
ســخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران ضمن 
اعالم ممنوعیت برگزاری هرگونه کالس آموزشی 
حضوری تا زمان بازگشایی رسمی مدارس گفت: 
با توجه به اینکه شــرایط فعلی کشــور مساعد 
نیست از مدارس درخواســت جدی داریم که به 
صورت قطعی از برگزاری کالس های آموزشــی 

خودداری کنند.
به گزارش ایسنا، مسعود ثقفی در جمع خبرنگاران 
در این باره گفت: از آنجایی که وضعیت کشور به 
لحاظ همه گیری ویروس کرونا با توجه به توصیه 
ستاد مرکزی مقابله با کرونا، وضعیت شکننده ای 
است و هر روز شــاهد افزایش آمار مشکالتی که 

بابت این بیماری پدید می آید هستیم و سالمت 
دانش آموزان برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، لذا اعالم می کنم که هرگونه فعالیت فوق 
برنامه آموزشی درسی در مدارس شهر تهران تا 
آغاز بازگشــایی مدارس به صورت کامل ممنوع 

است.
وی افزود: هیچ مدرسه ای اجازه ندارد کالس های 
حضوری برای دانش آموزان برگزار کند و در آن 

کالسها آموزشهای درسی ارائه کند.
ســخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران ضمن 
اعالم ممنوعیــت برگــزاری هرگونــه کالس 
آموزشــی حضوری درســی گفت: اگر والدین 

با مواردی بر خــالف این مورد مواجه شــدند و 
مدرســه ای تخلف کرد بالفاصله به واحد ارزیابی 
عملکرد آموزش و پرورش شــهر تهران با شماره 
۸۸۹۶۴۰۰۶ اعــالم کنند. بازرســان ما حضور 
 پیدا کرده و در صــورت احراز تخلــف برخورد 

می کنند.
ثقفی تاکید کرد که برای برگزاری هرگونه کالس 
تابع تصمیمات ســتاد ملی کرونا هســتیم و با 
توجه به اینکه شرایط فعلی کشور مساعد نیست 
درخواســت جدی از مدارس داریم که به صورت 
قطعی از برگزاری کالس های آموزشی خودداری 

کنند.

در خردادماه امسال بیشترین افزایش هزینه خانوار 
ایرانی برای تامین کاالهای خوراکی به گروه حبوبات 
برمی گردد، که افزایش تا ۱۲۵ درصدی نیز بین این 
گروه وجود دارد. در برخی اقالم نیز کاهش قیمت 

ثبت شده که تا ۳۶ درصد می رسد.
به گزارش ایسنا، گزارش  رسمی مرکز آمار از تغییر 
شــاخص قیمت کاال و خدمات در خــرداد از این 
حکایت داشت که  تورم ساالنه در خردادماه تا ۲۷.۸ 
درصدرسیده است. در عین حال که با تغییر تورم 
نقطه  به نقطه، خانوارهای کشــور به طور میانگین 
۲۲.۵ درصد بیشــتر از خرداد ۱۳۹۸ برای خرید 
یک »مجموعه کاالها و خدمات یکســان« هزینه 

کرده   بودند. اما تازه ترین گــزارش از وضعیت تورم 
کاالهای خوراکی در بین ۲۴ گروه نشــان می دهد 
که پنج قلم در خرداد امســال نسبت به همین ماه 
در سال گذشته کاهش قیمت داشته اند؛ به طوری 
که گوشت گاو و گوساله با کاهش ۹.۸ درصدی به 
طور متوسط در هر کیلوگرم ۸۳ هزار و ۸۰۰ تومان، 
گوشت گوسفند با ۶ درصد کاهش ۹۸ هزار و ۶۰۰ 
تومان، سیب زمینی با ۳۶.۶ درصد کاهش ۴۲۰۰ 
تومان، پیاز بــا ۲۳.۷ درصد کاهش ۳۴۰۰ تومان و 
رب گوجه فرنگی با ۱۹.۶ درصد کاهش هر کیلو به 
 طور متوسط ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان در بازار عرضه 

شده است.

اما در برخی اقالم افزایش قابل توجهی وجود دارد 
که عمدتا در گروه حبوبات است. هر کیلو عدس در 
خردادماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته 
۱۲۵.۷ درصد گران شده و هر کیلو به طور متوسط 
۲۱ هزار و ۹۰۰ تومان فروش رفته است. همچنین 
لوبیا چیتی با ۶۳.۳ درصد رشد هر کیلو ۲۶ هزار و 

۳۰۰ تومان عرضه شده است.
افزایش قیمت در برخی اقالم دیگر نیز قابل توجه 
اســت که از جمله آنها می توان بــه چای خارجی 
بســته ای که با ۷۶ درصد افزایــش قیمت به طور 
متوســط ۶۱ هزار و ۹۰۰ تومان فروش رفته است 

اشاره کرد.

شرکت توانیر موظف شد سازوکار خرید و اختصاص میزان برق صرفه جویی 
شده را برای مصرف نهائی به هر یک از کاربردهای رایج از جمله استخراج رمز 

ارزها فراهم کند.
براســاس این دســتورالعملی که همایون حائری، معاون وزیــر نیرو در امور 
برق وانرژی صادر کرد، دارنده گواهی صرفه جویی مجاز اســت معادل انرژی 
الکتریکی مندرج در گواهی را بر اساس مقررات جاری، از طریق بورس انرژی 
)به طور مستقیم و یا از طریق قراردادهای دو جانبه با مالک نیروگاه( خریداری 
و برای مصرف نهایی به هریک از کاربرهای رایج از جمله استخراج رمزارزها، 

تخصیص دهد.

براســاس این دســتور العمل کــه در اجــرای بنــد ۴-۳ مصوبه شــماره 
۹۸/۳۶۳۷۶/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۸/ ۰۸/ ۱۳۹۸  صادر شــده است، شرکت توانیر 
با هدف بسترسازی الزم و تشویق ســرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی 
انرژی الکتریکی، موظف خواهد بود موارد درج شده در این ابالغ را اجرایی کند.

براساس بند اول این دستور العمل متقاضی سرمایه گذاری، موظف است ضمن 
ارائه طرح پیشنهادی، تاییدیه شرکت توانیر در خصوص زمان و محل اجرای 
طرح را دریافت و شــرکت توانیر نیز موظف خواهد بود ســاز و کار مربوط به 

مشارکت سرمایه گذاران در طرح های بهینه سازی را فراهم نماید.
برپایه بند دوم این دستورالعمل نیز شرکت توانیر موظف است، با رعایت مقررات 

جاری، ســاز و کار الزم برای اندازه گیری و صحه گــذاری )M&V( انرژی 
الکتریکی صرفه جوئی شده را فراهم نماید.

برمبنای بند ســوم این ابالغیه برای طرح هائی که تائیدیه بند )۱( را گرفته و 
مطابق ســاز و کار بند )۲( منجر به صرفه جوئی انرژی الکتریکی می شوند، از 
زمان آغاز بهره برداری طرح، معادل انرژی الکتریکی صرفه جوئی شــده در 
طول عمر طرح )حداکثر به مدت ده ســال(، گواهی صرفه جویی به سرمایه 

گذار تعلق می گیرد.
همچنین براساس تبصره گنجانده شــده در این همین بند، با هدف تسهیل 
سرمایه گذاری، شرکت توانیر موظف است فهرست طرح های دارای اولویت را 

اعالم کند. برپایه بند چهارم این دستورالعمل، گواهی صرفه جوئی، نشان دهنده 
حق مالکیت بر میزان انرژی الکتریکی مندرج در آن در دوره اعتبار گواهی است 
و امکان انتقال به غیر را نیز دارد. درهمین زمینه شــرکت توانیر موظف است 

با همکاری شرکت بورس انرژی تمهیدات الزم را در این زمینه صورت دهد.
در بند پنجم این ابالغیه همچنین تصریح شده است: دارنده گواهی صرفه جوئی 
مجاز است معادل انرژی الکتریکی مندرج در گواهی را بر اساس مقررات جاری، 
از طریق بورس انرژی )به طور مســتقیم و یا از طریق قراردادهای دو جانبه با 
مالک نیروگاه( خریداری و برای مصرف نهایی به هر یک از کاربرهای رایج از 

جمله استخراج رمز ارزها، تخصیص دهد.

در حالیکه قرار بود تا پایان خرداد اضافه برداشت خرید 
سهام دولتی به حساب سهام داران برگردد، همچنان پول 
برخی سهامداران برنگشته که معاون وزیر اقتصاد اعالم 
کرد: این پول نزد ما نیست و به بانک ها برگشته است؛ لذا 
کسانی که از طریق بانک برای خرید سهام دولتی اقدام 
کرده اند و اضافه برداشت داشته اند، به بانک خود مراجعه 
کنند و درخواست برگشــت آن را بدهند. همچنین 
افرادی که از طریق کارگزاری  سهام خریده اند و با این 

مشکل روبرو هستند، به کارگزاری خود مراجعه کنند.
به گزارش ایســنا، از آنجاکه خریداران سهام دولتی با 
مشکالتی چون اضافه برداشت و عدم ثبت دارایی  در 
پرتفوشان مواجه شده بودند، معاون وزیر اقتصاد گفته 
بود که با اتمام بررسی اطالعات موجود در این زمینه، 
این مشکالت تا پایان خرداد ماه برطرف می شود اما پس 
از گذشت این زمان، مجدد برخی افردای که نسبت به 
خرید این نوع سهام اقدام کرده بودند، عنوان کردند که 

دو میلیون تومان اضافه از حساب کارگزاری یا خودشان 
بلوکه بوده و هنوز برنگشته است. در این زمینه، معاون 
امور بانکــی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ایســنا، 
اینگونه توضیح داد که هر گونه اضافه پرداختی که در 
صندوق های ETF دریافت شده، به بانک ها برگشت 
داده شــده و در حال حاضر در این صندوق به ازای هر 
فردی که عضو صندوق است، بیشتر از دو میلیون تومان 

پولی نزد ما نیست.

یونیت های صندوق واسطه گری دارا یکم که اردیبهشت 
ماه امسال، هر واحد ۱۰ هزار تومان پذیره نویسی شد، در 
معامالت امروز به حدود ۲۹ هزار تومان رسید. با آغاز سه 
روز از معامله پذیر شدن واحدهای صندوق سرمایه گذاری 
واسطه گری یکم که با نماد معامالتی دارا یکم، در حال 
عرضه بخشی از سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه 
است، قیمت این واحدها که در هنگام پذیره نویسی در 
اردیبهشت ماه امسال، ۱۰ هزار تومان تعیین شده بود، به 
حدود ۲۹ هزار تومان در روز گذشته معامالت امروز رسید. 

بازدهی ۱۷۹ درصدی این یونیت های سرمایه گذاری و 
رسیدن قیمت هر برگه تا ۲۹ هزار تومان، در حالی رخ داد 
که در هنگام پذیره نویسی، به هر متقاضی، ۲۰۰ یونیت تا 
سقف ۲ میلیون تومان عرضه شد که با آغاز معامالت آن 
در بازار سرمایه، ارزش دارایی های دارندگان این یونیت ها 
از ۲ میلیون تومان به ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده 
اســت.در معامالت امروز، ۱۰ میلیون و ۱۱۷ هزار سهم 
)واحد( دارا یکم خرید و فروش شد و ارزش معامالت امروز 

این نماد ۲۷۱ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان بود.

کنسرتقانون اخذ ۱۰ درصد از درآمد حاصل از کنسرت ها 
که سال گذشته نگرانی هنرمندان و فعاالن حوزه موسیقی 
را موجب شــده بود، با پیگیری های صنفی لغو شد. به 
گزارش ایسنا، سایت خانه موســیقی با انتشار خبر باال 
اعالم کرد، »دو سال پیش در سکوت خبری قانون »اخذ 
۱۰ درصد از درآمد حاصل از کنســرت ها« به تصویب 
رسیده بود که بعد از اطالع رســانی، موجب اعتراض و 
نگرانی شدید خانه موسیقی و همه هنرمندان و فعاالن 
موسیقی شــد. متعاقب اعتراض رسمی خانه، اکثریت 
قریب به اتفاق هنرمندان، ناشران و همه فعاالن این حوزه 
در بیانیه ها و نامه نگاری های متعدد اعتراض خود را نسبت 

به این قانون اعالم کردند و مســئوالن خانه موسیقی و 
نمایندگان اهالی موسیقی جلسات متعددی با مسئوالن 

دولتی و مجلس شورای اسالمی برگزار کردند.
در نتیجه با موافقت مســئوالن وزارت ارشــاد، به ویژه 
همکاری آقای اللهیاری مدیرکل دفتر موسیقی، سال 
گذشــته، به منظور حمایت از هنرمندان و به حداقل 
رساندن آسیب های احتمالی اجرای این قانون در وهله 
نخست برای موسیقی های سنتی، کالسیک و نواحی 
لغو شد.خوشبختانه با پیگیری های مستمر و اقدامات 
انجام شده، باالخره این قانون به طور کلی برای همه انواع 

موسیقی از بودجه سال جاری حذف شد.«

بانک مرکــزی جایگزینی ســکه ۵تومانی با اســکناس 
۵هزارتومانی را تکذیب و اعالم کرد: رئیس کل بانک مرکزی 
هیچ اظهارنظری درباره حذف صفر از پول ملی نداشــته 
است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صبح 
امروز خبری در فضای مجــازی به نقل از رئیس کل بانک 
مرکزی پخش شد مبنی بر اینکه سکه ۵تومانی جایگزین 
اسکناس ۵هزارتومانی و سکه ۲تومانی جایگزین اسکناس 
۲هزارتومانی خواهد شد. در این مطلب اظهاراتی درخصوص 
حذف صفر از پول ملی و هزینه های امحای اسکناس به نقل 

از عبدالناصر همتی مطرح شده بود که ساعتی بعد از سوی 
روابط عمومی بانک مرکزی تکذیب شد.بر همین اساس و 
با توجه به انتشار خبری مبنی بر اظهارنظر رئیس کل بانک 
مرکزی در خصوص جایگزینی سکه ۵تومانی با اسکناس 
۵هزارتومانــی، روابط عمومی بانک مرکــزی اعالم کرد: 
رییس کل بانک مرکزی طی روز جاری در جلسه صحن 
علنی مجلس حضور نداشته و ظرف دو ماه گذشته و از زمان 
تشکیل مجلس جدید در خصوص الیحه حذف صفر از پول 

ملی هیچ گونه اظهارنظری نکرده است.

