در 
مواردی اســت که به ســالمت، امنیت و محیط 
زیست ارتباط مســتقیم ندارد« به عنوان هدف 
محــوری در شــروع اصالحات داخلــی اقتصاد 
 بخش خصوصی از ســوی دولت تعیین شــده

 و بر این اساس:
۱. ایجاد درگاه واحد صدور مجوز را به عنوان یکی 
از اولویت های اقتصادی کشور در دستور کار قرار 
دهید. متقاضیان دریافت مجوز باید صرفاً با یک 
درگاه واحد مواجه باشــند و از ســرگردانی بین 
مراجع متعدد صدور مجــوز و ارائه مکرر مدارک 

واحد به آنها خالصی یابند.
۲. نســبت به اصالح نواقص قوانیــن مربوطه از 
جمله قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون 

اساســی اقدام فرمائید. به طور خــاص ابهام در 
تعیین مصادیق کســب و کار و در نتیجه حفظ 
انحصــار در برخی مشــاغل دارای قانون خاص، 
عدم تمکین برخی مراجع صدور مجوز از اجرای 
این قانون )به ویژه ماده ۷(، و محدودیت شورای 
رقابت در وضع جرایم مؤثر بر اخاللگران در رقابت 
از مواردی هســتند که باید در اسرع وقت مورد 

بازبینی قرار گیرند.
3. ظرفیت گذاری بر کسب و کارها و لزوم رعایت 
حریم صنفی که اصلی ترین مانع صدور مجوزهای 
شروع کسب و کار بوده و در بسیاری از اصناف به 
غلط، مانع از ورود تازه واردها به بازار شده حذف 
شــود تا ســازمان های صنفی به دور از حواشی، 
تمرکز بر مأموریت حقیقی خــود یعنی ارزیابی 
صالحیت های حرفه ای متقاضیان ورود به بازار و 
رتبه بندی کیفی فعاالن بازار، آموزش و نظارت بر 
عدم تخطی صاحبان مجوز از قانون را دنبال کنند.

۴. از ایجاد مشــاغل تسهیل گر کســب و کار و با 
ماموریت هایی همچون هدایت و مشاوره، خدمات 
تحقیق و توسعه، طراحی و تکمیل زنجیره ارزش، 
دسترســی به بازار و دسترســی به منابع مالی 
حمایت کنید. وظیفه مهــم اتحادیه های صنفی 
نیز به جای صدور مجــوز و وضع محدودیت های 
مختلف صنفــی باید به ایــن امور تغییــر یابد. 
باور عملی داشته باشــید که پول پاشی و تأمین 
نقدینگی کســب و کارهایی که از اســاس غلط 
طراحی شده اند یا تخصیص ارز ارزان برای واردات 
برخی کسب و کارها، اصرار بر اشتباهی تکراری 

و رانت زاست.
۵. مجوزهــای شــروع کســب و کار را )در 
موضوعاتی که تبعات آنها جبران ناپذیر نیســت( 
با اســتعالم های برخط و در یک روز کاری صادر 
کنید. امــا همزمان اعالم کنیــد: »حقوق مدنی 
ذی نفعــان و مســئولیت های دریافت کنندگان 
مجوز چیســت؟«، »تنبیه هــای بازدارنده برای 
هرگونــه تخلــف دریافت کننــدگان مجــوز از 
مسئولیت ها کدام اســت؟« و »جوایز سوت زنی 

تخلف دریافت کنندگان مجوز چیست؟«
۶. به هر طریق ممکن مانع از تعطیلی بنگاه های 
فعال تولیدی توســط بانک ها در فرایند وصول 
مطالبات شــوید. اگــر همین یک قانون ســاده 

»تملک بانک بر یک بنگاه، نباید مانع اســتمرار 
تولید شــود« را اعمال نمائید، اصالح مهمی رخ 

خواهد داد.
۷. فرآیندی شــفاف برای مجازات مدیرانی که با 
تصمیمات اشتباه و تدابیر ناگهانی، موجب ورود 
خســارت به فعاالن بخش خصوصی می شــوند 
طراحی کنید و بودجه دســتگاه های متخلف را 
به نفع جبران خسارت وارده بر بخش خصوصی، 

کاهش دهید.
۸. هر ســال گزارشــی از درجه رقابت و انحصار 
در بخش هــا و بازارهــای مختلف با ذکر ســهم 
بخش دولت- بخش غیردولتی منتشــر کنید و 
مشوق های الزم برای شکســتن انحصار بخش 
دولتی و عمومی را اعالم نمائید تا دولت، تدریجاً 
رقابت با بخش خصوصی و تعاونی را کنار بگذارد.

۹. بــا وضع مالیــات بر مجمــوع درآمــد افراد 
به نحوی که در ســال های اولیه اجــرا صرفاً به 
صدک های بــاال درآمدی اصابــت کند، ضمن 
کنتــرل رفتارهای ســفته بازانــه در بازارهای 
مختلف، به شفاف سازی داوطلبانه تراکنش های 
بانکی بــزرگ توســط دارندگان حســاب های 
متعلق بــه آنها کمــک نمائید. ضمــن اینکه از 
طریق وضع مالیات بر عایدی ســرمایه، پشتوانه 
اجرایی کافــی بــرای مقابله با ورود اشــخاص 
حقوقی دولتــی و بانک ها به بــازار دارایی هایی 
مانند مســکن فراهــم نمائید. به ایــن ترتیب 
 امیدها برای بازگرداندن صرفــه به فعالیت های

 مولد احیا خواهد شد.
۱0. تا زمان تصویب قانــون در مجلس، با ابالغ 
تصویب نامه ای موقعیت های تعارض منافع درون 
دولت را مدیریت نمائید و از نقش آفرینی صاحبان 
ثروت در خلق ضوابط و مقــررات مولد انحصار و 

رانت، جلوگیری کنید.
ضمن اطالع از محدودیت در چارچوب اختیارات 
دولــت در اجرایی ســازی برخــی راهکارهای 
برشمرده شده فوق، همچنان باور داریم سر آغاز 
چنین تحوالتی، دولت بوده و در صورت عزم جدی 
دولت و با توجه به جایگاه ویژه دولت در شورای 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا، جلب مساعدت 
رؤسای سایر قوا در خصوص موارد یاد شده دشوار 

نخواهد بود.

علی مظفــری رییس کانون ســردفتران ازدواج و 
طــالق از اعمال محدودیت ثبت طــالق در دفاتر 

طالق سراسر کشور خبر داد.
اعالم تعداد سهمیه مجاز دفاتر طالق جهت ثبت 
طالق به تفکیک استان های سراسر کشور در هر 

سال به شرح جدول باالست.
مظفری پیش تر در این بــاره گفته بود: در اجرای 
سیاســت های قوه قضاییه در مبارزه با فســاد به 
تقاضــای کانــون ســردفتران ازدواج و طالق و 
موافقــت ســازمان ثبت با بخشــنامه ریاســت 
قــوه قضاییــه جهت ثبت طــالق در هــر یک از 

 دفاتر طــالق محدودیت و ســقف معینی تعیین 
می شود.

میزان طــالق در شــهرهای مختلــف متفاوت 
است و بر همین اســاس نمی توان تعداد خاصی 
را برای این موضــوع تعیین کرد؛ لــذا فرمولی را 
بــرای محدودیت ثبــت طالق در نظــر گرفتیم، 
بدین صورت که دفترخانه های هر شــهر بر اساس 
میانگین طالق واقع شــده در ســال گذشــته به 
نســبت دفاتر آن شــهر ضرب در ۲0 درصد می 
 شــوند و بیشــتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طالق را 

ندارند.

