
گروهی متشکل از بیش از ۲۰۰۰ فروشنده آنالین 
شــکایت ضدانحصارطلبی علیه آمــازون در هند 
تنظیم کرده و این شرکت آمریکایی را متهم کردند 
از فروشــندگانی حمایت کرده که تخفیفهای آنها 

باعث کسادی بازار فروشندگان مستقل شده است.
به گزارش ایسنا، این شــکایت چالش رگوالتوری 
جدیدی برای آمــازون در هند به همــراه خواهد 
داشت که با وجود فضای رگوالتوری پیچیده در این 

کشور۵.۶ میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است.
کمیسیون رقابت هند در ژانویه دستور داد تحقیقاتی 
از آمازون و رقیبش فلیپ کارت که متعلق به شرکت 
والمارت اســت، در خصوص نقض قوانین رقابت و 

برخی از شیوه های تخفیف انجام بگیرد.
در پرونده اخیر انجمن فروشندگان آنالین هند که 

اعضای آن کاالهایشان را در آمازون و فلیپ کارت می 
فروشند، مدعی هستند آمازون از شیوه های تجاری 

غیرمنصفانه ای استفاده می کند.
ایــن گــروه مدعی شــده انــد که بخــش عمده 
فروشــی آمازون هند کاالها را به صــورت عمده از 
تولیدکنندگان خریداری کــرده و آنها را به قیمت 
ارزانتر به فروشندگانی مانند کلود تیل می فروشد. 
این فروشندگان کاالها را در سایت هندی آمازون با 

تخفیف زیاد برای فروش عرضه می کنند.
آمازون در بیانیه ای اعــالم کرد از همه قوانین هند 
تبعیت می کند و وب سایت هندی این شرکت یک 
بازار عرضه محصوالت شرکتهای دیگر است و در آن 
فروشندگان در مورد قیمت محصوالت مورد عرضه 
شان تصمیم می گیرند. همچنین اعالم کرد واحد 

عمده فروشی آمازون به همه شرکتها امکان می دهد 
محصوالت را خریداری کنند و هر کســی می تواند 
در آن ثبت نام کند. مقررات هنــد به آمازون اجازه 
داده که یک فروشگاه اینترنتی را اداره کند که در آن 
فروشندگان می توانند کاالهای خود را با پرداخت 

هزینه ای به این شرکت، عرضه کنند.
هند سال گذشــته مقررات را تشــدید کرد تا مانع 
تخفیفهای سنگین شــود اما فروشندگان کوچک 
همچنان می گویند که آمازون از ساختار کسب و کار 
پیچیده ای برای دور زدن محدودیتها استفاده می 

کند. اتهامی که این شرکت منکر آن است.
بر اســاس گزارش رویترز، آمــازون اعالم کرده که 
در هند برای بیش از ۶۵۰۰۰۰ فروشــنده، پلتفرم 

تجارت الکترونیکی فراهم کرده است.

نشســت جهانی داووس به دلیل شیوع کرونا به 
تابستان سال آینده موکول شد.

به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، مجمع 
جهانی اقتصاد با صدور بیانیــه ای اعالم کرد که 
اجالس بعدی با توجه به شــیوع کرونــا و لزوم 
رعایت نکات ایمنی برای کاستن از سرعت شیوع 
بیماری به تابستان ســال آینده موکول خواهد 
شــد. پیش از این قرار بود اجالس بعدی در ماه 
 ژانویه ) زمستان امسال( در شهر داووس سوئیس 

برگزار شود.
آدریان مونک- مدیر روابــط عمومی این مجمع 
با بیان اینکه اتخاذ این تصمیم ساده نبوده است 
افزود: نیاز اســت که شــمار زیادی از رهبران و 
اقتصاددانان برای شــرکت در این اجالس گرد 

هم ایند که این تجمع از نظر مســائل بهداشتی 
ایمن نبود. به گفته مونک دستورالعمل اجالس 
بعدی، احیــای اقتصــاد جهانی و بــاز تعریف 
 مســیر رشــد با توجه به بحران ناشــی از کرونا 

خواهد بود.
مجمع جهانی اقتصاد که به صورت ساالنه در شهر 
داووس برگزار می شود، معتبرترین اجالس ساالنه 
جهانی در حوزه اقتصادی در جهان است و مدیران 
شــرکت های بزرگ در کنار مقامات سیاسی به 

تبیین راهکارها و مواضع خود می پردازند.
طبق اعالم مجمع جهانی اقتصاد، قرار اســت در 
ماه ژانویه یک مجمع دیجیتالی برگزار شــود که 
در آن رهبران کشورهای مختلف در کنار مدیران 
شــرکت های بزرگ از طریق ویدئوکنفرانس با 

یکدیگر تبادل نظر کننــد. این مجمع هم چنین 
افزوده اســت تصمیم گیری در خصوص تاریخ 
دقیق برگزاری مجمع به شکل حضوری در سریع 
ترین زمان ممکن انجام خواهد شد اما پیش از آن 
باید نسبت به سالمت و ایمنی میهمانان اطمینان 

حاصل شود.
تعویق مجمــع جهانی اقتصاد در شــرایطی رخ 
می دهد که سال گذشــته نیز اختالف نظر بین 
رهبران جهان بر ســر مسائل مختلف باعث شده 
بود شــماری از آن ها شــرکت در این اجالس را 
تحریم کنند. از جملــه این مقامــات می توان 
به دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور امریکا و 
 بوریس جانسون- نخســت وزیر انگلیس اشاره 

کرد.

مدیرعامل آمازون به نخســتین فردی تبدیل 
 شــد کــه بیــش از ۲۰۰ میلیــارد دالر ثروت 

دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از فوربس، انتشار اخبار 
مثبت از صــورت درآمدی شــرکت آمازون بار 
دیگر قیمــت ســهام آن را افزایــش داد و این 
افزایش قیمت ســهام باعث شــد تا ثروت جف 
بزوس- مدیرعامل و بنیان گذار این شــرکت از 
۱۸۸ میلیارد دالر به ۲۰۵ میلیارد دالر برســد 
تا بدین ترتیب وی به نخســتین فردی تبدیل 
 شــود که بــاالی ۲۰۰ میلیــارد دالر ثروت در

 اختیار دارد.
ارزش هر سهم شرکت آمازون در معامالت بورس 
نیویورک با ۱.۲ درصد افزایــش به ۳۳۴۶ دالر 
رســید و جف بزوس که مالک ۱۱ درصد سهام 
این شرکت است به لطف این افزایش موفق شد 
تنها در چند ســاعت میلیاردها دالر به ثروتش 

اضافه کند.
در ماه های اخیر تقریبا در هر هقته ثروت بزوس 
به رکوردهای جدیدی رســیده است و به طور 
متوسط وی در دو ماه اخیر در هر هفته دو میلیارد 

دالر ثروتمندتر شده اســت. شیوع کرونا و باقی 
ماندن مردم در خانه ها، استفاده از فروشگاه های 
اینترنتی را به شــدت افزایش داده و این مساله 
فرصتی طالیی را برای آمازون فراهم کرده است 
تا به سودآوری هنگفتی برسد. تنها در سه ماهه 
دوم امسال و زمانی که شــمار زیادی از شرکت 
ها تا  آستانه ورشکســتگی پیش رفتند، آمازون 
حدود ۹۰ میلیارد دالر درآمد کسب کرد. انتظار 
می رود بزوس در ســال های آینده و به شــرط 
حفظ ســهام خود در آمازون به نخســتین فرد 

تیلیاردر در تاریخ تبدیل شود.
البته بزوس تنها فردی نبوده که شاهد افزایش 
محســوس ثروت خود از زمان شیوع کرونا بوده 
اســت. بیل گیتس- بنیان گذار مایکروسافت، 
مارک زاکربرگ- بنیان گذار فیس بوک و الون 
ماسک- بنیان گذار خودروسازی تسال از جمله 
افرادی بوده اند که با افزایش محســوس ثروت 
خود، جایگاه خود در فهرست میلیاردرهای جهان 
را بهبود بخشــیده اند. در حــال حاضر مجموع 
ثروت ۱۲ فرد ثروتمند آمریکا چیزی حدود یک 

تریلیون دالر برآورد می شود.

کیت تشخیص سریع کروناویروس جدید در ۱۵دقیقه 
که ۵ دالر قیمت دارد و با یک اپلیکیشن در گوشی 
های هوشمند سازگار می شود، از سازمان غذا و داروی 
آمریکا مجوز گرفت. به گزارش انگجت، سازمان غذا و 
داروی آمریکا)FDA( مجوز استفاده اضطراری را به 
یکی دیگر از آزمایشات تشخیص سریع کووید-۱۹ 

ساخته شرکت "ابوت")Abbott( اعطا کرده است.
 BinaxNOW" ایــن کیــت موســوم بــه
Ag Card ۱۹-COVID" می تواند نتایج را در ۱۵ 
دقیقه به طور مستقیم روی کارت نشان دهد و شرکت 
سازنده آن را با یک برنامه به نام "Navica" سازگار 
کرده اســت که می تواند به عنوان "گواهی سالمت 
دیجیتال" برای افــرادی که آزمایش آنها منفی می 
شود، کار کند. شرکت "ابوت" گفته است که در حال 
تالش اســت تا حداکثر ۵۰ میلیون کیت به صورت 
ماهیانه تولید کند و آنها را با قیمت ۵ دالر عرضه کند. 
آزمایش "BinaxNow" با یک نمونه سواب بینی و 
یک کارت واکنشی به اندازه یک کارت اعتباری برای 
شناسایی آنتی ژن پروتئین نوکلئوکپسید از ویروس 
"SARS-CoV-۲" کار می کند. شرکت سازنده 
می گوید متخصصان بهداشت می توانند این آزمایش 

را در هر مکانی انجام دهنــد. روش کار این کیت بر 
اساس آزمایش آنتی ژن اســت و برخالف آزمایش 
کندتر مبتنی بر آزمایش PCR که باعث می شود 
افراد ساعت ها، روزها و حتی هفته ها منتظر نتایج 
آن باشند، از روشی مانند کیت تست بارداری خانگی 

استفاده می کند تا نتیجه را در ۱۵ دقیقه نشان دهد.
طبق گفته متخصصان کلینیک مایو، آزمایش های 
آنتی ژن با شناسایی پروتئین های خاص کروناویروس 
کار می کنند و سریعتر عمل می کنند، اما احتمال 

افزایش نتایج منفی کاذب در آنها وجود دارد.
شرکت "ابوت" می گوید براساس یک مطالعه بالینی 
که توسط دانشــگاه های تحقیقاتی ایاالت متحده 
تأیید شده است، این کیت دارای دقت ۹۷.۱ درصدی 
در تشخیص صحیح افراد مبتال به این بیماری و دقت 
۹۸.۵ درصدی در تشخیص افرادی است که مبتال 
نیستند. برنامه "Navica" نیز به عنوان یک کارت 
ورود برای ورود به مکان هایی در نظر گرفته شده است 
که افراد در آنجا جمع می شوند و نتایج منفی در یک 
کد QR جاگذاری می شود و نتایج مثبت نیز منجر 
به ارسال یک پیام مبنی بر لزوم قرنطینه شدن فرد و 

تماس با پزشک خواهد شد.

