
رئیس اداره سرمایه انسانی ســتادکل نیروهای 
مســلح از افزایش حقوق ۲۰ درصدی سربازان 
خبر داد و گفت: به زودی خبرهای خوشی برای 
مشــموالن غایب و کنکوری اعالم می شود.امیر 
دریــادار دوم غالمرضا رحیمی پــور اظهار کرد: 
شــیوع بیماری ها در پادگان ها کمتر است چون 
بهداری ها فعال تر هستند، همه پادگان ها پزشک 
دارند و تمامی ســربازها معاینه می شــوند و به 
دارو و امکانات دسترسی آسان دارند، و البته که 

یگان های نظامی آماده باش هستند.
وی افزود: طبق آخرین آمار ۵۴ نفر از ســربازان 
به کرونا مبتال شدند و به غیر از این تعداد شیوع 

خاصی در پادگان ها نداشتیم و بیماری کنترل شد 
و مشکلی در هیچ مرکز آموزشی دیده نشد.رئیس 
اداره سرمایه انسانی ســتاد کل نیروهای مسلح 
تصریح کرد: خوشــبختانه بیماری در پادگان ها 
مخصوصاً در حوزه مراکز آموزشی سرباز کنترل 
شــده اســت. فاصله اجتماعی رعایت می شود، 
مراکز تجهیز و توجیه شدند، سربازان هم جوان و 
قدرتمند هستند و بیماری در این سنین کمترین 
فراگیری را دارد. خوشبختانه در این موضوع اتفاق 

خاصی رخ نداده است.
امیر رحیمی پور با اشاره به افزایش حقوق سربازان 
طی ســال جاری گفت: افزایــش حقوق مطابق 

قانون انجام می شــود و باید دولت بودجه آن را 
واریز کند. امسال به جد به این مساله وارد شدیم و 
درخواست کردیم تا در قانون بودجه به ما مبلغی 
را برای افزایش حقوق اختصاص دهند تا پرداخت 
حقوق مطابق قانون را بتوانیم داشته باشیم.وی 
ادامه داد: اما به خاطر مشکالتی که برای دولت در 
بحث تأمین اعتبار ایجاد شد موفق نشدیم اعتبار 
را از دولت بگیریم و به همین دلیل ستاد کل عالوه 
بر ۲۰ درصدی که مصوب شد به طور میانگین تا 
۸۰ هزار تومان به حقوق تمامی کارکنان وظیفه از 
اعتبارات ستاد کل اضافه گردید و حداقل حقوق 

یک سرباز عادی ۳۳۴ هزار تومان است.

رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از کشــف ۱۷۷ 
دستگاه خودرو احتکار شــده از ۵ پارکینگ در شرق 
تهران به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال خبر داد.سردار علی 
ذوالقدری در تشــریح جزئیات این خبر گفت: صبح 
امروز دهم خرداد ماه اخباری مبنی بر دپو خودروهای 
احتــکاری در تعــدادی از پارکینگ هــای برخی از 
مجتمع های تجاری در نقــاط مختلف تهران دریافت 
کردیم که بالفاصله با هماهنگی های قضائی تیم هایی 
از مأموران معاونت نظارت بر اماکــن عمومی تهران 
بزرگ برای بررســی موضوع به این پارکینگ ها اعزام 
شــدند.رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت تصریح 
کرد: مأموران در بررسی های اطالعاتی خود دریافتند 

که مالکان ۵ پارکینگ خودرویی در حوالی خیابان های 
آیت، ظفر، سرســبز، کریمخان و میدان هروی تعداد 
قابل توجهی از انواع خودروهای ایرانی و خارجی دپو و 
جمع آوری کرده اند تا در فرصت مناسبی آن را روانه 
بازار کرده و به فروش برســاند.این مقام انتظامی بیان 
داشت: در بررسی از داخل پارکینگ ها در مجموع ۱۷۷ 
دستگاه انواع خودرو خارجی و ایرانی شامل ۵ دستگاه 
هیوندا، ۳ دستگاه رانا، ۵ دستگاه جک S5، ۱۵ دستگاه 
پژو ۴۰۵، ۲ دســتگاه مزدا تری، ۲۴ دســتگاه ساینا، 
۲۹ دستگاه تیبا، ۳۵ دســتگاه پژو ۲۰۶، ۲۷ دستگاه 
پراید، ۱۳ دستگاه تندر ۹۰ و ساندرو و ۱۷ دستگاه پژو 
پارس کشف و مالکان این پارکینگ ها به اتهام احتکار 

دستگیر و برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 
معرفی شدند.رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ 
با بیان اینکه ارزش ریالی خودروهای کشف شده حدود 
۳۵۰ میلیارد ریال توسط کارشناســان برآورد شده 
است خاطرنشان کرد: متهمان پس از تحقیقات اولیه 
به دادسرا معرفی شدند. وی در پایان با اشاره به اینکه 
برابر تصمیمات صورت گرفته هر گونه دپو و نگهداری 
خودروی فاقد پالک در پارکینگ ها، احتکار محسوب 
شده و با محتکران برابر دستور قضائی برخورد خواهد 
شد، از شهروندان خواســت تا در صورت اطالع از این 
گونه پارکینگ ها مراتب را از طریق ســامانه ۱۱۰ به 

پلیس اطالع دهند.

ارزان ترین منطقه تهــران فقط ۲ درصد معامالت مســکن را به خود اختصاص 
می دهد؛ این یعنی تقاضای مصرفی به شدت ســرکوب شده و توان خرید ندارد. 
اغلب همین گروه ۲ درصدی را هم سفته بازان و سرمایه گذاران تشکیل می دهند. 
بر اساس جدیدترین آمار ارائه شده از بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه 
۱۳۹۹ در ۱۰ منطقه ارزان قیمت شهر تهران، تنها ۲۸ درصد معامالت انجام می 
شود و مناطق میانی، محدوده مورد عالقه سفته بازها است. به بیان دیگر هم اکنون 
تقاضا برای واحدهای لوکس و ارزان قیمت به شدت کاهش یافته است. اردیبهشت 
ماه ۱۳۹۹ از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ۳۵ درصد معامالت در سه منطقه ۵، 
۲ و ۴ انجام گرفت. به طور کلی ۷۲.۸ درصد معامالت در ۱۰ منطقه شهر به ترتیب 

شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، ۸، ۷، ۱، ۱۵ و ۳ انجام گرفت.  از بین مناطق مذکور 
فقط منطقه ۱۵ جزوه مناطق ارزان قیمت محســوب می شود که میانگین نرخ 
مسکن در این منطقه ۹.۵ میلیون تومان در هر متر مربع است.هفت منطقه ارزان 
قیمت در بازار مســکن پایتخت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ترتیب منطقه ۱۸ با 
میانگین ۷.۸ میلیون تومان در هر متر مربع، منطقه ۲۰ با نرخ متوسط ۸.۸ میلیون 
تومان، منطقه ۱۷ با ۸.۹ میلیون تومان، منطقه ۱۶ با ۹.۱ میلیون تومان، منطقه 
۱۹ با ۹.۴ میلیون تومان، منطقه ۱۵ با ۹.۵ میلیون تومــان و منطقه ۱۲ با ۹.۷ 
میلیون تومان هستند که در کانال کمتر از ۱۰ میلیون تومان قرار دارند. مناطق 
مذکور صرفاً ۱۵.۴ درصد معامالت مسکن را به خود اختصاص دادند. در این بین 

منطقه ۱۸ با میانگین قیمت ۷.۸ میلیون تومان در هر متر مربع با ۲۳۴ فقره معامله 
تنها ۲ درصد قراردادهای خرید و فروش مسکن شــهر تهران در اردیبهشت ماه 
۱۳۹۹ را در بر گرفت. با توجه به اینکه حدود ۷۷ درصد معامالت بازار مسکن شهر 
تهران از نوع سرمایه گذاری و سفته بازی است، بخش قابل توجهی از این ۲ درصد 
را دالل ها تشکیل می دهند.از ســوی دیگر ۵ درصد مبایعه نامه ها در گران ترین 
منطقه تهران یعنی منطقه ۱ با میانگین قیمت ۳۳.۸ میلیون تومان در هر  مترمربع 
به امضا رسید که هشتمین منطقه از نظر تعداد معامالت محسوب می شود. منطقه 
۳ نیز با میانگین قیمت ۳۰.۶ میلیون تومــان و ۴.۴ درصد معامالت رتبه دهم از 
نظر تعداد قراردادهای خرید و فروش را به خود اختصاص داد. نمایه های مذکور 

می تواند نشان دهنده آن باشــد با وجود آنکه بازار در تسلط سفته بازها و سرمایه 
گذاران قرار دارد، کانون مورد عالقه این گروه مناطق میانی متناسب با توان اقشار 
متوسط است. بررسی ها نشان می دهد سهولت خرید و فروش آپارتمان و دستیابی 
آســان تر به نقدینگی در زمان مقتضی، مهمترین دلیل تمایل دالل ها به مناطق 
میانی شهر تهران است. میانگین قیمت مسکن شــهر تهران در اردیبهشت ماه 
۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رســید که نسبت به ماه 
قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد 
معامالت نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد 

افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی گفت: 
افزایش ۲۱ درصدی حقوق مســتمری بگیران تامین اجتماعی به هیچ وجه با 
شرایط اقتصادی موجود تناسبی ندارد و مورد پذیرش بازنشستگان نیست. علی 
اصغر بیات افزود: متأسفانه مسئوالن در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران 
و مســتمری بگیران تأمین اجتماعی ســال ۹۹ کارنامه خوبی از خود به جای 
نگذاشتند و شاهد اهمال، کم کاری و تزریق بی اعتمادی، تبعیض و ناعدالتی و نا 
امیدی در میان بخش عمده ای از زحمتکش ترین و مظلوم ترین آحاد جمعیت 
کشور هستیم. آن هم قشری که دین خود را به بهترین نحو به کشور و نظام ادا 

کرد.

وی ادامــه داد: چطور می شــود اثرات گرانــی و تورم و باال رفتــن هزینه های 
زندگی برای بازنشســتگان و مســتمری بگیران چند صندوق بازنشســتگی 
متفاوت باشــد؟ مســتمری بگیران خوش نشــین برخی صندوق ها علیرغم 
آنکه از جمعیتی بســیار کمتر از کارگران مســتمری بگیــر تأمین اجتماعی 
برخوردارند، از حمایت تمام قد مســئوالن در مجلس و دولــت بهره مندند و 
کارگران بازنشســته و مســتمری بگیر تأمین اجتماعی سالهاست دلخوش به 
 وعده های رنگارنگی هستند که اگر محقق شوند، تغییر ناچیزی در معیشتشان

 رخ خواهد داد.
بیات در ادامــه افــزود: در تعیین میــزان افزایش حقوق کارگران ســال ۹۹ 

شــاهد اتفاقات عجیب و غریبی بوده ایم که تاکنون ســابقه نداشــته اســت. 
چند ســالی اســت که بی توجهی و نقض آشــکار قوانین، بیشــترین صدمه 
 را به قشــر بی پناه و ضعیف کارگران و مســتمری بگیــران تأمین اجتماعی 

وارد کرده است.
 مواد قانونی ۴۱ و ۱۱۱ به خوبی گویا و راهگشای تصمیمات مربوط به این اقشار 
است. اما به نظر می رسد تفسیر به رأی قوانین رویه دائمی برخی مسئوالن شده و 
علیرغم مشاهده فشارهای کمرشکن اقتصادی و کوچک شدن سفره بازنشستگان 
و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، سیاسی کاری، بی توجهی به درخواست ها 

و امید به مشمول گذر زمان شدن را راه چاره یافته اند.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی سراسر 
کشور گفت: در ماه های پایانی سال ۹۸ مذاکرات و مکاتبات متعدد و فشرده ای 
را با مســئوالن دولت و مجلس با هدف توجه جدی به ضرورت تقویت معیشت 
بازنشستگان و مســتمری بگیران انجام دادیم و درخواســت کردیم در تعیین 
افزایش حقوق کارگران که حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز متأثر از 
آن است، دقت نظر الزم را داشته باشند. این درحالی است که به دلیل خالء قانونی 
و علیرغم آنکه سه و نیم میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی 
را تحت پوشش داریم، از حضور در شورای عالی کار محرومیم و سالهاست صدای 

ما را کسی نمی شنود.

