
در صورت افزایش دریافتی بازنشســتگان به ۹۰ درصد حقوق شــاغالن همتراز، 
فاصله قابل توجه پرداخت ها بین این دو گروه به حداقل رسیده و از سویی دریافتی 
بازنشسته ها تا حدی نسبت به گذشته ترمیم خواهد شد؛ موضوعی که دولت وعده 

اجرایی شدن آن را از اول مهر ماه داده است.
به گزارش ایسنا، بعد از جلســاتی که بین ســازمان برنامه و بودجه با نمایندگان 
بازنشسته ها برگزار و رایزنی هایی در راستای بهبود وضعیت حقوقی آنها صورت 
گرفت، اقداماتی نیز از سوی سازمان با توجه به امکانات قانونی که وجود داشت در 

دستورکار قرار گرفت.
این در حالی است که از سال های گذشته پرداختی به بازنشسته ها نه تنها در قیاس 
با شاغالن بلکه نسبت به گروه های بازنشسته نیز چندان قابل قبول نبود و رضایتی 
نداشتند ، اما به هر ترتیب قانون برنامه ششم توسعه دولت را ملکف به ترمیم وضعیت 

آنها کرد. در ماده )۳۰( قانون برنامه ششم توسعه موضوع ایجاد شرایط مناسب و 
عدالت در پرداخت ها به بازنشستگان مورد تاکید قرار دارد؛ به طوری که دولت مکلف 
است بررسی الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب 
سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغالن، بازنشسته ها و مستمری بگیران 

کشوری و لشگری سنوات مختلف را انجام دهد.
بر این اساس در ســال های اخیر اقداماتی در این راســتا صورت گرفت و هر ساله 
منابعی جهت همشان سازی حقوق بازنشسته ها در بودجه تعریف شد که در سال 
نسبت به گذشته جدی تر بوده است و منابع مدتظر نیز از۵۰۰۰ میلیارد سال قبل 

به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
اما اخیــر دولت وعده دیگــری داد مبنــی  همسان ســازی ۹۰ درصدی حقوق 
بازنشستگان با شــاغالن همتراز که از ابتدای مهرماه اجرایی شود، موضوعی که 

اجرای آن می تواند اوضاع دریافتی بازنشســته ها تا حد مناســبی بهبود دهد که 
البته نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه - در تازه ترین اظهاراتش)شب گذشته 
 در برنامه تلویزیونی( بر نهایی بودن و از اجرایی شــدن این وعده از مهر ماه تاکید 

کرده است.
از گفته های نوبخت این گونه بر می آید که همه بازنشستگان کشوری و لشکری 
از اول مهر ماه معادل ۹۰ درصد حقوق شــاغلین فعلی را دریافت خواهند کرد که 
در همین رابطه طبق کارشناســی های انجام شده، جدولی تهیه شد که بر اساس 
آن دریافتی طبقه به طبقه و گروه به گروه اعضای بازنشســته حداکثر ۹۰ درصد 

شاغالن خواهد بود.
وی البته این تضمین را داده که با این تغییرات که از مهرماه اعمال می شود رضایت 

بازنشسته ها را به همراه خواهد داشت.

اما نوبخت در مورد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نیز خبرهای خوبی داشته 
و گفته که با پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به سازمان تامین 
اجتماعی، تامین سرمایه همسان ســازی بیمه شدگان تامین اجتماعی هم انجام 

خواهد شد.
پیش از این اقدامات دیگری در راستای ترمیم حقوق بازنشستگان صورت گرفته بود؛ 
به طوری که امکان استفاده از فصل دهم قانون  مدیریت خدمات کشوری در راستای 

افزایش تا ۵۰ درصدی امتیاز حقوق برای بازنشستگان نیز فراهم شد .
همچنین پرداختی به بازنشستگان برای امسال کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ در ماه 

نیست یعنی پرداختی که برای شاغالن در همین حد تعریف شده است.
در عین حال که سازمان برنامه و بودجه وعده داد تا قبل از آنکه مهر آغاز شود همه 

پاداش بازنشستگی در همه رده ها پرداخت شود.

بهای معامالت نفت روز جمعه بــا ادامه افزایش موارد جدید 
ابتال به ویروس کرونا در آمریکا و ســایر کشورهای جهان و 
تشدید نگرانی های بازار نســبت به دورنمای تقاضا، کاهش 
یافت و نسبت به قیمت نهایی جمعه پیش اختالف چندانی 

نداشت.
به گزارش ایســنا، لوکمان اوتونوگا، تحلیلگر ارشــد شرکت 
FXTM به مارکت واچ گفت: به نظر می رســد بازار تحت 
تاثیر تصمیــم اوپک و متحدانش برای تســهیل محدودیت 
عرضه از ۹.۷ میلیون بشــکه در روز به ۷.۷ میلیون بشکه در 
روز از ابتدای اوت قرار نگرفته است. اگرچه تقاضا برای نفت 
در هفته های اخیر به دلیل کاهــش محدودیتهای قرنطینه 
بهبود تدریجی داشــته است اما تســهیل محدودیت عرضه 
گروه اوپک پالس با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی و افزایش 

موارد ابتال به ویروس کرونا در آمریکا ممکن است زودهنگام 
باشد. هر گونه سیگنالی از وضع مجدد محدودیتهای قرنطینه 
یا ضعف بیشتر احیای اقتصاد جهانی ممکن است روی بخش 
تقاضا برای نفت تاثیر منفی گذاشته و به شوکهای نزولی بر 
شاخصهای قیمت وســت تگزاس اینترمدیت و برنت منجر 

شود.
آمریکا پنج شــنبه گذشــته بیش از ۷۰ هزار مــورد جدید 
ابتال به ویــروس کرونا را گــزارش کرد که رکــورد روزانه 
جدیدی بود. شــمار مبتالیان به بیمــاری کووید ۱۹ به مرز 
۱۴ میلیون نفر نزدیک شــده و مناطق مختلف جهان برای 
 مقابله با شــیوع بیماری، محدودیتهای رفت و آمد را ازســر

گرفته اند.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت بــرای تحویل در 

اوت ۱۶ ســنت معــادل ۰.۴ درصد کاهش یافــت و در ۴۰ 
دالر و ۵۹ ســنت در هر بشــکه بسته شــد. بهای معامالت 
نفت برنت برای تحویل در ســپتامبر ۲۳ سنت معادل ۰.۵ 
 درصد کاهش یافت و در ۴۳ دالر و ۱۴ ســنت در هر بشکه 

بسته شد.
طبق آمــار داوجونز مارکت، وســت تگــزاس اینترمدیت 
بــرای کل هفتــه ۰.۱ درصد معــادل چهار ســنت در هر 
 بشــکه رشــد کرد در حالی که نفت برنــت ۰.۲ درصد افت 

داشت.
تحلیلگران بانک جفریز در یادداشــتی نوشتند: فعال به نظر 
می رســد بازار با تســهیل محدودیت عرضــه اوپک پالس 
مشکلی ندارد و کاهش بیشتر تولید از سوی کشورهایی که 
در ماههای گذشته به طور کامل به توافق پایبند نبوده اند تا 

حدودی محدودیت عرضه این گروه را باال نگه خواهد داشت. 
پایبندی اوپک پالس به توافق قوی بوده و اگر موج دوم شیوع 
ویروس کرونا روند رشد تقاضا را محدود کند، انتظار می رود 
این گروه میزان زیادی نفت را از بــازار خارج کند. همچنان 
انتظار می رود با توجه به سطوح پایین فعالیت، روند کاهش 
تولید نفت آمریکا ادامه پیدا کند. جفریز پیش بینی خود از 
قیمت نفت برنت در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ را از ۳۷ به ۴۳ دالر 
در هر بشــکه افزایش داد اما پیش بینی قیمت برای سالهای 
۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را تغییر نداد و همچنان به ترتیب  ۴۸ دالر و 

۵۵ دالر حفظ کرد.
الکســاندر نواک، وزیر انرژی روســیه روز جمعه اظهار کرد 
انتظار ندارد پس از تســهیل محدودیــت عرضه، قیمتهای 
نفت جهانی تغییــر چندانی پیدا کنــد و قیمتهای نفت در 

 محــدوده ۴۰ تــا ۴۳ دالر در هر بشــکه کــم و بیش ثابت 
شده اند.

طبق گزارش روز چهارشــنبه اداره اطالعات انرژی آمریکا، 
ذخایر نفــت آمریکا در هفته منتهی بــه ۱۰ ژوییه به میزان 
۷.۵ میلیون بشــکه کاهش پیدا کرد و این آمار باعث شــد 
شاخصهای قیمت روز چهارشــنبه در باالترین قیمت چهار 

ماه اخیر بسته شوند.
بر اســاس گــزارش مارکت واچ، شــرکت خدمــات انرژی 
بیکرهیوز روز جمعــه گزارش کرد شــمار دکلهای حفاری 
نفت فعال آمریکا هفته گذشته یک حلقه کاهش پیدا کرد و 
به ۱۸۰ حلقه رســید که هجدهمین کاهش هفتگی متوالی 
 بود و از ادامه کاهش تولیــد این کشــور در ماههای آینده 

حکایت دارد.

پرداخت کمک ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی کرونا در 
چهارماهی که پیش بینی شده بود به پایان رسیده 
و هنوز خبری از تصمیم بــرای ادامه این پرداخت 
نیست ؛فعال مشــموالن منتظر دریافت در تیرماه 

نباشند.
به گزارش ایسنا، از اسفندماه قرار بر این شد که به 
مدت چهار ماه برای جبران بخشی از آسیب ناشی از 
شیوع ویروس کرونا و هزینه های سنگین آن هر ماه 
مبلغی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان برای مشموالن 

واریز شود.
مبلغ تعیین شده برای حدود سه میلیون نفر و در 

خانوارهایی بود که هیچ گونه درآمدی نداشــتند و 
در پایان هر ماه به حساب یارانه آنها واریز شد. البته 
دولت با یک مرحله دیگر به بهانه ماه مبارک رمضان 
در مجموع پنج مرحله واریــز انجام دادو خردادماه 

پایان این بسته حمایتی بود.
اما این که با توجه به شــرایط موجود و ادامه اوضاع 
ناشــی از ویروس کرونا آیا همچنان پرداخت ۲۰۰ 
تا ۶۰۰ هزار تومانــی ادامه پیدا می کنــد یا خیر، 
موضوعی اســت که دریافت اطالعات از ســازمان 
برنامه و بودجه نشان می دهد که با توجه به این که 
تصمیم گیری در دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا در 

این رابطه صورت نگرفته، فعال برای تیرماه واریز این 
یارانه انجام نخواهد شد، اما در صورتی که هرگونه 
تصمیم گیری در این رابطه انجام شود سازمان برنامه 

و بودجه با تامین مالی پرداخت را انجام می دهد.
بر این اســاس می تــوان گفت که فعــال خبری از 
پرداخت یارانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی کرونا که در 

روز انتهایی هر ماه پرداخت شده بود، نیست.
معموال در هر ماه حدود ۳۳۰ میلیارد تومان هزینه 
پرداخت یارانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ تومانی بود که طی پنج 
مرحله نزدیک به ۱۷۰۰ میلیــارد تومان برای آن 

تامین شده است.

روسیه با فراهم کردن تخفیفهای مالیاتی ساالنه به ارزش بیش از 
۱.۱ میلیارد دالر، در تالش برای جذب شرکتهای فناوری و متنوع 
کردن اقتصاد وابســته به صادرات نفت خود اســت که از ریزش 

قیمتها به شدت آسیب دیده است.
به گزارش ایسنا، دولت روسیه پیشنهاد کرده که در قوانین مالیاتی 
اصالحاتی صورت گیرد تا فضای مالیاتی مساعدی برای شرکتها 

و استارتاپهای فناوری اطالعات ایجاد شود. آنتون سیلوانوف، وزیر 
دارایی روسیه در نشست هیات دولت اظهار کرد که توسعه بخش 
فناوری اطالعات به روسیه امکان می دهد وابستگی اقتصادی به 

منابع انرژی را کاهش دهد.
دولت روسیه پیشنهاد کرده است مالیات سود برای بخش فناوری 
اطالعات از ۲۰ به سه درصد کاهش داده شود تا به این ترتیب این 

کشور بتواند به یک مقصد ارزان و دارای مقررات مالیاتی مطلوب 
برای این صنعت تبدیل شود.