تورم لبنان تا پایــان ماه ژوئیه بــه باالی ۱۱۲ 
درصد رســید. لبنان که پیشــتر نیــز درگیر 
بحران ارزی شده بود پس از انفجار مرگبار بندر 
بیروت با شــرایط پیچیده تری مواجه شــده و 
بســیاری از کارشناســان گفته انــد وضعیت 
 اقتصادی این کشــور در ماه های پیش رو بدتر 

خواهد شد.
به گزارش شین هوا، نرخ تورم لبنان در دوره ۱۲ 
ماه منتهی به ژوئیه بــه۱۱۲.۳۹ درصد افزایش 
یافت که این نرخ تورم در مقایسه با دوره زمانی 
مشــابه منتهی به ماه قبل ۲۹.۶۶ درصد بیشتر 
شده است. لبنان که پیشــتر نیز درگیر بحران 
ارزی شده بود پس از انفجار مرگبار بندر بیروت 
با شــرایط پیچیده تری مواجه شده و بسیاری 
از کارشناســان گفته اند وضعیت اقتصادی این 
کشــور در ماه های پیش رو بدتر خواهد شد. از 
زمان جنگ داخلی لبنان در سه دهه قبل تاکنون 

هیچ گاه تورم این کشور سه رقمی نشده بود.
کمبود دالر در این کشــور که برای ســال ها از 
نظام دو ارزی اســتفاده کرده منجر به افزایش 
سریع قیمت ها شده است. بانک های لبنانی که 

پیشتر امکان برداشــت دالر را به مشتریان می 
دادند اکنون تنها اجازه برداشت پوند لبنان را می 
دهند و شمار زیادی از جایگاه های سوخت نیز به 
دلیل کمبود بنزین تعطیل شده است. دولت هم 
چنین با هدف کاهش سرعت گردش پول اعالم 
کرده است مشتریان بانک ها در هر روز می توانند 

میزان محدودی وجه دریافت کنند.
کمبــود ارز در لبنــان هم چنین باعــث ایجاد 
بازارهای سیاه شده و اختالف نرخ رسمی اعالم 
شده ارز توسط بانک مرکزی و نرخ ارز در بازار آزاد 

به سطوح بی سابقه ای رسیده است.
در بین بخش های مختلف، لوازم منزل با تورم 
۵۱۶.۶ پیشــران تورم بوده اســت و پس از این 
بخش نیز لباس و کفش با ۴۰۸.۹ درصد و مواد 
غذایی و نوشــیدنی با تورم ۳۳۶ درصدی قرار 
دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به آب 
و برق با ۱۱.۶ درصد بوده و سالمت با تورم ۱۴.۷ 

درصدی دیگر بخش کاهنده تورم بوده است.
بر مبنای ماهانه نرخ تورم لبنــان ۱۱.۴ درصد 
اندازه گیری شده که نسبت به ماه قبل آن ۸.۸ 

درصد کمتر شده است.

قیمت طال پس از افزایش چشــمگیر شب گذشته، در آستانه 
سخنرانی رییس بانک مرکزی آمریکا و اقدام سرمایه گذاران 
در سودگیری، در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی کاهش 

پیدا کرد.
به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری در 
معامالت روز جــاری بازار ســنگاپور ۰.۶ درصد کاهش یافت 
و به ۱۹۴۱ دالر و ۴۳ ســنت رســید. بهای معامالت این بازار 
روز چهارشنبه با انتظارات برای بسته محرک مالی جدید ۱.۳ 

درصد افزایش پیدا کرده بود. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر 
اونس طال با ۰.۲ درصد کاهش، به ۱۹۴۹.۵۰ دالر و ۵۰ سنت 
رســید. بهای معامالت این بازار روز چهارشنبه ۲۹ دالر و ۴۰ 
ســنت معادل ۱.۵ درصد افزایش یافته و در ۱۹۵۲ دالر و ۵۰ 

سنت بسته شده بود.
جفری هالی، تحلیلگر ارشــد شرکت OANDA در این باره 
گفت: پس از افزایش قیمت شب گذشته طال، سودگیری باعث 
شد در معامالت آسیایی کاهش پیدا کند. طال در قیمت پایینتر 

تا ۱۹۳۵ دالر خریدار خواهد داشت. در مجموع انتظار می رود 
معامالت طال در آستانه سخنرانی جروم پاول در بازه بین ۱۹۳۵ 

تا ۱۹۷۰ دالر در نوسان باشد.
بانک مرکزی آمریکا نرخهای بهره را به نزدیک صفر کاهش داده 
و برای حمایت از اقتصاد آسیب زده از شیوع ویروس کرونا تدابیر 
محرک مالی کم سابقه ای را به اجرا گذاشته است و در نتیجه آن 
سرمایه گذاران به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پولی و افزایش 
تورم، به خرید طال به عنوان یک پناهگاه مطمئن حفظ ارزش 

سرمایه خود روی آورده اند. تحلیلگران شرکت فیلیپ فیوچرز 
در یادداشتی نوشــتند: خریداران طال منتظر عوامل جدیدی 
برای باال بردن قیمتها هستند هر چند که چشم انداز بلندمدت 
این فلز ارزشمند با توجه به نرخهای بهره پایین، تغییری نکرده 
است. افت ۰.۲ درصدی شاخص دالر در معامالت روز پنج شنبه، 
از قیمت طال پشتیبانی کرد. دالر ضعیفتر معامالت طال را برای 

خریداران غیرآمریکایی ارزانتر می کند.
بر اساس گزارش رویترز، همچنین تنشهای جدید میان آمریکا 

و چین که با تصمیم جدید واشنگتن برای تحریم ۲۴ شرکت 
چینی و نخستین پرتاب آزمایشی موشک چین به دریای چین 

جنوبی ایجاد شد، به ریسک پذیری سرمایه گذاران ضربه زد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره برای تحویل 
فوری ۱.۹ درصد سقوط کرد و به ۲۷ دالر و یک سنت رسید. 
هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، ۹۲۹ 
دالر و ۲۹ سنت معامله شد. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری 

با ۰.۸ درصد کاهش، به ۲۱۸۰ دالر و ۴۲ سنت رسید.

نشست مجمع جهانی اقتصاد به تعویق افتادشکایت ۲۰۰۰ فروشنده هندی از فروشگاه اینترنتی آمازون

نرخ تورم لبنان از ۱۰۰ درصد گذشتآزمایش ۵ دالری »تشخیص ۱۵ دقیقه ای کرونا« مجوز گرفتثروت جف بزوس از ۲۰۰ میلیارد دالر گذشت

سودگیری مانع صعود طالی جهانی شد
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معاون وزیر راه:

 پرداخت  وام  
ودیعه مسکن  تا  پایان 
شهریور ماه  ادامه  دارد

جریان  انرژی
 کشور در 
تحریم،  لحظه ای 
قطع  نشد

زنگنه:

ترمیم صدمات 
تحریم  و کرونا  از 
اهداف نقشه راه 

دولت است
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روحانی: 

سرمقاله

يادداشت

مولد سازی  اموال 
مازاد  دولت

کوتاهی وزارت راه 
در حوزه مسکن

مالیات، نفت و فــروش اوراق بدهی منابع اصلی 
دولت برای تامین بودجه اند. امــا در مدت اخیر 
فروش نفت کاهش بسیاری داشته و در چهارماه 
اخیر تنهــا ۴ درصد از درآمدهــای نفتی تحقق 
یافته است. دولت با شــرایط سختی روبرو شده و 
 کاهش فروش نفت تحقق درآمدها را تحت الشعاع 

قرار داده است...

  مهدی پازوکی، اقتصاددان

  فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور 
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مکانیزمقیمتگذاریخودروتغییرمیکند؟

زمزمه  عرضه  خودرو
 در  بورس کاال

 ۲ راهکار برای برچیدن 
»صف های خرید و 
فروش« در بورس

نقدینگی به سمت چه بازاری می رود؟

اقبال  سرمایه ها  به  بازار  طال و سکه
صفحه2

صفحه4

حکمرانی  رکود   در  بازار  مسکن
توقف   انتشار آمار   و  اطالعات   قیمت ها   در آخرین   معامالت

ُمسکن های   مقطعی   برای   بازار  مسکن

»کسب و کار«   از تنگنای   خرید   مسکن   برای   مردم  گزارش   می دهد

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: آزادسازی 
واردات و حتی واردات خودروهای دست دوم می تواند 
طوفان متالطم بازار خودرو را آرام کند و برای رعایت 
حقوق شهروندی باید در دستور کار قرار گیرد. این 
روزها صحبت از قیمت گذاری خــودرو در بورس 
مطرح است؛ این اتفاق پس از آن شنیده می شود که 
پس از تعلل در عرضه خودرو به بورس کاال، اعضای 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرحی، زمینه 
قیمت گذاری و فروش خودرو در بــورس را فراهم 
کرده اند. پیش تر رییس قوه قضائیه خواستار عرضه 
خودرو در بورس کاال بود، این در شرایطی است که 
رییس انجمن خودروسازان نیز از ارائه پیشنهادی به 

رییس جمهور مبنی بر عرضه...

نایب رئیس شــرکت بورس و اوراق بهــادار تهران 
با انتقاد از رفتــار هیجانی  در بــورس که منجر به 
ایجاد  »صف های خرید  و فروش« بی پایان و زیان 
سهامداران می شود، گفت: دو تصمیم در خصوص  
اســتقرار بازارگردانی قوی ســهام در کنار افزایش 
 دامنه نوسان و حجم مبنا می تواند بورس را از اتکا به

 صف رها سازد. »محمودرضا خواجه نصیری« با بیان 
اینکه »نقدشــوندگی«، اصل کارایی بازار و موجب 
 اطمینان و ثبات است، افزود: بازار پایدار روندهای

 بلندمــدت صعودی یــا نزولی همیشــگی ندارد 
 و این موضوع با علــم و منطق مالــی، جمع پذیر 

نیست.وی با بیان اینکه نگران...