شرکت اپل برای افزایش سطح امنیت حساب کاربران، هنگام ساختن حساب کاربری یا اپل 
آی دی، از آنها برای ارسال کد تایید هویت شــماره تلفن درخواست می کند، اقدامی که به 
دلیل تحریم ها و نبودن اسم ایران در این فهرست، می تواند برای کاربران ایرانی دردسرساز 
شود.اگرچه برنامه نویس های ایرانی بسیاری در کشور ما وجود دارد که چه در حوزه سیستم 
عامل اندروید و چه iOS، اپلیکیشن های زیادی را در فروشگاه های آنالین اپلیکیشن قرار 
دادند، اما برخالف تصور برخی که شرکت های فناوری تحت تاثیر تحریم ها قرار نمی گیرند، 
همواره مشکالتی برای این برنامه نویسان و اپلیکیشن های ایرانی وجود داشته است. خطای 
۱۰۰۹ یکی از شناخته شده ترین این مشکالت است که مدت هاست باعث آزار کاربران ایرانی 
شده و اغلب از فعالیت کاربران ایرانی جلوگیری می کرد.اما در سال های اخیر و جدیدترین 
نبرد شرکت های خارجی و فروشگاه های آنالین آمریکایی با اپلیکیشن های ایرانی، از زمانی 

آغاز شد که اپل تنها چند ماه پس از گشودن درهای فروشگاه آنالین خود به اپلیکیشن های 
ایرانی در ســپتامبر ۲۰۱۶، با فرمان دونالد ترامپ، رییس  جمهــوری آمریکا برای تحریم 
علیه ایران، برخی اپلیکیشن های ایرانی را از اپ اســتور حذف کرد.البته محمدجواد آذری 
جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- اعالم کرد حذف برنامه های ایرانی از اپ استور 
را به طور قانونی پیگیری می کند. در آن زمان حتــی برخی از فعاالن حوزه فضای مجازی و 
توسعه دهندگان اپلیکیشن های ایرانی با ارسال نامه ای رسمی از تیم کوک -مدیرعامل اپل- 
درخواست کردند این اقدام را متوقف کند. هرچند این نامه هم به جایی نرسید.موضوع حذف 
اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور کامال حل نشده بود که گوگل نیز به فاصله ی دو هفته پس 
از اپل و در اقدامی مشابه، نرم افزارهای ایرانی را از گوگل پلی - فروشگاه آنالین نرم افزارهای 
اندرویدی - با توجیه مشابه تحریم های دولت آمریکا علیه ایران حذف کرد. اما به دنبال حذف 

اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور، برخی شــرکت ها و اپلیکیشن های ایرانی برای دور زدن 
این محدودیِت ایجاد شده، سراغ استفاده از اکانت های اینترپرایز )Enterprise( رفتند و 
بدین ترتیب امکان استفاده از اپلیکیشن های خود را برای کاربران ایرانی گوشی های آیفون 
فراهم کردند.این روش تا چندین ماه ادامه داشت تا جایی که فعالیت حساب های سازمانی 
شرکت ها هم غیرفعال و استفاده از آن ها در گوشی های آیفون حذف شد تا بار دیگر امکان 
استفاده از اپلیکیشن های ایرانی در این گوشی های غیرممکن شود و توسعه دهندگان ناچار 
به تغییر این اکانت های اینترپرایز در مدت های زمانی کوتاه شوند و تا امروز هم این روند ادامه 
دارد و اگر توسعه دهندگان ایرانی نتوانند به روش های مختلف، اپلپکیشن  خود را در اپ استور 
قرار دهند، از اکانت های اینترپرایز استفاده می کنند.در اقدامی دیگر که توسط اپل صورت 
گرفته است، ساخت اپل آی دی با شماره ایرانی امکان پذیر نیست. درواقع اپل برای افزایش 

امنیت حساب های خود، از کاربران هنگام ساخت حساب کاربری اپل یا همان اپل  آی دی، 
کد تایید می خواهد که دریافت این کد برخالف معمول که از طریق ایمیل هم انجام می شد، 
نیازمند شماره تلفن است که با برقراری تماس یا پیامک این کد را ارسال کند، اما از آنجایی 
که به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران، شماره کشورمان در لیست بسیاری از شرکت های 
فناوری نیست، این بار هم کاربران با مشکل مواجه می شوند.البته آن دسته از کاربرانی که 
پیش از این موفق به ساخت حساب کاربری اپل بودند، می توانند از همان حساب قبلی برای 
محصوالت جدید اپل استفاده کنند و این موضوع برای کاربران جدید که می خواهند اقدام به 
ساختن اپل آی دی کنند، مشکل ساز شده است. البته بسیاری از کاربران به کمک شماره های 
مجازی به ساخت اپل  آی دی اقدام می کنند، اما این شماره ها هم فقط به مدت محدودی قابل 

دسترسی خواهند بود و پس از آن غیر فعال و به سایر افراد واگذار می شوند.

کشف ۳۵۰ میلیاردی انواع خودروهای ایرانی و خارجیحقوق سربازان ۲۰ درصد اضافه شد

کسادی بازار مسکن در مناطق ارزان قیمت

انتقاد از افزایش ۲۱درصد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

چالش جدید اپل برای ایرانی ها
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هزینه دریافت 
وام ۲۴۰ میلیونی مسکن 
معادل وام ۴۰ میلیونی 

جعاله شد

بخشودگی سود و جرایم 
تسهیالت زیر ۱۰۰میلیون تا 

پایان خرداد تمدید شد

روند تامین
 ارز به
 حالت عادی
 برمی گردد
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 خارجی به سرعت

 رفع شود
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سرمقاله

يادداشت

 آفت
 مدرک زدگی 

زیان
تازه واردها در بورس 

سال های سال است که آفت مدرک گرایی گریبان 
جامعه ما را گرفته است. نه تنها در قضیه مدیران 
سیاسی، که در کل اقشار اجتماعی ما این شرایط 
ایجاد می شود. این مســاله تنها در دانشگاه های 

غیرمعتبر خالصه ...

  بیتا شاه منصوری، استاد دانشگاه 

  حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه

متن کامل  د ر صفحه ۴

متن کامل  د ر صفحه3

3

3

 خروج  تدریجی 
 تازه وارد ها  از  بورس

عده  کمی به حکم قرعه از یارانه 
قیمت خودرو بهره مند می شوند

 توزیع
 ناعادالنه خودرو

پنجره  واحد  شروع کسب و کار در  محل  اتاق  بازرگانی تهران افتتاح و راه اندازی شد

کاهش   فرایند   شروع کسب و کار
صفحه۲

صفحه۴

کشف  بیش از  30هزار 
 مدرک جعلی در سال 98

 برخی   با  مدرک  جعلی  
وارد   بدنه  کارشناسی  و  تصمیم گیری کشور می شوند

رشد بازار سرمایه جذابیت برای سرمایه گذاری در 
آن را افزایش داد و مردم برای دستیابی به سود بیشتر 
و درآمدزایی از این طریق به ســمت بورس کشیده 
شدند. تازه واردها در این مرحله به دنبال دریافت کد 
بورسی و خرید سهام رفته و با خرید سهام شرکت ها 
بخصوص عرضه اولیه ها نقدینگی بسیار زیادی را 
به سمت بازار سرمایع روانه کردند. بازار طال، سکه، 
مسکن، خودرو و از همه مهمتر بازار بورس با کشش 
سرمایه ها به ســمت خود موجب جذابیت شدند 
و همزمان با هجوم مردم به ایــن بازارها با افزایش 
بی سابقه قیمت ها نیز روبرو شــدیم. کارشناسان 
اقتصادی دالیل بسیاری را در رابطه با رشد بازارها 
و جذابیت آنها برای سرمایه گذاری عنوان کرده اند. 

رکوردهای صعودی ...

بازار خــودرو در ماه های اخیر بخصــوص یک ماه 
گذشته درگیر مشکالت بسیاری شده که در نهایت 
به گرانی بی سابقه ای در این بازار منتهی شد. به دنبال 
گران شدن قیمت خودروها و رسیدن قیمت پراید 
نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان تغییر وزیر صمت کلید 
خورده و با روی کار آمدن مدرس خیابانی طرحی برای 
خرید و فروش خودرو ارایه شد که در آن با قرعه کشی 
به متقاضیان خودرو تحویل می شود و برای فروش آن 
نیز تا ۱۰ درصد باالتر از قیمت کارخانه مجاز هستند. 
کارشناســان بازار خودرو در حالی اصل این طرح را 

درست ارزیابی...



اقتصاد2
ایران وجهان

بانک توســعه تعاون به عنوان بانک 
عامل فروش سهام عدالت معرفی شد

مشتریان بانک توسعه تعاون که پیش ازاین شماره 
شبا این بانک را به ســازمان خصوصی سازی اعالم 
داشته اند می توانند ســفارش فروش سهام عدالت 
خود را در شعب این بانک انجام دهند. الزم به ذکر 
است این امکان صرفاً برای مشتریانی که پیش ازاین 
شماره شبای حســاب بانکی خود در بانک توسعه 
تعاون را به سازمان خصوصی سازی اعالم نموده اند 

ایجاد شده است.

پروژه های داخلــی و خارجی 
بانک توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات به عنوان یک بانک توسعه ای و 
تاثیرگذار بر صادرات و واردات، با بهره گیری از حدود 
چهل شعبه خود در سراسر کشور، اقدام به تامین مالی 
طرح های مختلف صادراتی نموده است. به گزارش 
روابط عمومی بانک توسعه صادرات و به نقل از روزنامه 
دنیای اقتصاد، بخشی از این تسهیالت نیز در خارج از 
کشور برای صادرات خدمات فنی و مهندسی صرف 
شده اســت؛ برای نمونه، احداث خط انتقال برق و 
پست های مربوطه در ارمنســتان، تجهیز کارگاه - 
احداث تصفیه خانه آب شــهر الفجر عراق، ساخت 
۹ مخزن ذخیره نفت خــام در عراق، تجهیز کارگاه 
خط انتقال برق کردستان عراق، احداث تصفیه خانه 
آب و فاضالب - تجهیز کارگاه در عراق، نیروگاه برق 
زمین گرمایی - پروژه اولکاریا ۴ - تجهیز کارگاه در 
کنیا، خطوط انتقال نیرو در پاکستان )پروژه رحیم 
یارخان( - تجهیــز کارگاه از جمله طرح های بانک 

توسعه صادرات در خارج از کشور است.

360 ميليارد ریال صرفه جویی 
براي توليد قطعات در شركت 

پاالیش نفت اصفهان
سال 13۹8، میزان صرفه جویی در بومی سازی قطعات 
یدکي، موردنیاز براي شرکت پاالیش نفت اصفهان 
360 میلیارد ریال بوده است.  رئیس پشتیباني ساخت 
داخل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: فرهنگ بومی ســازی، باور فکري به استفاده 
حداکثري از محصــوالت ایرانــي و توانمندی های 
شرکت های سازنده داخلي در این شرکت نهادینه شده 
و فرصت مناسب را در اختیار شرکت های دانش بنیان، 
سازندگان قطعات و تجهیزات، تولیدکنندگان داخلي، 
پیمانکاران و مشاوران و سایر دست اندرکاران این حوزه 
قرار داده تا از این طرق این شرکت در تأمین بیش از 80 

درصد نیازمندی های خود پیشرو باشد.

سامانه »ســفارش فروش سهام 
عدالت« در سایت بانک صادرات 

ایران آغاز به كار كرد
سامانه »سفارش فروش ســهام عدالت« در سایت 
بانک صادرات ایران رونمایی شد و دارندگان این سهام 
می توانند از روز سه شنبه ششم خردادماه 13۹۹ برای 
فروش »سهام عدالت«، درخواست خود را به صورت 
غیرحضوری در این سامانه ثبت کنند. در این سامانه  
عالوه بر اخذ تاییدیه کد ملی و سایر مشخصات فردی 
متقاضی، شماره شبای حســاب معرفی شده وی به 
سایت سهام عدالت نیز مورد تایید قرار گرفته و با تایید 
اقرارنامه و اعطای اختیارات الزم به کارگزاری بانک 
صادرات ایران، انتخاب زمان فروش و نوع ســهام به 
کارگزاری واگذار می شود. با ارسال کد رهگیری به تلفن 
همراه متقاضی روند فروش آغاز شده و وجوه حاصل از 
فروش این سهام پس از کسر کارمزد و مالیات فروش 

بالفاصله به حساب فرد متقاضی واریز خواهد شد.

فراهم شدن امکان ثبت سفارش 
فروش سهام عدالت به صورت 
غيرحضوری در بانک پاسارگاد

امکان ثبت سفارش فروش سهام عدالت بدون نیاز 
به مراجعه به شعبه ها، از طریق سایت بانک پاسارگاد 
فراهم شد. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
مشتریانی که در سامانه ی ســهام عدالت روش 
مستقیم را برای مدیریت ســهام خود انتخاب و 
شماره شبای بانک پاســارگاد را به منظور انجام 
عملیات بانکی اعالم کرده اند، می توانند با مراجعه 
 به صفحه مربوطه در سایت بانک پاسارگاد به آدرس 
https://etf.bpi.ir، نســبت به ثبت درخواست 

فروش سهام عدالت اقدام کنند.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن:
۲3 مدیریت بانک مسکن در محدوده 

سبز مدیریتی قرار داشتند
عضو هیأت مدیره بانک مســکن گفت: به رغم تمام 
سختیها در مجموع عملکرد مدیریت ها و شعب بسیار 
خوب بوده است به طوریکه 23 مدیریت در محدوده 
سبز قرار دارند به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا ، جعفر آقامالیی با تسلیت به مناسبت درگذشت 
مدیرعامل بانک  مســکن گفت: درگذشــت مرحوم 
رحیمی و ۷ نفر از کارکنان شاغل، بازنشسته و شرکتی 
بانک واقعا سخت بود و به زودی نمی توان این مصیبت را 
فراموش کرد. وی ادامه داد: یکی از خواسته های مرحوم 
رحیمی همواره تأکید بر تشکیل منظم نشست های 

ارزیابی عملکرد بود.

