
ســازمان وظیفه عمومی ناجــا در اطالعیه ای کلیه 
مشموالن غایب و غیرغایب متولد سال های ۱۳۵۵ 
تا ۱۳۸۱ را برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود 

فراخواند.
به گزارش ایســنا، ســازمان وظیفه عمومی ناجا در 
اطالعیــه ای اعالم کــرد: کلیه مشــموالن غایب و 
غیرغایب متولد سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۱ می بایست 
مطابق قوانیــن و مقررات خدمــت وظیفه عمومی 

وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.
در این اطالعیه آمده اســت: افرادی که قبل از ســن 
مشمولیت ترک تحصیل کرده و یا فارغ التحصیل شده 
اند، با ورود به سن مشمولیت )۱۸ سال تمام(، شش ماه 
مهلت دارند تا وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند.

دانش آموزان، دانشجویان و طالب علوم دینی مشمول 
که دارای معافیت تحصیلی بوده و برابر سقف سنوات 

تحصیلی تعیین شده، مشــغول به تحصیل هستند 
در صورت ترک تحصیل، انصراف، اخراج و یا فراغت 
از تحصیل، حداکثر به مدت یک سال مهلت معرفی 

خواهند داشت.
همچنین متعهدین خدمت در نیروهای مســلح یا 
دستگاه های دولتی که قبل از اتمام تعهد، به هر دلیل 
شرایط ادامه خدمت را ندارند، از تاریخ انصراف از تعهد، 
حداکثر به مدت شش ماه مهلت داشته تا با مراجعه به 
دفاتر پلیس+۱۰ برای ادامه خدمت دوره ضرورت اقدام 
کنند. در ادامه این اطالعیه آمده است: مشموالن دارای 
معافیت موقت پزشکی یا کفالت، پس از انقضاء مدت 
اعتبار معافیت موقت می بایست ظرف مدت یک ماه 
برای رسیدگی مجدد به وضعیت خدمتی خود به دفاتر 

مذکور مراجعه کنند.
گفتنی است مشــموالنی که در مهلت تعیین شده 

وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند وارد غیبت 
شده و برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، با 
محرومیت های اجتماعی از جمله عدم استخدام، عدم 
امکان دریافت وام، عدم دریافت مستمری از سازمان 
های دولتی و وابســته و نهادهای قانونی، عدم صدور 

پروانه کسب و ... مواجه خواهند شد.
الزم به ذکر است، طبق ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه 
عمومی، مشموالنی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان 
صلح تا سه ماه باشد، ۹۰ روز اضافه خدمت و چنانچه 
مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از سه ماه 

باشد تا ۱۸۰ روز اضافه خدمت خواهند داشت.
مشموالنی که مدت غیبت اولیه آنان بیش از یک سال 
است، عالوه بر شش ماه اضافه خدمت، مشمول فراری 
نیز محسوب شــده و به مراجع صالح قضائی معرفی 

می شوند.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: در کنار ممنوعیت 
صادرات لیموترش و لیمو شیرین، تمهیداتی برای 
تامین کســری بازار از طریــق واردات لیموترش 

اندیشیده شده است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا 
کالمی، سخنگوی ستاد تنظیم بازاراقدامات صورت 
گرفته در راستای تنظیم بازار لیمو ترش را تشریح و 
تاکید کرد: در کنار ممنوعیت صادرات لیموترش و 
لیمو شیرین، تمهیداتی برای تامین کسری بازار از 

طریق واردات لیموترش اندیشیده شده است.
وی گفت: تا پانزدهم اردیبهشت ماه برنامه ریزی برای 
واردات ۵ هزار تن لیموترش اجرایی خواهد شد. به 
گفته کالمی، ورود ایــن محموله بی تردید زمینه را 
برای کاهش و منطقی شدن قیمت این ماده خوارکی 

در بازار فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه لیموترش با ارز نیمایی وارد کشور 
خواهد شد، افزود: به نظر می رسد این اقدام در کنار 
ممنوعیت صادرات لیموترش به تنظیم بازار این کاال 
منجر خواهد شد . کالمی ضمن هشدار به محتکران 
لیموترش و لیموشیرین گفت: طبق تصمیمات اتخاذ 
شده این کاال تحت شــمول قانون مقابله با احتکار 
است، با توجه به حجم واردات تا ۱۵ اردیبهشت از یک 
سو و آغاز برداشت لیموترش و تولید داخل در تیرماه 
از سوی دیگر، کســانی که نسبت به عرضه لیموی 
موجود در انبار اقدام نکنند، گذشته از تخلف، با زیان 
هنگفتی نیز روبرو خواهند شــد چرا که قیمت ها با 

کاهش روبرو می شود .
وی در پاســخ به این ســئوال که حجم لیموترش 
تولیدی در کشور چه میزان است؟ گفت: ساالنه در 
حدود ۶۰۰ هزار تن لیموترش در کشور تولید می شود 

و بررسی ها نشــان می دهد ممنوعیت صادرات در 
شرایط فعلی کشاورزان و باغداران را متضرر نمی کند 
چرا که فصل برداشت دو ماه اول تابستان است و در 
شرایط فعلی دالالن در بازار حضور دارند. کالمی در 
پاسخ به این سئوال که آیا قیمت برای لیموهایی که 
طبق قانون مقابله با احتکار کشف شوند، تعیین شده 
اســت، توضیح داد: هرمحموله ای که توسط دولت 
کشف شــود به نرخ ۱۲ هزار تومان در مبدا تحویل 
سازمان تعزیرات حکومتی خواهد شد و در میادین 
میوه و تره بار شهرداری عرضه می شود. وی تاکید 
کرد: کسانی که با هدف کسب سودهای واهی و غیر 
قانونی وارد بازار شده اند باید بدانند که دادستانی به 
این موضوع ورود کرده و در نتیجه طبق قانون مبارزه 
با احتکار و قانون تعزیرات حکومتی جریمه سنگین 

در انتظار متخلفان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با 
اشاره به فروش اقساطی ۳۵ هزار واحد مسکن مهر 
در این شهر جدید از تالش برای تکمیل خدمات 
زیربنایی و روبنایی ســایت های مسکن مهر این 
شهر جدید به موازات تکمیل واحدها و سکونت 

مالکان خبر داد.
به گزارش ایلنا،  مهدی هدایت مجموع واحدهای 
مسکن مهر این شــهر جدید را افزون بر ۸۲ هزار 
عدد خواند و با اشــاره به اینکه تاکنون ۴۲ هزار 
واحــد از این تعداد افتتاح شــده اســت، گفت: 
واحدهای تکمیل شده هم اکنون در حال تحویل 

به مالکان است.
او با اشــاره به اینکه تاکنون فروش اقساطی ۳۵ 
هزار واحد مســکن مهر در پردیس انجام شــده 
است، افزود: با برنامه ریزی هایی که انجام داده ایم 
و با همکاری ســازمان مدیریت و بانک مســکن 

وام هزار میلیارد تومانی مــورد نیاز برای تکمیل 
پروژه های زیربنایی و روبنایی مسکن مهر پردیس 

به شرکت عمران تعلق گرفت.
او عنوان کــرد: با احتســاب این مبلــغ که در 
هفته های آینده به پروژه ها تزریق خواهد شــد، 
حدود ۱۵ هزار واحد مسکن مهر دیگر تا تیرماه 
افتتاح خواهد شد و فرآیند تحویل این واحدها به 

مالکان انجام خواهد شد.
هدایت بیان کرد: با احتساب ۱۵ هزار واحدی که 
در تیرماه افتتاح خواهیم کرد، مجموع واحدهای 
مسکن مهر افتتاح شده در شهر جدید پردیس به 
۶۰ هزار عدد خواهد رسید. همچنین برنامه ریزی 
کرده ایم تا تعداد ۱۰ هــزار واحد دیگر را تا پایان 

شهریورماه سال جاری تکمیل و افتتاح کنیم.
او گفــت: ۱۲ هزار واحــد باقی مانــده دیگر نیز 
هم اکنون در مرحله اســکلت و سفت کاری است 

و پیش بینی می کنیم این تعــداد را نیز تا پایان 
سال جاری تکمیل کنیم تا بدین ترتیب پرونده 
مســکن مهر پردیس در بخش ساخت مسکن و 
پروژه های زیربنایی بسته شود. مدیرعامل شرکت 
عمران شهر جدید پردیس افزود: در کنار تکمیل 
واحدهای مســکن مهر و با توجه بــه تاکیدات 
وزیر راه و شهرســازی، پروژه های روبنایی نظیر 
ساخت مسجد، مدرسه، پارک و فضاهای درمانی 
و آموزشی را نیز امســال در قالب برنامه ای ویژه 
دنبال می کنیم. هدایت بیان کرد: با پیگیری های 
مستمر مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، 
هم اکنون ۲۲ باب مدرسه و چندین پروژه درمانی، 
تفریحی و ورزشی در سایت های مختلف مسکن 
مهر پردیس در دســت ســاخت داریم و تالش 
می کنیم این خدمات را همپای تکمیل واحدها و 

سکونت مردم در آن ها پیش ببریم.

مصرف برق کشــور رکورد شکستمیزان مصرف 
برق کشور شب گذشــته از مرز ۴۰ هزار مگاوات 
گذشته و به چهل هزار و ۲۵۱مگاوات رسید و بدین 
ترتیب رکورد مصرف را شکست. براساس تازه ترین 
گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان 
مصرف برق شب گذشته کل کشور نسبت به مدت 
مشابه پارسال که ۳۲ هزار و ۶۶۳ مگاوات بود افزایش 
هفت هزار و ۵۸۸ مگاواتی را نشان می دهد. میزان 
مصرف بیش از چهل هزارمگاواتی از مهرماه پارسال 
در شبکه دیده نشده است. میزان مصرف برق صنایع 
نیز به چهار هزار و ۸۹۳مگاوات رسید. میزان ذخیره 
نیروگاه ها در ۶ اردیبهشــت ماه ســه هزار و ۱۷۶ 
مگاوات بود. میزان برق تولید شده از منابع تجدید 
پذیر هم به چهار هزار و ۲۳۱مگاوات رسید. پیش از 
این " مصطفی رجبی مشهدی "سخنگوی صنعت 

برق از احتمال افزایش مصرف برق خبرداده بود.

ســارقان میلیون ها دالر رمزارزهای ربوده شــده را در 
اقدامی جالب و نادر به حســاب کاربری صاحبانشــان 

بازگرداندند.
به گزارش ایسنا، حدود یک هفته پیش بود که گزارش 
های منتشر شده در فضای مجازی نشــان می داد که 
هکرها و مجرمان سایبری توانستند بالغ بر ۲۵ میلیون 
 Uniswap دالر رمز ارز را از پلتفرم صرافی های معروف
و Uniswap به ســرقت ببرند. اما حاال در جدیدترین 
اخباری که در وبسایت تک اســپات آمده است، به نظر 
می رسد که این هکرها دست به اقدام جالب و نادری زده 
و رمز ارز های ربوده شده را به حساب کاربری صاحبان 

شان بازگردانده اند.  

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه امنیت 
ســایبری بر این باورند که به احتمال زیاد این هکرها از 
نوع کاله سفید بوده و ســرقت رمز ارز را با هدف کشف 
مشکالت امنیتی و آسیب پذیری های سرویس و پلتفرم 

dForce  این سرقت را انجام داده بوده اند.
میندائو یانگ، موسس پلتفرم dForce که پیشتر از مورد 
حمله قرار گرفتن پروتکل وام دهی این سرویس خبر داده 
بود هم اکنون با انتشار پستی جدید خاطرنشان کرده 
است: ما هنوز در بحبوحه فرآیند بازپس گیری رمز ارزهای 
مشترکان خود هستیم و متأسفانه نمی توانیم بیش از این 
داده های مربوطه را افشا کنیم اما در آینده ای نزدیک از 
جزئیات بیشتر در این خصوص پرده برداری خواهیم کرد.

بانک مرکزی از وجود مشکل در حساب بانکی ۳۴ 
هزار سرپرســت خانوار خبر داد و گفت: علت عدم 
واریز تا شنبه هفته آینده ۱۳ اردیبهشت، به صورت 

پیامکی به افراد مذکور اعالم می شود.
به گزارش بانــک مرکزی، حدود ۳۴ هــزار نفر از 
سرپرســتان خانوار، به دلیل وجود مشــکالتی در 
حساب بانکی خود نظیر مسدودی حساب، موفق به 
دریافت تسهیالت یک میلیون تومانی نشده اند که 
علت عدم واریز، تا شنبه هفته آتی - ۱۳ اردیبهشت 
- به صورت پیامکی به افراد مذکور اعالم خواهد شد.

در صورت امکان رفع مساله حســاب بانکی افراد، 
تسهیالت اختصاص یافته به این خانوارها محفوظ 

است.
هر گونــه اطالع رســانی در خصوص تســهیالت 
یک میلیون تومانــی صرفا از طریق رســانه های 
 جمعــی و اطالعیه هــای رســمی صــورت 

می گیرد.
 درخواســت می شــود از مراجعــه حضــوری به 
سازمان ها، وزارتخانه ها و ادارات اجرایی خودداری 

شود.