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفت: پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن تا پایان 
شــهریور ماه ادامــه خواهد داشــت. او گفت: 
متقاضیانی می توانند این تسهیالت را دریافت 
کنند که در ابتدا واجد شرایط بوده و بعد از تایید 

اطالعات، مدارک خود را...



اقتصاد2
ایران وجهان

نایب رئیس شرکت بورس مطرح کرد:
 ۲ راهــکار بــرای برچیــدن 
»صف های خرید و فروش« در 

بورس
  نایــب رئیــس شــرکت بــورس و اوراق 
 بهادار تهــران با انتقــاد از رفتــار هیجانی
  در بورس که منجر به ایجاد  »صف های خرید 
 و فــروش« بی پایــان و زیان ســهامداران 
 می شــود، گفــت: دو تصمیــم در خصوص
 اســتقرار بازارگردانــی قــوی ســهام در 
کنــار افزایــش دامنــه نوســان و حجــم 
 مبنــا می توانــد بــورس را از اتــکا بــه

 صف رها سازد.
»محمودرضــا خواجــه نصیــری« بــا 
بیــان اینکــه »نقدشــوندگی«، اصــل 
کارایی بــازار و موجــب اطمینــان و ثبات 
 اســت، افــزود: بــازار پایــدار روندهــای
 بلندمدت صعودی یا نزولی همیشگی ندارد 
 و این موضوع با علم و منطق مالی، جمع پذیر 

نیست.
وی بــا بیــان اینکــه نگرانی ســهامداران 
از عــدم نقدشــوندگی و مانــدن در صــف 
 های خرید و فــروش، جدی و به جاســت،
 اضافه کرد: ســرمایه گــذاران بــا ورود به 
بــورس، نوســان قیمــت را پذیرفته انــد و 
 صرفا روندهای یک ســویه از بازار را مدنظر

 نداشته اند.  
خواجه نصیری بــا بیان اینکه نشســتن در 
صف خرید به معنی اشــتیاق بــه خرید در 
باالتریــن قیمت مجــاز آن روز و نشســتن 
در صف فروش بــه معنی مصمــم بودن در 
فروش بــه کمتریــن قیمت مجــاز آن روز 
اســت، تصریح کرد: تصمیم گیــری به ثبت 
ســفارش در صف های خرید و فــروش نیاز 
 بــه تحلیل عمیق توســط ســرمایه گذاران

 دارد.
 بــه گفتــه وی »صــف« در بــورس ایران 
 بــه جــای اینکــه یــک تصمیــم منتج و 
معلول از یک تحلیل عمیق باشــد، خودش 
 علــت تصمیم اســت و قطعــا ایــن علت با 
تغییر وضعیت صف ها اعتبار خود را از دست 
 می دهــد و ســردرگمی را در بــازار افزایش 

می دهد.
 نایب رئیس شــرکت بــورس با اشــاره به 
 تحقیقــات علمــی انجــام گرفته بــر روی
  رفتــار تــوده واری افــراد در بازارهــای

 مالی گفت: بر اســاس تحقیقات دانشگاهی، 
 رفتار تــوده واری، هم در اشــخاص حقیقی
 و هــم اشــخاص حقوقــی در بــازار 
ایــران بســیار باالســت، زیــرا بزرگترین 
ســیگنال تحلیــل و تصمیــم گیــری در 
 بــورس ایــران عنصــر »صــف«  شــده 

است.
 خواجه نصیــری تصریح کــرد: دو تصمیم 
 همزمــان در خصــوص اســتقرار بــازار
گردانی قوی ســهام در کنــار افزایش دامنه 
 نوســان و حجــم مبنا مــی توانــد بورس 
را از اتــکا بــه صف رهــا ســازد و در چنین 
 شــرایطی نهال تحلیل محوری در بازار رشد

 خواهد کرد.
 وی افزود: پیشــرو بودن در بــازار، موجب 
موفقیت است و شــرط اول پیشــرو بودن، 
رها کــردن پیــروی بی تحلیــل از بــازار و 
 تصمیم گیــری در فضای بدون ســوگیری

 است.
 نایــب رئیس شــرکت بورس خاطرنشــان 
کــرد: همــت اخیــر حقوقــی های بــازار 
 در »حمایــت« از بــورس،  اگــر شــکل
 بازارگردانــی و پذیــرش مســئولیت حفظ 
نقدشــوندگی ســهام در درازمــدت را  به 
 خود بگیــرد، برای همیشــه ســایه »قفل
 شــدن در بــازار«، مانــدن در »صف های 
خرید یــا فروش«  و »کاهــش قدرت عکس 
العمل پذیــری« از ســر بازار رفــع خواهد 
شــد و بدین ترتیب،  شــرایط برای کســب 
ســود در ازای هزینه ســرمایه گذاران برای 
 »دانــش«، »زمــان« و »انــرژی« فراهــم

 خواهد شد.
به گــزارش ایرنا، بورس در روزهــای اخیر با 
صف های ســنگین فروش مواجه شــد که 
 بخشــی از آن به دلیــل رفتار هیجــان زده

 سهامداران بود.
 قفل شــدن صف هــای خرید و فــروش از 
انتقادات همیشگی فعاالن بازار سرمایه است 
زیرا امکان نقد شــوندگی و فروش سهام را از 

بین می برد.

خبر

اتحادیــه  نایب رئیــس 
فروشــندگان و سازندگان 
طال گفــت: ریزش بــازار 
بــورس می توانــد جریان 
ســرمایه گذاری را از ایــن 

بخش به سمت بازار طال و سکه هموار کند.
به گزارش تجارت نیوز محمد کشــتی آرای با اشاره 
به آخرین وضعیت بازار طالی و ســکه اظهار کرد: با 
کاهش قیمت اونس جهانی، فعاالن این حوزه منتظر 
کاهش قیمت در بازار بودند، اما ریزش شاخص بورس 
و افزایش قیمت ارز باعث باال رفتن مجدد طال و سکه 

شد.
نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان و سازندگان طال، 
جواهر، نقره و سکه تهران تصریح کرد: بازار طال و سکه 
به دلیل ایام محرم و مراسم سوگواری با رکود و حالت 
نیمه تعطیلی مواجه شده است و معامالت از هفته های 

آینده بهتر خواهد شد.
وی افزود: افت شاخص بورس طی هفته های گذشته 
هنوز موجبات فرار سرمایه از این بخش را فراهم نکرده 
است و در صورتی که ریزش در بورس ادامه دار باشد 
می توان از ورود سرمایه به ســایر بازار های کشور از 

جمله طال وسکه شود.
کشــتی آرای بیان کرد: درخواســت کارت ملی از 
خریداران ارتباطی با مالیات ندارد و این موضوع مربوط 
به اقداماتی جلوگیری از پولشویی است و این قانون از 
گذشته وجود داشته و این طرح به دنبال رصد ورود 

سرمایه به حوزه طال و سکه است.
نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان و سازندگان طال، 
جواهر، نقره و ســکه تهران تصریح کرد: کسانی که 
در ســال ۹۶ به بعد از بانک مرکزی اقــدام به خرید 
سکه کردند تا ۱۰ سکه معاف از مالیات هستند، اما 
بیشتر از این تعداد مشمول پرداخت مالیات بر اساس 

جدول است.
وی افزود: رونق دوباره بازار طال و ســکه را نمی توان 
پیش بینی کرد، اما با پشت ســر گذاشتن دهه اول 

محرم در انتهای هفته آینده و بررســی بــازار و نرخ 
 ارز می تــوان در این خصــوص اظهار نظــر دقیق 

کرد.

چرا دالر افزایشی شد؟
از نگاه برخی تحلیلگران، عبــور دالر از محدوده ۲۳ 
هزار و ۲۰۰ تومان، این ارز را در یک کانال صعودی قرار 
می دهد و می تواند زمینه ساز حرکت به سوی سقف 

قبلی در کانال ۲۵ هزار تومانی شود.
با این حال، بخشی از معامله گران هم می گویند، شاید 
بازارساز به دنبال آن است که بار دیگر از قیمت های 
باال، فروش  خود را آغاز کند و از این طریق، با متضرر 
کردن نوســان گیران مانع از اثرگــذاری آتی آنها بر 

قیمت ها شود.
البته گروه ســومی هم بودند کــه از ورود تقاضای 

جدیدی به بازار حرف می زنند.

چرا دالرگران شد؟
کامبیز افسری، کارشناس بازار ارز، درباره علت افزایش 

قیمت دالر از بعد از روز سه شــنبه می گوید: افزایش 
قیمت در روز های سه شــنبه و چهارشنبه به خاطر 
روزهای تعطیل پیش رو بوده اســت. تعطیلی های 
تاسوعا و عاشورا باعث کاهش عرضه می شود از طرفی 

وقتی درهم در بازار نباشد قیمت دالر باال می رود.
به گقته این کارشناس بیشتر مواقع قبل از تعطیلی ها 
تقاضا در بازار ارز باال می رود. درحال حاضر هم چهار 
روز تعطیل پیش رو است، در این شرایط کسانی که 
کارشان ارز است ریسک نمی کنند که این چند روز را 
ریال نگه دارند بلکه سعی می کنند با ارز به خانه بروند. 
پس اکنون تقاضا زیاد و عرضه کم است تا زمانی که 
دوشنبه بازار باز شود، وضعیت را رصد کنند و قیمت 

جدید اعالم شود.

تاثیر حواله درهم
عامل دیگری که به رشد قیمتی شاخص ارزی کمک 
کرد، افزایش نرخ حواله درهم بود. نرخ حواله درهم از 
مهم ترین متغیرهایی است که توسط بازیگران بازار 
داخلی رصد می شــود و در صورتی که رشــد آن در 

روزهای بعد ادامه پیدا کنــد، صعود دالر دور از ذهن 
نخواهد بود.

افســری در این باره عنوان می کند: هرچه تقاضای 
عرضه حواله درهم باالتر بــرود، طبیعتا ارز هم باالتر 

می رود.
یکی از موضوعات دیگری که عنوان می شد در رشد 
قیمت دالر اثر داشــته، عدم توان کاهشی های بازار 
برای پایین بردن این ارز به زیر سطح ۲۲ هزار و ۷۰۰ 
تومانی بود. به گفته فعاالن، طی یک هفته، کاهشی ها 
نتوانستند این ارز را به زیر مرز یاد شده ببرند و همین 
عامل موجب شد که افزایشی ها تصور کنند که کف 
قیمت پیدا شــده و در نتیجه می توانند با اطمینان 

بیشتری اقدام به خرید کنند.
افســری در واکنش بــه این ادعــا می گوید: قیمت 
بازار روی ۲۳ هــزار تومان از خود مقاومت نشــان 
می داد. از ســویی ۲۳ هزار تومان را نمی توانســت 
رد کند، از ســویی دیگــر پایین هم نمی توانســت 
بیاید. امــا ایــن گفته ها درســت نیســت و برای 
 قیمت ارز کف و ســقفی وجود نــدارد. همه چیز را 

عرضه و تقاضا تعیین می کند.