بانک ها

پنجره واحد شروع کسب وکار 
که از جمله توصیه های مقام 
معظم رهبری بــرای بهبود 
فضای کسب وکار کشور بود، 
صبح امروز، دهم خرداد ماه، 
با حضور وزیر اقتصاد، روسای اتاق های بازرگانی تهران و 
ایران، رئیس گروه بررسی های اقتصادی دفتر مقام معظم 
رهبری، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و 
امالک و جمعی از نمایندگان سازمان های دخیل دولتی 
و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی تهران افتتاح و 

راه اندازی شد.
 مراســم افتتاح مرکز پنجره واحد صــدور مجوزهای 
آغاز فعالیــت اقتصادی با عنوان »پنجره واحد شــروع 
کسب وکار« صبحگاه شنبه دهم خرداد ماه 13۹۹ در اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.
در این مراسم تعداد زیادی از نمایندگان ارشد وزارتخانه 
و دســتگاه های دولتی و حاکمیتی و نمایندگان بخش 
خصوصــی از اتاق های بازرگانی تهــران و ایران حضور 
داشتند. فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
که وزارتخانه اش متولی و سیاستگذار فضای کسب وکار 
کشور است خود برای راه اندازی این مرکز در اتاق تهران 

حضور یافت.
پنجره واحد شروع کسب وکار با پیگیری و همکاری اتاق 
بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی با وزارت 
اقتصاد و سازمان هایی دخیل از دیگر قوا مانند سازمان 
ثبت اسناد و امالک، ســازمان ثبت شرکت ها، تامین 
اجتماعی، روزنامه رسمی و ... در محل اتاق تهران کار خود 
را آغاز کرده اســت تا گام بزرگی در کاهش بوروکراسی 
سنگین و پیچیده شروع یک کسب وکار باشد. این اقدام 
می تواند تا حدود زیادی زمان اخذ مجوزها برای شروع 
یک کسب وکار را کاهش دهد و به بهبود رتبه ایران در 
شاخص جهانی انجام کسب وکار منجر شود؛ اتفاقی که در 
نهایت دید بهتر و جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی به همراه داد.
در آغاز این مراسم، ســیده فاطمه مقیمی، عضو هیات 
رئیسه اتاق بازرگانی تهران با خوشامدگویی به مهمانان 
این نشست و اعالم رســمی آغاز به کار این پنجره ابراز 
امیدواری کرد که فرآیند بهبود فضای کســب وکار در 

کشور مستمر و ادامه دار باشد.
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران در سخنانی با ابزار خرسندی از به نتیجه رسیدن 
اقدامات صــورت گرفته در راســتای راه اندازی پنجره 
واحد کســب وکار، این کار را گام نخست خواند و تاکید 
کرد افتتاح این پنجره باید مقدمه ای بر اقدامات و تدابیر 
دیگری باشــد که به بهبود فضای کسب وکار در کشور 

منجر شود.
مسعود خوانساری گفت: امروز همه ما قبول داریم که 
اقتصاد کشور با مشکالت متعددی روبه روست؛ اقتصاد 
ایران با تحریم مواجه اســت و نمی تواند نفت بفروشد؛ 
بنابراین باید به توان داخلی و تولید و صادرات کاالهای 
غیرنفتی اتکا شود. البته تهدیدها به جای خود باقی است، 
اما این تهدیدها همزمان فرصتی برای اقتصاد ماست تا 
بتواند روی توان داخلی خود بیشتر متمرکز شود. یکی 
از اقدامات مهم برای استفاده از این فرصت ها این است 
که بتوانیــم از مجوزها و بوروکراســی حاکم بر اقتصاد 

کشور بکاهیم.
او در ادامه با اشاره به  ضرورت ایجاد فضایی برای بهبود دو 
شاخص مهم اقتصادی محیط کسب وکار و رقابت پذیری، 
افزود: خوشبختانه برای رشد هر دو شاخص،  اتاق تهران 
و  اتاق ایران اقدامات و کارهای بسیار خوبی انجام داده اند 
که می تواند به دســتگاه های دولتی بسیار کمک کند. 

طبیعتاً در حال حاضر که اقتصاد ایران نمی تواند به دلیل 
تحریم ها در فضای اقتصادی مناسب و آزاد رشد متناسبی 
داشته اگر بتوان هرچه بیشتر موانع را برداشت، به اقتصاد 
کشور کمک می شود که بتواند خودش را حفظ کند و به 
شرایطی پایین تر از شرایط کنونی نلغزد و حتی رشد هم 

داشته باشد.
خوانساری ادامه داد: در بحث بهبود محیط کسب وکار در 
دوره های مختلف اقداماتی صورت گرفته است، در دولت 
آقای  هاشمی کارهایی در خصوص ایجاد پنجره واحد و 
کم کردن مجوزها انجام شد که در دولت آقای خاتمی 
هم ادامه پیدا کرد اما متأسفانه این کارها مقطعی بود و 
نتوانست تداوم مستمری داشته باشد. من امیدوارم کاری 
که از امروز توسط وزارت اقتصاد به عنوان گام اول شروع 

شد بتواند استمرار داشته باشد.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت های خود 
خطاب به وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه در همه زمینه ها 
در بحث اقتصاد مشــکل  داریم. در ورود کاال می دانید 
که تا 15 روز کانتینر معاف از جریمه است اما به ندرت 
می توان کاالیی را پیدا کرد که وارد گمرکات کشور شود و 
ظرف 15 روز ترخیص شود؛ حداقل دو تا شش ماه طول 
می کشد تا یک کاال ترخیص شود. علت موانعی که وجود 
دارد دستگاه های متعدد هستند، بیش از 13 دستگاه 
در مرزهای ورودی و خروجــی ما وجود دارند که باعث 
کندی کار می شود. در دنیا متوسط ترخیص کاال کمتر 
از 2۴ ساعت است اما در کشور ما ماه ها طول می کشد که 

کاالیی ترخیص شود.
مسعود خوانساری ادامه داد: در بحث ساخت وساز اگر 
قباًل یک پروانه ســاختمانی ظرف دو تا ســه ماه صادر 
می شد اکنون حداقل شش ماه تا یک سال طول می کشد 
و دستگاهی به نام نظام  مهندســی یکی از عوامل ُکند 
شدن کار است. در بحث تولید مواد غذایی، آشامیدنی، 
بهداشــتی اختالفی که بین وزارت بهداشت و سازمان 
استاندارد وجود دارد مشــکالتی را ایجاد کرده و اکثر 
کاالهایی که وارد می شــوند مدت ها طول می کشد تا 
بتوانند ترخیص شــوند. از این مثال ها متأسفانه بسیار 
زیاد است که مراحل کار را کند و کسب وکارها را دچار 
اخالل کرده است. من امیدوارم با قدمی که وزارت اقتصاد 
برداشــته و با همتی که آقای مهنــدس دهقان معاون 
امور اقتصادی وزارتخانه دارند و تالش های مجدانه ای 
که آقای فیروزی، رئیس مرکــز ملی مطالعات پایش و 
بهبود محیط کسب وکار، برای راه اندازی پنجره واحد با 
دلسوزی و پشتکار انجام داده اند، بتوانیم انشاهلل موانع 
دیگر پیش روی محیط کسب وکار را هم برداریم تا نام 
 و نشــان نیکی از وزارت اقتصاد در ایــن دوره به یادگار 

بماند.

دولت باغبان به جای دولت نگهبان
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی نیز در این 
جلسه، از کاهش مدت زمان پروسه شروع کسب و کار در 
کشور به 3 روز به دنبال آغاز به کار پنجره واحد فیزیکی 
خبر داد و گفت: در ایران به طور متوسط ۷2.5 روز طول 
می کشید تا یک فرد با دریافت مجوزهای گوناگون بتواند 
فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند که امروز با شروع به کار 
پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در اتاق تهران، این 

مدت زمان به 3 روز کاهش می یابد.
محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه فرآیند شــروع 
کسب وکار در سایر کشورها نیم روز است، دلیل طوالنی 
بودن زمان شروع کسب و کار در ایران را این دانست که 
سیستم نظارت ها در کشور مبتنی بر رویکرد پیشینی 
است و افزود: نظارت پیشینی را باید به نظارت پسینی 
تغییر دهیم به طوری که نظارت ها به پس از ثبت شرکت 
و شروع کســب و کار افراد موکول شــود و اجازه دهیم 
که نظارت های الزم بر کیفیت و کمیت کسب و کارها 
پس از شروع آن صورت گیرد که این رویکرد امروز آغاز 

شده است.
وی در ادامه افزود: 55 روز از مدت زمان پروســه شروع 
کســب و کار در کشــور مربوط به فرآیندهای سازمان 
امور مالیاتی بود که با دســتور وزیر اقتصاد این پروسه 
زمانی در سازمان مالیاتی به صفر کاهش یافت و در حال 
حاضر دریافت شناسه ملی از ثبت شرکت ها، به مثابه کد 
اقتصادی است. دهقان با بیان اینکه طی امسال چندین 
برنامه اجرایی دیگر در راستای بهبود وضعیت کسب و کار 
در کشور نهایی خواهد شد، افزود: رویکرد وزارت اقتصاد 
بر این مسیر قرار گرفته که دولت نگهبان به دولت باغبان 
تبدیل شــود و محیط رشد و شــکوفایی برای بخش 

خصوصی فراهم شود.

آمادگی برای راه اندازی دادگاه های تجاری
رئیس اتاق ایران نیز در این مراســم، راه اندازی پنجره 
واحد فیزیکی شروع کسب و کار را تنها اقدام عملی پس 
از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکنون 

عنوان کرد و آن را به فال نیک گرفت.
غالمحسین شــافعی با بیان اینکه در فاز اول تصمیم 
گرفته شــد که این پنجره واحد فیزیکی در پنج استان 
بزرگ کشور راه اندازی شود، افزود: اتاق تهران به پشتوانه 
توانمندی و سرعت عملی که در بخش  خصوصی دارد، 
در راه اندازی این مرکز پیش قدم شد و امروز شاهد افتتاح 

و آغاز به کار آن در این اتاق هستیم.
وی سپس به راه اندازی دادگاه های تجاری اشاره کرد و 
افزود: اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق تهران آماده 
امضای تفاهم نامه با قوه قضائیه بــرای ایجاد این مرکز 

است و طبق برنامه، در فاز اول در چهار استان دیگر نیز 
دادگاه های تجاری را می توانیم راه اندازی کنیم.

شافعی افزود: بزرگترین حمایت از بخش خصوصی این 
است که مسیر پیش روی این بخش را باز گذاشت و از 
مداخله ها کاست. بخش خصوصی خود به خوبی می داند 

چگونه حرکت کند.