وی بــا تاکیــد براینکه اکنــون پــول اضافه  نزد 
صنــدوق ETF نیســت و بــه بانک هــا داده 
شــده اســت، گفت: بنابراین چنــد روزی طول 
 می کشــد تا بانک ها این مبلغ اضافــه را به مردم

 برگردانند.
معمارنژاد اعالم کرد: کســانی کــه از طریق بانک 
برای خرید ســهام دولتی اقــدام کرده اند و اضافه 
برداشــت داشــته اند، به بانک خود مراجعه کنند 

و درخواســت برگشــت آن را بدهند. همچینن، 
افرادی که از طریــق کارگزاری های خــود اقدام 
به خریــد این ســهام کرده انــد و با این مشــکل 
 روبرو هســتند، بــه کارگــزاری خــود مراجعه 

کنند.
معاون وزیــر اقتصاد همچنین درباره ثبت شــدن 
این ســهام در پرتفوی خریداران گفت: تا امروز هر 
یونیت صندوق های ETF معادل ۳۱ هزار تومان 

معامله شده اســت که به مرور زمان این سهام در 
پرتفوی خریداران ثبت می شود و ممکن است که 
از سمت کارگزاری ها مشکلی در این زمینه ایجاد 
شده باشد. شاید فردی کد بورسی داشته اما از بانک 
این سهام را خریداری کرده و بانک هم این سهام را 
در کارگزاری خود برده باشد، درحالیکه فرد مورد 
 نظر قبال بــا کارگزاری دیگــری در بورس فعالیت 

می کرده است.

متوسط قیمت و تورم ۲۴ کاالی خوراکیممنوعیت برگزاری کالس های آموزشی حضوری تا زمان بازگشایی رسمی مدارس

فروش انرژی صرفه جویی شده،به ماینرها مجاز شد

خریداران سهام دولتی برای اضافه برداشت پول شان به بانک و کارگزاری مراجعه کنند 

۲ میلیون توماِن دارندگاِن دارا یکم،  
حدود ا ۶ میلیون تومان شد

بانک مرکزی جایگزینی سکه  ۵تومانی با اسکناسقانون اخذ ۱۰ درصد از درآمد کنسرت ها کال لغو شد
 ۵ هزارتومانی را تکذیب کرد

اضافه برداشت ها به بانک ها برگشته است
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مانع تراشی در  ورود   
استارت آپ ها  به بورس

منابع وام
 و دیعه مسکن
 آماده شد

اسالمی:
ارز ۴۲00 تومانی 

باید کال 
حذف شود
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سرپرست  وزارت صمت:

سرمقاله

يادداشت دو

يادداشت يک

عواقب رشد 
غیرواقعی  بورس 

فرصت طالیی رونق بورس  
برای استارت آپ ها 

حلقه اصلی تامین مالی 
استارت آپ ها 

منشا تورم در تمام بازارها و 
اقتصاد از ناحیه بازار سرمایه 
است. جدای از شوک های 
معمول و همیشگی که در 

اقتصاد ایران...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی 

  فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق تهران

  وحید شقاقی، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 3

متن کامل  د ر صفحه ۴

متن کامل  د ر صفحه ۴

۲

3

از 100 میلیون دالر عرضه شده
 4/3 میلیون دالر معامله شد
ادامه عرضه سنگین

 ارز در بازار

کاهش سهم زنان 
در فعالیت های اقتصادی

شاخص  بورس  با  رکورد شکنی  دوباره  وارد  کانال  یک میلیون و 500هزار واحدی  شد

هجوم  نقدینگی  مخرب  به  بورس
صفحه۲

صفحه3

باالترین  قیمت  تاریخی  طال  و  سکه
سکه  9  میلیون   و  50  هزار  و  هر گرم   طالی  18  عیار  875  هزار   تومان    شد

بازارساز با ادامه عرضه ســنگین در بازار ارز روز سه 
شــنبه نیز ۱۰۰ میلیون دالر وارد بــازار کرد که از 
میزان ۴.۳ میلیون دالر فروش رفته است. عرضه های 
سنگین بازارساز درحالی همچنان ادامه دارد که از 
هفته قبل تا کنون بیــش از ۶۰۰ میلیون دالر وارد 
بازار کرده است و احتماال در روزهای آینده همچنان 
این عرضه ها را ادامه دهد.تا ظهر روز سه شنبه  ۱۰۰ 
میلیون دالر با نرخ ۱۸ هــزار و ۸۹۰ تومان عرضه 
شده که از این میزان  ۴/۳ میلیون  دالر معامله شده 
است.همچنین  ۵/۲ میلیون یورو با نرخ ۲۱ هزار و 
۵۰ تومان نیز از صبح روز سه شنبه از سوی بازارساز 

عرضه شده که از این میزان...

مطالعات انجام شده و آمارهای موجود در کشور 
بیانگر افزایش روزافزون تعداد زنان بیکار اســت. 
وضعیت بازار کار زنان در ایران در سال های مختلف 
نوســاناتی داشــته و آمار و ارقام بیانگر آن است 
 که طی این سال ها بر میزان مشــارکت زنان در 
عرصه های اقتصادی کاهش و به تبع آن نرخ بیکاری 
آنان نیز در حال افزایش است. وقتی به مشارکت 
اقتصادی زنان نگاه می کنیم، تنها از پنج کشــور 
وضعیت بهتری داریم. عرضه نیروی کار زنان در 
سطح استان ها نیز بسیار محدود است تا جایی که 
در برخی استان ها کمتر از ۱۰ درصد زنان به لحاظ 
اقتصادی فعالند. در همین رابطه مرکز پژوهش های 
 مجلس می گوید نرخ بیکاری زنان در سال ۱۳۹۸

 در ایران ۱۹ درصد بوده است...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر راه خبر داد:
منابع وام  و دیعه مسکن  آماده شد

وزیر راه و شهرسازی از تامین منابع وام ودیعه 
مسکن خبر داد و گفت: قرار نیست مستاجر 
اقســاط آن را بپردازد.به گزارش مهر، محمد 
اسالمی امروز گفت: بر اســاس مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا درباره تسهیالت حمایت از 
مستأجران مصوبه ای داشتیم چرا که التهابات 
بازار مسکن ســبب افزایش بی منطق اجاره 
بها شــده بود. در نتیجه جلسات متعددی با 
دستگاه های مختلف از جمله دستگاه قضائی 
برگزار کردیــم که نتیجه آن تعیین ســقف 
برای افزایش اجاره بها بــود و برای همه الزم 
االجرا است.وی ادامه داد: این نرخ ها بر اساس 
شاخص تورم و تطبیق معیشت و زندگی مردم 
در شهرهای مختلف تعیین شده و حداکثر نرخ 
مجاز برای افزایش اجاره بها در تهران ۲۵، در 
۷ کالنشهر ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد است.

وزیر راه و شهرســازی افزود: با توجه به اینکه 
اسباب کشی موجب گسترش ویروس کرونا 
می شــد تعیین کردیم که هر کــس قرارداد 
اجاره ای آن به اتمام می رســد موجر مکلف 
به تمدید قرارداد می شــود اما اگر مســتأجر 
تکالیف خــود را انجام ندهد بــا حکم دادگاه 
ملک را باید تخلیه کند. همچنین اگر مالک 
در این مدت مسکن را بفروشد مستأجر ظرف 
دو ماه باید واحد را تخلیــه کند ضمن اینکه 
اخذ کــد رهگیری برای معامالت مســکن و 
قراردادهــای اجاره الزامی است.اســالمی با 
بیان اینکه برخی مالکان اجازه را ۳ تا ۴ برابر 
افزایش داده اند اظهار داشــت: برای بســته 
حمایتــی منابع در نظر گرفته شــده که این 
بسته شــامل حمایت از مســتأجران و طرح 
اقدام ملی است که به زودی بخشی از آن در 
ستاد ملی کرونا و در بخشــی دیگر در ستاد 
اقتصادی دولت به تصویب می رسد.وی درباره 
وام ودیعه مستأجران نیز گفت: منابع این وام 
تهیه شده اما رقم آن هنوز قطعی نیست. این 
 تسهیالت به صورت ودیعه است و اقساط آن 

را مستأجر نمی دهد.

همه چیز درباره »ورود 2 مرحله ای« 
به اینترنت بانک مسکن

ورود به اینترنت بانک مســکن به منظور ارتقاء 
امنیت تراکنش های بانکی مشتریان از طریق 
این درگاه، دو مرحله ای شد.ساســان شیردل، 
مدیر امور فناوری اطالعــات و ارتباطات بانک 
مســکن در گفت وگو با پایگاه خبــری بانک 
مســکن- هیبنا ، با اعالم این خبــر افزود: از 
زمانی که موضوع بکارگیری رمــز دوم یکبار 
مصرف در شــبکه بانکی مطرح شد، این بحث 
نیز وجود داشت که نه فقط انجام تراکنش های 
بدون حضــور کارت، بلکه هر نوع اســتفاده از 
خدمات بانکی بدون حضور کارت مانند ورود به 
اینترنت بانک و همراه بانک نیز مشمول دریافت 
رمز یکبار مصرف می شود.وی با اشاره به افزایش 
آمار کالهبرداری های مالی از طریق فیشینگ 
در سال های اخیر بنا بر گزارش های پلیس فتا، 
تاکید کرد: از طرفی همــه بانک ها به نوعی در 
معرض موضوع جعل صفحــات اینترنت بانک 
توسط سودجویان برای سرقت اطالعات کارت 
مشتریان بانکی هستند و این امر سبب شد بانک 
مســکن با توجه به اینکه زیرساخت فنی الزم 
برای دو مرحله ای کردن ورود به اینترنت بانک 
را فراهم کــرده بود، در ایــن زمینه پیش قدم 
شــود و به عنوان یکی از اولین بانک هایی که 
ضریب امنیت ورود به اینترنت بانک را دوچندان 
کرده اســت، به نوعی روش ترکیــب رمز دوم 
ثابت و یکبارمصرف را برای این امر بکار بگیرد.
شیردل در خصوص چگونگی ورود دو عاملی به 
اینترنت بانک مسکن توضیح داد: پیش از این 
کاربران اینترنت بانک با وارد کردن نام کاربری 
و رمز عبور ایستا یا توکن سخت افزاری به این 
سرویس دسترســی پیدا می کردند؛ اما از روز 
چهارشنبه هفته گذشته، عالوه بر این مرحله، 
در گام بعدی یک کد امنیتی به صورت پیامک 
به شــماره تلفن همراه کاربر ارســال می شود 
که باید آن را نیز در فیلــد مربوطه وارد کند تا 
بتواند به ســرویس اینترنت بانک دسترســی 
پیدا کند.وی با تاکید بر افزایش ضریب امنیت 
مشتریان کاربر اینترنت بانک با استفاده از ورود 
دو مرحلــه ای، توضیح داد: با ایــن اقدام عمال 
عالوه بر رمز ثابت اینترنت بانک، یک رمز یکبار 
مصرف نیز در هر نوبت ورود برای مشتری صادر 

و به تلفن همراه او پیامک می شود.

خبر

بانک ها

د ر شرایطی که تولید و بنگاه ها 
به دلیل تحریم ها، کمبود مواد 
اولیه، کرونا و دیگر مســائل در 
شرایط مناسبی به سر نمی برد، 
رشد سهام شــرکت ها در بازار 
سرمایه، سهامداران را ذوق زده و کارشناسان را نگران کرده 
است. کارشناسان منشاء رشد خیره کننده شاخص بازار سهام 
را نقدینگی ویرانگری می دانند که بازارها را به هم می ریزد و 
دستاورد تورمی دارد. به گفته کارشناسان منشا تورم در تمام 
بازارها و اقتصاد از ناحیه بازار ســرمایه است. جدای از شوک 
های معمول و همیشگی که در اقتصاد ایران وجود دارد یک 
منشا جدیدی هم برای این افزایش قیمت ها بوجود آمده که 
رشد نقدینگی جدید است. رشد غیرواقعی بازار سرمایه که 
نتیجه سیاست های نامناسب و مخرب دولت است موجب 
شد تا بازار طال و ســکه و حتی دیگر بازارها دچار افزایش بی 
سابقه قیمتی شوند.با این وجود گفته می شود اینکه دولت 
در شــرایط کاهش درآمدهای نفتی  به سمت تامین مالی از 
طریق بازار سرمایه برود، بدون شــک اقدام مناسبی است، 
اما رشد تصنعی و کاذب بازار سرمایه و نقدینگی جمع شده 
در این بازار نگران کننده اســت. شاخص بورس در پایان 
معامالت روز سه شــنبه با ثبت دو رکورد تاریخی با 
افزایش بیش از ۶۴۰۰۰ واحدی بــرای اولین بار از 
مرز کانال ۱۵۰۰۰۰۰ واحدی عبــور کرد و به یک 
میلیون و ۵۴۶ هزار و ۸۵۰ واحد رسید.آمار معامالت 
بورس، نشان می دهد که شاخص های بورس در پایان 

داد و ستدهای روز ســه شنبه با میانگین رشد ۴.۳۶ 
درصد مواجه شدند و در عین حال بیش از ۱۰.۰۰۰ 
میلیارد تومان در صف های خریــد باقی ماندند که 
نشان می دهد چه حجمی از نقدینگی منتظر ورود به 

بازار سهام است.