ضرورت تنوع سازی اقتصادی منعکس کننده این واقعیت است 
که روسیه از تبعات ریزش قیمت نفت که پس از اختالف این کشور 
با عربستان سعودی در مارس روی داد، آسیب دیده است. ارزش 
روبل سقوط کرده و درآمد نفتی روسیه در نتیجه ریزش قیمت به 

شدت افت کرده است. تحت توافق جدید اوپک پالس که از آوریل 
به اجرا درآمد، روسیه موافقت کرد تولید نفتش را تا پایان ژوییه به 

میزان دو میلیون بشکه در روز کاهش دهد.
بر اســاس گزارش اویل پرایــس، بانک جهانــی در جدیدترین 
گزارش اقتصادی خود از روســیه در هفته گذشــته اعالم کرد 
ریزش قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا باعث خواهد شد اقتصاد 

روسیه امسال بزرگترین رشــد منفی در ۱۱ سال اخیر را تجربه 
کند. اقتصاد روســیه از رکود جهانی و تالشــها برای مهار شیوع 
ویروس کرونا و قیمــت پایین نفت که بزرگتریــن صادرات این 
کشور اســت، آســیب خواهد داد. پاندمی ویروس کرونا ارزش 
 روبل را ضعیف کرده و باعث کمتر شدن درآمدهای مالی روسیه 

شده است.

با حکم یک قاضــی آمریکایی، واتــس اپ و فیس 
بوک که شــرکت مادر این پیام رســان است، می 
توانند شــکایت علیه گــروه NSO بابــت ایجاد 
حســابهایی برای ارســال بدافزار به تلفن همراه 
 ۱۴۰۰ نفــر و جاسوســی از آنهــا را پیگیــری 

کنند.
به گزارش ایسنا، فیلیس همیلتون، قاضی منطقه 
ای آمریکا درخواســت شرکت ســازنده جاسوس 
افزار اسرائیلی گروه NSO را برای مخالفت با این 
شکایت رد کرد. این شرکت استدالل داشت دادگاه 
فاقد صالحیت قضایی است زیرا این شرکت به دلیل 

این که پیمانکار دولتهای خارجی اســت، در برابر 
اقدام قانونی مصون است. طبق شکایت فیس بوک، 
گروه NSO مامور بحرین، امارات متحده عربی و 

مکزیک است.
با ایــن حــال همیلتــون بــا درخواســت گروه 
NSO مبنــی بر رد ایــن ادعای فیــس بوک که 
این شــرکت به شــکل نادرستی در ســرورهای 
 واتــس اپ مداخلــه کــرده اســت، موافقــت 

کرد.
قاضــی آمریکایی اعــالم کرد در شــکایت فیس 
بوک بــه آســیب ناشــی از برنامه یا دسترســی 

گروه NSO به ســرورها یا رایانه هــای واتس اپ 
اشــاره نشــده اســت و فیس بوک ۲۱ روز مهلت 
دارد تــا ادعاهــای خــود علیــه این شــرکت را 
 بازبینی کــرده و در دادگاه فــدرال اوکلند مطرح 

کند.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، ســخنگوی 
واتس اپ اعــالم کــرد واتــس اپ از ایــن حکم 
اســتقبال کــرد. ایــن تصمیــم تایید کــرد که 
واتس اپ مــی توانــد اســناد و ســایر اطالعات 
 مربــوط به شــیوه عملکــرد گــروه NSO را به 

دست آورد.

حقوق بازنشسته ها در یک قدمی شاغالن

نفت از تب و تاب افزایش قیمت افتاد

فعال منتظر یارانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی کرونا نباشید

جذب  شرکت های IT  در روسیه برای جبران سقوط نفت

واتس اپ برای شکایت از سازنده جاسوس افزار چراغ سبز گرفت
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شورای رقابت:

خودروسازان هر ۳ ماه 
می توانند درخواست 
افزایش قیمت دهند

ابالغ جریمه ۲ میلیاردی 
گران فروشی اینترنت 

به اپراتورها

شناسایی افرادی 
که مالک بیش از 
۹۰ واحد مسکونی 
در تهران هستند

اسالمی خبر داد

تاکنون 
۲۵ میلیون 

ایرانی به کرونا 
مبتال شده اند
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سرمقاله

يادداشت

رکورد شکنی  دالر
و گسترش فقر

دالر 25 هزار تومانی 
خط پایان بنگاه های اقتصادی

بازارساز در مورد کاهش نرخ 
ارز بلوف می زند و هیچ کدام 
از وعده هایی کــه دولت و 
بانک مرکزی در مورد کاهش 
نرخ ارز می دهند، به واقعیت نخواهد پیوست. ما 

اف ای تی اف...

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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۲

زمزمه  سود 18 درصدی 
وام  ودیعه مسکن

افزایش تعداد  مشاغل 
ناپایدار  بدون  بیمه

دالر در بازار آزاد 25.200 و سکه 11 میلیون و 230 هزار تومان شد

دالر و سکه  در مدار صعودی
صفحه4
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هفت خوان  تامین  مواد  اولیه  تولید
تولیدکنندگان   در تامین  ارز  مورد   نیاز   واردات   مواد   اولیه   مشکل   دارند

در راستای حمایت از مستاجران و به دنبال تصویب 
طرح وام ودیعه مســکن، وزارت راه و شهرســازی 
پیشنهاد پرداخت وام ودیعه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی 
را به بانک مرکزی ارائه کرده است. افزایش چشمگیر 
قیمت مسکن و افزایش ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بها 
در ایران طی ماه های گذشته موجب نارضایتی جدی 
مستاجران شده است. در حال حاضر که قیمت های 
مسکن و هزینه های اجاره افزایش یافته و به تبع آن 
شرایط برای مســتاجرین نیز دشوار شده، تصمیم 
دولت این اســت تا وام ودیعه مسکن به مستأجران 
پرداخت کند. برخی از فعاالن بازار این تصمیم دولت 
را راه چاره ای برای رهایی مستاجران از ودیعه های 
میلیونی می دانند و عده ای دیگر بر این باورند که این 

راهکارها بسیار مقطعی بوده...

اگرچه طی سال های ۹۴ تا ۹۸ حدود ۳ میلیون نفر 
به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است، اما این 
جمعیت جدید شاغل دارای ویژگی هایی هستند 
که آنهــا را در برابر کاهش تقاضای ناشــی از کرونا 
آسیب پذیر می کند. مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشــی با عنوان »پایش امنیت سرمایه گذاری« 
آورده است: تا قبل از شیوع بیماری کرونا در اسفندماه 
۱۳۹۸ بررسی وضعیت اقتصاد کشور نشان می داد 
که با تخلیه اثر تحریم ها بر اقتصاد، بهبودهایی در 
متغیرهای اقتصاد کالن رخ داده است و پیش بینی 
می شد که رشد بخش غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ مثبت 
باشد، اما پس از شــیوع ویروس کرونا، بزرگترین و 
زیانبارترین اثر اقتصادی این بیماری به شکل ایجاد 

شوک بزرگ نااطمینانی...



اقتصاد2
ایران وجهان

افزایش ســقف انتقــال وجه 
کارت به کارت در بانک توسعه 

صادرات ایران
به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و 
استفاده گسترده تر مشتریان از سامانه های 
الکترونیکی بانک، سقف انتقال وجه کارت به 
کارت در بانک توسعه صادرات ایران افزایش 

یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، با تمهیدات انجام شده و موافقت بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سقف انتقال 
وجه کارت به کارت در بانک توسعه صادرات 
ایران به مبلغ شــصت میلیون ریال افزایش 

یافت.
بر اســاس این گزارش، به منظــور رفاه حال 
مشــتریان و پیشــگیری از شــیوع ویروس 
کرونــا در مراجعــه مشــتریان به شــعب 
بانک، به درخواســت بانک توسعه صادرات 
ایــران و موافقت بانــک مرکــزی، افزایش 
مبلغ کارت بــه کارت از مبلغ ســی میلیون 
 ریــال به شــصت میلیــون ریــال تصویب

 و اجرایی شد.

پرداخت ۱۲۵۵ میلیارد ریال 
تســهیالت قرض الحسنه به 

مددجویان بهزیستي
بانک قرض الحســنه مهــر ایران تــا کنون 
۸۴۰۰ فقــره تســهیالت بــه مددجویــان 
 تحت پوشــش سازمان بهزیســتي پرداخت

 کرده است.
به گــزارش روابــط عمومــی بانــک مهر 
ایران، ســازمان بهزیســتی یکي از نهادهاي 
زیرمجموعــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعي است که از اصلي ترین کارویژه هاي 
این ســازمان و زیرمجموعه هایش مي توان 
به ارائــه خدمت به مددجویــان و نیازمندان 
بي بضاعت، نگهداري معلوالن و حرفه آموزي 
به آن ها، توانبخشــي و نگهداري سالمندان، 
درمــان و بازتوانــي معتــادان، نگهــداري 
 شــبانه روزي کودکان بي سرپرســت اشاره 

کرد.
بانک مهــر ایــران در راســتای حمایت از 
مددجویان تحت پوشش این سازمان تا کنون 
۸۴۰۰ فقره تســهیالت به آن ها اعطا کرده 
که مجموعاً ارزشــي معادل ۱۲۵۵ میلیارد 

ریال دارد.

تقدیرمدیرعامل شرکت برق 
منطقه اي یزد از چادرملو

مدیرعامل شرکت برق منطقه اي یزد در دیدار 
با مدیرمجتمع صنعتی چادرملو از همکاری 
این مجتمع بــا صنعت برق کشــور تقدیر و 

تشکر کرد .
ابوالفضل اســدي مدیرعامل شــرکت برق 
منطقه اي یزد ، در دیدار با محمود مصري نژاد 
مدیر مجتمع صنعتي چادرملو، همکاریهاي 
این مجموعــه با صنعت برق اســتان را مهم 
و موثر دانســت و خواســتار تداوم همکاري 
 در مدیریــت مصــرف بــار ســال جــاري

 شد.
وي ابراز امیدواري کرد بــا همکاري و تعامل 
موثــر صنایع اســتان، از پیک بار تابســتان 
 سال جاري نیز به خوبي و بدون قطعي عبور 

کنیم.
مهندس محمود مصری نــژاد مدیر مجتمع 
 صنعتــي چادرملــو نیــز ضمــن تشــریح 
فعالیت ها و همــکاري هاي ایــن مجتمع، 
شــرایط کار بخش هاي مختلف این مجتمع 

صنعتي را تشریح کرد.
گفتني است، شرکت چادرملو عالوه بر اتخاذ 
تدابیری چون، اســتقرار سیســتم مدیریت 
انــرژی ISO50001 در کارخانۀ های فوالدی 
خود و در راستای صرفه جویی و بهبود مصرف 

انرژی.
شناســایی عوامل مؤثر بر مصرف گاز و برق 
)طی بررســی ۵ سال گذشــته( و تالش در 
راســتای کنترل این عوامل و بهینه ســازی 
تجهیزات  جهت کاهــش مصرف و جابجائی 
زمان تعمیــرات دوره ای واحدهــا به زمان 
 پیک بــار بــه منظور کمــک بــه پایداری

 شبکه برق.
اقدام به  احــداث یک واحد  نیــروگاه ۵۰۰ 
مگاواتی سیکل ترکیبی در مجتمع صنعتی 

خود در اردکان یزد نمود.
این طرح شــامل ۲ واحد گازی و یک واحد 
بخار، با ظرفیت تولید ۵۰۰  مگاوات برق است 
که در سال  ۱39۵ بطور کامل راه اندازی شد و 
در مدار شبکه سراسری برق کشور قرار گرفت.
عالوه بر آن هــم اکنون نیــز چادرملو طرح 
احداث نیروگاه خورشــیدی ۱۰ مگاواتی را 
در دست اجرا دارد که بزودی به بهره برداری 

می رسد .