شاخص بورس روز شــنبه در ابتدای هفته با ۵۷۹0 
واحد افزایش، رکورد ۴۱۷ هزار واحد را هم شکست. به 
گزارش ایسنا، در معامالت روز شنبه بورس اوراق بهادار 
تهران به روند افزایشی هفته قبل ادامه داد و به بیش از 
۴۱۷ هزار واحد رسید که رکورد جدیدی در تاریخ بازار 
سرمایه است. روز شنبه شاخص کل هم وزن نیز 3۶۹۱ 
واحد رشد کرد و در رقم ۱3۵ هزار و ۵۴۱ واحد ایستاد.
روز شــنبه معامله گران در بورس اوراق بهادار تهران 
۶۶۸ هزار و ۴۱۶ معامله انجام دادند که بیش از ۴00 
هزار میلیارد تومان ارزش داشت. براین اساس، تعداد 
و ارزش معامالت در بورس اوراق بهادار تهران رشــد 

چشمگیری را تجربه کرده است. در بورس تهران، روز 
شنبه شرکت مخابرات ایران، گروه مپنا و گروه مدیریت 
سرمایه  گذاری امید باالترین تاثیر را در مثبت شدن 
شاخص داشتند و در مقابل شرکت ملی صنایع مس 
ایران باالترین  تاثیر منفی را روی شــاخص گذاشت.

روز شنبه شرکت سایپا، بانک ملت، بانک تجارت، بانک 
اقتصاد نوین، شرکت فوالد مبارکه اصفهان و پاالیش 
نفت اصفهان نمادهای پربیننده بودند. در این میان 
فرابورس نیز از روند بورس پیروی کرد و افزایش یافت؛ 
به طوری که شــاخص کل در این بورس با ۶3 واحد 

افزایش به ۵3۵۱ واحد رسید.

اقتصاددانان   در  نامه  به رئیس جمهور خواستار شدند

رفع  انحصار  در صدور مجوز کسب و کار

بورس  رکورد ۴۱۷ هزار واحد را هم شکستثبت طالق سهمیه بندی شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

 هر گرم طال از مرز ۵۰۰ تومان عبور کرد
 روز شنبه نرخ هر قطعه سکه تمام طرح جدید با افزایش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز پنجشنبه به ۴ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان رسید. افزایش قیمت اونس جهانی و نیز افزایش نرخ دالر در بازار ارز 

داخلی موجب شد تا قیمت انواع سکه و طال تحت این عوامل دچار نوسان شود. به طوری که نرخ هر قطعه سکه تمام طرح جدید با افزایش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز پنجشنبه به ۴ میلیون و ۹۲۵ هزار 
تومان رسیده است. همچنین نرخ هر قطعه سکه تمام طرح قدیم ۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی نیز 

۹۲۰ هزار تومان است.نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز با افزایش ۹ هزار تومانی نسبت به روز پنجشنبه به ۵۰۱ هزار و ۹۰۰ تومان و هر مثقال طال به ۲ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان رسیده است.
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افزایش قیمت مواد غذایی 
به موضوعی چالشی برای 
مردم و مصــرف کنندگان 
تبدیل شده اســت. امروز 
دغدغه تمام مردم گرانی 
های بی پایانی اســت که زندگی و معیشت آنها را 
تحت تاثیر قرار داده اســت. توان اقتصادی روز به 
روز کاهش پیدا می کند در حالی که قیمت کاالها 
روز به روز در حال افزایش است. دالیل بسیاری در 
وقوعاین اتفاق دخالت دارند که در سایه کم کاری 
و عدم نظارت ها گرانی ها به اوج خود رسیده است. 
متاســفانه توان دولت در کنترل بازار نیز کاهش 
یافته و مسئوالن عطای مدیریت بازارها را به لقای 
آن بخشــیده اند. تحریم ها هم البته تاثیر بسیار 
زیادی در افزایش قیمت کاالهای اساســی و مواد 
خوراکی مورد نیاز مردم داشــته است. به رغم این 
حقیقت اما مسئوالن همواره تاثیر منفی تحریم ها 
بر بازارها را انکار می کنند و معتقدند که تحریم ها 
نتوانســت بر قیمت کاالها و توان معیشتی مردم 

تاثیر بگذارد. 
مرکز آمار ایران گزارش داده اســت که متوســط 
افزایش قیمت گــروه خوراکی هــا در آذر ۱۳۹۸ 

نسبت به ماه مشابه ســال قبل به حدود ۳۰ درصد 
رسیده است. بر اساس این گزارش، در میان اقالم 
مختلف خوراکی، گروه سبزیجات و حبوبات نسبت 
به آذر پارســال حدود ۴۸ درصد گران شده اند که 
باالترین افزایش قیمت میان خوراکی ها محسوب 
می شود. گروه گوشــت قرمز و سفید )ماکیان( ۳۲ 
درصد و نان و غالت تا ۳۰ درصد گران شده است. 
یکی دیگر از گروه های خوراکی اساسی که افزایش 

قیمت قابل توجهی داشته گروه لبنیات و تخم مرغ 
است که حدود ۲۵ درصد نسبت به پارسال گرا ن تر 

شده است.
این در حالی اســت که تغییــر قیمت محصوالت 
خوراکی پس از افزایش قیمت بنزیــن در آذر ماه 
نشان می دهد قیمت گوجه فرنگی نسبت به ماه قبل 
یعنی ماه ابان تا ۱۷۱ درصد افزایش داشــته است. 
این افزایش قیمت در گزارش جدید مرکز آمار در 

رابطه با متوسط قیمت اقالم خوراکی مناطق شهری 
منعکس شده اســت. این گزارش می گوید قیمت 
هر کیلو گوجه فرنگی در آذرماه به طور متوســط 
پنج هزار و ۲۰۰ تومان بود که نســبت به متوسط 
آبان حدود هزار و ۳۰۰ تومان افزایش داشــت.  در 
این گزارش آمده قیمت پیــاز ۲۴.۶ درصد و خیار 
با ۱۴ درصد پس از گوجه فرنگی بیشترین افزایش 
قیمت را نسبت به آبان ماه داشته اند. مرکز آمار چند 
روز پیش نیز نرخ تورم در آذرماه را ۴۰ درصد اعالم 

کرده بود.

تمام کاالهای اساسی را به وفور در بازار 
در اختیار مردم گذاشتیم

طی روزهای گذشــته اما رئیس جمهور از عملکرد 
دولت در برخــورد با تحریم هــای آمریکا و بحران 
اقتصادی ایران دفاع کرده و اعالم کرد که هرچند 
قیمت برخی از کاالها در ایران باال رفته، اما کشور 
دچار "قحطی" نشده است. روحانی در ستایش از 
سیاست های اقتصادی چند ســال اخیر گفت:"ما 
بدون اینکه کشور را کوپنی کنیم اداره کردیم. تمام 
کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم را به وفور در بازار 
در اختیار مردم گذاشتیم." او افزود:"حاال ممکن 
است مردم بگویند گران شده و مشکل داریم. درست 
می گویند. ولی ما قحطی نداریم و نایاب شدن کاال 

نداریم. سیستم کوپنی شدن کاال نداریم."

متوسط افزایش قیمت گروه خوراكی ها در آذر 1398 نسبت به ماه مشابه سال قبل به 3۰ درصد رسید

کاهش  روز به روز قدرت  خرید  مردم 
قیمت گوجه فرنگی نسبت به ماه قبل 171 درصد افزایش داشته است

کاهش نفوذ دولت بر بازارها
محمود جامساز، اقتصاددان

تا زمانی که در کشور شاهد تورم باشیم گرانی وجود خواهد داشت. نرخ تورم تعیین کننده بسیاری از اتفاقات اقتصادی است که در کشور شاهد آن هستیم. گرانی کاالها به دلیل افزایش نرخ تورم مدت هاست که وجود دارد و وضعیت 
اقتصادی و معیشتی مردم راتحت تاثیر قرار داده است. نرخ تورم افزایش پیدا می کند و افزایش سطح قیمت ها اتفاق می افتد و به دنبال آن توان اقتصادی کاهش می یابد. همچنین با افزایش قیمت ها تقاضا افزایش پیدا می کند 
 و همین افزایش تقاضا موجب گرانی در بازارها می شود.  از طرفی دیگر موضوع درآمدها و ارزش پول ملی مطرح می شود. همزمان شاهد کاهش ارزش پول ملی و کاهش سطح درآمدها هستیم،  آثار نامطلوبی بر زندگی مردم و 
 مصرف کنندگان داشته است. هم دستمزدها و هم ارزش پول ملی پایین است بنابراین نمی توان انتظار داشــت قدرت خرید بدون تغییر باقی بماند. دو علت تورم و کاهش ارزش پول ملی در کنار هم موجب افزایش قیمت ها 
می شود و بازار را از دست دولت خارج کرده است. توان دولت در کنترل و مدیریت بر بازارها کاهش پیدا کرده و گرانی بر بازار سایه افکنده است. این بدان معناست که دولت در وضعیتی قرار ندارد که بتواند کنترل قوی و هوشمندانه 