نتایج یکی از نظرسنجی های ایسپا نشان می دهد ۶۴.۴ 
درصد شهروندان گفته اند به کمک اقتصادی دولت جهت 
گذران زندگی در ایام کرونایی نیاز دارند. ۳۴.۶ درصد نیز 
خود را بی نیاز از این کمک اقتصادی دولت در شــرایط 
شیوع ویروس کرونا دانسته اند. یک درصد هم به این سوال 
پاسخ ندادند.تفاوت معناداری بین متغیرهای جنس و سن 
از حیث نیاز گروه ها به کمک اقتصادی دولت در شرایط 
شیوع کرونا وجود ندارد. یعنی بیشتر گروه های مختلف 
جنسی و ســنی، گفته اند که به کمک اقتصادی دولت 
نیاز دارند. اما بین تحصیالت و نیاز شهروندان به کمک 

اقتصادی دولت تفاوت معناداری مشاهده می شود یعنی 
افراد با تحصیالت پایین بیشتر از سایر گروه های تحصیلی 
به کمک اقتصادی دولت نیاز دارنــد. ۷۴.۷ درصد افراد 
با تحصیالت پایین، گفته اند برای گذران زندگی به این 
کمک نیاز دارند. بنا بر اعالم مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران، نظرسنجی حاضر توسط ایسپا با مشارکت »ستاد 
فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران«به صورت تلفنی، با جامعه آماری شهروندان باالی 
۱۸ سال ساکن شــهر تهران و با حجم نمونه ۱۰۲۸ در 

تاریخ ۱۷ تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ اجرا شده است.

تصمیمات مهم برای تنظیم بازار لیموفراخوان متولدین ۸۱ برای سربازی

مصرف  برق کشور  شکستفروش اقساطی ۳۵۰۰۰ واحد مسکن مهر در پردیس

سارقان  رمزارزها را بازگرداندند
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با  الزام  بانک ها  به  رعایت نرخ مصوب سود سپرده

۸3  درصد فروش 
واحدهای  صنفی

 با کرونا کاهش یافت

نرخ سود تسهیالت 
هم کم می شود؟

30 پیشنهاد
 به دولت
 برای  حمایت
  از  تولید

شافعی به روحانی  نامه  نوشت  

 کشور بر اساس 
وضعیت کرونا 

به 3 منطقه 
تقسیم  می شود
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

معامالت بلوکی سهام 
بستر ایجاد رانت

تعلل بانک ها در اجرای 
بخشنامه های بانک  مرکزی

هم زمــان با عرضــه های 
اولیه ای که در بورس اوراق 
بهادار تهران صورت گرفته 
و با توجه به اینکه دولتمردان 
در ماه های اخیر تاکید بر مشارکت دادن الیه های 

مختلف مردم...

  عباس علوی راد، اقتصاددان

  بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی
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ادامه  د ر صفحه ۳

۳
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خانه  نشینی
کادر  پرواز

فریز  بازار  مسکن 
در آغاز سال

بانک ها برای پرداخت وام 100 میلیونی به زوجین سخت گیری های  بی مورد  می کنند

مانع تراشی بانک ها  در  پرداخت وام ازدواج
صفحه۳

صفحه4

رانت  افسانه ای  در عرضه  اولیه های  بورس
رانت   میلیاردی   تا   زمانی    که   دامنه   نوسان   قیمتی   وجود   دارد   همچنان   ادامه   دارد

رئیس   بورس   به   ماجرای    رانت های   میلیاردی   عرضه   اولیه   وارد   شد

با شــیوع ویــروس کرونــا و ممنوعیت 
مســافرت های داخلی و خارجی شرکت 
های هواپیمایی ضرر و زیان بســیاری را 
متحمل شده اند و از طرفی دیگر بسیاری 
از کادر پروازی نیز خانه نشین شدند.  طبق 
گزارش های منتشر شده کاهش پرواز های 
داخلی اکنون به ۹۰ درصد رسیده است. 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در 
ارتباط با میزان پروازهایی که در خطوط 
هوایی انجام می شود، گفت: در بسیاری از 
مسیرهای هوایی پروازی انجام نمی شود، 
به طور کلی بر اســاس آمار در حمل ونقل 
هوایی، حــدود ۱۰ درصــد از پرواز های 

داخلی انجام می شود.

بازار مسکن در شرایطی اولین ماه از سال 
۱۳۹۹ را پشت سر گذاشت که تحت تاثیر 
افت ۸۷ درصدی  معامــالت، قیمت ها به 
ثبات رســید و حتی در ۱۲ منطقه منفی 
شد.به گزارش ایسنا، فروردین ۱۳۹۹ بازار 
مسکن تحول چندانی را تجربه نکرد؛ چراکه 
اساساً در سیطره ویروس کرونا مجالی برای 
تغییر نداشــت. با این حال در یک مدیوم 
کوچک با سطح مقاومت قیمتی مواجه بود 
که نشان داد رکود می تواند منجر به ثبات یا 
حتی کاهش قیمت شود.وضعیت قیمت 
منطقه ای نشان می دهد رشد قیمت نسبت 
به اسفند ماه ۱۳۹۸ در ۱۲ منطقه بین ۱ تا 

۹.۷ درصد منفی...

بانک مرکزی اعالم کرد

۳4 هزار سرپرست  موفق به دریافت تسهیالت یک میلیونی نشدند
نظرسنجی  ایسپا نشان داد

 نیاز بیش از ۶۰ درصد مردم به کمک دولت در ایام شیوع کرونا

انا هلل و انا الیه راجعون
ضایعه درگذشت شادروان جناب آقای ابوالقاسم 

رحیمــی انارکی، مدیرعامل فقید بانک مســکن را به 
مدیران و مسئوالن این بانک تسلیت می گوییم و از خداوند 
متعال برای خانواده آن مرحــوم طلب صبر و برای روح آن 

بزرگوار آمرزش و آرامش مسئلت می کنیم.

روزنامه »کسب و کار«

مرکز پژوهش ها   گزارش   داد



اقتصاد2
ایران وجهان

امام جمعه موقت تهران:
استفاده درست و دقيق منابع قرض 

الحسنه در بانک مهرا يران
حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد امام جمعه 
موقت تهران و رئیس هیئت عالــي حل اختالف و 
تنظیم روابط قواي سه گانه در ديدار با دکتر مرتضي 
اکبري مديرعامل و عیسي امامي عضو هیات مديره 
بانك مهرا يران با اشاره به عملکرد مطلوب اين بانك 
بیان داشت: بانك هاي قرض الحسنه به معناي واقعي 
کلمه مايع افتخار و بالندگي کشور هستند و منابع 
قرض الحسنه جذب شده در بانك مهرايران به شکل 
درست و دقیق استفاده شده است.به گزارش روابط 
عمومی بانك مهرايران، حجت االسالم والمسلمین 
ابوترابی فرد در اين ديدار گفت: خوشــبختانه بانك 
هاي قرض الحسنه در کشور به معناي واقعي کلمه 
مايع افتخار و بالندگي هستند و در دوران نسبتا کم از 
تاسیسشان در منطقه و جهان جايگاه بسیار فاخري 
را بدست آورده اند.امام جمعه موقت تهران با اشاره به 
موفقیت های بین المللی اين بانك اظهارداشت: بانك 
مهر ايران در جهان اسالم توانست رتبه سوم را کسب 
کند که اين جايگاه فاخري اســت.وی خاطرنشان 
کرد: مانده منابع بانك مهرايران در سال ۹۵ حدود ۴ 
هزار میلیارد تومان بوده که اين عدد در سال ۱۳۹۸ 
به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزايش پیدا کرده اســت.
حجت االسالم والمســلمین ابوترابی فرد افزود: اين 
بانك در سال گذشته توانسته است حدود ۲ میلیون 
و ۲۳۰ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش 
۲۷ هزار میلیارد تومان پرداخت کند که انصافا بسیار 

ارزشمند است.

با حضور مدیرعامل بانک و مدیرعامل سمات؛
سامانه احراز هويت مشتريان »سجام« در 

شعب بانک صادرات ايران رونمايی شد
سامانه جامع ثبت اطالعات مشتريان )سجام( در شعب 
منتخب بانك صادرات ايران با حضور حجت اله صیدی، 
مديرعامل بانك صــادرات ايران و حســین فهیمی، 
مديرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسويه وجوه )ســمات( راه اندازی شــد و مشتريان 
بانك و هموطنان می توانند اين خدمت را نیز از شعب 
منتخب بانك صادرات ايران دريافت کنند.به گزارش 
روابط عمومی بانك صادرات ايران، بــا رونمايی از اين 
سامانه، زنجیره خدمات مشاوره مالی و سرمايه گذاری 
بازار سرمايه در ســوپرمارکت های مالی بانك صادرات 
ايران تکمیل شــد و متقاضیان حضور در بازار سرمايه 
می توانند پس از ثبت نام اينترنتی در ســامانه سجام، 
احراز هويت خود را نیز در اين شــعب به سهولت انجام 
دهند.بیش از ۵۰ شــعبه منتخب بانك صادرات ايران 
جهت اجرای اين طرح در تمامی استان های کشور به 
سامانه پیشخوان کارگزاری در بازار پول تجهیز و مورد 
استفاده قرار گرفته و همزمان با پیشرفت اين پروژه به 
مرور تمامی شعب بانك مجهز به سوپرمارکت مالی )ويژه 
معامالت سهام و ارائه خدمات مشاوره مالی( خواهند 
شد.ارائه انواع خدمات مشــاوره مالی و سرمايه گذاری، 
انجام سفارش خرد و فروش سهام، اخذ کد بورسی، صدور 
کد کاربری معامالت برخــط، معامالت آفالين، تغییر 
کارگزار ناظر و معامالت گواهی سپرده سکه، مهم ترين 
خدمات قابل ارائه در شعب منتخب بانك در اين زمینه 
بوده که با رونمايی از ســامانه جديد، زنجیره خدمات 
کارگزاری در شعب منتخب بانك صادرات ايران تمکیل 
شد. کارنامه ۱۹ ماهه سامانه پیشخوان کارگزاری بانك 
صادرات ايران نشان می دهد که از شهريورماه سال ۱۳۹۷ 
تاکنون، تعداد مشتريان »حضوری« و »برخط« شرکت 
کارگزاری بانك بیش از  ۱۴ هزار نفر افزايش يافته که از 
اين میزان بیش از هفت هزار مشتری کد کاربری آنالين 
دريافت کرده و در عین حال بیــش از ۱۸هزار میلیارد 
ريال اوراق بهادار از طريق »پیکاپ« )سامانه پیشخوان 
کارگزاری در بازار پول( مورد داد و ستد قرار گرفته است.

رحيمی انارکی مديرعامل بانک 
مسکن جاودانه شد

به گزارش پايگاه خبری بانك مســکن-هیبنا،مردی 
از میان ما رفت که بی ريا و عاشــقانه و بی ادّعا زيست و 
مظلومانه و غريبانه از اين جهان رخت بربست و الگويی کم 
نظیر از خدمت به خلق و نوع دوستی را برايمان به يادگار 
گذاشت.بیش از سی ســال تالش مّجدانه و مجاهدت 
های خالصانه اين بنده متواضع و عاشق ، چنان در اذهان 
همکاران دور و نزديك او نقش بسته است که بی شك ، او 
را همواره در خاطر تمامی اعضای خانواده بزرگ و تاريخ 
ساز بانك مسکن، زنده نگاه خواهد داشت.خیرخواهی و 
دلسوزی برای همکاران و تالش برای ارتقای نام و آرمان 
بانك مسکن و قلبی که همیشه به عشق مکتب ، مردم ، 
میهن و بانك می تپید ، دلیل محبتی است که پروردگار 
از او در دلهــای بندگانش اراده فرموده اســت.صداقِت 
بی نظیر، مسئولیت پذيرِی ُمجّدانه ، اهتماِم مشفقانه، 
همدلی و فصاحت کالم، از جمله ويژگی هايی است که 
همواره از او در خاطرها باقی خواهد ماند.بدون کمترين 
ترديد، راه روشن او را در خدمت رسانی به هم میهنان و 
تعالی بیشتر بانك ادامه خواهیم داد و برای آن روح بزرگ، 
از درگاه خالق مهربان و صاحب سفره گسترده و پر نعمت 
و ماالمال از رحمِت رمضان ، علّو درجات آرزو می نمايیم 
.سفر اين مدير تالشگر،صادق، مسوولیت پذير،منصف و 
بی ادعا به ابديت خسرانی برای نظام بانکی کشور است.
جای خالی او حس خواهد شــد و يادش ارجمند باقی 
خواهد ماند.برای خانواده محترم رحیمی انارکی،کارکنان 
زحمت کش بانك مسکن و تمامی عزيزان و دوستداران 

ايشان آرزوی صبر داريم.

بانک ها

غالمحســین شــافعی، رئیس 
اتاق ايــران با ارســال نامه ای به 
حســن روحانی، رئیس جمهور، 
مجموعه پیشــنهادهای پارلمان 
بخشــی خصوصی برای حمايت 
از واحدهــای تولیدی و خدمات پشــتیبان تولید کــه قبل از 
شــیوع ويروس کرونا فعال بوده اند و از ظرفیت های بااليی برای 
رونق بخشی به اقتصاد برخوردار هستند را ارائه کرد.رئیس اتاق 
بازرگانی، صنايع، معادن و کشــاورزی ايران با ارسال نامه ای به 
حسن روحانی، رئیس جمهور، با اشــاره به اينکه مصوبه هیات 
وزيران برای حمايت از بخش ها و کســب وکارهای اقتصادی در 
۱۰ طبقه شغلی، نوشت: اين دسته بندی عمدتاً اصناف و مشاغل 
را در برمی گیرد و حمايت از کسب وکارهای تولیدی عمدتاً مغفول 
مانده است.غالمحسین شافعی در اين نامه تمهیدات دولت برای 
حمايت از آن دسته کسب وکارهای تولیدی و خدمات پشتیبان 
تولید خواستار شد که قبل از شیوع ويروس کرونا در اقتصاد کشور 
فعال بوده اند و از ظرفیت های بااليی برای رونق بخشی به اقتصاد 
برخوردار هستند؛ اما به علت شیوع کرونا در کشور با زيان اقتصادی 
مواجه شده  و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زيان هستند.