صعود دسته جمعی شاخص ها
بر اساس آ مارهای معامالتی، روز جاری اکثر شاخص های 
بورس با رشــد دسته جمعی مواجه شــدند به طوری که 
شاخص کل با ۶۴۹۱۱ واحد صعود معادل ۴.۳۸ درصد به 
یک میلیون و ۵۴۶ هزار و ۸۵۰ واحد، شاخص قیمت »وزنی 
- ارزشی« با ۱۷۱۸۶ واحد افزایش معادل ۴.۳۸ درصد به 
۴۰۹ هزار و ۵۵۶ واحد، شاخص کل »هم وزن« با ۱۸۲۸۸ 
واحد رشــد معادل ۴.۲۱ درصد به ۴۵۳ هزار و ۴۰ واحد، 

شاخص قیمت »هم وزن« با ۱۲۰۵۷ واحد افزایش معادل 
۴.۲۱ درصد به ۲۹۸ هزار و ۶۵۸ واحد، شاخص آزاد شناور 
با ۸۹۶۲۵ واحد افزایش معادل ۴.۵۸ درصد به ۲ میلیون 
و ۴۸ هزار و ۵۶۶ واحد، شاخص بازار اول با ۴۸۱۱۸ واحد 
۶۴۰۵۱ معادل ۴.۳۱ درصد به یک میلیون و ۱۶۴ هزار ۳۱۵ 
واحد و شاخص بازار دوم با ۱۲۸۵۷۴ واحد صعود معادل 

۴.۴۹ درصد به ۲ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۲۲۴ واحد رسید.

نمادهای تأثیر گذار
از سویی دیگر روز سه شنبه۷ نماد »فارس با ۴۳۳۷ واحد، 
فوالد با ۴۲۳۰ واحد، فملی با ۳۷۴۸ واحد، شستا با ۲۷۴۱ 
واحد، کگل با ۱۸۴۷ واحد، شپنا با ۱۷۳۴ واحد و تاپیکو 
با ۱۶۴۹ واحد« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 

بورس بر جای گذاشتند.

رشد نماگر صنایع
این گزارش می افزاید، روز سه شنبه شاخص های صنایع 
تاالر شیشه ای نیز با رشد مواجه شــدند به طوری که 
شــاخص صنایع »ذغال ســنگ با ۲۱۶۱ واحد صعود 
معادل ۷.۵۴ درصد به ۳۰ هــزار و ۸۳۷ واحد، زراعت با 
۲۱۴۶۸ واحد افزایش معادل ۷.۳۱ درصد به ۳۱۵ هزار 
و ۷۶ واحد، غذایی بجز قند با ۵۱۰۹ واحد رشد معادل 
۶.۷۲ درصد به ۸۱ هزار و ۱۳۳ واحد، اداره بازارهای مالی 
با ۱۲۳ واحد افزایش معادل ۴.۴۶ درصد به ۲ هزار و ۲۷ 
واحد، خودرو با ۱۸۹۲۱ واحد صعود معادل ۵.۳۸ درصد 
به ۳۷۰ هزار و ۹۵۲ واحد، محصوالت چرمی با ۳۰۴۹ 
واحد رشد معادل ۵ درصد به ۶۴ هزار و ۴۹ واحد، وسایل 
ارتباطی با ۵۲۱۹ واحد افزایش معادل ۵ درصد به ۱۰۹ 

هزار و ۷۰۰ واحد« رسید.

بیشترین افزایش قیمت ها
در عیــن حال نگاهــی به آمارهــای معامالتــی روز 
سه شنبه بازار سهام مشــخص می کند: قیمت سهام 
نمادهــای »غپاک، ختوفــا، خاهن، بــورس، زپارس، 
غشاذر و زمگسا« بیشــترین افزایش قیمت و نمادهای 
»انرژی، قصفها، کفپارس، فاما، پاسا، قپیرا و کبورس« 
بیشــترین کاهش قیمت را در بازار ســهام رقم زدند و 
در تابلوهای بورس به ثبت رســیدند.به این ترتیب، در 
پایان داد و ســتدهای بورس، در یــک میلیون و ۱۵۹ 
هزار نوبــت معامالتی، ۵ هــزار و ۸۰۰ میلیــارد برگه 
 اوراق بهادار به ارزش ۱۰۳ هــزار و ۵۵۵ میلیارد تومان

 در بورس معامله شد.

شاخص  بورس  با  رکورد شکنی  دوباره  وارد  کانال  یک میلیون و 500هزار واحدی  شد

هجوم  نقدینگی  مخرب  به  بورس

از 100 میلیون دالر عرضه شده 4/3 میلیون 
دالر معامله شد

ادامه عرضه سنگین ارز در بازار
بازارســاز با ادامه عرضه ســنگین در بازار ارز روز ســه 
شــنبه نیز ۱۰۰ میلیون دالر وارد بازار کرد که از میزان 
۲.۲ میلیون دالر فروش رفته است.به گزارش تسنیم، 
عرضه های سنگین بازارساز درحالی همچنان ادامه دارد 
که از هفته قبل تا کنون بیش از ۶۰۰ میلیون دالر وارد 
بازار کرده است و احتماال در روزهای آینده همچنان این 
عرضه ها را ادامه دهد.تا ظهر روز سه شنبه  ۱۰۰ میلیون 
دالر با نرخ ۱۸ هزار و ۸۹۰ تومان عرضه شده که از این 
میزان  ۲/۲ میلیون  دالر معامله شده است.همچنین  ۵/۲ 
میلیون یورو با نرخ ۲۱ هزار و ۵۰ تومان نیز از صبح روز 
سه شنبه از سوی بازارساز عرضه شده که از این میزان  
۸۰ هزار یورو معامله شده است؛ گفتنی است نرخ فروش 
دالر و یورو نسبت به دیروز کاهش یافته است.بررسی های 
صورت گرفته از معامالت ارزی در بازار ارز تهران حاکی 
از آن اســت که تقاضای خرید به طور چشــم گیری در 
نرخ های اعالمی در کانال ها به شدت کاهش یافته است و 
نرخ معامالت در بازار رسمی به مراتب پایین تر می باشد.

گفتنی است، بازارساز از روز سه شنبه تا ظهر پنج شنبه 
هفته گذشته بیش از ۱۸۰ میلیون دالر در بازار عرضه 
داشته است، ضمن اینکه روز شــنبه ۷۱ میلیون دالر، 
یکشنبه ۱۲۰ میلیون دالر، دوشنبه ۱۲۰ میلیون دالر و 
روز سه شنبه نیز ۱۰۰ میلیون دالر عرضه ارز داشته است.
بعد از ثبت رکوردهای باال در بازار ارز و عبور دالر از کانال 
۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان با ورود بازارساز به بازار قیمت ها 
تغییر جهت داد و با ســیر نزولی همراه شد.صرافی ها و 
فعاالن بازار پیش بینی می کنند عرضه های ارز از سوی 
بازارساز در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد و همین 
امر سبب کاهش بیشتر قیمت ها خواهد شد. نکته مهم 
در بازار ارز این است که در روزهای اخیر خریداری در بازار 
وجود نداشته و تعداد فروشنده ها بسیار بیشتر از خریداران 
است؛ تشدید نوسانات و ورود بازارساز به بازار موجب شده 
است فروشنده ها بیشتر شوند.گفتنی است، قیمت دالر 
برای فروش هم اکنون در بازار متشکل ارزی ۱۸ هزار و 
۸۹۰ تومان و صرافی های بانکی ۱۸ هزار و ۹۹۰ تومان 

اعالم شده است.

عقب نشینی دالر به کانال ۱۸ 
هزار تومانی  

دالر در صرافی های بانکی روز ســه شنبه در مقایسه با 
روز معامالتی گذشته ۶۰ تومان کاهش قیمت داشت 
و به بهای ۱۸ هزار و ۹۹۰ تومان فروخته شــد.قیمت 
خرید و فروش یورو نسبت به دیروز ثابت بود و هر یورو 
نیز ۲۱ هزار تومان و نرخ فروش آن ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان 
شد.میانگین بهای هر یورو در روز معامالتی گذشته در 
سامانه سنا ۲۱ هزار و ۲۸۸ تومان و هر دالر ۱۹ هزار و ۸۹ 
تومان اعالم شده است.همچنین هر حواله دالر در سامانه 
نیما در روز معامالتی گذشــته ۱۶ هزار و ۶۲۷ تومان، 

حواله یورو نیز ۱۸ هزار و ۹۵۱ تومان به فروش رسید.

تفاهم نامه ایجاد پنجره واحد برای ورود 
شرکت های خصوصی به بورس امضا شد

خیــز بخش خصوصــی برای 
استفاده از فرصت بورس

باوجود امتیازهای ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی 
به بازار سهام اما نقدها و نیازهایی هم در این باره مطرح 
شده است. از جمله این نقدها طوالنی بودن مدت زمان 
پذیرش بنگاه هاســت.در آخرین نشست شورای گفت 
وگو، تفاهم نامه ای برای ایجــاد پنجره واحد برای ورود 
شــرکت های بخش خصوصی به بازار سرمایه به امضا 
رسید. این تفاهم نامه با حضور نمایندگان از اتاق ایران، 
شرکت بورس تهران، فرابورس ایران و جامعه حسابداران 
رسمی امضا شده است تا درگاهی برای ارزیابی، اقدام و 
پایش تامین مالی شخصیت های حقوقی بخش خصوصی 
از بازار سرمایه ایجاد شود. حسین سالح ورزی نائب رئیس 
اتاق ایران اعالم کرد طراحی و پیاده سازی این درگاه بر 
عهده اتاق ایران اســت.به این ترتیب بورس ایران که به 
فرصتی طالیی برای تامین مالی در سال ۹۹ تبدیل شده، 
عالوه بر دولت به منبع تامین مالی شرکت های خصوصی 
هم تبدیل می شود. هرچند به طور معمول در کشورهای 
توسعه یافته تامین مالی بنگاه های بزرگ از بازار سرمایه 
انجام شده و بنگاه های کوچک به ســراغ بانک ها می 
روند اما در ایران، در سال های گذشته بیشتر بنگاه ها، 
متوسط، بزرگ و کوچک مشتری شبکه بانکی بوده اند. 
با رونق بورس در  دوسال اخیر و جذب باالی نقدینگی در 
بازار سهام، فضای کسب وکار ایران در آستانه تغییر رویه 
گذشته خود قرار گرفته است.حضور بیشتر بنگاه های 
بخش خصوصی در بورس می تواند به بهبود ســاختار 
این بخش هم کمک کند. به گفت حســن فروزان فرد، 
رئیس کمیسیون »حمایت قضایی و مبارزه با فساد« اتاق 
بازرگانی تهران عمده شرکت های بخش خصوصی درک 
واقعی و درستی از هویت حقوقی خود ندارند حال آنکه 
بازار سرمایه می تواند در اصالح ساختار بخش خصوصی 

در چارچوب شرکت داری، اثرگذار باشد.