کاهش فرآیند شروع کسب و کار به 3 روز
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراســم، آغاز به 
کار پنجره واحد فیزیکی شــروع کسب و کار را مقدمه و 
پیش زمینه پنجره واحد الکترونیکی در کشور عنوان کرد 
و گفت: در آینده نزدیک به منظور کاهش رفت و آمدهای 
غیرضرور، از پنجره واحد الکترونیکی رونمایی خواهیم 

کرد.
فرهاد دژپســند هم زمانی افتتاح پنجره واحد فیزیکی 
شروع کسب و کار با آغاز امکان معامله سهام عدالت را به 
فال نیک گرفت و افزود: امروز مالکان سهام عدالت قادر 

خواهند بود آن را مدیریت کنند.
وی افزود: با شــروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع 
کسب و کار، اخذ مجوز از ۷2.5 روز به 3 روز کاهش پیدا 
می کند که تاثیر مشهودی روی ورود سرمایه گذاری به 
بخش های اقتصادی کشــور خواهد داشت. از این پس 
اگر هر فردی برای شروع کسب و کار و دریافت مجوزهای 
الزم بیش از 3 روز معطل شــد، حتما از طریق شماره 
تماس 1866، مرکز تماس اتاق تهران، شکایت کرده و 

این موضوع را برای حل و فصل آن، منتقل کند.
دژپسند با تاکید بر اینکه ســرمایه گذاری در تولید نزد 
دولت و وزارت اقتصاد از اهمیت باالیی برخوردار است، 
افزود: با توجه به اینکه طی چند سال اخیر، عالی ترین 
مقام کشور بر حل مســائل اقتصادی در کشور تاکید 
داشته و محور شعار هر سال نیز از سوی ایشان، اقتصاد 
بوده  است، همه باید به این سمت حرکت کنیم که فعال 
اقتصادی بهترین ســرمایه گذاری را سرمایه گذاری در 
تولید و کسب وکار دانسته و در این زمینه نیز کمترین 

دغدغه را داشته باشد.
وی با بیان اینکه امروز سرمایه گذاری در کشور مانند نان 
شب واجب اســت، افزود: اگر برای سرمایه گذار داخلی 
فضای مناســب و مطمئن ایجاد کنیم، ســرمایه گذار 

خارجی نیز برای ورود به کشور ترغیب می شود.
وزیر اقتصاد با اشــاره بــه اینکه تا پایان امســال تمام 
اســتان های کشــور به پنجره واحد فیزیکی شــروع 
کســب و کار مجهز خواهند شــد، در بخش دیگری از 
سخنانش، با تاکید بر اینکه امســال برای دستیابی به 
رشد اقتصادی مقبول حداقل به هزار هزار میلیارد تومان 
منابع نیاز داریم، افزود: بخشی از این منابع مورد نیاز باید 
از محل منابع شرکت های دولتی و بانک ها تامین شود اما 
بخش عمده آن از محل سپرده گذاران خرد است که باید 
به سمت بخش خصوصی هدایت شود و این اتفاق نیز از 

طریق بازار سرمایه قابل انجام است.
دژپسند یکی از زمینه های کاهش پروسه زمانی شروع 
کسب وکار در کشــور از به طور متوسط ۷2.5 روز به 3 
روز را حذف مدت زمان 52 روزه فرآیندها در ســازمان 
امور مالیاتی عنوان کرد که به گفته وی این مدت زمان به 

صفر رسیده است.
وی یکی از برنامه های وزارت اقتصاد طی سال جاری را 
استفاده از ابزار مالیات برای روان سازی در تولید اعالم کرد 
و افزود: چندین مصوبه در دستور کار است که با موافقت 

آنها اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشور می افتد.
وزیر اقتصاد در پایان افزود: برای تحقق اهداف در اقتصاد 
از جمله توسعه، رشد و رفاه باید من و تو را کنار گذاشت و 
مصداق ما شدن همین جلسه همکاری بخش خصوصی و 
بخش حاکمیتی اقتصاد است که امروز منجر به راه اندازی 

پنجره واحد فیزیکی شد.

پنجره  واحد  شروع كسب و كار در  محل  اتاق  بازرگانی تهران افتتاح و راه اندازی شد

کاهش   فرایند   شروع کسب و کار

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:
روند تامين ارز به حالت عادی 

برمی گردد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه روند تامین ارز 
به حالت عادی برمی گردد، گفت: 3.۷ میلیارد دالر ارز 
برای واردات اختصاص یافت. به گزارش بانک مرکزی، 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره 
تامین ارز متقاضیان واردات اعالم کرد: بعد از افت 
عرضه ارز در اوایل سال به علت شیوع ویروس کرونا 
در ایران و کشورهای همسایه، امروز که تقریباً همه 
بازارها فعال شده اند روند تأمین و انتقال ارز حالت 
عادی به خود گرفته است. وی تأکید کرد: از ابتدای 
ســال تاکنون حدود 3.۷ میلیارد دالر از روش های 
مختلف اعالمی بانک مرکــزی برای واردات تأمین 
شده است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: همانگونه 
که قبالً اعالم کردم روند صادرات و برگشت ارز مثبت 
است و تأثیرات آن در بازار مشهود خواهد بود. وی 
اظهار داشــت: طبق اعالم همتی، صادرکنندگانی 
که در سال گذشته صادرات داشتند تا پایان تیرماه 
باید ارز خود را به نیما برگرداننــد یا به روش های 
اعالمی بانک مرکزی در اختیار متقاضیان واردات 
کاال و خدمات قرار دهند. بخشودگی سود و جرایم 
تسهیالت زیر 100میلیون تا پایان خرداد تمدید شد

بخشودگی سود و جرایم تسهيالت زیر 
۱00ميليون تا پایان خرداد تمدید شد

بانک مرکزی در نامه ای به بانکها بخشودگی سود و 
جرایم تسهیالت زیر 100 میلیون را تا پایان خرداد 
تمدید کرد. بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی، با توجه به 
شرایط کرونا، مانده سهمیه مصرف نشده برای اجرای 
بند ل تبصره 16 بودجه ۹8 برای تسهیالت زیر 100 
میلیون تومان اشخاص حقیقی و شرکت های تعاونی 
صرفاً تا پایان خرداد قابل اســتفاده بوده و مشمولین 
می توانند برای آخرین بار از این مزیت قانونی استفاده 
کنند. بانک های عامل این مصوبــه بانک های ملی، 
سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات 
و کشــاورزی، رفاه کارگران، ملت، صادرات و تجارت 
هستند و افراد با پرداخت اصل تسهیالت کمتر از 100 
میلیون تومان، از پرداخت سود و جرایم آن تا سقف 
100 میلیون تومان معاف می شوند. الزم به ذکر است 
در بودجه سال 13۹۹ و پس از چهار سال، بخشودگی 
سود و جرایم تسهیالت زیر 100 میلیون تومان حذف 

شده و امسال بودجه ای به این امر اختصاص نمی یابد.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
برقراری داالن نرخ سود در بازار 

بين بانکی
بانک مرکزی اقدام به برقراری داالن نرخ سود در 
بازار بین بانکی کرده است که این اقدام، ابزارهای 
جدیدی را برای مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ 
ســود در بازار بین بانکی و جهت دهی به نرخ های 
سود در بازارهای مالی و هدایت نرخ تورم به سمت 

نرخ تورم هدف در اختیار این بانک قرار می دهد.
به گــزارش روز شــنبه بانک مرکــزی، این بانک 
در راســتای تکمیل ســازوکار عملیاتــی اجرای 
سیاست های پولی در چارچوب هدفگذاری تورم، 
امکان سپرده گذاری بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی نزد خود و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه 
به بانک ها را در چارچوب اختیارات واگذارشــده از 
ســوی شــورای پول و اعتبار فراهم آورده است. بر 
اساس مواد )6( و )11( دستورالعمل »عملیات بازار 
باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک 
مرکزی« و مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی، بانک ها 
و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند ذخایر مازاد 
خود را در نرخ سود 10 درصد و به صورت یک شبه 

نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند.
همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
می توانند کسری ذخایر خود را از طریق اعتبارگیری 
از بانک مرکزی به صورت یک شبه و مشروط به ارائه 

وثایق کافی، در نرخ سود 22 درصد تامین  کنند.
 امکان پذیر شدن سپرده گذاری نزد بانک مرکزی و 
اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه باعث ایجاد داالن 
نرخ سود در بازار بین بانکی می شود. این امر، ضمن 
کاهش نوسانات نرخ سود بازار بین بانکی، ابزارهای 
جدیدی برای مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود 
در بازار بین بانکی و متعاقباً جهت دهی به نرخ های 
سود در بازارهای مالی و هدایت نرخ تورم به سمت 
نرخ تورم هدف در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که قرارداد 
ودیعه مربوط به سپرده گذاری در کف داالن نرخ 
ســود را امضاء و به بانک مرکزی ارسال کرده اند، 
می توانند از تاریخ 10 خردادماه 13۹۹ نسبت به 
سپرده گذاری ذخایر مازاد خود نزد بانک مرکزی 
اقدام کنند.  سایر بانک ها و موسسات اعتباری نیز 
پس از امضاء و ارسال قرارداد ودیعه می توانند از این 
امکان برای مدیریت نقدینگی خود استفاده  کنند.

اخبار
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معاون اول رییس جمهوری گفــت: باید موانع 
اعطای اقامت به سپرده گذاران و سرمایه گذاران 

خارجی به سرعت رفع شود.
اســحاق جهانگیــری در جلســه بررســی 
نحوه اعطــای مجوز اقامت 5 ســاله بــه اتباع 
خارجــی ســرمایه گذار و ســپرده گذار در 
ایران که بــه ریاســت وی برگزار شــد،  یکی 
از راه های ورود ســرمایه خارجی به کشــور را 
تســهیل در اعطای اقامت به ســرمایه گذاران 
 و ســپرده گذاران اتبــاع خارجــی عنــوان 

کرد.
معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: شرایط 
اعطای اقامت در ایران باید به گونه ای باشــد که 
با سایر کشــورهای همســایه قابل رقابت بوده 
و برای ســرمایه گذار خارجی جذابیت داشــته 
باشــد و نبایــد بی جهت بــه ســرمایه گذاران 
 خارجی که متقاضی اقامت در ایران هســتند، 

سختگیری کرد.
جهانگیری با تاکید بر ضرورت رفع هرچه سریعتر 
مقررات دست و پاگیر اداری برای اعطای اقامت 
به اتباع خارجی ســرمایه گذار و سپرده گذار در 
ایران، از وزارت کشور خواست این موضوع را در 
کمیته مربوطه با حضور نمایندگان وزارت امور 

خارجه، وزارت امور اقتصــادی و دارایی، بانک 
مرکزی و سایر دستگاه های ذیربط مورد بررسی 
قرار داده و پیشــنهادات خود را برای تســهیل 
شرایط اعطای اقامت به سرمایه گذاران خارجی 

ارائه دهند.
در این جلســه که وزیران امور خارجه،  کشــور 
و نماینــدگان ســایر دســتگاه های ذیربــط 
نیز حضــور داشــتند،  گزارشــی در خصوص 
شیوه نامه اعطای اقامت 5 ساله به اتباع خارجی 
سپرده گذار در ایران ارائه شــد و موانع موجود 
نظیر باال بــودن مبلــغ 250 هــزار دالر برای 
سرمایه گذاری، عدم امکان تملک ملک و سایر 
ســخت گیری های پیش روی اتبــاع خارجی 
 متقاضی اقامت در ایران مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت.
همچنین مقرر شــد ایــن موضــوع در کمیته 
مربوطه در وزارت کشــور و با حضور نمایندگان 
دســتگاه های ذیربط مورد بررســی قرار گیرد 
و راهکارهــای الزم برای رفع موانــع پیش رو و 
سهولت بخشیدن به روند اعطای اقامت به اتباع 
خارجی سرمایه گذار و ســپرده گذا در ایران را 
 ظرف یک ماه تدوین و برای تصمیم گیری ارائه 

شود.

وزارت صمت طی مکاتبه ای با معاون اول رئیس جمهور 
سه مطالبه خود برای ترخیص خودروهای دپو شده و 
کاالهای گروه )۴( را اعالم کرده است که تمدید سه ماهه 

زمان ترخیص خودروها از جمله آن است.
به گزارش ایســنا، 2۹ اردیبهشت ماه مهلت ترخیص 
بخشی از خودروهای دپو شده به اتمام رسید؛ به طوری 
که در مجموع از 5108 خودرویی کــه باقی مانده و 
باید طی مصوبه بهمن ماه ۹8 ترخیص می شد حدود 
138۹ دستگاه ترخیص و 3۷1۹ دستگاه در گمرک 
ماند که به گفته ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - از 
بین خودروهــای باقی مانده 2۴۷1 دســتگاه، هیچ 
نیازی به تمدید زمان مصوبه برای ترخیص ندارند و با 
طی تشریفات قانونی، کاال در اختیارشان قرار خواهد 
گرفت، اما 12۴8 دستگاه دیگر برای ترخیص نیاز به 
تمدید زمان از سوی هیات دولت خواهند داشت که از 
این تعداد 1100 دستگاه فاقد ثبت سفارش هستند و 
اگر وزارت صمت تصمیمی برای باز کردن ثبت سفارش 
برای آنها اتخاذ نکند هر گونه تمدید زمانی فقط برای 
ترخیص 1۴8 دســتگاه دیگر بوده و خودروهای فاقد 

ثبت سفارش هیچ گاه ترخیص نمی شود.
اما مکاتبات اخیر مدرس خیابانی - سرپرســت وزارت 
صمت - با معــاون اول رئیس جمهــور حاکی از طرح 
درخواســت برای تمدید مهلت ترخیص خودروها به 

مدت سه ماه است که با اعالم دالیل مطرح شده است. 
جزئیات مکاتبه وزارت صمت با معاون اول رئیس جمهور 
از این حکایت دارد که درخواست شده تا مهلت ترخیص 

خودروها سه ماه دیگر تمدید خواهد شد.
همچنین عبارت "حکم قطعــی" در بند )3( تصویب 
نامه به "دستور قضایی" تغییر کند، این در حالی است 
که در تصویب نامه 2۹ بهمن سال گذشته برای ترخیص 
خودروها آمده بود که انجام تشریفات گمرکی و ترخیص 
خودروهای دارای پرونده قضایی که حکم قطعی برائت 
آنها از ســوی مرجع قضایی صادر شده است بدون قید 

زمانی امکان ترخیص دارند.
بر این اساس در صورت موافقت دولت، خودروهای دارای 
پرونده قضایی با دســتور قضایی بدون توجه به زمان و 

تمدید آن امکان ترخیص خواهند داشت.
و اما سومین درخواســت به موضوع تمدید زمان برای 
ترخیص مانده کاالهای گروه )۴( - کاالهای مصرفی و 
غیرضروری - که زمان اظهار آنها در پایان سال گذشته 
تمام شده بر می گردد که البته طبق اعالم قبلی معاون 
فنی گمرک ایران در مورد کاالی گروه)۴(، طبق مصوبه 
فقط زمان برای اظهار کاال تعیین شده بود که تمام شد 
ولی قید زمانی برای ترخیص آنها وجود ندارد و از این رو 
کاالهایی که اظهار شــده اند همچنان امکان ترخیص 

خواهند داشت.