در مورد قیمت ها داشته باشد. البته باید متذکر شد که تورم در اثر افزایش نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت ها ایجاد می شود و قدرت خرید را پایین می آورد، اما گرانی در ارتباط مستقیم با سطح دستمزدها و حقوق هاست.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه 
هزینه معیشت خانوار کارگری بر اساس تورم دی ماه تا 
پایان ماه جاری نهایی می شود، گفت: هزینه معیشت 
مبنای ورودی به مذاکرات دستمزد ۹۹ کارگران است. 
فرامرز توفیقی با بیان اینکه حداکثر تا پایان بهمن ماه، 
هزینه معیشــت ماهانه زندگی کارگران، به عنوان 
ورودی مباحث تعیین دستمزد نهایی می شود گفت: 
مرجع ما برای تعیین هزینه های معیشت، اطالعات و 
نرخ تورم اعالمی از سوی مرکز آمار ایران به عنوان تنها 
مرکز رســمی اعالم کننده آمار و اطالعات اقتصادی 
کشور است. وی افزود: یکی از متقن ترین ورودی های 
ما برای آغاز مذاکرات دستمزد ۹۹، به طور قطع هزینه 
معیشت، آن هم به استناد اطالعات مرکز آمار ایران 
است.رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار با بیان 
اینکه جلسات شورای عالی کار برای ورود مستقیم به 
مقوله دستمزد، در اسفندماه برگزار می شود، تاکید 
کرد: به همین منظــور باید تا پایان مــاه جاری، در 
خصوص میزان حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک 
خانوار کارگری در کارگروه دستمزد، به جمع بندی 
برسیم تا فاصله معیشت تا دستمزد، به عنوان بحث 

ورود به مذاکرات تعیین مزد مشخص شود.
توفیقی همچنین گفت: بعد از افزایش دستمزد ۹۸، 
سهم دستمزد از هزینه خانوار نسبت به سال های قبل، 
کمی افزایش یافت و بخشــی از کاهش قدرت خرید 
خانوار جبران شد؛ اما در ابتدای امسال دستمزد، حدود 
۴۵ درصد از هزینه خانوار را پوشش می داد؛ اما بر اساس 
رصد قیمت های رسمی اقالم اساسی، قدرت خانوار از 
ابتدای امســال به تدریج کاهش یافت؛ به طوری که 
تا پیش از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین، 
سهم دستمزد از پوشش هزینه های زندگی به ۳۲ تا ۳۳ 
درصد رسید و عماًل هزینه های ماهیانه ۳ برابر درآمد 
شد. این فعال کارگری با بیان اینکه قطعاً سهم دستمزد 
از هزینه خانوار کمتر شده است، گفت: طی سال های 
گذشته، هزینه های کلی خانوار به عنوان مبنای هزینه 

معیشت ماهیانه استخراج می شد؛ اما امسال بنا داریم 
ســهم گروه های مختلف هزینه ای از جمله مسکن، 
درمان، خوراک، حمل و نقل و غیره را به تفکیک در 
هزینه خانوار استخراج کنیم تا به عدد نزدیکتری در 

حوزه هزینه کرد ماهیانه خانوار برسیم.
وی با اشاره به حضور کارشناسان مرکز آمار در جلسه 
کارگروه دستمزد شورای عالی کار یادآور شد: در حوزه 
تورم و روش محاسبه آن، نمایندگان مرکز آمار مؤلفه ها 
و اقالمی را مورد محاسبه قرار می دادند که در اقالم و 
سبد معیشت روزمره زندگی کارگران وجود ندارند و 
این موضوع، باعث می شد تا میانگین نرخ تورم زندگی 
کارگری به واسطه کاالهای غیرمرتبط کاهش یابد؛ 
البته نحوه محاسبه تورم از سوی کارشناسان مرکز آمار، 
بر اساس استانداردهای قانونی است؛ اما آنچه که برای 
ما به عنوان نمایندگان کارگری مهم بود، استخراج نرخ 
تورم بر اساس اقالم موجود در سبد معیشت و زندگی 
روزمره کارگران است. رئیس کارگروه دستمزد شورای 
عالی کار تاکید کرد: اقالم مورد محاسبه نمایندگان 
کارگری برای اســتخراج نرخ تــورم واقعی زندگی 
کارگران، ۱۱۴ قلم کاال است که این اقالم بیشترین 
سهم را در هزینه زندگی دارند. دستمزد ساالنه جامعه 
کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی هر ساله با 
حضور نمایندگان کارگــری، کارفرمایی و دولت در 
شــورای عالی کار به ریاســت وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و در روزهای پایانی اسفندماه تعیین می شود. 
بر این اساس، ۲۸ اسفند سال گذشته، دستمزد سال 
۹۸ کارگران با تصویب شورای عالی کار برای »حداقلی 
بگیران« )کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار 
کار قرار دارند( با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون 
و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد. همچنین میزان 
دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که 
تحت عنوان »سایر سطوح مزدی« شناخته می شوند، 
۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار 

۱۱۸ تومان تعیین شد.

مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شهری کشور از 
حذف سهمیه سوخت تاکسی های فاقد پروانه از اول 
اسفند خبر داد. مرتضی ضامنی در این باره اظهارکرد: 
هیئت وزیران طی مصوبه ای به مجموعه وزارت کشور 
تکلیف کرده تا تاکســی های غیر فعال به خصوص در 
کالن شهرها را شناسایی کند و پیرو این مصوبه اتحادیه 
تاکسیرانی های شهری کشور، ســامانه جامع ناوگان 
تاکســیرانی را راه اندازی کرد تا فراینــد صدور پروانه  
در شــهرهای مختلف به صورت برخط در این سامانه 

گزارش شود.
وی گفت: با توجه به اجرای طرح سهمیه بندی سوخت 
و اهداف تعریف شده در این طرح مبنی بر ارائه سهمیه 
سوخت به ناوگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی 
شهری، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان 
فعال در این حوزه، طرح حذف سهمیه سوخت ناوگان 

فاقد پروانه به کار گروه مربوطه داده شد و این پیشنهاد 
به تصویب کارگروه رسید.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور افزود: 
پیرو این مصوبه، تاکسی های فاقد پروانه تا ۳۰ بهمن 
فرصت دارند تا نسبت به دریافت و یا تمدید پروانه خود 
اقدام نمایند، در غیر اینصورت در گام نخســت از اول 
اسفند ماه سهمیه سوخت عمومی این گروه از ناوگان 

حذف خواهد شد.
ضامنی در پایان خاطرنشــان کرد: پروانه تاکسیرانی 
معتبر با استناد به قوانین و ضوابط حاکم بر تاکسیرانی 
شرط اصلی برای فعالیت و تردد تاکسی در سطح شهرها 
و همچنین دریافت هرگونه خدمات اداری از ســوی 
سازمان های تاکسیرانی به شمار می آید و تاکسیرانان 
باید در خصوص تاریخ انقضاء پروانه تاکسیرانی خود 

دقت و اهتمام ورزند. 