پارامتر گرانی ارز در هفته پیش رو
آنطور که این کارشناس توضیح می دهد، پارامتری که 
باید برای هفته پیش رو در نظر داشت مساله باز شدن 
پروازهاست. چرا که صحبت این است که از این هفته 
پروازهای خارجی باز شود. وقتی هم که این پروازها 
باز شود تقاضای زیادی ایجاد شده و عامل گرانی ارز 

خواهد شد.
وی می افزاید: به نظر مــن در هفته پیش رو ارز روند 
صعودی خواهد داشت. مدت مدیدی است که مسافر 
از کشور ما خارج نشده است. اکنون ایرانیانی هستند 
که خارج از کشور کار تجاری و مسافرتی دارند و قطعا 
تقاضایی در بازار ایجاد می کنند. یکی از علل افزایش 
قیمت در روزهای اخیر هم همین است که عده ای 
میدانند هفته پیش رو با افزایش تقاضا همراه است، 
بنابراین شروع به خرید می کنند تا هفته بعد با سود 

باالتری بفروشند.

نقدینگی به سمت چه بازاری می رود؟

اقبال سرمایه ها به بازار طال و سکه

روحانی: 
ترمیم صدمات تحریم  و کرونا، از 

اهداف نقشه راه دولت است
رئیس جمهور اظهار داشــت: دولت تدبیر و 
امید عزم قطعی دارد که با حداکثر اســتفاده 
از فرصت یکساله پیش رو، با همکاری فعاالن 
اقتصادی بخش خصوصی و اقتصاددانان کشور 
و با اجرای نقشــه راه اقتصادی دولت، هدف 

تامین ثبات در اقتصاد را تحقق بخشد.
حســن روحانی روز پنجشــنبه در یکصد و 
شــصت و یکمین جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی دولــت دوازدهــم، با اشــاره به 
رهنمودهای اقتصــادی اخیر مقــام معظم 
رهبری در دیدار هفته دولت و تدوین "نقشه 
راه اقتصــادی" که مجموعه سیاســت های 
مدیریت اقتصاد کالن برای سال هشتم فعالیت 
دولت تدبیر و امید است، گفت: دولت به دنبال 
آن اســت تا با اجــرای نقشــه راه اقتصادی، 
ضمن ترمیم و جبران صدمــات وارده در اثر 
تحریم های بی سابقه و شیوع کرونا به اقتصاد 
کشور، مسیر تکمیل و افتتاح طرح های مهم 

و ثبات و رونق اقتصادی کشور را هموار کند.
رئیس جمهــور با بیــان اینکــه برنامه ها و 
سیاست های دولت در دو سال و نیم گذشته، 
توانســت به شــکل موفقی بــا تحریم ها و 
توطئه هــای آمریکا برای فروپاشــی اقتصاد 
کشــور و پس از آن نظام جمهوری اسالمی 
ایران مقابله و از ایجاد بحران جلوگیری کند، 
افزود: دولت در نقشه راه اقتصادی کشور عالوه 
بر تالش برای ترمیم آثار تکانه های اقتصادی 
بر معیشــت مردم،  به دنبال تــداوم اجرای 

سیاست های توسعه ای کشور نیز هست.
رئیس جمهــور اظهار داشــت: در چارچوب 
سیاست کلی دولت تدبیر و امید برای کاهش 
هر چه بیشــتر اتکای بودجه بــه درآمدهای 
نفتی، به منظور تحقق سطح باالتری از بودجه 
مســتقل از نفت، تکالیفی برای هر دســتگاه 

اقتصادی تعریف شده است.
روحانی در ادامه تصریح کرد: دولت با طراحی 
مسیری واقع بینانه در اقتصاد کشور در حوزه 
تامین منابع بودجه ای، به دنبال آن است که 
با مدیریت هزینه های دولت، فروش ســهام و 
اموال مازاد دولتی، مولدســازی دارایی های 
دولت و افزایــش تکیه بر مالیات به شــکل 
ســاختاری اتکا به نفت را به حداقل رسانده و 
بتواند با اتکا به ظرفیت های درون زای اقتصاد 
کشور، رونق و چشــم اندازی دقیق در اقتصاد 
ایجاد کند.رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: 
برقراری ثبــات در بازارهای مالــی و کنترل 
تورم سرفصلی بسیار مهم است که با کنترل 
نقدینگی، همــراه با ایجاد ثبــات در بازار ارز 
و ســرمایه، به اطمینان بخشــی و آرام سازی 
فضای اقتصــادی کشــور بیانجامد.روحانی 
افزود: حمایت از "تولید و اشــتغال" بخش 
مهمی از نقشه راه فصل هشتم تدبیر را تشکیل 
می دهد که با ایجاد فضای ویژه تسهیل کسب 
و کار، حفظ و گسترش اشتغال در بخش های 
مختلف را مورد حمایــت قرار می دهد. هدف 
مهم دیگری که در نقشه راه سال هشتم، دولت 
به آن اهتمام ویژه خواهد داشت، حمایت های 
مستقیم و غیرمســتقیم تعریف شده و دقیق 
به شکل نقدی از معیشــت مردم و حمایت از 
کســب و کارهایی اســت که در دوران کرونا 

آسیب دیده اند.

اخبار
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یکی از مزایــای قانون جدید صــدور چک، صدور 
کد رهگیری برای چک های برگشــتی اســت و 
دارندگان چــک با این کــد می تواننــد از دادگاه 
 اجراییه گرفته و ظرف مدتی کوتاه، به حق قانونی

 خود برسند.
به گزارش  مهر، یکی از مزایای قانون جدید صدور 
چک، صدور کد رهگیری برای چک های برگشتی 

است.
 دارندگان چــک و ذینفعان با این کــد می توانند 
بدون اینکه درگیر فرآیند طوالنی و طاقت فرسای 
پیگیری قضائی شوند، به سادگی از دادگاه اجراییه 
 گرفته و ظــرف مدتی کوتاه، به حــق قانونی خود

 برسند.
یکی از مشکالت اساســی مردم در زمان برگشت 
خوردن چک های نزد خود، عدم رســیدگی سریع 
قضائی برای رســیدن به حکــم در دادگاه ها بود 
که بعضاً تا ۲ ســال هم به طــول می انجامید. این 
مشــکل در قانون جدید صدور چک برطرف شد و 
طبق این قانون، به محض برگشــت خوردن چک 
از ســوی دارنده چک، بانک موظــف به صدور کد 
رهگیری سیستمی است، با تحویل کد رهگیری که 
به صورت سیستمی در نامه بانک برای دادگاه درج 
شده است، قاضی بالفاصله حکم به صدور اجراییه 
 داده و ذینفــع در مدت کوتاهــی می تواند به حق 

خود دست یابد.

درج کد رهگیری به صورت سیستمی، 
الزامی جهت صدور اجراییه دادگاه

با وجود ابالغ ثبت سیســتمی کد رهگیری چک 
برگشتی توســط بانک مرکزی، بانک ها تا مدتی از 
اجرای آن ســر باز می زدند که این امر مشکالتی 
را بــرای دارندگان چک برگشــتی ایجاد می کرد. 
مشکل از آن جایی شروع شد که در زمان برگشت 
خوردن چک توســط دارنده، بانک اقدام به صدور 
کد رهگیری به صورت غیر سیســتمی می کرد و 
کد را به صورت دستی وارد می کرد، این کار باعث 
ایجاد خلل در پیگیری صــدور اجراییه در دادگاه 
 می شــد و دارندگان چک برگشــتی را به دردسر

 می انداخت.
برای بررسی اینکه بانک ها در حال حاضر این خدمت 
را به صورت سیســتمی انجام می دهنــد یا خیر، 
خبرنگار مهر به عنوان ذینفع و دارنده چک برگشتی، 

به چند بانک مراجعه کرد.

اجرای قابل قبول ثبت سیســتمی کد 
رهگیری در بانک ها

در مراجعه به بانک ســپه، متصدی بانک در پاسخ 
به ســوال خبرنگار مهر که خــود را دارنده چک 
معرفی کرد، گفت: تمامی کدهــای رهگیری که 
برای چک های برگشتی صادر می شود، به صورت 
سیستمی بوده و مشتریان می توانند با ارائه آن به 

دادگاه، از قاضی حکم صــدور اجراییه بگیرند. این 
متصدی بــرای اثبات حرف خود، یــک نمونه کد 
رهگیری که به صورت سیستمی درج شده بود را نیز 

به خبرنگار مهر نشان داد.
در بانک شهر نیز، متصدی بانک در پاسخ به سوال 
خبرنگار مهر گفت: در صورت درخواست مشتری، 
کد رهگیری چک برگشتی را به صورت سیستمی و 

چاپی ارائه می دهیم.
البتــه وی از اینکــه دادگاه، کــد رهگیــری 
 دســتی را به رســمیت نمی شناســد، اطالعی

 نداشت.
در مراجعه به بانک قرض الحسنه مهر ایران داشت، 
متصدی بانک اظهار داشت: تمامی کدهای رهگیری 
این شــعبه برای چک های برگشــتی، به صورت 
سیستمی و چاپی بوده و با ارائه آن به دادگاه، دارنده 
چک برگشــتی به راحتی می تواند از قاضی صدور 
اجراییه بگیرد، با صدور اجراییــه نیز، دارنده چک 
 ظرف مدتی کوتــاه، به حق قانونــی خود خواهد

 رسید.

پیشــگیری از صدور چک بی محل، با 
اجرای کد رهگیری و صدور اجراییه

بر این اساس، خوشــبختانه بانک ها، در صدور کد 
رهگیری سیستمی، دیگر اهمال و کوتاهی نشان 
نمی دهند. این امر، باعث شده تا یک بند مهم از قانون 

جدید صدور چک، بدون نقص اجرا شود. تمام مردم 
با استفاده از این خدمت می توانند در کوتاه ترین زمان 
ممکن، از دادگاه صدور اجراییه را اخذ کرده و به حق 
خود، دست پیدا کنند. اجرا شدن این بند از قانون، 
خاصیت پیشگیری هم داشته و افراد بدحساب با علم 
به اینکه در صورت برگشت خوردن چک هایشان، 
باید عواقب و محدودیت های ســختی را بپذیرند، 
مجبور به تسویه حساب می شــوند و در نتیجه در 

صدور چک های بی محل، تجدیدنظر می کنند.