در اين راستا مجموعه پیشــنهاد ها و راهکارهای پارلمان بخش 
خصوصی مشتمل بر ۳۰ بند برای شش ماهه نخست سال جاری به 
دولت ارائه شده است که مسائلی در حوزه مالیات، بیمه، تسهیالت 

بانکی، مجوز کسب وکار، دولت الکترونیك و ... را در برمی گیرد.
 متن کامل نامه غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران 

به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران به این 
در اين راســتا، اتاق ايران به عنوان پارلمــان بخش خصوصی 
مجموعه پیشنهادهايی را به منظور حمايت از »واحدهای تولیدی 
و خدمات پشتیبان تولید که قبل از شیوع ويروس کرونا در اقتصاد 
کشور فعال بوده اند و از ظرفیت های بااليی به منظور رونق بخشی 
به اقتصاد برخوردار هســتند؛ اما به علت شیوع اين بیماری در 
کشور با زيان اقتصادی مواجه شده  و دارای اسناد مثبته برای 

اثبات تحمیل زيان می باشند«، به شرح ذيل ارائه می کند.
شــايان توجه اســت که مجموعه راهکارهای موردنظر برای 
شــش ماهه اول ســال ۱۳۹۹ ارائه شــده و ضروری است در 
شهريورماه با توجه به وضعیت کشــور، در مورد توقف يا ادامه 
راهکارها تا رسیدن به شرايط عادی اقتصادی تصمیم گیری شود
۱- تعويق در ارائه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زيان متکی 

به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹
۲- تمديد مهلت بخشودگی جرائم مواد )۱6۹(، )۱۹۰(، )۱۹۹(، 

)۱۹۷(، )۱۹۳( مربوط به قانون مالیات های مســتقیم و قانون 
مالیات بر ارزش افزوده تا پايان شــهريورماه ۱۳۹۹ در صورت 

تداوم وضعیت شیوع کرونا
۳- اســترداد حداقل ۵۰ درصــد از مالیات بــر ارزش افزوده 
صادرکنندگان در سال ۱۳۹۸ به صورت علی الحساب و بدون 

رفع تعهد ارزی
۴- استمهال حداقل شــش ماهه تقسیط پرداخت بدهی های 
مالیاتی دوره های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان، 

آسیب ديده  از شیوع کرونا
۵- استمهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه از اسفندماه 
۱۳۹۸ لغايت حداقل تا پايان شــهريورماه ۱۳۹۹ و تقســیط 
بازپرداخت ماهانه از مهرمــاه ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جريمه 

ديرکرد
6- لغو جلسات هیأت ها و رسیدگی مالیاتی کلیه مؤديان حداقل 

تا پايان خردادماه ۱۳۹۹، در صورت تداوم شیوع کرونا
۷- اعطای معافیت و يا تخفیف مالیات به میزان حداقل ۵ درصد 

برای سال ۱۳۹۸
۸- تمديد يا تجديد کلیه مجوزهای کسب وکار اشخاص حقوقی، 
عالوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی موضوع 

ماده )۱۸6( قانون مالیات های مستقیم
۹- اســتمهال ســهم حق بیمه کارفرما )شــامل حق بیمه 
بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار( از اسفندماه ۱۳۹۸ تا 
پايان شهريورماه ۱۳۹۹ و تعیین تکلیف برای تقسیط بازپرداخت 

اين بدهی از مهرماه ۱۳۹۹ و بدون اخذ جريمه ديرکرد
۱۰- تخفیف حداقل ۵ درصدی حق بیمه  سهم کارفرما )سهم ۲۳ 

درصد( از اسفندماه ۱۳۹۸ تا شهريورماه ۱۳۹۹
۱۱- استمهال حداقل شش ماهه تقسیط پرداخت بدهی های 
تأمین اجتماعی دوره های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات 

پشتیبان تولید، آسیب ديده  از شیوع کرونا
۱۲- توقف بازرسی دفاتر قانونی مؤسسات تا پايان برنامه ششم 
به استثنای پیمانکارانی که صدور مفاصا حساب آنها منوط است 

به بازرسی دفاتر قانونی
۱۳- در نظر گرفتن يك دوره تنفس از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پايان 
شهريورماه ۱۳۹۹ و تقسیط بازپرداخت اصل وفرع تسهیالت 

بانکی از مهرماه ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جريمه ديرکرد
۱۴- اعطای تسهیالت سرمايه در گردش با شرايط سهل و نرخ 
حمايتی برای آن دسته از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان 
تولید که به دلیل کاهش فروش ناتوان از پرداخت ديون و تسويه 

چك های صادره اند
۱۵- حذف اخذ سپرده در بانك های عامل برای تخصیص ارز و 

در عوض اخذ تضمین ها و وثايق ملکی مکفی
۱6- آزادسازی بخشی از سپرده هايی که بابت دريافت تسهیالت 
از سیستم بانکی بلوکه شده است و دريافت تضامین غیرنقدی 

توسط بانك عامل
۷- تعويق يا کاهش انــواع هزينه¬هــای اداری و دفتری در 
شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ در صورت تداوم شیوع کرونا در کشور 
)شامل انواع هزينه¬ها و عوارض مرتبط با قبوض آب، برق، گاز، 

فاضالب، پسماند و...(
۱۸- اســتمهال حقوق ورودی و عوارض وارداتی آن دسته از 
کاالهايی که برای ادامه حیــات و فعالیت واحدهای تولیدی و 
خدمات پشتیبان تولید موردنیاز است و در زنجیره تأمین آنها 
اختالل ايجاد شده و يا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است 
)با ارائه اســناد و مدارک( برای مدت حداقل شش ماهه و بدون 

پرداخت جريمه ديرکرد
۱۹- اعالم شــرايط موجود به عنوان شــرايط فورس ماژور از 
تاريخ اول اســفندماه ۱۳۹۸ تا حداقل خردادماه ۱۳۹۹ و الزام 

دستگاه های اجرائی به اعمال شرايط فورس ماژور در قراردادهای 
خود با فعاالن اقتصادی

۲۰- الزام دستگاه های اجرايی به تعديل مناسب مدت و مبلغ 
قراردادهای خود با فعاالن اقتصادی به جهت شــرايط فورس 
ماژور در جهت حفظ و حمايت از حقوق ايشان و جلوگیری از 

ورشکستگی آنها
۲۱- عدم شــمولیت محرومیت هــا و ممنوعیت های ناظر بر 
چك های برگشتی از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ تا پايان شهريورماه 

۱۳۹۹، در صورت تداوم شیوع ويروس کرونا
۲۲- تمديد يا تجديد کلیه مجوزهای کسب وکارهای تولید برای 
يك دوره شش ماهه منتهی به شهريورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم 
وضعیت شیوع کرونا، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب وکار 
و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی 

پرداخت مالیاتی
۲۳- تعويق مهلت مجامع عمومی شــرکت ها تا پايان مهرماه 

۱۳۹۹ برای کلیه شرکت ها چه بورسی و چه غیر بورسی
۲۴- تجديدنظر در خصوص هزينه حــق توقف مورد مطالبه 
از صاحبان کاال توســط نمايندگان خطوط کشتیرانی با توجه 
به طوالنی شــدن روند تخلیه کاال در مبادی ورودی به دلیل 

شیوع کرونا
۲۵- کاهش بوروکراســی تخصیص ارز به واحدهای تولیدی 
و خدمات پشتیبان تولید آســیب ديده از شیوع ويروس کرونا 

به منظور واردات مواد اولیه موردنیاز در فرآيند تولید
۲6- توسعه زيرساخت های فناوری در کشور و افزايش پهنای باند 
از سوی وزارت ارتباطات به منظور بهره برداری بهینه و حداکثری 
از تجارت الکترونیك و حرکت به سمت کسب وکارهای اينترنتی
۲۷- توســعه دولت الکترونیك و کاهش بوروکراسی  اداری در 
ارائه خدمات مرتبط با حوزه فعالیت کسب وکارها )بدون نیاز به 
مراجعه حضوری( به ويژه امور مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و 

مالیات تا زمان تداوم شیوع ويروس کرونا
۲۸- عدم افزايش بهای محصوالت و مواد اولیه تولیدی بنگاه های 

بزرگ دولتی به مدت شش ماه
۲۹- الزام دولت در خصــوص تصويب مصوبه ای مبنی بر عدم 
تعهد کارفرمايان و رفع تکلیف از ايشــان نســبت به پرداخت 
هزينه های درمان کارگران در صورت ابتال به بیماری کرونا و يا 
پرداخت ديه به علت فوت کارگران، ناشی از بازگشايی واحدهای 

تولیدی بر اساس مصوبه ستاد کرونا
۳۰- شفاف سازی و اطالع رســانی عمومی در خصوص نحوه 
و میزان ارائه حمايت ها و تســهیالت و پیگیری سازوکارهای 
نظارتی سخت گیرانه به منظور جلوگیری از رانت جويی و بروز 

رفتارهای فرصت طلبانه

شافعی به روحانی  نامه  نوشت

30 پیشنهاد   به  دولت  برای حمایت   از  تولید 

روحانی:
 کشور بر اساس وضعيت کرونا 

به ۳ منطقه تقسيم می شود
رئیس جمهوری با بیان اينکه کشور بر اساس میزان 
شــیوع و ابتال به کرونا و تعداد فوتی ها تقسیم و به 
مناطق »سفید، زرد و قرمز« منطقه بندی می شود، 
گفت: مساجد، اماکن مذهبی بقاع متبرکه و نمازهای 
جمعه در »مناطق سفید« بازگشايی می شوند.حسن 
روحانی در ادامه بر ضررورت محدوديت اجتماعات 
و فاصله گذاری اجتماعی و فاصله گذاری هوشمند 
تاکید کرد و گفت: بازگشايی کسب و کار  به اين معنا 
نیست که کرونا در حال پايان است و اين بیماری از بین 
می رود و بايد دنبال زندگی روزمره خود برويم.روحانی 
افزود: نمی توانیم بگويیم کرونا چه زمانی تمام می شود 
که اگر می شــد که خیلی خوب بود. اگر مسووالن 
بهداشتی و درمانی کشور می توانستند بگويند کرونا 
يك تا ۲ ماه ديگر تمام می شود و زمان بدهند ما هم 
برای برنامه ريزی خود از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و 
همه مسايل راحت تر بوديم. اما متاسفانه زمان روشنی 
برای اين امر وجود ندارد چون دارو و واکسن خاصی 
برای اين بیماری وجود ندارد و به يك معنا، تقريبا همه 
بار به روی دوش خود مردم است.روحانی با اشاره به 
تصمیمات جديد در جلسه امروز ستاد گفت: هر روز 
که پیش می رويم بر اساس گزارش ها و بررسی های 
جديد وزارت بهداشــت و متخصصان، تصمیمات 
جديد می گیريم.رئیس جمهوری گفت: در جلســه 
امروز پیشنهاد شد که تقسیمات جديدی در کشور 
نه بر مبنای جغرافیا و استان و شرق و غرب و شمال 
و جنوب داشته باشیم؛  بلکه بر مبنای ابتال و شیوع 
بیماری کرونا کشور تقسیم و منطقه بندی شود.وی با 
بیان اينکه معیار و مقررات را وزرات بهداشت تدوين 
و ابالغ می کند گفت: بر اساس اين معیارها و به طور 
مثال اگر در يك شهرستانی ورودی به بیمارستان يك 
هفته صفر شده و فردی به بیمارستان مراجعه نکرده و 
فوتی هم نداشته است و بهبود يافتگان نیز افزايش پیدا 
کرد و اين روند در هفته دوم تکرار شد وزارت بهداشت 
اين منطقه را »منطقه سفید« اعالم می کند.روحانی 
ادامه داد: بر اساس اين معیار مناطق کشور به مناطق 
»سفید، زرد و قرمز« تقسیم می شود؛ و در نقشه ای 
وزارت  بهداشت و درمان مناطق را مشخص و در رسانه 
ملی به مردم اعالم  می کند و چنانچه مردم مراعات 

کنند همچنان سفید خواهد ماند.