عضو هیات رئیسه انجمن صادرکنندگان و بافندگان 
فرش دستباف گفت: امسال صادرات فرش ما به ۴۵ 
میلیون دالر رسیده که این رقم یعنی یک فاجعه ملی 

برای تجارت کشور.
رضی حاج آقامیری در خصــوص وضعیت فرش در 
ســال ۹۸ و حضور هندی ها و چینی ها در این بازار 
گفت: اینکه برخی اعالم می کننــد چین تبدیل به 
رقیب ایران در این حوزه شده خالف واقعه است. بعد 
از انقالب  برخی از ایرانی ها به خصوص کلیمی ها به 
آمریکا مهاجرت کردند و به فعالیت در حوزه فرش روی 
آوردند. آنها نیز همگام با سایر صنایع آمریکا شروع به 
سرمایه گذاری و تولید فرش دستباف در چین کردند 
که البته تمام طرح های آن ایرانی بود و حتی به مدت 
دو دهه در بازار جهانی حضور داشــتند اما با توجه به 
توسعه صنعت و اقتصادی چین این صنعت به حاشیه 
رفت و می توان گفت دیگر چینی ها در بازار تولید فرش 

دستباف حضور ندارند.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در هند نیز وضعیت 
به همین گونه است فقط تفاوت آن این است که آنها 
هنوز در بازار حضور دارند به عالوه آنکه افغانســتان، 
ترکیه و پاکســتان نیز در این حوزه شروع به فعالیت 

کردند. وی در خصوص علت اصلی کم شــدن سهم 
ایران از بازار فرش دستباف جهانی گفت: واقعیت این 
است که ما عقب کشیده ایم و آنها ما را عقب نبرده اند. 
ما هیچ فعالیتی جهت مقابله و رقابت با این کشورها 
نداشتیم، دولت هم هیچ حمایتی از صادرکنندگان 
فرش دســتباف انجام نداد در حالی که تمام رقبای 

ما از حمایت دولت های مطبوع خود برخوردار بودند.
حاج آقامیری افزود: مسائلی که ربطی به فرش ندارند 
همچون سیاســت خارجی ما و تحریــم آمریکا نیز 
اثرگذاری خاص خودش را داشت. تحریم های آمریکا 
به صورت غیرمستقیم بیشتر کاالها را هدف قرار داد 
اما اهمیت فرش بدان حد بود که این کاال مشــخصا 
در لیست تحریم قرار گرفت. این در حالی بود که ۳۰ 
درصد صادرات ما به آمریکا بود. همین عوامل باعث شد 
که امسال صادرات فرش ما به ۴۵ میلیون دالر برسد 

که این رقم یعنی یک فاجعه ملی برای تجارت کشور.
وی با اشاره به گستردگی این صنعت در کشور گفت: 
متاسفانه کشور ما در بحث آمار بسیار ضعیف است به 
طوری که برخی مدیران بنا به مصلحت و صالحدید 
خود آمارها را تغییر می دهند پــس نمی توانیم آمار 

دقیقی از افراد شاغل در این حوزه بیان کنیم.

گزارش ها حاکیســت که سرویس اســتریم آنالین 
موســیقی آمازون تاکنون بالغ بر ۵۵ میلیون کاربر را 
به خود جذب کرده اســت. این روزها کاربران به نظر 
می رســد که از سرویس و اپلیکیشــن های پخش و 
استریم آنالین موسیقی در جهان استقبال بی نظیری 
نشــان داده و به دانلود اپلیکیشن های پخش آنالین 
موسیقی اقدام کرده اند. حاال تازه ترین گزارش های 
منتشر شده در وب سایت های اپل اینسادیر و سی نت 
نشان می دهد که شرکت آمازون توانسته است تاکنون 
بالغ بر ۵۵ میلیون کاربر را به سمت و سوی خود جذب 
کند. این در حالیست که یکی از بزرگترین رقبای آن 
سرویس اپل موزیک و اســپاتیفای به شمار می رود 
و حاال موفق شده اســت با جذب تعداد قابل توجهی 

از کاربران و عالقمنــدان، فاصله خود را با آنها کاهش 
دهد.     کاربران به صورت رایگان و پولی قادر خواهند 
بود از ســرویس های پخش موزیک آنالین بهره مند 
شــوند. این برنامه ها قابلیت های متفاوتی دارند که 
برای کاربران مختلف در سراسر جهان می تواند مفید 
و کاربردی باشد. به عبارتی دیگر، باید گفت برنامه های 
این چنینی به کاربران این امــکان را می دهند حتی 
بدون اشتراک ماهانه و پرداخت حق اشتراک، به حجم 
وسیعی از موسیقی های موردنظر و موردعالقه به صورت 
آنالین خود گوش فرادهند. از معروف ترین و بهترین 
سرویس های استریم و پخش آنالین موسیقی در جهان 
می توان به اسپاتیفای، اپل موزیک، آمازون، ساندکالد، 

گوگل پلی موزیک، پاندورا، تیدال و دیزر اشاره کرد.

مسافرانی که مسیر روزمره 
عبور و مرور خــود را با مترو 
طی می کنند بر این باورند 
که در ماههای اخیر به ازای 
هر یک مســافر متــرو، دو 
دستفروش در واگن ها فعالیت و درآمدزایی می کنند. 
وضعیت نابسامان حضور دستفروشان در فضای کوچک 
واگن ها که در شرایط فعلی به دلیل افزایش نرخ بنزین 
و گرانی کرایه ها بسیار شلوغ تر از گذشته شده نارضایتی 
بسیاری از مسافران را موجب شده است. گستره فعالیت 
این افــراد در متروها تا اندازه ای افزایش یافته اســت 
که بسیاری از آنها جایگاههای ثابتی در ایستگاه های 
انتظار قطارها برای خود دست و پا کرده اند و به واگن 

ها هم ورود نمی کنند. برخــی معتقدند که همچون 
دستفروشان دیگر در سطح شهر این افراد بابت گستردن 
بساط ثابت اجاره هایی را نیز پرداخت می کنند. گردش 
مالی بسیار باالیی حاصل فعالیت دستفروشان متروی 
تهران گزارش شده که میلیاردها تومان ماهانه بدون 
دردسر به جیب این افراد می رود. متاسفانه در برخورد با 
دستفروشان سلیقه ای عمل می شود که این امر موجب 
می شود که مهاجرت به کالنشــهر ها بیشتر شود زیرا 
بسیاری از دستفروشــان حاضر در ایستگاه های مترو 
به صورت گروهی از یکی از شهرســتان ها برای کار به 

تهران آمده اند.
متاسفانه ۹۰ درصد دستفروشان مترو را زنان تشکیل 
می دهند که به ناچار برای گــذران زندگی از صبح تا 
شــب در واگن های مترو به دنبال درآمدزایی هستند. 
زنان دستفروش مترو فقط محصول تغییرات اقتصادی 
نیستند و به عنوان یک عامل تغییر اجتماعی باید مورد 

مطالعه قرار گیرند زیرا با این کار توانسته اند نظم عمومی 
و فضای عمومی یکی از مهم ترین مراکز عمومی تهران 
را به چالش کشیده و هر روز به همه یادآوری کنند که 
زنانی در این شهر هستند که احتیاج به کار دارند. زنانی 
که هیچ کس قادر نبوده برای شان کسب و کار مناسبی 

ایجاد کند.

کسی ادعا دارد که درآمد میلیونی داریم؟
 یکی از دســت فروشــان مترو امــا در اظهارنظری به 
"کسب و کار" می گوید: می گویند که دستفروشها باید 
از سطح شــهر و مترو جمع آوری شوند. اما آیا کسی از 
اجاره غرفه های مترو خبر دارد؟ اجاره هر میز در زیر گذر 
ولی عصر در ماه ۱۰ میلیون تومان و آزادی ۶ میلیون در 
ماه است. با این اوضاع بد اقتصادی چطور می شود این 
اجاره ها را پرداخت کرد. اگر شهرداری واقعا دلسوز است 
و می خواهد کاری انجام دهد اجاره ها را کاهش دهد. 