بانک ها

استان ها

اگرچه طی ســال های 9۴ تا 
9۸ حــدود 3 میلیــون نفر 
به جمعیت شــاغل کشــور 
افزوده شــده اســت، اما این 
جمعیت جدید شاغل دارای 
ویژگی هایی هستند که آنها را در برابر کاهش تقاضای 

ناشی از کرونا آسیب پذیر می کند.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان »پایش 
امنیت ســرمایه گذاری« آورده اســت: تا قبل از شیوع 
بیماری کرونا در اســفندماه ۱39۸ بررســی وضعیت 
اقتصاد کشور نشان می داد که با تخلیه اثر تحریم ها بر 
اقتصاد، بهبودهایی در متغیرهای اقتصاد کالن رخ داده 
است و پیش بینی می شــد که رشد بخش غیرنفتی در 
سال ۱39۸ مثبت باشد، اما پس از شیوع ویروس کرونا، 
بزرگترین و زیانبارترین اثر اقتصادی این بیماری به شکل 
ایجاد شوک بزرگ نااطمینانی بوده است که کل محیط 

کسب و کار و فضای سرمایه گذاری در همه کشورهای 
جهان را احاطه کرد. انتظــار می رود طی ماه های پیش 
رو فعاالن اقتصــادی در ایران آثار ایــن ویروس جدید 
ناشناخته بر فضای سرمایه گذاری را بیشتر احساس و 
درک کنند و در فصل های مختلف سال ۱399 دریافت 

و برداشت بهتری نسبت به آن پیدا کنیم.بر اساس اعالم 
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در زمستان سال ۱39۸ روند 
کاهشی خود را تداوم بخشــید و به ۱۰.۶ درصد رسید. 
با این حال افزایش تعداد شــاغالن در این فصل نسبت 
به فصل مشابه ســال قبل تنها حدود ۵۲ هزار نفر بوده 

است که از سال ۱393 تاکنون کمترین میزان افزایش 
اشتغال بوده است. همچنین آمارها نشان می دهد که 
طی ســال های ۱39۴ تا ۱39۸ حدود 3 میلیون نفر به 
جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.متأسفانه این 
جمعیت جدید شــاغل دارای ویژگی هایی هستند که 
آنها را در برابر کاهش تقاضای ناشــی از شیوع بیماری 
کرونا آسیب پذیر می کند. اشتغال ایجاد شده اشتغالی 
است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، 
بلکه توســط بخش غیرشــرکتی، در بخش خدمات و 
بنگاه های زیر پنج نفر کار کن بوده اســت و با تمرکز بر 
خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، 
حمل ونقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و … ایجاد 
شده است. لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی »کارکن 
مستقل« طبقه بندی می شود، غالباً دارای قرارداد نیستند 
و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند.این گروه از شاغالن 
عمدتاً مشاغل تمام وقت ندارند و در موقعیت های شغلی 
ناپایداری مشغول هستند که عمدتاً به تقاضای خانوارها 

و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است.

مرکز پژوهش های مجلس:

افزایش تعداد  مشاغل ناپایدار  بدون  بیمه

روحانی: 
تاکنون ۲۵ میلیــون ایرانی به 

کرونا مبتال شده اند
 رئیس جمهور گفت: گــزارش معاون وزارت 
بهداشــت می گوید که ۲۵ میلیون جمعیت 
ایرانی از کرونا عبــور کرده اند و بقیه جمعیت 
حدود 3۰ تا 3۵ میلیون نفر دیگر در معرض 
ابتــالء در ماه های آینده خواهد بود.حســن 
روحانی رئیس جمهور در جلســه ستاد ملی 
مقابله با کرونا طی ســخنانی اظهار داشــت: 
چون شرایط ما در شــرایطی است که هنوز 
دارو و واکســن قطعی برای مقابله با بیماری 
کرونا وجود ندارد و به ایمنی جامع نرسیدیم 
بنابراین راهی نداریم که دســت به دست هم 
دهیم و زنجیره ابتــال را بتوانیم قطع کنیم تا 
بتوانیم شــرایط را برای کشــور و ساماندهی 
محیط بهداشــتی و فعالیت هــای مورد نیاز 
کشــور آماده کنیم.وی با اشــاره به گزارش 
وزارت بهداشت در خصوص وضعیت ابتالی 
مردم به کرونا گفت: تخمین ما بر این اســت 
که تاکنون ۲۵ میلیون ایرانی به این ویروس 
مبتال شــدند و غریب حدود ۱۴ هزار نفر هم 
عمرشــان را در این مدت از دســت داده اند. 
تعداد زیادی از افراد بستری بودند و در طول 
این ۱۵۰ روز آمده است که مجموعاً بیش از 
۲۰۰ هزار نفر در بیمارستان ها بستری بودند.

رئیس جمهور اضافه کرد: در این گزارش آمده 
است که ما باید این احتمال را بدهیم که 3۰ 
تا 3۵ میلیــون نفر در معــرض ابتال خواهند 
بود. در این گــزارش را مبنا قرار دهیم که ۲۵ 
میلیون جمعیت از آن عبور کرده است و بقیه 
جمعیت حدود 3۰ تا 3۵ میلیون نفر دیگر در 
معرض ابتالء در ماه های آینده خواهد بود در 
همین گزارش پیش بینی شده است که تعداد 
بســتری هایی که در آینده باید پیش بینی 
کنیم حدود دو برابر آن مقداری اســت که ما 
در طول ۱۵۰ روز شــاهد آن بوده ایمروحانی 
تصریح کرد: خودمان را بایــد از نظر درمان و 
تخت های بیمارستانی آماده کنیم و با شرایط 
پیش رو مقابله کنیم. در این گزارش همچنین 
آمده اســت که از هر ۱۰۰۰ نفری که به این 
ویروس مبتال می شوند ۵۰۰ نفر آنها عالمتی 
ندارند و متوجه هم ممکن است نشوند که به 
این ویروس مبتال شدند. حدود 3۵۰ نفر عالئم 
خفیف دارند و نیازی به بستری شدن ندارند 
اما ممکن است ۱۵۰ نفر از هر ۱۰۰۰ نفر نیاز 
به بستری شدن داشته باشند بنابراین ما یک 
جمعیت چند ده میلیونی پیش رو داریم که 
در میان هر هزار نفری که مبتال می شــوند 
ممکن است بیشــتر از صد نفر نیاز به بستری 
شدن داشته باشند و خودمان را باید برای آن 
آماده کنیم.رئیس جمهور با بیان این مطلب 
که در برابر این بیماری باید »تاب آوری ملی« 
را افزایش دهیم، گفت: شهر سفید در وضعیت 

فعلی معنایی ندارد.

در شروع معامالت روز گذشته رقم خورد
 خیــز شــاخص به ســمت

 ۱.۹ میلیون واحد متوقف شد
شــاخص کل بورس معامالت روز گذشــته 
را با منفی ۲۶ هزار واحد آغــاز کرد که گفته 
می شود به دلیل فشار سمت عرضه و افزایش 
صف های خرید بوده است.شاخص کل بورس 
تهران روز گذشته شــنبه ۲۸ تیر ماه با رشد 
منفی آغاز شــد و در حال حاضر با منفی ۲۶ 
هزار و 3۱۶ واحــد، در رقم یــک میلیون و 
۸۱۵ هزار واحد ایســتاده اســت.با این حال 
شــاخص هم وزن با ۲۴۸3 واحد رشد مثبت 
در جایگاه ۴۸3 هــزار واحدی قــرار گرفته 
است. در نیم ســاعت ابتدایی معامالت، ۴۲۸ 
هزار فقره معامله بــه ارزش 3,۵۰۰ میلیارد 
تومان انجام شده است.نماد »فارس« با منفی 
۶۲3۷، »فملی« با منفی ۵۰۰۰ و »شتران« 
 با منفــی ۲3۰۰ واحد بیشــترین تأثیر را در

 افت شدید شــاخص در ابتدای معامالت روز 
گذشته داشــته اســت. گفته می شود علت 
این اقــدام، ایجاد صف فــروش در نمادهای 
پُرتقاضای هفته گذشته بوده است.روز گذشته 
نیز بر اســاس اعالم مدیریت بــورس تهران، 
بیش از ۱۰ نماد در ســاعات بسته بودن بازار 
معامله می شوند که شســتا، خودرو، خساپا، 
ولپارس و سیتا از مهمترین نمادهایی هستند 
که به دلیل تقاضای زیاد، در ســاعات بسته 
بودن بازار، نماد آنها بازگشایی خواهد شد.در 
معامالت روز گذشته بیشتر نمادهای بانکی 
سرخپوش و نمادهای سیمانی تقریباً به طور 

کامل سبزپوش هستند.

اخبار
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نسبت مانده تسهیالت به سپرده های بانکی پس از 
کسر سپرده قانونی در فروردین ماه ۱399 معادل 
۷۸.۵ درصد بوده اســت.معاونت بررســی های 
اقتصادی اتــاق بازرگانی تهران در گزارشــی به 
نسبت مانده تســهیالت به ســپرده های بانکی 
در فروردین ماه ۱399 پرداخته و نوشــته است: 
میزان ســپرده های بانکی در پایان فروردین ماه 
۱399 برابر با ۲۴93.۵ هزار میلیارد تومان و مانده 
تسهیالت )جاری و غیرجاری( نیز برابر با حدود 
۱,9۵۷ هزار میلیارد تومان بوده اســت که براین 
اساس سپرده های بانکی در مقایسه با اسفندماه 
۲.3 درصد و مانده تســهیالت نیــز ۱.۱ درصد 
رشد داشــته اند.همچنین در مقایسه با فروردین 
۱39۸، ســپرده ها با رشــد 33 درصدی و مانده 
تســهیالت نیز با افزایــش ۲9.۵ درصدی همراه 
بوده اند. با این حال این آمارهــا حکایت از پایین 
بودن رشد مانده تســهیالت برابر رشد سپرده ها 
دارد.براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، نسبت 
مانده تســهیالت بانکی به سپرده ها )پس از کسر 
سپرده قانونی(، طی نیمه دوم سال ۱39۸ نسبت 
به نیمه اول در سطح پایین تری قرار داشته است. 
اگرچه که در اسفند ماه ۱39۸، این نسبت جهش 
کوچکی را نسبت به چند ماه قبل تجربه کرده، اما 
در فروردین ۱399 به ســطح مشابه بهمن و دی 
۱399 بازگشته است. در فرودین ماه سال ۱399 

نسبت مانده تسهیالت به سپرده ها )پس از کسر 
سپرده قانونی( معادل ۷۸.۵ درصد بوده است.

این مقدار نسبت به اســفندماه ۱39۸ با کاهش 
حدود ۰.9 واحد درصدی همراه بوده اســت؛ این 
در حالی است که نسبت به بهمن ماه تقریباً تغییر 
چندانی نداشــته و تنها ۰.۱ واحد درصد بیشتر 

شده است.
نســبت مانده تســهیالت بــه ســپرده ها پس 
از کســر ســپرده قانونی در فروردین ۱399 در 
مقایسه با فروردین ۱39۸، کاهش قابل توجهی 
)۲.3 واحد درصــد( را تجربه کرده اســت. روند 
افت این نســبت نشــان می دهد که به تناسب 
افزایش ســپرده های بانکی، تسهیالت پرداختی 
 افزایش قابــل قبولی نداشــته اســت.در میان

 استان های کشور، 9 اســتان در فرودین ۱399 
میانگین نسبت مانده تسهیالت به سپرده ها )پس 
از کسر قانونی )کمتر از ۶۰ درصد را داشته اند. این 
9 استان عبارتند از بوشهر، البرز، فارس، خوزستان، 
قم، خراســان رضوی، سیســتان و بلوچستان، 
اصفهان و آذربایجان شرقی. از میان این استان ها، 
دو استان بوشــهر و قم نیز نســبت تسهیالت به 

ســپرده زیر ۵۰ درصد دارند که کمترین آن نیز 
به بوشهر )3۷.۷ درصد( اختصاص دارد.معاونت 
بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانــی تهران در 
گزارش خود نوشته اســت: اخیراً طبق بخشنامه 
شماره ۲۱۶۶9 مورخ سوم اردیبهشت ماه ۱399 
بانــک مرکزی، بانک هــا و مؤسســات اعتباری 
غیربانکی که نســبت مجموع تسهیالت اعطایی 
آنها در هر اســتان به مجموع سپرده های آنها در 
همان اســتان کمتر از ۵۰ درصد اســت، موظف 
شده اند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان 
سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد 
برســانند. به طوری که حداقل ۵۰ درصد منابع 
ســپرده ای قابل تخصیص در هر استان به همان 

استان اختصاص یابد.
آمار مربوط به نســبت تســهیالت به سپرده ها 
مشخص کننده میانگین آمار کل در سطح استان 
است و اطالعاتی از وضعیت این نسبت به تفکیک 
بانک ها در هر استان منتشر نشــده است. با این 
وجود و با توجه به آمارهــای مربوط به فروردین 
۱399 بنظر می رســد بیش از همــه، بانک های 
استان های بوشــهر و قم باید نســبت به اصالح 

عملکرد خود در زمینه پرداخت تسهیالت، اقدام 
کنند.