اخبار

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هشتم،شماره ۱950| چهارشنبه  ۱۱  تیرماه ۱399

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد که سعی ما این است 
که طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان تیر ماه سال 
جاری، تعداد روزهای عرضه اولیه سهام شرکت های بورسی 
از یک روز به دو روز در هفته افزایش یابد.به گزارش ایسنا، 
فرهاد دژپسند در نود و ششمین جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: یکی از مباحث بسیار 
مهمی که باید به طور متمرکز به آن پرداخته شود، بهبود 
فضای کسب و کار است که خوشبختانه با پیگیری های 
انجام شده در این زمینه اقدامات مهم و ارزشمندی انجام 
شده اســت و ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای شروع 
کســب وکار یکی از این اقدامات بود که با این اقدام، طول 
زمان فرآیند صدور مجوزها از ۷۲.۵ روز به سه روز کاهش 
یافت.وی ادامه داد: در حال حاضر در سامانه G۴B )درگاه 
ملی مجوزهای کشور( زمان صدور مجوزها از ۵۵ روز در 
تیر ماه ۱۳۹۸ به چهار روز در اردیبهشت ۱۳۹۹ کاهش 
یافته است که این دست آورد بسیار خیره کننده و تحولی 
اساسی محسوب می شود. گمرک از طریق تسهیل فرایند 

تجارت خارجی هم محرک تولید در کشور و هم روان ساز 
صادرات و واردات است که بحمداهلل با تالش های صورت 
گرفته گمرک جمهوری اسالمی ایران  در راستای تسهیل 
تجارت خارجــی عملکرد خوبی در حــذف کنترل های 
فیزیکی و مزاحم داشته است.در ادامه وزیر اقتصاد گفت: 
پیاده سازی گمرک هوشــمند که بطور جدی در دستور 
کار گمرک است که انشااهلل کامل خواهد شد و این مهم 
سبب تسهیل تجارت کاالها و خدمات در کشور می شود. 
حمایت از تولید بدون توجه به محیط کســب و کار ابتر 
خواهد ماند. در این رابطه آنچه به عنوان یک مبنا می تواند 
مورد توجه قرار گیرد؛ بهبود فضای کسب و کار با در نظر 
گرفتن مراحل پسینی و پیشــینی تولید در کشور است.   
البته این تنها خاص بخش صنعت و معدن نیســت بلکه 
یک ضرورت برای همه بخش های اقتصاد است.به گفته 
دژپسند پیشرفت فناوری از عوامل مهم توسعه صنعت و 
معدن است که فناوری های نوین منجر به افزایش میزان 
اکتشــافات و ذخایر معدنی و مهمتر از همه دوری از خام 

فروشی، تولید محصوالت تحول  یافته و متناسب با شرایط 
روز و در نهایت افزایش بهره وری می شــود.وی اعالم کرد 
که بر اساس مصوبه  شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوای سه گانه، ورود ســازمان امور مالیاتی کشور 
به پرونده  ســال های ما قبل ۱۳۹۸ شــرکت هایی که در 
سال جاری در بورس پذیرش می شوند ممنوع است، لذا 
با این مصوبه، امکان تامین مالی از طریق بازار ســرمایه 
برای بنگاه های بیشتری فراهم شد. از رئیس کل گمرک 
جمهوری اسالمی ایران می خواهم در قالب کارگروهی با 
مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 
موضوع واگذاری تصدی گری و عاملیت ها از جمله، تخلیه، 
بارگیری، جابجایی و ... به بخش خصوصی را پیگیری کرده 
و نتایج را نیز در جلسات آتی شورا اعالم کند.همچنین طبق 
اعالم وزارت اقتصاد، این مقام مسئول ادامه داد: اگر گمرک 
هوشمند )به معنای واقعی کلمه( رو نمایی شود به نحوی 
که فعاالن اقتصادی هیچ نیازی به مراجعه حضوری برای 
دریافت خدمات از  گمرک را نداشته باشند.دژپسند با اعالم 

اینکه بورس امالک، مستغالت و امتیازات در آینده نزدیک 
راه اندازی خواهد شد، گفت: این اتفاق گام بلند و اساسی 
 در راستای تعمیق بازار سرمایه، تنوع ابزارهای تامین مالی 
و شفافیت قیمت ها در یک بســتر رقابتی است. با نقش 
آفرینی ســازمان بورس و اوراق بهادار توانســتیم کار را 
جلو ببریم و روز هشتم تیر )یکشنبه هفته جاری( موفق 
شدیم اولین جلســه هیات موسســان این بازار را برگزار 
کنیم. بنیاد شــهید و امور ایثارگران، بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی، ســتاد اجرایی فرمان امام )ره(، سازمان 
تامیــن اجتماعی، دانشــگاه آزاد اســالمی و ... از جمله 
دستگاه های دولتی و نهاد های عمومی هستند که برای 
عرضه اموال و مســتغالت خود و همکاری در راه اندازی 
این بورس اعالم آمادگی کرده اند.وی در پایان سخنانش 
اعالم کرد: سعی ما این اســت که طبق برنامه ریزی های 
انجام شده، تا پایان تیر ماه ســال جاری، تعداد روزهای 
 عرضه اولیه سهام شرکت های بورسی از یک روز به دو روز

 در هفته افزایش یابد.

سخنگوی دولت با اعالم اینکه صادرات غیر نفتی افزایش 
یافته است تصریح کرد که از ناحیه تامین ارز امروز مشکلی 
نداریم.به گزارش ایســنا علی ربیعی در نشست هفتگی 
خود با خبرنگاران ضمن تبریک میالد امام رضا)ع( اظهار 
کرد: رئیس جمهور محترم نکته مهمی را درباره ضرورت 
هماهنگی همه قوا در جلسه گذشته دولت اعالم کردند. من 
همینجا اعالم می کنم بنای دولت بر همکاری و هماهنگی 
برای گذشــت از بحران ها است. امروز آثار تخریب تحریم 
گسترده و همپوشانی اش با بیماری کرونا و تهدید های بی 
سابقه باند کاخ سفید و تالش هایی برای نا امن کردن کشور 

را شاهد هستیم. دولت در خط مقدم قرار دارد.

مطلع هستیم فشارهای اقتصادی فشار سختی 
به مردم وارد کرد

وی ادامه داد: در کنار این عملیات روانی گسترده هم دارد، 
صورت می گیرد. امروز باید بیش از گذشته همه قوا و نهادها 
و نهادهای مدنی کنار هم قرار بگیرند. ما مطلع هســتیم 
فشارهای اقتصادی فشار سختی به مردم وارد کرد.ربیعی 
تاکید کرد: دولت بنایی بــر افزایش قیمت گازوئیل ندارد. 
چند وقت پیش در فضای مجازی فیلمی درباره برخورد با 
دالالن پخش شد که برای چند سال پیش بوده، اما طوری 
رفتار کردند که گویی برای روز قبلش بوده است. در هفته 
صدها مطلب برای آسیب به روان جامعه پخش می شود. 
هوشیاری رسانه ها ، سخن سنجیده و کنار هم بودن مسیر 

ناگزیر ماست.

بنای دولت بر همکاری با همه قوا است
سخنگوی دولت مجدد خاطرنشــان کرد: بنای دولت بر 
همکاری با همه قوا و نهادهای مختلف برای یاری رساندن  
به مردم است.وی با اشاره به اهمیت امروز که در تقویم روز 
صنعت و معدن نامگذاری شــده است گفت: امسال بحث 
صنعت و معدن برای ما مهم تر از همیشه است. ما نیازمند 
جهش تولید بودیم و هستیم . با ممنوعیت ۲ هزار کاالی 
وارداتی شرکت های دانش بنیان پیشرفت پیدا کردند. رشد 
صنعت و معدن ما آینده نویدبخشی برای اشتغال و اقتصاد 
جلوی ما قرار داده است.وی با اشاره به سخن صنعتگران 
بزرگ جهان گفت: ایــران درحال تبدیل شــدن به یک 
کشور صنعتی است.وی با اشاره به رشد صنعت در کشور 
اظهارکرد: محصوالت تولیدی ما در سال ۹۸ به گونه ای بود 
که همه آنها رشد داشتند و در سال ۹۹ باید به رشد بیشتری 
دست پیدا کنیم که پایه ریزی هایی هم صورت گرفته است.

از ناحیه تامین ارز امروز مشکلی نداریم
ربیعی گفت: وقتی نفت تحریم شد، ما از صادارات آن محروم 
شدیم اما از ناحیه تامین ارز امروز مشکلی نداریم، ۲۰۰ طرح 
را با ۱۷۰ هزار میلیارد تومان افتتاح خواهیم کرد. صادرات 
غیر نفتی افزایش یافته است.  وی افزود: ۲۶ درصد سرمایه 

گذاری ها در مناطق محروم بوده است.ســخنگوی دولت 
ادامه داد: ما در الکتروگرافیکی  فوالد مشکالت داشتیم، اما 

امروز تولید می کنیم.

شرایط پذیرش در بورس را تسهیل کردیم
وی در پاسخ پرسشی درباره بازار بورس گفت: شرایط پذیرش 
در بورس و زمان را تسهیل کردیم. االن زمان از یک ماه فراتر 
نمی رود. در ماه آینده عرضه بلوکی پاالیشگاه تبریز را و شرکت 
سرمایه  گذاری امید را خواهیم داشت. با صحبتی که با وزیر 
محترم کار و رفاه اجتماعی داشتم، چهارشنبه عرضه بلوکی 
سیمان را نیز خواهیم داشت. یکشنبه هم اولین جلسه تاسیس 
بورس امالک تشکیل شــده و بنا به آغاز به کارش در این ماه 
است. افراد می توانند ســرمایه های خود را بیاورند در بورس 
سرمایه گذاری کنند. باید بورس را کمک کنیم. بحث اقتصادی 
اش هم به عهده دولت است.وی درباره تصمیم دولت درباره 
مستاجرین نیز تصریح کرد: ما تصمیم گرفتیم کلیه قراردادهای 
مسکونی استیجاری که مدت آن ها تا پایان مهر بود در صورتی 
که توافقی بین مالک و مستاجر صورت نگرفت، توسط خودشان 
، یک سال دیگر تمدید شود. برای تهران ۲۵ درصد ، برای ۱۰  
کالنشهر ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد افزایش اجاره بها 
در نظر گرفته نشده است.ربیعی با اشاره به نظارت دولت بر بازار 

مسکن گفت: بخشی از نظارت در این بازار مثل بازار دالر و یورو 
که امروز عرضه شده و تقاضایی ندارد، است. با این پدیده در بازار 
مسکن رو به رو بودیم و الزامی شد کلیه خرید و فروش ها در 
سامانه ای ثبت شود. این تصمیم بسیار کمک می کند که آمار 
و  اطالعات این بازار درست باشد. حمایت های گام به گامی  را 
برای تعدادی از مستاجرین باید انجام دهیم. این طرح در غالب 

بسته های حمایتی است.

مالیات بر مســکن های خالی از ماه آتی اجرا 
می شود

ربیعی با اشاره به تصمیم دولت درباره مالیات بر مسکن های 
خالی و خرید و فروش در این زمینه ، گفت: دولت اختیاری 
به سازمان مالیات داد و در آینده نزدیک سامانه ای در وزارت 
راه راه اندازی خواهد شد که به سازمان مالیات وصل می شود 
که اطالعات داده شود.وی خاطرنشان کرد: با مدل ارتباطی 
که به وجود آمد و به وجود آمدن سامانه پیش بینی ما این 

است که این طرح از ماه آتی اجرا خواهد شد.

تحریم های ۹4 قابل مقایسه با امروز نیست
ســخنگوی دولت درباره مهار گرانی و قیمت های افسار 
گســیخته، اظهارکرد: ما مدام درگیر این چالش بوده ایم 

و باید بگویم تحریم های ۹۴ قابل مقایسه با امروز نیست.
وی ادامه داد: فشــار حداکثری که امروز وجــود دارد را 
نمی توان نادیده گرفت، ریشــه علمی به وضعیت اقتصاد 

بازمی گردد. 

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اتکا به 
ساخت داخل و کاهش ارزبری و قطع وابستگی صنعت، 
تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام، توسعه صادرات 
و کنترل واردات و همچنین تنظیم و مدیریت بازار چهار 
ماموریت وزارت صمت در ســال جاری است.به گزارش 
ایسنا،  حسین مدرس خیابانی - سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت - در مراســمی که به مناسبت روز ملی 
صنعت و معدن با حضور معاون اول رئیس جمهوری در 
سالن خلیج فارس نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار 
شد، با بیان اینکه صنعتگران اجازه ندادند در سخت ترین 
شرایط تحریم لحظه ای چرخ تولید کشور متوقف و حتی 
کند شود خاطرنشان کرد: یادمان نمی رود که روزهای اول 
اسفند و با شیوع ویروس کرونا صنعتگران با تغییر و سه 
شیفته کردن خطوط تولید خود چگونه به کمک کشور 
شتافتند. امروز تولید ماسک کشور ۳۰ برابر شده و حدود 

۶ میلیون تولید ماسک داریم و صادرات لباس پرستاری، 
ماسک و ونتیالتور  را آغاز کردیم.وی با اشاره به سهم بخش 
صنعت و معدن در شــاخص های اقتصادی کشور افزود: 
امروز  ۴۵ درصد تولید ناخالص و ۳۳ درصد اشتغال و ۷۶ 
درصد صادرات غیر نفتی مربوط به بخش صنعت و معدن 
است. امروز با وجود همه محدودیت ها و محرومیت های 
ناشــی از تحریم و کرونا در همه حوزه های زیر مجموعه 
صنعت و معدن نه تنها کوچکتریــن وقفه ای در فعالیت 
واحدهای صنعتی ایجاد نشده، بلکه هر کدام در حال آغاز 
طرح های جدید صنعتی خود هستند.سرپرست وزارت 
صمت با بیان اینکه رشد اقتصادی کشورهایی نظیر آلمان 

و چین به دلیل شیوع کرونا کاهش یافته است، اظهار کرد: 
امروز تجارت دنیا ۱۳.۳ درصد کاهش یافته و نرخ بیکاری 
نیز در کل دنیا با کاهش مواجه شده است؛ در این شرایط 
طی سه ماهه نخست سال  ۱۳۹۹ با تالش صنعتگران ما 
در حوزه خودرو، پس از دو سال رشد منفی با تولید بیش از 
۲۰۰ هزار خودروی سواری ۹.۹ درصد رشد داشته ایم. این 
رشد در تولید آلومینیوم، سیمان، مس و ماشین لباسشویی 
نیز مشاهده می شود.مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه در 
مدت سه ماهه سال جاری که تحریم ها به اوج خود رسید، 
دستیابی به این اعداد و ارقام جای افتخار دارد، گفت: طی 
سه ماهه نخست ســال ۱۳۹۹ تولید تلویزیون در کشور 

۵۰ درصد رشد داشته است؛ این در حالیست که کسی 
باور نمی کرد ما تلویزیون ساز شویم با خروج سامسونگ و 
ال جی از بازار ایران این اتفاق رقم خورده است. همچنین 
با وجود اینکه از اسفند تا آخر اردیبهشت مرزهای کشور 
بسته شد، امروز شکاف صادرات ۴۲ درصدی که در دوماهه 
نخست شیوع کرونا بود، بدون گاز به رقم ۲۷ درصد رسیده 
است. رشد جوازهای تاسیس در سه ماهه نخست امسال 
نسبت به سه ماهه پارسال نیز بیش از ۲۷ درصد افزایش 
یافته است.وی ادامه داد: وزارت صمت در سال جهش تولید 
۴ ماموریت اصلی دارد که مهم ترین آن اتکا به ساخت داخل 
است؛ در این زمینه باید کاهش ارزبری و قطع وابستگی 
صنعت را کلید بزنیم. تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه 
تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات و تنظیم و مدیریت 
بازار از دیگر ماموریت هایی است که وزارت صنعت، معدن 

و تجارت در سال جاری پیگیری می کند.