ما همیشه بجای حل مســئله بفکر پاک کردن مسئله 
هستیم. من خودم مستاجرم با پدر سرطانی کجا به من 
کار می دهند. مخارج زندگی را چطور تامین کنم. دستها 
و پاهایم درد می کند. فکر می کنید حمل ساک به آن 
سنگینی کاره راحتی است. چه کسی ادعا دارد که درآمد 

میلیونی داریم؟

کیف و چمداني هایي به اندازه خود واگن هاي قطار
از سوی دیگر مسافری که ســوار واگن های مترو است 
اظهار می کند: با دستفروشی مشلی ندارم اما نه وقتي 
که با کیف و چمداني هایي به اندازه خود واگن هاي قطار 
وارد مي شوند و از این سر قطار به اون سر قطار مي روند و 
مسافر را له مي کنند . مسافران مترو مجبورند خودشان 
را فقط چپ و راست کنند. خب تعداد دستفروش ها هم 
که کم نیست و واقعیت این است که به ازای هر مسافر دو 

دستفروش در واگن وجود دارند.

به ازای هر یک مسافر مترو، دو دستفروش در واگن ها درآمدزایی می كنند

هزارتوی شناسنامه دار کردن دستفروشی
به ازای هر یک مسافر مترو، دو دست فروش در واگن ها درآمدزایی می كنند

فعالیت دست فروشان نیازمند شناسنامه دار کردن است
علی دینی، اقتصاددان

در رابطه با موضوع دستفروشی صحبت های زیادی داشته ایم. در بعد بد آن باید به  تقابل این افراد با مغازه داران اشاره کرد و از سوی دیگر این افراد حتی با وجود کسب درآمد نارضایتی شغلی دارند. در حال حاضر افراد بیمار در کشور در حال 
افزایش هستند و ایجاد شغل برای این تعداد کاری است که دولت هنوز نتوانسته در آن به موفقیتی دست پیدا کند. به هر ترتیب کسب درآمد برای این افراد مهم است و بسیاری از آنها از روی ناچاری به این کسب و کار روی آورده اند.  تعارض 
منافع میان دستفروشان و خرده فروشان مغازه دار بزرگ ترین چالشی است که این روزها درباره دستفروشی می توان به آن پرداخت. درست است که قضیه مترو با حاشیه خیابان تفاوت هایی دارد اما ماهیت شغلی همان است. اما از سوی 
دیگر در رابطه با بعد مثبت آن باید اشاره شود که عده ای از این طریق می توانند درآمدی کسب کنند و امرار معاش و معیشت آنها در خطر قرار نمی گیرد. هرچند ممکن است سطح درآمدی این افراد زیاد نباشد اما این اجازه را به آنها می دهد 
که از پس برخی هزینه های زندگی بربیایند. همچنین دستفروشان با این شغل می توانند قیمت برخی کاالها را در بازارها تعدیل کنند و جلوی گرانفروشی را بگیرند.  اما برای ادامه روند فعالیت دستفروشان نیازمند شناسنامه دار کردن آنها 
هستیم.این شغل برای بسیاری از افراد تنها راه چاره کسب درآمد است و عده ای را از بیکاری نجات داده  اما ادامه فعالیت آنها با این روند مشکل ساز شده است. الزم است ادامه دستفروشی همراه با شناسنامه دار کردن آن باشد. باید دستفروشی 

رسمیت پیدا بکند و افراد درگیر در آن ضمن احساس هویت اجتماعی و رضایت شغلی، شامل مزایای شاغالن در بخش رسمی با پوشش بیمه ای شوند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

۵۵ میلیون کاربر؛ افتخار جدید سرویس پخش موسیقی آمازون

حذف سهمیه سوخت تاکسی های فاقد پروانه از اول اسفند

آغاز چانه زنی برای تعیین دستمزد كارگران

هزینه معیشت خانوار برای ورود به دستمزد تا پایان بهمن نهایی می شود

تمام دولت ها به جز ایران از صادركنندگان حمایت می كنند 

۴۵ میلیون دالر صادرات فرش دستباف یعنی فاجعه
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در حالي دومين نشست ســرمايه گذاري فناوري با حضور 
سرمايه گذاران ارشد بيش از 11 كشور جهان با موضوع ارائه 
فرصت هاي سرمايه گذاري قرار است در 15 و 16 بهمن ماه 
برگزار شود كه اين نشست ها مي تواند پاي سرمايه گذاران 
خارجي را به ايران باز كند؛ ســرمايه گذاراني كه در شرايط 
حال حاضر در كشور ما بار خود را بسته اند و به تدريج از ايران 
مي روند. به گزارش كســب وكار، به گفته ميالد صدرخانلو، 
معاون دبير شبكه تبادل و انتقال فناوري كشورهاي دي ۸، 
هدف از دومين نشست سرمايه گذاري تسهيل سرمايه گذاري 
 ،D۸ است. گروه D۸ روي پروژه هاي فناورانه در كشورهاي
به عنوان سازماني جهت بهبود موقعيت  كشورهاي در حال 
توسعه در اقتصاد جهاني، متنوع سازي و ايجاد فرصت هاي 
جديد در روابط تجاري، افزايش مشاركت در تصميم گيرها 
در سطح بين المللي و فراهم آوردن استاندارد  زندگي بهتر بين 
هشت كشور، بنگالدش، مصر، اندونزي، ايران، مالزي، نيجريه، 

پاكستان و تركيه ايجاد شده اســت. با توجه به پراكندگي 
جمعيتي، اين گروه بسيار استراتژيك بوده و تعامالت بسيار 
گسترده اي در حوزه اقتصادي و فناوري با هدف شبكه انتقال 
تكنولوژي و فناوري در حال اجرا است. نشست سرمايه گذاري 
فناوري TIM2020 يكي از رويدادهاي گروه D۸ است كه 
دبيرخانه دائم آن در ايران و در محل پارك فناوري پرديس قرار 
دارد. دبير اين رويداد صفاري نيا، رئيس پارك فناوري پرديس 
و معاون دبير اين نشســت ميالد صدرخانلو، رئيس شبكه 
فن بازار ملي ايران هســتند. در اين راستا ميالد صدرخانلو، 
معاون دبير شــبكه تبادل و انتقال فناوري كشورهاي دي-
هشت، حسيني مجري برگزاري و عبدي مشاور بين الملل 
در حوزه تعامالت اقتصادي در اين راستا توضيحاتي دادند. 
صدرخانلو درباره اين نشســت گفت: »اين نشست با هدف 
تسهيل سرمايه گذاري در اين ۸ كشــور فعاليت مي كند و 
در اين اجالس سعي مي شود تا شركت هاي سرمايه گذاري 

از ۸ كشور را در اين نشست گرد هم آوريم. همچنين تالش 
مي كنيم تا ســرمايه گذارهاي داخلي و خارجي همكاري 
خوبي را در خالل اين رويداد داشــته باشــند تا زمينه ساز 
ســودآوري بوده و تعامالت بين طرفين گسترش يابد. «به 
گفته صدرخانلو، اين نشســت با هدف تشويق كشورهاي 
اسالمي جهت انتقال فناوري، ترغيب همكاري في مابين و 
همكاري هاي سازنده شركت ها و سازمان ها صورت مي پذيرد. 
همچنين با توجه به تصميم شــوراي راهبري اين نشست، 
موضوعات اصلي برگزاري نشست 2020، پيگيري مصوبات 
گذشته و شناسايي و ارائه فرصت هاي سرمايه گذاري تعيين 
شــد. صدرخانلو گفت: »در حال حاضر بالغ بر 20 شركت 
شامل ســرمايه گذاران، كارآفرينان و فرشتگان كسب وكار 
خارجي از 6 كشور پاكســتان، نيجريه، اتيوپي، بنگالدش، 
لبنان و هند جهــت حضور در اين نشســت اعالم آمادگي 
كرده اند. همچنين در اين رويداد در حدود 100 سرمايه گذار 