تاخت و تاز بورس ادامه دارد
روند صعودی بازار سرمايه روز گذشته هم ادامه يافت و 
شاخص کل اين بازار به مرز ۸۰۰ هزار واحد نزديك شد.به 
گزارش ايسنا، شــاخص کل بازار سرمايه روز گذشته با 
۲۷ هزار و ۸۳۷ واحد رشــد به رقــم ۷۹۷ هزار و ۲۱۰ 
واحد رسید. شــاخص کل با معبار هم وزن نیز با 6۵۲۴ 
واحد صعود رقم ۲6۷ هزار و 6۰۹ واحد را ثبت کرد. روز 
گذشته يك میلیون معامله به ارزش ۱۲۱ هزار و ۳۳6 
میلیارد ريال در بورس انجام شد.فوالد مبارکه اصفهان، 
صنايع پتروشیمی خلیج فارس، گسترش سرمايه گذاری 
ايران خودرو، ملی صنايع مس ايــران، س. نفت و گاز و 
پتروشیمی تامین، معدنی و صنعتی گل گهر و بانك ملت 
نسبت به ساير نمادها بیشترين تاثیر مثبت را روی بازار 
گذاشتند و بانك های ملت، تجارت، ژارسیان و صادرات 
ايران، پااليش نفت اصفهان و ملــی صنايع مس ايران 
نمادهای پربیینده بورس بودند.شاخص کل فرابورس 
نیز با ۱۸۷ واحد رشــد رقم ۹۵۳۸ واحــد را ثبت کرد. 
معامله گران اين بازار ۸۴۰ هزار معامله انجام دادند که 6۳ 
هزار و ۲6۸ میلیارد ريال ارزش داشت.هلدينگ صنايع 
معدنی خاورمیانه، فوالد هرمزگان جنوب، سهامی ذوب 
آهن اصفهان، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی مارون و 
پتروشیمی دماوند نسبت به ساير نمادها بیشترين تاثیر 
مثبت و در مقابل فقط تولید نیروی برق دماوند نسبت 
به ساير نمادها بیشــترين تاثیر منفی را روی فرابورس 
گذاشتند.سهامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنايع کاغذ 
پارس، گروه ســرمايه گذاری میراث فرهنگی، صنايع 
ماشین های اداری ايران، س. توســعه و عمران استان 
کرمان، بانك دی و سیمان الر سبز. ار نمادهای پربیننده 

فرابورس بودند.

افزايش ۳۲ درصدی سپرده های 
بانکی در سال گذشته

رئیس کل بانك مرکزی اعالم کرد: میزان سپرده های 
مردم در سیســتم بانکی کشور در ســال ۱۳۹۸ در 
مقايسه با سال ۱۳۹۷، معادل ۳۲ درصد افزايش يافت.

به گزارش ايسنا به نقل از بانك مرکزی، عبدالناصر 
همتی گفت: میزان ســپرده های مردم نزد سیستم 
بانکی در پايان سال ۱۳۹۸ نسبت به پايان سال ۱۳۹۷  
با ۳۲ درصد رشد به مبلغ ۲.۴۱۱ هزار میلیارد تومان 
رسید. وی افزود: همچنین میزان تسهیالت پرداختی 
از ســوی نظام بانکی در مدت فوق با ۲6 درصد رشد 
به مبلغ ۹۷۵ هزار میلیارد تومان در پايان اســفند 

۱۳۹۸ رسید.

اخبار
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مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی باهدف اطالع 
سیاست گذاران کشور از تأثیر کرونا بر اشتغال و فروش 
واحدهای تولیدی خرد در سراسر کشــور، در روزهای 
پايانی ســال ۱۳۹۸ مطالعه ای پیمايشی تعريف و طی 
۱۵ روز ابتدايی سال ۱۳۹۹ آن را با ابزار پرسشنامه بسته 
و با روش تلفنی اجرا کرد.جامعه آماری اين مطالعه، ۴6۵ 
هزار مالك يا مدير واحدهای تولیدی صنفی رســمی 
)دارای پروانه( از سراسر کشــور بوده است که اطالعات 
آنها توسط اتاق اصناف در ســال ۱۳۹۷ در اختیار مرکز 
پژوهش ها قرارگرفته است.براســاس اين مطالعه ازنظر 
میزان فروش، در پايان سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، کاهش فروش در همه حوزه های کاری، شديد 
و بین 6۷ تا ۹۸ درصد بوده است. تولیدکنندگان صنفی 
کیف و کفش با منفی ۹۸ درصد و تولیدکنندگان نساجی 
و پوشاک با منفی ۹۲ درصد بیشتر از بقیه صنوف تولیدی 
دچار کاهش فروش بوده اند.اين مطالعه شامل 6 سؤال 
درباره تغییر تولید و شــاغالن در صنف به نسبت پايان 
فصل گذشــته )پايیز ۱۳۹۸( و نیز نسبت به پايان سال 

۱۳۹۷ و نیز تأثیر شیوع کرونا بر فروش و قیمت تمام شده 
صنف سؤال شــونده بوده است.برای اينکه پاسخ دهنده 
دچار اغراق يا کتمان حقیقت درباره واحد تولیدی خود 
نشود، ســؤال درباره صنف مربوطه پرسیده شده است. 
متن سؤال ها و پاسخ کلی استخراج شده )میانگین ساده( 

هرسال به شرح زير است:
میزان تولید صنف شما نسبت به پايان فصل گذشته )پايیز 

۱۳۹۸( چه تغییری کرده؟ ۱۳.۴- درصد
تعداد شاغالن صنف شما نسبت به پايان فصل گذشته 

)پايیز ۱۳۹۸( چه تغییری کرده؟ ۳.۷- درصد
میزان تولید صنف شما نســبت به پايان سال گذشته 

)اسفند ۱۳۹۷( چه تغییری کرده؟ ۲۲.۲- درصد
تعداد شاغالن صنف شما نسبت به پايان سال گذشته 

)اسفند ۱۳۹۷( چه تغییری کرده؟ ۵.۲- درصد

شیوع کرونا چه تأثیری درفروش صنف شما داشته است؟ 
۸۳.۰- درصد

شیوع کرونا چه تأثیری در قیمت تمام شده محصوالت 
داشته؟ ۱۰.۳ درصد

)سؤال ششم را فقط ۷۹ نفر از ۴۱۴ نفر حدود ۱۹ درصد 
پاسخ دادند ۵ سؤال باالتر را همه ۴۱۴ نفر پاسخ داده اند.(

میزان تولید در واحدهای صنفی تولیدی خدماتی نسبت 
به فصل گذشــته )آخر پايیز ۱۳۹۸( به طور متوســط 
۱۳.۴ درصد و نسبت به پايان سال ۱۳۹۷، ۲۲.۲ درصد 
کاهش داشته است. بیشــترين کاهش تولید مربوط به 
تولیدی های تحرير و چاپ بوده است. کاهش میزان تولید 
در فصل زمستان نسبت به پايان فصل پايیز ۱۳۹۸، در 
۸ رسته صنفی حاضر در اين مطالعه بین ۱ تا ۲۴ درصد 
بوده است.میزان اشــتغال در واحدهای صنفی تولیدی 

خدماتی نسبت به فصل گذشته )آخر پايیز ۱۳۹۸( به طور 
متوسط ۳.۷ درصد و نســبت به پايان سال ۱ ۳۹۷،۵.۲ 
درصد کاهش داشته است. در پايان سال ۱۳۹۸، کاهش 
اشتغال هم نسبت به پايان فصل گذشته )پايیز ۱۳۹۸( و 
هم نسبت به پايان سال گذشته )۱۳۹۷( محدود بوده و 
هیچ حوزه کاری بیشتر از ۹ درصد کاهش اشتغال نداشته 
است. بیشترين کاهش اشتغال در جامعه موردمطالعه 
در پايان ســال ۱۳۹۸ مربوط به تولیدی های نساجی و 
پوشاک و کیف و کفش با منفی ۹ درصد بوده است و جالب 
آنکه میزان رشد اشتغال در صنايع دستی و فرش مجموعاً 
مثبت بوده اســت )۵ درصد در طول فصل زمستان و ۲ 

درصد در طول سال(.
ازنظر میزان فروش، در پايان سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، کاهش فروش در همه حوزه های کاری، 
شديد و بین 6۷ تا ۹۸ درصد بوده است. تولیدکنندگان 
صنفی کیف و کفش با منفی ۹۸ درصد و تولیدکنندگان 
نساجی و پوشاک با منفی ۹۲ درصد بیشتر از بقیه صنوف 

تولیدی دچار کاهش فروش بوده اند.

بازار مسکن در شرايطی اولین ماه از سال ۱۳۹۹ را پشت سر 
گذاشت که تحت تاثیر افت ۸۷ درصدی  معامالت، قیمت 
ها به ثبات رسید و حتی در ۱۲ منطقه منفی شد.به گزارش 
ايسنا، فروردين ۱۳۹۹ بازار مسکن تحول چندانی را تجربه 
نکرد؛ چراکه اساساً در سیطره ويروس کرونا مجالی برای 
تغییر نداشــت. با اين حال در يك مديوم کوچك با سطح 
مقاومت قیمتی مواجه بود که نشان داد رکود می تواند منجر 
به ثبات يا حتی کاهش قیمت شود.وضعیت قیمت منطقه ای 
نشان می دهد رشد قیمت نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۸ در ۱۲ 
منطقه بین ۱ تا ۹.۷ درصد منفی، در هفت منطقه بین ۱.۱ تا 
۷.۴ درصد مثبت و در سه منطقه صفر بود. در حالت کلی نیز 
نرخ ماهیانه ۲.۱ درصد کاهش نشان داد. کمترين نرخ رشد 
سالیانه هم به منطقه يك معادل ۲۹ درصد تعلق داشت. 
رشد سالیانه در کل شهر تهران هم ۳۵ درصد بود. بیشترين 
افت ماهیانه قیمت در منطقه ۱6 معــادل ۹.۷- درصد و 
باالترين افزايش در منطقه ۴ با ۷.۴ درصد به ثبت رسید. 

البته تعداد معامالت به قدری پايین بود )۱۲۴۳ فقره( که 
قراردادهای خريد و فروش در پنج منطقه جمعاً نتوانست 
سه رقمی شود. تعداد معامالت در مناطق ۱۳، ۱6، ۱۷، ۱۹ 
و ۲۲ به ترتیب ۱۷، ۱۷، ۱۹، ۱۵ و ۱۳ فقره بود. فقط در سه 

منطقه ۲، ۴ و ۵ معامالت از ۱۰۰ فقره فراتر رفت.

علت ثبات قیمت مسکن در فروردین چه بود؟
يك کارشناس بازار مســکن، تعطیالت نوروزی و شیوع 
ويروس کرونا را علت افت شــديد معامالت و ثبات قیمت 
دانست و مدعی شــد: تحوالت بازار مســکن در يك ماه 
گذشــته نمی تواند بیان کننده وضعیت واقعی آن باشد و 
در ارديبهشت ماه متغیرهای اثر گذار بر بخش مسکن خود 
را نشان می دهد.فرشید پورحاجت اظهار کرد: افت شديد 
بازار های مالی از جمله مسکن در فروردين ماه قابل پیش 

بینی بود و به دلیل شــیوع بیماری کرونا بجز بازار بورس، 
تمامی بازارها با رکود شديد مواجه بودند.وی افزود: با اين 
وجود وضعیت معامالت مسکن در فروردين ماه بیان کننده 
اوضاع واقعی آن نیست و انتظار داريم متغیر هايی مثل نرخ 
تورم، نرخ دستمزد، عوارض، مالیات و قیمت ارز به تدريج 
در ماه های آينده اثرگذاری خود را بر بازار مســکن نشان 
دهد. پورحاجت با بیان اينکــه نمی توان به مدت طوالنی 
تقاضای مسکن را عقب انداخت تصريح کرد: درست است 
که تقاضای واقعی به علت جهش قیمت ها سرکوب شده اما 
اين برای بخش مسکن که پیشرو است و می تواند در سال 
جهش تولید به اقتصاد کشور کمك کند اصالً خوب نیست.
دبیر کانون انبوه سازان، رکود تورمی را گزينه محتمل برای 
آينده بازار مسکن دانست و گفت: مادامیکه تولید مسکن 
از تقاضای مصرفی عقب باشد و از طرف ديگر نرخ ارز روند 

صعودی داشته باشد نمی توان بازار مسکن را کنترل کرد.
به گفته پور حاجت، بايد امیدوار باشیم قیمت دالر افزايش 
پیدا نکند چرا که تاثیر خود را بر قیمت مصالح ساختمانی 
و آهن آالت ايجاد خواهد کرد. از طرف ديگر مالکان واحد 
های آماده با هر نوع تغییر نرخ ارز قیمت پیشنهادی مسکن 
را باال می برند؛ چراکه انتظارات تورمی را در نظر می گیرند.

وی تاکید کرد: دولت بايد با ارائه بســته های تشويقی به 
سازندگان بخش خصوصی، بخش ساخت و ساز را به حرکت 
درآورد. اگر اين اتفاق بیفتد بازار مسکن کنترل خواهد شد.به 
گزارش ايســنا، طبق اعالم بانك مرکزی، تعداد معامالت 
مسکن شهر تهران در فروردين ماه ۱۳۹۹ به ۱۲۴۳ فقره 
رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
۸۷.۸ و 6۳.۷ درصد کاهش نشان می دهد. میانگین قیمت 
نیز ۱۵.۳ میلیون تومان بود که نسبت به اسفند پارسال ۲.۱ 
درصد کاهش و نســبت به فروردين پارسال ۳۵.۷ درصد 

افزايش يافته است.

