
بانک مرکزی به منظور حمایت از کسب وکارهایی که به طور 
مستقیم از ویروس کرونا آســیب دیده اند، در بخشنامه ای، 
عناوین بخش ها و رسته های مرتبط را اصالح و به شبکه بانکی 
ابالغ کرد. بانک مرکزی اعالم کرد: پیرو بخشــنامه شــماره 
۹۸.۴۴۱۸۷۵ ، تاریخ ۲۱ اســفند ماه ۱۳۹۸، موضوع ابالغ 
مصوبه جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ »کارگروه بررسی و مقابله با 
پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا«   در خصوص 
عناوین بخش ها و رســته های کســب وکارهایی که به طور 
مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده اند، بدین 
وسیله به استناد تصویب نامه هیأت وزیران و همچنین ابالغیه 
معاون اقتصادی رئیس جمهوری، فهرست جدید رسته های 

آسیب دیده به همراه دســتگاه های اجرایی تشخیص دهنده 
مصادیق رسته ها به شرح  زیر اعالم می شود:

۱.مراکز تولید و توزیــع غذاهای آماده اعم از رســتوران ها، 
بوفه ها، طباخی، تاالرهــای پذیرایــی، قهوه خانه ها، اغذیه 

فروشی ها )وزارت صنعت، معدن و تجارت(
۲.مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
مجتمع هــای جهانگــردی و گردشــگری، مهمان پذیرها، 
مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز 
اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بین راهی و موزه ها )وزارت 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی(
۳.حمل و نقل عمومی مســافر برون شــهری اعم از هوایی، 

جاده ای، ریلی و دریایی )وزارت راه و شهرسازی(؛
۴.حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری )وزارت کشور(

۵.دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی )وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حج و زیارت 

حسب مورد(؛
۶.تولید و توزیع پوشاک )وزارت صنعت، معدن و تجارت(

۷.تولید و توزیع کیف و کفش )وزارت صنعت، معدن و تجارت(
۸.مراکز توزیع آجیل، خشــکبار، قنادی، بســتنی و آبمیوه 

)وزارت صنعت، معدن و تجارت(
۹.مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی )وزارت 

ورزش و جوانان(

۱۰.مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای 
)وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی، وزارت آموزش و پرورش و 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد(
۱۱.مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی )وزارت میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی(
۱۲.مؤسســات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزه های درمانی 

و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند.
۱۳.آموزشگاه های رانندگی، آرایشگاه ها، سالن های زیبایی و 

گرمابه )وزارت صنعت، معدن و تجارت(.
همچنین به استناد نامه شماره ۱۱۰۱۱۱ تاریخ ۱۳۹۹.۰۲.۱۰ 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، مصادیق تشخیصی آن وزارتخانه 
در خصوص بند )۱۰( مشتمل بر کتابفروشان، ناشران، موزعان 
)کتاب، کتاب های هنری، پوســتر( و کارت پستال فروشان 

است. 
 عالوه براین، در این بخشنامه تاکید شــده است: با توجه به 
مراتب مورد اشــاره و ضمن اعالم این که فهرست رسته های 
اعالم شده در این بخشنامه جایگزین بخشنامه قبلی در این 
ارتباط است، مراتب به قید تســریع و با لحاظ مفاد بخشنامه 
شماره ۱۴۹۱۵۳      .۹۶ مورخ ۱۶      .۵      .۱۳۹۶ به تمام واحدهای آن 
بانک ها و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابالغ و بر حسن اجرای 

آن نظارت دقیق به عمل آید. 

در حالی که بخش "تســهیالت کرونا" از چند روز گذشــته در 
"سامانه کارا" فعال شــده اســت، ثبت نام کارگاه های آسیب 
دیده از کرونا که جزو ۱۳ رسته شغلی اعالم شده، برای دریافت 
بیمه بیکاری هستند از هفته آینده در این سامانه آغاز می شود. 
به گزارش ایســنا، برابر اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تاکنون ۷۸۰ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری این وزارتخانه ثبت 
نام کرده اند که با پاالیشهای صورت گرفته حدود ۶۵۰ هزار نفر 
مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شــدند. این تعداد ثبت 
نامی عالوه بر ۲۴۰ هزار نفری اســت که در گذشته ثبت نام و از 
مقرری بیمه بیکاری بهره مند شــده اند. پیــش از این اداره کل 
حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار از ثبت نام ۷۹۷ هزار 
نفر در ســامانه بیمه بیکار خبر داده و گفته بود از این تعداد ۶۶۵ 
هزار نفر واجد دریافت مقرری بیمه بیکاری شناخته شده اند.  بر 
اساس برآوردهای اولیه نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان منابع برای 
پوشش سه ماهه این تعداد از بیکاران نیاز است در حالی که طبق 
مصوبه ستاد مقابله با کرونا ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کمک 

به صندوق بیمه بیکاری اختصاص یافته است.
علیرغم پیش بینی تســهیالت حمایتی و بیمــه بیکاری برای 

کارگاه ها و کارگران آســیب دیده از کرونــا تاکنون پرداختی 
صورت نگرفتــه و خانوارهای کارگــری در انتظار کمک دولت 
هستند؛ هرچند که اعالم شــده امکان واریز ســه ماهه بیمه 
بیکاری به صورت یکجا وجود دارد ولی بسیاری از کارگران در 
این مدت به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی کارگاه و نامه عدم نیاز 
کارفرما خانه نشین شده و با مشــکالت معیشتی و ناتوانی در 
تامین هزینه های زندگی مواجه بوده اند که از این جهت تسریع 
در پرداخت مقرری بیمه بیکاری و رفع دغدغه معیشــتی آنها 

امری ضروری است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشــته در دیدار معاون اول 
رئیس جمهور با مدیران ارشد وزارت کار در این باره اعالم کرد که از 
هفته آینده ثبت نام از کارگاه هایی که جزو ۱۳ رسته شغلی بوده و به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم از کرونا آسیب دیده اند، در سامانه " 

کارا " آغاز خواهد شد.

پرداخت وام دو میلیون تومانــی به دو میلیون نفر از 
صاحبان مشاغل غیرثابت

وی همچنین از پرداخت وام دو میلیون تومانی به دو میلیون نفر از 
صاحبان مشاغل بی ثبات خبر داد و گفت: به حدود ۲ میلیون نفر از 
صاحبان مشاغلی مانند دستفروشان و رانندگان موتورسیکلت که 
دارای شرایط کار ثابت نبودند وام یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تا 
۲ میلیون تومانی پرداخت شود و منابع این تسهیالت نیز پیش بینی 
شده است. بر اساس شــیوه نامه ای که از سوی اداره کل حمایت از 
مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار و امور بیمه شدگان سازمان تامین 
اجتماعی به منظور نحوه اجــرا و چگونگی بهره مندی متقاضیان 
بیمه بیکاری تهیه شده است؛ ۱۰ گروه شغلی، فعالیت و زیربخش 
اقتصادی به عنوان فعالیت هایی که متاثر از ویروس کرونا بوده و به 
صورت غیر مترقبه کسب و کار آنها دچار آسیب شده اند و همچنین 
کارگران این فعالیتها که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی و بیمه 

بیکاری باشند می توانند برای مدت سه ماه از مزایای بیمه بیکاری 
طبق ضوابط قانونی بهره مند شوند.

گروه های شغلی مشمول دریافت بیمه بیکاری
مراکز تولید و توزیع غذاهــای آماده اعم از رســتوران ها، بوفه ها، 
طباخی ها، تاالرهای پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه فروشی ها و موارد 
مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، مراکز مربوط به 
گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی 
و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، 
مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و موارد مشابه به تشخیص 
وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جزو گروه های 
شغلی مذکور هستند.همچنین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، 
آژانس های هواپیمایی، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و 
کفش، مراکز توزیع آجیل و خشکبار، قنادی ها، مراکز و مجتمع های 

ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی و مراکز 
تولید، توزیع و فروش صنایع دستی از دیگر رسته های شغلی مورد 
نظر به شمار می روند. سایر بنگاه هایی که جزو ۱۰ گروه شغلی مذکور 
نبوده اما به دلیل اثرات ناشی از این ویروس ناچار به کاهش فعالیت و 
تعدیل بخشی از نیروی کار خود شده باشند نیز با تشخیص مدیران 
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی استان می توانند از 

مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

مالک پرداخت بیمه بیکاری به متقاضیان
ثبت نام افراد در سامانه بیمه بیکاری مالک دریافت مقرری بیمه 
بیکاری نیست و بیمه بیکاری تنها به کسانی که مشمول قانون کار، 
مشمول قانون تامین اجتماعی و مشمول قانون بیمه بیکاری باشند، 
تعلق می گیرد.مبنای پرداخت مقرری بیمه بیکاری از زمان آغاز 
بحران کرونا تا پایان فروردین ماه است و مشاغل کم خطر تا پایان 
فروردین بیمه بیکاری دریافت می کنند اما برای مشاغل پرخطر تا 
پایان اردیبهشت ماه است که البته منوط به تصمیم گیری در کارگروه 
مشترک وزارت کار، وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی و سازمان 

برنامه و بودجه است.

جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان توسعه 
تجارت نشان می دهد که صادرکنندگان  و واردکنندگان 
ایرانی در سال ۱۳۹۸، بیش از ۲۲ میلیارد دالر تجارت با 

کشورهای عربی انجام داده اند.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای ارائه شده از تجارت 
خارجی ایران در سالی که گذشت، صادرکنندگان ایرانی 
توانسته اند بیش از ۴۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی به 
ثبت برسانند. عددی نزدیک به این رقم نیز برای واردات 
ایران اعالم شد و به این ترتیب تجارت خارجی کشور در 

سالی که گذشت از مرز ۸۰ میلیارد دالر عبور کرد.
بر اســاس این آمار نزدیک به ۲۵ درصد از کل صادرات 
ایران به چین انجام شده است و سهم عراق نیز بیش از ۲۰ 
درصد از کل صادرات ایران بوده است. بررسی های جدید 
سازمان توسعه تجارت نشان می دهد که در کنار عراق، 

دیگر کشورهای عربی منطقه نیز سهم قابل توجهی از 
صادرات ایران با به خود اختصاص داده اند و در کنار آن، 
بخش قابل توجهی از واردات ایران نیز از این کشــورها 
انجام شده که در این بین امارات متحده عربی نخستین 

مبدا به شمار می رود.
سازمان توسعه تجارت درباره جزییات آماری این تجارت 
اعالم کرده اســت: در حوزه صادرات به ترتیب عراق با 
حدود ۹ میلیارد دالر، امارات بــا ۲.۵ میلیارد دالر رتبه 
اول و دوم و کشورهای عمان با ۴۵۰ میلیون دالر، قطر با 
۲۰۰میلیون دالر، کویت با ۱۸۰ میلیون دالر، سوریه با 
۱۶۰ میلیون دالر، لبنان با ۳۰ میلیون دالر، اردن با ۲۱ 
میلیون دالر و بحرین با ۱۰ میلیــون دالر در رتبه های 

بعدی قرار داشته اند.
اما در حــوزۀ واردات نیز به ترتیب کشــورهای امارات 

با ۸.۷ میلیارد دالر  در رتبۀ اول و کشــورهای عمان با 
۱۶۷میلیون دالر، عراق با ۱۳۱میلیون دالر، اردن با۲۱ 
میلیون دالر، لبنان با ۱۸میلیون دالر، قطر با ۱۲میلیون 
دالر، سوریه با ۱۱میلیون دالر و بحرین با ۲ میلیون دالر 
در رتبه های بعد قرار گرفته اند. همچنین بر اساس آمار 
اعالم شده، همچنان روابط تجاری میان ایران و عربستان 
سعودی متوقف است و در سال ۹۸، دو کشور هیچ تجارت 

مستقیمی با یکدیگر نداشته اند.
بررســی مجموعه روابط تجاری در صادرات و واردات 
نشان می دهد که امارات متحده عربی در رتبه ۲ تجارت 
خارجی ایران با کشورهای جهان و عراق در رتبه ۴، عمان 
در رتبه ۱۸، قطر در رتبه ۳۴، کویت در رتبه ۳۹، سوریه 
در رتبه ۴۱، لبنان در رتبه ۶۲، اردن در رتبه ۶۳ و بحرین 

در رتبه ۸۸ قرار گرفته اند.

