
ثروتمندان چینی حدود ۵۰ میلیارد دالر سرمایه 
را به شکل ارز دیجیتالی از این کشور خارج کرده 
اند.به گزارش ایســنا به نقل از ســی ان بی سی، 
محدودیت های اعمال شــده توسط دولت چین 
باعث شده است تا خروج ســرمایه از این کشور 
در قالب جدیدی ادامه پیدا کند. در حال حاضر 
شهروندان چینی در هر سال مالی اجازه دارند تا 
سقف ۵۰ هزار دالر ارز خارجی خریداری کنند. 
در گذشــته ثروتمندان چینــی از طریق خرید 
امالک و سایر دارایی ها در خارج، این محدودیت 
را دور می زدند اما با بســته شــدن این مجاری 
توســط دولت مرکزی، اکنون ثروتمندان چینی 
ســراغ ارزهای دیجیتالی برای خروج ســرمایه 

خود رفته اند. طی ۱۲ ماه اخیر شــهروندان این 
کشور با استفاده از ارزهای دیجیتالی حدود ۵۰ 
میلیارد دالر ســرمایه را از این کشور خارج کرده 
اند و به نظر می رســد اگر جنگ تجاری پکن با 
واشنگتن ادامه داشته باشد شــاهد تشدید این 
روند خواهیم بــود. برخالف ســایر اقتصادهای 
 بزرگ شرق آسیا نظیر کره جنوبی و ژاپن، در چین

 بازار رسمی بزرگی برای خرید و فروش ارزهای 
دیجیتالی وجود ندارد اما تمایــل معامله گران 
چینی به این ارزها باعث شــده است تا سهم این 
کشــور از کل معامالت در منطقه شــرق آسیا 
عدد قابل توجهی باشــد. از طرف دیگر بازارهای 
ســنتی نظیر بورس و ارز از نظــر بازدهی فاصله 

زیادی بــا ارزهای دیجتالی داشــته اند و همین 
مســاله شــمار بیشــتری از معامله گران را به 
خود جلــب کرده اســت. بانک مرکــزی چین 
در مــاه هــای اخیر بــا درک اهمیــت ارزهای 
 دیجیتالــی در اینــده نظــام مالــی و پرداخت

 جهان به تالش هــای خود بــرای عرضه یوان 
دیجیتالی شدت بخشیده و طبق برخی گزارش 
ها، راه اندازی این ارز به مرحله آزمایشی مقدماتی 
رسیده است. نظام کنترل بر سرمایه چین یکی از 
ســختگیرانه ترین نظام ها در نوع خود در جهان 
است و این کشور تالش دارد تا استانداردهای الزم 
و کافی برای کنترل معامالت ارزهای دیجیتالی 

را نیز توسعه دهد.

برخالف بورس های اروپایی، بورس ها در آسیا و 
آمریکا سبزپوش ماندند.به گزارش ایسنا به نقل 
از بلومبرگ، با تداوم بازگشــت تدریجی سطوح 
فعالیت های اقتصادی به مقادیر قبل از شــیوع 
بحران، شاخص مدیران خرید آمریکا تا پایان ماه 
اوت به ۵۳.۶ واحد رســید که این رقم ۲.۷ واحد 
بیشتر از مقدار ثبت شده دوره منتهی به ماه قبل 
و باالترین میزان ثبت شده از ابتدای سال ۲۰۱۹ 

تاکنون بوده است.
 از سوی دیگر برای نخستین بار از دسامبر سال 
قبل، میزان تقاضای خارجــی برای محصوالت 
تولیداتی آمریکا رونــدی صعودی به خود گرفته 
و به لطف افزایش تقاضا، تــورم صنعتی نیز اوج 

گرفته است. 
 از طرف دیگر، شواهد نشان می دهد که احتماال 
تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار 
نیســت تغییری در روابط پرتنش آمریکا و چین 
ایجاد شــود.مایک پمپیو- وزیــر خارجه آمریکا 
در سخنانی گفته است آمریکا آماده گفت و گو با 
چین است اما موضع سرســختانه خود را نیز رها 

نخواهد کرد.
 پمپیو با بیان اینکه اختالفات بین چین و آمریکا 
حوزه وســیعی از موضوعات از تجارت تا مباحث 
امنیتی و انتخابات ماه نوامبــر را در بر می گیرد، 
افزود: رئیس جمهور متعهد به حفاظت از شبکه 
های اقتصــادی، امنیت ملی و رفاه شــهروندان 
آمریکایی اســت.  پیــش  از ایــن دونالد ترامپ 
در جمع خبرنگاران گفته بود شــخصا دســتور 
تعویق مذاکرات جدید با چیــن را صادر کرده و 
افزوده است نمی خواهد فعال با چینی ها رو در رو 
شود. ترامپ هم چنین چین را متهم کرده که در 
جلوگیری از شیوع کرونا کوتاهی کرده است. وی 
هم چنین مدعی شده است پیروزی جو بایدن- 
نامزد حزب دموکرات و رقیــب وی در انتخابات 

ریاست جمهوری باعث خواهد شد تا چین بتواند 
آمریکا را تصاحب کند.  با این حال مارک میدز- 
رئیس کارکنان کاخ سفید در موضعی معتدالنه تر 
گفته است نمایندگانی از وزارت بازرگانی آمریکا 
با همتایان چینی در ارتباط خواهند بود هر چند 
تاریخی قطعی برای دیدار سطح باالی دو طرف 

تعیین نشده است. 

بورس آمریکا
در وال استریت، همه شاخص ها صعودی بودند تا 
جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح 
باالتری از روز قبل خود بســته شــدند. شاخص 
»داوجونز ایدانســتریال اوریج« با ۰.۷۸ درصد 
افزایش نســبت به روز قبل و در سطح ۲۷ هزار 
و ۹۴۵.۵۰ واحد بسته شد.شاخص »اس اند پی 
۵۰۰« با ۰.۳۵ درصد افزایش تا سطح ۳۳۹۸.۶۲ 
واحدی باال رفت و دیگر شــاخص مهم بورســی 
آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۰.۴۹ درصد 
صعود در سطح ۱۱ هزار و ۳۱۹.۱۷ واحدی بسته 
شد.تیم گیرســکی- استراتژیست ارشد سرمایه 
گذاری در موسســه "اینورنس کانسیل" گفت: 
نگرانی هایی وجود دارد که اقتصــاد چه زمانی 
مجددا احیا خواهد شد. در بلندمدت چشم انداز 
اقتصادی امیدوارکننده اســت اما اگر یک شوک 
دیگر بوجود بیاید مثال در پاییز شــاهد یک موج 
همه گیری دیگر باشیم، حدس زدن در خصوص 
اینکه چــه پیش خواهد آمد اصال کار ســاده ای 

نیست.

بورس های اروپایی
طبق اعالم مرکز آمار اروپا، متوسط نرخ تورم در 
۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ماه منتهی به 
ژوئیه با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به رقم مشابه 
منتهی به ماه قبل به ۰.۴ درصد رســید اما نرخ 

تورم هنوز در فاصله زیادی از سطح دو درصدی 
هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه 
باقی مانده اســت. همچنین متوســط نرخ تورم 
در ۱۲ مــاه منتهی به ژوئیه در ۲۷ کشــور عضو 
اتحادیه اروپا ۰.۹ درصد اندازه گیری شده که ۰.۱ 
درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است.

در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شــاخص 
"فوتســی ۱۰۰" بورس لندن بــا ۰.۱۹ درصد 
کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۰۰۱.۸۹  
واحد بسته شد.  شــاخص "دکس ۳۰" بورس 
فرانکفــورت در آلمان با افــت ۰.۵۱ درصدی و 
ایستادن در سطح  ۱۲ هزار و ۷۶۴.۸۰ واحدی به 
کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس 
پاریس با ریزش ۰.۳ درصدی در سطح ۴۸۹۶.۳۳ 
واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" 
۰.۱۶ درصد پایین رفت و بــه ۶۹۸۲.۱۰ واحد 

رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد 
خوبی داشــتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی 
۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با صعود ۰.۱۷ درصدی 
تا ســطح ۲۲ هزار و ۹۲۰.۳۰ واحدی باال رفت. 
شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۱.۳ 
درصد باال رفت و در ســطح ۲۵ هزار و ۱۱۳.۸۴  
واحد بســته شد. در چین شــاخص "شانگهای  
کامپوزیت" صعود ۰.۸۶ درصدی را تجربه کرد و 

در سطح ۴۷۱۸.۸۴ واحد بسته شد.
در استرالیا شــاخص "اس اند پی اس اند ایکس 
۲۰۰" بورس ســیدنی بــا ۰.۱۴ درصد کاهش 
و ایستادن در ســطح ۶۱۱۱.۱۸ واحدی به کار 
خود خاتمه داد. در بین دیگر شــاخص های مهم 
 آســیایی، شــاخص " تاپیکس" ژاپن صعودی 

بود.

فرار سرمایه از چین با ارز دیجیتالی

صعود شاخص ها در آمریکا و آسیا
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تورم مرداد اعالم شد

 واردات برنج
 ممنوع شد

 افزایش ۳۰ درصدی 
هزینه خانوارهای ایرانی

۷ مجازات 
صادرکنندگانی که ارز را 

به کشور بازنگردانند
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نوبخت: 

سرمقاله

ناکارآمدی در اجرای 
طرح های حمایتی

طرح اختصــاص بنزین به 
ازای هر کــد ملی و حذف 
ســهمیه دارندگان چند 
خودرو می تواند به کمک 
عدالت توزیعی بیاید. اما بــه دالیل زیادی این 
طرح تنها روی کاغذ می تواند طرحی مناســب 

به شمار بیاید...

  مرتضی افقه، اقتصاددان
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 گرانی و ضعف
  خدمات پس از فروش

 لوازم  خانگی

تهدید اشتغال ۷۵ هزار 
نفر در صنعت گردشگری

سیر نزولی بازار سرمایه تا کی ادامه داد؟

 چهار تصمیم برای  رونق  بورس 
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تردید  در  اجرای  طرح  بنزینی  مجلس 
صاحبان چند پالک منتظر حذف سهمیه بنزین خودروهای مازاد باشند؟

اجرای  طرح  سهمیه  بند ی   بنزین بر اساس کد ملی  نیاز  به  منابع  مالی جدید   دارد 

با افزایش لجام گســیخته قیمت محصوالت لوازم 
خانگی، در حالی که بحث گارانتی و حتی وارانتی 
اهمیتی دوچندان یافته، اما برخی از تولیدکنندگان 
از ارائه آن به روش های گوناگون سر باز می زنند.در 
این گرانی های مداوم حاال نگرانی در مورد سالمت 
لوازمی که می خریم، معضل دیگری است که میل 
به خرید لوازم خانگی را کاهش داده است. پیش از 
این در مورد لوازم خانگی قاچاق شــاهد بودیم که 
این لوازم در بازار رسمی با ضمانت نامه های تقلبی 
به فروش می رســیدند. حاال عالوه بر مشــکالت 
قبلی، عدم اعتبار ضمانتنامه هــای لوازم خانگی 

شرکت های...

بر اساس گزارشهای منتشر شده از آغاز بحران 
کرونا تا به امروز بیشــترین خســارت از محل 
این بحران متوجه صنعت گردشــگری کشور 
بوده اســت. مقامات وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی میزان خسارت 
ناشــی از کرونا به این صنعــت را هفت هزار 
میلیــارد تومان بــرآورد کرده اند. خســارتی 
که به صنعت گردشــگری وارد شده در طول 
تاریخ بی نظیر بوده و رکود مطلقی در صنعت 
گردشگری ایجاد کرده است. اوضاع ما بدتر سایر 
کشورهاست. ما مجموعه ای از اتفاقات تلخ را در 
سال گذشته پشت سر گذاشته ایم از بروز سیل 

در ابتدای سال گذشته...