داخلي از جمله انجمن VC، صندوق نوآوري و شــكوفايي 
و … حضور خواهند داشــت. «معاون دبير نشست 2020 
درباره ايده ها و طرح هاي پذيرفته شده گفت: »محدوديت 
بيان طــرح نداريم و تمام حوزه هاي فنــاوري مي توانند در 
اين رويداد شــركت كنند. در حال حاضــر نيز تجهيزات 
پزشكي، نيرو و دارو بيشــترين طرح ها را تشكيل داده اند. 
«او ادامه داد: »امســال 6 بخش استراتژيك و مهم داريم. ما 
در 2020 پنل هاي تخصصي ســرمايه گذاري، تجربه هاي 
موفق اســتارت آپي )ايراني و خارجي(، معرفي فرصت هاي 
سرمايه گذاري، كارگاه هاي آموزشــي و جلسات B2B را 
برگزار خواهيم كــرد. « صدرخانلو درباره خروج ســرمايه 
سرمايه گذاران خارجي از ايران گفت: »خروج سرمايه از كشور 
را در خروج ارز از كشور نمي بينيم. با اين مدل سرمايه گذار 
 ايراني در سهام و سود آن شركت شريك شده كه ارزشمند

 خواهد بود و انتفاع آن به كشور باز مي گردد. «

معاون علمي و فناوري رئيس جمهوری با بيان اينكه تركيه 
دروازه صادرات شركت هاي ايراني است، بر لزوم تقويت 
همكاري ايران و تركيه در حوزه شركت هاي دانش بنيان 
و بر ضرورت رونق زيست بوم نوآوري با همكاري دو كشور 
تاكيد كرد. به گزارش ايسنا، ســورنا ستاري در همايش 
شركت هاي دانش بنيان و فناور تركيه و ايران در استانبول 
با بيان اينكــه ايران به كمك شــركت هاي دانش بنيان 
توانسته است تحول تازه اي در اقتصاد خود رقم بزند، افزود: 
تحريم هاي آمريكا مي توانست يك كشور را نابود كند، اما 
ايران روي پاي خود ايستاد. وي با اشاره به جهش علمي 
ايران در حوزه هاي مختلف فناوري، عنــوان كرد: ايران 
آماده توسعه زيرساخت ها و همكاري جدي براي انتقال 
فناوري ها در قالب شركت هاي دانش بنيان به تركيه است. 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوری تصريح كرد: نسل 
جديد جوانان خالق و كارآفرين در ايران، شــكل گرفته 
است كه قوانين بين المللي را به خوبي مي شناسد و مي تواند 
شريك خوبي براي شركت هاي تركيه باشد. معاون علمي 
و فناوري رئيس جمهوری گفــت: تركيه دروازه صادرات 
شركت هاي ايران است. تعامل ميان روساي جمهور دو 
كشور در يك سال نشان دهنده سطح باالي سياسي است؛ 
اما روابط حوزه اقتصادي بايد به سطح مطلوب برسد و تا 
دستيابي به هدف حجم تجاري ۳0 ميليارد دالري فاصله 
دارد. ستاري در اين نشست كه ميزبان حدود ۸0 شركت 
ايراني و 200 شــركت تركيه اي بود، افــزود: تحريم ها 

عليه ايران باعث شد تا توليد فناوري هاي بومي افزايش 
پيدا كند. حدود 200 شركت ايراني براي حضور در اين 
همايش اعالم آمادگي كردند، اما به داليلي ما تنها با ۸0 
شــركت حضور پيدا كرديم. وي با تاكيد بر لزوم تقويت 
روابط اقتصادي دو كشور، گفت: ما داراي روابط سياسي 
فوق العاده هستيم. بايد ســطح روابط اقتصادي ما نيز به 
سطح سياسي برسد. معاون علمي و فناوري رئيس جمهور 
در اين برنامه كه توسط مركز تعامالت بين المللي علم و 
فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ايران 
برگزار مي شود، با اشاره به اينكه دولت ها موظف به ايجاد پل 
ارتباطي بين بخش هاي مختلف دو كشور هستند، تصريح 
كرد: طرف تركيه و ايران بطور كامل از حمايت ما در اين 
زمينه برخوردار خواهند بود. محمد فرازمند، سفير ايران 
در تركيه با اشاره به ديدارهاي روز گذشته مقامات ايراني 
و تركيه در آنكارا اين نشست ها را نويدبخش آغاز دوره اي 
جديد در روابط دو كشــور دانســت و گفت: در سه دهه 
اخير 2۷ اجالس كميسيون هاي مشترك ايران و تركيه 
را برگزار كرديم. اين نشست ها بطور مستمر برگزار شده 
و آخرين نشست كميسيون در سپتامبر 201۹ در آنكارا 
برپا شد. حوزه بهداشتي و دارويي در اين آخرين نشست به 
فعاليت هاي كميسيون اضافه شد. كميسيون هاي مشترك 
دو كشور از فعالترين كميسيون هاي فعال در منطقه و دنيا 
هستند. با برگزاري كميسيون بيست و هشتم مشترك در 

تهران سال پرباري در روابط دو كشور رقم خواهد خورد. 

سيدرضا عظيمي، مدير اجرايي و دبير شوراي هماهنگي 
طرح احيا، فعال ســازي و توسعه معادن كوچك مقياس 
گفت: امروزه به اســتارت آپ ها به عنــوان يك فرصت 
توسعه اي غير قابل چشم پوشي در فضاي اقتصاد جهان 
نگاه مي شــود، اســتارت آپ هاي معدني نيز مي توانند 
به كمك توليد و بهــره وري در معــادن، ايجاد فرصت 
كسب وكار هاي جديد، بومي سازي فناوري ها و در نهايت 
رشد و توسعه اقتصادي بشتابند. عظيمي افزود: در اين 
زمينه، مجري طرح احيا، فعال ســازي و توسعه معادن 
كوچك مقياس نيز جهت ايجاد چارچوب هاي حمايتي از 
كسب وكار هاي نوپا و زيست بوم كارآفريني بخش معدن، 
در تالش است تا با حمايت از اين دسته كسب وكارها در 
راســتاي احيای معادن كوچك گام بردارد. او بيان كرد: 
هم اكنون ساختار تشكيالتي و سازماني اين طرح در كشور 
و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و نيز با حضور 
پر رنگ تشكل ها شكل گرفته و مهم ترين دستاورد اين 
طرح ايجاد نگاه نو در ســرمايه گذاري و مشاركت بخش 
خصوصي است. پايش هاي اســتاني تقريباً نهايي شده 
و از حدود 10۸۷ معدن پايش شــده بــراي 2۳۷ مورد 
 بررسي كلينيكي صورت پذيرفته و 5۸ مورد اقدام نهايي

 شده است. 
مدير اجرايــي و دبير شــوراي هماهنگي طــرح احيا، 
فعال سازي و توسعه معادن كوچك مقياس گفت: حمايت 
و هدايت اين طرح از طريق اتاق فكر وزارت صمت نيز انجام 

مي شود و اميد داريم با ايجاد يك استاندارد ساختاري و 
الگوي مناســب بتوانيم ادامه فرآيند را در آينده تسهيل 

و توسعه دهيم. 

استقبال كارآفرينان و معدني ها از ايجاد و 
توسعه استارت آپ هاي معدني

عظيمي تشريح كرد: اســتقبال كارآفرينان و معدني ها 
از ايجاد و توسعه اســتارت آپ هاي معدني موجب ايجاد 
بازار هاي جديد در صنايع مرتبط با معدن و ايجاد فضاي 
رقابت سالم و شفاف ســازي در اطالع رساني خواهد شد. 
روش هاي جديد در سرمايه گذاري و تامين مالي نيز هدايت 
نقدينگي در بخش هاي غير معدني را به سمت معدن ايجاد 
خواهد كرد. او بيان كرد: امروزه در رسانه هاي تخصصي تيتر 
استارت آپ با طعم معدن را درج كرده اند كه خود نشان از 
آغاز حركتي نو در توسعه افكار عمومي و قرهنگ سازي در 

بخش معدن است. 