تعدادروزهایعرضهاولیهسهامشرکتهایبورسیافزایشمییابد

مریم بابایی
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ به ۹ میلیون تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید سه شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۹ میلیون تومان رسید.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 

معامله شد. بر همین اساس قیمت نیم سکه ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.همچنین قیمت هر 
اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۷۱ دالر و ۹۵ سنت و قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار ۸۶۹ هزار و ۸۴۲ تومان است.

مشکلی در تامین ارز نداریم

نمیتوانیمدیگرتعطیلیبزرگدرکشورراداشتهباشیم

مدرس خیابانی:

ارز4200تومانیبایدکالحذفشود
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مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت:ما در نامه ای 
به معاون اول رئیس جمهور اعتراض شــدید خود را به 
قیمت اعالم شده شیر خام اعالم کردیم و امیدواریم در 
این نرخ تجدیدنظر شود. ســعید سلطانی سروستانی با 
انتقاد از تصویب نرخ ۲,۹۰۰ تومــان برای هر کیلوگرم 
شیرخام گفت: متأســفانه حدود ۱۵ نفر در یک جلسه 
برای بخش تولید تصمیــم می گیرنــد و وزارت جهاد 
کشاورزی به عنوان متولی تولید تنها ۲ نماینده در این 
جلسه دارد و از نمایندگان تشکل های بخش خصوصی نیز 
در این خصوص دعوتی به عمل نمی آید. وی اضافه کرد: 
ما از حدود هشت ماه قبل از ستاد تنظیم بازار درخواست 
کردیم قیمت شیرخام با توجه به افزایش نرخ نهاده های 
دامی و سایر عوامل تأثیرگذار در تولید باید افزایش یابد 
که دبیر آن ستاد عنوان کردند سازمان حمایت باید به این 
مساله رسیدگی کند. طی نامه ای به آن سازمان تقاضای 
خود را ارائه کردیم و آنها پاسخ دادند دستگاه متولی باید 
پیشنهاد بدهد. تقاضای خود را به دستگاه متولی یعنی 
معاونت امور دام ارائه که متعاقب آن جلسه ای در حوزه 
آن معاونت در این خصوص برگزار شــد و در این جلسه 
اتحادیه مرکزی دامداران ایران، انجمن گاوداران کشور 
و مرکز اصالح نژاد براســاس آنالیزها و بررسی های خود 
سه قیمت را اعالم کردند که این سه قیمت بسیار به هم 
نزدیک بود و بحثی راجع به آن نداشتیم. این مقام مسئول 

با اشاره به اینکه در جلسه مذکور قیمت شیر خام براساس 
محاسبات و آنالیزهای انجام شــده مبلغ ۳,۳۰۰ تومان 
مورد تائید حاضرین قرار گرفت و همین قیمت نیز به ستاد 
تنظیم بازار پیشنهاد شد، افزود: متأسفانه بدون هیچگونه 
مشورتی با ما قیمت شیرخام ۲,۹۰۰ تومان تعیین شده 
و دلیل آن را نیز عدم توانایی مصرف کنندگان برای خرید 
لبنیات عنوان می کنند. سوال ما این است که تا چه زمانی 
تولیدکنندگان باید تحت فشار قرار بگیرند چرا دولت از 

جیب تولیدکننده به مصرف کننده یارانه می دهد؟
سلطانی ادامه داد: تفاوت قیمت یک لیتر شیر با چربی 
۱.۵ درصد و ســایر فرآورده های لبنی با شیرخام تقریباً 
۳۵ درصد است چرا که کارخانجات عنوان می کنند هزینه 
سایر مواد اولیه از جمله بطری و … نیز گران شده است و 
االن نیز طرف ما کارخانجات نیستند بلکه از ستاد تنظیم 
بازار گله داریم که چرا نمایندگان دامداران را به جلسات 
خود دعوت نمی کنند تا نقطه نظرات بخش خصوصی را نیز 
بشنوند؟ وی با بیان اینکه ادامه این روند باعث ورشکستگی 
تولیدکنندگان و خروج آنان از چرخه تولید می شــود، 
افزود: اگر این شرایط ادامه یابد مجدداً کشور واردکننده 
محصوالت لبنی خواهد شد. سلطانی تصریح کرد: ما در 
نامه ای به معاون اول رئیس جمهور اعتراض شدید خود را 
به قیمت اعالم شده از سوی ستاد تنظیم بازار اعالم کردیم 

و امیدوار هستیم که در این نرخ تجدید نظر شود.

رئیس انجمــن صنفی کارگران ســاختمانی با 
بیان اینکه حداقــل ۵۰ درصد کارگــران این 
بخش بیکار هســتند، گفت: فعــال هیچ بحثی 
دربــاره پرداخت بیمه بیــکاری دوران کرونا به 
کارگران ســاختمانی مطرح نشــده است.اکبر 
شــوکت در مورد وضعیت کارگران ساختمانی، 
اظهار داشــت: در دوران شــیوع کرونا تاکنون 
کوچک ترین حمایتی از سوی دولت به کارگران 
ساختمانی نشــده و همچنان روال قبل برقرار 
بوده و حتی بدتر نیز شــده اســت. حتی بروز 
مســائلی همچون گرانی های اخیــر و وضعیت 
قرمز کرونــا در برخی از اســتان ها باز هم باعث 
 نشــده که از کارگــران ســاختمانی حمایتی 

صورت بگیرد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی افزود: 
متأسفانه در قانون، صندوقی برای بیمه بیکاری 
کارگران ساختمانی دیده نشده است و در شرایط 
اضطراری نیــز انتظار می رفت دولــت برای این 
موضوع فکری کند، اما اقدامی انجام نشــد. البته 
فقط کارگران ســاختمانی نیســتند، اقشــاری 
همچون قالیبافان و خادمین مســاجد و… هم 
هستند که کل اطالعاتشــان در اختیار دولت و 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی قرار دارد اما 

هنوز کوچک ترین مبلغی بــه این افراد پرداخت 
نشده است. وی گفت: دولت حتی می تواند یک 
مبلغ کوچکی از صندوق توســعه ملی برای این 
کار اختصاص دهــد، رقم زیادی نخواهد شــد. 
حتی از آن مبلغ ۵ هزار میلیارد تومانی که برای 
صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده شد، دولت 
می توانست یک پنجم را به کارگران بیکار شده ای 
که فاقد صندوق بیمه بیکاری هستند، همچون 
کارگران ساختمانی اختصاص دهد زیرا این افراد 
هم جزو جامعه کارگری هستند.شــوکت افزود: 
متأســفانه هنوز هیچ بحثی در مورد اختصاص 
بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی مطرح نشده 
 اســت. ما انتظار داشتیم در این شــرایط دولت 

کمک کند.
وی ادامه داد: در عمده استان های کشور، فصل 
بهار و تابســتان اوج کارهای ســاختمانی است 
اما در حال حاضر حداقــل ۵۰ درصد کارگران 
ساختمانی بیکار هســتند.رئیس انجمن صنفی 
کارگران ساختمانی یادآور شد: تنها اقدامی که 
صورت گرفته تخصیص مقداری بسته معیشتی 
با هماهنگی انجمن ها و خیرین استان ها و برخی 
نهادهای حاکمیتی مثل سپاه، به کارگران بوده 

است.

نائب رئیس اتحادیه فروشــندگان طال و جواهر 
گفت: اگر کسی متوجه شد که درخرید طال از او 
کالهبرداری شده بزودی می تواند در اپلیکیشن 
مربوطه، اطالعات کاال را ثبت تــا اتحادیه به آن 
رسیدگی کند.محمد کشــتی آرای، نایب رئیس 
اتحادیه فروشندگان و ســازندگان طال، جواهر، 
نقره و سکه تهران درباره سامانه خرید و فروش طال 
که سه روز پیش وعده راه اندازی آن از سوی این 
اتحادیه داده شد، گفت: در این سامانه مجموعه ای 
از ارگان ها از جملــه وزارت صمت، بانک مرکزی، 
اتاق اصناف و اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال 
نقش دارند اما کلیت آن زیر نظر اتحادیه است چرا 
که اطالعات و تخصص کافی را خود اتحادیه دارد.

وی ادامه داد: از زمــان راه اندازی، کلیه معامالت 
باید در این سیســتم ثبــت شــود. مکمل این 
سیســتم اپلیکشــنی اســت که ارتباط مردم با 
اتحادیــه را برقرار می کند و مردم معامالتشــان 
 را در آن ثبــت می کننــد و می تواننــد از آن 

اطالعات بگیرند.
محمد کشــتی آرای  با بیان اینکه ثبت معامالت 
خرید و فروش ســکه را برای مرحله دوم در نظر 
گرفته ایم گفــت: ما در حال حاضــر مصنوعات 
طال را دســته بندی کردیم. تولیدات ما بیشتر از 

۱۵ آیتم از جمله زنجیر، کارهای پرسی، لوکس، 
تک ساز و … نیست. بعد از آن اعالم می شود که 
به عنوان نمونه اجرت زنجیر از یک مبلغ حداقلی 
تا یک مبلغ حداکثری اســت. حال اگر کســی 
معامله ای انجام داد و متوجه شــد که کاله سر او 
گذاشــته شــده یا مصنوع طال را گران تر خریده 
 اســت از طریق ایــن اپلیکیشــن می تواند طرح 

شکایت کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارت ها پیشینی 
اســت، گفت: به دلیل زیاد بودن تعــداد و تنوع 
معامالت نظارت ها پســینی است به عنوان مثال 
در لوازم خانگی آیتم ها کم است شاید در نهایت 
۴۰ نوع کاال باشــد اما در مصنوعــات طال تنوع 
بســیار زیاد اســت و هر کدام از این مصنوعات 
خصوصیات خود را دارند. اگر کســی متوجه شد 
که ســرش کاله رفته در اپلیکیشن اطالعات کاال 
مانند عکس، روز ســفارش و … را ثبت می کند 
و اتحادیه به آن رســیدگی می کند. نایب رئیس 
اتحادیه فروشــندگان و ســازندگان طال گفت: 
این ســامانه ای جامع اســت که هم معامالت و 
هم شــکایات در آن ثبت می شــود؛ ضمن اینکه 
 افراد می توانند در این ســامانه اطالعات قیمتی 

دریافت کنند.

درحالی قیمت مصوب مرغ ۱۵هزار تومان اعالم و مقرر 
شد با گرانفروشان برخورد قاطع شود که برخی فروشگاه 
ها و خرده فروشــان، این محصول را به قیمت ۱۸ تا ۱۹ 
هزار تومان می فروشند و برای فرار از برخورد تعزیراتی، 
قیمت ها را از روی تابلوهای خود حذف کرده اند.کارگروه 
تنظیم بازار حداکثر قیمت مصوب جدید هر کیلوگرم 
مرغ را با ۲۱۰۰ تومان افزایش از نرخ قبلی، ۱۵هزار تومان 
اعالم کرده اســت اما این نرخ در بسیاری از فروشگاه ها 

رعایت نمی شود.
اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی چندی پیش با صدور 
اطالعیه ای تهدیــد آمیز خطاب به اعضــای خود اعالم 
کرد: »فروش مرغ بیشتر از ۱۵ هزار تومان تخلف است و 

واحدهای متخلف با برخورد قاطع توسط بازرسان اصناف، 
صنعت، معدن و  تجارت و تعزیرات حکومتی  مواجه می 
شوند.« ولی شواهد امر نشــان می دهد که هنوز برخورد 
قاطعی در برخورد با متخلفان وجود ندارد؛ بر اساس گزارش 
میدانی قیمت این محصول در نقاط مختلف شهر تهران با 
قیمت هایی مانند ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان به فروش می رسد 
اما  فروشگاه ها و خرده فروشان از درج قیمت این محصول 
در تابلوهایشــان خودداری می کننــد و تنها در صورت 
پرسش مشــتری قیمت اعالم می شود.البته مشاهدات 
میدانی نشان می دهد که برخی فروشگاه ها قیمت مصوب 
۱۵ هزار تومانی را رعایت مــی کنند و حتی جلوی درب 

مغازه نرخ خود را به صورت بزرگ نصب کرده اند.