در فروردیــن ســال ۱399، دو اســتان ایــالم 
و کهگیلویه و بویر احمد، نســبت تســهیالت به 
سپرده ها )پس از کسر قانونی( باالتر از ۱۰۰ درصد 
را ثبت کرده اند. این نسبت برای ایالم برابر ۱۰۲ 
درصد و برای کهگیلویه و بویر احمد حدود ۱۰۶ 
درصد است. بیش از ۱۰۰ درصد بودن این نسبت 
می تواند ریسک عدم ایفای تعهدات بانک ها را به 

همراه داشته باشد.
نسبت تســهیالت به سپرده ۱۲ اســتان نیز در 
فروردین ۱399 نسبت به فروردین ۱39۸ افزایش 
یافته است. این ۱۲ استان عبارتند از؛ زنجان، یزد، 
لرستان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، 
خوزســتان، قم، ایالم، مرکزی، خراسان رضوی، 
همدان و سمنان. بیشــترین افزایش نیز مربوط 
به استان زنجان بوده از ۸۰.۸ درصد در فروردین 
۱39۸ به ۸۷ درصد در فروردین ۱399 رســیده 
اســت. داده هایی که می تواند بــه تحلیل بهتر و 
دقیق تر وضعیت پرداخت تسهیالت بانکی کمک 
کند، میزان مانده تسهیالت غیرجاری بانک ها از 
حیث بررسی عدم برگشــت تسهیالت پرداختی 
به سیســتم بانکی و همچنین داده های مربوط 
به نســبت LDR به تفکیک هر بانک و مؤسسه 

اعتباری غیربانکی است.

رئیس شــورای رقابت با تاکید براینکه شــورای 
رقابت امســال تکلیــف دســتورالعمل قیمت 
گــذاری خــودرو را مشــخص کــرده اســت، 
گفــت: بــرای آن دســته از خودروهایــی که 
 قیمت پایــه نداشــته و جدید تولید شــده اند

 شــورای رقابــت روش کلینیــک را در قیمت 
گذاری اجرایی می کند.رضا شــیوا در گفت وگو 
با تســنیم، با اشــاره بــه اینکه شــورای رقابت 
به خودروســازان این اجــازه را داده اســت که 

هر ســه ماه یک بار با توجه بــه تغییرات قیمتی 
هزینه هــای تولید درخواســت محاســبه نرخ 
تورم بخشــی را از بانک مرکزی داشــته باشند، 
اظهار داشت: برهمین اســاس اگر خودروسازان 
 خواســتار تغییر قیمتــی محصــوالت خود آن 
هم هر ســه ماه یک بار باشد باید درخواست خود 
را به وزارت صنعت اعالم و بــا دریافت نرخ تورم 
بخشــی از بانک مرکزی تصمیم نهایی در مورد 
تغییر قیمت ها توسط ســتاد تنظیم بازار گرفته 

شود. وی با تاکید براینکه شــورای رقابت امسال 
تکلیف دســتورالعمل قیمت گــذاری خودرو را 
مشــخص کرده اســت، افزود: این دستورالعمل 
تا پایان ســال هیچ تغییری نخواهد کرد.رئیس 
 شــورای رقابت در خصوص مطرح شدن تعیین 
قیمت خودرو آن هم به روش کلینیک، گفت: برای 
آن دسته از خودروهایی که قیمت پایه نداشته و 
جدید تولید شده اند شورای رقابت روش کلینیک 
را در قیمت گذاری اجرایی می کند به نحوی که از 

هفت تا ۱۰ متخصص در حوزه  خودرو درخوست 
نموده تا با بررسی مســتنداتی که در اختیار آنها 
قرار گذاشــته شــده ضمن توجه به هزینه تمام 
شده خودرو قیمت پایه محصوالت جدید تعیین 
می شود.شــیوا اضافه کرد: این روش فقط برای 
خودروهایی که قیمت پایه نداشته و تولید جدید 
هستند استفاده می شــود و در مابقی خودروها 
دستورالعمل قیمت گذاری خودرو مصوب شورای 

رقابت اجرایی خواهد شد.

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: بــا ایجــاد 
بســتری از داده ها که از طریق ســامانه امالک 
و اســکان ایجاد شده، مشخص شــد که افرادی 
مالــک بیــش از ۸۰ تــا 9۰ واحــد مســکونی 
 فقــط در تهــران هســتند.محمد اســالمی

 در گفت وگو بــا ایلنا دربــاره بازار مســکن در 
کشــور اظهار داشــت: قیمت ها دربازار مسکن 
 واقعی نیســتند و بازار دچار التهاب شده و قیمت

 مسکن حباب دارد.      
وی ادامــه داد: در اندازه گیــری ســهم ارز در 

کاال و خدمــات می بینیــم کــه کاال و خدمات 
وابســتگی صد درصدی بــه ارز ندارنــد. برای 
مثال در بخش ســاختمان چه وابســتگی ارزی 
داریــم؟ اتفاقی کــه در بــازار مســکن رخ داد 
متاثــر از حرکت نرخ ارز و همپیمایــی آن با نرخ 
 تورم بود کــه بازارهای موازی هم مانند ســکه،

 طــال و...  دچار همیــن وضعیت شــدند.  وزیر 
راه و شهرســازی افــزود: وقتــی قیمت هــا در 
 بازارهای مــوازی باال مــی رود باعث می شــود
 که در سایر بازارها هم شاهد رشد قیمت ها باشیم 

و با افزایش قیمت ها در سایر بازارها، عده ای قیمت 
دارایی خود مانند مسکن را هم افزایش می دهند  
اما نکته مهم در بازار مســکن این است که میزان 
معامالت نسبت به سال گذشته  ۷۰ الی ۸۰ درصد 
 کاهش یافته، در این شــرایط مگر می شود کسی

 از صحــت و ســقم وضعیــت مســکن در بازار 
صحبت کند. اســالمی درباره معامــالت انجام 
شــده گفت: موضوع مهم تر این اســت که بیش 
از ۶۰ درصــد واحدهایــی که در اردیبهشــت 
و خردادمــاه معامله شــده اند، واحدهای بزرگ 

با متراژ بیــش از ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر هســتند، این 
معامالت نشــان دهنده آن اســت که پول های 
 سفته بازی و ســوداگرانه برای ســرمایه گذاری

 وارد بازار مسکن شده اند.وزیر راه وشهرسازی در 
پاسخ به این ســوال که آیا سلطان مسکن در این 
بازار هم وجود دارد و این افراد شناسایی شده اند، 
اظهار داشت: با ایجاد بستری از داده ها که از طریق 
سامانه امالک و اسکان ایجاد شده، مشخص شد 
 که افرادی مالک بیش از ۸۰ تا 9۰ واحد مسکونی

 فقط در تهران هستند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم 
امضای تفاهم نامه ساماندهی اشتغال و کارآفرینی 
ایثارگران در محل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
گفت: امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی به سر 
می بریم و به روش های عادی مدیریتی نمی توان 
کشور را اداره کرد، کشور در دوران جنگ به جای 
مدیر فرمانده می خواهــد و طبیعتاً افرادی که در 
دوران دفاع مقدس لباس رزم و فرماندهی بر تن 
داشتند، امروز نیز در این شرایط پای کار هستند 
و در خط مقدم قرار دارند و حتما وزارت صمت از 

ظرفیت عظیم این عزیزان، استفاده خواهد کرد.
به گزارش وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی 
افزود: تفاهم نامه "ساماندهی اشتغال و کارآفرینی 
ایثارگران" با پیشــنهاد بنیاد شهید و ایثارگران و 
استقبال و وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته 

و چند محور اساســی دارد که در محور اول آن به 
موضوع اشتغال ایثارگران، خانواده شهدا و فرزندان 
شهدا و آزادگان اشــاره شــده تا در بخش های 
مختلف صنعتی، معدنی و تجاری با اولویت، مسئله 

اشتغال این عزیزان مدنظر قرار خواهد گرفت.
مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود 
افزود: امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار 
داریم و دشمنانی که روزی جنگ نظامی را به ما 
تحمیل کرده بودند امروز با شیوه های متفاوت ولی 
با همان شقاوت ها و رفتار های ناجوانمردانه جنگ 
اقتصادی را به ما تحمیل نموده اند.وی اضافه کرد: 

بدون تردید نباید فراموش کرد در یک مصاف تمام 
عیار و جنگ اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و حتی 
تبلیغاتی قرار داریم و بــه زعم بنده در حال جهاد 
هستیم و در سایه صبوری، استقامت و همراهی 
مردم نتایج مثبتی از خودباوری و خوداتکایی در 
کشور شــکل گرفته و زمینه ساز ایستادگی ما در 
برابر دشمن شده است.سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تصریح کرد: کشورمان در چند ماه 
اخیر تحت شدیدترین تحریم های تحمیلی بوده 
و تدابیر اتخاذ شده ذیل پیام ایستادگی و مقاومت 
مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 99 با عنوان 

"جهش تولید"، موید آن است که در سخت ترین 
شرایط جنگ اقتصادی همچنان مقاومت جانانه 
ای در کشور وجود دارد و ما از آرمان های خود و 
نظام مقدس جمهوری اسالمی دست بر نخواهیم 
داشــت.مدرس خیابانی گفت: طبــق آمارهای 
موجود از عملکرد ســه ماهه بخشــهای مختلف 
صنعت، معدن و تجارت کشور عموم رشته های 
صنعتی و معدنی در شــرایط محدودیت مضاعف 

شیوع کرونا، افزایشی بوده و رشد داشته اند.
وی تاکید کرد: این آمارها نشان دهنده آن است که 
بخش اقتصاد و صنعت و معدن کشور با این میزان 
از مقاومت در برابر تمامی حربه های دشمن می 
تواند با سربلندی از این مسیر نیز عبور کند و پرچم 
پرافتخار کشورمان و جمهوری اسالمی را همواره 

برافراشته نگه دارد.

در پایان فروردین ۹۹

نسبت مانده تسهیالت به سپرده های بانکی ۸۰ درصد شد

شورای رقابت:

خودروسازان هر ۳ ماه می توانند درخواست افزایش قیمت دهند

وزیر راه  و شهرسازی:

شناسایی افرادی که مالک بیش از  ۹۰ واحد مسکونی در تهران هستند

سرپرست وزارت صمت تاکید کرد:

در جنگ تمام عیار اقتصادی به سر می بریم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

خرین قیمت سکه، طال و ارز در بازار روز شنبه
جدیدترین قیمت ها از بازار سکه، طال و ارز از مانور قیمت سکه باالی ۱۱ میلیون تومان و قیمت دالر در محدوده ۲۳ هزار تومان حکایت می کند.به گزارش ایسنا، براساس اعالم اتحادیه صنف فروشندگان و 

سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار روز گذشته )شنبه( به ۱۱ میلیون و ۲۳۰هزار تومان رسیده و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۸۰ هزار تومان 
قیمت دارد.روز گذشته سکه طرح قدیم با قیمتی معادل ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داد و ستد می شود. این در حالی است که قیمت نیم سکه پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۳۰۰ 

هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.همچنین در بازارهای جهانی، آخرین قیمت هر اونس طالی جهانی به ۱۸۱۰ دالر رسیده است.
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یک مقام مسئول کارگری معتقد است حق مسکن 
شامل بخشنامه دستمزد شورای عالی کار است و 
معوقات آن باید از ابتدای سال به کارگران پرداخت 
شود.علی اصالنی با اشاره به ارسال مصوبه افزایش 
حق مســکن کارگران به هیات وزیران گفت: حق 
مسکن جزو دیون کارگران به شمار می رود و هیچ 
سالی نبوده که معوقات آن پرداخت نشده باشد لذا 
امیدواریم مصوبه حق مسکن که شامل بخشنامه 
دستمزد شورای عالی کار اســت  زودتر تصویب و 
معوقات آن از ابتدای امسال به طور کامل به کارگران 

پرداخت شود.
اصالنی با تاکید بر تصویب هرچه سریع تر مصوبه 
افزایش حق مسکن گفت: متاسفانه به دلیل تاخیر در 
تصویب حق مسکن، بعضا شایعاتی مبنی بر از دستور 
خارج کردن مصوبه را می شنویم و گله مندیم که 
در جلسه هفدهم خرداد شورای عالی کار، تنها مبلغ 
کمک هزینه مسکن به تصویب رسید و زمان و تاریخ 

اجرای مصوبه مورد توجه قرار نگرفت.
به گفته اصالنی، در شرایط اقتصادی حاضر، وضع 
معیشت کارگران چندان مساعد نیست و بیگانگان 
روی برنامه های اقتصادی کار می کنند و در تالشند 

از راههای مختلف ضربه بزنند و جامعه را تحریک 
کنند؛ لذا در این شرایط از دولتمردان می خواهیم 
که از کارگران که به سختی زندگی می گذرانند در 

برابر فشارها حمایت کنند.
این مقام مسئول کارگری در پایان با ابراز خرسندی 
از همســان ســازی حقوق بازنشســتگان تامین 
اجتماعی گفت: دولــت و وزارت کار گام بزرگی در 
جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان برداشتند 
و مبلغ مورد نیاز را برای اجرای آن اختصاص دادند. 
احکام این افزایــش از اول مرداد مــاه صادر و اجرا 
می شــود و با همسان ســازی حقوق ها، معیشت 
مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی 

تقویت خواهد شد.
مصوبه افزایــش ۲۰۰ هزار تومانی حق مســکن 
کارگران که هفدهم خــرداد ماه به تصویب اعضای 
شورای عالی کار رسیده بود علیرغم ارسال به هیات 
وزیران تاکنون به تصویب نرســیده و بخشــی از 
دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران تحت عنوان کمک 
هزینه مسکن، پرداخت نشده است. در حال حاضر 
مبلغ حق مســکن کارگری ۱۰۰ هزار تومان است 

که در صورت تصویب ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد.