اقتصاد2
ایران وجهان

رکورد تولید کنسانتره آهن در چادر ملو شکسته شد 
1  میلیون و 53 هزارتن تولید در 

مرداد ماه
با همت و تالش تمامی پرسنل  خطوط استخراج و تولید 
کنسانتره، تولید کنسانتره سنگ آهن در 5 خط تولید  
مجتمع معدنی چادرملو از مرز 1 میلیون و 53 هزار  تن 
گذشت . باالترین رکورد تولید کنســانتره  مربوط به 
تیرماه ســال  13۹1 به میزان 1 میلیون و 42 هزار تن 
بوده است.  کسب این موفقیت ارزشمند همزمان با سال 
جهش تولید و در سایه الطاف خداوند متعال و پشتکار و 
تالش مدیران ، کارکنان و کارگران  سخت کوش  فنی 
و ستادی در خانواده بزرگ چادرملو، با کاهش ساعات 
توقف ماهانه ، افزایش راندمان تولید و انگیزه بخشــی 
 مدیریت، بمنظور تال ش بیشــتر محقق شــده است.

رئیس اداره کل صادرات کاالی بانک توسعه 
صادرات اعالم کرد:

ارائه تســهیالت 12 درصدی 
برای شرکت های دانش بنیان

رئیس اداره کل صادرات کاالی بانک توسعه صادرات 
از ارائه تسهیالت 12 درصدی برای شرکت های دانش 
بنیان خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، در راستای اجرای تفاهم نامه منعقد 
شده بین بانک توسعه صادرات ایران و معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، بانک توسعه صادرات 
ایران به شرکت های دانش بنیان اعم از فعالین عرصه 
صادراتی کشور، تکمیل کنندگان زنجیره صادراتی و 
فعالیت هایی که به هر نحو مانع خروج ارز از کشور می 
شوند، تسهیالت با نرخ ترجیحی پرداخت می کند.
سید حسین حسینیان در آستانه هفته دولت ضمن 
اعالم این خبر، افزود: این تسهیالت که از محل منابع 
تلفیقی صندوق توســعه ملی و منابع داخلی بانک 
تامین شده با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی 
با هدف تعدیل نرخ ســود، با نرخ حداکثر 12 درصد 
در اختیار شــرکت های دانش بنیان قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: شــرکت های دانش بنیان واجد 
شرایط که از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری معرفی می شوند می توانند در دو بخش 
تامین مالی طرح و ســرمایه در گردش مورد نیاز از 
تسهیالت یاد شــده بهره مند شوند.به گفته رئیس 
اداره کل صادرات کاالی بانک توسعه صادرات ایران، 
به منظور ارایه تضامین برای پوشش تسهیالت یاد 
شده، عالوه بر وثائق رایج در سیستم بانکی، ضمانت 
نامه تمامی صندوق های پژوهش و فناوری مورد تایید 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق 
ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک به عنوان 
وثیقه با اولویت یک مورد پذیرش بانک قرار می گیرد.
حسینیان از شــرکت های دانش بنیان دعوت کرد 
www.edbi. ضمن مراجعه به سایت بانک به نشانی
ir و بررسی شرایط، برای بهره مندی از تسهیالت یاد 
شده به یکی از شعب بانک در تهران و یا مرکز استان ها 

در سراسر کشور مراجعه نمایند.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن تشریح کرد:
کارنامه یکساله تسهیالت نوسازی

مدیر امور اعتباری بانک مسکن تسریع و تسهیل 
سازی احیا و نوســازی بافت فرسوده شهرهای 
کشور را یکی از مهم ترین سیاست های حمایتی 
این بانک طی یکسال اخیر تشریح کرد.محمد 
حسن علمداری مدیر امور اعتباری بانک مسکن 
با اشــاره به فرارســیدن هفته دولت، به پایگاه 
خبری بانک مسکن- هیبنا ، گفت: بی تردید یکی 
از مهم ترین تالش های صورت گرفته از ابتدای 
تشــکیل دولت دوازدهم و به ویژه طی یکسال 
اخیر، حمایت از ســاکنان بافت های فرســوده 
شهرهای کشــور از طریق پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت جهت احیا و نوســازی امالک واقع 
در این محدوده های شــهری بوده است. برای 
محقق شدن این هدف، بانک مسکن به عنوان 
تنها بانک تخصصــی فعال در حوزه مســکن، 
در این مسیر پیشرو بوده اســت.وی ادامه داد: 
در این مسیر از سال گذشــته بانک مسکن در 
راستای بازسازی محالت هدف بافت فرسوده، 
یک قرارداد عاملیت با وزارت راه و شهرســازی 
منعقد و همکاری گســترده ای را آغاز کرد در 
همین راستا این همکاری در قالب دومین قرارداد 
در سال جاری نیز اســتمرار پیدا کرد.به گفته 
وی در جریــان انعقاد این قــرارداد این قول به 
وزارت راه و شهرســازی داده شده تا در صورت 
وجود منابع در چارچوب سیاست های اعتباری 
بانک مســکن در ســال جاری و همچنین در 
صورت وجود درخواست ســازنده حرفه ای، تا 
 ســقف 25۰ میلیون تومان تسهیالت نوسازی 

پرداخت کند.

استان ها

بانک ها

اولین روز معامالت هفتگی 
تاالر شیشه ای یکم شهریور 
در حالی کار خود را آغاز کرد 
که زمان معامالت به حالت 
اول بازگشت، از ابتدای شروع 
معامالت نمادهای وتجارت، وبصادر، خودرو با صف 
خرید مواجه شدند.روز گذشته شاخص کل با رشد 22 
هزار واحدی به عدد یک میلیون و ۷۷۹ هزار واحد و 
شاخص هم وزن با رشد ۶3۶ واحدی به عدد 4۸2 هزار 
واحدی رسید. در همین زمینه رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در جلسه شــورای عالی بورس گفت: 
شورای عالی بورس در جلسه خود به منظور حمایت از 
بازار تصمیمات مهمی اتخاذ کرد.حسن قالیباف اصل 
رئیس سازمان بورس، در خصوص عرضه ای تی اف دوم 
دولت گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار مجوزهای 
الزم برای عرضه این صندوق را صادر کرده اســت و 

 طبق برنامه ریزی ها، عرضه به موقع انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه عرضه این صندوق عمومی است و 
از طریق درگاه های بانکی و بازار سرمایه انجام می شود، 
ابراز داشت: افراد با کد ملی هم می توانند صندوق دارا 
دوم را که مشتمل بر سهام شرکت های پاالیشی است، 
خریداری کنند. البته، تعیین قیمت واحدهای این 

صندوق توسط هیئت دولت در حال بررسی است.
قالیباف عرضه ای تی اف ســوم را هم در دستور کار 
دانســت و ادامه داد: البته درخواستی هنوز از سوی 
سازمان خصوصی سازی به سازمان در این زمینه ارسال 

نشده است، اما این موضوع در دست پیگیری است.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار جلســه امروز 
شورای عالی بورس را در راستای حمایت از بازار عنوان 
کرد و گفت: امروز در مورد سهام عدالت در شورای عالی 
بورس بررسی هایی انجام و قرار شد از اعتبارات کافی 
برای خرید سهام عدالت استفاده شود. سهام عدالت 
جزو سهام مهم و شرکت های بزرگ بازار است، ضمن 
اینکه قرار شد معامالت سهام عدالت به طور بلوکی 
توســط کارگزاری ها و نهادهای مالی انجام شــود، 
بنابراین این سهام دیگر به صورت کد در بورس معامله 

نمی شود.
قالیباف در خصوص شرایط منفی بازار طی چند روز 
اخیر اظهار کرد: وضعیت بــازار همواره تابع عرضه و 
تقاضاست. سرمایه گذاران باید بدانند که همیشه بازار 
صعودی نیست، بلکه قیمت ها از متغیرهای  موجود 
و اخبار و واقعیت های روز تأثیــر می گیرد و این بازار 

همواره با ریسک همراه است.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار تأکید کرد: 
تصمیمات اخیر شامل بازگشــت ساعت معامالت، 
افزایش حدنصاب در صندوق های با درآمد ثابت به 15 

درصد و افزایش حد اعتباری کارگزاری ها با توجه به 
وضعیت  روز  و در جهت تقویت بخش تقاضا انجام شد. 
البته درحال بررسی برای افزایش و ارتقای سیستم 

معامالت و رفع کندی آن نیز هستیم.
وی همچنین اجرای سهام شناوری را مناسب دوران 
رونق دانست و عنوان کرد: در شرایط فعلی، عرضه ای 

در این راستا انجام نخواهد شد.
رئیس ســازمان بورس تصریح کرد: بازار ســرمایه 
همچنان توانایی صعود دارد ولی هرچقدر این افزایش 
با شیب مالیمتری صورت بگیرد، مناسبتر است. در 
چند هفته گذشته با وجود ریزش در بازار متغیرهای 

بنیادی بازار تغییری نکرده است.
وی به سرمایه گذاران توصیه کرد: مازاد دارایی خود 
را به بازار وارد کنند. بازار ســرمایه بازاری  اســت که 
ســرمایه گذار باید در آن حوصله داشته باشد و صبر 
پیشه کند و در نظر داشته باشد که بازده  بازار سرمایه  

در بلندمدت بیشتر از بازارهای دیگر است.
إشاهین چراغی عضو شورای عالی بورس هم گفت: 
در جلسه امروز شورا تصمیمات خوبی گرفته و مقرر 
شد حقوقی ها که سهامدار عمده هستند، بازار را مورد 

حمایت قرار دهند.
شــاهین چراغی با اشــاره به جزییات جلسه امروز 
شورای عالی بورس گفت: شورا به دقت تحوالت بازار 
سرمایه را زیر نظر دارد و همچنان از سهامداران خرد 

حمایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: به عنوان کارشناسی که بیش از 25 سال 
سابقه فعالیت در بازار ســرمایه دارد، به سهامداران 
توصیه می کنم که نوسانات را جزو ذات بازار بدانند؛ 
سهامدارانی که فکر بلندمدت دارند و در بازار می مانند، 

بازدهی بسیار مناسبی کسب خواهند کرد.
عضو شــورای عالی بورس با تأکید به اینکه با حجم 
نقدینگی فعلی در کشور، بهترین بازاری که می توان 
آسوده خاطر و در بلندمدت به آن فکر کرد، بازار سرمایه 

است، خاطرنشان کرد: مدل قیمت گذاری دارا دوم در 
دولت در دست بررسی اســت تا با جذابیت خوبی به 

مردم عرضه شود.

بورس در روزهای اخیر ریزش نداشــته، 
اصالح شده است

ســالح ورزی عضــو شــورای عالی بورس هــم، از 
حمایت های هوشمند دولت از بازار سرمایه خبر داد 
و گفت: در جلسه ای که دقایقی پیش با حضور اعضا 
تشکیل شد، اعضای شورای عالی اظهار داشتند که 
اتفاقات چند روز اخیر در راســتای اصالح شاخص 
بوده است.حسین سالح ورزی اضافه کرد: نظر اعضای 
شــورای عالی بورس به اتفاق آرا این بود که تحوالت 
اخیر بازار سرمایه ایران به نوعی اصالح معمول بوده 
که در ذات بازار سرمایه است و نمی توان از آن تلقی 
ریزش داشت.وی تصریح کرد: همه بورس های دنیا، 
توأم با ریسک هستند و در واقع، ذات بورس با نوسان 

همراه است.
به گفته این عضو شورای عالی بورس، در این جلسه 
عالوه بر دیگر اعضا، نماینــده دولت و بانک مرکزی 
هم در رابطه با اصالح اخیر صحبت و ابراز امیدواری 
کردند که بازار سرمایه همچنان با رونق به مسیر خود 
ادامه خواهد داد.سالح ورزی به سرمایه گذاران توصیه 
کرد که خود را بیش از پیش به دانش بورسی  تجهیز 
کنند و سرمایه های اصلی خود را به بورس  نیاورند و در 

صندوق ها سرمایه گذاری کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران افزود: در جلســه امروز همچنین در خصوص 

چگونگی عرضه دارا دوم  بحث و گفت وگو شد.