بانك ها توافق کرده اند که قانون ســقف نرخ سود سپرده را 
رعايت کنند، اما هنوز اقدامــات غیرقانونی برخی بانك ها 
درخصوص ارائه تسهیالت ادامه دارد؛ موضوعی که ممکن 
است با تعديل نرخ سود بانکی به زودی بانك مرکزی بر اجرای 
دقیق آن نیز نظارت جدی تری داشته باشد.به گزارش ايسنا، 
چند روزی است که بانك های خصوصی تصمیم گرفته اند 
سقف نرخ ســود ســپرده ها )۱۵ درصد( را به طور کامل 
رعايت کنند. در واقع تغییری در قانون مصوب شورای پول و 
اعتبار در اين باره ايجاد نشده، اما بانك ها پیش از اين سقف 
اعالم شده برای سود سپرده را رعايت نمی کردند، اما با توافق 

بانك ها قرار شده که اين موضوع رعايت شود.
قانون مصوب شــورای پول و اعتبار، سقف مجاز برای سود 
سپرده های بلندمدت را ۱۵ درصد و برای سپرده های کوتاه 

مدت را ۱۰ درصد اعالم کرده، اما اغلب بانك های خصوصی 
پیش از اين نرخ هايی باالتر از ۲۰ درصد هم به مشــتريان 
خود پرداخت می کردند.البته اين موضوع بارها از ســوی 
کارشناسان بانکی مورد اشــاره و انتقاد قرار گرفته بود، اما 
اکنون گفته شده که جريان رعايت نکردن سقف سود سپرده، 
وعده شفاهی مديران پیشین بانك مرکزی به بانکها برای 
نجات بازار ارز بوده است.به عبارت ديگر، به مديران بانکی 
گفته شــده بود که تا ۲۰ درصد سود به سپرده ها پرداخت 
کنند و مابه التفاوت آن را از بانــك مرکزی بگیرند که اين 

مبلغ هم پرداخت نشد. حال بانك ها به اين نتیجه رسیده اند 
که نرخ سود ســپرده  را به همان رقم مصوب شورای پول و 
اعتبار يعنی حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده های بلندمدت 
و ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت برسانند که حتی 
ممکن است نرخ سود ســپرده های کوتاه مدت به هشت 
درصد هم برسد.نکته قابل توجه در اين موضوع اين است 
که اين اقدامات فراقانونی تنها درخصوص نرخ سود سپرده 
نبوده و برخی بانك ها با روش های مختلف، تاکنون نرخ سود 
تسهیالت را نیز باالتر از رقم اعالمی بانك مرکزی دريافت 

می کردند.بلوکه کردن بخشی از تسهیالت تا پايان تسويه 
وام، واريز مبلغی از سوی مشتريان به عنوان پیش قرارداد و 
امثال آن از مواردی است که بانك ها از آن استفاده می کنند 
تا نرخ سود تسهیالت را افزايش دهند.با توجه به اينکه نرخ 
سود سپرده و تسهیالت معموال با تناسب مشخصی نسبت 
به هم تعیین می شوند، ممکن است اين نظارت بانك مرکزی 
بر تسهیالت ارائه شده از سوی بانك ها نیز افزايش يابد.در 
اين باره بارها مسئوالن بانکی تاکید کرده اند که اين اقدام 
بانك ها در خصوص تسهیالت خالف قانون است و بايد با آن 
برخورد شود.حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی  
مقدم، عضو شورای فقهی بانك مرکزی پیش از اين به ايسنا 
گفته بود که اين اقدام بانك ها طبعا يك نوع فريب نسبت به 

مشتريان به حساب می آيد.

دو هفته اول فروردين بر کسب و کارها چه گذشت؟

83 درصد از فروش واحدهای صنفی با کرونا کاهش یافت

با الزام بانکها به رعايت نرخ مصوب سود سپرده

نرخ سود تسهیالت هم کم می شود؟

فریز بازار مسکن در آغاز سال

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ به ۶میلیون و ۵۳۰هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید روز گذشته، هفتم اردیبهشت ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۷۰ هزار تومان 
است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۳۰ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۶۴۰ هزار و ۶۰۸ تومان است.
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تعلل بانک ها در اجرای بخشنامه های بانک  مرکزی
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی

زمانی که اعالم شد قرار است میزان وام ازدواج افزایش پیدا کند پیش بینی کردیم که بانک ها از پرداخت این 
مبالغ شانه خالی خواهند کرد. با افزایش وام ازدواج به 100 میلیون تومان که برای هر نفر 50 میلیون تومان در 
نظر گرفته شده بانک ها بهانه کمبود منابع را مطرح کردند که این اقدام موجب انباشته شدن تعداد متقاضیان 
وام ازدواج شده است. التبه بحران کرونا نیز مزید بر علت شده تا تاخیر بانک ها در پراخت وام ازدواج توجیه پذیر 
شود. بانک ها به دلیل توقف بازپرداخت اقساط وام ازدواج و خالی ماندن منابع خود از پذیرفتن متقاضیان سرباز 
می زنند و یا با اعمال سخت گیری های دیگر اعم از افزایش تعداد ضامن ها و داشتن خانه و حقوق باال در راه 
زوجین سنگ اندازی می کنند. در حالی که بانک ها باید با در نظر گرفتن جامعه و مشکالت اقتصادی جوانان 

به یک ضامن اکتفا کنند و شرایط را بیشتر از این برای جوانان سخت نکنند.
تصویب وام ازدواج در درجه اول به مجلس و پافشاری نمایندگان مجلس در تصویب این طرح، اراده دولت و 
منابع اختصاص یافته بانک ها به وام ازدواج بستگی داشت که در نهایت تصویب و واجدان شرایط اعالم شدند. 
تاکنون بانک ها به بهانه های مختلف از ارائه تسهیالت برای ازدواج زوجین شانه خالی کرده اند و حتی با تصویب 
این طرح در مجلس باز هم رویه سابق خود با بهانه هایی از جمله کمبود منابع ادامه می دهند. دولت  مدعی است 
که یارانه معیشتی به اکثر افراد جامعه تعلق گرفته است؛ در حالیکه افراد زیادی  در جامعه هستند که اظهار دارند 
به آن ها یارانه معیشتی تعلق نگرفته است. حال  موضوع دریافت وام ازدواج هم مسئله ای مشابه به همین است.

متاسفانه بانک ها با بی اعتنایی های مکرر در پرداخت زودهنگام وام ازدواج موجب نابسامانی شده اند و در حال 
حاضر شاهد فعالیت افراد سودجو برای ثبت نام در سایت ها برای دریافت فوری وام ازدواج افزایش چشمگیری 
داشته است. کالهبرداری های بسیاری به دلیل عقب نشینی و تاخیر بانک ها در پرداخت وام ازدواج صورت 

گرفته که ضروری است در جهت بهبود اوضاع، برنامه های جدیدی به کار بگیرند. 

نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف کشــور در خصوص 
زمان بازگشایی مشــاغل پرخطر توضیحاتی را ارائه داد.

زمان بازگشــایی مشاغل پرخطر مشــخص شدابراهیم 
درستی نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و عضو هیئت 
رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران گفت: بر این باور هستیم 
که تمام مشاغل باید فعالیت خود را آغاز کنند. هم اکنون 
شاهد تجمع افراد در مراکز عمومی مانند مترو، اتوبوس و 
... هستیم.نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف کشور بیان 
کرد: پیشنهاد داده ایم که مشاغل پرخطر مانند رستوارن 
ها، کافه ها، گرمابه داران و قهوه خانه ها اگر فاصله اجتماعی 
را رعایت کنند، امکان بازگشایی آن ها وجود داشته باشد به 
طور مثال اگر هر رستوران ۲0 میز خود را به پنج میز کاهش 
دهد و فاصله اجتماعی را رعایت کنند می توانند فعالیت 
خود را آغاز کنند. عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و 
تهران درباره فعالیت آرایشگران،  تشریح کرد: هم اکنون 
برخی از آرایشگران به طور خالف فعالیت می کنند، که این 

گونه فعالیت، باعث افزایش هزینه ها شده است. درستی با 
اشاره به تعطیلی گرمابه ها و عدم رعایت بهداشت کارگران 
ساختمانی، ادامه داد: ۸10 گرمابه در کشور وجود دارد که 
۹۹.5 درصد از استفاده کنندگان از این گرمابه ها کارگران 
افغان هستند که باعث می شــود و به دنبال تعطیلی این 
اماکن، سالمت آن ها به خطر می افتد. برای بازگشایی قهوه 
خانه ها هم اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنند شاید امکان 
فعالیت وجود داشته باشد. عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف 
ایران و تهران  با اشاره به بازگشایی مشاغل پرخطر، اظهار 
کرد: ســتاد کرونا تصمیم گیرنده در خصوص بازگشایی 
مشــاغل پرخطر است. هم اکنون مشــخص نیست که 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی و مدارس تا چه زمانی تعطیل 
باشند.وی گفت: بر این باور هستیم که این هفته مشخص 
کنیم که تاریخ دقیق بازگشایی مشاغل چه زمانی خواهد 
بود. در این هفته به احتمال ۹0 درصد زمان بازگشــایی 

مشاغل اعالم خواهد شد.

میری گفت: انتظــار داریم ســازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان قیمت لوازم خانگی را یکنواخت 
کند تا شاهد نوسان قیمتی در این حوزه نباشیم. مرتضی 
میری رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: تولید لوازم خانگی 
در کشــور روند افزایش به خود گرفته است به طوری که 
امسال شاهد رشد ۳0 درصدی تولید لوازم خانگی هستیم.

میری تشریح کرد: ممکن است که به علت نوسانات قیمت 
تمام شده محصوالت تولیدی در داخل افزایش پیدا کند. به 
دلیل اینکه برخی از قطعات تولید لوازمی همچون یخچال 
وارداتی است نرخ دالر بر قیمت تمام شده آن تاثیر خواهد 
گذاشت. او بیان کرد: 50 درصد قطعات یک یخچال وارداتی 

است و بر همین اســاس نرخ دالر بر افزایش قیمت لوازم 
خانگی موثر است. هم اکنون قطعاتی چون موتور، تایمر و 
ترموستات از داخل تامین می شود و حتما نیاز به واردات 
آنها داریم. دولت نیز برای واردات این قطعات مجوزهای 
الزم را با ارز نیمایی صادر کرد.  او تشریح کرد: انتظار داریم 
ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
قیمت لوازم خانگی را یکنواخت کند تا شاهد نوسان قیمتی 
در این حوزه نباشــیم. جاروبرقی، یخچال و ظرفشویی 
در کشور تولید نمی شد که هم اکنون شرکت های تولید 
کننده این کاال اعالم کرده اند که توانایی تولید ۳00 هزار 
قطعه را در روز دارند که این کاال ها بومی سازی شده است.

طی روزهای آینده بیش از 5 هزار تن لیموترش 
وارد کشــور خواهــد شــد.محمدرضا کالمی، 
سخنگوی ســتاد تنظیم بازار اقدامات صورت 
گرفته در راســتای تنظیم بــازار لیمو ترش را 
تشریح و تاکید کرد: در کنار ممنوعیت صادرات 
لیموترش و لیمو شیرین، تمهیداتی برای تامین 
کسری بازار از طریق واردات لیموترش اندیشیده 
شده است.وی گفت: تا پانزدهم اردیبهشت ماه 
برنامه ریزی برای واردات پنج هزار تن لیموترش 
اجرایــی خواهد شــد.به گفتــه وی، ورود این 
محموله بی تردید زمینه را برای کاهش و منطقی 
شــدن قیمت این ماده خوارکی در بازار فراهم 
می کند.او با اشاره به اینکه لیموترش با ارز نیمایی 
وارد کشور خواهد شد، افزود: به نظر می رسد این 
اقدام در کنار ممنوعیــت صادرات لیموترش به 

تنظیم بازار این کاال منجر خواهد شد.
کالمی ضمن هشــدار به محتکران لیموترش و 
لیموشیرین گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده 
این کاال تحت شــمول قانون مقابلــه با احتکار 
است، با توجه به حجم واردات تا 15 اردیبهشت 
از یک ســو و آغاز برداشــت لیموترش و تولید 
داخل در تیرماه از سوی دیگر، کسانی که نسبت 
به عرضه لیموی موجود در انبــار اقدام نکنند، 
گذشــته از تخلف، با زیان هنگفتــی نیز روبرو 
خواهند شــد چرا که قیمت ها با کاهش روبرو 

می شود.
وی در پاسخ به این سئوال که حجم لیموترش 
تولیدی در کشور چه میزان است؟ گفت: ساالنه 
در حدود ۶00 هزار تن لیموترش در کشور تولید 
می شود و بررسی ها نشــان می دهد ممنوعیت 

صادرات در شــرایط فعلی کشاورزان و باغداران 
را متضرر نمی کند چرا که فصل برداشت دو ماه 
اول تابستان اســت و در شرایط فعلی دالالن در 
بازار حضور دارند.وی در پاسخ به این سئوال که 
آیا قیمت برای لیموهایی که طبق قانون مقابله 
با احتکار کشف شوند، تعیین شده است، توضیح 
داد: هرمحموله ای که توسط دولت کشف شود 
به نرخ 1۲ هزار تومان در مبدا تحویل ســازمان 
تعزیرات حکومتی خواهد شد و در میادین میوه 

و تره بار شهرداری عرضه می شود.
به گفته وی، برای ایجاد انگیزه و افزایش عرضه 
این کاال در میادین میوه و تره بار با توجه به اینکه 
معموالً قیمت بازار میادین میوه و تره بار نسبت 
به ســایر جاها حدود 10 الی 15 درصد ارزانتر 
است؛ اعالم شده، اگر فردی داوطلبانه محصول 
لیمو ترش خود را تحویــل دهند، قیمت آن در 
میادین میوه و تره بار مادر و بزرگ اســتانها، با 
نرخ 15 هزار تومان به خرده فروشــان فروخته 
می شــود و آنها نیز با قیمت 1۸ هزار تومان می 
توانند به مردم عرضه کنند.بــه این ترتیب نرخ 
لیموترش بــرای مصرف کننده نیــز 1۸ تومان 
اعالم شده است از این رو هر واحد صنفی که لیمو 
را به قیمتی باالتر از این رقم بفروشــد مشمول 
قانون تعزیرات حکومتی است و جریمه خواهد 
شد.وی تاکید کرد: کســانی که با هدف کسب 
ســودهای واهی و غیر قانونی وارد بازار شده اند 
باید بدانند که دادســتانی به این موضوع ورود 
کرده و در نتیجه طبق قانون مبــارزه با احتکار 
و قانون تعزیرات حکومتی جریمه ســنگین در 

انتظار متخلفان خواهد بود.