بانک مرکزی باقی بندهای قانون جدید 
صدور چک را نیز عملیاتی کند

اجرای صحیح کد رهگیری چک برگشــتی نشان 
می دهد که بانک مرکزی در صورت پیگیری مستمر، 
می تواند تمام بندهای قانون جدید صدور چک را 
اجرایی کند. بویژه آنکه فقــط با اجرای همین بند 
از قانون جدید صدور چک، بســیاری از مشکالت 
مردم کاســته شــده و روند اداری پیگیری آن ها، 
کوتاه تر و بهینه تر شده اســت. بر این اســاس اگر 
اجرای دیگــر بندهای قانون جدیــد صدور چک 
مانند چک الکترونیک، ثبت و رجیستری اطالعات 
چک، محاسبه سقف اعتبار چک و… نیز انجام گیرد، 
بسیاری از خالءهای قانون پیشــین از بین رفته و 
ارزش ابزار چک در بازار به طور چشمگیری افزایش 

می یابد.

زراسهام شرکت های پاالیشگاهی دولت موسوم 
به پاالیشی یکم برخالف دارایکم که در روزهای 
اوج بازار عرضه شــد، در روزهایی به بازار سرمایه 
آمده اســت که این بازار از یک تالطم چشمگیر 
عبور کرده و پس از کاهشــی چشــمگیر، دوباره 
روند صعودی بــه خود گرفته اســت؛ اتفاقی که 
ممکن است روی تصمیم سهامداران برای خرید 
پاالیشــی یکم تاثیر بگذارد و آنها را ســردرگم 
کند. البته ممکن اســت بســیاری از متقاضیان 
تا روزهای آخــر مهلت پذیره نویســی صندوق 
برای بررســی وضعیــت بیشــتر بــازار صبر و 
درصورت ادامــه روند صعودی، اقــدام به پذیره 
نویســی کنند؛ با این حال یک کارشــناس بازار 
 سرمایه به سهامداران توصیه کرد اقدام به خرید

 پاالیشی یکم کنند.
به گزارش ایسنا، پذیره نویسی واحدهای صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( پاالیشی یکم 
که باقی مانده ســهام دولت در چهار پاالیشــگاه 
تهران، اصفهان، بندرعباس و تبریز اســت از روز 

گذشته آغاز شده و همه افراد با داشتن کارت ملی 
)بدون محدودیت ســنی( می توانند خریدار این 
صندوق باشند. سقف خرید دارایکم و پاالیشی یکم 
در مجموع پنج میلیون تومان است. بر این اساس 
افرادی که دو میلیون تومــان دارایکم خریداری 
کرده اند، می توانند ســه میلیون تومان پاالیشی 

یکم بخرند.
الزم به ذکر اســت، فــردی که اقــدام به خرید 
ســه میلیون تومــان از پاالیشــی یکــم کند، 
شــامل تخفیــف ۲۰ درصــد خواهــد شــد؛ 
یعنی ســه میلیون تومان پرداخت مــی کند و 
به میــزان ســه میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومان 
پاالیشــی یکم به قیمت پایانی روز قبل، ســهام 
 پاالیشــگاههای موجود در پاالیشی یکم دریافت 

می کند.
این مباحــث درحالی مطرح می شــود که بازار 
ســرمایه به مدت ۱۰ روز رونــدی نزولی به خود 
گرفته و شــاخص از مــرز دو میلیــون واحد به 
یک میلیــون و ۷۰۰ هزار واحــد عقبگرد کرده 

اســت. به همین دلیل بسیاری از ســهامداران 
 درمــورد خریــد پاالیشــی یکــم ســرگردان

 هستند.
در این راســتا، مصطفی صفاری-کارشناس بازار 
ســرمایه- در گفت و گو با ایســنا، به سهامداران 

توصیه کرد که پاالیشی یکم را بخرند.
وی با بیان اینکه خصوصیت صندوقها این است که 
مشتری به صورت مشترک در یک صندوق شریک 
می شود و همین موضوع ریسک صندوق را کاهش 
می دهد افزود: از یک طرف این سهام با ۲۰ درصد 
تخفیف ارائه می شود و از سوی دیگر قیمت سهام 
موجود در پاالیشــی یکم در این مدت ۳۰ درصد 
کاهش پیدا کرده است و درنتیجه صندوق قیمت 

مناسبی دارد. 
همچنین هیــات دولت با هدف رونــق دادن به 
ایــن گــروه، مصوبــه ای دارد مبنی بــر اینکه 
حــدود یــک میلیــارد دالر روی قیمــت تمام 
 شــده تخفیف مــی دهد که ســود آنهــا را باال 

می برد.

تسریع در صدور اجراییه دادگاه

تبعیت بانکها از صدورسیستمی کدرهگیری برای چک برگشتی

یک توصیه درمورد خرید سهام شرکت های پاالیشگاهی

گروه اقتصاد ایران وجهان
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یک کارشــناس صنعت خودرو 
معتقد اســت: آزادسازی واردات 
و حتی واردات خودروهای دست 
دوم می تواند طوفان متالطم بازار 
خودرو را آرام کند و برای رعایت 

حقوق شهروندی باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرآنالین، این روزها صحبت از قیمت گذاری 
خودرو در بورس مطرح است؛ این اتفاق پس از آن شنیده 
می شــود که پس از تعلل در عرضه خودرو به بورس کاال، 
اعضای کمیســیون صنایع و معادن مجلس در طرحی، 
زمینه قیمت گذاری و فروش خــودرو در بورس را فراهم 

کرده اند.
پیش تر رییس قوه قضائیه خواســتار عرضــه خودرو در 
بورس کاال بود، این در شــرایطی است که رییس انجمن 
خودروسازان نیز از ارائه پیشنهادی به رییس جمهور مبنی 
بر عرضه خودرو در بورس در راستای حمایت دولت از بازار 

سرمایه خبر داده بود.
به این ترتیــب، در کنار تالش نماینــدگان مجلس برای 
ورود خودرو به بورس، این طور تصور می شود که راهکار 
کاهش التهاب بــازار و همچنین رفع مشــکل نقدینگی 
خودروســازان، در فروش ایــن کاال در بورس دانســته 

می شود.
با این وجود، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این 
خصوص اظهار داشت: قیمت گذاری همه کاالها تابع بازار 
اســت، همان طور که فرمول های بی پایه و اساس شورای 
رقابت تورم را کنترل نکرده، ســایر روش های ابداعی هم 

کارساز نیست.
وی با بیان این که خودرو کاالی عمومی با چند تولیدکننده 
نیست که کشــف قیمت به بورس واگذار شود، افزود: هر 
چند سازوکار بورس کاال تنها جهت کاهش پیچیدگی و 
افزایش رقابت پذیری تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
کاالهایی مثل فوالد و مس و پتروشــیمی ایجاد شده، نه 

سرکوب قیمت.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: ورود به بورس 

کاال برای تک خریدار نشــدنی اســت. اگر هم بناســت 
مجموعه های هزارتایی عرضه شود که در عمل فروش به 

شبکه واسطه گری خواهد بود.
زاوه بــا بیان این که بــورس همــان کاری را می کند که 
بازار ســنتی، عرضــه و تقاضا قیمت بــر کاال می گذارد، 
تصریح کــرد: بر این اســاس، این لجاجــت در پذیرش 
بازار صرفا ناشــی از ُقد بودن مدیرانی است که هیچ وقت 
نپذیرفته اند کفایت و سواد کافی برای اداره یک بقالی را 
 هم ندارند؛ چه برسد به اقتصاد و صنعت و تجارت کشوری 

بزرگ مانند ایران.
وی متذکر شد: بحث اخذ مابه التفاوت هم اصوال بی معنی 
است. قانون مالیات مستقیم میزان مالیات و حقوق دولتی 
را مشــخص کرده و اگر مجلس بنا دارد مالیات مضاعفی 

اخذ کند، باید آن قانون را اصالح کند.
این کارشــناس صنعت خودرو گفت: دولــت حق ندارد 
مالیات مضاعف یا جدیدی بگیرد، جدای این که این بهای 
تمام شــده مجعول هم زیر بهای تمام شده صورت های 

مالی شرکت هاست، و بحث مالیاتی را پیچیده و غیرقابل 
حل می کند.

زاوه ادامه داد: پرداخت قرض الحسنه هم همین گونه است. 
اگر این وجه به شرکت داده شود که وام نگیرد، بازپرداخت 
آن و نحوه حسابداری آن ساده نیست و کاهش شفافیت را 

از پیچیدگی امور ایجاد می کند.
وی تاکید کرد: قیمت هر کاالیی باید در ید تولیدکننده 
باشــد و بازار باید باز و رقابتی شــود تــا مصرف کننده با 
مکانیزم رقابت، تولیدکنندگان را کنترل کند. هر شیوه ای 

دیگری جز خسارت نتیجه دیگری ندارد.
این کارشــناس صنعت خودرو تصریح کرد: خودروساز 
باید آزاد باشد، آن هم نه در قیمت فروش، بلکه در خرید 
از منابع داخلی نیز باید مجاز باشد تا وارد کند؛ آن هم در 
شرایطی که قیمت قطعه ساز داخلی باال باشد و یا کیفیت 
افتضاح و نازل، ولی االن مجبور است کاال را به هر کیفیتی 
را بخرد. در عین حال این آزادی به مشتری هم باید داده 

شود از منابع مختلف خریداری کند.

زاوه عنوان کرد: این انحصار که البته ریشه در قطعه سازی 
دارد؛ تنها منافــع برخی قطعه ســازان را آن هم معموال 
به صورت غیرشــفاف تامین می کند و دولت و مشتری و 

خودروساز بازنده آن هستند.
وی متذکر شد: تنها چیزی که باعث کاهش تورم و ثبات 
قیمت می شود، سیاست های پولی و انضباط مالی دولت 
است. تا زمانی که لجاجت در احترام به ساده ترین قوانین 
پولی و مالی وجود دارد، منتظر ثبات نمی توان بود، کاهش 

که کال انتظار بیهوده ای است.
این کارشــناس بازار خودرو گفت: باز شــدن بازار که در 
شرایط فعلی برای مدیریت و آرامش بازار ضرورت دارد؛ آن 
هم در قالب حذف دستورالعمل های سخت گیرانه وزارت 

صمت در تولید و آزادسازی تولید.
زاوه خاطرنشان کرد: آزادســازی واردات و حتی واردات 
دســت دوم هم می تواند طوفان متالطم بازار را آرام کند 
و برای رعایت حقوق شــهروندی باید در دستور کار قرار 

گیرد.