در ســال ۹۸، کاربــران کافــه بــازار بیــش از 
۱.۸۷۱.۰۰۰.۰۰۰ بار برنامه یا بازی های خود را به 

روز رسانی یا دانلود کرده اند.
به گزارش اتاق تهران، کافه بــازار گزارش صنعت 
برنامه های موبایل ایران در ســال ۹۸ را منتشــر 
کرد. بر اســاس این گزارش، در انتهای سال ۹۸، 
نصب فعال بازار بــه  عنوان بســـتر توزیع برنامه، 
بازی و ویدیـــو بــه ۴۱ میلیون رســید. در این 
ســال، ۱۸۹ میلیارد تومان درآمد خالص نصیب 
توســعه دهنده های بــازی و برنامه شــد که در 
قیاس با ســال ۹۷،  ۸۳ درصد افزایش داشــت. 
صنعــت برنامه هــای موبایل و کســب وکارهای 
آنالین هــم در ســال ۹۸ تحت تاثیــر روندهای 
کالن اقتصــادی و اجتماعی ماننــد همه گیری 

کرونا بود اما بررســی این صنعت نشان می دهد، 
 روند رو به رشــد آن در ســال ۹۸ همچنان حفظ 

شده است.
بررســی های کافه بازار نشان می دهد در سال۹۸ 
تمایل مردم به خرید محصوالت دیجیتال بیشتر 
شــده اســت. در این ســال هم مثل ســال های 
گذشــته میانگین درآمد ســالیانه از هر خریدار، 
میانگین درآمــد از هر فروش و تعــداد خریدار به 
ازای فروشــنده در گروه بازی ها بیشــتر از برنامه 
ها بوده اســت. در این ســال برای هر بازی ۱۲۵ 
 خریدار و بــرای هر برنامــه ۹۳ خریــدار وجود 

داشته است.
در ســال ۹۸، کاربــران کافــه بــازار بیــش از 
۱.۸۷۱.۰۰۰.۰۰۰ بار برنامه یا بازی های خود را 

به روز رسانی یا دانلود کرده اند. ۶۴ درصد دانلودها 
مربوط بــه برنامه ها و ۳۶ درصــد مربوط به بازی 
ها بوده اســت. این روند در شــش ماهه دوم سال 
افزایش یافته و در آذرماه بــه رکورد ۱۳۷ میلیون 
دانلود برنامه و ۶۳ میلیون دانلود بازی تنها در یک 
ماه رسیده اســت. کاربران بازار در سال ۹۸، بیش 
از ۲.۱۳ میلیارد بار برای یافتن برنامه دلخواه خود 
در کافه بازار جســت وجو کرده اند. بیشترین آمار 
جســت وجو هم مربوط به آذرماه امسال است. در 
آذرماه بیشترین کلمات جست وجو شده »بازی«،  
اینستاگرام و واتساپ بوده اســت. در سه ماه آغاز 
ســال هم تلگرام و تلگرام طالیی و بــدون فیلتر 
سهم باالیی در کلمات جســت وجو شده کاربران 

داشته است.

پیامک: 30004800سال هفتم |  شماره      1908| پنج شنبه 18  اردیبهشت ماه 1399 |13  رمضان  1441 |7 می  2020 |  4صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 3

صفحه 2

وزارت علوم تماشاگر کاسبی 
موسسات آموزشی غیرمجاز است

اپیدمی مؤسسه های 
آموزشی غیرمجاز

قیمت سکه به ۶ میلیون و 
۶۳۰ هزار تومان رسید

فروش سهام 
عدالت به 
صورت  وکالتی
 قانونی  نیست

جهانگیری:

 اقتصاد  ما  دچار 
میکروب ها  و 

ویروس های  طبیعی 
متعددی  است 

صفحه2صفحه 2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

رهبر معظم انقالب:

سرمقاله

يادداشت

هزینه 
حذف  صفرها

لزوم ایجاد زیرساخت
در تجارت الکترونیک

در حال حاضر بــا توجه به 
شــرایطی که اقتصاد ایران 
دارد دولت می توانســت به 
مشــکالت جدی تری که 
وجود دارد فکر کند و تصمیمــات دیگری در این 

حوزه اتخاذ کند...

  کامران ندری، کارشــناس 
بانکی

  فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

متن کامل د ر صفحه ۳

متن کامل د ر صفحه 4

۳

4

حذف صفرها  از  پول  ملی 
اولویت  اقتصاد  نبود
اقدام  صوری

 حذف   چهار صفر

چاره جویی از ظرفیت های 
دیجیتال برای مقابله با کرونا

رئیس جمهور  مطرح کرد
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شیب   تند  افزایش  قیمت   خودرو
پراید   90   میلیون   تومان  شد

بازار  خودرو  متولی   ندارد

در حالی که دولت تصمیم گرفته اســت چهار صفر 
ریال را حذف کند، اکثــر اقتصاددانان معتقدند این 
اقدام دردی از اقتصاد ایــران دوا نمی کند و موجب 
افزایش تورم خواهد شد. فعاالن اقتصادی در رابطه با 
تصمیم حذف واحد پول تومان بر این عقیده اند که این 
اقدام اثر حقیقی ندارد. حذف چهار صفر ریال عالوه 
بر هزینه ها، شامل درآمدها و دارایی ها هم می شود. 
 بنابراین همه چیز سر جای خودش می ماند و تفاوتی 
ایجاد نمی شود. جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی، درباره واکنــش مردم به کاهش 
قیمت ها در اثر حذف صفرهای پول ملی، می گوید: 

ممکن است عده ای از مردم...

 بــا شــیوع کرونــا و در خانه مانــدن مــردم، نقش 
اســتارتاپ ها و کســب و کارهــای اینترنتی کم کم 
پررنگ شد و کار به جایی رسید که تعطیلی سه هفته 
 و بعضا چهار هفته ای برخــی صنوف مردم و صاحبان 
 کســب و کار را خواه ناخواه به ســمت اســتفاده از 
پلتفرم ها و سامانه های اینترنتی ســوق داد. افزایش 
اســتفاده از اینترنت باعث شــد به مرور ضعف های 
 زیرساختی اینترنت کشــور نمایان شود. هرچه زمان 
می گذشت ضعف ها و کمبودهای شبکه ارتباطات و 
فناوری اطالعات کشــور چه در حوزه ارتباطات و چه 
اینترنت نمایان تر می شد. این بود که هرچند در آغاز 
راه مبارزه با کرونا کسب و کارهای اینترنتی با موجی 
 از تقاضا روبه رو شــدند ولی کم کم به دلیل مشکالت 

درونی و بیرونی، ادامه مسیر را...

بانک مرکزی اعالم کرد

به روزرسانی فهرست مشاغل متضرر شده از کرونا 

مردم به خرید محصوالت دیجیتال تمایل بیشتری دارند

صعود صنعت موبایل 
تجارت 22 میلیارد دالری ایران و کشورهای عرب نشین منطقه

امارات دومین شریک تجاری ایران در سال  ۹۸ بود

ثبت نام 13 گروه شغلی در سامانه »کارا«  از هفته آینده

کارگران خانه نشین در انتظار دریافت بیمه بیکاری هستند



اقتصاد2
ایران وجهان

استاندار همدان از عملکرد بانک 
صادرات ایران قدردانی کرد

اســتاندار همدان، از عملکرد و تالش های بانک 
صادرات ایران در این استان در پرداخت تسهیالت و 
کمک به تحقق برنامه های اقتصادی دولت قدردانی 
کرد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
سیدسعید شاهرخی، اســتاندار استان همدان با 
ارسال لوحی خطاب به مدیرشعب بانک صادرات 
استان همدان از عملکرد این بانک در راستای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی و کمک به اشتغال و 

رونق تولید در استان، قدردانی کرد.
بر اساس این گزارش، بانک صادرات استان همدان، 
در راســتای کمک به رونق تولید شامل حمایت 
از مشــاغل خانگی و تأمین ســرمایه در گردش 
بنگاه های کوچک و متوسط در استان، هزار و 348 
فقره تسهیالت به مبلغ بیش از 733 میلیارد ریال 

در سال 98 پرداخت کرده است.
در بخشی از این لوح خطاب به محمود جعفرآبادی 
آمده است: »بدینوســیله از زحمات و تالش های 
ارزشمند جنابعالی در سال 1398 به عنوان عضو 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قدردانی 
و تشکر کرده، ســالمتی و توفیق روزافزونتان را 
در راســتای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید و 
خدمات رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف استان 

از درگاه باری تعالی مسئلت می کنم.«

آزادی 4 زندانی با مســاعدت 
بانک مسکن

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن از 
آزادی 4 زندانی در پایان سال 1398 از محل کمک 

های مردمی در بانک مسکن خبر داد.
به گــزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، 
مسعود ایزدی با بیان این که بانک مسکن در سال 
های گذشــته، اقدامات خیرخواهانه را همیشه 
مدنظر قــرار داده  گفت: این بانک بــرای آزادی 
زندانیان از سال 1389 حســاب های مردمی را 
افتتاح کرد و اعالم عمومی کرد که مردم نیز برای 

این امر خیر مشارکت کنند.
وی افزود: خوشبختانه با مساعدت مردم و همت 
همکاران در بانک مسکن، از سال 92 تا سال 98، 
53 نفر از زندانیان جرایم نقــدی، به کانون گرم 

خانواده های خود بازگشته اند.
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن با 
تاکید بر این که اکثر این زندانیان به علت وضعیت 
نامســاعد مالی در زندان به سر می بردند، گفت: 
گزارش ها حاکی از آن است که عمده این زندانی 
ها سرپرســت خانوارها بودند و پس از آزادسازی 
این زندانی ها، با برگشت این افراد به زندگی خود، 
معاش و وضعیت اقتصادی آن ها نیز بهبود پیدا 

خواهد کرد.
مسعود ایزدی با تاکید بر این که که در بهمن ماه 
سال قبل از محل این حساب، 4 زندانی دیگر نیز 
آزاد شــدند گفت: یک خانم و سه آقا بدهی مالی 
داشــتند و به این خاطر به زندان افتاده بودند، در 
نهایت با همکاری بانک مسکن با ستاد دیه کشور، 
این افراد شناسایی شدند و پس از تسویه حساب 
بدهی آن ها از سوی بانک مسکن، آزاد شدند. او 
افزود: اکثر افرادی که به دالیل مالی، در زندان ها 
قرار دارند، بدهی های به نسبت کمی دارند و از توان 
کافی برای بازپرداخت آن ها بهره مند نیســتند. 
بنابراین مشــارکت مردم در این زمینه می تواند 
بسیار راهگشا باشد و شــرایط را برای رهایی این 

زندانیان فرآهم سازد.

ضرورت بازنگری در سند نقشه راه 
توسعه صادرات کشور و شفافتر شدن 

نقش بانک توسعه صادرات ایران
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران خواستار 
توجه بیشتر به نقش تامین مالی صادرات و تسهیل 
گری و ایفای نقش اهرمی اگزیــم بانک ایران در 

»سند نقشه راه توسعه صادرات کشور« شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران، در پی انتشار نســخه اولیه نقشه راه توسعه 
صادرات کشور )1399-1404(، دکتر علی صالح 
آبادی، طی نامه ای به دکتر مرجان فقیه نصیری، 
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 
تالش متولیان تدوین ســند نقشــه راه صادرات 
وخبرگان حوزه صادرات در موسسه مذکور برای 
رفع معضالت صــادرات را قابل تقدیر دانســت و 
بیان کرد: شفاف ســازی وضعیت فعلی صادرات، 
ارائه تحلیل از وضعیت موجود، نگاه به فرصت ها 
و تهدیدها و از همه مهمتر تعیین خط کلی و ایجاد 
نگاه کل نگر برای نهادهای مرتبط را از نقاط قوت 
این سند اســت.مدیر عامل بانک توسعه صادرات 
ایران، در این نامه عنوان کرد: سند مذکور از دیدگاه 
بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یکی از بازوهای 
اصلی حمایــت از صــادرات در برخی موضوعات 

نیازمند بازنگری و یا توجه بیشتر است.
مدیــر عامل بانک توســعه صــادرات همچنین 
خواستار اضافه کردن مساله محدود بودن سرمایه 
بانک توسعه صادارت به عنوان اگزیم بانک ایران 
)ذیل بخش 5-3( و لزوم افزایش ســرمایه بانک 
 متناسب با ماموریت و شــرایط حاکم بر صادرات 

)ذیل بخش3-8-2( شد .