واکنش دژپسند به دستکاری دولت در 
بورس

وزیر اقتصاد می گوید: دولت هیچ دخالتی در بورس 

ندارد و اینکه گفته شود دولت در این بازار دستکاری 
می کند حرف درستی نیست.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ 
به انتقاد برخی کارشناســان بازار سرمایه نسبت به 
عملکرد دولت در بورس و اینکه گفته می شود دولت 
بعضاً در این بازار دستکاری می کند، گفت: این حرف، 
حرف درستی نیست، دولت هیچ نفعی از بورس برای 

خود نمی برد.
وی افزود: نفع دولت در بورس، ثبات بازار ســرمایه، 
افزایش قدرت تأمین مالی بــرای بنگاه ها و افزایش 
محیط امن برای هدایت ســپرده های خرد به بازار 
سرمایه اســت.وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت اصاًل 
نیاز به دستکاری در بورس ندارد و این دست اظهارات 
بیشــتر برای تحت تأثیر قرار دادن سرمایه گذاران 

بورس است.

اگر طرف تقاضا تقویت نشود سیر نزولی 
ادامه دار خواهد بود

محمد خبری زاد، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با 
ادامه دار شدن سیر نزولی بازار سرمایه اظهار کرد: طبق 
اظهارات شورای عالی بورس قرار شد از بازار حمایت 
شود و قیمت دارا دوم تغییر کند. امروز از 1۰۰ درصد 
فروش امروز بازار 14 درصد مربوط به حقوقی ها بوده 
در صورتی که معموال حقوقی ها حدود 2۰ درصد از 

فروش روزانه را تشکیل می دهند.
وی افزود: بعد از کم شدن فروش حقوقی ها قدم بعدی 
تقویت کردن قیمت تقاضا است، با توجه به ریزش های 
اخیر احتماال تا پس فردا این سیر نزولی به پایان برسد. 
این ریزش دیگر نامش اصالح نیست سهم های بزرگ 
حدود 3۰ تا 4۰ درصد افت قیمت داشتند و شاخص 
نیز حدود 15 درصد افت کرده است پس در روزهای 

آتی باید طرف تقاضا تقویت شود.
وی در رابطه با پایان روند نزولی بازار سهام گفت: اگر 
در روزهای آتی طرف تقاضا تقویت شود بازار به سمت 
تعادل و بعد از آن از ســرگیری سیر صعودی پیش 
می رود، اما اگر طرف تقاضا تقویت نشود سیر نزولی 

ادامه دار خواهد بود.
وی در رابطه با خروج پول از بازار سرمایه گفت: امروز 
باالی هزار میلیارد پول از سمت سهامداران حقیقی از 
بازار خارج شده است، این بی اعتمادی نسبت به بازار 

سرمایه به نوعی بی سابقه بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شــورای عالی بورس، 
سازمان بورس و وزارت اقتصاد باید به این فکر باشند 
که هر چه بیشتر این سیر نزولی طول بکشد، عرضه ها 
از سمت حقیقی ها بیشتر می شــود. االن مهم ترین 
مشکل بازار ســرمایه تقاضا اســت، به نوعی در بازار 
سرمایه تقاضا وجود ندارد پس باید تقاضا برای بازار 

سرمایه تقویت شود.

سیر نزولی بازار سرمایه تا کی ادامه داد؟

 چهار  تصمیم برای رونق بورس
نقره داغ سهامداران بورس

تورم مرداد اعالم شد
 افزایــش 3۰ درصدی هزینه 

خانوارهای ایرانی
گزارش های رســمی بیانگــر افزایش 3۰.4 
درصدی هزینه خانوارهای ایرانی در مردادماه 
نسبت به پارسال است.به گزارش ایسنا، تازه 
ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد 
که نرخ تورم ســاالنه مرداد ماه 13۹۹ برای 
خانوارهای کشــور به 25,۸ درصد رســیده 
 که نســبت به ماه قبــل، ۰.۶ درصد کاهش

 دارد.
ایــن در حالی اســت کــه تــورم نقطه به 
نقطه)تغییر شــاخص نســبت به ماه مشابه 
ســال قبل( به 3۰.4 درصد رسیده که نسبت 
به 2۶.۹درصد ماه قبل تا 3.5 درصد افزایش 
دارد. بر این اســاس خانوارهای ایرانی به طور 
میانگین 3۰.4 درصد بیشتر از مرداد 13۹۸ 
برای خرید یک »مجموعــه کاالها و خدمات 

یکسان« هزینه کرده  اند.
از ســوی دیگر نــرخ تــورم ماهانــه مرداد 
3.5  درصــد رســیده کــه در مقایســه با 
 مــاه قبــل، 2.۹ درصــد کاهــش داشــته

 است.

نوبخت: 
نمی توانیم  حتی   نفت  رادر برابر  

غذا  ودارو بفروشیم
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفت: 
در ایــن شــرایط نــه تنهــا در برابــر غذا 
کــه در برابــر دارو هــم نمی توانیــم نفت 
 بفروشــیم، امــا چــرخ توســعه همچنان 

می چرخد.
معاون رئیس جمهور همچنین رکود ناشــی 
از کرونا را از مشکالت اقتصاد کشور توصیف 
کرد و افزود: منابع، در ســال پایانی دولت به 
شدت کاهش یافته است اما متناظر با آنچه که 
دشمنان طراحی کرده اند؛ ما هم برنامه هایی 

داریم.
 کمــا اینکــه آن هــا می خواســتند چرخ 
توســعه مــا متوقــف شــود امــا می بینید 
پروژه هــای  کشــور  سراســر  در   کــه 
عمرانی بســیاری افتتاح می شود که بار مالی 

گسترده ای دارد.
 هر هفته در سفرهای استانی ام از این پروژه ها 
بازدید کرده و برای اتمام آنها به ترتیب اولویت 
تا پایان سال و تا پایان عمر دولت، برنامه ریزی 
 و تامین اعتبار کرده ایم تا نه تنها چرخ توسعه 

بچرخد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه در بخش 
دیگری از این گفت وگو با اشاره به ارز 42۰۰ 
تومانی تاکید کرد: ارز 42۰۰ تومان را 2 سال 
اســت وارد بازار کردیم و پای آن ایستاده ایم، 
دولــت از اخذ مابه التفاوت ریالــی ارز دولتی 
 صرف نظــر کرد تــا بتوانــد بــازار را کنترل

 کند.
نوبخــت با بیــان شــرمندگی از مــردم به 
خاطر پیــش نرفتن برنامه هــا مطابق پیش 
بینی که به دلیل فشــارهای وارده به دولت 
در جهــت بــه هــم زدن کنترل معیشــت 
 مــردم رخ داده اســت، خاطرنشــان کــرد:

 در استان ها طرح هایی را مشخص کرده ایم که 
از منابع دولتی به چه میزان استفاده خواهند 
کرد، البته چارت مصارف از تسهیالت بانکی 
و بخش خصوصی را هم مشــخص کرده ایم. 
همچنین در بحث مســکن، ساخت مسکن 
محرومین با متراژ ۶۰ متر در برنامه بود که تا 
 کنون 2۰ هزار کلید به محروم نشینان تحویل

 داده شده است.
وی ادامــه داد: دولت در میان گود ایســتاده 
اســت و در تمام موارد کشــور دولت متولی 
دارد. به طــور مثال متولی کشــاورزی، وزیر 
جهاد کشــاورزی اســت و صنعت نیز متولی 

خود را دارد.
 اما بازرگانی ما هنوز نتوانســته اســت برای 
خــود متولــی خاصــی را مشــخص کند. 
با مجلــس قبلی تاحــدودی توافــق کرده 
 بودیــم، امــا حــال ایــن موضوع بــه گیر 
و دار افتاده است.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور با اشــاره به طرح موســوم به گشایش 
اقتصادی نیز تصریح کــرد: طرحی که تحت 
عنوان طرح گشایش اقتصادی از آن نام برده 
می شــود را هنوز به طور رســانه ای و دقیق 
مطرح نکرده ایــم و از نمایندگان مجلس هم 
خواسته ایم که فعال راجع مباحث مطرح شده 
در جلسات شــورای هماهنگی اقتصادی قوا، 
مصاحبه و اظهارنظری نداشته باشند تا اذهان 

عمومی دچار سردرگمی شوند.

اخبار
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صادرکنندگانی کــه ارز حاصل از صادرات را به کشــور 
بازنگردانند، با ۷ مجازات مواجه خواهند شد.

گمرک ایران مجازات صادرکنندگانی که ارز را به کشور 
برگشت ندهند، تشریح کرد.

بر این اساس، مجازات این افراد به شرح است:
- وزارت صنعت، معدن و تجارت حق صدور و تمدید کارت 
بازرگانی، صدور یا تمدید ثبت سفارش و صدور هر گونه 
مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، صنفی و نظایر آن 
را نداشته و محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت 
اعم از داخلی و خارجی را نیز برای صادرکنندگان متخلف 

اعمال خواهد کرد.
- گمرک جمهوری اســالمی ایران امکان اســتفاده از 
تسهیالت و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت ها 
و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب کرده و حق استرداد 

حقوق و عوارض گمرکی را نخواهد داشت.
- سازمان امور مالیاتی مکلف است معافیت ها و مشوق های 

مالیاتی را لغو کند.
- بانــک مرکزی حــق صــدور گواهی ثبت آمــاری یا 
تخصیص ارز را نخواهد داشــت و باید گزارش عملکرد 
حساب های مشکوک را به نهادهای ذی ربط اعالم کند. 

ضمن اینکه بانک های عامل نیز حق اعطای تسهیالت و 
ضمانت نامه های ریالی و ارزی و خدمات بانکی را نخواهند 

داشت.
- شــبکه صرافی ها نیــز اجــازه ارائه خدمــات خرید، 
فروش و نقــل و انتقال ارز و خدمات در خارج از کشــور 
به صادرکنندگان به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم 
)تراستی ها( در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات 
را نخواهند داشت و این کار تخلف محسوب می شود؛ به 
نحوی که در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط 
بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی 

خواهد شد.
- صندوق ضمانت صــادرات از ارائــه هرگونه خدمات 
مرتبــط نظیــر اعتبارســنجی، صــدور بیمه نامــه و 
ضمانت نامه هــای صادراتــی بــرای صادرکنندگانی 
 که ارز خــود را به کشــور نیاورده باشــند منع شــده 

است.
- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان بنادر و 
دریانوردی باید محدودیت در صدور بارنامه های داخلی و 
خارجی و نیز ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیالت مرتبط 

را اعمال کند.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی بــا بیان 
اینکه افزایش حق مســکن کارگــران از تیرماه 
اعمال می شــود، گفت: قرار اســت تا آخر سال 
25 درصد ســهام شســتا در بورس ارائه شــود.

محمد شــریعتمداری وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی امروز در حاشیه افتتاح مرکز ارتباط با 
بازنشستگان و مرکز نوآوری صبا در پاسخ به سؤال 
خبرنگاران مبنی بر اینکه چه موقع افزایش حق 
مسکن کارگران اعمال می شود، گفت: براساس 
آنچه که در شــورای عالی کار به تصویب رسیده 
و هیأت دولت نیز آن را تصویب کرده است، این 
افزایش حق مسکن از اول تیرماه اعمال می شود. 
شــریعتمداری، در مورد دریافــت بیمه بیکاری 
کارگرانی که به خاطر کرونــا به صورت اجباری 
بیکار شــدند، گفت: مشــکالتی در سامانه ثبت 
کارگران ایجاد شده بود که این مشکالت رفع شد 
و قرار شد با ثبت نام در سامانه کارا، زمینه ای فراهم 
شود تا کارگرانی که در شــرایط کرونا به صورت 
اجباری بیکار شــدند، طبق مصوبه ســتاد ملی 
کرونا به میزان 55 درصــد حداقل مزد کارگران 
به عالوه 5 درصد برای هر سر عائله دریافت کنند 
و کسانی که از 2۰ اسفند ســال گذشته تاکنون 
بیکار شده اند، مشمول این بیمه بیکاری می شوند. 
وی همچنین گفت:  مطابق ماده ۶ و ۷ قانون بیمه 

بیکاری، نیاز به حضور فیزیکی افراد نیست و فقط 
کافی اســت در ســامانه مربوطه ثبت نام کنند و 
تقاضای خود را اعالم کنند و حق بیمه بیکاری از 
طریق شماره شبا به حساب افراد واریز می شود، 
هم چنان که در مــورد تمدید دفترچه های بیمه 

تأمین اجتماعی نیاز به مراجعه حضوری نیست.