جلوگيري از قاچاق كاال با پايش كسب وكارهاي اينترنتي
مدير پايشگر هوشمند مركز توسعه تجارت الكترونيكي گفت: با استفاده از طرح پايش هوشمند كسب وكار در فضاي مجازي مي توان از قاچاق كاال جلوگيري كرد. سارا جامي با اشاره به طرح پايش 
هوشمند كسب وكارها در فضاي مجازي و قابليت جلوگيري از قاچاق كاال، گفت: طرح پايش هوشمند كسب وكار ها، در فضاي مجازي اجرا شد كه بر فعاليت هاي كسب وكارهاي اينترنتي نظارت دارد. 

اين پايشگر هوشمند موجوديتي دارد كه سيستمي مي تواند از ورود قاچاق كاال جلوگيري كند. او بيان كرد: در گذشته نظارت بر كارهاي اينترنتي به صورت انسان  محور انجام مي شد، 
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شهردار اصفهان خبر داد:
اجرای پروژه های اصفهان 2020 در قالب های طرح 

های محرک توسعه در مناطق 15 گانه
شهردار اصفهان گفت: برخی از پروژه های طرح 
اصفهان 2020 در قالب طرح های محرك توسعه 
در مناطق 15 گانه اجرا می شــود و اين برنامه در 
بودجه سال ۹۹ شــهرداری هم لحاظ شده تا اين 
طرح ها اجرايی شــود.به گــزارش خبرنگار ما از 
اصفهان، قدرت اله نوروزی در ارتباط زنده راديويی 
با برنامه »سالم اصفهان« با اشاره به اينكه سه شنبه 
هفته قبل برای تسريع در پيگيری برخی پرونده های مناطق به معاونت شهرسازی رفته 
و زاويه ديد را برای اعمال مديريت تغيير داديم، اظهار كرد: در اين بازديد، مديران مرتبط 
با موضوع هم حاضر بودند و وضعيت پرونده ها و امالك واقع در برخی از مناطق 15 گانه 
را مورد بررســی قرار داديم. وی ادامه داد: اين كار برای كوتاه كردن مسير رسيدگی و 
تسريع در تعيين تكليف پرونده های مردم انجام شد. در مالقات مردمی در مناطق به 
همين شكل رسيدگی به پرونده ها و درخواست های مردم را پيش می بريم و هرجا كه 
الزم باشد حضور مستقيم پيدا می كنيم. شهردار اصفهان تصريح كرد: اين روند حتما 
در معاونت های ديگر شهرداری ادامه خواهد يافت و گاهی محل كار را در همان جا قرار 
خواهيم داد. وی با بيان اينكه بر اساس طرحی كه شورای شهر و كميسيون گردشگری 
و حقوقی شورا به شهرداری داده بودند و با توجه به تاكيد مديريت شهری در ارتباط با 
طرح های گردشكری ذيل برنامه اصفهان 2020 ما سال آينده برخی از پروژه های طرح 
اصفهان 2020 را در قالب های محرك توسعه در مناطق 15 گانه اجرا می كنيم، گفت: 
اين برنامه را در بودجه سال ۹۹ شهرداری هم لحاظ كرديم تا اين پروژه ها اجرايی شود. 
نوروزی با اشاره به اينكه امدادرسانی شهرداری اصفهان به سيل زدگان در سيستان و 
بلوچستان به خوبی پيش می رود و البته در ارتباط با تخليه آب شهرستان كنارك كار 
نيروهای شهرداری تمام شده اما در ساير موارد خدمت رسانی ادامه دارد، اظهار كرد: 
برای بهتر انجام شدن امور، تعدادی از مشاوران جوان شهرداری اصفهان را به منطقه 
اعزام كرديم تا اقالم ارسالی شهرداری را بهتر بين مردم توزيع كنند.  وی افزود: اين افراد 
به مناطقی رفتند كه به دليل صعب العبور بودن امكان دريافت كمك كمتری داشتند 
يا تا به حال كمكی دريافت نكرده بودند و با كمك مردم محلی، اقالم را به افراد نيازمند 

تحويل دادند. 

استخدام بیش از 70 نفر در شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان

مديرعامل شركت آب و فاضالب 
اســتان اصفهــان در آئين آغاز 
بكار كاركنان جديداالستخدام 
گفت:الگويی كه بايد ســرلوحه 
كارهای خود قرار دهيد فرهنگ 
خوب كار كردن اســت تا بدون 
وقفه شــاهد خدمات رســانی 
مطلوب به مردم باشــيم.به گزارش خبرنگار ما از اصفهان،مهندس هاشــم 
امينی خطاب به كاركنان جديد شــركت آبفا استان اصفهان  بيان كرد: بايد 
بدانيد فعاليت شما در شــركت آبفا تامين كننده خدمات حياتی مانند آب 
شرب جمعيتی معادل ۴ ميليون نفر است پس بايد با تالش شبانه روزی در 
صدد خدمات رسانی پايدار به مردم باشيد.وی مسئوليت پذيری ،تعهد ،تعلق 
سازمانی ،خالقيت ،نوع آوری ،پشتكار ،تخصص از جمله ويژگی های برشمرد 
كه كاركنان جديد بايد در انجام وظايف محوله آن را اعمال نمايند اظهار داشت: 
هم اكنون كه توفيق سقايی نصيب شما گرديد بايد با تالش و ارائه ايده های 
جديد زمينه های ارتقاء خدمت رسانی به مردم را در سطح استان مهيا نمائيد.
مهندس امينی  با بيان اينكه بيش از نيم قرن از آغاز فعاليت شــركت آب و 
فاضالب می گذرد خاطرنشان ساخت:صنعت آب و فاضالب از استان اصفهان 
به ساير نقاط كشور رسيد در واقع اصفهان پايه گذار صنعت آبفا در كشوراست و 
از آن زمان تاكنون آبفا اصفهان در بسياری از زمينه ها در كشور سرآمد می باشد.

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان با تاكيد بر حفظ جايگاه آبفا 
اصفهان در كشور خاطر نشان ساخت: از كاركنان جديد انتظار می رود نه تنها 
بايد امانت دار خوبی در حفظ و نگهداری تاسيسات و دانش فنی صنعت آبفا در 
اصفهان باشند بلكه بايد با كسب بيشتر دانش و مهارت بستر شكوفايی بيش از 
پيش اين صنعت را در اصفهان فراهم نمايند.وی افزود: از كاركنان جديد انتظار 
می رود عضو بسيار اثر گذاری در خانواده بزرگ شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان باشند و با خالقيتی كه در انجام وظايف محوله به خرج ميدهند نيروی 

بسيار ارزنده و اثرگذار برای صنعت باشند.

شهردار اصفهان به كالنشهرها پیشنهاد داد
"هم پیوندی" با شهر های سیستان و بلوچستان

معاون فرهنگی شهردار اصفهان 
گفت: با توجه به شرايط موجود 
فرهنگــی، اجتماعی و طبيعی 
منطقه سيستان و بلوچستان، 
شــهردار اصفهان پيشــنهاد 
داد يكــی از شــهرهای ايــن 
اســتان به صــورت پايلوت با 
عنوان »شــهری هم پيوند در 

بلوچستان« مورد حمايت شهرداری اصفهان قرار گيرد.
رييس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان با اشاره 
به پيشنهاد شــهردار اصفهان، گفت: با توجه به شرايط موجود فرهنگی، 
اجتماعی و طبيعی منطقه، شهردار اصفهان پيشنهاد داد يكی از شهرهای 
سيســتان و بلوچســتان به صورت پايلوت با عنوان »شهری هم پيوند در 
بلوچستان« مورد حمايت شهرداری اصفهان قرار گيرد و مدلی برای توسعه 
پايدار و افزايش ميزان ســطح تاب آوری زيســتگاه های انسانی به لحاظ 
فرهنگی و اجتماعی با همكاری خيريه ها اجرا شودمحمد عيدی اظهار كرد: 
بارش ۴۸ ساعته باران، منطقه جنوب شرقی كشور به ويژه بلوچستان را با 
سيل مواجه كرد كه با توجه به محروميت موجود در منطقه، شرايط بسيار 

بدی برای زندگی مردم آن ديار به وجود آمده است.
وی افزود: پس از وقوع سيل بنا به درخواست شهردار اصفهان تماس هايی 
با شــهرداران منطقه دشــتياری، نيك شــهر، كنارك، چابهار، فنوج و ... 
برقرار و به صورت كامــاًل فرآيند محور اطالعاتی را از شــرايط و وضعيت 
به وجود آمده در ايــن مناطق دريافت كرديم.معاون شــهردار اصفهان با 
بيان اينكه صبح روز چهارشــنبه هفته گذشــته دو تيم از اصفهان راهی 
منطقه چابهار شــد، تصريح كرد: روز پنجشــنبه هفته گذشته همراه با 
شهردار اصفهان عازم سيستان وبلوچستان شــده و در بين مردم حضور 
يافته و پس از گفت و گو با مســئوالن اطالعات خوبی به دســت آورديم.