مطالعات انجام شده و آمارهای 
موجود در کشور بیانگر افزایش 
روزافزون تعــداد زنان بیکار 
است. وضعیت بازار کار زنان 
در ایران در سال های مختلف 
نوساناتی داشته و آمار و ارقام بیانگر آن است که طی این 
سال ها بر میزان مشارکت زنان در عرصه های اقتصادی 
کاهش و به تبع آن نرخ بیکاری آنان نیز در حال افزایش 
است. وقتی به مشــارکت اقتصادی زنان نگاه می کنیم، 
تنها از پنج کشور وضعیت بهتری داریم. عرضه نیروی کار 
زنان در سطح استان ها نیز بسیار محدود است تا جایی 
که در برخی اســتان ها کمتر از ۱۰ درصد زنان به لحاظ 

اقتصادی فعالند.
در همین رابطه مرکز پژوهش های مجلس می گوید نرخ 
بیکاری زنان در سال ۱۳۹۸ در ایران ۱۹ درصد بوده است. 
بر اساس این گزارش در اکثر استان ها نرخ بیکاری زنان 
بسیار بیشتر از مردان و گاه تا دو برابر آن است. استان البرز 
با ۳۲ درصد بیشترین نرخ بیکاری زنان را داشته است. 
پس از آن استان های یزد و خوزستان در جایگاه های دوم 
و سوم قرار گرفته اند. کمترین نرخ بیکاری زنان مربوط به 

استان همدان با هفت و نیم درصد بوده است. گزارشی 
دیگر حاکی از این است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
در طول یک دهه گذشته همواره کمتر از ۱7 درصد بوده 
و نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده در پاییز ۹7 به 6۸ درصد 
رسیده اســت. اتاق بازرگانی تهران نیز در جدیدترین 
گزارش خود به بررسی شــاخص های نیروی کار زنان و 
مردان استان تهران در پاییز ســال ۱۳۹۸ پرداخته که 
براین اساس نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله در استان 

تهران بیش از ۴۵ درصد است.

به گفته یک کارشــناس اقتصادی نیز بر اساس گزارش 
اخیر مرکز آمار ایران از مجموع ۹۳۲ هزار نفر از زنان بیکار 
جامعه، 6۵ درصد دارای تحصیالت عالیه هستند که نشان 
می دهد با وجود سرمایه گذاری نظام آموزشی ایران، بازار 

کار از وجود آنها بهره الزم را نبرده است.
در همین زمینه اما معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور 
در امور زنان و خانواده درباره توان افزایی اقتصادی زنان 
گفت: زنان تحصیلکرده در اکثر نقاط کشور از جمله در 
روســتاها ۳ تا ۴ برابر مردان بیکار هستند و توان افزایی 

اقتصادی زنان چه زنان سرپرست خانوار و چه دختران 
جوان فارغ التحصیل از مهمترین برنامه های ما است.

فعاالن بازار کار بر این اعتقادند کــه یکی از دالیل مهم 
افزایش نرخ بیکاری زنان، افزایش میزان مشارکت آنان در 
مقابل ناکافی بودن فرصت های شغلی برای زنان جویای 
کار، به ویژه در سال های اخیر بوده است. به عبارت دیگر، 
افزایش عرضه نیروی کار بــه خصوص زنان متخصص، 
منجر به فزونی تعداد زنان در جست وجوی کار شده که 
نهایتا نرخ مشارکت آنان را تحت تاثیر قرار داده است و 
چون زنان در کسب فرصت های شغلی توفیق چندانی 
نداشته اند، نرخ بیکاری آنان نیز روند صعودی را طی کرده 
است. از سوی دیگر وجود تبعیض جنسیتی در مشاغل 
مختلف، تفاوت سطح دستمزد زن و مرد در شرایط یکسان 
کاری، لزوم ایفای نقش جنسیتی خاص زنان در منزل و 
کمبود مشاغل نیمه وقت برای زنان و زمینه ساز شدن 
کناره گیری از کار تمام وقت در برابر مردان، ارتقا نیافتن 
زنان به مشاغل باالو سمت های مدیریتی، عدم توان ایجاد 
هماهنگی بین کار خارج از منزل و وظایف خانه داری، بی 
ثباتی بازار کار زنان، تخصیص مشاغل پر مسوولیت و کم 
مزد نظیر پرستاری، معلمی، کارگری مغازه، کارخانه ها و 
مشاغل رده پایین اداری به آنان و...، از عوامل مهم و موثر 
بر تضعیف نقش فعاالنه مشــارکت زنان در عرصه های 

اقتصادی جوامع پیشرفته است.

نرخ بیکاری زنان بسیار بیشتر از مردان و تا دو برابر آن است

کاهش سهم زنان در فعالیت های اقتصادی
دسترسی پایین زنان به بازار كار

نگاه جنسیتی در بازار کار
محمد عنبری، کارشناس کسب و کار

وضعیت اشتغال زنان نسبت به سالهای گذشته بهتر شده اما فاصله بسیاری با استانداردها دارد. این نرخ کم مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی دالیل بسیاری دارد که موجب شده این اتفاق تلخ رقم بخورد. بازار 
کار زنان دارای بی ثباتی است و برخی کارفرمایان به دالیل جنسیتی از این قشر در فعالیت ها اســتفاده نمی کنند. هم چنین از طرفی دیگر به دلیل نیاز برخی زنان به کار برخی کارفرمایان با در نظر گرفتن حقوق 
بسیار کم و خارج از عرف زنان را استخدام می کنند. در این میان شاهد هستیم که زنان تحصیل کرده نیز بسیار باال است. به دلیل عدم رضایت شغلی این زنان در عین حال که تحصیل کرده هم هستند از حضنور در 
بازار کار انصراف داده اند. همچنین شاهد هستیم در بسیاری مواقع در تعدیل نیروی کار اولویت با زنان است و این قشر زودتر از مردان کار خود را از دست می دهند. به عنوان مثال در همین بحران کرونا بسیاری از 

کارفرمایان به دلیل کاهش درآمدزایی و افزایش هزینه های خود زنان مشغول به کار را اخراج کردند. نگاه جنسیتی موجب این اقدامات می شود و برای زنان بازار کار از امنیت زیادی برخوردار نیست. 
البته به دلیل بحران کرونا شاهد رونق مشاغل خانگی هستیم که درصد بسیار زیادی از این مشاغل را زنان بر عهده دارند. مشاغل خانم ها این روزها مربوط به کسب و کارهای خانگی است که با شیوع ویروس کرونا 
رونق پیدا کرده است. زنانی که در منزل مشغول تولید صنایع دستی، هنری و... بودند به فضای مجازی روی آوردند و محصوالت خود را در این فضا به فروش گذاشتن و از آنجایی که مردم این روزها تاجایی که بتوانند 

خریدهای خود را اینترنتی انجام می دهند و بیرون نمی روند، کسب و کارهای زنان در فضای مجازی رونق پیدا کرد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

50 درصد بیکار هستند

کارگران ساختمانی محروم از حمایت کرونایی دولت

عواقب رشد غیرواقعی  بورس 
کامران ندری، کارشناس اقتصادی 

منشا تورم در تمام بازارها و اقتصاد از ناحیه بازار سرمایه است. جدای از شوک های معمول و همیشگی که در اقتصاد ایران وجود دارد یک منشا جدیدی هم برای این افزایش قیمت ها بوجود آمده که رشد نقدینگی جدید است. رشسد 
غیرواقعی بازار سرمایه که نتیجه سیاست های نامناسب و مخرب دولت است موجب شد تا بازار طال و سکه و حتی دیگر بازارها دچار افزایش بی سابقه قیمتی شوند. متاسفانه این رشد غیرواقعی پشتوانه ای هم ندارد که بتوان کمی 

امید به آن داشت. در حال حاضر که رشد تولید منفی است چطور می توان در بازار سرمایه این حجم از افزایش ها را داشت. راز رشد غیرواقعی و مخرب بازار سرمایه که پشتوانه ای هم ندارد چیست.  
اخیرا اقتصاد ما با مشکلی جدی مواجه شده است که دولت همواره برای این مشکل توجیهاتی ارایه می کند و آن را نه مشکل بلکه شکوفایی بازار سرمایه می داند. در حالی که در تمام بورس های دنیا شاهد ریزش و کاهش ارزش 
سهام هستیم در کشور ما برعکس بقیه در حال افزایش روز به روز ارزش سهام هستیم. توجیه دولت برای این افزایش ارزش رونق تولید است که متاسفانه نه تنها شاهد تاثیر این رشد بر تولید نبوده ایم بلکه آثار منفی آن در تمام بازارها 
و اقتصاد کشور قابل مشاهده است. سهام در اقتصاد ما درجه نقدپذیری بسیار باالیی دارد و به نوعی شکل جدیدی از نقدینگی در اقتصاد شکل گرفته که نگرانی ها را در رابطه با نقدینگی سه هزار میلیاردی بانکی کاهش داده و تمام 

نگاهها را معطوف رشد بسیار باالی قیمت سهام در بازار سرمایه کرده است. سهام مثل نقدینگی عمل می کند اما تفاوت آن در این است که این حجم از نقدینگی در نظام بانکی ایجاد نشده است.
سیاست های نادرست در بازار سرمایه در بوجود آمدن این افزایش قیمت ها در بازار ارز و سکه تاثیر داشته است. در حال حاضر بازار سرمایه در واقع از لحاظ ارزشی، ارزشی به مراتب بیشتر از نقدینگی ای دارد که در نظام بانکی داریم 
و این بسیار نگران کننده است. ارزش د ارایی های بازار سرمایه نقدشونده است و روز به روز هم ارز آن بیشتر می شود و بر روی قیمت سایر دارایی ها تاثیر داشته است. این تاثیرات تنها مختص به بازار سکه نیست و بازارهای ارز، طال، 
مسکن و خودرو را نیز هدف گرفته است.  تنها راه نجات اقتصاد از این افزایش قیمت ها ترکیدن حبابی است که در بازار سرمایه وجود دارد. البته این اتفاق نیز آثار مخرب بسباری دارد که هم اقتصاد و هم مردم و سهامداران را شامل 
خواهد شد. در غیر این صورت باید همچنان در انتظار رشد قیمت ها در تمام بازارها باشیم. به نظر می رسد دولت و حاکمیت نیز تمایل بسیاری به این رشد غیرواقعی و خطرناک دارد چراکه همواره مردم را تشویق به حضور در بازار 

سرمایه می کند و بی تفاوت به هشدارها عمل کرده است. 

قیمت سکه که این روزها به 
عنوان کاالی سرمایه ای از 
آن نام برده می شود روز به 
روز در حال افزایش است و 
به دنبال افزایش قیمت ارز 
و طالی جهانی، رکود تاریخی ۹ میلیون و ۵۰ هزار 

تومانی را ثبت کرد.  نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
با بیان اینکه قیمت سکه بهار آزادی به مرز ۹ میلیون 
و ۵۰ هزار تومان رسیده اســت،  گفت: رکوردهای 
جدیدی برای طال و ســکه در بازار ثبت شده است. 
محمد کشتی آرای درباره وضعیت بازار طال وسکه 
در روزجاری اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت 
ارز و طالی جهانی، شاهد افزایش قیمت طال و سکه 
در بازار داخلی و ثبت رکوردهای تاریخی هستیم. 
وی با اشاره به فروش دالر ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی در 

بازار ارز گفت: اونس جهانی طال نیز ۱۲ دالر افزایش 
داشته است که منجر به افزایش شدید قیمت سکه و 

طال در بازار داخلی شده است.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه قیمت 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم اکنون به مرز ۹ 
میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده است،  تصریح کرد: 
این قیمت ها درحالی در بازار ســکه ثبت شده که 
تا کنون شاهد ثبت چنین نرخ هایی نبودیم و برای 
اولین بار است که قیمت ســکه به این مرز رسیده 

است. به گفته کشتی آرای، هر گرم طالی ۱۸ عیار 
نیز با بیشــترین افزایش قیمت هم اکنون با قیمت 
۸7۰ هزار تومان و هر قطعه ســکه تمام بهارآزادی 
طرح قدیم با قیمت ۸ میلیــون و 6۰۰ هزار تومان 
معامله می شود. وی با بیان اینکه خریدار و فروشنده 
به صورت مــوازی در بازار حضور دارنــد، گفت: اما 
تقاضای اضافی وارد بازار طال و ســکه نشده است؛ 
 حباب سکه نیز بین ۳۵۰ هزار تا ۳۸۰ هزار تومان در 

نوسان است.

سکه 9 میلیون و50  هزار  و  هرگرم  طالی 18عیار 875  هزار تومان شد

باالترین قیمت تاریخی طال و سکه
رشد  نقدینگی  جدید  موجب  گرانی   ادامه دار  در  بازارها   شده   است

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ثبت تمام معامالت مصنوعات طال در اپلیکشن اتحادیه 

با ادامه این روند واردكننده لبنیات می شویم

نامه دامداران به جهانگیری در اعتراض به نرخ شیرخام

قیمت از تابلوها حذف شد؛ خبری از برخورد قاطع نیست

گران فروشی مرغ در روز روشن
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مرکز شــرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، بیش از ۴۰۰ نیاز فناورانــه را در حوزه های مختلف ارائه 
کرده است تا شــرکت های دانش بنیان برای آنها پاسخ های فناورانه 
بیابند. به گزارش معاونت علمی و فناوری، شرکت های دانش بنیان 
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای پاسخ به 
نیازهای فناورانه مراکز بزرگ صنعتی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی 

مانند پاالیشگاه ها و تاسیسات انتقال گاز وارد عمل می شوند.
مرکز شــرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، فهرســتی از نیازمندی های فناورانه حــوزه نفت، گاز و 
پتروشیمی را ارائه کرده است. شــرکت های دانش بنیان می توانند 
با مشاهده این نیازمندی ها، بر اســاس، توانایی های فنی خود برای 
آنها پاسخ های فناورانه ارائه کنند. معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری  نیز از بومی سازی محصوالت و خدمات فنی و مهندسی در 
این حوزه حمایت می کند.