عرضه ۲۵ درصد از ســهام شستا در   
بورس

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ 
به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر این که قرار شد 
میزان بیشتری از سهام شرکت شستا در بورس 
ارائه شود گفت: طبق مصوبه دولت برای نهادهای 
عمومی غیردولتی و فعالیــت ای خارج از دولت 
قرار شد شرکت هایی که وارد بو رس می شوند تا 
پایان سال 25 درصد سهام خود را در بورس ارائه 
و یا اصطالحاً شناور سازند. به گفته وزیر تعاون، 
ارزش شرکت شستا در روز اول 15۰ هزار میلیارد 
تومان بود که االن ارزش بازاری آن به حدود 5۰۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده و اگر 2 درصد از سهام 
این شرکت هم بیشتر در بورس ارائه شود، حجم 

باالیی خواهد بود، اما ما متعهد هســتیم تا پایان 
سال 25 درصد از سهام شســتا را در بورس ارائه 
کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین 
با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از جامعه ایران در حال 
حاضر جوان است، گفت: مشــکل اول در کشور 
بیکاری است که باید افراد بیکار با مهارت مجهز 
شــوند. از طرفی، جهت تغییر جمعیت به سمت 
پیری به گونه ای اســت که فرصت های بزرگی را 
در حال از دست دادن هستیم و جامعه به سمت 
جامعه پیر حرکت می کند و ما نیازمند به نوتوانی 
یعنی توانمندسازی بازنشســتگان هستیم.وی 
گفت:  از بازنشســتگان که دارای توانایی هستند 
می توان به عنوان مشاوره شغلی استفاده کرد چرا 
که آنان عصاره توان جامعه هستند. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی همچنین در مــورد بابت 
راه اندازی ارتباط بازنشســتگان ومرکز نوآوری 
صبا، دولت که در این زمینه دچار کم شــنوایی 
وکم بینایی بود، از امروز هم شــنواتر و هم بیناتر 
می شــود و ارتباط با ذینفعان و بازنشستگان به 
وسیله اســتارت آپ ها و مرکز نوآوری صبا بهتر 
می شود.وی گفت: به وسیله شرکت های نوآور و 

استارت آپ می توانیم از توان بازنشستگان هم در 
راستای نوتوانی استفاده کنیم.

 ماجرای عرضه دارا یکم و دارا دوم را 
می دانم و نمی گویم

وی همچنین در پاسخ به پرســش دیگری مبنی 
بر اینکه آیا درســت اســت که صندوق دارا یکم و 
دارا دوم از باقیمانده ســهام عدالت مردم است که 
در قالب صنــدوق به فروش می رســد، گفت: این 
از مواردی اســت که می دانــم و نمی گویم، چون 
موضوع تخصصی مربوطه وزیر اقتصاد اســت و از 
ایشان سؤال کنید. شریتعمداری در پاسخ به سؤالی 
دیگری مبنی بر اینکه آیــا کارگران مناطق آزاد و 
ویژه هم باید مشمول قانون کار شوند، گفت: همه 
کســانی که در جغرافیای ایران زندگی می کنند 
مکلف به رعایت قانون کار هستند گرچه در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی قرار داشــته باشند و در هیچ 
جای ایران و سرزمین و جغرافیای ایران هیچ کس 
نمی تواند کمتر از آنچه که در قانون کار و شــورای 
عالی کار برای حداقل دستمزد درنظر گرفته شده، 
مزد کمتری بدهد و حقوق اساسی کارگر که همان 
رعایت حداقل دستمزد کارگر است را زیر پا بگذارد 
یا از قانون عدول کند. هــم قانون کار و هم قوانین 

دیگر اجازه عدول از این مسئله را نمی دهند.

گمرک اعالم کرد

۷ مجازات صادرکنندگانی که ارز را به کشور بازنگردانند

اعمال افزایش حق مسکن کارگران از تیرماه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

پقیمت سکه اول شهریور ۹۹ به ۱۰ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه اول شهریور ۹۹ به ۱۰ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه اول شهریور 
۹۹ به ۱۰ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ 
میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۴۱ دالر و ۲۱ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۴ 

هزار و ۲۰۷ تومان است.
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همزمان با اول شــهریورماه ممنوعیت فصلی واردات 
اجرایی شــد.قرار بود از اول مردادماه واردات برنج به 
صورت فصلی ممنوع شود که با تصمیم ستاد تنظیم 
بازار به اول شــهریورماه موکول شــد. براین اساس 
واردات و ترخیــص برنــج ممنوع می شــود و تا اول 
آبان ماه نیز ادامه خواهد داشت.این در حالی است که 
طی مدت اخیر با توجه به حجــم باالی برنج های دپو 
شــده در گمرک که به حدود 300 هزار تن می رسد، 
رایزنی هایی برای تغییر در این تصمیم صورت گرفت 

اما در نهایــت نتیجه مذاکرات بــه اعمال ممنوعیت 
منتهی شــد.با این وجود صاحبان برنج های رسوبی 
می توانند با رعایت قانون و حقوق مکتسبه نسبت به 
ترخیص برنج های خود اقدام کنند.در حالی با اعمال 
ممنوعیت فصلی، حدود 300 هزار تن برنج در گمرک 
می ماند کــه گره اصلی ترخیص آنهــا در مدت اخیر 
مسایل ارزی بوده اســت ؛ به طوری که  بخش عمده 
 ای از برنج های وارداتی در صــف تخصیص ارز و یا در

 مرحله تامین ارز قرار دارند.

پیش از این صاحبان مشاغل باید از ابتدای امسال ملزم به 
استفاده از کارتخوان می شدند اما از آنجا که در پی شیوع 
ویروس کرونا بسیاری از تکالیف مالیاتی به تعویق افتاد، 
این موضوع شامل حال این تکلیف مالیاتی هم شد و طبق 
اعالم رئیس سازمان مالیاتی الزام مشــاغل به استفاده از 
کارتخوان به ماه جاری منتقل شد.سازمان امور مالیاتی از 
شهریور سال گذشته معادل ۱۵ گروه از فعاالن اقتصادی 
که حدود ۵0 شغل می شوند را دســته بندی کرد تا برای 
شفاف  شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به 
فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه 
فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند که اولین گروه از 
آن ها، پزشکان و فعاالن حوزه درمان )که مجوز فعالیت آن ها 
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان 
نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان 
دامپزشکی صادر می شود( بودند.تا پایان پارسال تنها ۵0 
درصد از پزشــکان اقدام به ثبت نام در پایانه فروشگاهی 
کردند و هنوز نیمی از پزشکان از این قانون تبعیت نکرده اند. 
پس از الزام پزشکان، نوبت به وکال برای ثبت نام در پایانه 
فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رســید که از اول مهر 
پارسال ثبت نام آن ها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه 
داشت و معاون سازمان امور مالیاتی از امکان مجدد وکال 
همراه با جریمه برای ثبت نام بعد از مهلت قانونی که تا پایان 
دی ماه بود، در این سامانه خبر داد که تاکنون این سازمان 
آماری از ثبت نام وکال در پایانه فروشگاهی اعالم نکرده است.
پیش از این، مهلت قانونی ثبت نام مشموالن ۱۵ گروه شغلی 
برای نصب سامانه فروشگاهی پایان دی پارسال بود که با 
اتمام آن، این مهلت تا ابتدای امسال تمدید شد. سرانجام، از 
آنجا که شیوع کرونا موجب تعویق تکالیف مالیاتی شد، الزام 
مشاغل به استفاده از کارتخوان هم به تعویق افتاد. بنابراین، 

طبق اعالم رئیس سازمان مالیاتی صاحبان مشاغل در این 
ماه ملزم به استفاده از کارتخوان می شوند.۱۵ گروه شغلی 
که باید این ماه برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، 
بدین شرح هستند: ۱. وکال ، ۲. مشاوران حقوقی و مشاوران 
خانواده ؛ 3. دفاتر اســناد رسمی ، ۴. مشــاورین امالک ، 
۵. تاالر پذیرایی، رســتوران هــا، چلوکبابی ها، کبابی ها، 
اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی 
و کافی شــاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، 
سالن های غذاخوری و باغ تاالرها، باغ سراها، طباخی ها، 
آش و حلیــم پزی ها، جگرکی ها، کتــه کبابی ها، بریانی 
فروشی ها و مشاغل مشابه ، ۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل 
ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان 
خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاه های بین راهی 
و متل ها ، ۷. نمایشگاه ها و فروشــگاه های وسایط نقلیه 
موتوری)به استثنای ماشین آالت راهسازی، ساختمانی 
و کشاورزی( ، ۸. آرایشــگاه های مردانه و زنانه ، ۹. آجیل 
و خشکبار فروشی ها )به اســتثنای مشمولین ماده )۸۱( 
قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان( ، ۱0. قنادی ها 
و شیرینی فروشی ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده 
فروشی ها ، ۱۱. میوه و تره بار فروش های مستقر در میادین 
میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی ها 
، ۱۲. مجموعه های فرهنگی و ورزشی ، ۱3. لوازم تحریر و 
نوشت افزارفروشی ها )به استثنای تولید کنندگان و وارد 
کنندگان( ، ۱۴. بازی های رایانه ای)گیم نت ها( و کافی نت ها 
، ۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشترکین تلفن 
همراه و ثابت و خدمات پستی(، دفاتر خدمات الکترونیکی 
)از جمله دفاتر پلیس+۱0، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، 
دفاتر خدمات پیشــخوان دولت و خدمــات الکترونیک 

قضایی(

درگاه ملی مجوزهای کشور در حالی آماده خدمت رسانی به 
متقاضیان اخذ مجوز راه اندازی کسب وکار در کشور است که 
به گفته مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت 
الکترونیکی، باعث تســهیل صدور مجوزهای کسب وکار، 
شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست و پاگیر شده است.
بارها از سوی کارشناسان گفته شده اگر در راستای تسریع 
راه اندازی دولت الکترونیکی تالش کنیم، فســاد کاهش  
می یابد و مردم نباید برای دریافت خدمات به طبقات باالی 
یک ساختمان اداری بروند. در نتیجه با »دولت همراه« به 
جای این که نیاز باشد مردم برای دریافت خدمات مراجعه 
کنند، می توان خدمات دولتی را همه وقــت و همه جا به 
مردم ارائه داد. این ویژگی متمایز دولت همراه نســبت به 
گروه هاست.در این راستا و به نقل از سازمان فناوری اطالعات، 
مازیار مباشری، مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات 
دولت الکترونیکی با بیان اینکه درگاه ملی مجوزهای کشور، 
خدمتی کاربردی است که توســط دولت به کسب وکارها 
)G۴B( ارائه می شود و اصلی ترین ذی نفعان آن را مردم اعم 
از حقیقی یا حقوقی و اتباع خارجی تشکیل می دهند، گفت: 
این درگاه دارای چارچوبی یکپارچه اســت که سامانه های 
چهارگانه ی ۱-پایگاه اطالعاتی مجوزها و استعالمات کشور 
)نما(، ۲-میز مشاوره کسب وکار )یاور( 3-صدور مجوزهای 
کشور )سام( و ۴- شکایات، انعکاس و پیگیری رسیدگی به 
شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب  و کار )دادور( را 
شامل می شود که هر یک از آن ها، نقشی مستقل در زمینه 
تحقق و تأمین اهداف حاکم بر بهبود فضای کسب وکار در 
کشور را ایفا می کنند.وی هم چنین با اشاره به ماده ۵۷ قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد 
۶۲ و ۷0 قانون برنامه پنجم توســعه مبنی بر بهینه سازی 
نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشــور و شناسایی 
دستگاه های اصلی و فرعی پنجره های واحد کشور در جهت 