بانک ها

حسن روحانی روز چهارشنبه 
در جلســه هیات دولت گفت: 
امسال که ســال جهش تولید 
اســت دولت به ایــن تصمیم 
رسید که ســهام شرکت های 
بسیار مهم و ســودآور خود را در بورس عرضه کند، و این 
کار یک نوبت انجام شد یک نوبت دیگر هم به زودی انجام 
می گیرد نوبت های دیگر هم در ماه هــای آینده به تناوب 

انجام می گیرد.
وی ادامه داد: چرا این کار را می کنیم چرا این ســهام را در 
بورس می گذاریم، اوال اگر ما می خواهیم جهش تولید داشته 
باشیم دولت باید چابک شود. دولت باید تصدی گری هایی 
را که نیاز ندارد کنار بگذارد، آنهایی که حاکمیتی نیســت 
اگر می خواهیم به جهش تولید برســیم باید اقتصاد را به 
شرکت های خصوصی و مردم واگذار کنیم، باید شرکت های 
عمومی غیردولتی هم راه برایشان تسهیل شود برای اینکه 

در اقتصاد وارد شوند، این دلیل اول.
رییس جمهور افزود: دلیل دوم اینکه نقدینگی در جامعه ما 
زیاد است و یکی از راه های صحیح و درست و سالم برای جمع 
آوری نقدینگی و در نهایت کاهش تورم و مهار تورم حضور 
مردم در صحنه بورس است. در بورس اگر حضور پیدا کنند 
هم صاحب سهام می شوند و هم اگر الزم باشد سهامشان را 
می توانند اضافه کنند، می توانند بفروشند، پس نقدینگی 

جمع می شود.
روحانی خاطرنشان کرد: سوم اینکه بنگاه های دولتی شفاف 
می شود؛ برای ما خیلی مهم است که شستا شفاف باشد؛ 
سهام دیگر شرکت های دولتی در بورس بیاید، شفاف بشود 
و همه ببینند؛ مبارزه با فساد  و رانت در سایه شفافیت است 
و ما این راه را ادامه می دهیم و ان شاءاهلل تا پایان سال مردم 

خواهند دید قدم های مهمی را در این راه برمی داریم.
وی با بیان اینکه نکته بعدی کــه باید روی آن تاکید کنم، 
مساله سهام عدالت اســت؛ گفت: می دانید که حدود 50 
میلیون نفر صاحب ســهام عدالت هستند؛ حاال در کشور 

23 یا 24 میلیون خانواده داریم و در هر خانواده ای به طور 
متوسط یک یا دو نفر یا سه نفر صاحبان سهام عدالت هستند 
و مالکیت این ســهام عدالت متعلق به مردم بوده اســت؛ 
از ســال 84 این بحث ها انجام گرفت و تصویب شد و مقام 
معظم رهبری موافقت کردند؛ در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بحث و آیین نامه ها نوشته شد؛ اما خیلی روشن نبود 
ورقه ای که در اختیار مردم به عنوان سهام عدالت بود، یعنی 
چه؟ مالک چه هست و نیست! مالک هست؟ اصال نیست!   
می بایست به تدریج از سود سهام به عنوان پرداختی اینها 
محاسبه می شد تا اینها صاحب سهام می شدند، مالک که 

نبودند، ورقه داشتند.
رییس جمهور افزود: در دولت یازدهم همه تالش ها انجام 
گرفت که مردم مالک این سهام شوند و این کار را بحمداهلل 
دولت یازدهم انجام داد که کار بســیار عظیم و بزرگی بود؛ 
مردم احساس کردند مالک هستند؛ یک حساب و کتاب و 
سایت و سامانه ای دارد؛ سود هم به موقع به مردم پرداخت 
شد و دولت در سه نوبت سود این سهام را به مردم پرداخت 

کرد.
روحانی تاکید کرد: االن زمانی شده که این سهام در اختیار 
خود مردم قرار بگیرد؛ تاکنون نیابتی انجام می دادیم و مردم 
صاحب سهامی بودند و شرکت هایی بودند که کار می کردند 
و وزارت اقتصاد و دارایی و بخش خصوصی سازی هم یک 
نوع نظارتی انجام می دادند؛ از امروز بــه بعد با اجازه مقام 

معظم رهبری که درخواست شد از ایشان و ایشان در این 
مقطع حساس موافقت فرمودند، مردم صاحب و مالک سهام 
هستند.مردم دو گونه می توانند عمل کنند؛ من از وزارت 
اقتصاد و دارایی و مسوولین بورس که در این چند روز زحمت 
کشیدند و دارند زحمت می کشند، خواهش می کنم با یک 
زبان بسیار ساده ای برای مردم توضیح دهند تا همه مردم 
ایران و همه آنهایی که صاحب این ســهام هستند؛ یعنی 
آن 50 میلیون نفر که حدود 15 میلیون نفرشــان از افراد 
روستایی هستند، بدانند؛ میلیون ها نفر از این ها بازنشسته ها 
هستند؛ عده زیادی عشایر هستند؛ عده ای از اینها آنهایی 

هستند که تحت حمایت کمیته امداد می باشند.
وی ادامه داد: افراد مختلف از خادم یک مسجد و حسینیه 
گرفته تا افراد مختلف در جامعه، افرادی که یک تاکسی در 
اختیار دارد و تاکسیران است تا کارگران فصلی ساختمان 
هستند؛ تمام افراد؛ یک قالیباف تا یک فعال قرآنی تا آنهایی 
که مددجو هستند، همه داخل این 50 میلیون نفر هستند. 
این50 میلیون نفر باید بدانند دو راه دارند؛ اگر می خواهند 
سهام خود را بفروشند و امروز به پول برسند؛ می توانند اعالم 
کنند که ما سهام خود را می خواهیم بفروشیم؛ سازوکار آن 
به راحتی تهیه می شود که چگونه این سهام فروش رود و 
چه روزی فروش رود و پول هم به حساب آنها ریخته شود. 
رییس جمهور گفت: زمانی یک عده می گویند ما االن نیاز 
به پول نداریم و می خواهیم این سهام ما باشد و ساالنه سود 

آن را بگیریم، در آینده هم اگر الزم بود می فروشیم؛ این دو 
موضوع، دو شکل بیشتر ندارد و به راحتی این را برای مردم 
حل کنیم و بگوییم هر کدام از شما می خواهید سهام خود 
را بفروشید، بنویسید من خواهان فروش هستم و کسی که 
نمی خواهد بگوید من خواهان فروش نیســتم. آنهایی که 
خواهان فروش نیستند که سود ساالنه خود را دریافت کنند 
در اختیار آنها هســت، آنهایی که خواهان فروش هستند 
سازوکار فوری برای آنها مشخص شود برای اینکه این سهام 
شان در بورس فروش رود و این پول در اختیار آنها قرار گیرد، 
حال هر سهم و مقداری وابســته به آن روزی است که در 

بورس فروخته می شود.
وی با اشاره به مشکالت اقتصادی کرونا برای مردم اظهار 
داشت: بگذاریم در این شرایط که شرایط سختی برای مردم 
هست به هر حال روزهای سختی است، هم ما دو سال تحریم 
داشتیم تحریم سخت پشت سر هم داشتیم هم موضوع کرونا 
آمد زندگی مردم، برخی از شغل ها، کسب ها، ده رسته ، یازده 
رسته کاری را دچار مشکل کرد االن این کمکی برای آنها 
است حال هر مقدار که می شود یک خانواده ممکن است دو 
سهم داشته باشد، یک خانواده ممکن است سه سهم داشته 
باشد، یک خانواده ممکن است یک سهم داشته باشد. می 

تواند امروز یک کمکی برای اینها باشد.
روحانی ادامه داد: خواهش می کنم وزارت اقتصاد و شورای 
بورس ما خیلی روان و ساده با یک شکل کامال روشن به این 
50 میلیون نفر خطاب کنند و بگویند عزیزان شما صاحبان 
این سهام هســتید اگر دلتان می خواهد بفروشید و نیاز به 
پول دارید حال هر ترتیبی می خواهند بدهند به نظر من با 
یک اس. ام. اس حله. می تواند بزند من می خواهم بفروشم 
و تمام شد، اگر هم می خواهد نگهدارد بگوید من مایل به 
فروش نیستم تمام شد یک آره یا نه هست و تمام می شود. 
بعد آنهایی که می خواهند بفروشند سازوکار آن را برایشان 
مشخص کنیم اشکال مختلف می شــود االن نمی خواهم 
توضیح دهم، خوِد دوستان بنشــینند برای مردم ترتیب 
و توضیح دهند این کار خیلی ســاده است برای اینکه این 
سهام در بورس فروخته شــود و پول آن هم به حساب آن 

افراد واریز شود.

حسن روحانی مطرح کرد؛

۳ دلیل عرضه شرکت های دولتی در بورس

رهبر معظم انقالب:
 اقتصاد مــا دچــار میکروب ها و 
ویروس های طبیعی متعددی است 

 به مناســبت هفته کارگر و پیگیری تحقق شعار 
سال، ارتباط تصویری هفت مجموعه تولیدی با 

رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد.
روز گذشته به مناســبت هفته کارگر و پیگیری 
تحقق شعار سال )جهش تولید( ارتباط تصویری 
از هفت مجموعه تولیدی فعال در نقاط مختلف 
کشــور با رهبر معظم انقالب اسالمی برقرار شد. 
در این ارتباط، مدیران و تعدادی از کارگران نمونه 
واحدهای تولیدی از وضعیت تولید، دستاوردها، 
مسائل و مشکالت این واحدها گزارشهایی بیان و 
همچنین راهکارها و پیشنهادهایی برای حل این 

مسائل و تحقق شعار سال مطرح کردند.
بخش هایی از بیانات رهبر انقالب اسالمی در این 

دیدار به شرح زیر است:
**یکی از نکاتی که در باب کارگران و به مناسبت 
هفته کارگر خوب است روی آن تکیه بشود، مسئله  
رعایت حق نیروی کار است. حقوق طبیعی نیروی 
کار باید رعایت بشــود. یعنی دســتمزد عادالنه، 
پرداخت منظم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی 
امنیت شغلی -که بنده روی این امنیت شغلی هم 
سالهای قبل تکیه کردم، تأکید کردم- که این یکی 

از مسائل بسیار مهم است.
**بعضی از آقایانی که صحبت کردند، اشاره کردند 
که هیچ نیروی کاری را در این مدت از کار منفک 
نکردند این بســیار کار خوبی است. بسیار روش 
خوبی است. امنیت شغلی. مسئله  بیمه، مسئله  
آموزش، مسئله  خدمات رفاهی، مسئله ی بهداشت 
و درمان، اینها چیزهایی اســت کــه جزو حقوق 
کارگران است و این وظایف طبیعی کارفرماست. 
البته اگر اهتمام بیشــتری نسبت به کارگر انجام 
بگیرد -مثل این که نیازهای خانواده مورد مراعات 
قرار بگیرد یا آموزش فرزندان یــا ازدواج و امثال 
اینها- طبعاً تأثیر بیشتری در ارتباط و التیام بین 
کارگر و کارفرما خواهد داشــت که کار مبارک و 

خوبی است.
**تولید را می توان به سیستم ایمنی و دفاعی بدن 
تشبیه کرد. این روزها مسئله کرونا هم مطرح است. 
نقش سیستم دفاعی بدن در مواجهه با ویروسها، 
میکروبها و مهاجم های ضد سالمت نقش خیلی 
مهمی اســت. همین ویروس کرونا بالشک وارد 
خیلی از بدنها شد لکن آنها مریض نشدند. چرا؟ 
به خاطر این که یک سیستم دفاعی سالم خوبی 
داشتند توانست دفاع کند و امنیت بدن را تأمین 

بکند.
**در اقتصاد کشــور اگر ما اقتصاد را به یک بدن 
تشبیه کنیم، بدن انسان تشبیه بکنیم، سیستم 
دفاعی و امنیت بخش اقتصاد عبارت از تولید است. 
یعنی آن چیزی که می تواند ویروسهای مهاجم و 
میکروب های مهاجم بــه اقتصاد را خنثی بکند و 

اقتصاد را سالم نگه دارد تولید در کشور است.
**ما البته اقتصادمان متأسفانه دچار میکروب ها 
و ویروسهای طبیعی متعددی است و ویروسهای 
دست سازهم مثل تحریم و مسئله قیمت نفت هم 
حوادثی هستند که به اقتصاد ضربه میزنند. اگر ما 
تولید خوب و مناسب و شایسته و روبه رشد همواره 
در کشــور داشته باشــیم در مقابل این ویروسها 

میتوانیم مقاومت بکنیم.
یک همکاری دوجانبه واقعی میــان نیروی کار و 
کارفرما میتواند تولید و ارزش افزوده را افزایش بدهد.

کارگر، مهارت و احساس مســئولیت و دقتش را 
افزایش بدهد و کارفرما سهم نیروی کار را از عواید 
بنگاه اقتصادی افزایش بدهد. این یکی از چیزهایی 

است که الزم است.
دیدم دوســتان از بعضی از مصوباتی که نظرات 
کارگر در آنها مالحظه نشده شکایت میکنند؛ این 
مقررات حتماً با نگاه عادالنه بایستی تنظیم بشود 

و مسئولین بنگاه ها هم به این نکته توجه بکنند.
در سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم همین را گفتیم 
یعنی همکاری این دو. آن وقــت در این صورت، 
کارگر و کارفرما مشترکاً ستون اصلی ایجاد رشد 
اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را تشکیل میدهند.