رئیس رگوالتــوری از ابالغ جریمــه ۲ میلیارد 
تومانی به اپراتورها )ایرانســل و همراه اول( خبر 

داد.  
گرانی بسته های اینترنت موضوع بحث پررنگی 
است که نزدیک به دو هفته است در فضای مجازی 
درباره آن صحبت می شود. تخلف اپراتورها از یک 
سو و عقب نشینی نکردن شان از موضعی که دارند 
از سوی دیگر باعث شده این مساله به سرعت حل 
نشود و وارد فازهای پیچیده ای شود. تا آن جا که 
بر اساس قانونی که در پروانه های اپراتوری وجود 
دارد، امروز برای آن ها جریمه نقدی اعمال شده 
است.»حسین فالح جوشــقانی« اعالم کرد: به 
دلیل برنگشــتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از 
سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته 

است، صبح امروز جریمه دو میلیارد تومانی را به 
دو اپراتور ایرانسل و همراه اول ابالغ کردیم.

معاون وزیر ارتباطــات افزود: امروز  در جلســه 
کمیســیون تخلفات، جریمه دو میلیاردی را در 
پروانه های اپراتورها اعمال و به آن ها ابالغ کردیم. 
فالح اضافه کــرد: جریمه نقدی قــدم اول برای 
برخورد با تخلف صورت گرفته است و در صورت 
استمرار این مســاله، قطعا روال های دیگر را در 
پیش خواهیم گرفت. تعلیق، کاهش مدت اعتبار 
پروانه و مواردی از این دست، مصوبه های قانونی 
اســت که می توانیم با اســتناد به آن ها تخلفات 
را پیگیری کنیم.وی افــزود: از جزئیات اقدامات 
صورت گرفته در دادگســتری با خبر نیستم اما 

روال های قانونی پیگیری خواهد شد.

روز گذشته  و با گرمتر شدن دمای هوا، رکورد مصرف 
برق را باالخره شکســت و بیش از یــک نیروگاه ۳۰۰ 

مگاواتی از مصرف سال گذشته باالتر رفت.
به گزارش ایســنا، دقایقی پیش گزارش های مقایسه 
ای و ثبت شده نشــان داد، مصرف برق از مرز ۵۸ هزار 
مگاوات عبور کرده و به ۵۸ هزار و ۱۴ مگاواترسیده است، 
این میزان ۳۳۳  مگاوات از پیک سال گذشته بیشتر و 
باالترین میزان مصرف ثبت شده در تاریخ صنعت برق به 
شمار می رود. در این خصوص مصطفی رجبی مشهدی 
سخنگوی صنعت برق با نگرانی از روند کنونی مصرف 
برق گفت: دمای هوا در هفته جاری گرمتر خواهد شد 
و این روند در صورتی که همه باهم همکاری نکنیم و 
مصرف برق را حداقل به میزان ۱۰ درصد کاهش ندهیم، 

باعث نگرانی است.
وی با بیان اینکه همه پرســنل صنعت برای عدم بروز 
مشکل سرکار هستند و از تعطیلی خبری نیست  تا از این 

گرمای طاقت فرسا عبور کنیم، گفت: نوسان های مکرر 
در مصرف برق و افزایش شدید مصارف، باعث استهالک 
بیشتر نیروگاه ها و تاسیســات صنعت برق می شود.  
واقعیت آن است که اگر همه مشترکان در ساعت های 
بین ۱۳ تا ۱۷ مصرف برق خود تنها ۱۰ درصد کاهش 

دهند، هیچ مشکلی برای تامین برق ایجاد نخواهد شد.
سخنگوی صنعت برق با اشــاره به این که تنها رعایت 
سه نکته در ساعت های مذکور کافی است که از خطر 
خاموشی احتمالی عبور کنیم، اضافه کرد:  بهترین راهکار 
برای کاهش مصرف به صورت فوری و جلوگیری از ایجاد 
محدودیت و خاموشی احتمالی، تنظیم درجه کولرهای 
گازی روی ۲۴ درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی 
است.رجبی مشهدی درخصوص دیگر راهکار موثر در 
کاهش مصرف نیز اظهار کرد: همچنین مشترکان می 
توانند استفاده از وسایل پرمصرف برقی را به پیش از ظهر 

و یا آخر شب موکول کنند.

مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر با اشاره به گرم شدن 
دمای هوا و افزایش مصرف برق گفت: ســاعت های 
پرفشاری در مدیریت پیک برق را پشت سر می گذرانیم 
به طوری که در زمان حاضر ۱۲ استان در منطقه قرمز 

قرار دارند.
مسعود صادقی، مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر با بیان 
این که امروز میانگین دمای هوا نسبت به روز گذشته 
یک درجه گرمتر شده اســت، خاطرنشان کرد: این 
افزایش دما، باعث باال رفتن مصرف برق در کشــور 
شده است به طوری که هم اکنون ۱۲ استان کشور در 
منطقه قرمز قرار دارند.صادقی افزود: خراسان  رضوی، 
خراسان جنوبی، سمنان، فارس، بوشهر، هرمزگان، 

لرستان، کرمانشاه، کردستان، استان تهران، آذربایجان 
شرقی، اردبیل و کالن شهر اهواز و منطقه غرب مازندران 
هم اکنون به دلیل افزایش مصرف در منطقه قرمز قرار 

دارند.
وی از هموطنان ساکن در این مناطق خواست که از 
طریق تنظیم درجه کولرهای گازی روی ۲۴ درجه و 
استفاده از دور کند کولرهای آبی با پرسنل صنعت برق 
برای پایدار ماندن شبکه و جلوگیری از بروز مشکالت 
احتمالی همکاری کنند.وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 
همکاران ما در مرکز پایش صنعت برق و نیز در سراسر 
شرکت ها، در حال  مدیریت شرایط کنونی هستند اما 

همچنان نیازمند همکاری مشترکان هستیم.

جدیدترین آمار اعالمی از سوی سازمان توسعه تجارت 
نشان می دهد که ایران در ســه ماهه ابتدایی امسال 
توانسته میزان صادرات خود به امارات متحده عربی را 
افزایش دهد.در شرایطی که اقتصاد ایران آماده می شد، 
پس از عبور از ماه های ابتدایــی تحریم های جدید 
آمریکا، با محوریت صادرات غیرنفتی، دوران جدیدی 
را از عدم وابســتگی به درآمدهای نفت کلید بزند، با 
شــیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفند سال گذشته، 
بسیاری از این برنامه ها بر هم ریخت و صادرات ایران در 
کنار تمامی کشورهای درگیر با کرونا، کاهشی چشم 

گیر را تجربه کرد.
بر اســاس آمارهایی که از تجارت ایران در دو ماهه 
ابتدایی ســال جاری منتشر شــده، میزان صادرات 
کشــور بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد که دلیل 
اصلی آن مسدود شــدن مرزهای مشترک از سوی 
کشورهای همسایه و منطقه و کاهش جدی تجارت 

جهانی بود. بر اساس براوردهای انجام شده از سوی 
بانک جهانی، تجارت جهان در سال ۲۰۲۰ حدودا ۳۰ 
درصد کاهش خواهد یافت و در این بین اقتصاد ایران 

نیز استثنا نخواهد بود.
با وجود تداوم شیوع کرونا، مسئوالن اقتصادی ایران و 
فعاالن بخش خصوصی ابراز امیدواری کردند با کاهش 
محدودیت های کرونایی، الاقل امکان جبران آمارها 
به وجود آید. محمد الهوتی – رییس کنفدراسیون 
صادرات ایران – در گفت و گو با ایسنا، درباره تصویر 
موجود از صادرات کشور در ســال جاری اعالم کرد 
که در صورت کاهش محدودیت ها و گشایش دوباره 
مرزها، می توان انتظار داشت که در شش ماهه نخست، 
امکان بازگشت به آمارهای صادراتی سال های گذشته 
به وجود آید و در ادامه اگر شیوع کرونا، محدودتر شود، 
می توان در شش ماهه دوم ســال، کاهش آمارهای 

صادراتی در فروردین و اردیبهشت را جبران کرد.

از  در راســتای حمایــت 
مستاجران و به دنبال تصویب 
طرح وام ودیعه مسکن، وزارت 
راه و شهرســازی پیشــنهاد 
پرداخت وام ودیعه ۳۰ تا ۴۰ 
میلیون تومانی را به بانک مرکزی ارائه کرده است. افزایش 
چشمگیر قیمت مســکن و افزایش ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی 
اجاره بها در ایران طی ماه های گذشته موجب نارضایتی 
جدی مستاجران شده است. در حال حاضر که قیمت های 
مسکن و هزینه های اجاره افزایش یافته و به تبع آن شرایط 
برای مستاجرین نیز دشوار شده، تصمیم دولت این است 
تا وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت کند. برخی از 
فعاالن بازار این تصمیم دولت را راه چاره ای برای رهایی 
مستاجران از ودیعه های میلیونی می دانند و عده ای دیگر 
بر این باورند که این راهکارها بسیار مقطعی بوده و تاثیری 
در روند توانایی مستاجران برای پرداخت ودیعه واجاره بها 
را نخواهد داشت. فعاالن بازار تنها راه حل دائمی و نسخه 
نجات بازار مسکن را تولید بیشتر مسکن می دانند. در حال 
دولت تصمیم به پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران 
دارد که ساالنه بیش از ۷۰۰ هزار واحد مسکن کمبود وجود 

دارد و دولت راهکارهای موقتی را در پیش گرفته است. 
بر اســاس گزارش های میدانی نرخ اجاره بهای مسکن 

امسال در مقایســه با سال گذشــته تقریبا دو برابر شده 
است. قسمت بد این ماجرا برای مستأجران، اصرار مالکان 
برای دریافت اجاره ماهانه و خودداری از گرفتن پول پیش 
)رهن( است. در این وضعیت نابسامان بازار اجاره مسکن، 
ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مصوب رده که نرخ اجاره 
بها در تهران، کالنشهرها و سایر شهر به ترتیب فقط ۲۵، 
۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یابد. در این شرایط گمانه زنی ها 
درباره مبلغ وام ودیعه مسکن مستأجران که قرار است به 
مالکان پرداخت شود، داغ شده است. چندی پیش محمود 
محمودزاده در این باره گفته بود: وام ودیعه مســکن به 

کسانی پرداخت می شــود که بر اساس قانون ساماندهی 
و تولید مسکن، فرم ج آنها سبز باشد، یعنی از تسهیالت 

دولتی بخش مسکن استفاده نکرده باشند.
وی تصریح کرد: در تسهیالت ودیعه مسکن، مستأجران 
فقط سود این تسهیالت را به بانک باز پس می دهند. گفته 
می شود وزارت راه و شهرسازی پیشــنهاد پرداخت وام 
ودیعه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی را به بانک مرکزی ارائه کرده 
است. فارغ از اثر گذاری کم این مبلغ، سود این تسهیالت 
که مستأجر باید آنرا پرداخت کند می تواند به چالشی برای 
برنامه وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود. بر اساس شنیده 

ها سود این وام احتماال ۱۸ درصد است، البته چنانچه این 
وام از محل مبلغ در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای 
آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا تامین شود سود آن ۱۲ 
درصد محاسبه خواهد شد. برای یک وام حدود ۳۵ میلیون 
تومانی که قرار باشد یک سال در اختیار موجر قرار بگیرد 
مستاجر باید حدود ۳.۵ میلیون تومان سود با نرخ ۱۸ درصد 
به بانک پرداخت کند. جزئیات و نحوه پرداخت وام ودیعه 
مسکن هنوز مشخص نیست، اما با توجه به برنامه های ۷ 
سال اخیر دولت در حمایت از مردم، خیلی نمی توان به 

اثرگذاری این برنامه نیز امیدوار بود.