بهبود محیط کسب وکار و همچنین مصوبه اقتصاد مقاومتی 
در این خصوص، به عنوان مهم ترین خاستگاه های قانونی 
ایجاد و راه اندازی درگاه مذکور یاد کرد. مدیرکل دفتر تدوین 
ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی در خصوص چگونگی 
عملکرد این سامانه گفت: متقاضیان با مراجعه به این درگاه 
می توانند ضمن دریافت مشاوره ، از آخرین شیوه نحوه اخذ 
مجوزهای کشور، ضوابط موجود، مدارک الزم، استعالمات، 
میزان هزینه، فرآیند و مدت زمان صدور آگاهی یابند و در گام 
بعدی با ثبت درخواست خود اقدام به ارائه مدارک و مستندات 
الزم به صورت الکترونیکی کنند و سپس از وضعیت صدور 
مجوز خود از طریق پیامک مطلع شوند و در صورت نیاز اقدام 
به ثبت شــکایت و پیگیری روند آن به صورت الکترونیکی 
کنند.مباشــری با تأکید بر این مهم که برای الکترونیکی 
شــدن هر مجوزی باید چهار گام مهم طی شود و در غیر 
این صورت انتظارات از الکترونیکی شدن اخذ مجوز محقق 
نخواهد شد، این چهار گام را به طور خالصه شناسایی مجوزها 
و مدل ســازی فرآیندهای آن، انطباق مجوزها و فرآیندها 
با قوانین و مقررات مربوط و تنقیح قوانین، بازمهندســی 
فرآیندهای اخذ مجوز و ایجاد سکوی نرم افزاری و درگاه های 
دسترسی دانست.وی استقرار داشبورد الکترونیکی به منظور 
مدیریت روند پاســخگویی، آسیب شناســی گلوگاه های 
نارضایتی ارباب رجــوع در فرآیندهای صدور مجوز، پایش 
مستمر صدور مجوزها و شناسایی مجوزهای دارای امضای 
طالیی را از مهم ترین اهداف این سامانه عنوان کرد.مدیرکل 
دفتر تدوین ضوابط فنی، میزان مخاطــب، تعداد تقاضا و 
ســطح تواتر را معیارهای اصلی در انتخاب مجوزهای قابل 
ارائه در مرحله آزمایشی این ســامانه ذکر و ابراز امیدواری 
کرد تا در آینــده نزدیکی تمامی دســتگاه  های اجرایی با 
 مســاعدت و همکاری الزم، مجوزهای خود را از طریق این 

سامانه ارائه کنند.

رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی گفت: بر اساس 
تازه ترین آمار، متقاضیان مسکن ملی تحت مسئولیت این 
بنیاد ۲۲0 میلیارد تومان آورده اولیه طرح را واریز کردند.
علیرضا تابش در خصوص آخرین اقدام بنیاد مسکن برای 
اجرای طرح اقدام ملی مسکن، گفت: کلنگ افتتاح تعدادی 
از واحدهای مسکن ملی تحت مسئولیت بنیاد در هفته 
دولت به زمین زده می شــود.رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی با اشاره به این مطلب که در مجموع معادل ۵0 هزار 
واحد در چند گروه ساخت مســکن ملی در اختیار بنیاد 
مسکن قرار گرفته است، افزود: از حدود ۵0 هزار واحدی که 
تأمین زمین شده حدود ۱3 هزار واحد توسط بنیاد مسکن، 
مستقیماً احداث می شــود، ۱۱ هزار و ۴۴۷ واحد توسط 
خود مردم و به شکل مشارکتی با حمایت بنیاد مسکن، ۱۴ 
هزار و ۸3۴ واحد به شکل انبوه سازی توسط انبوه سازان 
زیر نظر بنیاد و ۹ هزار و ۴00 واحد انفرادی ساخته خواهد 

شد.تابش اعالم کرد: بر اساس تازه ترین آمار، تاکنون پرونده 
۵۱۲۴ متقاضی مسکن ملی کامل شده که این تعداد آورده 
اولیه واحدهای خود را تأمین کرده و در حسابی به همین 
منظور واریز کرده اند که رقمی معادل ۲۲0 میلیارد تومان، 
است.وی یادآور شد: بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی، 
متقاضیان باید تا ۱۵ شهریور، آورده خود را برای مسکن 
ملی به حسابی تحت همین عنوان واریز کنند. چنانچه واریز 
اولیه مسکن ملی توسط بخشی از متقاضیان انجام نشود، 
آنها حذف خواهند شد.رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
در خصوص افزایش تسهیالت مسکن روستایی از ۴0 به 
۵0 میلیون تومان، توضیح داد: افزایش تسهیالت مسکن 
روستایی به ۵0 میلیون تومان در هیأت دولت مصوب شده 
است که در هفته جاری به بانک ها از سوی بانک مرکزی 
ابالغ می شود و با تعیین سهم هر بانک و ابالغ به بانک ها، 

عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

بــر اســاس گزارشــهای 
منتشر شده از آغاز بحران 
کرونا تا به امروز بیشترین 
خسارت از محل این بحران 
متوجه صنعت گردشگری 
کشور بوده است. مقامات وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی میزان خسارت ناشی 
از کرونا به این صنعت را هفت هزار میلیارد تومان 
برآورد کرده اند. خسارتی که به صنعت گردشگری 
وارد شــده در طول تاریخ بی نظیر بــوده و رکود 
مطلقی در صنعت گردشــگری ایجاد کرده است. 
اوضاع ما بدتر سایر کشورهاست. ما مجموعه ای از 
اتفاقات تلخ را در ســال گذشته پشت سر گذاشته 
ایم از بروز سیل در ابتدای سال گذشته تا ناآرامی 
ها در آبان و دی و نهایتا کرونا که آخرین ضربه را به 

پیکر صنعت گردشگری زد.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

می گوید، شــیوع کرونا به صنعت گردشــگری و 
صنایع دســتی ایران حدود ۷ هزار میلیارد تومان 
خسارت وارد کرده اســت. این وزارتخانه می گوید 
حدود ۷۵ هزار نفر به طور مســتقیم در هتل ها و 
مراکز اقامتــی کار می کنند که اشــتغال آن ها به 

دلیل شــیوع کرونا در خطر قرار گرفته اســت. به 
گفته این وزارتخانه، بیشــترین خسارت به میزان 
بیش از هزار میلیارد تومان به اســتان خراســان 
رضوی وارد شده است. استان خراسان جنوبی هم 
با بیش از ۱0 میلیارد تومان خسارت، کمترین ضرر 

را متحمل شده اســت. این در حالی است که علی 
اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی در این رابطه گفته است که شیوع 
بیماری کرونــا ۱۲ هزار میلیــارد تومان به بخش 

گردشگری کشور تا مرداد ماه خسارت زد.
علی اکبر عبدالمالکی، رئیس کمیسیون گردشگری 
اتاق بازرگانی با انتقاد از عملکرد دولت در حمایت 
از گردشگری اظهار داشت: شیوه دادن تسهیالت 
به بخش گردشــگری ناکارامد است. آژانس های 
گردشگری که در پاساژ ها بودند به دلیل تعطیلی 
کل مجتمع تجاری متحمل خسارت های سنگین 
شــده اند و کماکان بایــد اجاره واحد خــود را به 
صاحب ملک تجاری بدهند. بسیاری از کارمندان 
هتل منتظر وام ۱۶ میلیونی نماندند و برای گرفتن 
بیمه بیکاری ثبت نام کردند. کارمندان هتل ها و 
فعاالن گردشگری منتظر چنین وامی نخواهند بود 
چرا که وام ۱۶ میلیونی را معلوم نیست چه زمانی 
به فعاالن گردشگری بدهند. صندوق بودجه دولت 
خالی است ومعلوم نیســت تا چند ماه باید منتظر 

وام ۱۶ میلیونی باشیم.

كرونا نفس گردشگری ایران را به شماره انداخت

تهدید اشتغال ۷۵ هزار نفر در صنعت گردشگری
خسارت 12هزار میلیارد تومانی كرونا به گردشگری

صنعت گردشگری رو به افول
کامیار اسکندریون، دبیر جامعه هتل داران 

متاسفانه شیوع بیماری کرونا در اسفندماه سال گذشته همزمان شد با ایام تعطیالت نوروز و به دلیل ممنوعیت مسافرت و گردشگری بسیاری از تورها و هتل ها از کار بازماندند و در همان دو هفته آغاز سال جدید خسارات 
بسیاری متوجه صنعت گردشگری و صنایع زیرمجوعه و وابسته به آن شد. بخش اصلی درآمد صنعت گردشگری باید در ایام نوروز تامین می شد که بحران کرونا اجازه نداد و کار تعطیل شد. 

وضعیت این صنعت و به دنبال آن صنعت هتلداری بسیار نامناسب است و صحبت از وارد آمدن خسارات هزاران میلیارد تومانی است که جبران آن نیاز به زمان بسیار دارد. خساراتی که به صنعت گردشگری ایران به 
دلیل بحران کرونا وارد شد بسیار زیاد بوده ومشاغل بسیاری را تحت تاثیر قرار داد به طوری که بر اساس آمارهایی که در دست داریم تا به امروز ۱3 هزار نفر از راهنمایان تورهای گردشگری از کار بیکار شده اند. به طور 
حتم این آمار در تمام زیرمجموعه های صنعت گردشگری بسیار بیشتر خواهد بود که متاسفانه وضعیت معیشت و گذران زندگی را برای شاغالن در این صنعت بسیار سخت کرده است. متاسفانه افراد بسیاری از کنار 
این صنعت و مشاغل وابسته به آن ارزتزاق می کردند که این اتفاق موجب شد تا برخی به ص۲ورت اختیاری و برخی دیگر از روی اجبار کار خود را از دست بدهند. بیکاری آورده کرونا برای صنعت گردشگری بوده و 

خساراتی که به این صنعت وارد شد نیازمند حمایت و ارایه تسهیالت ویژه به متولیان آن است. 
اما این در حالی است که برگزاری جلسات متعدد با مقام های دولتی از وزیر و معاون گردشگری، نمایندگان مجلس و شخص رئیس جمهور هیچ نتیجه ای برای هتل ها نداشته است. حمایت دولت و مقام ها از صنعت 
گردشگری و هتل داری و فعاالن این حوزه تنها در سطح شعار است و در عمل هیچ خبری نیست. از طرفی دیگر مهلت دادن برای پرداخت مالیات و حق بیمه هم برای صنعت گردشگری سودی ندارد چرا که وقتی یک 
صنعت تعطیل است چه مالیاتی باید به دولت پرداخت کند. وام ۱۶ میلیونی هم هیچ دردی از صنعت هتل داری دوا نخواهد کرد. دولت و وزارتخانه متولی امر گردشگری خوب می داند که هتل ها حجم باالیی از سرمایه 
را به کار بسته اند و فرصت های شغلی به وجود آورده اند و حمایت شدن از سوی دولت در شرایطی مانند امروز که فشارها زیاد شده، حق مسلم آنهاست. متاسفانه چنین حمایتی را دیده نمی شود بینیم و نگرانی برای 

آینده هتلداری و به طور کلی صنعت گردشگری در کشور وجود دارد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ناکارآمدی در اجرای طرح های حمایتی
مرتضی افقه، اقتصاددان