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه  به ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید.  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۷۲۹ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۷۲۹ هزار و ۷۱۶ تومان است.

جهانگيری:

 موانع اعطای اقامت به سرمایه گذاران خارجی به سرعت رفع شود
وزارت صمت طی مکاتبه ای با معاون اول رئيس جمهور مطرح كرد

مکاتبه وزارت صمت با جهانگیری برای ترخیص خودروهای دپو شده



3 اقتصاد
ایران
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دالالن همواره محدودیت ها را دور می زنند
امراهلل امینی، اقتصاددان

تصمیمی که برای دستیابی مشتریان واقعی به خودرو اتخاذ شده است برای کوتاه مدت قابل ارایه و اجرا است ولی در بلندمدت مجدد پای دالالن را به بازار خرید و فروش خودرو باز خواهد کرد. اصل این تصمیم برای خروج دالالن و و اسطه ها برنامه ریزی 
شد و همچنین هدف این طرح رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی است. بازار خودرو در شرایطی به سر می برد که الزام برای اجرای این طرح وجود دارد اما باید تاکید شود که این روش مقطعی است و مصرف کننده واقعی نمی تواند سهم درستی 

از خرید خودرو داشته باشد. در این طرح عده معدودی از مردم به قید قرعه می توانند صاحب خودرو شوند و خیل عظیمی از آنها در توزیع غیرعادالنه خودرو جا می مانند.
قرعه کشی، راه حل اصولی و با پشتوانه اقتصادی نیست و صرفاً راهکاری برای شرایط اضطرار است تا دولت بتواند مصرف کننده واقعی را پیدا کند. با این حال، دالل ها هم روش های خودشان را برای دور زدن چنین محدودیت هایی دارند. راه حل اصولی 

برای رفع چالش های بازار خودرو در هدایت این صنعت به تولید انبوه است. در حالت ایده آل باید بازار رقابتی در خودرو داشته باشیم تا مشکل کمبود تولید و عرضه خودرو بر طرف شود.

کارگر گفت: با بازگشایی تاالر های پذیرایی و رونق کسب 
و کارها نوســان چندانی در بازار میوه نخواهیم داشت. 
اسداله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
تهران از ثبات قیمت میوه و صیفــی در بازار خبر داد و 
گفت: با توجه به فراوانی میوه، کمبودی در عرضه وجود 

ندارد که بخواهد بر التهاب قیمت در بازار دامن بزند.
او قیمت هر کیلو پرتقال تامسون شمال را ۶ هزار تا ۱۰ 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو پرتقال تو 
ســرخ ۶ هزار تا ۱۰ هزار تومان، قیمت هر کیلو پرتقال 
رســمی جنوب ۵ هزار تا ۸ هزار تومان، پرتقال رسمی 
شمال ۵ هزار تا ۸ هزار تومان، خیار رسمی ۲ هزار و ۵۰۰ 
تا ۵ هزار تومان، خیار گلخانه ۳ هــزار تا ۵ هزار تومان، 
سیب لبنانی زرد ۶ هزار تا ۱۲ هزار تومان، سیب لبنانی 
قرمز ۵ هزار تا ۱۰ هزار تومان، کیوی ۸ هزار تا ۱۲ هزار و 
۵۰۰ تومان، گریپ فروت سفید ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و 
۵۰۰ تومان، گریپ فروت تو سرخ ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان، لیموشیرین ۹ هزار تا ۱۵ هزار تومان و موز 

۱۴ هزار تا ۱۹ هزار تومان است.
کارگر با اشاره به نرخ میوه های نوبرانه در بازار بیان کرد: 
هم اکنون هر کیلو توت فرنگی جیرفت ۶ هزار تا ۱۵ هزار 
تومان، توت فرنگی کرج ۱۵ هزار تا ۲۵ هزار تومان، زرد 

آلو شیراز ۲۰ هزار تا ۳۳ هزار تومان، زرد آلو کاشان ۱۰ 
هزار تا ۱۸ هزار تومان، شاه پسند ۴ هزار تا ۷ هزار تومان، 
دستنبو ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار تومان، طالبی ۴ هزار تا ۸ 
هزار تومان، گوجه سبز برغان ۸ هزار تا ۲۰ هزار تومان، 
گوجه سبز شمال ۴ هزار تا ۱۳ هزار تومان، ملون ۳ هزار تا 
۵ هزار و ۵۰۰ تومان و هندوانه یک هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و 
۵۰۰ تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار و با احتساب 

۳۵ درصد سود در خرده فروشی ها عرضه می شود.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت هر کیلو بادمجان 
قلمی را یک هزار و ۵۰۰ تا ۲ هــزار و ۵۰۰ تومان اعالم 
کرد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو بادمجان گلخانه ۳ 
هزار تا ۶ هزار تومان، باقالی یک هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و 
۵۰۰ تومان، برگ مو ۸ هزار تا ۱۷ هزار تومان، پیاز شیری 
یک هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، پیاز زرد یک هزار 
و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، تره فرنگی ۴ هزار تا ۶ هزار 
تومان، نارنج ۲ هزار تا ۴ هزار تومان، کلم بروکلی ۵ هزار 
تا ۱۲ هزار تومان، فلفل تند ریز ۵ هزار تا ۱۰ هزار تومان، 
فلفل دلمه سبز ۵ هزار تا ۱۰ هزار تومان، سیر خشک ۲۵ 
هزار تا ۳۲ هزار تومان، سیب زمینی نو ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ 
 هزار و ۵۰۰ تومان، سیب زمینی کهنه ۲ هزار تا ۳ هزار و

 ۵۰۰ تومان و کنگر ۷ هزار تا ۱۴ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان لوازم خانگی 
تهران گفت: در ســال ۳.۳ میلیــارد دالر لوازم 
خانگی به فروش می رســد کــه ۱.۵ دالر تولید 
داخل و واردات بوده و ۱.۸ میلیارد دالر آن قاچاق 
است.ســیدمرتضی میری رئیس اتحادیه صنف 
فروشندگان لوازم با اشاره به میزان اشتغال زایی 
در صنف لــوازم خانگی، گفــت: در حال حاضر 
تولیــدات کارخانجات افزایش یافتــه به طوری 
که یک کارخانه در ســه ماه اول سال حدود ۳۰۰ 
نفر و کارخانه دیگری حدود هزار نفر استخدامی 

داشته اند.
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان لوازم خانگی 
گفت: اگر بتوانیــم تولید را باالتــر ببریم باعث 
اشتغال زایی بیشتر خواهیم شــد، اما این نکته را 
نباید فراموش کرد که در کنار اشــتغال زایی باید 
به فکر افزایش کیفیت محصوالت هم باشــیم تا 
به برندسازی برســیم. اینکه تالش کنیم تعداد 
کارخانجات را افزایش دهیم، اما در کنار آن کیفیت 

کمی داشته باشیم قطعا اثرگذار نخواهد بود.
این مقام مســئول گفت: ســتاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اعالم کرده است که حدود ۳.۳ میلیارد 

دالر لوازم خانگی در ســال فروش می رود که از 
این مقدار حــدود ۱.۵ میلیارد تومــان آن تولید 
داخلی و واردات  اســت و ۱.۸ میلیارد دالر دیگر 
کاالیی است که قاچاق می شود و مساوی تولیدات 
داخلی است.میری تشریح کرد: هم اکنون تولید 
و کیفیت محصوالت ایرانــی افزایش یافته، اما در 
این بین مشــکلی که وجــود دارد و این صنف را 
آزار می دهد؛ کارخانه هایی نوپا که باعث کاهش 
کیفیت می شــوند. به طور مثال چــرا باید ۱۵۰ 
کارخانه اجاق داشــته باشــیم؟ درست است که 
افزایش تعداد کارخانه ها باعث اشتغال زایی زیادی 
می شوند، اما باید به این نکته توجه کرد که کیفیت 

باید در اولویت کار باشد.
او درخصوص صادرات لــوازم خانگی، بیان کرد: 
باید به ســمت افزایش میزان صادرات برویم. در 
حال حاضر صادراتمان اُفت کرده اســت و تنها به 
کشور عراق و مقداری به افغانستان صادرات داریم.
به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان لوازم 
خانگی اگر این ۱.۸ میلیارد دالر قاچاق را در صنعت 
لوازم خانگی هزینه کنیم باعث اشتغال زایی حدود 

۳۰ درصد در کل کشور می شود.

بازار خودرو در ماه های اخیر 
بخصوص یک ماه گذشــته 
درگیر مشــکالت بســیاری 
شده که در نهایت به گرانی بی 
سابقه ای در این بازار منتهی 
شد. به دنبال گران شدن قیمت خودروها و رسیدن قیمت 
پراید نزدیک به ۱۰۰ میلیــون تومان تغییر وزیر صمت 
کلید خورده و با روی کار آمدن مدرس خیابانی طرحی 
برای خرید و فروش خودرو ارایه شــد که در آن با قرعه 
کشی به متقاضیان خودرو تحویل می شود و برای فروش 
آن نیز تا ۱۰ درصد باالتر از قیمت کارخانه مجاز هستند. 
کارشناسان بازار خودرو در حالی اصل این طرح را درست 

ارزیابی کرده اند اما ایراداتی نیز به آن وارد دانسته اند. 
قرعه کشی برای واگذاری خودرو شانس مصرف کننده 

واقعی را برای خرید خــودرو را کاهش می دهد و باز هم 
دست بسیاری از مصرف کنندگان واقعی از بازار خودرو 
کوتاه خواهنــد ماند. این در حالی اســت که خریداران 
خودرو مدام درگیر ثبت نام هســتند و هر بار در یکی از 
بخش های سایت مشکل پیدا کرده و نتوانسته اند خرید 
کنند. طرح فروش فوری ۱۱ محصــول ایران خودرو و 
سایپا از روز ۴ خردادماه به مدت ۱۰ روز تا ۱۴ خرداد ماه 
آغاز شده اســت. در این طرح فروش که به صورت قرعه 
کشی و شبانه روزی اجرا می شود شروط مختلفی برای 
ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شد که تا دست دالالن 
و واسطه گران کوتاه و خودرو در نهایت به مصرف کننده 

واقعی برسد.

مهیا کردن 7 خوان شرایط خرید خودرو 
در حال حاضر چند روز از اجــرای این طرح می گذرد و 
مردم با مهیا کردن ۷ خوان شرایط خرید خودرو اقدام به 
ثبت نام کرده اند اما همانند دوره های گذشته همچنان 

متقاضیان در ثبت نام با ایرادات سایت روبه رو شده اند 
که همین سرگردانی آنها را بیشتر کرده است. خریداران 
خودرو مدام درگیر ثبت نام هســتند و هر بار در یکی از 
بخش های سایت مشکل پیدا کرده و نتوانسته اند خرید 
کنند. البته این موضوع تا حدودی همه گیر بوده و برخی 
در بخش بانک دیگری در انتخاب خودرو و افراد دیگر در 
بخش احراز هویت با اخطار ســایت مواجهه هستند که 
این موضوعات آنها را در خرید خودرو سرگردان و حتی نا 
امید کرده است. خودروسازان هم در پاسخ به این ایرادات 
حجم باالی مراجعه کننده را عنوان و معتقدند ثبت نام 
۲۴ ساعته است و مردم نباید نگران ثبت نام خودرو باشند.

در همین رابطه حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت 
خودرو می گوید: شــرایط جدید ثبت نام خودرو روش 
غلطی است اگرچه هدف درستی را نشانه گرفته است. به 
گفته وی، انتخاب شیوه واگذاری شبیه دهه ۷۰ میالدی 
کشورهای کمونیستی انتخاب درستی برای شناسایی 
مصرف کننده واقعی خودرو نیســت. مگر در جمهوری 

اسالمی هم قرار است مانند کشورهای کمونیستی هدف 
وسیله را توجیه کند؟ دولت عاجز از مهار قیمت خودرو 
در بازار، ریشه این آشفتگی را تنها سفته بازی و داللی و 
احتکار می داند. اما باید باور کند که افت تولید بعالوه ی 
ممنوعیت واردات خودرو در کنار فاصله تصنعی ایجاد 
شده بین قیمت کارخانه و بازار است که به این آشفتگی 

دامن زده است.
سنجری اظهار داشت: وقتی ظرفیت تولید آنقدر محدود 
است که تنها بخش کوچکی از جمعیت متقاضی را پوشش 
می دهد چرا باید عموم مردم را به شــانس داشتن یک 
خودرو به نرخ کارخانه برای مدتی کوتاه مشعوف نمود؟ 
سرخوردگی آنانی که در این قرعه کشی جا می مانند را چه 
کسی پاسخگوست؟ اصال چرا باید عده ی کوچکی از مردم 
به حکم قرعه از یارانه قیمت خودرو بهره مند شوند و خیل 
عظیمی از مردم از چنین یارانه ای بی بهره باشند در حالی 
که قرار است زیان شرکت های خودروساز را هم از طریق 

تورم قیمتی ایجاد شده همه مردم بپردازند.