بازار  مسکن با پرداخت ودیعه 40 میلیونی دچار افزایش قیمت خواهد شد

زمزمه  سود 18 درصدی وام  ودیعه مسکن

افزایش رقم پول پیش از سوی موجران
ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسکن

چرا دولت همواره به جای اینکه به دنبال راه حل بلندمدت و کنترل همیشگی نوسانات قیمتی بازار مسکن باشد هر از چند گاهی یک طرح را تصویب و به دنبال اجرای آن می رود. دولت در چند سال اخیر با آنکه می داند مشکل بازار مسکن 
کمبود عرضه است باز هم طرح هایی را تصویب و اصرار به اجرای آنها دارد که نه تنها مشکلی از بازار مسکن حل نمی کند بلکه تورم و گرانی چندباره را ایجاد می کند. وام ودیعه مسکن با سود ۱۸ درصد چطور می تواند ناجی مستاجران باشد. 
دولت باید به این فکر کند که چطور می توانست شرایط را مهیا کند که به جای اعطای تسهیالت ۱۸ درصد، منابع آن را به طرح ملی مسکن اختصاص دهد تا عرضه مسکن افزایش یابد. مادامیکه این منابع برای تولید مسکن به کار گرفته 
نشوند وضعیت بازار مسکن همین خواهد بود و کنترل آن دور از دسترس است. آسیب های بسیاری قرار است از پرداخت وام ودیعه مسکن به بازار و مردم وارد شود. این راهکار هم مانند دیگر راهکارهای دولت می تواند با اثرگذاری بر جو 
روانی بازار مدت کمی بر نرخ های بازار مسکن تاثیرگذار باشد. اما پس از طی دوره خود با مشکالتی که این طرح نیز به دنبال اجرای خود داشته است گرانی بیشتری در انتظار بازار خواهد بود.  از طرفی دیگر اما یکی از آسیب های این طرح 
احتمال افزایش رقم پول پیش از سوی موجران است. به عنوان مثال ممکن است برخی مالکان بگویند غیر از ۴۰ میلیون تومانی که قرار است دولت وام ودیعه بدهد، ۷۰ میلیون تومان هم به پول پیش این واحد افزوده می شود که باید برای 

چنین پیامدی، تمهیداتی اندیشیده شود.
اما مهم ترین اشکال این طرح که از سوی دولت ارایه شده این است که جدای از ودیعه و یا پول پیش مستاجران باید حداقل یک و نیم میلیون تومان اجاره نیز پرداخت کنند که دولت فکری برای اینجای کار نداشته است. با پول ودیعه نمی توان 

کاری از پیش برد در حالیکه اکثر موجران بخصوص در تهران تقاضای دریافت اجاره بها را دارند.  

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دالر 25 هزار تومانی خط پایان بنگاه های اقتصادی  
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

نوسانات نرخ ارز و گرانی روزانه دالر که شاید اصلی ترین ارزی است که تولید با آن محک می خورد موجب شده تا تولید داخلی انگیزه ای برای توسعه و جهش نداشته باشد. یک تولیدکننده داخلی باید ماهها در انتظار بماند تا بانک مرکزی با ارزی که 
قرار است صادرکننده به سامانه نیما بازگرداندد ارز مورد نیاز را از بانک مرکزی دریافت کند. اما به دلیل مشکالت بین المللی و تحریم ها که امروز کشور درگیر آن است این امر تحقق پیدا نمی کند وتولیدکننده دست خالی می ماند. با این وضعیت 

تولید خوابیده و کاالیی داخلی تولید نمی شود و اگر هم تولیدکننده ای قادر باشد با ارز آزاد تولید را ادامه دهد با افزایش روزانه قیمت ارز قیمت تمام شده کاال آنقدر گران تمام می شود که کسی قادر به خرید آن نیست. 
در حال حاضر سقوط بیشتر نرخ تبدیل ریال در برابر دالر به توقف فعالیت های تولیدی و تجاری منجر می شود چون کسی نمی داند باید کاالی خود را با کدام نرخ ارز سازگار کند. دالر ۲۵ هزار تومانی امروز خط پایان فعالیت بنگاه های 
اقتصادی خواهد بود و اگر از همین امروز برای تعادل ارز در بازار راهکاری ارائه نشود هیچ تولیدکننده ای در بازار باقی نخواهد ماند. اما عمالً این نرخی که برای دالر در بازار آزاد شکل گرفته است و احتماال به کانال ۲۵ هزار تومان هم می رسد، 
نمی تواند این سه شاخص را که جلوگیری از تورم، کنترل بیکاری و کاهش رکود است محقق کند. بنابراین باید از بانک مرکزی و مسئولین آن پرسید که به واقع چه نرخی و چه برنامه ای برای کنترل بازار ارز در نظر دارند تا فعالین اقتصادی 

بتوانند بر طبق آن برنامه ریزی کنند؟

یکی از مهم ترین دغدغه های 
تولیدکنندگان این است که 
بتوانند با ارز صادراتی خود 
مواد اولیه وارد کنند به طوری 
که برخــی واحدها یک ماه 
است که برای واردات و دریافت ارز ثبت سفارش انجام 
داده اند اما بانک مرکزی هنــوز مجوز تخصیص ارز را 
نداده است. تولیدکننده داخلی به نوعی باید هفت خوان 
رستم را بگذراند تا پس آن شاید بتواند به ارز مورد نیاز 
برای واردات مواد اولیه تولید دست پیدا کند. به دلیل 

افزایش روزانه نرخ ارز قیمت تولید بسیار افزایش یافته 
و تولیدکننده نیز ناچار است با قیمت روز ارز مواد اولیه 

را وارد کند و در نهایت نیز متهم به گرانفروشی شود. 
یک تولیدکننده با اعالم اینکه به عنوان یک تولیدکننده 
لوازم خانگی باید برای دریافت ارز از بانک مرکزی آن 
هم در برخی از کاالها که مشمول دریافت ارز هستند 
هفت خوان رستم را طی کنم، گفت: مواد اولیه الزم برای 
تولید را ندارم و هیچ کس جوابگوی نیست. امیر نصراهلل 
زاده با اشاره به اینکه شرایط این روزهای تولید نشان از 
آن دارد که گویا دولت اصالً تمایلی به رفع مشکالت آن 
هم در بخش تولید ندارد، اظهار داشت: این روزها بخش 
خصوصی توسط دولتی ها نادیده گرفته می شود این 

درحالی است که در این بخش حجم بسیار باالیی از 
نیروی کار مشغول فعالیت هستند.

وی با اعالم اینکه بنده به عنوان یک تولیدکننده لوازم 
خانگی باید برای دریافت ارز از بانک مرکزی آن هم در 
برخی از کاالها که مشمول دریافت ارز هستند هفت 
خوان رســتم را طی کنم، افزود: به برخی از کاالهای 
مورد نیاز ما ارز تعلق نمی گیرد اما در بخشی از کاالها 
می توانیم ارز آزاد خریداری و نسبت به واردات اقدام 
کنیم اما مهم اینجاســت ما برای ارز آزاد باید چندین 
صرافی را ســر زده تا در نهایت بتوانیــم ارز آن هم با 
فاکتور رسمی صرافی تهیه کنیم در غیر این صورت 
قاچاقچی محسوب می شویم. این تولیدکننده با اعالم 

اینکه امروز یا باید درب کارخانه خود را بسته یا متهم 
به قاچاق باشم، گفت: با مشقت تمام کاال را خریداری 
کرده اما طرف چینی آنها را توقیف و تمایلی به تحویل 
آنها ندارد در این رابطه نیــز دولت هیچ کاری برای ما 

انجام نمی دهد.
نکته جالب اینجاست که مواد پتروشیمی داخلی که 
نیازمند خرید آنها برای یخچال هستیم ۲۱ هزار تومان 
قیمت خورده اما ناچاریم در بازار آزاد آن را ۱۱۰ هزار 
تومان خریداری کنیم که این موضوع اصال قابل درک 
نیست. در نهایت محصول با قیمتی بسیار باال تولید و 
این مصرف کننده است که تصور می کند گران فروشی 

وجود دارد درحالیکه داستان چیز دیگریست. 

تولیدكنندگان  در تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه مشکل دارند

هفت خوان تامین مواد اولیه تولید
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

یک مقام مسئول كارگری خواستار شد

پرداخت معوقات حق مسکن کارگران از ابتدای سال

رشد ۸ درصدی صادرات ایران به امارات

ابالغ جریمه ۲ میلیاردی گران فروشی اینترنت  به اپراتورها

گرما، رکورد مصرف برق را شکست

۱۲ استان در محدوده قرمز مصرف برق
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اعالم آمادگی بیش از 200 شركت فناور و استارتاپ برای 
اینوتکس 2020

در نهمین نمایشگاه بین المللی اینوتکس 2020 فرصتی فراهم شده است تا شرکت های 
فناور و استارتاپ ها بتوانند به صورت مستقیم با شرکت های بزرگ ارتباط برقرار کنند. به 
گفته دبیر این رویداد، تا کنون بیش از 200 شرکت فناور و استارتاپ در این گردهمایی 
ثبت نام کرده اند. به گزارش سیتنا، سجاد عباسی دبیر نهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری 
و فناوری )اینوتکس 2020( گفت: با شروع ثبت نام رویداد اینوتکس 2020  بیش از 200 

شرکت و استارتاپ برای حضور در این رخداد مهم ثبت نام کرده اند.
عباســی ادامه داد: با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مبلغی بالغ بر 
90 درصد هزینه حضور در نمایشگاه، به صورت یارانه پرداخت شده است تا شرکت ها و 
استارتاپ ها بتوانند از این فرصت برای جذب سرمایه استفاده کنند. در واقع هزینه حضور 
در نمایشگاه بالغ بر 3 میلیون تومان است، اما استارتاپ ها و شرکت ها مبلغی بین 100 تا 

300 هزار تومان پرداخت می کنند.
وی همچنین بیان کرد: در رودیداد جنبی اینوتکس کوآپ، فرصتی فراهم شده است تا 
استارتاپ ها و شرکت های فناور به صورت رو در رو با نمایندگان شرکت های بزرگی مانند 
شرکت های خودور سازی مذاکره کنند. این مالقات ها می تواند به جذب سرمایه و حل 
نیازهای فناورانه شرکت های بزرگ منتهی شود. به گفته عباسی، همچنین در این رویداد 
مذاکرات متعددی در جریان است تا سخنرانان بین المللی از کشورهای مختلف  در این 
رویداد حضور یابند. برخی از برندگان جایزه مصطفی)ص( که در کشور خودشان کسب 

و کارهای فناورانه تاسیس کرده اند، نیز به عنوان سخنران به این رخداد دعوت شده اند.
نهمین نمایشگاه بین المللی اینوتکس 2020 به همت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جهوری، در 22 مرداد ماه سال جاری  برگزار می شود. این رخداد بزرگ حوزه فناوری، 
پذیرای شرکت های فناور، استارتاپ ها و فعالین عرصه نوآوری از سراسر جهان است. به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، بخشی از غرفه های این رویداد به شکل مجازی و سه بعدی 

طراحی شده است.

آپارات جلوی پخش زنده گردهمایی منافقین را گرفت
آپارات سرویس پخش ویدیو، در اطالعیه ای اعالم کرده که روز گذشته )2۷ تیر( و هم  زمان 
با پخش زنده گرد همایی سازمان منافقین از شبکه های تلویزیونی و اینترنتی، این سرویس 

بالفاصله بعد از پخش این برنامه از برخی کانال های آپارات جلوی آنها را گرفته است.
در اطالعیه ای که روابط عمومی آپارات در اختیار رسانه ها قرار داده آمده است که این 
گروه ۴ کانال از طریق آپارات را که از پیش ایجاد کرده بودند را به عنوان محل پخش این 
گردهمایی در اطالع رسانی های خود معرفی کرده  بودند که آپارات به سرعت آنها را مسدود 
کرده است. در این اطالعیه آمده است که این گروه برای بهره برداری از کانال های جدید تر 
هم اقداماتی انجام داده اند که به سرعت توسط تیم پشتیبانی آپارات در کمتر از یک دقیقه 

از بهره برداری مسدود شده است.
در اطالعیه آپارات تاکید شده که به منظور کنترل شرایط و توقف سوءاستفاده این سازمان 
از ســرویس پخش زنده آپارات، امکان ثبت نام کلیه کاربران تا پایان این گردهمایی از 
دسترس خارج شده است. از سوی دیگر آپارات اعالم کرده که تیم نظارتی این سرویس 
عالوه بر ایجاد محدودیت و قطع دسترسی کانال های پخش زنده با موضوع گردهمایی 
سازمان منافقین، تمامی محتواهای ویدیویی که از این سازمان به شیوه های متفاوت روی 

سرویس بارگذاری شده را بررسی و حذف کرده اند.