طرح اختصاص بنزین به ازای هر کد ملی و حذف سهیمه دارندگان چند خودرو می تواند به کمک عدالت توزیعی بیاید. اما به دالیل زیادی این طرح تنها روی کاغذ می تواند طرحی مناسب به شمار بیاید. نمونه های بسیاری از طرح 
مذکور در کشور وجود داشته و اجرایی شده است که به دلیل ناکارآمدی های بسیار نتیجه مورد نظر رضایت بخش نبوده است. به عنوان مثال در طرحی که دولت برای کمک به اقشار آسیب پذیر به اجرا گذاشت قرار بر این شد تا 
قیمت برخی کاالها را افزایش دهند و مابه التفاوت قیمت آن را به اقشار کم درآمد اختصاص دهند. مرحله اول یعنی افزایش قیمت ها تحقق پیدا کرد و اما در مرحله بعدی که اصل بر اجرای آن بود یعنی پرداخت مابه التفاوت به دلیل 

ناکارآمدی، بروکراسی نیروی انسانی و تعدد مدیریت ها این مهم انجام نشد. کاالها گران ماندند و نتیجه افزایش نابرابری و رشد افراد زیر خط فقر شد. 
این طرح ها ابعاد بسیار مختلفی دارد که طراحان آن تنها یک بعد آن را بررسی کرده اند و به اینکه اگر این طرح نیز مانند دیگر طرح های مشابه به درستی اجرا نشود چه تبعاتی خواهد داشت فکر نکرده اند. سهمیه بندی بنزین ابعاد 
مختلفی دارد که به صورت گسترده باید به آن پرداخته شود. کاالهایی مانند بنزین که توسط دولت تولید و ارائه می شوند جز متغییرهای بسیار تاثیرگذار بر شاخص های اقتصادی است. به همین دلیل تجربه های سه دهه اخیر نیز 
نشان داده که قیمت گذاری و نحوه مدیریت آن ها بسیار حساس است و همیشه الزم بوده و هست که دولت در تعیین، مدیریت و تغییرات این حامل ها احتیاط کند. یک مشکلی که معموال دولت ها به آن دچار می شوند این است که 

تصمیمات اینچنینی را برای حفظ یا کسر محدودیت گاهی به تاخیر بیندازند و بعد از سر ناچاری مجبور شوند که آن را به صورت شوک اجرایی کنند.

اخبار رســیده حاکی از آن 
اســت که در آینده نزدیک 
سهمیه بنزین تنها بر اساس 
کد ملی به هر فرد تخصیص 
یافته و بر این اســاس یک 
پالک از مالکان چند خودرویی، ســهمیه ماهانه ۶0 
لیتری بنزین را دریافت خواهند کرد. به عبارتی قرار 
اســت این طرح تغییراتی را در سهمیه بندی بنزین 
ایجاد کند که از جمله مهمترین این تغییرات، تغییر 
تخصیص بنزین از هر خودرو به هــر خانوار به ازای 
هر کد ملی اســت؛ طرحی که از سال ۱3۹۲ مطرح 
بوده است. فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس در این رابطه گفته اســت که موضوع فروش 
بنزین به قیمت ۹0درصد فوب خلیج فارس در مجلس 
مطرح نشــده اســت، یکی از طرح ها برای تغییر در 
سهمیه بندی بنزین این است که بنزین را به کد ملی 

افراد اختصاص دهیم.ســه روز پس از آغاز سهمیه 
بندی بنزین و در تاریخ ۲۸ آبان، در گزارشــی اشاره 
شد بر اســاس گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی، در آینده نزدیک، سهمیه بنزین 
کسانی که چند خودرو دارند حذف می شود و تنها یک 
خودرو تحت مالکیت هر فرد، سهمیه بنزین خواهد 
داشت. ولی روز بعد شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی این موضوع را تکذیب و طی انتشار اطالعیه ای 
اعالم کرد: بعضی اخبار منتشــر شــده در خصوص 
تخصیص ســهمیه ســوخت به یکی از خودروهای 
مالکان دارای چند خودرو صحت نداشته و سهمیه 
سوخت فعاًل به کارت ســوخت همه خودروها تعلق 
می گیرد و تاکنون سیاست دیگری به این شرکت ابالغ 
نشده است. اما شنیده های تازه حاکی از آن است که 
اقدامات اجرایی شدن تخصیص سهمیه بنزین به کد 
ملی افراد در حال پیگیری بوده و در آینده نزدیک دیگر 
سهمیه بنزین به خودروها تعلق نمی گیرد. در نتیجه 
صاحبان چند پالک خودرو، در روزهای آینده منتظر 
حذف سهمیه بنزین خودروهای مازاد خود باشند.در 

همین رابطه رئیس انجمن شــرکت های زنجیره ای 
توزیع فرآورده های نفتی تغییر سهمیه بندی سوخت 
بر اساس کد ملی را زمینه ساز ایجاد بازار سیاه بنزین 
عنوان کرد.ناصر رئیسی فرد با اشاره به طرح تخصیص 
سهمیه سوخت بر کد ملی به جای سهمیه سوخت 
بر اساس خودرو؛ اظهار کرد: طرح تخصیص سهمیه 
سوخت بر اســاس کد ملی طرحی غیر کارشناسانه 
اســت به این دلیل که بنزین کاالی مصرفی است و 
نیازی نیست تا همه به یک اندازه از آن مصرف کنند، 
بلکه باید بسته به نیاز خود از ان استفاده کنند.رئیس 
انجمن شــرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های 
نفتی تصریح کرد: بنزین مشتقی از نفت خام است و 
اگر به دنبال توزیع عادالنه ثروت هستیم باید به سهم 
توزیع مناسب نفت باشیم، اگر بنا باشد بنزین تقسیم 
شود باسد سایر کاال های مصرفی مانند تیرآهن نیز 
تقسیم شود.وی افزود: تخصیص سهمیه سوخت بر 
اساس کد ملی مشکالت فراوانی از قبیل ایجاد بازار 
سیاه برای خرید و فروش، افزایش واسطه گری برای 
خرید بنزین و هزینه های سرمایه گذاری برای توزیع 

کارت ســوخت میان ۸0 میلیون ایرانی را به اقتصاد 
کشور تحمیل خواهد کرد.همان گونه که مالحظه 
می گردد، طرحی که هم اکنون برای سهمیه بندی 
بنزین در مجلس اعالم وصول شــده است، طرحی 
اســت که می تواند عدالت را در توزیع یارانه پنهان 
بنزین به درستی به اجرا درآورد؛ اما باید گفت تقریبا 
از سال ۱3۹۲ این طرح مطرح شده و حتی در سال 
۱3۹۷ مرکز پژوهش ها تقریبا مطابق با همین طرح را 
جهت اجرا پیشنهاد کرده است. همچنین به اذعان 
خود اعضای حال حاضر کمیسیون انرژی مجلس این 
طرح از مجلس قبل باقی مانده و االن بازنویسی صورت 
گرفته و به جریان افتاده است. پرسش این که اگر این 
طرح کارشناسی شــده و خوب بود، چرا نمایندگان 
دوره گذشته مجلس به دنبال اجرایی کردن آن نرفتند 
و به نوعی در این زمینه فرصت سوزی کردند؟ اگر این 
طرح ایراداتی داشــت که قابل اجرا نبود، آن ایرادات 
چه بود و چرا هم اکنون نمایندگان مجلس به دنبال 
 اجرایی کردن آن هستند؟ آیا آن ایرادات هم اکنون 

برطرف شده است؟

صاحبان چند پالک خودرو، منتظر حذف سهمیه بنزین خودروهای مازاد باشند

تردید  در  اجرای  طرح  بنزینی  مجلس
اجرای  طرح  سهمیه  بند ی   بنزین بر اساس كد ملی  نیاز  به  منابع  مالی جدید   دارد

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مشاغلازشهریوربهاستفادهازکارتخوانملزممیشوند

وارداتبرنجممنوعشد

تسهیلصدورمجوزکسبوکارهابادرگاهملیمجوزها

یک مقام مسئول اعالم كرد

تأمینزمینساخت۵۰هزارواحدمسکنملی

سرمقاله
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ارســال اســناد مناقصه به دســتگاه های دولتی 
الکترونيکی شد

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعالم کرد که از امروز )اول شهریور( دیگر هیچ سند 
مناقصه ای به صورت کاغذی و با ُمهر گرم برای سازمان ها و وزارتخانه های دولتی ارسال 
نمی شود؛ بلکه اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی و با امضای الکترونیکی از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به دستگاه دولتی ارائه خواهد شد.
علی رهبری، در نشست خبری امروز خود با اشاره به اینکه تا کنون شرکت های خصوصی 
برای شرکت در مناقصه های دولتی عالوه بر اینکه باید اسناد کاغذی را به صورت پلمپ 
شده برای دستگاه برگزار کننده مناقصه ارسال می کرد، باید نسخه الکترونیکی آنها را نیز 
درسایت بارگذاری می کرد گفت: »حال شرایطی فراهم شده است که دیگر نیازی به ارسال 

نسخه فیزیکی نیست و ارسال نسخه الکترونیکی آنان کافی است.«
او ادامه داد : »با فراهم شدن امکان امضای الکترونیکی روی اسناد مناقصه و دسترسی 
دستگاه های ناظر به برگزاری مناقصات در شرایط فعلی شرکت کنندگان در مناقصه ها 
اطالعات مربوط به مشخصات فنی خود و سوابق شــرکت )پاکت ب اسناد مناقصه( و 
اطالعات مربوط به قیمت )پاکت ج اسناد مناقصه( را از طریق اسناد الکترونیکی امضا 
شده به وسیله امضای الکترونیکی در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و 

ارسال می کنند.«
نیمه مرداد ماه رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نامه ای به کلیه دستگاه ها و 
اتاق های بازرگانی، فراهم  شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پاکت  های شرکت در 
مناقصات و حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی را اعالم کرد. با استفاده از قابلیتی که در 
این نامه به آن اشاره شده بود و از امروز اول شهریور ماه به صورت کامل روی سامانه ستاد 
اجرایی می شود، صرفاً نسخه الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان 
حق امضای مجاز و ُمهر الکترونیکی شرکت، موسسه یا سازمان، امضا و ُمهر شده و در سامانه 
بارگذاری می شوند و نیازی به چاپ، امضا و ُمهر گرم و اسکن اسناد نبوده و همچنین، نیازی 

به ارسال نسخ فیزیکی نیز نخواهد بود.
متاقضیان شرکت در مناقصه های دولتی از این پس باید پیش از ارسال پاکت های مناقصه 
به دستگاه برگزار کننده آن مناقصه اقدام به دریافت امضای  الکترونیکی کنند هم اکنون 

۷ مرکز میانی دارای مجوز از مرکز ریشه اقدام به صدور امضای الکترونیکی می کنند
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور اعالم کرد که با اجرایی شدن کامل امضای 
الکترویکی از این پس به صورت ماهانه امضای الکترونیکی روی سایر بخش های سامانه 
ستاد فعال خواهد شد و به تدریج اسناد کاغذی مرتبط با آن حذف می شود. او همچنین 
تاکید کرد که این اقدام فقط مختص به سامانه ستاد نیست بلکه سامانه های دیگر نیز به 
تدریج مجهز به امضای الکترونیکی خواهند شد و اسناد الکترونیکی مرتبط با آن حذف 

می شود.
رهبری گفت: »از این پس تمامی شــرکت های خصوصی که می خواهند به شرکت در 
مناقصه های دولت اقدام کنند باید امضای الکترونیکی دریافت و اسناد خود را الکترونیکی 
امضا کنند.«او در پاسخ به این سوال پیوست که آیا تفاوتی میان امضای الکترونیکی صادر 
شده از سوی مرکز میانی عام دولتی و سایر مراکز میانی برای شرکت در مناقصه وجود 
دارد؟ گفت: »متاقضیان شرکت در مناقصه از هر کدام از مراکز میانی که ذیل ریشه کشور 
فعال باشند می توانند امضای الکترونیکی خود را دریافت کنند و از طریق همان امضا در 
مناقصه شرکت کنند. هم اکنون برخی از طریق امضاهایی که مرکز میانی نفت صادر کرده 
در سامانه ستاد حضور پیدا می کنند.« او ادامه: »البته باید توجه داشت که سطح امنیت 
امضای دریافت شده آنان باید ۲ و ۳ باشد و نمی توانند از امضایی با سطح امنیت یک برای 