بــا افزایــش وام ازدواج 
بــه 100 میلیــون افراد 
بســیاری  ســودجوی 
اقــدام بــه ثبت نــام این 
 وام از زوجین کــرده و با 
کالهبرداری های بسیار پول های فراوانی را جیب 
زده اند. ایــن کالهبرداری ها همزمــان با بحران 
کرونا که تبلیغ تنفس چندین ماهه اقســاط را نیز 
به متقاضیان وعده می داد و از طرفی دیگر سخت 
گیری و کارشــکنی برخی بانک هــا در پرداخت 
ایــن وام افزایش چشــمگیری پیدا کرده اســت. 
درحالی بانک ها بایــد وام 50 میلیونــی را به هر 
یک از زوجین بــا یک ضامن پرداخــت کنند که 
همین امر موجب سخت گیرهای برخی از بانکی ها 
شده است؛ یکی از بانک ها شرط کرده ضامن باید 
 مالک خانه و بــا حقوق ماهانــه 5 میلیون تومان 

باشد.
متقاضیان از تشــکیل صــف وام ازدواج در بانک 
های دولتی خبــر داده و مــی گویند کــه برای 
اینکه زودتر بتوانیــم وام ازدواج را دریافت کنیم، 
بانک های خصوصی را انتخــاب کردیم ولی بنظر 

می رســد ســخت گیری های این بانکها بیشتر از 
دولتی ها باشــد. یکــی از متقاضیــان وام ازدواج 
در همیــن ارتباط تأکیــد دارد که تعــداد نفرات 
در صف وام ازدواج بانک هــای دولتی خیلی زیاد 
بود ولی در بانــک خصوصی هر چند با شــرایط 
ســخت برای ضامن اما نفرات کمتــری در صف 
 انتظار هستند و شعبه هم گفته دو هفته ای وام را 

واریز می کند.
در همین رابطه محمد مهــدی تندگویان معاون 
امــور جوانــان در وزارت ورزش و جوانان گفت: 
بخشنامه وام قرض الحسنه ازدواج به همه بانک ها 
صادر شده و زوجین هنگامی که ثبت نام کردند و 
پیامک برای آنان دیر آمد نباید نگران باشــد، زیرا 
این یک روند طبیعی است و این روال تا خرداد ماه 
طبیعی اســت و اگر بعد از خردادماه در نوبت ماند 
و وام را دریافت نکرد می تواننــد پیگیری کند. در 
همین رابطه معاون ساماندهی امور جوانان گفت: 
متاسفانه شاهد وجود آگهی های فروش وام ازدواج 
در فضای مجازی هستیم به همین منظور از پلیس 
فتا و نهادهای قضایی درخواست برخورد قانونی با 

این موارد را داریم.
محمد مهــدی تندگویــان معاون ســاماندهی 
امــور جوانــان وزیــر ورزش و جوانــان درباره 
آگهی فــروش وام ازدواج شــبکه های مجازی و 

اپلیکیشــن ها گفت: متأســفانه طی چند ســال 
اخیر فــروش وام ازدواج در فضــای مجازی رواج 
یافته مــا نیز پس تذکــرات الزم را بــه نهادهای 
 مســئول داده ایم اما تاکنون برخورد خاصی با این 

موارد  نشده است.
تندگویان افزود: اخیراً با پلیــس فتا نیز مکاتباتی 
در خصوص برخورد با آگهی های تبلیغاتی فروش 
وام ازدواج داشتیم و امیدوارم برخورد قانونی منجر 
به پایان یافتن این موضوع شــود. به عالوه در پیام 
رسان ها و برنامه های متعدد نیز آگهی های مشاوره 
برای دریافت وام ازدواج یا انتقــال غیر قانونی وام 
در حال فعالیت هســتند که بــا دریافت مبالغی، 
اقدام به کالهبــرداری در این زمینه می کنند. وی 
با تاکید بــر لزوم توجه جوانان بــرای عدم افتادن 
به دام کاله برداران مجازی در این زمینه، تصریح 
کرد: این موارد را به مرجع قانونی اطالع داده ایم و 
مردم نیز باید نسبت به این اقدامات جعلی هوشیار 
باشند. معاون ساماندهی امور جوانان، ابراز داشت: 
پیش تر نیز فروش انواع وام ها در کشور رواج داشته 
اما فروش وام ازدواج موضوع دیگری است چرا که با 
شخصیت یک انسان مرتبط است و نمی توان برای 
دریافت وام با زندگی افراد بازی کرد یا از آنها ســو 

استفاده کرد.
تندگویان با اشــاره بــر علل افزایــش آگهی های 

فروش وام ازدواج، خاطرنشــان کرد: متأســفانه 
یکی از دالیل این امر عدم توجه قانونگذار به اعمال 
شــرایط خاص برای دریافت وام ازدواج اســت. با 
توجه بــه افزایش مبلغ وام باید شــرایط و ضوابط 
خاصی برای متقاضیان لحاظ و جامعه هدف واقعی 
دریافت کنندگان وام مشــخص شود تا زمینه سو 
استفاده از این موضوع، جلوگیری شود. وی ادامه 
داد: متأســفانه علی رغم اعالم معاونت جوانان به 
قانونگذار و مجلس برای اعمال محدودیت، شرایط 
خاصی برای این موضوع در نظر گرفته نشــد و به 
همین منظور شاهد سو استفاده های متعدد از این 
این مبلغ به ویژه در مناطق کم برخوردار هستیم. 
تا زمانی که محدودیت هــای قانونی برای دریافت 
وام ازدواج از قانون اعمال نشود نیز این اتفاق ادامه 
خواهد داشت. معاون ساماندهی امور جوانان تاکید 
کرد: درخواســت ما از مجلس بعدی رسیدگی به 
شرایط دریافت وام ازدواج و اعمال محدودیت برای 
دریافت کنندگان است. تندگویان با تاکید بر اینکه 
به هیچ وجه به دنبال قوانین و شرایط سخت گیرانه 
برای پرداخت وام ازدواج نیستیم، یادآورد شد: بلکه 
به دنبال قوانینی برای برخورد قاطع با کالهبرداران 
و سوءاســتفاده کنندگان از موضــوع وام ازدواج 
هستیم و با افزایش وام یا تسهیل در شرایط دریافت 

آن مخالف نیستیم.

بانک ها برای پرداخت وام 100 میلیونی به زوجین سخت گیری های  بی مورد می كنند
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شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

با شــیوع ویروس کرونا و 
ممنوعیت مسافرت های 
داخلی و خارجی شــرکت 
های هواپیمایــی ضرر و 
زیان بســیاری را متحمل 
شده اند و از طرفی دیگر بســیاری از کادر پروازی 
نیز خانه نشین شــدند.  طبق گزارش های منتشر 
شده کاهش پرواز های داخلی اکنون به ۹0 درصد 
رسیده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
در ارتباط با میزان پروازهایی که در خطوط هوایی 
انجام می شــود، گفت: در بســیاری از مسیرهای 
هوایی پروازی انجام نمی شــود، به طــور کلی بر 
اساس آمار در حمل ونقل هوایی، حدود 10 درصد 
از پرواز های داخلی انجام می شود. رضا جعفرزاده 
افزود: میزان آمار پروازهــای خارجی نیز حدود ۴ 
درصد اســت. پرواز های خارجی، بیشتر مربوط به 
پروازهای پشتیبانی و تامین اقالم بهداشتی است 
و اغلب از کشور چین اســت. پرواز های موردی از 

کشورهای دیگر نیز وجود دارد.
با این تفاسیر اغلب کارکنان فرودگاه های کشور و 
کادر پروازی این روزها نمی توانند بر سر کار خود 
حاضر شوند و آســیب کرونا برای صنعت حمل و 
نقل هوایی تعدیل و کاهش نیروی کار خواهد بود. 

هرچند منابع آگاه در رابطه بــا تعدیل نیروی کار 
شــرکت های هواپیمایی اظهارداشته اند که هنوز 
تعدیل نیرویی صورت نگرفته و اگر بسته حمایتی 
کرونا، سریع تر به شــرکت های هواپیمایی برسد، 
تعدیلی نخواهیم داشت. ولی اگر تسهیالت حمایتی 
دیر به ایرالین ها داده شود، ممکن است شرکت ها 
به دلیل نداشــتن نقدینگی برای پرداخت حقوق 

پرسنل، دست به تعدیل نیرو بزنند.
به هــر ترتیب در حــال حاضــر کادر پــروازی 

شــرکت های هواپیمایی، خانه نشــین شده اند. 
شرکت هایی که پرواز ندارند، مهمانداران و خلبانان 
در خانه هستند؛ برخی شرکت ها هم تعداد اندکی 
پرواز دارند که موردی از آنها اســتفاده می شــود؛ 
کادر اداری شرکت ها هم بر اســاس مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا به صورت دوسوم تعداد نیروها 

سرکار حاضر می شوند.
امــا مقصود اســعدی ســامانی دربــاره حمایت 
از شــرکت های هواپیمایــی اظهــار داشــت: 

متأســفانه هنوز هیــچ خبــری از حمایت دولت 
از شــرکت های هواپیمایــی که به دلیل شــیوع 
کرونا زمین گیر شــده اند، نیســت؛ حتی معلوم 
نیســت چه زمانی قرار اســت این تسهیالت داده 
شــود یا مکانیــزم پرداخت تســهیالت حمایتی 
به چه شــکلی اســت و دولت در این زمینه هیچ 
 گونــه توضیحــی بــه شــرکت های هواپیمایی 

نداده است.
وی در خصوص اظهار نظر وزیر راه و شهرســازی 
که خبر از توافق برای پرداخــت ۲,۴00 میلیارد 
تومان به شــرکت های هواپیمایی و 500 میلیارد 
تومان به شــرکت های فرودگاهــی و هندلینگ 
داده بود، گفــت: به ما هنوز چیزی ابالغ نشــده و 
وزارت راه درباره رقم و نحوه پرداخت تســهیالت 
حمایتی کرونا اطالع رســانی نکرده اســت. دبیر 
انجمن شــرکت های هواپیمایی با تأکید بر اینکه 
شرکت های هواپیمایی در شــرایط سختی به سر 
می برند، اظهــار امیدواری کرد کــه دولت هر چه 
ســریع تر تســهیالت حمایتی کرونا را به فعاالن 
صنعت هوانوردی پرداخت کند. اســعدی سامانی 
با بیان اینکه حتی مشخص نشده که به هر شرکت 
چه میزان تســهیالت پرداخت خواهد شد، افزود: 
امیدوارم اعطای تســهیالت مذکــور وارد چرخه 
بروکراسی اداری و بانکی نشود و ارقام در نظر گرفته 
 شده، سریع تر به دست شــرکت های هواپیمایی 

برسد.

دولت كاری برای حمایت از شركت های هواپیمایی زیان دیده نکرده است

خانه نشینی کادر  پرواز
هزاران هواپیما در فرودگاه های كشور زمین گیر شده اند                                                                                                           10 درصد از پرواز های داخلی انجام می شود

بسیاری از شرکت های هواپیمایی تعطیل کرده اند
محمدعلي ایلخاني، مدیرعامل شرکت هواپیمایی تهران

از زمانی که بیماری کرونا در کشور شیوع پیدا کرد ممنوعیت پروازها اعالم شد و در این دو ماهی که این بحران ادامه پیدا کرده تقریبا هیچ پروازی به جز پروازهای بازرگانی توسط برخی شرکت های هواپیمایی انجام نمی شود. تنها 
شرکت های هواپیمایی که فعالیت بازرگانی دارند پروازهای محدودی را دارند که در نهایت برای تبادل کاال است. در دو ماه گذشته تاکنون بسیاری از شرکت های هواپیمایی تعطیل کرده اند و هزاران هواپیما در کل کشور زمینگیر 

شده اند. در حال حاضر 75 درصد پروازهای عبوری کاهش پیدا کرده و درآمد شرکت های فرودگاهی تحت تاثیر این اتفاق کاهش بسیار زیادی داشته است. 
در این رابطه قرار بر این شد تا تیمی برای برآورد میزان خسارت وارد شده به شرکت های هواپیمایی وارد کار شود تا با برآورد دقیق خسارات تامین آن در دستور کار قرار بگیرد. باید اطالع رسانی شود که محل تامین حمایت ها از 
کجاست و چگونه می توانند این خسارات را جبران کنند. کمک بالعوض، وام و یا تسهیالت و بسته های حمایتی باید به شرکت های هواپیمایی اختصاص پیدا کند. با اعالم رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی قرار بر این شد تا کل 

مولفه های حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی برآورد خسارت شوند و با ارسال آن به ستاد ملی کرونا خسارت این شرکت ها جبران شود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی یکی از راه کارهای 
حمایت دولت از هنرمندان صنایع دستی در شرایط فعلی 
را در اختیار قرار دادن اعتبار مناسب به هنرمندان عنوان 
کرد و یادآور شد: دولت باید اعتبار مناسبی را در اختیار 
معاونت صنایع دســتی قرار دهد تا این معاونت بتواند 
به کمک تعاونی ها آثار هنرمندان و به ویژه هنرمندان 
روســتایی را خریداری کند.عبدالمجید شریف زاده، 
رئیس گروه های سنتی پژوهشــگاه میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی درباره وضعیت این روزهای 
هنرمندان صنایع دستی و کم رونق شدن بازار این عرصه 
به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: بیش 
از هر موضوعی باید برای فعال شدن فضای کسب و کار 
تالش کنیم که بخشــی از این موضوع به فعال شدن 
فروشگاه های صنایع دستی و بخشی هم به فروش آثار 

در فضای مجازی برمی گردد.
او ادامه داد: برخی از هنرمندان صنایع دســتی که به 
فضای مجازی و قابلیت های آن آشنایی دارند آثارشان را 
از این طریق عرضه می کنند و به فروش می رسانند؛ اما 
باید این نکته را در نظر داشت که بسیاری از هنرمندان 
و اســتادکاران به ویژه آن هایی که در روستاها زندگی 
می کنند، امکان عرضه و فروش آثارشــان را در فضای 
مجازی ندارند. به همین خاطر هم معاونت صنایع دستی 
اســتان ها باید برای این موضوع برنامه ریزی و شرایط 

فروش آثار هنرمندان را در فضای مجازی فراهم کند.
رییس پژوهشکده هنرهای سنتی با بیان این که »خرید 

و فــروش اینترنتی در تمام دنیا گســترش پیدا کرده 
است«، خاطر نشان کرد: عرضه و فروش آثار در فضای 
مجازی می تواند بعد از روزهای کرونایی نیز ادامه پیدا 
کند. امروز فضای مجازی یکی از مهمترین عرصه های 
فروش محســوب می شــود و با توجه بــه پراکندگی 
هنرمندان و آشنا نبودن آن ها با فضاهای نوین، معاونت 
صنایع دستی باید به شکل جدی به این عرصه وارد شود.