بومی سازی دستگاه های سنجش گاز موجود با استفاده از فناوری های 
نوین، پایش آب های زیر زمینی تاسیسات نفتی، تصفیه پساب های 
صنعتی ناشــی از آبگیری مخازن نفت خام، دستگاه هوشمند قطع 
خودکار گاز و بومی سازی دوپ حفاری از جمله برخی نیازمندی های 

فناورانه عرضه شده هستند.
همچنین شــرکت های دانش بنیان می تواننــد در زمینه طراحی و 
ساخت ابزار نمونه گیری درون چاهی،  پایش دیجیتال نشت خطوط 
لوله نفت و گاز ، طراحی و ساخت سیستم کنترل اطفاء حریق و نشت 
گاز، ترانسمیترها، طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری سطح مایع 
مخزن نیز، به ارائه خدمات و محصوالت بپردازند.مرکز شرکت های 

دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیش از ۴۰۰ 
نیاز فناورانه را در حوزه های مختلف ارائه کرده است تا شرکت های 

دانش بنیان برای آنها پاسخ های فناورانه بیابند. 
صنعت نفت یکی از اصلی ترین صنایع پیشران و محرک در اقتصاد 
کشور است. صدها واحد صنعتی مانند پالیشگاه ها، پتروشیمی ها، 
تاسیسات انتقال و تنظیم فشار و بنادر تخلیه و بارگیری فرآورده های 
نفتی در کشور فعال هستند. پیش از این، تقریباً تمام تجهیزات، مورد 

نیاز این واحدهای صنعتی از خارج وارد می شد.
اما اکنون با تالش فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور، بخش 
قابل توجهی از این وابســتگی به خارج از کشور کاهش یافته است. 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری سعی دارد تا میزان این 

وابستگی به کمترین میزان ممکن برسد.

برای كاهش وابستگی به خارج

شرکتهایدانشبنیاننیازهایفناورانهصنعتنفتراپاسخمیدهند

ســرعت اینترنــت موبایــل در ایــران براســاس آمار وب ســایت 
SPEEDTEST به ۲۸.۸۳ مگابیت بر ثانیه رسیده است؛ رقمی که 
موجب شده رتبه جهانی کشور در میان ۱۴۱ کشور ۴ پله صعود کند 
و به ۶۷ برسد. در حال حاضر رتبه ایران از نظر سرعت اینترنت موبایل 
از برخی کشــورهای اروپایی مانند ایرلند و اکراین بهتر است.داده ها 
نشان می دهد ســهم اقتصاد دیجیتال در ایران روند رو به رشدی را 
می پیماید. سهم ایران از اقتصاد دیجیتال ۶.۵ درصد است، در حالی که 
سال ۱۳۹۶ این سهم ۴.۱ درصد بود. البته این رقم نسبت به بسیاری از 
کشورهای جهان همچنان ناچیز بوده و متوسط ۱۵.۵ درصدی جهان 
از نظر این شاخص به خوبی گویای موضوع است. اما همان طور که وزیر 
ارتباطات گفته، فرآیند پیشرفت در حوزه اقتصاد دیجیتال دومینویی 
است و علت عقب ماندگی ایران نیز به همین موضوع مرتبط می شود.
به بیان دیگر، توسعه در اقتصاد دیجیتال منطق »هر یا هیچ« دارد و 
اگر کشوری زیرساخت های الزم را برای الکترونیکی شدن فراهم کند، 

یک باره شاهد رشد یا تغییر ســریع فعالیت ها از سنتی به دیجیتالی 
می شویم، روندی که در ایران نیز در این چند سال شاهد آن بوده ایم. 
آمارها نشان می دهد هسته اقتصاد دیجیتال کشور به بلوغ رسیده و 
در سال های پیش رو شاهد رشــد باالیی در این عرصه خواهیم بود.
براساس گزارش آنکتاد )کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل( در 
سال ۲۰۱۹ نرخ رشد هسته اصلی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۳۹۲ به 
میزان ۲.۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد که این 
آمار در ســال ۱۳۹۶ به ۲.۵ درصد و در ســال ۱۳۹۸ به چهار درصد 
رسیده است. بنابراین شاهدیم که در این دو سال هسته اصلی اقتصاد 
دیجیتال که زیرساخت های آن را شامل می شود، ۶۰ درصد رشد کرده 
است؛ ساختاری که سبب شده براساس همان آمار، سهم کل اقتصاد 
دیجیتال از تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۲ به میزان ۳.۶۸ 
درصد بوده، در ســال ۱۳۹۶ به ۴.۱۱ درصد و در سال ۱۳۹۸ به ۶.۵ 
درصد برســد.همین طور داده های مرکز آمار نشان می دهد در سال 

۱۳۹۷ با اینکه نرخ رشــد اقتصاد منفی ۳.۷ درصد شد، رشد بخش 
فناوری اطالعات ۳۱.۳ درصد ثبت بوده است. همچنین بهره وری کل 
اقتصاد در سال ۱۳۹۷ در ایران منفی ۶.۱۲ درصد بوده که در بخش 
فناوری اطالعات این بهره وری ۱۳.۵ درصد اعالم شده است. سرعت 
اینترنت موبایل نیز که براســاس وب ســایت SPEEDTEST در 
ماه های گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا و باال رفتن حجم ترافیک 
به ۲۲.۷۲ مگابیت بر ثانیه رســیده بود، در ماه جاری ارتقا یافته و به 
۲۸.۸۳ مگابیت بر ثانیه رسیده است. همین رشد سرعت موجب شد 
رتبه جهانی ایران در همین زمان چهار پله صعود کند و به ۶۷ برسد. در 
حال حاضر رتبه ایران از نظر سرعت اینترنت موبایل از برخی کشورهای 
اروپایی مانند ایرلند و اکراین بهتر است. سجاد بنابی، نایب رئیس هیأت 
مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت وگو با ایرناپالس اظهار کرد: 
این کاهش رتبه با توجه به افزایش ظرفیت اینترنت ثابت و همراه اتفاق 

افتاده است.

آمارها می گویند

اقتصاددیجیتالایراندرمسیرصعودی
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استارت آپ ها

معاون رئیس جمهور:
اشتغال جوانان با توجه به دانش و فناوری محقق می شود

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اعالم آمادگی از طرح های دانش 
بنیان، گفت: اشتغال جوانان با توجه به دانش و فناوری محقق خواهد شد.

به گزارش مهر، سورنا ستاری عصر سه شــنبه در حاشیه افتتاح کارخانه 
نوآوری در استان گیالن با اشاره به اینکه یکی از مؤلفه های ایجاد اشتغال 
توجه به دانش و فناوری اســت، اظهار کرد: نگاه ویــژه به این حوزه ایجاد 
اشــتغال برای جوانان را مهیا می کند. وی با تأکید بر ضرورت بهره گیری 
از بخش خصوصی برای ایجاد فرصت های شغلی در کشور، افزود: اشتغال 
جوانان با توجه به دانش و فناوری محقق می شود. معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه آمادگی الزم برای حمایت از طرح های 
دانش بنیان و فناورانه را داریــم، گفت: با جذب ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی طرح های نیمه تمام در حوزه دانش بنیان و فناوری شناسایی و 

به نتیجه خواهند رسید.
ستاری در ادامه با ابزار خوشحالی از ورود استان گیالن به حوزه طرح های 
دانش بنیان و فناوری، گفت: ما آمادگی الزم برای حمایت و عملیاتی کردن 

طرح های دانش بنیان و فناورانه را داریم.

افزایش نارضایتی ها از دیجی كاال
فروشگاه اینترنتی دیجی کاال در اوج دوران کاری و فروش خود با نارضایتی 
بخش زیادی از مشتریان مواجه شده و همچنان نتوانسته خدمت رسانی 
در حوزه فروش آنالین را با ارکان عدالت فــروش مطابقت دهد و رضایت 

عمومی را کسب کند.
به گزارش کارگر نیوز، همچنان خدمت رســانی در حوزه های مختلف در 
کشورمان به ضعیف ترین نوع در حال ارایه به مردم است و فرقی نمی کند در 
یک بیمارستان بستری شده باشید یا در یک ساندویچی کوچک در انتظار 
یک پرس غذای گرم باشید. اولویت شما نیستید چرا که موسساتی که برای 
مشتریان شان احترام قایل هستند و خدمت رسانی را وظیفه اصلی شان 

می دانند به شدت کمیاب شده اند.
در این میان اما با رواج ویروس کرونا از یک سو و تمایل بیشتر افراد به خرید 
های اینترنتی شاهد هستیم فروشگاه های اینترنتی به عنوان درگاه هایی 
برای خدمت رسانی در فضای مجازی برای کاالهای مختلف، بیش از پیش 
مورد توجه قرار گرفته اند. در این میان یکی از بزرگترین این فروشگاه ها، 
سایت دیجی کاال است که با قدمت حدود ۱۵ سال توسط برادران محمدی 
تاسیس شد و امروز حدود ۲ میلیون نفر بازدید کننده در روز را از فضای وب 
به سمت خود کشانده اســت. اتفاقی که در پی آن شاهد کسب سهم بازار 
بیش از ۷۰ درصدی از فروش های اینترنتی برای این شرکت هستیم امری 
که این سایت را یکه تاز خدمت رســانی در فروش کاال کرده است. شکی 
نیست در مسیر توسعه و کسب تجربه در بازار های مختلف سنگالخ های 
بزرگی بر سر راه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی قرار دارد و نیاز است تا این 
موضوع با همراهی مشتریان، حمایت دولت و البته اهتمام صاحبان مشاغل 
خدماتی به بلوغ برسد. اما این روند تنها تا زمانی امکان همیاری و تحمل از 
جانب مشتریان را دارد که اهتمام یک بنگاه اقتصادی به مسئولیت پذیری و 

خدمت رسانی بی عیب و نقص به مشتریان را از یاد نبرده باشد.
برای مثال اوج دوران کرونا که فروشگاه های اینترنتی طرفداران زیادی را 
برای خود دست و پا کردند، شاهد کالهبرداری های زیادی در این زمینه از 
جانب برخی فروشگاه ها و چه بسا بیشتر در فضای پیج های فروش کاال در 
اینستاگرام بودیم. اتفاقی که نبود نظارت در این بخش را بار دیگر به عموم 
ثابت کرد و موجب شد مشــتریان متضرر که البته آموزش خاصی هم در 
زمینه فرایند خرید اینترنتی ندیده بودند، به تجربه ی تلخی در این وادی 
برسند. در کنار این، سایت های صاحب نام و پر مخاطب نظیر دیجی کاال 
که مسیر اخذ مجوز و اعتبار عمومی را نیز به سختی پیش برده بودند، در 
وانفسای هجوم مردم به خرید اینترنتی نشان دادند تنها به کسب سود می 
اندیشند و رضایت مشتریان و امر تحویل به موقع کاالی با کیفیت برای شان 

در اولویت های بعدی قرار دارد.

آبفای استان اصفهان به مسئولیت اجتماعی خود در 
ایام كرونا عمل كرد

مدیرعامل شرکت آبفا استان 
اصفهان عنوان کرد: مجموعه 
ی شــرکت در ایام قرنطینه، 
ایثارگرانه و به طور شبانه روزی 
در حال خدمت رسانی به مردم 
بود، به طوری که در ایام نوروز 
هیچ گونه قطعــی آب یا افت 
فشار نداشتیم.مهندس هاشم امینی، شــیوع بیماری کرونا را در افزایش مصرف 
آب شرب و بهداشت مؤثر دانســت و گفت: با شــروع فصل گرم و شیوع بیماری 
کرونا مصرف آب شرب و بهداشــت با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی همراه شده است 
که با توجه به محدودیت منابع آبی و تأسیســات آبرسانی از زاینده رود، الزم است 
شهروندان با پایبندی به مسئولیت اجتماعی و مصرف بهینه آب در حفظ این کاالی 

باارزش بکوشند.
وی با اشــاره به ضرورت تأمین نیاز به مواد ضدعفونی کننده در اواخر اســفندماه 
گفت: در مدت دو شبانه روز، واحد تولید آب ژاول برای تأمین نیاز شهروندان به مواد 
ضدعفونی کننده توسط شرکت آب و فاضالب استان اصفهان دایر شد و روزانه هفت 
هزار لیتر آب ژاول با خلوص یک درصد تولید و عرضه شد.امینی یکی از مهمترین 
بخش خدمات به مشترکین را عدم مراجعه حضوری به شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان دانست و بیان داشت: ۲۳ خدمت در سامانه ۱۵۲۲ به صورت غیر حضوری و 
شبانه روزی، به مشترکان خدمت رسانی می کند که این امر خود در ایام کرونا و در 

کل خدمات دولت الکترونیک، نقطه عطفی در شرکت محسوب می شود. 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به افزایش درگاه های دفاتر پیشخوان 
به ۱۱۰ دفتر در سطح استان اصفهان تصریح کرد: در سال گذشته با حذف قبوض 
کاغذی و ایجاد ســامانه پیامکی اعالم قبوض، در راســتای حفظ محیط زیست و 
توسعه دولت الکترونیک کوشــیدیم.امینی افزود: آبفا استان اصفهان در صنعت 
پژوهش و تحقیقات جایگاه ویژه ای دارد و توانســته رتبه اول ارتباط با صنعت را 
کسب کند، همچنین تا کنون دو هم نت در دانشگاه صنعتی با همکاری کانون ملی 
نخبگان استان برگزار کرده ایم و اولین واحد تله متری فاضالب در کشور با همکاری 
دانشگاه صنعتی افتتاح شده،  که در کیفیت آب استان تاثیر بسزایی داشته است 
.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در خصوص مصرف آب صنایع 
استان، خاطرنشان ساخت: صنایع بزرگی چون فوالد مبارکه، ذوب آهن، نیروگاه یا 
پاالیشگاه اصفهان از پساب برای تأمین آب واحد خود استفاده می کنند و به جای 
استفاده از آب تازه، فاضالب شــهرهای مبارکه، کرکوند، زیبا شهر، دیزیچه، زرین 
شهر، چمگردان، زاینده رود، سده لنجان، ورنامخواست، شاهین شهر، درچه، نجف 

آباد، فوالدشهر را خریداری می کنند. 