عده  كمی به حکم قرعه از یارانه قیمت خودرو بهره مند می شوند

توزیع  ناعادالنه خودرو
خیل متقاضیان جامانده از قرعه كشی خرید خودرو
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قیمت اوراق تســهیالت مســکن در معامالت بازار 
سرمایه تا دامنه ۸۳ هزار تومان به ازای هر برگه ۵۰۰ 
هزار تومانی وام مسکن افزایش یافت و هزینه دریافت 
تسهیالت خرید مسکن را بیش از پیش افزایش داد. 
در معامالت روز شنبه ۱۰ خرداد بازار سرمایه، قیمت 
هر برگه اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن به 
دامنه ۸۳ هزار تومان وارد شد.در این معامالت، تقریباً 
همه نمادهای زیرمجموعه تسه، به سقف دامنه نوسان 
۵ درصدی رسیدند که نشــان دهنده سرعت باالی 
رشد قیمت این اوراق در معامالت بازار سرمایه طی 
هفته های اخیر است.آخرین قیمت اوراق تسهیالت 
مسکن در فروردین امسال، کمتر از ۴۰ هزار تومان در 
هر برگه بود که در مقایسه با نرخ امروز، بازدهی ۱۰۰ 
درصدی طی دو ماه را نشــان می دهد. اتفاقی که در 
چند سال اخیر در بازار این برگه ها اتفاق نیفتاده است.
اگرچه میانگین قیمت هر برگه تسهیالت مسکن در 
جریان معامالت بین ۸۰ تا ۸۲ هزار تومان در جریان 
بود، اما در تعداد اندکی از نمادها نیز به دلیل نزدیک 
بودن زمان انقضای تاریخ اعتبار این برگه ها، معامالت 
با قیمت زیر ۸۰ هزار تومان انجام شد. با توجه به رشد 
بی سابقه قیمت اوراق تسهیالت مسکن در چند هفته 
اخیر، بسیاری از دارندگان برگه های تسه ۹۹۰۲ )اوراق 
تسهیالت مسکن صادره در اردیبهشت امسال( که از 
امروز به حساب دارندگان حساب سپرده ممتاز واگذار 
شده، برگه های خود را به یکباره وارد بازار سرمایه کرده 

اند که سبب شد تا قیمت این نماد معامالتی که از صبح 
امروز در دامنه ۸۱ هزار و ۲۵۰ تومانی معامله می شد، به 
ناگهان شکسته شده و به سطح ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
افت کند؛ اتفاقی که سبب شد تا نماد تسه ۹۹۰۲، تنها 

نماد معامالتی قرمزپوش امروز باشد.
در این معامالت، ۱۸۵ هزار و ۳۰۴ برگه تسه ۹۹۰۲ 
به متقاضیان عرضه و فروخته شد.به جز تسه ۹۹۰۲، 
ســه نماد ۹۹۰۱ )اوراق تسهیالت مسکن صادره در 
فروردین امسال( و تسه های ۹۸۱۲ و ۹۸۱۰ )اوراق 
تسهیالت مسکن صادره در اسفند و دی سال گذشته( 
نیز بین ۱۰ تا ۱۲ هزار برگه به متقاضیان عرضه شدند؛ 
اما در سایر نمادهای معامالتی، تعداد برگه های فروخته 
شده کمتر از هزار برگه بود.صف های خرید در معامالت 
نیز بسیار اندک بود و در بیشتر نمادهای معامالتی، 
تعداد معامله های ثبت شــده زیر ۲۰ فقــره بود؛ به 
جز نماد تسه ۹۹۰۲ که ۲ هزار ۴۶۶ فقره معامله به 
ثبت رسید. زوجین تهرانی که برای دریافت وام ۲۴۰ 
میلیون تومانی خرید مسکن می بایست ۴۸۰ برگه 
اوراق با میانگین قیمت ۸۱ هــزار تومان خریداری 
کنند، با نرخ های امروز ناچارند ۳۸ میلیون و ۸۸۰ هزار 
تومان برای خرید این برگه ها هزینه کنند که معادل 
وام جعاله ۴۰ میلیون تومانی مسکن است. بنابراین 
زوجین عماًل ناچار هستند وام جعاله مسکن خود را 
صرف خرید اوراق جهت دریافــت وام ۲۴۰ میلیون 

تومانی کنند.

رشد بازار ســرمایه جذابیت 
برای ســرمایه گذاری در آن 
را افزایــش داد و مردم برای 
دستیابی به ســود بیشتر و 
درآمدزایــی از این طریق به 
سمت بورس کشیده شــدند. تازه واردها در این مرحله 
به دنبال دریافت کد بورسی و خرید سهام رفته و با خرید 
سهام شرکت ها بخصوص عرضه اولیه ها نقدینگی بسیار 
زیادی را به سمت بازار ســرمایع روانه کردند. بازار طال، 
سکه، مسکن، خودرو و از همه مهمتر بازار بورس با کشش 
سرمایه ها به سمت خود موجب جذابیت شدند و همزمان 
با هجوم مردم به این بازارها با افزایش بی سابقه قیمت ها 
نیز روبرو شدیم. کارشناسان اقتصادی دالیل بسیاری را 
در رابطه با رشد بازارها و جذابیت آنها برای سرمایه گذاری 
عنوان کرده اند. رکوردهای صعودی پی درپی شاخص 
بورس، حمایت تمام قد دولت از بازار سرمایه و کاهش 
جذابیت بازارهای موازی در کنار هم قرار گرفته است تا 
استقبال عامه مردم از بازار سرمایه روزبه روز بیشتر شود. 
البته در این شرایط کمتر کسی است که بانگ گسترش 
و سودآوری بورس را نشــنیده و برنامه ای برای ورود به 
این بازار نداشته باشد. این درحالی است که بسیاری از 
عالقه مندان هنوز با الفبای بورس آشنا نیستند و حتی 

مطلع نیستند نخستین قدم چیست.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با تاکید براینکه 

بازندگان و متضرران اصلی شــرایط امروز بازار، کسانی 
هستند که در یک ماه گذشــته وقتی قیمت ها در اوج 
قرار داشــت، وارد بازار شــدند، ادامه داد: از آنجایی که 
خرید این افراد مبتنی بر تحلیل و ارزیابی کارشناســی 
نبوده و اختالف قابل توجهی بیــن ارزش ذاتی و ارزش 
روز سهام وجود داشــته و دارد، بسیار متضرر شده اند و 
می شوند. این کارشناس بازار سرمایه گفت: البته اقتصاد 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه و ورود به بورس پذیرش 

این ریسک ها است.

آقابزرگی ادامه داد: در همان ایام که نرخ سهام بی رویه 
افزایش می یافت عده ای از کارشناســان و مســئوالن 
بورسی که امروز متاسفانه دیگر در این پست حضور ندارند 
و رفته اند، نسبت به این رشد غیرواقعی هشدار می دادند 
و گفته شد که حتی تورم از بازار سرمایه به سایر بخش ها 
منتقل خواهد شد.وی افزود: ارزش افزوده ای که بدون 
پشتوانه ایجاد شده و این رشد قیمت، هیچ دلیل خاصی 
به جز حمایت دولت و نقدینگی زیاد نداشت و این دو تنها 

توجیه اصلی برای افزایش قیمت سهام هستند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: نه به آنکه بازار 
۲۰ روز متوالی بر روی سود ۵ درصد بود و نه اینکه در 
روزهای اخیر افت قابل توجهی داشــت که البته این 
ریزش نشــان از اصالح قیمت ندارد. البته جذابیتی 
ایجاد می شود تا کسانی که ســهام خود را در سطح 
قیمتی باال فروختند در این ایام دست به خرید سهام 
بزنند. اما نقش راهبر بازار سرمایه یعنی شورای عالی 
بورس و مسئوالن اقتصادی در این روند و جریان بسیار 

پررنگ است.

تب وتاب بی سابقه ورود به بورس به ضرر و زیان تازه واردها ختم شد

خروج  تدریجی  تازه واردها  از  بورس

زیان تازه واردها در بورس
حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه

رشدی که بازار سرمایه در چند ماه اخیر بخصوص ماه گذشته داشته بسیاری را برای سرمایه گذاری در این حوزه ترغیب کرد. سرمایه گذاری در بازاری که می تواند سوددهی باال و درآمد مناسبی داشته باشد خوب است 
اما باید با قوانین آن آشنایی داشته و به قول معروف بی گدار به آب نزد. تازه واردها در بازار بورس در روزهایی که تب وتاب بی سابقه ای در بازار سرمایه دیده می شد با هر روشی که می توانستند حتی با قرض و وام وارد این 
بازار شدند که در هفته گذشته با ضرر و زیان رو شدند. این ضرر و زیان با توجه به تجربیات قبلی که وجود دارد در مدت زمان طوالنی قابل جبران خواهد بود و به عبارتی جبراند آن زمانبر است. چرا باید افرادی که از بازاری 
سررشته ندارند به هر قیمتی با دیدن رشدهای کاذبی که دولت در ایجاد آن دخالت دارد وارد بورس شوند. امروز ضرر و زیانی که این افراد متحمل شده اند به دست چه سازمان و یا چه افرادی جبران خواهد شد. این حرکت 
و ورود بددون مطالعه و اطالعات موجب بدهکارتر شدن تازه واردها در بازارهای سرمایه گذاری خواهد شد. اینکه مبتدی ها با وام یا قرض در بورس سرمایه گذاری کنند، بسیار خطرناک است. سرمایه گذاری در بازار سرمایه 

به کسانی پیشنهاد می  شود که پول مازاد دارند و برای حفظ ارزش سرمایه خود بورس را انتخاب می کنند و ریسک آن را هم می پذیرند.
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News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران گفت: 
کرایه مصوب تاکسی ها، کرایه ای برمبنای نرخ فاصله 
گذاری اجتماعی است و راننده ها مجاز به سوار کردن 
بیش از سه مسافر نیستند. علیرضا قنادان با اشاره به 
اینکه مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا، محدودیت ظرفیت 
استقرار مسافرین در تاکسی ها مطرح و ابالغ شده است، 
گفت: از روز شنبه ۱۰ خرداد در سطح شهر و در کلیه 
تاکسیرانی ها بحث نظارت سختگیرانه تر در این زمینه 
انجام می شود و باید دو نفر در صندلی عقب سوار شوند.

وی با بیان اینکه مبلغ کرایه ، مبتنی بر تقسیم بر تعداد 
مسافرین مجاز تاکسی که چهارنفر و ونها که ۱۰ نفر 
است پرداخت می شود، گفت: بعد از اصالح برچسب های 
جدید تاکسی ها و اســتعالم هایی که انجام دادیم و با 

توجه به اینکه معلوم نیست فاصله گذاری تا چه زمانی 
ادامه پیدا کند، هرزمانی که بحث فاصله گذاری خاتمه 

پیدا کند کرایه تاکسی ها هم به نرخ قبل بازمی گردد.
وی افزود: درکلیه پایانه های کلیدی و پرترافیک تهران 
توزیع اقالم بهداشــتی با نرخ دولتی برای شهروندان 
ارایه می شود که البته زدن ماسک درتاکسی ها الزامی 
نیست ولی توصیه مابه شهروندان این است که برای 
حفظ سالمت خود بهتر است از ماسک استفاده کنند. 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان 
اینکه توزیع برچسب ها سه تا چهار هفته طول می کشد، 
گفت: راننده ها مجاز به سوار کردن بیش از سه مسافر 
نیستند و اگر شهروندان شاهد خالف این موضوع بودند 

با سامانه ۱۸۸۸ تماس بگیرند و راننده را معرفی کنند.