شــریف زاده یکی دیگر از راه کارهای حمایت دولت از 
هنرمندان صنایع دستی در شرایط فعلی را در اختیار 
قرار دادن اعتبار مناســب به هنرمندان عنوان کرد و 
یادآور شد: دولت باید اعتبار مناسبی را در اختیار معاونت 
صنایع دستی قرار دهد تا این معاونت بتواند به کمک 
تعاونی ها آثار هنرمندان و به ویژه هنرمندان روستایی 
را خریداری کند. همچنین باید برای اســتادکاران و 
هنرمندان این عرصه اعتبــار کمکی نیز درنظر گرفته 

شود.
رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی تجارت و تبلیغات را 
از مهم ترین موضوعاتی دانست که معاونت صنایع دستی 
باید در دستور کار قرار دهد و در این زمینه اظهار کرد: 
تجارت و بازرگانی در حوزه صنایع دستی بسیار ضعیف 
است و طبیعتا زمانی که تجارت رونق بگیرد تولید نیز 
بیشتر می شود. از سوی دیگر تبلیغات مناسبی از سوی 
وزارت میراث فرهنگی صورت نمی گیــرد؛ آن هم در 
شــرایطی که عمدتا هنرمندان این عرصه به امورات 

بازرگانی و تبلیغات آشنایی ندارند.

زمانبازگشاییمشاغلپرخطرمشخصمیشود

سازمانحمایتبهدادقیمتلوازمخانگیبرسد

رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی:

دولتبهحالهنرمندانصنایعدستیفکریکند

تصمیمات مهم برای تنظیم بازار لیمو

محموله۵هزارتنیلیموترشدرراهایران
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آئين نامه فعاليت كارگزاران تبادل فناوری رونمایی شد
سالن اجتماعات مجتمع ســراج پارک فناوری پردیس میزبان بیش از 50 کارگزار تبادل 
فناوری)بروکر( به صورت حضوری و آنالین بود. در این مراسم که با حضور »مهدی صفاری نیا« 
رئیس پارک فناوری پردیس، »میالد صدرخانلو« رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری و شبکه 
فن بازار ملی ایران، »اکبر قنبر پور« معاون توســعه نوآوری و جمعی دیگر از مدیران پارک 
فناوری پردیس برگزار گردید، از طرح »جهش تجارت فناوری« و »آئین نامه فعالیت بروکری« 
رونمایی شــد. در ابتدای برنامه میالد صدرخانلو، با اشاره به اهمیت نقش کارگزاران تبادل 
فناوری در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور گفت: یکی از برنامه های پارک فناوری پردیس 
و شبکه فن بازار ملی ایران در جهت تحقق شعار »جهش تولید« که مقام معظم رهبری برای 
سال 99 عنوان کردند، طرح جهش تجارت فناوری است. کارگزاران تبادل فناوری از ارکان 
و اضالع اصلی  تحقق جهش تولید هستند. وی افزود: در کنار طرح جهش تجارت فناوری 
از آئین نامه فعالیت بروکری رونمایی خواهیم کرد. این آئین نامه توسط شبکه فن بازار ملی 
ایران تهیه شده و مورد تایید هیئت امنای پارک فناوری پردیس هم قرار گرفته است. امید 
داریم که این آئین نامه به بروکرهای ما کمک کند تا دستورالعمل، شاخص و چارچوبی برای 
فعالیت هایشان وجود داشته باشد و به سبب آن از حمایت های بیشتری بهره مند شوند. رئیس 
شبکه فن بازار ملی ایران اظهار داشت: از نظر ما بروکرها یکی از اضالع بسیار پرقدرت و پررنگ 
زیست بوم فناوری و نوآوری هستند. شبکه فن بازار ملی ایران و پارک فناوری پردیس حمایت 
همه جانبه خودش را از فعالیت کارگزاران تبادل فناوری اعالم می کند. همچنین امید داریم 
که بتوانیم حمایتمان را به وسیله این طرح و آئین نامه بیش از پیش عملیاتی کنیم. امیدوارم 
این جلسه و آنچه بعد از این جلسه پیرو رونمایی از آئین نامه فعالیت بروکری و طرح جهش 
تجارت فناوری اتفاق می افتد، سرمنشا خیر و آغاز فعالیت پرشتاب بروکرهای فناوری ما باشد. 

تعطيلی 61 درصد استارت آپ ها با ادامه كرونا
 هرچند برخی کسب وکارها در این شرایط با رکود مواجه شده اند، اما کسب وکارهایی هستند 
که توانسته اند از این بحران جان سالم به در ببرند و حتی برخی از آنها این قابلیت را داشته اند 
که شاهد رشد باشند. به هر حال، تغییر سبک شهروندان به آنالین شدن حاکی از آن است 
که کسب وکارهای اینترنتی جزو آن دســته از کسب وکارهایی بودند که توانستند کمتر از 
شیوع کرونا آسیب ببینند یا حتی منتفع باشند. البته باید در نظر داشت که اگرچه در نگاه 
نخست، برخی کسب وکارها از شرایط جدید منتفع می شوند، اما ممکن است به دلیل تاثیر 
منفی شیوع کرونا بر تامین کنندگان آنها، این کسب وکارها نتوانند از فرصت پیش آمده، برای 
توسعه فعالیت خود استفاده کنند؛ به عنوان مثال، به دلیل شرایط قرنطینه و افزایش ساعات 
حضور شــهروندان در خانه، ارائه دهندگان خدمات ویدئوآنالین، با افزایش تعداد کاربران و 
افزایش تقاضا مواجه شده اند؛ اما آیا زیرساخت ها الزم برای ارائه خدمات آنها، همچون پهنای 
باند یا زیرساخت های ذخیره محتوا، پاسخگوی این میزان از افزایش تقاضا است؟ نکته دیگر، 
نحوه مواجهه کسب وکارها با شرایط جدید است؛ اینکه یک استارت آپ یا بنگاه اقتصادی، 
برای کاهش اثرات منفی شیوع کرونا بر خود، به تعدیل نیرو دست بزند، یا مدل درآمدی خود 
را تغییر دهد، یا به سمت تعامالت جدید با سایر بازیگران و اجزای زنجیره ارزش خود برود، 
می تواند تاثیر شرایط جدید را برای آن بنگاه یا کسب و کار متفاوت سازد. شناخت رفتار و نیز 
خواسته های کسب وکارها)که مهم ترین هدف این مطالعه و پیمایش است( به حاکمیت کمک 
می کند تا بتواند سیاست های کارآمدتری را برای پایدار ساختن فعالیت های اقتصادی و نیز 

کاهش اثرات اجتماعی و اقتصادی شیوع کرونا بر شهروندان و کسب وکارها در پیش بگیرد.

اخبار

نوبت اول
)آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای(

 شهرداری چالوس در نظر دارد، اجرای پروژه عمرانی شرح ذیل را، جهت اجراء در سطح شهر چالوس، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
و شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان و عالقمندان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید، جهت دریافت اسناد 

مناقصه، طبق زمان بندی ذیل، به امور قراردادهای شهرداری، واقع در خیابان 17 شهریور مراجعه نمایند.
 تذکرات:

1- شهرداری چالوس در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

3-  سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و انعقاد قرارداد با نفر اول، مسترد نخواهد شد.
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معامالت بلوکی سهام بستر ایجاد رانت
عباس علوی راد، اقتصاددان

هم زمان با عرضه های اولیه ای که در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته و با توجه به اینکه دولتمردان در ماه های اخیر تاکید بر مشارکت دادن الیه های مختلف مردم در بازار سرمایه دارند، به نظر می رسد یک 
نگرانی جدی در مورد ایجاد رانت در عرضه های اولیه شکل گرفته که این قاعدتا با توجه به سابقه تاریخی ای که در واگذاری ها داشتیم می تواند مشکالت زیادتری را در جریان واگذاری ها ایجاد کند. به نظر می رسد 
شکل واگذاری ها منطبق بر معامالت بلوکی است که این شکل معامالت برای عرضه اولیه اگرچه یک روش مناسبی برای حجم بزرگی از سهام و ارزش آن است؛ اما یک بستر خیلی حساب شده ای برای ایجاد رانت 
و سیالیت انحصار از سهام برای عده ای خاص به یک شبکه دیگر ایجاد می کند. بنابراین با توجه به اینکه معامالت بلوکی از قید محدودیت روی قیمت و مقدار معامله رها هستند این خود بستری را برای ایجاد رانت 
ایجاد می کند. لذا اگر در عرضه های اولیه که شروع شده، قرار است که الیه های مختلف مردم در بورس و بازار سرمایه مشارکت داده شوند باید مکانیزم های متفاوت تری را برای جلوگیری از ایجاد رانت انتخاب کنیم. 
با توجه به اینکه شکل معامالت بلوکی در واگذاری های اولیه این قدرت را می دهد اوال به شرکت های بزرگ با بنیه قوی مالی که بتوانند عرضه های اولیه را پوشش بدهند و در این جریان، حق مردم و معامالت جزء 
در واقع ضایع می شود و در ورای این موضوع آن وقت است که پس از عرضه اولیه، این شرکت ها با توجه به اینکه در بحث معامالت بلوکی محدودیتی روی قیمت وجود ندارد قادر خواهند بود که آن رانتی که نگرانی 
پیرامونش وجود دارد در معامالت بعدی شکل بگیرد و به نوعی اینجا یک درآمد رانتی برای شرکت های با بنیه مالی اولیه که به شکل معامالت بلوکی در عرضه اولیه این قدرت انحصاری را به دست آوردند برای آنها ایجاد 
شود که قاعدتا این شیوه واگذاری عرضه های اولیه، شائبه رانتی بودن را تقویت می کند. بنابراین اگر حق مردم است که بتوانند سهام عرضه های اولیه را تهیه کنند این شیوه معامالت تامین کننده و تضمین کننده 

حق مردم نخواهد بود و صرفا ایجاد رانت برای شرکت ها و افراد خاص می کند.

رانت در عرضه های اولیه گویی 
تمامی ندارد و تــا جایی ادامه 
یافته کــه داد ســهامداران را 
درآورده است. به همین دلیل 
رئیس جدید ســازمان بورس 
امضای حکم ریاستش خشک نشده، عهده دار پیگیری این 
موضوع است. رئیس جدید ســازمان بورس وعده داده که 
امروز شخصا موضوع رانت های میلیاردی در برخی از عرضه 
اولیه ها را بررسی می کند. این اقدام پس از واکنش های پی 
در پی ســهامداران به فرصت خرید نمادهای عرضه اولیه 
شده توسط عده ای خاص بوده است. در کانال عرضه اولیه 
هم می خوانیم: »امروز هم این داستان زود باز شدن سهم 
قبل از ساعت قانونی ادامه داشت. سهم قبل از بازگشایی 
رسمی در ساعت مقرر )12:35(، عده ای که معلوم نیست 
چگونه زودتر ثبت ســفارش می کنند، سهم را می خرند. 
امیدواریم که جناب قالیباف که قرار بود پیگیر این موضوع 
شوند، به نتیجه خوبی رسیده باشند.« رانت سنگینی در 
دل عرضه های اولیه و به صورت کلی سفارشات سرخطی 
وجود دارد که هرگونه اقدامات فنی بــدون حذف دامنه 

نوسان قیمتی تنها چهره این رانت را عوض می کند و این 
رانت در لباس جدید باالخره ظاهر می شود. برای ما سوال 
این جاست که واقعا فهم چنین رانتی تا به این حد برای مقام 
ناظر مشکل اســت که حتما بعد از رسانه ای شدن مسائل 
باید واکنش مدیران را شاهد باشیم؟ در شرایط کنونی نیز 
برخی از تغییر قوانین گرچه در ظاهر می تواند از حجم رانت 
سفارشات ســرخطی بکاهد اما در واقع راه برای دور زدن 

باز است.البته باید گفت که رانت تا زمانی که دامنه نوسان 
قیمتی وجود دارد، همچنان وجود خواهد داشت. مساله 
دوم نیز این است که فردای عرضه اولیه هرکدام از نمادها، 
برخی از رانت خرید این نمادهــا و موفقیت در صف های 
میلیونی بهره می برند. پیگیری های ما نشــان می دهد که 
کارگزاری یا برای خود و مدیران یا برای مشــتریان خاص 
خود اقدام به ثبت چنین سفارش هایی می کنند. این رانت 

دقیقا از ایجاد دامنه محدود نوسان قیمتی ایجاد شده است 
در غیر این صورت دلیلی وجــود ندارد که رانت برای ثبت 
سفارش در سقف قیمتی وجود داشته باشد و اگر روند آزاد 
قیمت وجود داشته باشد دیگر رانتی برای حضور در ابتدای 
صف یا همان معامالت سرخطی وجود نخواهد داشت. اما 
در پی اعتراضات مکرر، رئیس سازمان بورس وعده داده که 

امروز شخصا این موضوع را رسیدگی خواهد کرد. 