اخبار

استان ها

هوشمندسازی صدور و تمدید امضای الکترونیک 
 رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: امضای دیجیتال مفهومی شبیه امضای دستی و اثر انگشت اما با امنیتی بسیار باال در فضای مجازی دارد. وقتی یک سند 

الکترونیکی مانند یک قرارداد، نامه   های اداری، فرم های الکترونیکی امضای دیجیتال شود، دریافت کننده سند یا پیام الکترونیکی می تواند هویت صاحب سند را به درستی تشخیص دهد و 
از جعلی نبودن آن اطمینان حاصل کند، زیرا گواهی الکترونیکی هر فرد شناسه وی می باشد.

رئیس جمهوری در حالی روز 
سه شنبه وزیر اقتصاد را مامور 
کرد که ورود کسب و کارهای 
مجازی به بــازار ســرمایه را 
تسهیل کند که به اعتقاد فعاالن 
استارتاپی، این خط ویژه هم پرپیچ و خم است و هم دست 
اندازهایی دارد. کم نیستند خط ویژه هایی که ساخته می 
شوند تا الین سبقت باشند ولی در عمل یا پلیس در راه این 
خطوط است یا پر از دست انداز! فعاالن زیست بوم نوآوری و 
استارتاپی معتقدند هم اکنون زمانی است که به خاطر اقبال 
مردم به بورس این شــرکت ها توفیق می یابند تا از هجوم 
نقدینگی جذب شده به بورس در جهت توسعه خود بهره 
ببرند. درحقیقت این فرصتی طالیی است که ما بتوانیم از 

فرصت بورس استفاده کنیم برای اینکه چرخ شرکت های 
استارتاپی بیشتری را به حرکت دربیاوریم. این در حالی است 
که شاید پایان سال و یا سال آتی این فرصت وجود نداشته 
باشد. پس چه بهتر به جای اینکه فقط شاخص بورس باال 
برود و سهم هایی که واجد ارزش باال نیستند رشد کنند، 
سرمایه ها به استارتاپ ها و شرکت هایی تزریق شود که در 

توسعه کشور می توانند سهم داشته باشند.   
در همین زمینه رئیس جمهوری از وزیــر امور اقتصادی 
و دارایی خواست تسهیل شــرایط ورود شرکت های فعال 
در حوزه اقتصــاد دیجیتال به بــورس را پیگیری کرده و 
حتی االمــکان یک بــازار اختصاصی به منظــور پذیرش 
شــرکت های دانش بنیــان و فعــال در حــوزه اقتصاد 
دیجیتال ایجاد شــود. روحانی همچنین دســتگاه های 
ذیربط را موظف کرد در جهت رفع موانع گسترش کسب 
و کارهای مجــازی اقدام کرده و برای کمــک به رونق آن 
دســته از کســب و کارهایی که در ایام کرونا رونق یافته و 

اســتعداد افزایش اشــتغال در آنها بیش از دیگران است، 
برنامه ریزی کند. رئیــس جمهوری همچنیــن  وزارت 
اقتصاد را مامور کرد تا پیشنهاد وزارت ارتباطات بر تعریف 

بســته  »اعتبار مالیاتی« به جای »معافیت مالیاتی« برای 
 شــرکت های نوآور را بررســی و برای اجرایی نمودن آن

 برنامه ریزی کند.

روحانی: ورود شركت های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس تسهیل شود

کندی فرایند ورود استارت آپ ها به بورس
الین ویژه ای برای ورود استارت آپ ها به بورس طراحی شود                                                           مانع تراشی  در   ورود   استارت آپ ها   به  بورس

حلقه اصلی تامین مالی استارت آپ ها
وحید شقاقی، اقتصاددان

اقتصاد دیجیتال در عصر حال حاضر نقش مهمی را ایفا می کند از این منظر که اقتصاد سنتی بهره وری پایینی دارد و توان رقابت را با اقتصاد دیجیتال ندارد. حسن اقتصاد دیجیتال این است که با عصر دانش عجین شده و با بهره وری باال می تواند خدمات 
باکیفیت و با ارزش افزوده باال تولید کند. اصوال در اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهایی که بر بستر اقتصاد دیجیتال قرار دارند ارزش افزوده و سودآوری بسیار باالست و این می تواند برای هر اقتصادی به عنوان یک محرک و پیشران قلمداد شود. کسب و 
کارهای مجازی در دوران کرونا هم مورد استقبال قرار گرفتند چون کرونا و هر بیماری واگیردار موجب می شود که کسب و کارهای الکترونیکی و بر بستر دیجیتال رونق بیشتری پیدا کنند؛ ولی بحث مهم این است که کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال 
عمدتا با ریسک باال هم مواجه اند و این کسب و کارها چون نوپا هستند ریسک بسیار باالیی دارند و چون عمدتا جوانان تحصیلکرده و نوآور و خالق به سمت کسب و کارهای دیجیتالی می روند، سرمایه کافی را نیز ندارند. طبیعتا یک زیست بوم اقتصاد 
دیجیتال باید در کشور طراحی شود که بتواند حمایت های مختلف و برنامه های الزم را برای توسعه کسب و کارهای خرد و متوسط در بستر اقتصاد دیجیتال صورت دهد. پس یکی از مسائل این شرکت ها بحث تامین مالی است. چون این شرکت ها ذاتا 
شرکت های پرریسک هستند تامین مالی آنها نیز با تامین مالی بنگاه های کم ریسک اقتصاد سنتی متفاوت است. بازار سرمایه چون ذاتا یک بازار مبتنی بر ریسک است لذا می تواند یک بستر مناسب برای تامین مالی این بنگاه ها باشد. اتفاقا چون بازار 
سرمایه مبتنی بر ریسک است و این شرکت ها هم با ریسک همراه هستند بهترین تامین مالی می تواند از کانال بازار سرمایه باشد. به عبارتی اگر کسب و کارهای مجازی به مرحله اولیه یعنی مراحل نوزادی رسیده باشند برای توسعه خودشان می توانند از 
کانال بازار سرمایه تامین مالی شوند. دولت نیز باید ساز و کار تامین مالی را در بستر بازار سرمایه برای کسب و کارهای دیجیتالی ایجاد کند. ما می توانیم صندوق های نوآوری یا صندوق- پروژه هایی را طراحی کنیم که در بستر اقتصاد دیجیتال هستند و و 
این شرکت ها در بازار سرمایه وارد شوند و تامین مالی صورت بگیرد. این تامین مالی می تواند محرکی برای توسعه اقتصاد دیجیتال باشد. دولت هم باید زیست بوم کسب و کارهای دیجیتالی را فراهم کند یعنی فضای کسب و کار و زیست بوم آن و توسعه 
کسب و کارهای مجازی را فراهم کند. کرونا نیز موجب شده در کشور ما مسئوالن بیشتر به بحث اقتصاد دیجیتال توجه کنند و تقریبا عمده کسب و کارهایی که بر بستر اقتصاد دیجیتال بودند کمترین آسیب را از بیماری کرونا دیدند. کسب و کارهای 
مجازی اگر خوب طراحی و حمایت شوند می توانند ارزش افزوده های بسیار باالیی ایجاد کنند که در مجموع با کسب و کارهای سنتی اصال قابل مقایسه نیست. آنچه مهم اسست این است که این کسب و کارها برای رشد و توسعه نیازمند تامین مالی 
هستند و بازار سرمایه که ذاتا با ریسک همراه است می تواند برای کسب و کارهای مجازی بهترین فرصت و محل برای تامین مالی باشد اما الزم است صندوق هایی در بازار اولیه طراحی شود که با پروژه های اقتصاد دیجیتال ایجاد شوند و این شرکت ها در 
بازار اولیه عرضه شوند و تامین مالی برای رشد و توسعه این شرکت ها صورت بگیرد. ازآنجا که سودآوری و ارزش افزوده شرکت های استارتاپی بسیار باالتر از کسب و کارهای سنتی است لذا اگر این پروژه ها خوب طراحی شود و حمایت های الزم از سوی 

دولت برای پوشش ریسک این شرکت ها صورت بگیرد مردم هم در بازار سرمایه حاضر خواهند بود که سهام این شرکت ها را خریداری کنند. 

فرصت طالیی رونق بورس  برای استارت آپ ها 
فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق تهران

ورود استارتاپ هایی که شرایط و زمینه ورود به بورس را دارند به این بازار می تواند گام خوبی باشد هم برای باز شدن فضای اقتصاد نوآوری و هم برای عمق بخشیدن به بازار سرمایه کشور. در جلسه قبلی هیات نمایندگان اتاق تهران 
اشاره شد که این مساله در حال حاضر با کندی صورت می گیرد و همه استارتاپ ها و به خصوص ۵ استارتاپ بزرگ به شدت نیازمند تامین سرمایه مرحله بعد خود برای توسعه های برنامه ریزی شده از طریق بازار سرمایه هستند 
زیرا سرمایه مورد نیاز آنها آنقدر زیاد شده که از طریق سرمایه گذاران خصوصی یا vcها قابل انجام نیست. سرمایه های خارجی نیز که فعال دست یافتنی نیست. عمال شاید تنها گزینه قابل حصول برای چنین شرکت هایی، استفاده 
از فضای بازار سرمایه است. در این راستا اتاق بازرگانی از این اتفاق حمایت می کند. ما مجموعه پیشنهاداتی را در جلسه ای که وزیر اقتصاد در اتاق بودند، طرح کردیم و یک سری نامه نگاری ها و رایزنی هایی نیز در حال حاضر در 
حال انجام است که مسائل و مشکالت را از پیش پای استارتاپ ها برداریم و این موضوع سرعت بگیرد زیرا واقعیت این است که بورس و فرابورس از این حضور استقبال می کنند اما نکته این است که این فرایند کند و با مانع تراشی 
اتفاق می افتد که عمال شاید فرصت طالیی ورود به بورس را در سال جاری از دست بدهیم. در حال حاضر به زور هفته ای یک عرضه اولیه در کشور انجام می شود در حالی که تعداد زیادی از شرکت ها هستند که در صف ایستاده 
اند و منتظرند که وارد بورس شود و از پتانسیل بازار سرمایه استفاده کنند. پیشنهادی را در حال رایزنی با وزارت اقتصاد و مدیران بورس هستیم که الین یا خط ویژه ای برای سرعت بخشیدن به حضور شرکت های استارتاپی یا 
شرکت های نوآور به بورس باز و کمک کنند که این شرکت ها سریع تر بتوانند وارد بورس شوند. نکته دوم این است که یک سری مسائل فنی و مالی و اقتصادی نیز در این حوزه وجود دارد که آنها را نیز بایستی با تعاملی که بین 
مدیران ارشد بورس و کمیته فنی آنها و مدیران ارشد و سرمایه گذاران مجموعه های استارتاپی اتفاق می افتد بتوان آن موانع را برطرف کرد. یکی از آنها بحث ارزش گذاری دارایی های نامشهود است. با توجه به اینکه ماهیت دارایی 
بسیاری از شرکت های نوآور با ماهیت دارایی های شرکت های متقدم اقتصاد متفاوت است. برند، شبکه کاری و نرم افزارها و دانشی که در این شرکت ها نهفته است، چیزی است که بخشی از دارایی های باارزش آنها محسوب می 
شود و بایستی به درستی با این دارایی ها برخورد شود تا این فرصت طالیی از بین نرود و هم این شرکت ها آسیب نبینند و هم سرمایه گذاران این شرکت ها بدانند که در داخل این شرکت ها چه ارزشی نهفته است یا چه ریسک 
هایی وجود دارد. لزوما در این مسیر یک فعالیت سازمان یافته مانع تراشی نمی کند. هر مجموع تصمیمی یک سری موافق و مخالف دارد. برخی می گویند ورود به بورس شرکت های استارتاپی به این دلیل است که سهامداران آنها 
می خواهند سهام خود را بفروشند و از ایران بروند در حالی که نوع تعاملی که این شرکت ها و روش های پیشنهادی برای اینکه وارد بورس شوند هیچ کدام چنین مساله ای را به ذهن متبادر نمی کند و این یک ترس ذهنی است. 
یا بحث بر سر دارایی های نامشهود است که عده ای ابراز نگرانی می کنند که از کجا معلوم این برند اینقدر بیارزد یا این شبکه فعاالن اقتصادی اینقدر واجد ارزش باشند. اینها مسائلی است که بیشتر در جهت تشکیک در فرایند و 

تشکیک در این اتفاق مهم رخ می دهد و این شرکت ها مثل خیلی از مجموعه های دیگری که وارد بورس می شوند با ضوابط و آیین نامه های سازمان بورس دارند کار خود را انجام می دهند. 
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