متأسفانه عده ای در کشور به طور دائم میگویند 
نمیشود و نمیتوانیم در حالیکه میتوانیم و دلیل آن 
هم این است که ما وقتی میتوانیم یک ماهواره بر را 
با سرعت 7500 متر بر ثانیه به فضا پرتاب کنیم و 
ماهواره را در مدار قرار دهیم و یا در صنایع دفاعی 
آن پیشرفت های بزرگ را داشته ایم؛ پس در تولید 

هم میتوانیم به جهش دست یابیم.
آن ذهن و فکری کــه میتواند ماهــواره را تولید 
کند و برای ارسال ماهواره بعدی در مدار 3۶ هزار 
کیلومتری هدف گذاری کند، قطعاً چنین روحیه، 
ابتکار و خالقیت برای تولیــد خودرو با مصرف 5 
لیتر بنزین در یکصد کیلومتر و در دیگر بخشهای 

تولید نیز دارد.

اخبار
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معاون اول رییس جمهور با اشــاره بــه تالش برخی 
سودجویان و دالل ها برای تصاحب سهام عدالت مردم، 
گفت: فروش ســهام عدالت به صورت وکالتی قانونی 
نیست و نباید اجازه دهیم که عده ای دالل و سودجو 
از سهام عدالت مردم سوء اســتفاده کنند و مردم نیز 
جز از مسیر و روش هایی که دولت اعالم می کند برای 

آزادسازی و فروش سهام عدالت خود اقدام نکنند.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری عصر روز سه شنبه 
در دیدار با معاونین و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی که در این وزارتخانه برگزار شد با تأکید بر 
اهمیت این دستگاه اجرایی، اظهار داشت: وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی یک دســتگاه اجرایی بزرگ است 
که در حقیقت مسئولیت ها و وظایف سه وزارتخانه در 
سالیان گذشته را بر عهده دارد که امروز در این وزارتخانه 

ادغام شده اند.
جهانگیری از سهام عدالت به عنوان یکی دیگر از برنامه 
های حمایتی از آحاد جامعه و راهی برای گســترش 
مالکیت مردمی یاد کرد و افزود: تالش برای گسترش 
مالکیت مردمی و بهبود زندگی خانوارها به شکل سهام 

عدالت نمود پیدا کرد و این موضوع با سیاست های اصل 
44 همزمان شد.

معاون اول رییس جمهور افزود: تا پیش از ابالغ سیاست 
های کلی اصل 44 قانون اساسی اجازه واگذاری بنگاه 
های دولتی به بخش خصوصی داده نمی شد اما با ابالغ 
این سیاست ها فرصتی ایجاد شد تا بنگاه های بزرگ به 

بخش خصوصی واگذار شود.
جهانگیری اضافه کرد: شعار گسترش مالکیت مردمی و 
مردمی کردن اقتصاد و استقرار عدالت در سهام عدالت 
معنا و مفهوم پیدا کرد و بر اســاس این طرح قرار شد 
بخشی از واگذاری ها به طبقات مختلف جامعه صورت 
گیرد. از نظر برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت، 
ســهام عدالت بزرگترین برنامه ای است که به انجام 
رسیده و دولت بخشی از سهام کارخانجات خود را به 

مردم واگذار کرده است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به روند اجرا و برنامه 
ریزی های انجام شده برای اجرای طرح سهام عدالت، 
خاطرنشان کرد: حدود 49 میلیون نفر از مردم جامعه 
مالک سهام عدالت هستند و با مجوزی که مقام معظم 

رهبری دادند، 50 درصد به شش میلیون نفر افراد تحت 
پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد تخفیف داده 
شد و این افراد امروز مالک سهام خود به شکل کامل 
هستند و می توانند نسبت به این سهم اعمال مالکیت 
کنند. جهانگیری افزود: برای سایر افراد در سال 95 چند 
بار فرصت داده شد که در صورت تمایل می توانند مابقی 
مبلغ سهام را که حدود 500 هزار تومان بود واریز کنند 
تا مالک سهام کامل به ارزش یک میلیون تومان شوند 
اما استقبال چندانی از این برنامه نشد چرا که مردم تا 
آن زمان از سهام عدالت بیش از یک برگ کاغذ چیزی 

در اختیار نداشتند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز ارزش 
سهام کارخانه ها و بنگاه ها در قالب سهام عدالت افزایش 
پیدا کرده است، تصریح کرد: برخی معتقدند که این 
سهام 1۶ برابر و برخی نیز معتقدند که 12 برابر رشد 
کرده و این یعنی اگر در خانواده ای 5 نفر سهام عدالت 
داشته باشند ارزش ســهام هر یک از اعضای خانواده 

حدود 14 تا 15 میلیون تومان است.
جهانگیری با بیان اینکه تاکنون برای آزادسازی سهام 

عدالت ممنوعیتی وجود داشــت، گفت: البته دولت 
الیحه ای را در این زمینه تقدیم مجلس شورای اسالمی 
کرده بود اما به مجوز مقام معظم رهبری نیز نیاز بود که 
ایشان با بزرگواری این مجوز را اعطا کردند و در نتیجه 
این طرح، افراد می توانند تصمیم بگیرند که یا خودشان 
سهام دار باشند و آن را مدیریت کنند و یا آن را به فروش 
برسانند. البته توصیه دولت به مردم این است که تا جایی 

که امکان دارد، سهام خود را نفروشند.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: حدود 15 میلیون 
از مالکان سهام عدالت جامعه عشایری و روستایی و 13 
میلیون نفر از آنها نیز بازنشستگان هستند که باید به 
آنها مشورت داده شود تا نسبت به سهام عدالت خود آن 

گونه که به مصلحت شان است، رفتار کنند.
جهانگیری افزود: خانواده هایی که به دلیل شــرایط 
کرونایی برای اداره زندگی خود ناچار به فروش فرش 
زیر پایشان شده اند، اگر سهام عدالت خود را بفروشند 
گره هایی از زندگی آنها باز می شود و این فرصتی است 
که در اختیار حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور 

قرار دارد.

رضا رحمانــی، وزیر صنعت گفــت: هنوز تعیین 
تکلیف برای افزایش قیمت خودرو در ســال 99 
در ســتاد تنظیم بازار نهایی نشده است. به گفته 
بســیاری از محصوالت صنعتی و غیر صنعتی در 
ماه های اخیر مشمول افزایش قیمت شده است و 
می شود، اما هنوز ستاد تنظیم بازار درباره موضوع 
مذکور تصمیم گیری نکرده است، اما اینکه قیمت 

غیرمتعارف باشد این گونه هم نخواهد شد.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، احتماالً دارندگان 
پراید هاچ بــک تا چند وقت پیــش به خواب هم 
نمی دیدند که روزی خودرویــی که خریده اند به 
90 میلیون تومان برسد. اما به نظر می رسد که این 
موضوع واقعیت دارد. طبق گزارش های منتشــر 
شــده، پراید 111 به 90 میلیــون تومان و پراید 
131 به 80 میلیون تومان رســیده است. همین 
آبان ماه 98 بود که همه رسانه ها تیتر زدند »پراید 
50 میلیون تومانی شد«، حاال احتماالً چیزی باقی 
نمانده تا تیتر »پراید 100 میلیونی تومانی شد« 

هم منتشر شود.
به نظر می رسد مســئوالن همچنان برای تعیین 
قیمت خودرو به نتیجه نرســیده اند. دیروز رضا 
رحمانی، وزیر صنعت گفت: هنوز تعیین تکلیف 
برای افزایش قیمت خودرو در ســال 99 در ستاد 
تنظیم بازار نهایی نشده اســت. به گفته بسیاری 
از محصوالت صنعتی و غیــر صنعتی در ماه های 
اخیر مشمول افزایش قیمت شده است و می شود، 
اما هنوز ســتاد تنظیم بازار درباره موضوع مذکور 
تصمیم گیــری نکرده اســت، اما اینکــه قیمت 

غیرمتعارف باشد این گونه هم نخواهد شد.
احتماالً منظور رحمانــی از قیمت غیرمتعارف به 

صحبت هایی که درباره رشــد 30 درصد قیمت 
کارخانه ای خودروها گفته می شود، برمی گردد.

سه روز پیش خبرهایی منتشرشده که درحالی که 
بررسی موضوع دستورالعمل قیمت گذاری خودرو 
در دستور جلسه ستاد تنظیم بازار قرارگرفته است، 
زمزمه هایی مبنی بر موافقت دولت با افزایش 30 
درصدی قیمت کارخانــه ای خودروهای داخلی 
مطرح شده است. فارس دراین باره نوشت: ظاهراً 
رایزنی خودروسازان و مذاکره مدیران شرکت های 
خودروساز به ویژه ایران خودرو و سایپا با مسئوالن 
دولتی برای افزایش قیمت خودرو به نتیجه رسیده 
و مدیران این شرکت ها توانسته اند موافقت دولت 
را با افزایش 30 درصدی قیمت خودرو جلب کنند.

در این شرایط طبق دســتور جلسه فردای ستاد 
تنظیم بازار مقررشــده اعضای ســتاد به بررسی 
موضوع دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بپردازند 
که به نظر می رسد در این جلسه موضوع افزایش 
قیمت خودروها به مرحله اجــرای خود نزدیک 
شــود. خودروســازان معتقدند قیمت تمام شده 
تولیداتشان به دالیل مختلف ازجمله تولید خودرو 
با استاندارد یورو 5 افزایش یافته و به همین دلیل 
باید قیمت فروش محصوالتشــان را باالتر ببرند. 
این در حالی است که تا قبل از افزایش قیمت های 
اخیر، اختالف قیمت 30 تــا 80 میلیون تومانی 
میان قیمت بــازار و کارخانه ای خودرو در جریان 

بود. حاال دیــروز و امروز خبرهایی منتشرشــده 
است که قیمت »پراید 111« به مرز 90 میلیون 

رسیده است.
ســایت عصر ایران نوشت: بر اســاس پایش های 
انجام گرفتــه از نمایشــگاه های تهــران، قیمت 
خودروهای داخلی این روزها با شــیب تندی در 
حال افزایش است به طوری که فقط در یک مورد 
قیمت خودروی پراید که به نوعی شاخص هم تلقی 
می شود طی 20 روز با افزایش 10 میلیون تومانی 
همراه بوده است. طبق این گزارش، قیمت پراید 
روز گذشــته به 89 تا 90 میلیون تومان رسیده و 
پراید 131 هم برچسب قیمتی 80 میلیون تومان 
را بر خود دارد. بر اساس این گزارش، محصوالت 
ایران خودرو خصوصاً خانواده پــژو نیز با افرایش 
قیمت مواجه شده اســت به طوری که قیمت پژو 
20۶ تیپ 2 مــدل 99 هم اکنون به 145 میلیون 
تومان و تیــپ 5 آن نیز به قیمــت 170 میلیون 
تومان رسیده است. شــیب افزایش قیمت فقط 
مربوط به 2 خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا 
نبــوده و در دیگر محصوالت داخلــی و یا مونتاژ 
داخل نیز به چشم می خورد به طوری که هم اکنون 
قیمت مزدا 3 که در آخرین روزهای اســفند 98 
حدود 500 میلیون تومان بــود به ۶30 میلیون 
تومان افزایش یافته اســت. کاهش عرضه خودرو 
به بــازار، حضور واســطه ها و دالل ها و همچنین 

ســرازیر شــدن نقدینگی به بازار خودرو ازجمله 
دالیل افزایش قیمت از سوی کارشناسان عنوان 
می شود. قیمت های باال و حبابی که این روزها در 
بازار خودرو شاهد آن هستیم لزوم مداخله جدی 
مسئوالن برای کنترل قیمت ها را طلب می کند و 
جا دارد تا وزارت صمت و دیگر نهادهای نظارتی 
با ورود به موضوع تصمیمات جدی را برای کنترل 

قیمت ها در این حوزه ارجایی کنند.  

معاون فروش سایپا:
 برای کاهش قیمت های بازار اگر الزم باشد 

فروش پراید را از سر می گیریم
 معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا 
با اشــاره به افزایش قیمت پرایــد در بازار گفت: 
متاسفانه اتفاقی که پس از توقف تولید محصوالتی 
مانند پیکان و زانتیا افتاد، درخصوص خودرو پراید 
نیز رخ داده و با انتشــار خبر توقف تولید، قیمت 
آن در بازار آزاد به شکل غیرمنطقی افزایش پیدا 

کرده است.
 حسین کاظمی با بیان اینکه سال هاست صنعت 
خودرو ایران به ویژه گروه خودروســازی سایپا به 
دلیل تولید خودرو پراید مورد نقدها و تخریب های 
زیادی قرار گرفته، افزود: با وجود اینکه بســیاری 
از این انتقادها غیرکارشناســی و بیشترمعطوف 
به اســتفاده غیرمنطقــی از یک خــودرو درون 
شهری در جاده های برون شــهری بود، اما گروه 
خودروســازی ســایپا با هدف احترام به خواسته 
عمومی جامعه و در راســتای ارتقا ســطح کیفی 
 سبد محصوالت خود اقدام به خروج این خودرو از 

خط تولید کرد.