رئيس   بورس   به   ماجرای    رانت های   ميلياردی   عرضه   اوليه   وارد   شد

رانت افسانه ای در عرضه اولیه های بورس
رانت ميلياردی تا زمانی  كه دامنه نوسان قيمتی وجود دارد همچنان ادامه دارد

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

برترین استارت آپ  های اینوتکس پیچ تهران معرفی شدند
رویداد اینوتکس پیچ تهران هفته گذشته و به دلیل  پیشگیری از شیوع کرونا به صورت مجازی و با شرکت ۱۳ تیم واجد شرایط برگزار شد. در این رقابت ها تیم های 

»سایکلوپس«، »دیجی کر« و »آیدا« به عنوان برترین استارت آپ  های رویداد اینوتکس پیچ تهران انتخاب و مجوز حضور در رقابت نهایی کشوری این رقابت ها را 
دریافت کردند.

سرمقاله

طی هفته های اخیر، موارد متعددی از نشــت 
اطالعات مختلف از پایگاه های داده ی شرکت ها 
و ســازمان های دولتی و خصوصی در فضای 
مجازی منتشر شــد. این موارد در کنار سایر 
نمونه هایی که به طور خصوصی و مســئوالنه 
به این مرکز گزارش می شوند و یا در رصد های 
مــداوم کارشناســان مرکز ماهر شناســایی 
می شوند،  عمدتا متاثر از فهرست مشترکی از 
خطاها و ضعف های امنیتی در پیاده ســازی و 
تنظیمات است. این ضعف ها باعث می شوند در 
برخی موارد دسترسی به داده های سازمان ها و 
کسب و کارها حتی نیاز به دانش پایه ای هک 
و نفوذ نداشته باشــد و با یکسری بررسی ها و 
جستجوهای ســاده داده ها افشا می شوند. لذا 
به  منظور پیشگیری از نشت اطالعات و ارتقای 
ســطح امنیت و حفاظت از حریم خصوصی 
ســامانه ها اکیدا توصیه می گردد اقدامات زیر 

صورت پذیرد:
عدم اتصال مستقیم پایگاه های داده به صورت 
مستقیم به شبکه اینترنت. تا حد امکان الزم 
است دسترسی مستقیم به پایگاه های داده از 
طریق اینترنت برقرار نگردد. یکی از مواردی که 
باعث این اشتباه بزرگ می شود روال پشتیبانی 
شرکت های ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری 
کاربردی است که برای انجام پشتیبانی 24*7، 
مشــتریان خود را الزام به برقراری دسترسی 

مستقیم راه دور از بستر اینترنت به بانک های 
اطالعاتی می کنند. در صورت اجبار شرکت ها و 
سازمان ها به این مساله، این دسترسی حتما باید 
روی یک بستر امن و با استفاده از VPN ایجاد 
شود.دقت در راه اندازی پایگاه های داده  به ویژه 
انواع پایگاه های داده ی NoSQL و اطمینان 
از عدم وجود دسترسی حفاظت نشده. الزم به 
توجه است بســیاری از موارد نشت اطالعات 
مربوط به پایگاه های داده ای اســت که به طور 
موقت و جهت انجام فعالیت های موردی و کوتاه 
مدت راه اندازی شده است. الزم است اهمیت 
و حساســیت این نوع پایگاه های داده هم تراز 

پایگاه های اصلی درنظر گرفته شود.
 Directory بررسی و غیرفعال سازی قابلیت
Listing غیر ضروری در سرویس  دهنده های 

وب جهت جلوگیری از دسترسی به فایل ها.
دقت در وضعیت دسترسی به دایرکتوری های 
محل بارگزاری داده ها و اسناد توسط کاربران 
وبســایت نظیر دایرکتوری های uploads و 
temp و … .عالوه بر لزوم کنترل دسترسی ها 
 ،directory listing و غیرفعالسازی قابلیت
الزم اســت تا حد امکان این اســناد به محل 

دیگری منتقل شده و از دسترس خارج گردند.
ســرویس دهنــده ی رایــج و پرکاربــرد 
 Microsoft و Microsoft Exchange
Sharepoint و Zimbra بــا توجــه بــه 

انتشار عمومی آســیب پذیری های حیاتی و 
اکسپلویت های مربوطه طی یکسال گذشته 
مورد سواستفاده جدی قرار گرفته  اند. در صورت 
استفاده از این ســرویس دهنده ها الزم است 
نسبت به بروز بودن آنها و نصب تمام وصله های 

امنیتی منتشر شده اطمینان حاصل گردد.
از عدم دسترسی مستقیم از طریق اینترنت به 
 ،RDP، iLO هرگونه سرویس مدیریتی نظیر
کنسول مدیریت vCenter و ESX، کنسول 
مدیریت فایروال و … اطمینان حاصل نمایید. 
این دسترسی ها الزم است از طریق سرویس 
VPN اختصاصی و یا بر اساس آدرس IP مبدا 

مجاز محدود گردند.
از نگهداری هرگونه نسخه پشتیبان از سیستم ها 

بر روی سرور وب خودداری نمایید.
جهت اطمینــان از عدم وجود دسترســی به 
سرویس ها و ســامانه ها به صورت ناخواسته، 
نسبت به اسکن ساده ی ســرویس های فعال 
بر روی بلوک های IP سازمان خود به صورت 
مداوم اقدام نموده و ســرویس های مشاهده 
شده ی غیرضروری را از دسترسی خارج نمایید.

الزم به ذکر اســت این موارد بــه هیچ عنوان 
جایگزیــن فرایندهــای کامل امن ســازی و 
ارزیابی امنیتی نبــوده و صرفا برطرف کننده 
 شــماری از ضعف های جدی مشــاهده شده

 می باشند.

دستورالعملمرکزماهربرایاقداماتپایهایجهتپیشگیریازنشتاطالعاتکسبوکارها

سهم پایین استارت آپ  ها در بازار خرید و فروش  
کاالهای مختلف در ایران به چشم می خورد. در 
حالی که سهم خرید و فروش کاالها به صورت 
آنالین در کشور همسایه ما یعنی ترکیه حدود 
5 درصد و در کشــورهای توسعه یافته اروپایی 
حدود 45 است اما این سهم در ایران به حدود 
کمتر از یک درصد می رسد که جای نگرانی دارد

افزایش رشد اقتصادی استارت آپ ها با 
ورود به بورس

شهرام شریف از کارشناســان با سابقه و صاحب 
نظر در اقتصاد دیجیتال با اشاره به اینکه استارت 
آپ  ها خیلی زودتر از وقوع شرایط بحرانی کرونا 
برای جوامع مختلف اقدام به خدمت رســانی می 
کردند گفت:با شــیوع ویروس کرونا شاهد رشد 
چشمگیر استفاده مردم از استارت آپ  های متعدد 
و تخصصی هستیم و شرکتهای استارتاپی سهم 
قابل توجهی در رشد اقتصادی کشورهای مختلف 
از جمله ایــران در آینده خواهند داشــت. وی با 
انتقاد از سهم پایین استارت آپ ها در بازار خرید 
و فروش  کاالهای مختلف در ایران افزود:در حالی 

که سهم خرید و فروش کاالها به صورت آنالین در 
کشور همسایه ما یعنی ترکیه حدود 5 درصد و در 
کشورهای توسعه یافته اروپایی حدود 45 است اما 
این سهم در ایران به حدود کمتر از یک درصد می 
رسد که جای نگرانی دارد. شریف با اشاره به اینکه 
گردش مالی و سرمایه گذاری استارتاپی در ایران 
در طول یکسال به ســختی به 200 میلیون دالر 
می رسد افزود:یک شرکت اســتارتاپی متوسط 
در ترکیه حدود یک میلیارد دالر در سال گردش 
مالی دارد.این کارشناس برجسته اقتصاد دیجیتال 
ورود اســتارت آپ  های ایرانی به بورس را یکی از 
راهکارهای مهم برای ایجاد شفافیت مالی و افزایش 
حجم سرمایه ها استارت آپ  ها دانست و تصریح 
کرد:بورس بهترین محل برای رشد سالم استارت 
آپ  ها به لحاظ اقتصادی است و دولت باید زمینه 
ورود استارت آپ  های ایرانی به بورس را فراهم کند.

گسترش استارت آپ های خصوصی در 
سایه کاهش تصدی گری دولت

علیرضا بزرگمهری، دبیر انجمن شرکت های نرم 
افزاری استان تهران با اشاره به نیاز جوامع مختلف به 

فناوری اطالعات و اقتصاد دیجیتال گفت:من سالها 
قبل به مردم توصیه کردم که به ســوی استفاده از 
فناوری های نوین و اقتصاد دیجیتال گام بردارند 
اما در شرایط کنونی برای گسترش فناوری های آی 
تی و دیجیتال در کشور با مشکالت متعددی روبرو 
هستیم که یکی از مهمترین این مشکالت عدم ارائه 
بسترهای کلود است به طوری که شرکتها به جای 
خرید نرم افزارهای مالی و حسابداری و انبارداری 
با استفاده از ابزار کلود می توانند امور خود را انجام 
دهند اما زیرساختهای الزم برای تحقق این موضوع 
در کشور فراهم نیست.وی از ارائه خدمات بسترهای 
کلود در تلفن ریموت، ویدئو کنفرانس و اپلیکشن 
های فروشگاهی و حسابداری به عنوان یکی ابزارهای 
مهم برای پیشبرد امور شرکتهای دولتی و خصوصی 
در کشور نام برد و افزود:در شرایط کنونی باید روی 
نرم افزارهای پزشکی،درگاه های پرداخت،کیف پول 
و تجارت الکترونیک در کشور سرمایه گذاری کرد. 
بزرگمهری شیوع ویروس کرونا را عاملی مهم برای 
رشد اقتصادی استارت آپ  ها عنوان کرد و افزود:در 
فضای پسا کرونا شاهد تبدیل رفتار به عادت در مردم 

به منظور استفاده از استارت آپ  ها خواهیم بود.

بورس،سکویپرتاپاستارتآپها

در حالی دومین نشســت کمیته خودرو برای تدوین 
دستورالعمل قیمت گذاری و ارائه به ستاد تنظیم بازار باز 
هم منجر به تعیین قیمت جدید خودروهای پر تقاضای 
داخلی نشد که نظرات متفاوتی پیرامون آن وجود دارد.
به گزارش ایسنا، در اولین جلسه خودرویی ستاد تنظیم 
بازار در سال جدید، به دلیل وجود اختالف نظر حاضران 
جلسه، دســتورالعمل قیمت خودرو بالتکلیف ماند و 
قرار شد در جلســه بعدی تصمیم گیری ها انجام شود. 
با این حال دومین نشست کمیته خودرو برای تدوین 
دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی 
نیز بی نتیجه ماند.با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال 
1399 و نوسان شدید قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی، 

اختالف نظر اعضای ستاد تنظیم بازار برای تعیین مرجع 
و چگونگی قیمت گذاری این خودروها و سیر صعودی 
قیمت برای عرضه در حاشــیه بازار ادامه دارد. به نظر 
می رســد اختالف نظر اعضای کمیته خودرو و دست 
اندرکاران صنعت خودرو ادامه دارد؛ چراکه نشست روز 
چهارشنبه هفته گذشته نیز دستاورد روشنی برای تعیین 
قیمت ها نداشــت. این درحالی است که اعالم می شود 
اعضای کمیته خودرو و مســئوالن ستاد تنظیم بازار از 
هر گونه اظهار نظر شفاف در مورد تغییر مرجع یا نحوه 
قیمت گذاری خودروهای داخلی خودداری می کنند.
عباس تابش- رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان- در رابطه با نتایج دومین جلسه کمیته 

خودرو درخصوص تعیین قیمت خودروهای پر تقاضا، 
اعالم کرده است: بحث کارشناسی برای تعیین قیمت ها 
در کمیته خودرو ادامه دارد  و نتایج این بررســی های 
قیمت خودرو هنوز نهایی نشــده است. نتیجه نشست 
کمیته خودرو در تعیین دســتورالعمل قیمت گذاری 
و نرخ جدید خودروها پس از ارائه به ســازمان حمایت 
و تصویب نهایی در ستاد تنظیم بازار توسط دبیرخانه 
این ستاد اعالم می شود.شورای رقابت از جمله نهادهای 
قیمت گذار خودرو بوده است که در دوره ای شش ساله 
متولی تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بوده 
است اما سر انجام در سال 1397 از فرآیند قیمت گذاری 

خودرو کنار گذاشته شد. 

دومیننشستقیمتگذاریخودروهمبهنتیجهنرسید
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