اعطای تســهیالت ویژه به تیم های برتر جشنواره 
"خالق برتر"

به منظور شناسایی استارتاپ های توانمند جشنواره »خالق برتر« برگزار می شود و به 
تیم های برای تسهیالت ویژه اعطا خواهد شد.

جشنواره »خالق برتر« با هدف انتخاب و تقدیر از شرکت های خالق برتر و استارتاپ های 
صنایع خالق موفق، معرفی شتابدهنده ها، مراکز نوآوری)فعال در حوزه صنایع خالق( و 
مراکز همکار دبیرخانه خالق برگزار می شود.به سه شرکت خالق منتخب این جشنواره 
صد میلیون تومان تســهیالت ویژه پرداخت می شود. اســتارتاپ های برتر نیز عالوه 
بر دریافت جوایز نقدی به عنوان تیم خالق شناســایی می شــوند. جوایز در دو شاخه 

شرکت های بالغ و شرکت های در حال  رشد اهدا می شود.
براســاس نظر دبیرخانه برگزاری این رویداد، ارزیابی و رتبه بندی در هر حوزه، در میان 
شرکت های خالق فعال در همان حوزه انجام خواهد گرفت و مالک های ارزیابی هر حوزه 

ممکن است با حوزه دیگر متفاوت باشند.
 بر اساس اعالم معاونت علمی ریاست جمهوری، این رویداد در تابستان سال جاری برگزار 

می شود و زمان آن در اطالعیه های بعدی اعالم خواهد شد.

توسط مرکز ملی فضای مجازی
ساماندهی خدمات امضای دیجیتال در دستور كار 

قرار گرفت
معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی گفت: موضوع ساماندهی خدمات امضای 
دیجیتال به عنوان یک اقدام دارای فوریت، در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار 

گرفته و تا انتهای تابستان عملیاتی می شود.
ابوالفضل روحانی در تشریح دالیل برخی از حوادث فضای مجازی و افشای اطالعات در 
ماه های اخیر و ایام فاصله گذاری اجتماعی در کشور، اظهار داشت: در یکسال گذشته 
به رغم حجم بزرگی از کاستی های موجود در شبکه ملی اطالعات که گاهی باعث بروز 
مشکالتی در فضای مجازی کشور می شود، کشور از نظر توانمندیهای زیرساختی حوزه 
امنیت در فضای مجازی رشد مناسبی داشته که با وجود تشدید حمالت دشمنان کشور 
در فضای مجازی، حجم قابل مالحظه ای از این حمالت در شبکه ملی اطالعات مرتفع 

شده است.
وی با بیان اینکه توانمندیهای مقابله با حوادث منع سرویس بین المللی ارتقا یافته و این 
حوادث در حال ساماندهی است، ادامه داد: در حوزه نیروی انسانی نیز قریب به 10 هزار 
نیروی انسانی در حوزه امنیت توسط مرکز ماهر در حال ارتقای دانش هستند. در حوزه 
توسعه محصوالت بومی امنیت و توسعه امکانات و ارزیابی امنیتی و آزمایشگاه های مرتبط 

ارتقای نسبی قابل مشاهده است.
روحانی افزود: از طرف دیگر در رابطه با رویدادهای امنیتی اخیر الزم به ذکر است بخش 
بزرگی از رویدادهای این حوزه مربوط به مشکالت ناشی از اشتباهات انسانی و بعضی 
نقص های ساختاری و پیمانکاری و اغلب در گذشته اتفاق افتاده بوده و اغلب بر مبنای 
جنگ روانی بوده که تدابیر الزم برای ســاماندهی آن اندیشیده شده است.معاون فنی 
راهبری مرکز ملی فضای مجازی گفت: شــورای عالی فضای مجازی تکلیف نهادهای 
متولی را در سند »نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی« تعیین کرده 
است. این سند حوادث فضای مجازی را در سه گروه تقسیم بندی کرده است که گروه اول 
شامل حوادث فضای مجازی که در حوزه مردم، کسب وکارهای خصوصی و موسسات 

غیردولتی اتفاق می افتد، است.
وی ادامه داد: گروه دوم شامل حوادث فضای مجازی می شود که در حوزه دستگاه های 
غیر زیرساختی رخ می دهد و گروه سوم حوادثی است که در حوزه دستگاه های زیرساختی 
اتفاق می افتد. از این رو متولی گروه اول نیروی انتظامی است و این نیرو باید در خصوص 
مشکالت این گروه پاسخگو باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در قبال حوادث 

گروه دوم مسئول بوده و مرکز افتای ریاست جمهوری متولی گروه سوم است.
روحانی در تشریح برنامه ساماندهی این فضا توسط مرکز ملی فضای مجازی گفت: فقدان 
و یا ضعف در ارائه خدمات امنیتی پرکاربــرد در ایام فاصله گذاری اجتماعی برای کرونا 
مشهود بود ولی به نظر ما خدمات احراز هویت و امضای دیجیتال می توانست مدیریت 

فاصله گذاری را به مراتب بهتر کند.

اخبار

مدیر روابط عمومی جدید انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تهران منصوب شد
هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تهران، محمود حق وردی را به عنوان مدیر جدید روابط عمومی انجمن، منصوب کرد. حق وردی، فارغ التحصیل کارشناسی علوم ارتباطات و 

روابط عمومی از دانشگاه آزاد اسالمی در سال ۱۳۷۹ است و در کارنامه او ۱۸ سال سابقه فعالیت در روابط عمومی سازمان های دولتی، دیده می شود.

دالر در حالی نخستین روز 
این هفته وارد کانال 25 هزار 
تومان شــد که پیش از این 
کارشناســان این موضوع را 
گوشزد کرده بودند. این روزها 
به نظر می رســد قیمت ها در بازارهای مختلف با هم 
مسابقه گذاشته اند و سردسته شــان دالر است! طی 
روزهای اخیر روند صعودی بازار ارز بار دیگر تشــدید 
شــده و ارزش ریال در برابر دالر آمریکا به پایین ترین 
سطح ثبت شده خود رسیده است. به تبع افزایش نرخ 
ارز در بازار، قیمت سکه و طال نیز به شدت جهش داشته 

و رکوردهای عجیبی به ثبت رسانده است.

جزئیات نرخ ارز، طال و ســکه در صرافی 
بانکی و بازار آزاد

نرخ ارز روز شــنبه در بــازار تهران با نوســان همراه 
بود. قیمت دالر بــه 25.210 تومان رســید و قیمت 
یورو 2۸.500 تومان شــد. قیمت طال در بازار تهران 
1.059.۴00 تومان معامله شــد و قیمت سکه نیز به 
11.1۷0.000 تومان رســید. دالر و یورو در صرافی 

بانک ملی ایران به ترتیب 23.100 و  25.۴00 تومان 
قیمت خورد. 

سیگنال های بی تاثیر وزارت صمت و بانک 
مرکزی به ارز

هرچند گفته می شود سه ســیگنال برای بازار ارز از 
سوی مسئوالن داده شده؛ اما این سیگنال ها تنها در 
حرف سیگنال اند و نشــان می دهد کنترل بازارها از 
دست دولت خارج شده است. ســیگنال اول را وزارت 
صنعت و بانک مرکزی با ارسال پیامک به واردکنندگان 
داده اند. بسیاری از واردکنندگانی که در صف تخصیص 
ارز برای واردات کاال و ترخیص کاالهایشان از گمرک 
بوده اند؛ پیامکی بــا این مضمون دریافــت کرده اند: 
»درخواست تخصیص ارز ثبت ســفارش تائید شد و 
تا تاریخ 99.5.۷ مهلت تامین ارز دارد. امکان استفاده 
از پروانه های صادراتــی نیز تا تاریــخ مذکور تمدید 
گردید. مقتضی است نســبت به تامین ارز و ترخیص 
کاال اقدام فرمایید. این مهلت تمدید نخواهد شــد.« 
یعنی با با تخصیص ارز واردکنندگان و امکان استفاده 
از پروانه های صادراتی تــا تاریخ هفتم مرداد 1399 از 
سوی ســامانه جامع تجارت ایران موافقت شده است 
که از ایــن اقدام با عنوان »گشــایش در تخصیص ارز 
و واردات کاال« در خبرها آمده است.سیگنال دیگر را 

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشور داده است؛ سید 
عباس موسوی بعد از ظهر دو روز قبل گفت: پول بلوکه 
شده نفت ایران از ســوی کره جنوبی به ارزش هفت 
میلیارد دالر پس گرفته می شود. رئیس جمهور نیز با 
دادن دســتور به رئیس کل بانک مرکزی درخصوص 
اجرای دســتورالعمل جدید نحوه برگشــت ارزهای 
صادرکنندگان، سومین سیگنال را راهی بازار ارز کرد.

این در حالی اســت که صادرکنندگان برای بازگشت 

ارز حاصل از صادرات خود درباره تعهدات ایفانشــده 
ســال های 9۷ و 9۸ تنها تا روز 31 تیرماه یعنی چهار 
روز دیگر فرصــت دارند. در این میــان نماینده مردم 
زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی گفت: »دولت 
 توانایــی کنترل نــرخ ارز را ندارد چرا کــه قیمت در  

کف بازار تعیین  می شود.«
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز 

بازارهای مالی را بررسی می کند. 

دالر در بازار آزاد 25.200 و سکه 11 میلیون و 230 هزار تومان شد

دالر و سکه  در مدار صعودی
عضو كمیسیون صنایع مجلس: دولت توانایی كنترل نرخ ارز را ندارد

رکوردشکنی دالر و گسترش فقر
لطفعلی بخشی، اقتصاددان

بازارساز در مورد کاهش نرخ ارز بلوف می زند و هیچ کدام از وعده هایی که دولت و بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ ارز می دهند، به واقعیت نخواهد پیوست. ما اف ای تی اف )FATF( را امضا نکردیم و به همین دلیل در شبکه بانک 
های جهانی نمی توانیم کار کنیم؛ ازاین رو برگرداندن ارزهای ایران در کره جنوبی به کشور بسیار دشوار است. در این میان گروهی که نمی خواهند دالرهای صادراتی را برگردانند را کنار می گذاریم، ولی کسانی که می خواهند 
برگردانند کارشان بسیار دشوار است. ما نمی توانیم با همه دنیا و با همه نظاماتی که در دنیا، روابط بین ملت ها را شکل داده و سازمان هایی که آنها را شکل داده، بجنگیم و بعد انتظار داشته باشیم که زندگی عادی را پیش بگیریم. 
ما باید کالهمان را قاضی کنیم که چرا اف ای تی اف )FATF( را امضا نکردیم. در این شرایط آن کسانی که اف ای تی اف )FATF( را رد کردند و نگذاشتند که امضا شود و گرانی به وجود آمد، باید جواب مردم را بدهند. این قضیه در 
دست رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی نیست و متاسفانه این روند افزایشی قیمت ارز ادامه هم خواهد داشت چون از طرف عرضه ارز به شدت دشواری داریم؛ ولی طرف تقاضای آن سر جای خودش است. وقتی عرضه کاالیی 
)در اینجا بخوانید دالر( کم می شود و چشم انداز عرضه کاال هم چشم انداز خوبی نیست، طبیعتا تقاضا همچنان برقرار است. پس قیمت باال می رود و ما در حال حاضر در این مسیریم. یعنی منطقا با این اوضاع و احوال باید منتظر 
قیمت های باالتر ارز هم باشیم. باید بنشینیم و کالهمان را قاضی کنیم و بگوییم که دست از جنگ با همه دنیا برداریم، اف ای تی اف )FATF( را امضا کرده و بتوانیم در شبکه بانکی جهانی حضور پیدا کنیم. در شرایطی که قیمت ارز 
افزایشی است همه بازارها تحت تاثیر آن ملتهب می شوند. از طرف دیگر تولید ما نیازمند واردات است و واردات نیازمند ارز. اگر مواد اولیه تولید وارد شود و کاالهای تولیدی صادر شوند؛ ما ارز بیشتری به دست خواهیم آورد؛ ولی 
به هر حال ارزی الزم است که مواد اولیه تولید با آن وارد شود. ایران کشوری بوده که سال های سال با کشورهای دیگر کار می کرده است. ما صنایع زیادی داریم که آنها نیازمند برخی از مواد اولیه، ماشین آالت و... هستند و تامین 
آنها نیازمند ارز است. اگر ارز تامین نشود آنها هم نمی توانند کار کنند؛ یعنی به عبارت دیگر درست است که اگر قیمت ارز باال برود صادرات بیشتر می شود ولی از آن طرف نیاز به واردات هم بیشتر می شود ولی وقتی واردات انجام 
نشود صادرات هم انجام نخواهد شد. بنابراین ما داریم به جایی می رسیم که چشم انداز مطلقا روشن نیست یعنی اگر فردا دو مرتبه قیمت ارز باال رفت جای تعجب نیست. باید دولتمردان و کسانی که پشت امضا نکردن اف ای تی اف 
)FATF( بودند، جوابگو باشند وگرنه قیمت ارز همچنان باالتر می رود و متاسفانه زندگی بسیاری از مردم ما را از آنچه هست سخت تر می کند. یکی از تبعات رشد نرخ ارز در زندگی مردم همین موضوع است که امروز اقشار طبقات 