قیمت هر کیلو زردآلو ۳۳ هزار تومان

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران:

قاچاق لوازم خانگی به ۱.۸ میلیارد دالر می رسد

مدیرعامل سازمان تاكسیرانی شهرداری تهران:

تاکسی ها مجاز به سوار کردن بیش از سه مسافر نیستند

صعود قیمت اوراق مسکن تا ۸3هزارتومان

هزینه دریافت وام ۲۴۰ میلیونی مسکن معادل وام جعاله شد
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نارضایتی 94درصدی مردم از حذف قيمت خانه در 
سایت های خرید و فروش

در دو هفته گذشته قیمت امالک از سایت های دیوار، شــیپور و دیگر پلت فرم های 
اینترنتی حذف شده. اتفاقی که باعث واکنش منفی مردم شده است. سامانه زلکامون که 
محتوای شبکه های اجتماعی و سایت های خبری را رصد می کند، در گزارشی آماری 
خبر داد  بیش از  ۹۴ درصد از مردم از حذف قیمت امالک در سایت های خرید و فروش 
ناراضی هستند.  براین اساس این گزارش طوالنی شدن زمان جستجو، افزایش هزینه  
تماس برای قیمت گیری، عدم شفافیت قیمت، اجبار به مراجعه به بنگاه در روزهای 

کرونایی و... از دالیل اصلی واکنش منفی مردم به این اتفاق است.

تهدید سالمت با خرید و فروش اینترنتی دارو
عضو هیئت رئیسه انجمن داروسازان ایران درباره عرضه لجام گیسخته دارو در فضای 
مجازی هشدار داد. کرونا، این مهمان ناخوانده، فقط یک ویروس همه گیر مانند نمونه های 
مشابهی که در سال های دور زندگی مردم را مختل می کرد، نیست. یکی از مهم ترین 
اثرات جانبی این ویروس، تغییر در سبک زندگی مردم است؛ تغییری که جامعه شناسان 
تحقق آن را نیازمند یک فرایند تدریجی و زمان بــر تلقی می کنند. با این حال کووید 
۱۹ توانسته است ره صدساله را در برخی حوزه ها همچون تغییر سبک زندگی مردم از 
سنتی به مدرن در ۳ ماه طی کند. رغبت بیشتر مردم به خرید اینترنتی و مجازی به دلیل 
خانه نشینی در روز های کرونایی و صدور مجوز فروش کاال ها از جمله دارو های تقویتی 
و مکمل های دارویی که پیش از شیوع کرونا امکان فروش اینترنتی آن ها وجود نداشت، 
حاال صدای بیشتر داروخانه داران را درآورده است؛ صدایی که احتماال در ماه های آینده 
طنین آن بیشتر هم خواهد شد. به گفته عضو هیئت رئیسه و بازرس انجمن داروسازان 
ایران، در سال های گذشته عرضه فرآورده های مکمل و محصوالت آرایشی و بهداشتی از 
طریق اینترنت با دستورالعمل و ضابطه ای همراه بود که براساس آن داروخانه ها به معاونت 
غذاودارو برای ارائه خدمات مجازی اعالم آمادگی می کردند و پس از بررســی شرایط 
داروخانه و کسب مجوز درگاه الکترونیکی این مکمل ها در داروخانه به صورت مجازی 
ارائه می شد؛ با این حال در آن زمان منعی برای عرضه شرکت ها در کنار داروخانه ها نبود. 
محسن نجفی با اشاره به دالیل و تأکید قانون گذار بر ممنوعیت عرضه اینترنتی دارو 
گفت: فرآورده های دارویی نیاز به راهنمایی، ارائه هشدار ها و کنترل داروساز در حین 
عرضه دارد و به همین دلیل قانون گذار تأکید دارد که عرضه اینترنتی دارو ممنوع است. 
وی تصمیم اخیر برای عرضه دارو به شکل اینترنتی را باعث تضعیف داروساز ها دانست و 
بیان کرد: ارتباط کالمی بین بیمار و پزشک موضوع حائز اهمیتی است و همین مسئله 
در زمان عرضه دارو هم تأثیرگذار است و با رواج فروش اینترنتی، لزوم حضور داروساز 
در کنار بیمار نادیده گرفته می شود؛ در این صورت کنترل چشمی داروساز پیش از ارائه 
انجام نخواهد شد و به نوعی چرخه درمان کامل طی نمی شود. عضو هیئت رئیسه انجمن 
داروسازان خراسان رضوی با اشاره به فعالیت ۱۳ هزار داروخانه و فارغ التحصیلی ۱۷۰۰ 
داروساز در کشور و جذب آن ها در داروخانه ها گفت: افزایش تعداد داروخانه ها به دلیل 
تسهیل دسترسی مردم در کوتاه ترین زمان و فاصله مکانی در تمام شهر به داروی مورد 

نیاز است تا عرضه فرآورده های سالمت محور در همه مناطق شهری امکان پذیر باشد.

گران فروشی به اسنپ هم رسید
كرونا بازار سوءاستفاده تاكسی های اینترنتی را هم داغ كرد

اسنپ! همانی که وقتی وارد چرخه حمل ونقل شد، پایین بودن نرخ کرایه اش مهم ترین 
عامل برای جا باز کردنش میان مردم بود. تخفیف های دائمی، سفرهای رایگان، نرخ 
کرایه اندک نسبت به تاکسی های بی سیم و تاکســی های تلفنی دست به دست هم 
دادند تا اســنپ به زودی خود را در دل مردم جای دهد! همان تبلیغاتی که به محض 
رسیدن به هدف، فراموش شد و روزبه روز کم رنگ و کم رنگ تر؟تبلیغات گسترده در 
سطح شهرها و در دسترس بودن به لحاظ استفاده از اینترنت سبب شد اسنپ و رقیب 
تازه نفسش، تپ سی خیلی سریع حمل ونقل درون شهری را به انحصار خود درآورند. 
گرچه این اقدام سروصدای تاکسی های تلفنی را درآورد و ضرر و زیان بسیاری را متوجه 
آنها کرد، اما اعتراض آنها راه به جایی نبرد و تاکسی های بی سیم هم از رده خارج شدند. 
حال تاکسی های اینترنتی که آمده بودند قیمت ها را کاهش دهند، حاال هر وقت که 
دلشان بخواهد قیمت ها را افزایش می دهند و برای خودشان تعیین کننده نرخ هستند!

اجبار دریافت کرایه نقدی از سوی رانندگان 
در مواردی نیز مشاهده می شود که بســیاری از رانندگان بجای پرداخت اینترنتی از 
مسافران درخواست کرایه به صورت نقدی می کنند درحالی که این امر خالف قوانین 
است . و در کمال تعجب مشاهده می شود که نهاد خاصی در شهرستان ها بر فعالیت این 
تاکسی ها )اسنپ و تپ سی( نظارتی ندارد! به گونه ای که می توان گفت انحصارگرایی 
تاکسی های اینترنتی پس از به عقب راندن رقبای سنتی خود حاال به معضلی تبدیل شده 

است که هیچ کس توانایی مقابله با آن را ندارد.

افزایش کرایه از 8 هزار تومان به 20 هزار تومان
یکی از مشتریان اسنپ می گوید مسیری را که همیشه با ۸ یا ۹ هزار تومان می رفته هفته 
پیش با ۲۰ هزار تومان رفته است! این فرد که مشخصات او نزد خبرگزاری فارس محفوظ 
است اظهار داشت: کاش مسئوالن در این زمینه کاری کنند تا این رانندگان گمان نکنند 

که هر کاری دلشان خواست می توانند انجام دهند.

اطالعیه خاصی مبنی برافزایش قیمت ارائه نشده است
وقتی از راننده اسنپ دلیل افزایش کرایه ها را می پرســم اظهار بی اطالعی می کند و 
می گوید: اطالعیه خاصی مبنی برافزایش قیمت ها ابالغ نشده است و ممکن است خطای 
نرم افزاری باشد. راننده دیگری معتقد اســت نرخ کرایه ها بستگی به زمان درخواست 
خودرو و یا مسیر انتخابی دارد! به گونه ای که هنگام ظهر که خیابان ها شلوغ تر است نرخ 
کرایه ها افزایش می یابد و یا روزهای تعطیل نیز با افزایش قیمت ها مواجهیم. همچنین 
در روزهای پنج شنبه و جمعه با افزایش ۲۵ درصدی نرخ روبرو هستیم . با پشتیبانی تماس 
می گیرم و منتظر پاسخ می شوم، از خانمی دلیل افزایش ناگهانی و نجومی قیمت ها را 
می پرسم که وی افزایش قیمت را انکار می کند! وقتی از تغییر تعرفه یک مسیر در دو 
روز متفاوت می پرسم بابی حوصلگی می گوید زمان درخواست خودرو متفاوت است و 

تعیین کننده قیمت! از دستگاه ناظر بر فعالیت اسنپ می پرسم که می گوید: چطور؟«

اگر اطالعاتی می خواهید به سایت اسنپ مراجعه کنید
در ســایت اســنپ هم اطالعات خاصی جهت پیگیری وجود ندارد و تنهــا از اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی نام برده شده است که دفتری در تهران دارد و به نظر می رسد در 
شهرستان ها راهی برای پیگیری وجود نداشته باشد. رئیس اتحادیه تاکسی های تلفنی شیراز 
از وجود یک رانت پشت تاکسی های اینترنتی خبر می دهد. منصور حقانی معتقد است: این 
تاکسی ها که عالوه بر ثروت، قدرت هم دارند، ضرر و زیان بسیاری را به ضعیف ترین قشر 
جامعه که همان راننده های آژانس ها و پیک های موتوری هستند، وارد آورد. وی با تأکید 
بر اینکه علی رغم همه این فشارها تاکســی های تلفنی با بیش از ۵۰ سال سابقه خدمت 
هنوز هم امن ترین وسیله حمل ونقل بوده و مشتری های سنتی و وفادار خود را دارد، گفت: 
بسیار مواردی پیش آمده است که مردم از عدم نتیجه بخش بودن پیگیری هایشان درباره 
مشکالت پیش آمده از سوی تاکسی های اینترنتی گالیه می کنند درحالی که ما در اتحادیه 
تاکسی رانی ظرف کمتر از ۲۴ ساعت مشکالت احتمالی را پیگیری می کنیم و به نتیجه 
می رسانیم. حقانی همچنین ضمن تأکید بر ثبات قیمت های تاکسی های تلفنی در ایام 
مختلف بر اساس نرخ اعالم شــده اظهار داشت: متأسفانه تاکسی های اینترنتی در مواقع 

بارندگی یا مواقعی که مردم بیشتر به خودرو نیاز دارند، کرایه ها را افزایش می دهند.

اخبار

مدیرعامل نشان گفت: این نقشه و مسیریاب براساس داده های کافه بازار 
دارای ۲.۹ میلیون نصب فعال است. همچنین براساس داده های وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات ایران تعداد نصب فعال نشــان معادل ۴.۷ 
میلیون است. اولین نشست خبری نقشه و مسیریاب بومی نشان امروز 

شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ به صورت آنالین برگزار شد.
در این نشست خبری، مدیران عامل، تیم ترافیک، بخش فنی و استراتژی 
نشان از وضعیت فعلی این نقشه و مســیریاب، اقدامات و برنامه هایش 
گزارش دادند. جواد عامل، مدیرعامل نشان گفت: این نقشه و مسیریاب 
براســاس داده های کافه بــازار دارای ۲.۹ میلیون نصب فعال اســت. 
همچنین براســاس داده های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران 
تعداد نصب فعال نشان معادل ۴.۷ میلیون اســت. عامل، بهمن ۹۸ را 
پرترافیک ترین ماه ســال ۹۸ اعالم کرد و در رابطه با داده های حاصل از 
اســتفاده کاربران از این نقشه و مســیریاب در آن ماه گفت: »در بهمن 
۹۸، روزانه ۵ میلیون درخواست مســیریابی در نشان انجام شد و  ۷۰۰ 
هزار جســتجو در این نقشه و مســیریاب صورت گرفت. همچنین در 
 بهمن ۹۸ اپلیکیشن نشان هر روز ۱۳ میلیون دقیقه پیش روی کاربران 

بوده است«.
عامل در ادامه بــا بیان اینکه ۷۳۰ هزار مکان منحصر به فرد در نشــان 
وجود دارد، گفت: »در ســال گذشــته ۱ میلیون ویرایش و بروزرسانی 
در نقشــه نشــان صورت گرفته اســت. ۸۰ درصد این ویرایش توسط 
ادیتورهای OSM انجام شده و ۲۰۰ هزار ویرایش نیز توسط تیم نشان 
بر این نقشه صورت گرفته است. در یک سال گذشته کاربران بیش از ۱۰ 
میلیون گزارش ترافیکی نشان ثبت کرده اند. همچنین ۲۳ هزار سرعت 
گیر در نشان ثبت شــده است«. مدیرعامل نشــان در رابطه با استفاده 
تاکسی های اینترنتی از این نقشه و مسیریاب بومی، گفت: »۳۶ درصد 
تاکسی های اینترنتی با نشان مسیریابی انجام می دهند. در شهر تهران 
 ۴۰ درصد از تاکسی های اینترنتی از نقشــه و مسیریاب نشان استفاده

 می کنند«.
عامل در پاسخ به سوال خبرنگار سیتنا مبنی بر عدم رضایت کاربران از 
مسیریاب نشان در شروع فعالیت این مسیریاب و درصد خطای باالی این 
برنامه به نسبت رقبای خارجی و برنامه این مسیریاب برای بهبود عملکرد 
خود، گفت: امتیاز ما در کافه بازار در ابتدا ۳.۶ بود که در حال حاضر ۴.۶ 
است و گویای این است که چه اتفاقی از ابتدا تا االن افتاده است. ۳.۶ خیلی 
بد بود که شما درست می گویید. تغییراتی در مسیر رشد خود داده ایم 
که در حال حاضر امتیاز ما در کافه بازار ۴.۶ و در گوگل پلی ۴.۵ است. با 

اکثر رقبا فاصله داریم.
وی ادامه داد: میــزان کاربرانی که هیچ گونه خطائی در نشــان تجربه 
نمی کنند ۹۹.۶ درصد اســت که وقتی با یوزر مالحظه شود رقم خوبی 
برای یک اپلیکیشــن اســت، نرخ موفقیت کاربرانی که به مقصد می 
رسند به شدت افزایش پیدا کرده اســت که ترافیک خوبی برای ما رقم 
 خورده است. بهبود پیوســته از سیاست های ما در نشــان بوده است

 و گام به گام جلو آمدیم.