مکانیزمقیمتگذاریخودروتغییرمیکند؟

زمزمه عرضه خودرو در بورس کاال

وزیر راه و شهرسازی در جلسه  ویدئوکنفرانس با وزیر 
امورخارجه ترکمنستان، بر رفع هرگونه محدودیت 
به  منظور گســترش ترانزیت و تجارت بین دو کشور 
تاکید کرد. به گــزارش ایلنا، محمد اســالمی، وزیر 
راه و شهرسازی و رشــید مرودف، وزیر امور خارجه 
ترکمنستان در گفت وگویی ویدئوکنفرانسی، مهم ترین 
مسائل دوجانبه در حوزه حمل و نقل را مورد بحث و 
بررسی قرار دادند. دو طرف در این جلسه، بر ضرورت 

اقدام سریع برای رفع محدودیت های ترانزیتی بین دو 
کشور، گسترش همکاری های منطقه  ای و نیز توسعه 
همکاری های راهبردی، اقتصادی و تجاری به ویژه در 

شرایط کرونا تاکید کردند.
وزیر راه و شهرســازی کشــورمان در بخشی از این 
جلسه، با اشاره به اقدامات منسجم و تدابیر بهداشتی 
انجام  شــده در ایران که منجر به کاهش آثار کرونا در 
حوزه حمل و نقل شده است، گفت: اکنون مبادالت 

مرزی ایران در ۳۰ مرز مشترک با همسایگان برقرار 
اســت و پروتکل های بهداشتی نیز به شکل دقیق در 

نقاط مرزی اجرا می شوند.
او، مرزهای ایران را مرزهای اعتمادساز و تسهیل  کننده 
روابط تجاری با همســایگان خواند و ابراز امیدواری 
کرد، حجم مبادالت مرزی با کشــورهای دوست از 
جمله ترکمنستان به سطح گذشته برسد و حتی از 

آن فراتر رود.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد 
ای نمادهای اعطا شده به واحدهای تجارت الکترونیکی 
در ســال 1۳98 نسبت به ســال قبل آن افزایش 11 
درصد داشته اســت. به گزارش ایلنا از وزارت صمت، 
علی رهبری با بیان این مطلب، افزود: حجم معامالت 
الکترونیکی دولتی در ســال 1۳9۷ به میزان ۵ هزار 
میلیارد تومان بود که این شاخص در سال 1۳98 به 8۴ 
هزار میلیارد تومان رســید و افزایش 1.۵82 درصدی 

داشته است.
وی با بیان اینکه نسبت اســمی تجارت الکترونیکی 

از تولید ناخالص داخلی نیز در ســال 1۳98 نسبت به 
ســال قبل آن ۵۰ درصد افزایش یافته اســت، گفت: 
این شاخص در ســال 1۳9۷ حدود 1۰ درصد و سال 
گذشته 1۵ درصد بوده است. رئیس مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی در خصوص نمادهای اعطا شده به واحدهای 
تجارت الکترونیکی نیز بیان کرد: در ســال 1۳9۷ به 
میزان 1۳.۷ هزار عدد و در سال 1۳98 به میزان 1۵.1 
هزار عدد نماد به واحدهــای تجارت الکترونیکی اهدا 

شد که 11 درصد شاهد افزایش در این شاخص بودیم.
رهبری تصریح کرد: سهم شاغالن تجارت الکترونیک از 

کل شاغالن کشور در سال 1۳9۷ حدود 6 درصد و در 
سال گذشته 11 درصد بوده است که 8۳ درصد تغییر 
نسبی را در این حوزه داشتیم. وی همچنین گفت: سهم 
زنان در مالکیت واحدهای تجارت الکترونیکی در سال 

1۳9۷ و 1۳98 هر دو 1۳ درصدی بوده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان تصریح 
کرد: ســهم اشــخاص حقوقی در مالکیت واحدهای 
تجارت الکترونیکی نیز در سال 1۳9۷ حدود 2۴ درصد 
و در سال گذشــته 2۵ درصد بوده که تغییر نسبی ۴ 

درصدی یافته است.

وزیر نفت در حالی می گوید قانون پتروپاالیشگاه ها ناظر بر تأمین مالی نیست 
که متن مصوبه قانون و شیوه نامه ابالغی وزارت نفت صراحتا به استفاده از بازار 

سرمایه به صورت اوراق یا سهامی اشاره دارد.
به گــزارش خبرنگار مهر، وزیر نفت ۳ شــهریور ســال جاری در نشســت 
خبری، با اشــاره به اینکه به تازگی یکی از خبرگزاری ها نوشــته بود وزارت 
نفت فرصت بهره گیری از بورس و بازار ســرمایه در تأمیــن مالی طرح های 
پتروپاالیشی را از دست داده اســت، تصریح کرد: احتماالً این فرد نه متوجه 
بورس می شود، نه می داند تأمین مالی چیست؟ قانون پتروپاالیشگاه ها ناظر 
 بر تأمین مالی نیســت، فقط تنفس خوراک دارد که آن هــم پس از تکمیل 

پاالیشگاه هاست.

مواد شیوه نامه ابالغی وزارت نفت
به گزارش مهر، در ماده 1۳ شــیوه نامه ابالغی مصوبه هیأت وزیران به ابطال 
مجوز پتروپاالیشگاه ها در این طرح در صورت قطعی نشدن تأمین مالی طرح 
از طریق اخذ مجوز بورس برای انتشــار اوراق مالی یا روش های دیگر اشاره 
شده است. از سویی دیگر در بند ۴ همین ماده نیز یکی از دالیل ابطال مجوز 

پتروپاالیشگاه ها عدم عرضه سهام آنها در بورس عنوان شده است.
در ماده 1۴ این شیوه نامه نیز اشاره شده اســت که در صورتی که پیشرفت 
فیزیکی طرح طی 2 سال کمتر از ۳۵ درصد باشد به منظور حفظ حقوق سهام 
داران بورسی، سهامی متعلق به سهامداران مجری طرح، توسط وزارت نفت 

مطابق مقررات بازار سرمایه قابل عرضه در بورس خواهد بود.
در ماده 18 این شیوه نامه نیز اشاره شــده که تأمین مالی از طریق ابزارها و 
نهادهای مالی بازار ســرمایه و تضمین بازپرداخت اصل و فرع مبالغ سرمایه 

گذاری شــده توســط مردم طبق قوانین ســازمان بورس انجام می شــود. 
ماده 19 و 2۰ این شــیوه نامه نیز به جزئیــات ارائه وثیقه و ســایر مدارک 
مورد نیــاز برای اســتفاده از مقررات ســازمان بــورس اوراق بهــادار برای 
صاحبین مجوز پتروپاالیشــگاه ها اشاره شده اســت. در ماده 21 نیز اشاره 
شــده که اوراق مالی باید متناســب با پیشــرفت فیزیکی طرح و نیاز واقعی 
 طرح به منابــع مالی به تشــخیص و تأیید وزارت نفت و اعــالم آن به بورس 

انجام شود.
در تمامی این ۵ ماده و البته برخی دیگر از مواد دیگر در این شیوه نامه به وضوح 
و صراحت به استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه به شکل اوراق مالی یا سهامی 

و مقررات استفاده از این ظرفیت اشاره شده است.

بهارستانی ها به تصویب رساندند...
از طرفی در بند الف ماده ۴ قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت 
خام و میعانات گازی که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است اشاره 
شده است که سهامداران شــرکت مجری موظفند حداکثر یک سال پس از 
دریافت مجوز، نســبت به واگذاری حداقل سی درصد سهم شرکت مجری از 
طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه گذاری پروژه در چارچوب قوانین 
مربوطه و یا انتشــار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام کنند؛ در غیر این 
صورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آنها اقدام کند.

در بند ب همین ماده نیز آورده شــده تأمین مالی از طریق ابزارها و نهادهای 
مالی بازار ســرمایه و تضمین بازپرداخت اصل و فرع مبالغ ســرمایه گذاری 
 شده توسط مردم طبق قواعد و مقررات ســازمان بورس و اوراق بهادار انجام 

می شود.

به گفته کارشناســان هدف اصلی این طرح توســعه بخش پایین دســتی 
شــامل بخش پاالیشــی و پتروپاالیشــی بــا اســتفاده از ســرمایه های 
مردمــی بــوده اســت. هدفی کــه بــا تکیه بــر حجــم نقدینگــی باال 
 طراحی شــد تا بتــوان بخشــی از ایــن نقدینگــی را در حــوزه تولیدی 

استفاده کرد.

جای خالی پتروپاالیشگاه ها در بهار بورس
چندی پیش خبرگزاری مهر، در گزارشی با عنوان »جای خالی پتروپاالیشگاه 
در بهاربورس / ۷2متقاضی در صف بررسی وزارت نفت« به این موضوع پرداخت 
که اگر تعیین تکلیف نهایی طرح پتروپاالیشگاه ها که نیاز به یک جمع بندی 
نهایی توسط شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی دارد، انجام شود، 
مجریان می توانند از شرایط مطلوبی که بازار ســرمایه در سال جاری تجربه 

می کند، استفاده کنند.
اگر وزیر نفت مروری بر مواد شــیوه نامه ابالغی و همچنیــن قانون مصوبه 
مجلس شــورای اســالمی کند بی شــک به یاد می آورد که اصــل و هدف 
طراحی چنیــن طرحی هم زمان بــا تاکید مقام معظم رهبری بر اســتفاده 
 دولت از نقدینگــی کالن در جامعه و هدایت این نقدینگی به ســوی بخش 

تولید بود.
فراموشــی که در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید دامنگیر این کهنه وزیر 
شده اســت، آن هم در شــرایطی که موسم پاسخگویی توســط نمایندگان 
مجلس کلیــد خورده اســت، طبیعی به نظر می رســد. اما بــا آدرس دهی 
 غلط نمی توان از پاســخگویی فــرار کرده و مســئولیت عمــل را بر عهده 

نگرفت.