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه  به ۶میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار 

آزادی طرح قدیم نیز ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان قیمت گذاری شد. قیمت سکه یک گرمی در معامالت 
روز جاری اعالم نشده است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۰۱ دالر و ۵۱ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۶۴۹ هزار و ۳۸۱ تومان است.

معاون اول رییس جمهور:

فروش سهام عدالت به صورت وکالتی قانونی نیست

بازار  خودرو  متولی   ندارد

شیب   تند  افزایش  قیمت   خودرو
پراید 90 میلیون تومان شد
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با شــروع بحــران کرونا و 
تعطیلی مراکز آموزشــی 
بســیاری از دانشــجویان 
و دانشــگاهیان بــرای 
دریافــت مــدارک فارغ 
التحصیلی خود سرگردان شــدند و افراد سودجو 
نیز فرصت را غنیمت شمرده اند و با کالهبرداری 
 اقدام به ارایــه مدارک جعلــی کرده انــد. البته 
ماجرا بــه جعل مــدرک ختم نمی شــود بلکه به 
فعالیت غیرمجاز موسسات آموزشی باز می گردد 
که متاســفانه روز به روز به رشــد قارچ گونه آنها 
افزوده شــده و نظــارت جامع و درســتی نیز بر 
آنها اعمال نمی شــود. همچنین برخــی از افراد 
ســودجو با سوءاســتفاده از اعتماد مردم اقدام به 
راه اندازی موسســه های علمی مجازی کرده اند 
 که مســئوالن نســبت به ثبت نام در آنها هشدار 

می دهند.
بحران کرونا با تمام ســختی هایی که داشت برای 

عده ای سودجو موجب درآمدزایی و کالهبرداری 
شد و در حال حاضر مسئله اصلی بازگشت دوباره 
اپیدمی مؤسســات آموزشــی غیرمجاز است که 
نشان می دهد دامنه فعالیت این مؤسسات خیلی 

فراتر از ماجرای جعلی بودن مدارک دانشــگاهی 
است. به نظر می رسد نبود ســاز و کار های اصولی 
ونا هماهنگی بیــن برخی دســتگاه های دولتی 
دلیل بروز این گونه اتفاقاتی اســت که پیامد های 

سنگینی همچون خدشــه به اعتماد عمومی را در 
پی خواهد داشــت. در حال حاضر حتی اگر افراد 
خودشــان هم به دنبال تایید موسســه ای باشند 
کــه در آن در حال تحصیل هســتند به مشــکل 
می خورند، چون اطالعات الزم در ســایت ها هم 
به روز رســانی نمی شــود. در روزگاری که عصر 
رایانه هاســت و با وارد کردن کد ملی می شود به 
همه مشخصات و سوابق افراد دسترسی پیدا کرد، 
مثال نبود یک ســامانه برای دسترسی به فهرست 
به روز رســانی شــده مراکز معتبر دانشــگاهی و 
 حتی دسترســی به فهرســت دانش آموختگان 

عجیب نیست؟
در کنار اما و اگرهای مســئوالن مختلف نسبت به 
مواجهه با این گونه موسســات نمی تــوان از کنار 
سرنوشــت دانشــجویانی که در این موسســات 
تحصیــل کــرده و می کنند، به راحتی گذشــت؛ 
چراکه این افراد عالوه بر صــرف هزینه های مالی 
زیاد، چندســالی از عمر خود را نیز به امید کسب 
مدرک معتبــر تحصیلــی و طبیعتا رســیدن به 
 جایگاه علمی و شــغلی باالتر در این موسســات 

گذرانده اند.

وزارت علوم تماشاگر كاسبی موسسات آموزشی غیرمجاز است

اپیدمی مؤسسه های آموزشی غیرمجاز

حیف و میل بیت المال در مراکز آموزشی غیرمجاز
فرهاد فالحتی، نماینده مجلس

تا قبل از شیوع بیماری کرونا هم با مکشل موسســات غیرمجاز آموزشی روبرو بودیم که این مشــکل با این بحران شدت یافته و کالهبرداری های بســیاری در این زمینه گزارش شده است. برگزاری کالس های 
مجازی و ارایه مدارک در همین زمینه یکی از روش هایی بود که در بحران کرونا پیشنهاد و از آن استقبال شد. بنابراین افراد سودجو نیز با غنیمت شــمردن این فضا شروع به فعالیت و درآمدزایی کردند. در حال 
حاضر پول زیادی از بیت المال در این موسسات حیف و میل می شــود که باید برای جلوگیری از صنایع شدن حقوق مردم به سرعت جلوی فعالیت این موسســات گرفته شود. بسیاری از موسسات آموزش عالی 
 غیرمجاز نیز به صورت زیرزمینی و با دریافت مبالغ هنگفت اقدام به ارایه مدارک دانشــگاهی می کنند که دانشجو هنگامی که برای کار مراجعه می کند با استعالم شــرکت مورد نظر متوجه تقلبی بودن مدرک 

خود می شود.
ضعف نظارت آموزش و پرورش و آموزش عالی علت فعالیت زیرزمینی موسســات آموزشــی دانســت و گفت: فعالیت زیرزمینی و خانگی موسسات آموزشــی حتی به تعداد اندک در کشور معضلی جدی است 
که برای مدیریت آن وزارت آموزش و پرورش باید تدابیر مناســب را اتخاذ کند. در این رابطه نیاز اســت وضعیت این موسسات ارزیابی و بررسی شود و تمامی آنها شناســنامه دار شوند. متاسفانه چند سالی است 
که در کشور با چنین موسســاتی در حوزه های مختلف مواجه هستیم. مثل موسســات مالی که االن از معضالت کشور شــده و صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده اســت. اینها یک تعدادشان 
غیرمجاز بودند، البته مجازهایشــان هم تخلفات فراوانی داشــتند، بنابراین دولت ما موظف اســت آنچه را که در جامعه می گذرد، زیر نظر بگیــرد و از این طریق امنیت الزم در حوزه هــای مختلف را برای مردم 
ایجاد کند تا زمانی که شــخص تصمیم گرفت به این موسســات مراجعه کند، بداند باید به کدام موسســه مطمئن مراجعه کند تا مشــکلی پیش نیاید.البته در کنار دولت نهادهای مســوول دیگر نیز موظفند، 
 این موسســات را شناســایی کنند و مانع فعالیت های آنان شــوند. نباید به این صورت باشــد که کســی مراجعه و به مشــکل بخورد، بلکه پیش از اینها باید نهادهای مسوول این موسســات را شناسایی و مانع 

فعالیت هایشان شوند.

هزینه حذف صفرها
کامران ندری، کارشناس بانکی

در حال حاضر با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران دارد دولت می توانست به مشکالت جدی تری که وجود دارد فکر کند و تصمیمات دیگری در این حوزه اتخاذ کند. اینکه دولت دست روی حذف چهر صفر از پول ملی گذاشته نشان می دهد 
به غیر از این حرکت که تاثیری هم بر روی اقتصاد و رشد آن نخواهد داشت، نداشته است. این تصمیم نخواهد توانست تاثیری بر افزایش قدرت خرید و رشد اقتصادی بگذارد و عمال تصمیمی بدون نتیجه خواهد بود. نه درآمد مردم را افزایش 

خواهد داد و نه قدرت خرید را باالتر خواهد برد. بنابراین به این نتیجه می رسیم که دولت در حال حاضر توانایی حل مشکالت بزرگتر و واجب تر را در اقتصاد نداشته و حاضر به اتخاذ تصمیمی بدون نتیجه شده است. 
بنابراین حذف چهار صفر از پول ملی اقدامی صوری و شکلی است و حتی نمی تواند بر انتظارات تورمی و فضای روانی تأثیر بگذارد. مسئله این است که واحد رسمی پول کشور یعنی ریال به طور کامل قدرت خود را از دست داده است؛ یعنی االن 
یک ریال هیچ قدرت خریدی ندارد بنابراین اینکه ما به یک واحد پول قوی تر با قدرت خرید درخورد اعتنایی نیاز داریم، یک امر مسلم و مسجل در اقتصاد کشور است اما اگر مشکل تورم در اقتصاد را نتوانیم حل کنیم، هر واحد پول جدیدی را با 
حذف صفرها ایجاد کنیم، به همین سرنوشت ریال دچار خواهد شد. ضرورت دارد حذف صفرها از پول ملی، بعد از انجام اصالحات و حل مشکل تورم در اقتصاد کشور انجام شود در غیر این صورت در شرایط کنونی هزینه هایی را برای تعریف 

واحد پول جدید و حذف صفرها از پول ملی متحمل خواهیم شد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال، جواهر 
و سکه تهران گفت: در روز های آینده زمینه صادرات 
طال مهیا خواهد شد و اگر افراد در بخش های تولیدی 
سرمایه گذاری کنند به نتیجه مثبتی خواهند رسید. 
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال، جواهر 
و سکه تهران گفت: در روز های آینده زمینه صادرات 
طال مهیا خواهد شد و اگر افراد در بخش های تولیدی 
سرمایه گذاری کنند به نتیجه مثبتی خواهند رسید. 
ابراهیــم محمدولی رئیــس اتحادیه ســازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و ســکه تهران گفت: بازار 
طال روند کاهش قیمت را داشته و گاهی نوساناتی را 
تجربه کرد اما این نوسان زیاد نبوده است.وی با اشاره 
به کاهش قیمت اونس جهانی طال، بیان کرد: قیمت 
اونس همان روال گذشته را داشته و به مرز هزار و ۷۰۱ 

دالر رسیده است.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال، جواهر 
و سکه تهران در خصوص آخرین قیمت طال و سکه 
در بــازار، گفت: طالی ۱۸ عیار دوشــنبه ۶۴۷ هزار 
تومان معامله شد. هر مثقال طالی ۱۷ عیار آب شده ۲ 

میلیون و ۸۰۴ هزار تومان، سکه طرح جدید ۶ میلیون 
و ۵۵۸ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۶ میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع 
سکه یک میلیون و ۸۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 

۹۸۰ هزار تومان دادوستد شد.
محمدولی تشریح کرد: در ماه رمضان تقاضای خرید 
طال کم می شود که همین امر موجب کاهش قیمت 
طال خواهد شد.وی در خصوص علت کاهش قیمت 
سکه و طال، گفت: زمانی که بازار ارز ثابت باشد، بازار 
طال و سکه التهابی نخواهد داشت و از این رو قیمت 
طال کاهش خواهد یافت.رئیس اتحادیه ســازندگان 
و فروشندگان طال، جواهر و ســکه تهران با اشاره به 
صادرات طال در روزهای آینده، گفت: در این شرایطی 
که شاهد کاهش قیمت طال و سکه هستیم افرادی که 
نیاز به سرمایه گذاری دارند، می توانند واحد تولیدی 
راه بیاندازند چرا که در روزهای آینده زمینه صادرات 
طال مهیا خواهد شد و اگر افراد بتوانند در بخش های 
تولیدی سرمایه گذاری کنند به نتیجه مثبتی خواهند 

رسید.

رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران با اشاره به 
وضعیت ناگوار و سخت عکاسان گفت: صنف نیمه جان 
عکاسان با شیوع کرونا همچنان تعطیل هستند.زعفر 
یاوری رئیس اتحادیه  عکاسان و فیلمبرداران تهران 
گفت: صنف عکاســان از قبل کرونا دچار مشکالت 
جدی بودند و با نداشــتن مشتری دست و پنجه نرم 
می کردند؛ چرا که افراد، دیگر تمایلی به عکسبرداری 
نداشته و با پیشرفت گوشی های همراه  استقبال از این 

صنف کم شده است.
او بیان کرد: پیش از شــروع ویروس کرونا بسیاری از 
افراد برای انداختن عکس های پرسنلی به عکاسی ها 
مراجعه می کردند، اما دفاتر پیشخوان دولت و پلیس 
+ ۱۰ اختالل در کار آن ها ایجاد کردند. رئیس اتحادیه 
عکاسان و فیلمبرداران تهران با تاکید بر اینکه صنف 
عکاسان در حال فراموشی هستند، گفت: عکاسان در 

گذشته درآمد خوبی بخصوص در ماه هایی چون رجب 
و شعبان داشتند اما اکنون به دلیل تعطیلی تاالر ها و 
لغو مراسم های عروسی این صنف هیچ درآمدی نداشته 
است.به گفته یاوری، عکاسانی که مبالغی را به  صورت 
بیعانه دریافت و آن را هزینه کرده بودند، اکنون برای 

باز گرداندن آن دچار دردسر شده اند.
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران با بیان 
اینکه به دلیل نداشتن درآمد بســیاری از عکاسان 
مجوز خود را به اتحادیه تحویل می دهند، گفت: شغل 
عکاسان اینگونه است که اگر درآمدی نداشته باشند، 
نمی توانند دیگر اجاره دهند و از این رو مجوز کسب را 
تحویل اتحادیه می دهند.رئیس اتحادیه عکاسان و 
فیلمبرداران تهران در خصوص شرایط کسب مجوز، 
گفت: مجوز برای عکاسی شرایط سختی ندارد و همان 
رویه ای است که وزارت صنعت و معدن ارائه داده است.