وی ادامــه داد: تيم امدادرســانی شــهرداری اصفهان در شــهر كنارك 
 مستقر شــده  و تالش می كنند پاســخی به رفع نيازهای اساسی و واقعی 

مردم دهند.
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در حالــي كــه تــا اعالم 
برگزيــــــدگان نهايــي 
دوازدهميــن جشــنواره 
وب و موبايل زمان زيادي 
نمانــده اســت، يكــي از 
هم بنيان گذاران اين جشنواره تاكيد كرد كه امسال 
شاهد ظهور اســتارت آپ جديد و ايده هاي جذاب 
نبوديم. شايان شليله با اشــاره به چالش هايي كه 
امسال در بررسی اپليكيشن ها و وب سايت ها با آن 
مواجه بوده اند، گفت: »عدم ظهور استارت آپ هاي 
جديد يك زنگ خطر است كه اگر براي آن فكري 
نكنيم، در ســه، چهار ســال آينده با ركود جدي 
در اكوسيستم اســتارت آپي مواجه خواهيم بود.« 
اين در حالي است كه شــليله ادامه داد: »از طرف 
ديگر نيرو هاي قوي در استارت آپ های شهرستان 
به دنبال مهاجرت بــه تهران و نيرو هــاي تواناي 
تهراني به فكر مهاجرت از كشــور هستند.«اگر با 
دقت به اين دوره از جشنواره نگاه كنيم، مشاهده 
خواهيــم كرد كه از ابتــداي كار بيــش از ۳ هزار 
وب سايت و اپليكيشــن در 56 گروه ثبت نام كرده 
بودند كه در مرحله داوري از 12 اثر )اپليكيشــن 
يا وب ســايت( راه يافته، 5 كانديد انتخاب شدند. 

هرچند »مشت نمونه خروار است« و بررسي ۳ هزار 
اثر مي تواند نمونه اپليكيشن ها و سايت هايي باشد 
كه در سال هاي اخير ظهور كرده اند؛ اما بايد توجه 
داشته باشيم كه ۳ هزار اثر، عدد و رقم كمي براي 
داوري نيست و اين آثار مي تواند براي بررسي يك 
اكوسيستم كافي باشد. اينجاست كه صحبت هاي 
شايان شليله، عضو انجمن صنفي كسب وكارهاي 

اينترنتي پررنگ مي شــود و زنــگ خطر ركود در 
زيست بوم استارت آپی به صدا درمي آيد. بايد توجه 
داشت دوره فترتي در زيست بوم استارت آپي كشور 
آغاز شده كه عوامل متعددي آن را تشديد كرده اند. 
عواملي كه به گفته فعاالن استارت آپي، خيلي از آنها 
قابل پيش بيني نيستند و همچون سنگي بر آسمان 
اكوسيستم اســتارت آپي باريدن مي گيرند. البته 

نبايد از فرصت هايي همچون جشنواره وب و موبايل 
براي شبكه سازي غافل شــد و از آن چشم پوشيد.

اختتاميه دوازدهمين جشنواره وب و موبايل ايران 
در روزهای 2۴ و 25 بهمن برگزار و به برترين اثر هر 

گروه، تنديس اهدا می شود.
»كســب وكار« در گفتگــو با يكــي از داوران اين 
جشنواره، فضاي كلي اين رويداد را بررسي مي كند. 

جو روانی حاكم بر كشور باعث عدم ظهور استارت آپ های جدید می شود 

زنگ خطر آغاز  ركود  در اكوسيستم استارت آپي 

روند نزولی سرمايه گذاری در  اكوسیستم استارت آپی
حمیدرضا اعتدال مهر، رئیس هیات مديره انجمن صنفی كسب وكارهای اينترنتی 

به دليل وضع اقتصادي و شرايط تحريمي كشور به تدريج ميزان اميد به آينده كم مي شود. بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم كه مردم سرمايه گذاري كنند. در اين راستا يكي از انواع سرمايه گذاري مي تواند فعاليت 
در حوزه اســتارت آپ يا به صورت كلي بحث تجارت الكترونيك )Ecommerce( باشد. بنابراين ســرمايه گذاری در اين حوزه نزولی خواهد بود زيرا اميد در آينده در بين جوانان واقعاً پايين است. كسي كه در حال 
حاضر يك مسئوليتي را قبول كند و يك تا دو سال يك پروژه را استارت بزند قبل از آن نياز دارد كه حداقل برای مدتی طوالنی در آينده خيالش راحت باشد. با داوري كردن آثار ثبت شده در جشنواره وب و موبايل 
امسال نمی توان به صورت قطعی گفت كه در چند سال آينده شاهد ركود در اپليكيشن ها و سايت ها هستيم؛ ولي براســاس تجربه اي كه ما داريم، احساس مي كنيم نسبت به سال هاي گذشته – حداقل سه، چهار 
ســالي كه من در حوزه داوري كمك كردم – اتفاقي كه افتاد اين است كه شاهد ظهور استارت آپ ها و ايده هاي جديد كمتري هستيم. اين مساله ممكن اســت از جوانب ديگري هم قابل بررسي باشد. به طور مثال 
در يك سری حوزه ها اقيانوس قرمز وجود دارد. مثاًل در حوزه ريتيل )خرده فروشي يا فروشگاه داري( و گردشــگري يا در حوزه تاكسي اينترنتي برندهاي بزرگي آمدند و سرمايه هاي بزرگي آوردند و ديگر به صورت 
عقاليي فضايی نيست كه يك جوان وارد شود و استارت آپي را ران كند؛ ولي از طرف ديگر نيش ماركت و اقيانوس هاي آبي نيز در اين زيست بوم زياد داريم. اينكه استارت آپ ها در آن حوزه ها وارد نمی شوند، مربوط 
به وضعيت يا جو رواني حاكم بر كشور است. در مورد اين صحبت كه »در ســه، چهار سال آينده با ركود جدی در اكوسيستم استارت آپی مواجه خواهيم شد« شــايد »ركود« كلمه مناسبي نباشد. شايد بخواهيم 
به اين مســاله اين گونه نگاه كنيم كه شاهد ظهور اســتارت آپ هاي جديد نخواهيم بود. اين كلمه، كلمه بهتري است چون ركود به معني اين است كه اســتارت آپ ها از لحاظ اقتصادي ضعيف باشند و ارتباطی به 
پيدا شدن استارت آپ هاي جديد ندارد. بهتر است از عبارت »ظهور ســتاره هاي جديد« اســتفاده كنيم. اگر با اين وضع جلو برويم، بايد قبول كنيم كه كســاني كه در بازار فعاليت دارند و بزرگ هستند، بمانند. 
 هرچند افرادی را می شناسم كه از جان و دل در Coworkig ها وقت مي گذارند و از يك فضاي نسبتاً كوچك شروع كرده اند و كارشــان را جلو مي برند. اينكه در جشنواره وب و موبايل امسال هم به هر حال ثبت نام 

نكردند شايد از جوانب ديگر هم قابل بررسي باشد. 

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

معاون دبیرخانه شبکه TIM: بیست شركت سرمایه گذاري خارجي در رویداد TIM2020 حضور خواهند داشت
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