اسالمی:

برقراری مبادالت مرزی در ۳۰ مرز مشترک با همسایگان

افزایش۱۱درصدیتعداداینمادهایاعطاشدهبهواحدهایتجارتالکترونیکی

سهم ۱۳ درصدی زنان در مالکیت واحدهای تجارت الکترونیکی

تاکید قانون و وزارت نفت بر استفاده پتروپاالیشگاه از بازار سرمایه
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گروه بازار فناوری اطالعات
News kasbokar@gmail.com

سیستم مدیریت یکپارچه / کد ۱۰/25/۰۰/ف
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) شماره 66/آ ج/99 ( )نوبت اول(

شرکت آب  وفاضالب استان البرز درنظردارد عملیات پیگیری و وصول مطالبات معوقه آب بها در محدوده 
تحت پوشش آبفا منطقه مهرشهر را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مدت اجرای پروژه: 9 )نه( ماه می باشد.
مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: 313/500/000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شرکت، ضمانتنامه بانکی، چک بانکی تضمین 

شده و یا مطالبات قطعی تایید وبلوکه شده نزد شرکت آب وفاضالب استان البرزمی باشد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ 99/06/29 ومحل تحویل اسناد اداره دبیرخانه شرکت آب 

وفاضالب استان البرز می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 99/06/30 خواهد بود.

قیمت فروش اسناد مناقصه: مبلغ 500/000 ریال واریزی به حساب شماره 1717/111/2262990/7 نزد بانک توسعه تعاون شعبه 
رجایی شهرکرج ) به نام آب وفاضالب استان البرز (.

داوطلبان می توانند به منظوردریافت اسناد مناقصه ازتاریخ 99/06/10 لغایت شنبه 99/06/15 با دردست داشتن معرفی نامه به 
دفترقراردادهای شرکت آب وفاضالب استان البرز واقع درکرج - انتهای بلوارشهید چمران - ساختمان شماره یک مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 026-32117151
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات، به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمایید.

شرکت آب وفاضالب استان البرز
» سهامی خاص«

زنگنه:
جریانانرژیکشوردرتحریم،لحظهایقطعنشد

وزیر نفت مهمترین اقدام های این وزارتخانه در حوزه منابع انسانی را تشریح کرد و 
گفت: به برکت اراده و نیروی توانمند نزدیک به 2۳۰ تا 2۴۰ هزار همکار مستقیم و 
غیر مستقیم صنعت نفت جریان انرژی کشور در شرایط سخت تحریم یک لحظه 
هم قطع نشد. به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بیژن زنگنه ضمن گرامیداشت ایام 
شهادت امام حسین )ع( توضیحاتی درباره تازه ترین اقدام های وزارت نفت درباره 
کارکنان پیمانکار، مدت موقت، مدت معین و رسمی، بازنشستگان صنعت نفت 
و همچنین تحریم ارائه داد. وی با این مقدمه که همکاران ما در صنعت نفت بار 
سنگینی بر دوش دارند و در شرایط ســخت تحریم ها علیه ملت ایران و ویروس 
کووید- 19 )کرونا( به واقع مقاومت کردند، تصریح کرد: به برکت اراده و نیرو توانمند 
نزدیک به 2۳۰ تا 2۴۰ هزار همکار مستقیم و غیر مستقیم صنعت نفت جریان 
انرژی کشور در شرایط سخت تحریم یک لحظه هم قطع نشد، کارخانه ای تعطیل 

نشد، صادرات مان قطع نشد و همگی فعالیت هایشان جریان دارد.

نیروهای ارکان ثالث
وزیر نفت درباره مهمتریــن اقدام هایی که برای نیروهــای ارکان ثالث در بیش از 
هفت سال اخیر انجام شد، با اشاره به اینکه بیشترین نیروهای ما به عنوان همکاران 
مستمرغیرپروژه ای )زیرا نیروهای پروژه ای هم هســتند که بحث آنها جداست( 
پیمانکاران هستند که شمار آنان به 1۰6 هزار نفر می رسد و از نظر دسته بندی شامل 
بیشترین تعداد است، اظهار کرد: رسیدگی به وضع این نیروها دغدغه همیشگی من 
بوده است. زنگنه با اشاره به طرح طبقه بندی مشاغل  به عنوان مطالبه اصلی این گروه 
از کارکنان صنعت نفت که تاکنون اجرا هم نشده بود، افزود: خوشبختانه با تالش 
همکاران ما در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انســانی وزارت نفت و مدیریت 
منابع انسانی چهار شرکت اصلی وزارت نفت و در عین حال همکاری خوب وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی، طرح طبقه بندی مشاغل برای 8۰۰ رده شغلی به تازگی 
ابالغ شد که دستاوردی تاریخی در صنعت نفت است و سبب نظام مند شدن مشاغل 
و پرداخت های این افراد در صنعت نفت )حفظ حقوق آنها در بلندمدت و افزایش 
میانگین حقوق آنها( می شود. وی ادامه داد: کارگروه های تخصصی در این زمینه در 
چهار شرکت اصلی وزارت نفت تشکیل و فرآیند آن طبق مقررات طی می شود. ما 
سعی کردیم این فرآیند را کوتاه کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکارانشان 
در این زمینه بسیار کمک کردند و این فرآیند فعال شده است و به زودی این کار انجام 
می شود، ما به قولی که به همکارانمان دادیم عمل می کنیم. وزیر نفت به بیمه تکمیلی 
درمان نیروهای پیمانکاری و خانواده های آنان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه دستور این 
مهم نیز تصویب و تایید شده است، افزود: 8۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی درمان را ما و 
2۰ درصد را کارکنان پرداخت می کنند، شرایط این بیمه روز به روز رو به بهبود است 
و حیطه شمول آن بیشتر می شود. پرداخت های همکاران می تواند کمتر شود زیرا 
تعداد افراد زیر پوشش زیاد شده است. معتقدم خدمات بیمه ای که به این همکاران 
تعلق می گیرد از خدمات بیمه ای کارکنان رسمی صنعت نفت بهتر خواهد بود. وی 
با اشاره به تشــکیل پایگاه اطالعاتی برای این گروه با ذکر جزئیات فعالیت و محل 
اشتغال آنان افزود: شرایط را برای ثبت نام این گروه در سامانه جذب فارغ التحصیالن 
دانشگاهی تسهیل کردیم تا در مقاطعی که صنعت نفت می خواهد نیرو استخدام کند، 
افراد توانمند این گروه جذب شوند. البته استخدام ما عموما به شکل نیروهای مدت 

معین است و با توجه به سیاست دولت دیگر استخدام رسمی به آن شکل نداریم.

رشته های جدید در دانشگاه صنعت نفت
زنگنه درباره محور نشســت خود پیش از انجام این گفت وگو توضیح داد: جذب 
دانشجو برای دانشگاه صنعت نفت. همکارانم در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی وزارت نفت، معاونت مهندســی، پژوهش و فناوری نفت و رئیس دانشگاه 
صنعت نفت پیشنهاد دادند رشته های جدید برای جذب دانشجو در دانشگاه صنعت 
نفت گنجانده شود. منتها بر دو نکته تاکید کردم نخست آنکه همه این رشته ها باید 
در آبادان و اهواز یعنی مقر اصلی دانشگاه صنعت نفت باشد و دانشجو برای آنجا جذب 
شود. دوم آنکه، رشته های جدید به بخش های تکنیکی صنعت نفت نزدیک باشد، 
یعنی برای رشته های عمومی که دانشگاه های دیگر دارند دانشجو جذب نکنیم. در 
واقع رشته هایی باشد که نیازهای خانواده بزرگ صنعت را برطرف کند البته این بدان 
معنا نیست که این افراد استخدام می شوند. وی درباره اینکه آیا رسیدگی به امور 
سرمایه انسانی به طور مستمر انجام می شود، گفت:  وقت زیادی برای سرمایه انسانی 
گذاشتم و افزون بر نشست هایی که درباره منابع انسانی برگزار می شود تقریبا بیش 
از 8۰ درصد وقت شورای معاونین وزارت نفت صرف منابع انسانی شده است. وزیر 
نفت تاکید کرد: مسائل مربوط به سرمایه انسانی بسیار پیچیده و چند انضباطی است 
و تنها مربوط به پرداخت حقوق نمی شود، بهداشت و درمان، بازنشستگِی، سالمت 

کارکنان و خانواده هایشان و ... همگی مربوط به سرمایه انسانی است.
زنگنه با بیان اینکه یکی از مشکالتی که در کشور وجود دارد این است که افراد نه 
بر حسب توانایی بلکه بر اساس مدرک تحصیلی ارتقا پیدا می کنند در حالی که 
مدرک تحصیلی ممکن است یک شرط الزم باشد، اما به هیچوجه کافی نیست، 
اظهار کرد: در صنعت نفت چند سالی است صدور گواهی صالحیت حرفه ای وجود 
دارد و دستورعمل آن ابالغ شده و این موضوع بسیار مهم است برای نمونه ممکن 

شخصی مدرک دکترا داشته باشد، اما صالحیت حرفه ای برای ما مهمتر است.

خبر
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حمایت پليس فتا از شركت های دانش بنيان حوزه 
»امنيت سایبری«

رئیس پلیس فتا از انعقاد تفاهم نامه همکاری پلیس فتا با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری خبر داد. سردار وحید مجید با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری پلیس فتا 
با معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های 
دانش بنیان و شتاب دهنده های تخصصی حوزه امنیت سایبری، حمایت از فروش 
محصوالت فناورانه بومی شــرکت های دانش بنیان،هم افزایی در جهت استفاده از 
ظرفیت های صندوق پژوهش و فناوری، پارک های علم و فناوری در کشور و اجرای 
طرح های پژوهشی مشترک در حوزه فناوری های نوین امنیت سایبری را از اولویت 
های اصلی انعقاد تفاهم نامه همکاری بر شمرد.وی افزود: ارتقاء دستیابی به آخرین 
دانش حوزه سایبر "فارنزینک" با استفاده از دانش تخصصی متخصصان داخلی را از 
اولویت های اصلی پلیس فتا در حوزه توسعه فناوری های مورد نیاز و رفع تهدید های 
فضای مجازی است. سردار مجید همکاری ها و تعامالت معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری  را ارزنده تلقی کرد و گفت: امروزه پلیس فتا با استفاده و بهره گیری از روش 
های بومی- تخصصی متخصصان داخلی و ارتقاء دانش سایبری کارکنان در تمامی حوزه 
های ماموریتی رشد و شتاب مناسبی یافته است.سورنا ستاری در حاشیه امضای این 
تفاهم نامه نز ضمن بازدید از مراکز مختلف عملیاتی و تحقیقاتی پلیس فتا و آشنایی با 
نوع اجرای ماموریت های در حال اجرا از شیوه اجرای طرح های عملیاتی پلیس فتا در 
دو حوزه پیشگیری وضعی و اجتماعی از جرایم سایبری در راستای آماده سازی کاربران 
از آسیب ها و تهدیدات و فرصت های فضای مجازی تقدیر  و اظهار کرد: توجه به افزایش 
مشارکت شرکت های دانش بنیان و مراکز شتاب دهنده استارتاپی در توسعه طرح های 

امنیت سایبری یکی از ملزومات اساسی و مورد نیاز امروز جامعه و کشور است.