فعالیت آرایشگاه های زنانه و مردانه با رعایت پروتکل های 
بهداشتی مجاز شد. بر اســاس اعالم اتاق اصناف ایران، 
در آخرین نشست ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا و 
براساس مذاکرات انجام شده در این کمیته که با حضور 
رییس اتاق اصناف ایران برگزار شــد، مقرر شد فعالیت 
تمامی آرایشگاه های مردانه و زنانه با رعایت کامل پروتکل 

های بهداشتی مجاز شود.
در پی اجرای طــرح فاصله گذاری هوشــمند، فعالیت 
واحدهای صنفی کم خطــر از ۲۳ فروردین در ســایر 
اســتان ها و از روز ۳۰ فروردین هم در تهران آغاز شــد. 
همچنین طبق تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا مقرر 

شــده بود فروشــگاه های بزرگ و زنجیره ای به غیر از 
فروشگاه های سوپرمارکتی، بهداشتی و شوینده، پاساژ و 
مجتمع های تجاری و بازارهای مرکزی مسقف، آرایشگاه 
و سالن های زیبایی، آموزشگاه های رانندگی، رستوران، 
اغذیه فروشی، طباخی و فست فود، گرمابه، سونا و ماساژ، 
روزبازارها و نمایشگاه ها، مراکز بازی و تفریحی و گیم نت، 
باشگاه های ورزشی و بدنســازی، تاالر پذیرایی و سالن 
مراسم، قهوه خانه، چایخانه و تریا تا اطالع ثانوی امکان 
بازگشــایی واحدهای خود را نداشته باشند. اما فعالیت 
پاساژها هم از اول اردیبهشت آغاز شد اما این واحدها فقط 

تا ساعت ۱۸ مجاز به فعالیت هستند.

در سال گذشت بیشــترین شــکایات مردمی در 
حوزه کاال مربوط به نان و لوازم بهداشتی و در حوزه 
خدمات مربوط به تعمیرگاه های خودروهای سبک 
و رســتوران های غذاخوری بوده است. جدیدترین 
اطالعات منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( نشان می دهد که سال گذشته چهار 
میلیون و ۶۱ هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی 
توسط سازمان حمایت انجام شده که ۱۶.۵ درصد 
نسبت به ۳ میلیون ۴۸۶ هزار فقره بازرسی انجام شده 
در سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است.همچنین در سال 
گذشته ۲۷۰ هزار فقره پرونده تشکیل شده که نسبت 
به ۲۲۲ هزار فقره پرونده تشکیل شده در سال ۱۳۹۷ 

حدود ۲۱.۶ درصد افزایش داشته است.
تخلفات کشف شده در حین بازرسی از واحدها صنفی 
نیز با ۲۰.۲ درصد افزایش به ۳۴۵ هزار فقره رسید، 
درحالی که تخلفات کشف شده اصناف در سال ۱۳۹۷ 
حدود ۲۸۷ هزار فقره بوده است.با این وجود آمارها 
حاکی از کاهش ۳.۸ درصدی رسیدگی به شکایات 
مردمی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ است؛ 
به طوری که در سال ۱۳۹۷ به ۱۸۲ هزار فقره و در 
ســال ۱۳۹۸ به ۱۷۵ هزار فقره از شکایات مردمی 

رسیدگی شده است.
همچنین براساس اطالعات منتشــر شده از سوی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
بیشترین گزارش ها و شکایت های دریافتی در حوزه 
کاال مربوط به نان بوده که گرانفروشی ، کم فروش و 
فروش اجباری )کنجد( بیشترین شکایات در بخش 
نان را به خود اختصاص داده است.بعد از نان، بیشترین 
شکایات مربوط به گران فروشی لوازم بهداشتی بوده 
که به نظر می رسد، گسترش ویروس کرونا و افزایش 
تقاضا برای خرید اقالم بهداشــتی در بازار، منجر به 

افزایش شکایات در این بخش شده است.
در حوزه خدمات نیز بیشــترین شــکایات در سال 
۱۳۹۸ مربوط به تعمیرگاه های خودروهای سبک 
و رســتوران های غذاخوری بوده است.طبق اعالم 

سازمان حمایت در سال گذشته جمعاً ۲۶۲ هزار و 
۱۶ فقره شکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی 
و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استان ها 
در بخش کاال و خدمات دریافت و مورد رســیدگی 
قرار گرفته که که بیانگر یک درصد کاهش نســبت 
به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ است و از این تعداد ۹۰ 
درصد شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته و ۱۰ درصد 
باقیمانده نیازمند کار کارشناسی یا استعالم از مراجع 

مربوطه است.
البته از مجموع شکایت های دریافتی توسط سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان ها، ۶۴۵۷ فقره با 
برآورد ارزش بیــش از ۳۱۸ میلیارد ریال که جنبه 
عمومی نداشته قبل از تشکیل پرونده تخلف، منجر 
به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شد که این رقم 
نشانگر رشد ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل است.همچنین بر اساس اعالم سازمان حمایت 
از بین ۱۱۴ هزار و ۱۳۴ مورد گشت مشترک بازرسی 
که در سال گذشته در سطح کشــور انجام شد، ۵۶ 
هزار و ۶۲۷ فقره پرونده با ارزش بالغ بر ۴ هزار و ۲۷۳ 
میلیارد ریال تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است.
همچنین در سال گذشــته تعداد ۳۴۱ هزار و ۹۹۷ 
پرونده با ارزش بیش از ۱۳۲ هــزار میلیارد ریال از 
طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
و اتاق اصناف تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی 
ارسال شده که از این تعداد ۳۳۲ هزار و ۸۸۳ پرونده 
منجر به رای شده اند.ســال گذشته تعداد ۹۷ فقره 
پرونده عمده نیز از سوی سازمان حمایت به ادارات 
کل تعزیرات حکومتی استان ها ارسال شده که از این 
تعداد ۵۷ مورد گرانفروشــی، پنج مورد عدم ایفای 
تعهدات شــرکتهای خورویی و ۲۵ مــورد مربوط 
به عدم ایفای تعهدات ارزی و عــدم اجرای ضوابط 
قیمت گذاری بوده که کاغذ، الســتیک و شیرخام 
بیشترین پرونده های در این زمینه در این زمینه را 

شامل می شود.

در حالی که دولت تصمیم 
گرفته اســت چهــار صفر 
ریال را حذف کنــد، اکثر 
اقتصاددانان معتقدند این 
اقدام دردی از اقتصاد ایران 
دوا نمی کند و موجــب افزایش تورم خواهد شــد. 
فعاالن اقتصــادی در رابطه بــا تصمیم حذف واحد 
پول تومان بر این اعتقادند که این اقدام اثر حقیقی 
ندارد. حذف چهــار صفر ریال عالوه بــر هزینه ها، 
شــامل درآمدها و دارایی ها هم می شــود. بنابراین 
 همه چیز ســر جای خــودش می مانــد و تفاوتی 

ایجاد نمی شود. 

حتی ممکن است این امر نتیجه منفی هم داشته 
باشد. 

جمشــید پژویان، اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه 
طباطبایی، درباره واکنش مردم به کاهش قیمت ها 
در اثر حذف صفرهای پول ملــی، می گوید: ممکن 
اســت عده ای از مردم ابتدا از این کاهش قیمت ها 
استقبال کنند ولی وقتی ببینند این امر عماًل تاثیر 
مثبتی در زندگی شان نداشــته، به سرعت منفعل و 
مایوس می شــوند؛ چون که وقتی قیمت گوشت از 
کیلویــی ۱۰۰ هزار تومان به کیلویــی ۱۰۰ تومان 
کاهش می یابد و حقوق ۲ میلیــون تومانی من هم 
می شود ۲ هزار تومان، این یعنی حذف صفرهای پول 

ملی هیچ تاثیری در قدرت خرید من ندارد.
شقاقی شهری، اقتصاددان نیز معتقد است: سیاست 
حذف صفر از پول ملی معموال در کشــورهایی اجرا 

می شود که با ابرتورم هایی رو به رو بوده اند و سپس 
به یک ثبات در نرخ تورم رســیده اند و بعد اقدام به 
حذف صفر از پول ملی نموده اند. اقتصاد ایران نه با 
ابرتورم رو به رو بوده و نه اینکه روند با ثباتی داشته 

است.
وی با اشــاره به اینکه حذف صفــر از پول ملی یک 
هزینه هایی را بــر دوش دولت خواهد گذاشــت، 
ادامه داد: این طرح درست اســت که دو سال دیگر 
باید اجرایی شــود ولی باید مقدماتــی چون تغییر 
سیستم های حســابداری و جمع آوری و تعویض 
پول های فعلی در دســت مردم انجام شود که این 
موارد هزینــه هایی را بــه دولت تحمیــل خواهد 
کرد. ایــن عضو هیــات علمی دانشــگاه خوارزمی 
گفــت: اگر در کشــوری موضوع تورم حل نشــود، 
حذف صفرها از پــول ملی بی فایده اســت و پس 

 از مدتــی دوباره صفرهــا به پول ملی بــاز خواهند 
گشت.

شقاقی شهری با اشــاره به اینکه حذف صفر از پول 
ملی ارتباط به کنترل و کاهش تورم ندارد، گفت: باید 
به این نکته اشــاره کرد که هم اکنون در بسیاری از 
شهرستان های کشور پول های خردتر مثل ۵ هزار 
ریالــی )۵۰۰ تومانی( جهت پرداخــت مثال کرایه 
تاکسی کاربرد دارد. لذا اگر طرح حذف ۴ صفر از پول 
ملی آغاز شــود و مثاًل ده هزار ریال )هزار تومان( با 
حذف ۴ صفر به یک تومان تغییر کند آنگاه پول های 
خرد کنونی مثل ۵ هزار ریالی به دلیل بسیار کوچک 
شدن رقم، تمایل به گرد شدن به سمت باالتر را دارند 
که این خود نیز موجب ایجاد یک بار تورمی خواهد 
شــد. همچنین اجرای طرح باعث ایجاد انتظارات 

تورمی نیز خواهد شد.

حذف صفرها  از پول ملی اولویت اقتصاد نبود

اقدام صوری حذف  چهار  صفر
شایلی قرائی
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ستاری مطرح کرد
كســب بیش از 11 هزار میلیارد تومان از فروش 

محصوالت دانش بنیان
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پیام اینســتاگرامی خود نوشت: 
فروش ســال گذشــته پارک فناوری به رکورد بیش از یازده هزار میلیارد 

تومان می رسد.
سورنا ســتاری نوشــت: پارک فناوری پردیس بزرگترین پارک فناوری 
منطقه اســت. هزاران فرد تحصیلکرده و نخبه فارغ التحصیل از بهترین 
دانشــگاه های داخل و خارج از کشــور در این پارک مشــغول به فعالیت 
در صد ها شــرکت دانش بنیان و استارت ٓاپ هســتند. تنها فروش سال 
گذشــته پارک به رکورد بیش از یــازده هزار میلیارد تومان رســید. طی 
روز های اخیــر اتفاقات بزرگی بــرای ٓاینده این پارک به وقوع پیوســت؛ 
تصویب اســتقرار واحد های فناور تا رده سه زیســت محیطی در دولت، 
توافق با دانشــگاه ٓازاد برای الحاق به پارک فناوری و مدل جدید توســعه 
دانشــگاهی در درون پارک های فنــاوری، اخذ ۳۰ هکتــار زمین جدید 
برای توســعه فاز چهارم پارک و در نهایت ارســال طــرح جامع پارک به 
مســاحت حدود ۵۰۰ هکتار به شــورای عالی معماری و شهرسازی نوید 
یک پارک فناوری قدرتمند و تغییر ماهیت منطقه پردیس به یک شــهر 
 کامل فناوری و قطب جذب متخصصیــن و نخبگان ایرانی و خارجی را در 

ٓاینده می دهد.
رشد سریع پارک فناوری پردیس معاونت علمی و توسعه زیرساخت های 
فوق العاده ٓان یکی از اجزای بزرگ زیست بوم نوٓاوری کشور به شمار می ٓاید. 
نگاه به برخی تصاویر این پارک فناوری خالی از لطف نیست. به امید فردایی 

بهتر.