شرکت در مناقصه بهره برند.«
رهبری با اشــاره به قانون تجارت الکترونیکی گفت: »زیرســاخت های قانونی امضای 
الکترونیکی سال هاست که در کشور فراهم شده اما متاســفانه از این زیرساخت ها به 
خوبی استفاده نشده است، حال در نظر داریم که رویه های کاغذی و حضوری را به تدریج 
حذف و رویه های الکترونیکی را جایگزین آنها کنیم.« به گفته او از این طریق بسیاری از 
فرایندهای اجرایی کشور در یک دوره زمانی کوتاه تر و با هزینه کمتر و سرعت بیشتری 
انجام خواهد شد. او با اشاره به اینکه هم اکنون دسترســی دستگاه های ناظر برگزاری 
مناقصات نیز به سامانه ستاد برقرار شده است تاکید کرد که دستگاه های ناظر می توانند 
در هر لحظه اسناد مناقصه ها را کنترل کنند. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یکی 
از چالش های پیاده سازی امضای الکترونیکی برای برگزاری مناقصه ها را پذیرش نسخه 
الکترونیکی اسناد از سوی دادگاه ها و دستگاه قضایی عنوان کرد. رهبری اعالم کرد که 
یکی از نگرانی های دستگاه های نظارتی در زمان اجرای این طرح و همچنین تاخیری 
که تاکنون برای پیاده سازی و بکارگیری امضای الکترونیکی درکشور ایجاد شده، تاکید 

دادگاه ها به دریافت اسناد کاغذی است.
اوتاکید کرد که این امکان وجود دارد که به دادگاه ها امکان دسترســی برخط به اسناد 
مناقصه ها داده شود تا آنان بتوانند در صورت مطرح شدن دعاوی در دادگاه های مختلف 
اسناد را مشاهده کنند. رهبری اظهار امیدواری کرد که با پذیرش اسناد الکترونیکی از 

سوی دادگاه ها امضای الکترونیکی در سایر بخش های کشور مورد استفاده قرارگیرد.

حجم معامالت تجارت الکترونيکی 103 درصد 
رشد كرد

حجم معامالت تجارت الکترونیکی در سال گذشته ۴۲۳ هزار میلیارد تومان اعالم شد 
که این رقم نسبت به سال ۹۷ با رشدی معادل ۱۰۳ درصد مواجه بوده است. این رقم در 

گزارش سال گذشته ۲۰۸ هزار میلیارد تومان اعالم شده بود.
گزارش سال ۹۸ تجارت الکترونیکی کشور که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
منتشر شده نشــان می دهد که تعداد معامالت تجارت الکترونیکی در این سال به ۱.۵ 
میلیارد عدد رسیده که نسبت به سال قبل با رشدی معادل ۳۶ درصد مواجه بوده است. 

همچنین طبق گزارش مرکز توســعه تجارت الکترونیکی مبلغ هر خرید الکترونیکی 
به صورت میانگین ۲۰۷ هزارتومان برآورد شــده که نسبت به سال قبل ۱۱ درصد شد 

داشته است.

دوشنبه های استارت آپی در حوزه سالمت دیجيتال 
برگزار می شود

 رویداد آنالین »دوشنبه های استارت آپی« با هدف جذب سرمایه در حوزه 
سالمت دیجیتال روز دوشنبه ۳ شهریور ماه جاری به همت صندوق نوآوری 

و شکوفایی برگزار می شود.
 در رویداد جذب سرمایه در حوزه سالمت دیجیتال که دو شنبه ۳ شهریور 
ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به صورت آنالین برگزار می شود ۶ استارت آپ این 

حوزه توانمندی های خود را به سرمایه گذاران خطرپذیر ارائه می کنند.
همچنین خدمات صندوق نوآوری و شــکوفایی در حوزه سرمایه گذاری 

تشریح شده و شرایط استفاده از این خدمات به مخاطبان ارائه می شود.
شایان ذکر است حضور در این رویداد به صورت آنالین و برای عموم رایگان 
https://online.inif.ir/ch/ است و عالقه مندان می توانند از طریق لینک

demoday در این رویداد حضور یابند. عالقه مندان همچنین می توانند 
برای اطالعات بیشتر با شماره ۸۶۰۸۸۶۰۹-۰۲۱ تماس حاصل کنند.

گفتنی اســت در طرح هم ســرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، 
این صندوق منابع مالی را در قالب ســرمایه گذاری و نه تســهیالت ارائه 
می دهد، به طوری که هر طرحی را عامالن صنــدوق یعنی صندوق های 
پژوهش و فناوری، حاضر به مشــارکت ۲۰ درصدی در آن طرح باشــند 
صندوق نوآوری و شــکوفایی بسته به ســطح فناوری و اولویت راهبردی 
 تا ۸۰ درصــد از منابع باقیمانــده را تامین کرده و در ســود و زیان طرح 

سهیم خواهد بود.

اخبار

ستاری خبر داد
هوش مصنوعی بستری برای توسعه کسب و کار ها

معاون رئیس جمهور: شرکت های دانش بنیان و کسب و کار ها می توانند از خدمات موجود هوش مصنوعی در کسب و کار های خود استفاده کنند. سورنا ستاری در مراسم رونمایی از سکو های 
ملی و برنامه ملی هوش مصنوعی با اشاره به خدمات گسترده این رشته افزود: از خدمات هوش مصنوعی می توان در تبدیل گفتار به نوشتار و بالعکس، تشخیص احساسات و عواطف استفاده 

کرد. وی ادامه داد: شرکت های دانش بنیان زیادی در این حوزه مشغول به فعالیت هستند و این حوزه در دنیا و ایران در حال توسعه و گسترش است.

با افزایش لجام گســیخته 
قیمت محصــوالت لوازم 
خانگی، در حالی که بحث 
گارانتی و حتــی وارانتی 
اهمیتــی دوچندان یافته، 
اما برخی از تولیدکنندگان از ارائه آن به روش های 

گوناگون سر باز می زنند.
در این گرانی هــای مداوم حــاال نگرانی در مورد 
ســالمت لوازمی که می خریــم، معضل دیگری 
است که میل به خرید لوازم خانگی را کاهش داده 
اســت. پیش از این در مورد لــوازم خانگی قاچاق 
شاهد بودیم که این لوازم در بازار رسمی با ضمانت 
نامه های تقلبی به فروش می رسیدند. حاال عالوه 
بر مشــکالت قبلی، عدم اعتبــار ضمانتنامه های 
لوازم خانگی شــرکت های تولیدی بزرگ با چند 
نمایندگی مختلــف ماجرای جدیدی اســت که 

افراد زیادی را متضرر کرده اســت. شــرکت های 
ایرانــی و خارجی حاال در بخــش خدمات پس از 
فروش دچار مشــکالت بسیار جدی شــده اند و 
حتی شــرکت هایی که آنها را بــه اعتبار و خوش 
 قولــی مــی شــناختیم، بــه کاروان نامطمئنان 

پیوسته اند.  
یکــی از خریــداران لــوازم خانگــی ایرانی که 
یخچالــی را  خریداری کرده اســت، مــی گوید: 
»پس از یک مــاه از خرید، یخچــال از کار افتاد. 
پس از تماس با قســمت خدمات پــس از فروش 
آن شــرکت، شــخصی بــرای عیب یابــی آمد و 
تشخیص داد که مشکل از موتور است و بهتر است 
 یخچال را عــوض کنیم. پس از تماس با شــرکت

 مذکور آنها اصرار داشــتند که موتــور را تعویض 
کنند و بعــد از تعویض، دو روز بعــد دوباره موتور 
مشــکل پیدا کرد. پس از تماس با آن شــرکت، 
گفتنــد یک قطعــه ای هنــگام تعویــض موتور 
شکسته شــده و دوباره آن را درســت کردند. اما 
نهایتا ترجیح مــی دادند یک جوری مشــکل را 

بر دوش مشــتری بیندازند.« در ایــن میان نکته 
مغفولی که مصرف کنندگان لــوازم خانگی با آن 
روبه رو هســتند، این است که در شــرایطی که 
بازار در انحصار شــرکت های داخلی است آیا این 

شــرکت ها در عمل پاســخگوی تعهــدات خود 
هستند؟ ایا مســئولی نظارتی دارد؟ درنهایت این 
 مصرف کننده ایرانی اســت که در قبال عدم ارائه 

گارانتی متضرر خواهد شد.  

»كسب و كار« از رعایت نکردن گارانتي ازسوی برخی توليدكنندگان لوازم خانگی گزارش می دهد

گرانی و ضعف خدمات پس از فروش لوازم  خانگی
دبيركل انجمن صنایع لوازم خانگی: رتبه بندی خدمات پس از فروش واحدهای توليدی لوازم خانگی به زودی انجام می شود

تولیدکنندگان لوازم خانگی باید در قبال دوره گارانتی پاسخگو باشند
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی

تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی موظف هستند در قبال دوره گارانتی متعهدشده خود و یا بعد از گارانتی، دوره وارانتی که تامین قطعات خواهد بود، به مشتری پاسخگو باشند زیرا جزو سیستم خدمات پس از فروش این شرکت 
هاست. دوره گارانتی به صورت مدون در قالب یک دفترچه در اختیار خریدار قرار می گیرد. اگر کاالی خریداری شده به هر دلیل دچار اشکال شود، در دفترچه گارانتی مشخص شده که دالیل اشکال آن چیست و آیا این دالیل جزو 
گارانتی هست یا خیر. بنابراین این موارد چیزی نیست که تولیدکننده ای بخواهد کم فروشی کند یا از تعهدی که دارد، تخطی کند. دوره گارانتی مورد به مورد و شرکت به شرکت و حتی کاال به کاال یا قطعه به قطعه متفاوت است. 
بنابراین این دفترچه مشخص کننده موارد دقیق گارانتی است که خریداران باید به آن توجه کنند. مضاف بر اینکه ببینند آن اتفاقی که برای کاالی خریداری شده افتاده در اثر چه عواملی بوده است. درنهایت واحدهای تولیدی 
لوازم خانگی براساس دفترچه و تعهدی که برای گارانتی و وارانتی دارند صددرصد پاسخگو هستند و البته باید پاسخگو باشند و چنانچه موردی پیش بیاید، سازمان حمایت ناظر است و می تواند از حقوق مصرف کننده حمایت 
کند. همچنین موارد تخطی شده اگر به انجمن منتقل و منعکس شود، ما نیز می توانیم از طریق واحد مربوطه پیگیری کنیم؛ اما سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده مسئولیت مستقیم آن را دارد. البته ناگفته 

نماند که واحدهای تولیدی از تعهداتی که خود متقبل شده اند، تخطی نخواهند کرد.
 مردم در زمان خرید باید توجه داشته باشند که فروشگاهی که به آن مراجعه کرده اند، نمایندگی اصلی واحد تولیدی باشد. برخی از فروشگاه ها به نام نمایندگی اصلی مردم را می فریبند و لوازم خانگی را با قیمت باال به خریدار می 
فروشند. البته اگر نمایندگی قانونی یک برند نیز تخطی کند به طور یقین باید با او برخورد شود. حقوق مصرف کننده به هیچ وجه قابل معامله نیست. حق مصرف کننده باید حفظ شود و در نهایت اگر زمانی اتفاقی بیفتد که واحدهای 
تولیدی یا نمایندگان قانونی آنها زیر بار نمی روند باید به سازمان حمایت منتقل و منعکس شود و از آن طریق مورد پیگیری قرار بگیرد. ولی واحد تولیدی طبق دفترچه تعهداتی که دارد قطع به یقین پاسخگوست و البته باید هم 

پاسخگو باشد. ما در این موارد با هیچ تولیدکننده ای تعارف نداریم لذا حقوق مصرف کننده در اولویت نخست است. در مواردی که نمایندگی های متفرقه و حتی اصلی کوتاهی می کنند واحد تولیدی اصلی ورود پیدا می کند.
ما در انجمن سیستمی را پیش می بریم که تمام خدمات پس از فروش واحدهای تولیدی لوازم خانگی را رنکینگ کنیم. یعنی انجمن ورود کرده و خدمات پس از فروش واحدها را رتبه بندی و به آنها اعالم کند، و ایرادات و نواقص 