جامعه به سمت پایین حرکت کرده اند، به گونه ای که طبقه متوسط فقیرتر شده و دهک پایین هم به زیر خط فقر رفته اند.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مرکز مصالحــه و ارجاع به داوری شــرکت های 
دانش بنیان در راستای رفع انواع اختالفات تجاری 
و حقوقی شــرکت های دانش بنیــان و فناور راه 
اندازی شــد.به گزارش معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، سید محمد صاحبکار خراسانی 
رئیس مرکز شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان 
با اشــاره به راه اندازی »مرکز مصالحه و ارجاع به 
داوری«، گفت: این مرکز بــرای حل وفصل انواع 
اختالفات تجاری و حقوقی شرکت های دانش بنیان 
و فناور تاسیس شده اســت.صاحبکار خراسانی با 
اشــاره به لزوم راه اندازی مرکز مصالحه و داوری 
ادامه داد: اختالفات حقوقی به ســه روش صلح و 
ســازش، داوری یا حضور در محاکم قضایی حل 
می شوند اما حل اختالف از طریق محاکم قضایی 
اغلب پرهزینه و زمان بر است. بر این اساس مرکز 

»مصالحه و ارجاع بــه داوری« با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری تأسیس شد. 
شــرکت های دانش بنیان می توانند در زمان عقد 
قرارداد قیــد کنند که در صورت بــروز اختالف، 
ابتدا در این مرکز مصالحه کنند و در صورت عدم 
مصالحه به مراکز داوری ارجاع داده شوند.وی افزود: 
با توجه به اینکه بیشتر شرکت ها، تمایل بیشتری 
به حل اختالف از طریق صلح و سازش دارند، این 
مرکز می تواند خدمات قابل توجهی به شرکت های 
دانش بنیان ارائه دهد. برای استفاده از این خدمات، 
شرکت های دانش بنیان در قراردادهای خود مرکز 
مصالحه را به عنوان مرجع مرضی الطرفین )مورد 

رضایت دو طرف( انتخــاب می کنند و در صورت 
عدم مصالحه میان شرکت ها، این مرکز، داوری را 

به یک مراکز داوری همکار ارجاع می دهد.

ارائه مشاوره های حقوقی تخصصی
دبیر کارگروه ارزیابی و تشــخیص شــرکت ها و 
مؤسســات دانش بنیان در ادامــه ضمن توضیح 
خدمات مرکز مصالحه و داوری، افزود: شرکت های 
دانش بنیان نیــز مانند هر بنــگاه اقتصادی دیگر 
با مســائل حقوقــی و قضایی مواجه می شــوند، 
بنابراین شرکت ها نیازمند بهره مندی از خدمات 
و مشاوره های حقوقی مخصوص به خود هستند. در 

واقع، مرکز مصالحه و ارجاع به داوری به  حل وفصل 
انواع اختالفات تجاری و حقوقی میان شــرکت ها 

می پردازد.
وی بیان کرد: مرکز مصالحه و ارجاع به داوری در 
موسســه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان مستقر 
شده است و شرکت های دانش بنیان برای مصالحه 
می توانند از مشاوران و وکال حقوقی خبره این مرکز 

تخصصی به صورت رایگان استفاده کنند.
عضو هیئت علمی پژوهشــکده مطالعات فناوری 
در مورد مزایای استفاده از این مرکز گفت: وجود 
ســرعت باال در رســیدگی و داوری، برخورداری 
داور از دقت نظر و تخصص و دانش کافی نســبت 
به مسائل شــرکت های دانش بنیان و هزینه های 
دادرسی پایین تر نسبت به محاکم قضایی از جمله 

مزایای استفاده از مرکز مصالحه و داوری است.

در دنیای امروز سینما و تلویزیون با توسعه گسترده 
تکنولوژی بیــش از پیش به یکــی از جذابترین 
گزینه ها برای گذران اوقات فراغت تبدیل شده و 
فیلم هایی در ژانرهای متنوع طرفداران خود را از 
میان همه سنین و اقشار جامعه پیدا کرده است. 
اما نیاز به سروسامان دادن فضای فرهنگی حاکم بر 
سینما و تلویزیون و انتقال اطالعات آثار تولیدی با 
هدف هموار کردن مسیر انتخاب مخاطب همیشه 
به عنوان یک دغدغه مطرح بوده است. این بار هم 
یک ایده اســتارتاپی به این نیاز پاسخ گفته و قدم 
در راه فرهنگ ســازی این حوزه گذاشــته است. 
منظوم در نــگاه اول یک دایره المعــارف جامع و 
مرجع آنالین از اطالعات هنرمندان و آثار سینما 
وتلویزیون است اما گستره خدماتش فقط به این 
 حوزه خالصه نمی شــود اگرچــه مخاطبانش آن

 را با این خدمت بیشتر می شناسند. سید مجتبی 
شریعتی بنیانگذار 2۷ ساله این استارتاپ اعتقاد 
دارد منظوم یک پروژه عظیم ملی با تاثیرگذاری 
عمیق فرهنگی اســت. او معتقد است که سینما 
اندازه بــازار بزرگی، حتی بزرگ تــر از  بازار حوزه 
ورزش دارد که هنوز در آن حرکت جدی از لحاظ 
فرهنگی اتفاق نیفتاده اســت. باور او این است که 
منظوم در دراز مدت می تواند حتی سلیقه کاربران 
را بهبود، تنظیم و داده کاوی هدفمند انجام دهد. 
بنیانگذار جوان این استارتاپ متولد مشهد و فارغ 
التحصیل رشــته تلویزیون و هنرهای دیجیتال 
از دانشــگاه صداو سیما اســت. به گفته خودش 
از سال ها قبل به فضای نویســندگی و فیلم نامه 
نویسی عالقه مند بوده و دوران دبیرستان هم تئاتر 
کار کرده است. با او به گفتگو نشستیم تا برایمان 

از راه انــدازی منظوم و اجرای ایــده فرهنگی در 
اکوسیستم استارتاپی بگوید.

از تجربه هــای کاری قبــل از منظوم 
بگویید. چه زمانی با اکوسیستم آشنا شدید؟

عالقه به حوزه نویســندگی، فیلم نامه نویســی و 
تجاربی کــه در دوره دبیرســتان در زمینه تئاتر 
داشتم من را به ســمت کنکور هنر سوق داد و در 
نهایت سال90 در رشــته کارشناسی تلویزیون و 
هنرهای دیجیتال در دانشگاه صداو سیما مشغول 

به تحصیل شدم. 
ترم دوم تحصیل به ســفارش شــهرداری مشهد 
با نــگارش رمانی تحت عنــوان مکتبخانه فضای 
نویســندگی را جدی تر دنبال کــردم .کمی بعد 
وارد حــوزه نویســندگی خالق شــدم و حدود 
یکســال در این زمینه تحقیــق و پژوهش کردم 
اما متوجه شــدم یکی از مشکالت اصلی در حوزه 
فیلم نامه و ســناریو عدم خالقیت در مهارت های 
نویســندگی و رکود در این حوزه این اســت.  تا 
سال 9۴ به مطالعه و تحقیق در زمینه نویسندگی 
خالق مشــغول بودم و در نهایــت خروجی این 
تالش ها همکاری با ســفیر فیلم و مدرسه آینه و 
چاپ کتاب نگارش خالقانه برای فیلم بود. فعالیت 
در زمینه کمیک اســتریپ و فیلم نامه نویســی، 
همکاری با سایت خامنه ای دات آی آر و تدریس 
 در دانشگاه هم از جمله اقداماتم در سال های آخر 

کارشناسی بود.

مسیر پرفراز و نشــیب از ایده تا تولد 
منظوم را چطور هموار کردید؟

در مسیر دنبال کردن عالیقم از جمله نویسندگی 

با دو دوســت قدیمــی، آقای محمد تفرشــی و 
ســیدعلیرضا مصلحی کــه هر دو دانشــجوی 

کارگردانی بودند، آشنا شدم. 
اشتراک ما ســه نفر عالقه به حوزه ساخت فیلم 
با محتوای فرهنگی، اخالقــی و طرح چالش های 
ســبک زندگی بود، این عالقه انگیزه ای شد برای 
ورود به حوزه ساخت تیزرهای فرهنگی و حرکت 
به سمت کســب وکارهایی اســتارتاپی. در روند 
جذب سرمایه برای ســاخت محصوالت فرهنگی 
مدنظرمان خیلی زود به این نتیجه رسیدیم که با 
فضای خوبی مواجه نیستیم و اساسا کار فرهنگی 
درســت با پول های نفتی به نتیجه نخواهد رسید 
و مطمئن شــدیم که این راه از بودجه های نفتی 

نمی گذرد.
بنابرایــن بــه دنبــال کســب و کاری رفتیم که 

بیزینسش را خودش بگرداند.
 آقای مصلحی ایــده  IMdbایرانــی  و ایجاد یک 
رقیب تمدنی بــرای آن را مطرح کردند. درنهایت 
ایده منظوم ابتدای ســال95 با هــدف تغییر در 
فضای فرهنگی کشــور شــکل گرفت که بعد از 
۶ماه با راه اندازی ســایت منظوم وارد فاز اجرایی 
شــدیم. البته در مســیر اجــرا پیــچ و خم های 
زیادی را تجربه کردیم و چندین بــار تا نزدیکی 
شکســت پیش رفتیم. ما هر سه سینمایی بودیم 
و نیاز را حــس کرده بودیم اما مشــکل اینجا بود 
 که نمی دانســتیم در فضای اســتارتاپی نوع نگاه

 را باید تغییر داد.

منظوم را چطور معرفی می کنید؟
منظوم یک مرجع و دایره المعــارف آنالین برای 

هنرمندان و آثار سینما وتلویزیون و رقیب تمدنی 
یا همان مدل بومی IMdb است. مخاطبان فیلم و 
سریال در برخورد با اثر با 3 سوال مواجه می شوند: 

اطالعات اثر و هنرمندانش چیست؟
نظرات مردم درباره ان چیست؟

ایا این اثر را ببینیم یا نه؟
دغدغه منظوم پاســخگویی به این پرسش های 

مخاطب هست.

منظوم را باچه خدماتی می شناسند؟
به طورکلی منظوم در دومحور متمرکز شده است:

1.ارائه یــک دایره المعــارف آنالین از ســینما 
و تلویزیــون، کــه در دو بخــش هنرمنــدان 
و آثــار، اطالعــات رو جمــع آوری کــرده و به 
 زودی نیــز به حــوزه جشــنواره ها ورود خواهد 

کرد.
ســاخت یک مرجع ارزشــگذاری از ســینما و 
تلویزیون،که از 3 طریق ســتاره دهی، بررسی و 
ارزیابی سلیقه کاربران را دریافت می کند، به زودی 
نیز دو روش راهنمای والدین و ستاره منتقدان به 

این بخش اضافه خواهدشد.

با گستره خدمات ارائه شده چه تعداد 
کاربر جذب کردید؟

220هــزار هنرمند و55هــزار اثر ســینمایی و 
تلویزیونی در ســایت منظوم صفحه اختصاصی 
دارند. با ارائه این میزان اطالعات ارزشمند ماهانه 
نزدیک به یک میلیون مخاطب و ساالنه حدود 12 
میلیون مخاطب یونیک به سایت منظوم مراجعه 

می کنند.

سرمقاله

مرکز حل اختالف حقوقی دانش بنیان ها راه اندازی شد

استارتاپ های فرهنگی از گردش مالی ۱۲هزار میلیاردی سینمای ایران چه سهمی خواهند داشت؟
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