 پســاكرونا برای شــركت های دانش بنیان یک 
فرصت است

یکی از منتخبان مجلس شــورای اســامی گفت: اگر استراتژی درستی 
داشــته باشــیم پســا کرونا برای ایران و شــرکت های دانش بنیان یک 
فرصت خواهد بود. به گزارش تســنیم، سیدمحســن دهنوی، منتخب 
مردم تهــران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اســامی  و 
عضو هیئت علمی دانشــگاه شهید بهشتی، در نشســت مجازی انجمن 
اسامی دانشجویان مســتقل دانشــگاه عامه طباطبایی )ره( در پاسخ 
 به ســوال دانشــجویان درباره اینکه دولــت و مجلس چــه اقداماتی را 
می توانند برای بهبود فضای کســب و کار انجام دهند؟ گفت: بنده اساساً 
معتقدم شرایط پســاکرونا و یا دنیای بعد از کرونا معادالتش با دنیای قبل 
از کرونا حتما متفــاوت خواهد بود، به ویژه در حــوزه اقتصاد و مهم ترین 
 اثراتی که در حوزه اقتصاد می گذارد، جدی شــدن و پررنگ شدن بحث 

حاکمیت ها و مرزهاست.
وی در ادامه با اشاره به سخنان گذشته رهبر معظم انقاب درباره خودکفایی 
و اقتصــاد مقاومتی و اینکه کشــور باید خودکفا شــود، تصریح کرد: آن 
زمان یادم هســت که برخــی از اقتصاددانان توجه کافی به این مســائل 
نداشــتند، اما امروز کرونا کاری کرد که این ســخن در دنیا نه تنها سخن 
 درســتی دیده می شــود بلکه در سیاســت نامه و اقتصاد نامه دنیا حرف

 بدیهی شده است. 
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی 
افزود: امروز در دنیا این سخن رهبر ما به اصل بدیهی شده است. بنابراین 
ما در شرایط پساکرونا اساساً در واقع با یک گفتمان و ادبیات جدیدی در 
فضای اقتصاد مواجهیم که من معتقدم یک سری از مقوله ها در آن پررنگ 
خواهد شد، از جمله مقوله خودکفایی، اقتصاد مقاومتی، که در دنیا شاید با 
این عنوان نباشد و به جای آن بگویند، باالرفتن قدرت تولید ملی یا قدرت 

داخل شدن، کاهش وابستگی به خارج از مرزها و امثال این ها.
دهنوی یادآور شد: ما با پساکرونایی مواجهیم که دیگر این نکته که ما باید 
کاالها را تولید داخل کنیم می شــود یک الزام، چون خیلی از کشورها آن 
کاالیی که قبًا به راحتی به ما می دادند را دیگر نمی دهند، چون خودشان 
الزم دارند. تولید در دنیا تعطیل شده و نرخ آن پایین آمده، کاهش قیمت 
نفت هم به همین دلیل است، چون عرضه وجود دارد و تولید کاالهای دیگر 
خوابیده و تقاضا کم شده در نتیجه قیمت نیز پایین آمده، بنابراین ما با یک 
بازار بزرگی مواجه ایم. وی با بیان اینکه واردات کشور دو دسته است، یک 
دسته واردات هایتک و دسته ی دیگر لوتک، گفت: هایتک یعنی آن جایی 
که ما تجهیزات، خدمات و کاالهایی وارد می کنیم که برای تولید آن ها نیاز 
به فناوری های پیشرفته است. ماشین آالت پیشرفته نیاز است که بعضاً در 
کشور مشکل داشتیم یا داریم.در کاالهای لوتک، نه، همین چیزهایی که 
مسخره می کنند مثل چوب بستنی و امثال این ها که وارد می شود. کشوری 
مثل ایران به یک وضعیتی در پساکرونا رسیده که خیلی از کاالهایی که نیاز 

داشت و تا دیروز آن ها را وارد می کرد، اآلن دیگر به آن را به ما نمی دهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشــتی درباره راهکار حل این مشکل 
تاکید کرد: تنها راهکار این است که خود تولید داخل کند. در کاالی هایتک 
میخواهد تولید داخل کند، تولید داخل شدن کاالهای هایتک کار کیست؟ 
کار مجموعه هایی که دانش فنی دارنــد، بنابراین یک بازار و یک تقاضای 
خیلی بزرگ بر صنایع هایتک در کشور ایجاد خواهد شد. اینجا دو رویکرد 
وجود دارد، یک رویکرد این است که باور داشته باشد که این کاالها را باید 
تولید داخل کرد و باور داشته باشد که یک کشوری که چند میلیون فارغ 
التحصیل باسواد متخصص دارد با سازماندهی و مدیریت بهینه این منابع 
انسانی اش می تواند این کاال را تولید داخل کند. و رویکرد دیگر این است 
که ما باید اگر امکان است برویم چند برابر این ها را از بازار سیاه خریداری 

کنیم و داخل کشور بیاوریم.

ایجاد كانون های هماهنگی دانش و صنعت جدید در 
۵ حوزه فناوری

مدیر کل دفتــر هماهنگی دانش و صنعت بازار معاونــت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری از ایجاد کانون های دانش و صنعت در ۵ حوزه جدید 

استراتژیک در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا مجدالدین در این باره اظهار کرد: در دوره جدید 
فعالیت کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار تاش شده است تا این 
کانون ها در حوزه هایی فعال شــوند که جز حوزه های استراتژیک کشور 
محسوب می شود. وی ادامه داد: در این راستا کانون های "گندم"، "آرد و 
نان"، "جواهرات و سنگ های قیمتی"، "گل محمدی و گیاهان معطر"، 
"حمل و نقل ریلی شهری"، "تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت"، 
"رنگ و رزین"، "زنبور عسل"، "فرش" و "آبزیان" در حال فعالیت هستند.
مجدالدین با بیان اینکه شناسایی حوزه های مستعد جدید از جمله اقدامات 
دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار در سال ۱۳۹۸ بوده است، خاطر نشان 
کرد: با شناسایی ۲۰ حوزه مناسب، در نهایت تاسیس ۵ کانون در حوزه های 
"سلولز و مشتقات سلولزی"، "مدیریت پسماند و بازیافت"، "شکر و صنایع 
جانبی"، "گردشگری" و "امنیت فضای تبادل اطاعات" به تصویب رسید.

اخبار

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشــوری کســب وکار های مجازی پیرامون 
اتفاقات اخیر در کسب و کار های اینترنتی و ظرفیتی که این کسب و کار ها 
ایجاد می کنند، صحبت کرد. به گزارش بازارنیوز، رضا الفت نســب، عضو 
هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار های مجازی در گفتگوی زنده 
اینستاگرامی با بازارنیوز، در ارتباط با تاثیر کرونا بر این کسب و کار ها اظهار 
داشت: مردم به علت کرونا مجبور شدند در خانه بمانند که بعد از آن به آن ها 
پیشنهاد شد برای تامین مایحتاج می توانید غیرحضوری و اینترنتی خرید 
کنید، اما، چون این اقدام یکباره و سریع بود، دو درگیری داشتیم. درگیری 
اول گروه های تند مصرف که رونق گرفته بودند و حجم باالی ســفارش 
داشتند، اما زیرساخت هایشان آماده نبود. درگیری دوم کاهش فروش کسب 
و کار های حوزه گردشگری و تاکسی آناین و.... وی افزود: بقیه مشاغل هم 
مثل کیف، کفش و پوشاک که همه فکر می کردند بعلت تعطیلی مغازه ها، 
پرفروش شوند، اما نشد و در اولویت مردم نبودند. در حال حاضر هم پاساژها 

و بازارها باز شدند و دوره پیک فروش اینترنتی گذشت.
 

دولت در ایام کرونا از کســب و کارهای اینترنتی استفاده 
مناسب نکرد

الفت نسب درباره عدم استفاده دولت از ظرفیت کسب و کار های اینترنتی 
در ایام کرونا صحبت کرد و اظهار داشت: از روز های اول درگیری با کرونا 
معلوم بود دولت در تامین و توزیع مشــکل دارد و ما به وزرای بهداشت، 
صمت و ارتباطات پیشنهاد دادیم که بهترین راه کسب و کار آناین است، 
چون می توان فیلتر گذاری کرد؛ اما این کار انجام نشد و فروش ماسک و ژل 
و ضدعفونی کننده در فروشگاه های اینترنتی ممنوع است. خرید آناین 
شــفافیت دارد و مبلغ و جنس مشخص اســت، اما در کشور از شفافیت 

استقبال نمی شود.
 

ماجرای ۵میلیون ماسک دیجی کاال
این مقام مسئول درباره شــایعاتی پیرامون احتکار ۵ میلیون ماسک در 
دیجیکاال، گفت: درباره دیجیکاال اغراق کردند. نهایتــا ۳۲ الی ۳۳ هزار 
ماسک بوده که صورتجلسه شده است. متاسفانه دوربین آوردند و گزارش 
گرفتند و شبکه های بیگانه پوشش دادند و آبروی مجموعه را بردند. نه تنها 
حمایت نشد بلکه سنگ اندازی هم کردند. ما شاهدیم که دیجیکاال با قیمت 
باال ماسک می خرید و با قیمت منطقی به مردم می فروخت و مسئولیت 

اجتماعی داشت. تعداد ماسک هم حتی اشتباه ۵ میلیون اعام کردند.
 

حمایت های دولت کفایت نمی کند
الفت نسب در پاسخ به سوالی پیرامون حمایت دولت از کسب و کار های اینترنتی 
گفت: حمایت معنوی از ســوی دولت شده، مثل تبلیغات، پویش و این قبیل 

حمایت ها و دولت گفته می خواهم از بنگاه های اقتصادی حمایت کنم. ما هم 
زیرمجموعه اتاق اصناف هستیم، اما این حمایت ها اصا کفایت نمی کند و در 
صفحه شخصی ام در اینستاگرام هم به حمایت دولت ما و دولت بقیه کشور ها از 
کسب و کار های اینترنتی را  مقایسه کردم. حداقل در این بحران کرونا  متوجه 
شدیم ایرادهایمان کجاست.  وی افزود: ما پیشنهادمان را به اتاق اصناف می دهیم 
و کارگروه بیمه و مالیات در اتحادیه تشکیل دادیم و سعی می کنیم روی بحث 

مالیات کار کنیم، اما در حقیقت چشممان از حمایت دولت آب نمی خورد.

ساز و کار قیمت گذاری فروشگاه های اینترنتی 
الفت نسب درباره نحوه قیمت گذاری در کسب و کار های اینترنتی گفت: دو 
نوع قیمت گذاری داریم. یکی سامانه ۱۲۴ کاال های اساسی با قیمت مصوب 
و مشخص که قابلیت پیگرد دارد و  دیگری کاال های غیراساسی که قیمت 
مصوب ندارد و بر اساس فاکتور خرید درصد سود و مالیات و... را محاسبه 
می کنیم و اگر از این نظم خارج بشود برخورد خواهیم کرد. االن با وجود 
دسترسی های مختلف در فضای مجازی، خیلی بعید است که جنسی با 
قیمت باالتر از قیمت بازار خریداری شود. وی افزود: حدود دو، سه میلیون 
نوع کاال به صورت اینترنتی در فروشگاه های اینترنتی به فروش می رسد که 
به راحتی توسط تعزیرات قابل بازرسی است و آمادگی و همکاری خوبی 
را هم در این زمینه داریم. با این وجود افراد در صورت مشــاهده تخلف و 
گرانفروشی در فروشگاههای اینترنتی، می توانند شکایت خود را با اتحادیه 

مطرح کنند و اتحادیه آن را مورد پیگیری و بررسی قرار خواهد داد.

شکایت از تخلفات، راحت و اینترنتی
وی در پاسخ به سوالی پیرامون نحوه شکایت از تخلفات کسب و کارها و آیا 
این که فرد شاکی حتما باید خریدار باشد تا بتواند شکایت کند، گفت: خیر، 
بعنوان شهروند هم می شود به تعزیرات از قیمت، جنس و... شکایت کرد.  

بصورت اینترنتی و خیلی راحت هم هست.