نشان در میدان مبارزه با کرونا
داوود امینی، مدیر تیم ترافیک نشــان، در رابطه با اقدامات این نقشه و 
مسیریاب بومی در راستای کمک به مقابله با کرونا گفت: »در ابتدای شیوع 
کرونا قصد داشتیم خدمات خود در مینه کرونا را براساس دیتای نمونه های 
مشابه در کشــورهای شرق آســیا ارائه دهیم ولی متوجه شدیم دیتای 
مناسبی نیست، بنابراین کار را با دیتای خودمان پیش بردیم. از اقدامات 
صورت گرفته در زمینه مقابله با کرونا در نشان ایجاد یک الیه جدید به نام 
مکان های پرتردد بود که براساس داده تردد پیاده و جستجوها تهیه شد. 
این الیه دو بخش داشت، که مکان های پرتردد را در نیم ساعت اخیر و ۲۴ 
ساعت اخیر نشان می داد. تاکنون شهرداری شیراز و قم از داده های موجود 
در این الیه از اپلیکیشن نشان برای گندزدایی معابر خود استفاده کردند. در 
آینده قصد داریم علی رغم وجود یا از بین رفتن بحران کرونا خروجی این 

الیه را در نشان حفظ کنیم«.
امینی، ادامه داد: »اقدام دیگری که در نشان برای مقابله با کرونا انجام شد، 
اعالم ساعات شلوغ مکان های پرتردد نظیر بانک ها و هایپرمارکت ها بود. 
داده های مربوط به شلوغی این اماکن در قالب نمودار ارائه شد تا کاربران 
بدانند چه زمانی خلوت تر و برای مراجعه به این اماکن امن تر است. فراهم 
کردن زیرساخت برای اپلیکیشن ماسک که توسط دانشجویان دانشگاه 

شریف راه اندازی شد از دیگر اقدامات ما برای مقابله با کرونا بود«.
مدیر تیم ترافیک نشان با اشاره به نقشه ای که گوگل برای ۱۳۰ کشور در 
راستای مقابله با کرونا منتشر کرد، گفت: »باتوجه به این که ایران جز آن 
۱۳۰ کشور نبود، نشان با داده های خود و براساس نیازها و مسائل ایران این 
نقشه را منتشر کرد تا میزان مراجعه به محل های مختلف دسته بندی شده 

در اختیار کاربران قرار گیرد«.

امینــی در رابطه با گزارش های نشــان از ســفرهای نــوروزی، گفت: 
»گزارش های که نشان از داده های خود از سفرهای نوروز ۹۹ تهیه کرد 
نشان داد که به جز روزهای پایانی اسفند ۹۸ سفرهای نوروزی نسب به 
سال های گذشته با کاهش چشمگیر مواجه بوده است. گزارش های نشان 
در رابطه با سفرهای نوروزی مورد استفاده مدیران میانی وزارت بهداشت 

قرار گرفت«.

قابلیت های جدید نشان
به گفته مصطفی جلم بادانی، مدیر فنی نشــان، این نقشه و مسیریاب بومی 
در ۳ ماه گذشــته علی رغم تمرکز بر مقابله با کرونا از توسعه محصول خود 
غافل نشده است. جلم بادانی در رابطه با قابلیت های نشان در زمینه حمل و 
نقل پاک توضیح داد: »در حال حاضر در ۲۷ شــهر و ۲۳ شهر که در اطراف 
آن ۲۳ شهر قرار دارند امکان مسیریابی سرویس های حمل و نقل همگانی با 
استفاده از نشان وجود دارد. در نسخه جدید نشان کاربران می توانند با کلیک 
بر هر ایستگاه از زمان رسیدن اتوبوس به آن ایستگاه مطلع شود. این قابلیت 
با همکاری شهرهای تهران و مشهد و با استفاده از ggg اتوبوس های به نشان 

اضافه شده است«.

مسیریابی دوچرخه با درنظر گرفتن شیب
جلم بادانی از اضافه شدن قابلیت مسیریابی با دوچرخه و مسیریابی پیاده به 
نشان خبر داد و گفت: »قابلیت مسیریابی با دوچرخه و پیاده برای سراسر ایران 
در نشان فراهم شده است. در مسیریابی با دوچرخه عالوه بر این که شیب را در 
نظر گرفته ایم بلکه سعی کرده ایم کاربر را به مسیرهای هدایت کنیم که مسیر 

مخصوص دوچرخه دارد«.

در اولين نشست خبری نقشه و مسيریاب بومی نشان مطرح شد

حدود۴0درصدتاکسیهایاینترنتیبا»نشان«مسیریابیهایمیکنند

سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در حالی 
در مقابل شــبهه دار بودن مدرک تحصیلی ۸ 
نماینده مجلس واکنش نشــان داد که گویی 

دفاع از حق نمایندگان بر گردن اوست. 
قضیه از این قرار است که مجلس شروع نشده، 
مشخص شــد که مدرک تحصیلی نماینده تفرش در مجلس یازدهم 
جعلی است. این در حالی است که با آغاز مجلس یازدهم باز خبر می 
رسد به مدرک ۸ نماینده دیگر نیز شبهه وارد است. پس از آنکه مدرک 
جعلی سینا کمالخانی منتخب تفرش در مجلس یازدهم از سوی وزارت 
علوم محرز شد و این نماینده با نظر شورای نگهبان از ورود به پارلمان باز 
ماند، اسداهلل عباسی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم از محرز شدن 
تخلف ۸ نماینده دیگر در مدرک حوزوی و دانشگاهی خبر داد. عباسی 

گفت: »مدارک برخی منتخبان مجلس یازدهم خدشه دار است.« 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شــورای نگهبان نیز از دِر حمایت از 
نمایندگان برآمد و روز شنبه در نشست خبری، در واکنش به سوالی 
مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان سابق مجلس اعالم کرد که مدارک 
تحصیلی و حوزوی ۸ نفر از منتخبان مجلس یازدهم دارای مشــکل 
است و موضع شورای نگهبان در این باره چیست؟ اظهار داشت: »بنده 
قباًل هم پاسخ دادم که آنچه تاکنون براساس گزارش های رسمی به ما 
واصل شده است، فقط درباره مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش بود 

و دیگر مطالب صرفاً در فضای رسانه ای و مجازی مطرح شده است.« بد 
نیست به همین بهانه سری به میدان انقالب، مرکز مدرک¬فروشی و 

پایان نامه فروشی بزنیم. 

کشف بیش از ۳0 هزار مدرک جعلی در میدان انقالب
 دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شــهروندی روز شنبه در حالی 
خبر از کشــف بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی در ســال ۹۸ در میدان 
انقالب داد که در ادامه آن افزود: »برخی مدیران سیاسی بدون حضور 

در کالس مدرک دکتری و ارشــد می گیرند. در برخی موسسات علنا 
مدرک فروخته می شود.« 

حال که این معضل در مجلس که نمایندگان کشــور در آن بر کرسِی 
قانون گذاری تکیه زده اند نفوذ کرده، چه عواقبی در انتظار جامعه ما 
خواهد بود؟ جامعه ای که برخی از قانون گذاران آن با خریدن مدرک، 

مراتب ترقی را طی می کنند. 
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، آسیب های مدرک گرایی 

در جامعه ایران را بررسی می کند.

برخی   با  مدرک  جعلی   وارد   بدنه  كارشناسی  و  تصميم گيری كشور می شوند

کشف  بیش از  30هزار  مدرک جعلی در سال 98
مصائب  مدرک فروشی 

           مردم چشم انتظار شفاف سازی اتهامات نمایندگان خود هستند

آفت  مدرک زدگی
بیتا شاه منصوری، استاد دانشگاه 

سال های سال است که آفت مدرک گرایی گریبان جامعه ما را گرفته است. نه تنها در قضیه مدیران سیاسی، که در کل اقشار اجتماعی ما این شرایط ایجاد می شود. این مساله تنها در دانشگاه های غیرمعتبر خالصه نمی شود و مساله امروز 
ما نیست. مساله صرفا مدیران سیاسی ما هم نیست. این معضل اجتماعی با نام »مدرک زدگی« در مدیران سیاسی بیشتر خود را نشان می دهد چون ما یک جامعه سیاست زده هستیم و تمام عملکرد مدیران سیاسی ما با ریزجزئیات به 
نمایش گذاشته می شود. زندگی ما ایرانیان نیز یک زندگی سیاسی است. ما چون جامعه سیاست زده هستیم بحث های سیاسی تا پایین ترین رده های اجتماعی در زندگی ما عجین شده به همین دلیل در قضیه مدیران سیاسی ما بیشتر 
بروز پیدا می کند و خودش را نشان می دهد. ولی در تمام اقشار ما هست و این معضل بسیار بزرگ و خاص جوامع مدرک زده است ازجمله ایران که افراد با مدرکشان شناسایی می شوند. یعنی مسائل و مشکالت ما را نیروهای متخصص 

برطرف نمی کنند. 
این موضوع یک موضوع ریشه ای است. نمی توانیم بگوییم دولت باید دخالت کند. چون ما جامعه سیاست زده شدیم، همه مسائل مان را سیاسی می بینیم و از دولت توقع داریم. بحث، بحث دولت نیست. بحث اینکه وزارت علوم جلوی 
این مجموعه ها را بگیرد نیست. اگر جلوی این مجموعه ها گرفته شود این مشکل یک جای دیگر خود را نشان می دهد. چند سال پیش مشخص شد که تعدادی از اساتید دانشگاه تهران، مدارک خود را از موسسات غیرمعتبر اروپایی و 
آمریکایی گرفته بودند. نمونه بارز آن که در جامعه ما رخنه کرد بود و دفتر نمایندگی داشت، فروش مدرک به نام دانشگاه هاروارد بود. منظور این است که چون قضیه خیلی کهنه است و در جامعه ما نهادینه شده مثل یک سری مسائل و 
مشکالت مان، قبل از هر چیز ما نیاز به فرهنگ سازی داریم. دوم اینکه دولت نباید در این امر دخالت کند. وزارت فرهنگ و آموزش عالی یک سازمان دولتی است. در حال حاضر دولت تبدیل به یک موجود فربه شده که مشکالت خود را 
نیز نمی تواند حل کند. مدیران جامعه ما برای ما تصمیم می گیرند و خط مشی مشخص می کنند. نتیجه تصمیمات آنهاست که در زندگی شخصی ما تاثیر می گذارد و به همین دلیل یک نفر باید درگیر شود. ولی آن یک نفر دولت نیست، 
بلکه تشکل های مردم نهاد و NGOها هستند که باید تقویت شوند و دخالت کنند. آن تشکل ها هستند که می توانند تعیین کننده باشند. اگر یک اداره دیگر در وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایجاد شود به نام »اداره شناسایی واحدهای 
آموزشی متخلف«، با شکل گیری این اداره، دوباره وزارت فرهنگ و آموزش عالی عریض تر خواهد شد و نیاز به بودجه، نیروی انسانی، امکانات و.. خواهد بود و نهایتا به بوروکراسی حاکم بر فضای اداری سیستم اداری بیمار ما یک ویروس 
دیگر تزریق می شود. راهکار آن دخالت دولت نیست، دولت می تواند حمایت کند و حمایت آن می تواند در قالب حمایت از NGOها باشد؛ آن زمان که تشکل های مردم نهاد را جدی بگیرد. در حال حاضر این تشکل ها به صورت خودجوش 

و خودخواسته یک سری حرکت ها می کنند و چون حمایت و پشتیبانی نمی شوند، تبدیل به واحدهای تجاری می شوند. در صورتی که تشکل مردم نهاد بافت و ساختار تجاری ندارد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد
افزایش تقاضای ضمانت نامه شرکت های دانش بنیان در سال ۹۸

معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی از افزایش تقاضای ضمانت نامه شرکت های دانش بنیان از صندوق نوآوری در سال ۹۸ خبر داد و گفت: صدور این 
میزان ضمانت نامه منجر به انعقاد بیش از 300 قرارداد برای فروش محصوالت دانش بنیان در کشور شده است.
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