آنها را بگوید. انجمن چنین برنامه ای را دارد که به این قضیه ورود پیدا کند و با کمک سازمان حمایت این رنکینگ را انجام بدهد. قطعا این کار به زودی انجام خواهد شد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، 
با اشاره به اینکه حضور استارتاپ های بزرگی مانند کافه بازار 
و ... در گام های نخست در بورس باعث الگو شدن برای دیگر 
شرکت های اســتارتاپی و باعث رونق بازار سرمایه می شود، 
قول بررسی و چگونگی حضور سریع و قطعی استارتاپ ها در 
جلسه روز شنبه نمایندگان مجلس جهت بررسی بازار سرمایه 

و بورس را داد.
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، 
با اشاره به اینکه حضور استارتاپ های بزرگی مانند کافه بازار 
و ... در گام های نخست در بورس باعث الگو شدن برای دیگر 
شرکت های اســتارتاپی و باعث رونق بازار سرمایه می شود، 
قول بررسی و چگونگی حضور سریع و قطعی استارتاپ ها در 
جلسه روز شنبه نمایندگان مجلس جهت بررسی بازار سرمایه 

و بورس را داد.
یکی از مزایای ورود استارتاپ ها به بورس، این است که صورت 
های مالی خود را ارائه می دهند و این بیانگر این است که به 

شکل صحیح مدیریت می شوند .
هدایت ســرمایه های ســرگردان در حمایت از فعالیتهای 
اقتصادی یکی دیگر از مزایای پیوستن استارتاپهایی است که به 

ویژه از عملکرد خوبی در حوزه فعالیت خود برخوردار بوده اند.
عالوه بر این کارآفرینان در این عرصه انگیزه فعالیت بیشتر 
برای فعالیت پیدا می کنند و زمینه اشتغالزایی بیشتری نیز در 
کشور فراهم می شود.در عین حال بنا به گفته کارشناسان ورود 
استارتاپها به بورس زمینه تنوع در این عرصه را بیشتر ایجاد می 

کند و روال بورس نیز از حال انحصاری خارج شود .
خبر ورود استارتاپها به بورس خبری است که عالوه بر اینکه از 
حمایت دولت برخوردار است به هیجان زدگی نسبتاً زیادی در 

جامعه منتهی شده است .
طبق گفته امیر ناظمی، رئیس ســازمان فناوری اطالعات، 
در ابتدای اردیبهشت امسال قرار بود چهار شرکت صبا ایده 
)بنیان گذار کلوب، میهن بالگ، صباویژن، آپارات و فیلیمو(، 
کافه بازار، تپسی و دیجی کاال، تا پایان تابستان به بورس وارد 

شوند و تحت یک تابلو در بازار عرضه شوند.
اما وعده وزیر امور اقتصــادی و دارایی ، مبنــی بر ورود این 

استارتاپها به بورس تا کنون محقق نشده است.

ورود استارتاپها به بورس / آری یا خیر؟
به گفته برخی کارشناسان، اکنون، بهترین زمان برای ورود 

شرکت ها به بازار سرمایه است؛ چرا که نقدینگی بسیار زیادی 
وارد بورس شده و حضور شرکت های آینده دار و فعال در این 

بازار، هم به نفع آنها و هم مردم است .
آنها در مقایسه ای شاید دور از قیاس های داخلی، ورود مشابه 
استارتاپها به بورس در کشورهای دیگر را مثبت ارزیابی کرده 
و امیدوارند با گذر از تحریم ها روند ورود آنها به بورس بسیار 

موفق تر از وضعیت کنونی بررسی شود .
علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با 
خبرنگار ما در باره ضرورت حضور استارتاپ ها به ویژه در شرایط 
کنونی می گوید:تقویت بازار سرمایه یکی از پارامترهایی است 
که با حضور شرکتهای خصوصی و دولتی محقق خواهد شد 
و این مهم مطمئناً با حضور شرکتهای استارتاپ نیز اجرایی 

تر خواهد شد.
به گفته وی هدایت سرمایه ها به محل های مطمئن فرآیندی 
اســت که در صورت اجرا از خطرآفرینی در مشاغل موازی با 
مشاغل دولتی و بزرگتر شدن پیکره دولت خواهد کاست و به 

این ترتیب زمینه ساز رشد اقتصادی نیز خواهد شد .
این نماینده مجلس ضمن تاکید بر اینکه آموزش شرکتهایی 
که به بورس می پیوندند و همچنین کسانی که سهام شرکتهای 

دیگر اعم از دولتی و خصوصی را خریداری می کنند شاخص 
مهمی در این فرآیند به شــمار می آید که نباید از آن غافل 

ماند گفت :
حضور استارتاپها با توجه به پویا و فعال بودن آنها باعث رونق 
بازار سرمایه خواهد شــد و این مهم نیز با بسترسازی برای 
استارتاپهای فعال و بزرگ در گامهای نخست به زودی اجرایی 

خواهد شد.

الگوسازی از ورود اســتارتاپ های بزرگ برای 
الحاق استارتاپ های کوچکتر

محسن علیزاده در پاسخ به این سئوال که آیا ورود استارتا پهایی 
مانند کافه بازار و ... در گامهای نخست به بورس را مثبت ارزیابی 
می کند یا خیر گفت : حضور استارتاپهای فعال و بزرگتر می 
تواند الگوی خوبی برای استارتاپهای دیگر در آینده نزدیک در 

این مجموعه باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در جلسه روز 
شنبه که جهت بررسی روند بورس و رفع مشکالت احتمالی 
برگزار خواهد شد پروسه ورود استارتاپ ها به بورس نیز مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان 
از استفاده هزار و ۷۹۰ شــرکت از انواع تسهیالت 
نظام وظیفه تخصصی در بازه زمانی سه سال اخیر 

خبر داد.
آقای ســید محمد صاحبکار خراسانی در تشریح 
حمایت ها و فرآیند های جاری در تسهیالت نظام 
 وظیفه تخصصی با اشــاره به طرح های حمایتی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: با 
توجه به دستور ویژه مقام معظم رهبری، مساعدت 
ستاد کل نیرو های مســلح و با همکاری قرارگاه 
مهارت آموزی نیرو های مســلح، اجــرای طرح 
جایگزین خدمت در دستگاه های دولتی و دفاعی، 
طرح جایگزیــن خدمت در شــرکت های دانش 
بنیان و امریه در شــرکت های دانش بنیان برای 
افراد کلیدی فعال در شــرکت های دانش بنیان و 
فناور، مهیا شده اســت.رئیس مرکز شرکت ها و 
مؤسســات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ادامه داد: طی سه سال گذشته 
۱۷۹۰ شرکت دانش بنیان و فناور از انواع تسهیالت 

نظام وظیفه تخصصی استفاده کرده اند.

هر ماه ۴۰۰ درخواست ارسال می شود
صاحبکار خراســانی دربــاره احــراز صالحیت 
شرکت ها و افراد متقاضی، افزود: به طور میانگین 
ماهانه ۴۰۰ درخواست مربوط به دریافت تسهیالت 

نظام وظیفه از طریق سامانه یکپارچه مدیریت نظام 
sina.bmn. و اجتماعات نخبگانی )سامانه سینا

ir( به مرکز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال 
می شود که این درخواســت ها پس از ثبت در این 
سامانه، توسط کارشناســان دانش بنیان بررسی 
و صالحیت شــرکت ها و افراد درخواست کننده 
ارزیابی می شود. مدارک مالی شرکت، سوابق بیمه، 
امتیازات افراد متقاضی امریه در دوره های زمانی 
مشخص، دریافت اطالعات مربوط به اعزام، کسری 
خدمت و سابقه خدمت ازجمله مواردی است که 
برای مورد تقاضا از ســوی شرکت و سرباز بررسی 

می شود.

بیش از ۱۰۰۰ نفر بــرای طرح جایگزین 
خدمت معرفی شدند

وی در ادامه به توضیح انواع طرح جایگزین خدمت 
پرداخت و گفت: ایــن حمایت به دو صورت پروژه 
جایگزین خدمت در دستگاه های دفاعی و کشوری 
و پروژه جایگزین خدمت در شــرکت دانش بنیان 
ارائه می شود. نخبگان فناور در صورت احراز شرایط 
و کســب امتیاز های مصوب و از طریق معرفی به 
مرکز نخبگان و استعداد های برتر نیرو های مسلح، 
می توانند طرحی را بــرای یکی از صنایع نظامی و 

دفاعی کشور به انجام برسانند.

صاحبکار خراســانی اضافه کرد: همچنین افراد 
کلیدی فعال در شرکت های دانش بنیان به منظور 
حل مشــکالت و پیشــرفت علمی و فنی کاال و 
خدمات دانش بنیان از طریق تحقیق و توسعه، در 
صورت کســب حداقل امتیاز الزم می توانند طرح 
جایگزین خدمت خود را در شــرکت دانش بنیان 

انجام دهند.
وی افزود: از ســال ۹۷ تاکنون حدود ۸۰۰ نفر به 
منظور اجرای طرح جایگزیــن خدمت در صنایع 
نظامی و دفاعی و ۲۳۵ نفــر به منظور انجام طرح 
جایگزین خدمت در شرکت دانش بنیان به دانشگاه 

عالی دفاع ملی معرفی شده اند.

طرح های جایگزین خدمت توســط 
داوران ارزیابی و داوری می شود

رئیس مرکز شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان 
معاونت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
درباره نحوه داوری و ارزیابی طرح های جایگزین 
خدمت در شرکت دانش بنیان گفت: ۳۲ داور که 
از کارشناسان برجســته و فعال هر حوزه فناوری 
هســتند در حال حاضر به بررســی پروپوزال ها 
و گزارش های ســربازان فناور در شــرکت های 

دانش بنیان می پردازند.
عضو هیئت علمی پژوهشــکده مطالعات فناوری 
در ادامه به توضیح فرایند امریه در شــرکت های 

دانش بنیان پرداخت و ادامــه داد: نخبگان فناور 
در صورت احراز شــرایط و کسب امتیاز های الزم 
می توانند، به عنوان مأمــور در طول مدت خدمت 
نظام وظیفه، در یکی از شــرکت های دانش بنیان 
فعالیت کنند. از آبــان ۱۳۹۷ تاکنون ۶۵۰ نفر به 
صورت امریه در شرکت های دانش بنیان خدمت 
سربازی خود را آغاز کرده اند، که اغلب آن ها دارای 

مدرک کارشناسی ارشد هستند.
صاحبکار خراســانی به نظارت مســتمر معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری بــه فعالیت 
سربازان فناور اشاره کرد و گفت: معاونت علمی و 
فناوری دائماً بر افراد در حال خدمت در شرکت های 
دانش بنیــان نظــارت دارد. این نظارت شــامل 
مواردی مانند بازدید حضوری از ســربازان حاضر 
در شــرکت های دانش بنیان، تماس های تلفنی 
مســتمر با افراد در طول دوران خدمت و گرفتن 

گزارش عملکرد سربازان فناور می شود.
رئیس مرکز شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره 
به ایجاد سامانه های پاســخگویی به افراد گفت: 
متقاضیان اســتفاده از این تســهیالت می توانند 
اطالعــات الزم را از طریق ســامانه شــرکت ها و 
 Daneshbonyan.ir مؤسســات دانش بنیان
کسب و در صورت هرگونه سؤال از طریق سامانه 

پاسخگویی مکتوب crm.isti.ir اقدام کنند.

عضو كميسيون اقتصادی:

دالیل تاخیر ورود استارت آپ ها به بورس، در مجلس بررسی می شود

درپی طرح های حمایتی معاونت علمی و فناوری

تسهیالت نظام وظیفه به ۱۷۹۰ شرکت دانش بنیان رسید
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