فروشگاه های اینترنتی نقشی در گرانی قیمت ها در ایام کرونا 
نداشتند

الفت نسب درباره شائبه افزایش قیمت ها توسط فروشگاه اینتنرتی در ایام کرونا 
گفت: ۹۵ درصد فروشگاه های اینترنتی تامین کننده جنس ُخرد در بازار هستند 
و در فضای بَُنک داری و اینگونه کار ها نیستند و غالبا قیمت را از بازار می گیرند. 
شما از دیجیکاال یا هر فروشنده ای نمی توانی ایراد بگیری تا زمانی که خا قانونی 

وجود دارد. می توانند تعرفه بدهند که از فان قیمت باالتر نفروشد.

  کرایه تاکسی های اینترنتی دست ما نیست
الفت نسب درباره شکایت رانندگان تاکســی های اینترنتی مبنی بر 

کم بودن نرخ کرایه، اظهار داشــت: قیمت گذاری یک آیین نامه بین 
وزارت صمت و وزارت کشور دارد و یک سری بخش مثل تعداد سفر، 
تعداد ماشین، وضعیت ترافیک و... محاسبه می شود اما چون هزینه 
های مردم باال رفته و تاکسی اینترنتی گرفتن سخت شده و قیمت را 
نمی شود باال برد؛ چون ســازمان تنظیم بازار ورود می کند. به همین 
دلیل بر سر قضیه بنزین که ۵۰ درصد گران شد به شرکت ها گفتند 

مبلغ را باال نبرید.
وی افزود: به هیچ عنوان افزایش و کاهش قیمت دست ما نیست و نهادهای 
نظارتی حواسشان هست و بخاطر مســائل اقتصادی استفاده از تاکسی 

اینترنتی کم شده است.
 

روش عضویت در اتحادیه چگونه است؟
این مقام مسئول، درباره اهداف اتحادیه و روش عضوگیری آن، توضیح 
داد: هدف اتحادیه، ساماندهی کســب و کارهای مجازی است. قبل از 
تاسیس اتحادیه، کســب و کارهای اینترنتی باید از ارگان ها و اصناف 
و اتحادیه های مختلف مجوز می گرفتند و هر شــهر هم قانون خاص 
خودش را داشت. وی افزود: دولت آیین نامه را تنظیم  و مجوز را منوط به 
اتحادیه کرد که اقدام شجاعانه ای بود. شرط حضور فیزیکی برای ثبت 
نام را برداشت. حدود هزار و ۴۰۰ مجوز صادر شده که کاما اینترنتی 
هستند. درخواست می دهید و نماد اعتبار الکترونیکی و تشکیل پرونده 
مالیاتی داشته باشید که فعا بخاطر کرونا الزامی ندارد و بقیه ادارات هم 

همکاری می کنند.
وی ادامه داد: اتحادیه پس از ۳ سال سعی کرده رابط خوبی بین کسب و کار و 
حاکمیت باشد. بعنوان مثال،  سال گذشته ۲ هزار و ۹۰۰ نامه به سازمان های 
مختلف از طریق اتحادیه زدیم حتی برای غیرعضوها. مثا افراد شاغل دورکار 
با همکاری سازمان تامین اجتماعی می توانند خودشان را بیمه کنند. ما تمام 
تاشمان را کردیم که این کسب و کار ها دچار فیلتر نشوند که موارد فیلتری 

خیلی هم کم بود.

کسب و کارها مراقب جریمه های مالیاتی باشند 
وی در پایان به کسانی که کسب و کار اینترنتی راه اندازی کردند هشدار داد 
که پیگیر مسئله مالیاتشان باشند و خاطرنشان کرد: در ارتباط با مالیات همه 
بدانند در کسب و کار اینترنتی، شما از زمانیکه نماد اعتماد الکترونیکی می 
گیرید در رصد اداره مالیات قرار گرفته اید و نهایتا ۴ ماه فرصت دارید تا  به 
آنجا مراجعه کنید. متاسفانه مثال های ضرر و جریمه زیاد داریم و الزم است 
حتما قانونی و رسمی وارد شوید.آقای جهرمی، وزیر ارتباطات پیگیر هستند 
که برای این کسب و کارها معافیت مالیاتی بگیرند اما هنوز نتوانستند و ماهم 

در حال تاش هستیم.

بزرگ نمایی در ماجرای احتکار ۵ میلیون ماسک توسط دیجی كاال

مردم گران فروشی فروشگاه های اینترنتی را اعالم کنند 
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راهرسیدنبهتوسعهپایداراقتصاددیجیتالازدانشبنیانهامیگذرد
زیستبومفناوری،نوآوریوکارآفرینیدرایرانهمکهمبنایکارخودراتوسعهدانشبنیانهادرکشورقراردادهاست،بهنوعیحامیفعالیتهاینوینالکترونیکی

درهمهزمینههامانندحملونقلهوشمند،بانکداریدیجیتالی،خریدهایآنالین،آموزشمجازیوغیرهاست.فعالیتهاییکهاینروزهاباهمهگیریاینترنتو
شبکههایمجازیسهلترودردسترستراست.

با شــیوع کرونا و در خانه 
مانــدن مــردم، نقــش 
اســتارتاپ ها و کســب 
اینترنتــی  کارهــای  و 
کــم کــم پررنگ شــد و 
کار به جایی رسید که تعطیلی ســه هفته و بعضا 
 چهار هفتــه ای برخی صنوف مــردم و صاحبان 
کســب و کار را خواه ناخواه به ســمت اســتفاده 
از پلتفرم ها و ســامانه های اینترنتی ســوق داد. 
افزایش اســتفاده از اینترنت باعث شــد به مرور 
ضعف های زیرســاختی اینترنت کشــور نمایان 
شــود. هرچه زمــان می گذشــت ضعــف ها و 
کمبودهای شــبکه ارتباطات و فناوری اطاعات 
 کشــور چه در حــوزه ارتباطات و چــه اینترنت 

نمایان تر می شد. 
این بود که هرچند در آغاز راه مبارزه با کرونا کسب 
و کارهای اینترنتی با موجی از تقاضا روبه رو شدند 
ولی کم کم به دلیل مشکات درونی و بیرونی، ادامه 
مسیر را کجدار و مریز ادامه دادند. شاید بد نباشد 

دولتمردان پس از داســتان کرونا درنگی داشــته 
باشند و موانع موجود )که البته کم هم نیستند( بر 

سر راه سامانه های آناین را تعدیل کنند. »کسب 
 و کار« در گفتگو با کارشناســان، تاثیــر کرونا بر

 پلتفرم های آناین و راهکارهای رفع این چالش ها 
را بررسی می کند. 

سنگ اندازی در مسیر شکل گیری استارتاپ های دارو و درمان

چاره جویی از ظرفیت های دیجیتال برای مقابله با کرونا
تنگنای فركانسی در بحران كرونا

لزوم ایجاد زیرساخت ها در تجارت الکترونیک
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و 

سرمایه اتاق تهران
کسب و کارها در بستر اینترنت و تجارت الکترونیک نیازمند 
برخی زیرساخت ها هستند. یکی از موارد اساسی این است 
که برخی از اصنــاف، واحدهای تجاری و بســیاری از افراد 
جامعه در زمینه چگونگی تجارت و کســب و کار در فضای 
مجازی و بستر اینترنت مهارت الزم را ندارند. بنابراین برای 
رفع این خاء نیاز به آموزش، معرفی و تغییر عادات جامعه 
اســت که باید به تدریج به این سمت کشــیده شوند و یاد 
بگیرند. تجارت الکترونیک بی شــک یــک تحول در عرصه 
تجارت است و تا زمانی که آموزش الزم و فرهنگ سازی ارائه 
نشود نمی توانیم شاهد رونق این کسب و کارها باشیم. بر اثر 
شیوع بیماری کرونا و فاصله گذاری هوشمند بهتر است که 
مردم خریدهای خود را از پلتفرم های آناین انجام دهند و 
شرکت ها و بنگاه ها از طریق اپلیکیشن های آناین تجارت 
خود را اداره کنند. هم اکنون به دلیل نبود ساختار بانکی، نبود 
ساختار حفاظتی، نبود ارتباط سریع با شبکه اینترنت نمی 
توانیم شاهد رونق این کسب و کار باشیم. استفاده از تجارت 
الکترونیک به کیفیت دسترســی به اینترنت بستگی دارد، 
محدود بودن تجهیزات در زیرســاخت های مخابراتی نظیر 
خطوط تلفن، فیبر نوری و شــبکه های ماهواره ای از جمله 

ضعف هایی هستند که باید تقویت شوند.

باب ورود استارت آپ های دارو و درمان بسته است
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران

ما شاهد هستیم که کرونا تاثیراتی را روی کل حوزه کسب و کار داشته است. بنابراین به طور نسبی روی صنعت دارو هم اثرگذار بوده است. دلیل آن نیز 
طبیعتا مراقبت هایی است که الزم داشته و این مراقبت ها هزینه هایی نیز تحمیل می کند. به هر شکل با توجه به تعهدی که صنعت دارو به حوزه بهداشت 
و درمان کشور دارد فعاالن این حوزه حتی ایام عید را هم تاش کردند که کارشان را با یک سری مراقبت های ویژه انجام بدهند. استفاده کردن از ماسک، 
دستکش و الکل و امثال آن جزو کارهای روتین صنعت داروسازی است. بنابراین در آن بخش با مشکل جدی ناشناخته ای مواجه نبودیم؛ ولی تاثیرات 
جنبی روی صنعت داروسازی مثل همه صنایع دیگر داشته است. گران شدن و نبود یک سری کاالها به دلیل کرونا، قیمت تمام شده صنعت داروسازی را 
کمی جابه جا کرده است. مشکل در تامین ارز و نقل و انتقاالت پول و از همه بدتر بسته شدن راه های ارتباطی هوایی و دریایی و به نحوی زمینی با کشورهای 
دیگر اثراتی را روی صنعت دارو گذاشته است و هنوز هم ادامه دارد. به طور مثال در حال حاضر مرز ترکیه بسته است. همچنین مرز هوایی ما به طور کامل 
در رابطه با نقل و انتقال کاال از چین و هند که عمده کاالهای مورد نیاز صنعت دارویی ما را تامین می کند بسته است. ازاین رو صنایع ما برای انتقال کاالها 
با مشکل مواجه هستند. همه اینها اثرات جنبی کرونا بر صنعت داروست که همچنان ما با آن روبه رو هستیم. باالخره تاش هایی دارد می شود که بتوانند 
این کار را به نحو مطلوب حل کنند. در این راستا وزارتخانه های خارجه و راه و شهرسازی و سازمان غذا و دارو با این موضوعات درگیرند. البته ما مشکاتی 
در چرخه فرآورده های دارویی داریم اعم از اینکه داروخانه ها با یک سری مشکات اقتصادی مواجه شده اند چون مطب ها و بخشی از  بیمارستان ها به 

خصوص بیمارستان های خصوصی تعطیل شد. همه این موارد دایره وار به هم متصل اند و آثاری را بر این صنعت داشته است. 
مشکاتی را ما در رابطه با استارتاپ ها و این تیپ نوآوری ها در حوزه بهداشت و درمان داریم که الزم است سازمان بهداشت و درمان این مطالب را بعد 
از جریان کرونا یک بار مرور کند. به هر حال ما در مقابل کارهایی که در دنیا به خصوص در زمینه این نوع امور شکل می گیرد مقاومت نشان می دهیم. 
استارتاپ هایی در دنیا در این صنعت فعالیت می کنند. این در حالی است که ما باب ورود استارتاپ ها را به فضای کسب و کار در حوزه درمان و دارو باز 
نکرده ایم. شاید نیاز باشد یک سری قوانین، آیین نامه ها، ضوابط و روابطی را در این زمینه داشته باشیم؛ اما متاسفانه در این زمینه خیلی کند حرکت می 
کنیم. همچنین مقاومت جدی هم در مقابل آن وجود دارد. ما از ۳-۴ سال پیش بایستی مسیر استارتاپ ها در این فضای کسب و کار حوزه سامت را باز 
می کردیم؛ اما برخی جاها را اصا باز نکردیم، یا اگر کردیم خیلی جزئی بوده است. اگر نیاز به قانون و آیین نامه هم دارد بایستی این موارد را تنظیم می 
کردیم که متاسفانه تنظیم نشده است. شیوع کرونا نشان داد وجوب این نوع استارتاپ ها برای کشور چقدر ضرورت دارد و می تواند برای کشور مفید باشد. 
در حال حاضر استارتاپ ها در حوزه سوپرمارکت ها و خریدهای اقام مصرفی بسیار فعاالنه وارد شدند. در این حوزه چالش های بسیار سخت و سنگینی 

بر سر راه استارتاپ هاست چون یک مقاومت بسیار جدی در مقابل این حرکت در این حوزه وجود دارد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com
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