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس:
مراكز رشد می توانند مشكالت كشور را برطرف كنند

رییس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسالمی گفت: مراکز رشد با ظرفیت 
باالیی که دارند می توانند مشکالت کشور را برطرف کنند. محسن دهنوی در حاشیه 
بازدید از مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان( 
در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: فعالیت های خوبی در مرکز رشد دانشگاه در حال انجام 
است. طراحی و تولید مالچ معدنی برای بیابان زدایی، طراحی کیت تشخیص کرونا، کشت 
و تولید گیاهان دارویی از اقداماتی است که توسط شرکت های دانش بنیان مستقر در 
مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان انجام می شود.وی افزود: همچنین در زمینه 
تولید بذر گیاهان اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. کشور در این زمینه کمبودهای 
بسیار زیادی دارد که این قبیل فعالیت ها می تواند مثمر ثمر باشد.  رییس فراکسیون 
اقتصاد دانش بنیان مجلس ادامه داد: دانشگاه آزاد اسالمی در دوره جدید، جدی گرفتن 
شرکت های دانش بنیان را در دستور کار خود قرار داده و در تالش است با رویکرد تبدیل 
دانش به ثروت به سمت رفع مشکالت کشور حرکت کند. می توانیم مسائل مهم و چالش 
های اساسی کشور را از این طریق حل کنیم.عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به ظرفیت های دانشگاه آزاد اسالمی، اظهار کرد: دانشگاه آزاد یکی 
از ظرفیت های بزرگ نیروی انسانی کشور است. اگر از ظرفیت میلیونی دانشجویان و فارغ 
التحصیالن این دانشگاه استفاده شود و آنها در قالب شرکت های دانش بنیان وارد فعالیت 
های تولیدی و کسب و کار شوند، بخش عمده ای از مشکالت موجود برطرف می شود. 
دهنوی از لزوم آسیب شناسی عدم حضور موفق شرکت های دانش بنیان در بازار گفت و 
تاکید کرد: علت اصلی اینکه بسیاری از محصوالت دانش بنیان در بازار عرضه نمی شوند، 
این است که شرکت ها از ابتدا نیاز بازار را مطالعه و بررسی نکرده اند. اگر از ابتدای فعالیت، 
محصوالتشان را بر اساس نیاز بازار انتخاب کنند با مشکل تجاری کردن محصول و فروش 
مواجه نمی شوند. وی افزود: باید مجموعه ها و موسساتی که خدمات مطالعاتی بازار را 
انجام می دهند را توسعه دهیم. سپس  آنها بررسی های علمی انجام بدهند و شرکت ها 
را در انتخاب محصول راهنمایی کنند تا شرکت ها در ارائه محصولی نهایی خود به بازار 

موفقیت قابل قبولی داشته باشند.

نوبت دهی اینترنتی در كليه مراكز شماره گذاری تهران
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: نوبت دهی اینترنتی در سایر مراکز 

شماره گذاری تهران به زودی انجام می گردد.
سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: در حال حاضر 
ارائه خدمات شماره گذاری در دو مرکز تعویض پالک تهران، شامل مراکز اتحاد و الغدیر با 
تمام ظرفیت و مرکز میثم و خاوران با بخشی از ظرفیت خود به صورت نوبت دهی اینترنتی 

خدمات رسانی می نمایند.
وی افزود: برابر تدابیر اتخاذ شده از روز سه شنبه تاریخ1399/06/11 ارائه خدمات در 
دو مرکز دیگر تهران شامل مرکز چیتگر و باقرشهر با تمام ظرفیت به صورت نوبت دهی 

اینترنتی خدمات رسانی خواهند نمود.
ابراز نگرانی انجمن کسب وکارهای اینترنتی از طرح جدید مجلس برای فضای مجازی

 انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی تهران، موسوم به انجمن کسب وکارهای 
اینترنتی، در بیانیه ای نسبت به طرح »ساماندهی پیام رسان های اجتماعی« که اخیرا در 
مجلس یازدهم بعد بار دیگر مطرح شده، واکنش نشان داده و با اشاره به طرح هایی نظیر 
فیلترینگ تلگرام و تالش برای ساخت موتورهای جستجوی بومی و هزینه های انجام شده 
برایشان، آنها را ناموفق دانسته و گفته که فیلتر کردن شبکه های اجتماعی جهانی باعث 

نمی شود تا مردم از آنها استفاده نکنند.

مولد سازی  اموال مازاد  دولت
بنابراین دولت باید در این روزها به دنبال مولدسازی دارایی های خود باشد تا بتواند 
بودجه را تامین کند. واگذاری شرکت های دولتی که از چندی پیش از سوی دولت 

آغاز شده باید ادامه دار باشد تا راهی مطمئن برای جبران کسری بودجه باشد. 
حرکت دولت در واگذاری شرکت ها و دارایی های خود حرکت مثبتی بوده که در 
صورت ادامه دار بودن می تواند تضمینی برای تحقق درآمدهای پیش بینی شده 
باشد. فروش سهام شرکت های دولتی توانست تا حدودی هم به بازار سرمایه جانی 
دوباره ببخشد و هم اعتماد به دولت را تا حدودی ترمیم کند. مولد سازی اموال 
مازاد دولت و کاهش هزینه های دولتی منطقی ترین راه تامین کســری بودجه 
است. بنابراین در صورت مولد ســازی نیم درصد از اموال مازاد در شرایط فعلی، 
می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم. همان عملکردی که دولت در بورس انجام داده 

مثل آزادسازی سهام صندوق یکم کار بسیار درستی است. 
اما ماهیت بورس در تمام دنیا ماهیتی ترسو و بازاری با ریسک زیاد است. طبیعتا 
در چنین شرایطی هرچه ثبات در قوانین و پرهیز از اظهار نظر های بی موقع بیشتر 
باشد، بورس از آرامش بیشتری برخوردار خواهد بود. به طور مثال اظهار نظر هفته 
گذشته معاون سازمان خصوصی سازی در مورد لغو دومین ETF دولتی یا همان 
دارا دوم، باعث شد که فضای ترس و بی اعتمادی بر بازار بورس حکمفرما شود و بعد 
از آن نیز اخباری از سوی متولیان بازار اعالم شد که وضعیت بازار سهام را نزولی کرد. 
بدین ترتیب سهامداران بسیاری با ضرر و زیان روبرو شدند و جوی متشنج بر بازار 
سرمایه حاکم شد.  در اقتصاد کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی 
بازار بورس نقش بسزایی در ثبات اقتصادی و حمایت از تولید ملی دارد. بنابراین اگر 
دولت نقدینگی را به سمت تولید حمایت کند و مردم سهم بنگاه های تولیدی را 

بخرند در واقع کمک به تولید شده است.

اخبار

ادامه سرمقاله

سیل سرمایه گذاران خرد در کمین سرازیر شدن به بازار ارزهای دیجیتال
جست وجوی عبارت »خرید ارز دیجیتال« یا buy crypto در گوگل، شاهد افزایش چشم گیری بوده است؛ اتفاقی که نشان می دهد آن دسته از سرمایه گذاران زیرکی که هنوز وارد قلمروی 

ارزهای دیجیتال نشده اند، بدشان نمی آید شانسشان را در این بازار امتحان کنند.

دهک های اول تا ســوم در 
حالی فاصله 100 ســاله تا 
دستیابی به مسکن کوچک 
متراژ دارنــد و خواهان یک 
سرپناه برای خود هستند که 
فروشندگان نیز در این بازار دست خالی برمی گردند؛ 
چراکه خریداری برای واحدشان نیست. در واقع افزایش 
افسارگسیخته قیمت مسکن این روزها مسکن را به یک 
کاالی سرمایه ای تبدیل کرده است و متقاضیان واقعی 

از این بازار رانده شدند. 
در این میان نماینده تربت حیدریه در مجلس از وجود 
برخی قوانین که تشدید کننده قیمت خانه است گالیه 
دارد و می گوید: »متاســفانه دولت توجهی به اسناد 
باالدستی مسکن ندارد ولی مجلس می کوشد نظارت 
جدی کــرده و از قوه مجریه خواســته رصد جدی بر 

بنگاه های معامالت امالک داشته باشد.«

رشد لجام گسیخته نقدینگی در دولت حسن روحانی 
و کم کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل 
بازار مسکن از حالت سرمایه ای به حالت مصرفی موجب 

رشد چند برابری قیمت خانه طی سال های اخیر شد.
هم اکنون خرید آپارتمــان حتی با متراژهای کوچک 
برای بسیاری از دهک های درآمدی به آرزویی دست 
نیافتنی و محال بدل گشته اما تنها برنامه قوه مجریه 
بویژه در دولت دوازدهم به جای حل ریشه ای، تزریق 
ُمسِکن های موضعی با استفاده از تمرکز بر روی اجرای 

برنامه اقدام ملی مسکن است.
طرح ملی مسکن اگر چه اقدامی مناسب برای افزایش 
عرضه مسکن به بازار است اما وزارت راه و شهرسازی و 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، قرار نیست نهادی 
برای ساخت و ساز باشــد بلکه اصلی ترین وظیفه این 
معاونت، برنامه ریزی برای کنترل بازار است؛ بازاری که 
سالهاست به حال خود رها شده است؛ و در دوره های 
مختلف، طــرح و برنامه های متعدد و بدون پشــتوانه 
کارشناسی برای آن ارائه شده و نهایتاً به طرح اقدام ملی 
تولید مسکن برای ســاخت ۴00 هزار واحد مسکونی 

منجر شده است.افزایش عجیب قیمت مسکن نشان 
دهنده ورود نقدینگی به این بازار بوده و مسکن را مامنی 
برای حفظ ارزش خود برگزیده است؛ اتفاقی که ناشی 
از سرمایه ای بودن مسکن و رقابت مضر میان سرمایه 

گذاران برای افزایش روزافزون قیمت ها و تبدیل شدن 
خرید خانه برای مصرف کنندگان واقعی به رؤیاست.

»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، این وضعیت 
را بررسی می کند. 

»كسب و كار« از تنگنای خرید مسكن برای مردم گزارش می دهد

حکمرانی رکود  در بازار مسکن
توقف انتشار آمار و اطالعات قيمت ها در آخرین معامالت                                             معامالت مسكن قفل شده است

ُمسكن های مقطعی برای بازار مسكن

کوتاهی  وزارت  راه  و شهرسازی در حوزه مسکن
فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور 

با توجه به اینکه مسکن یک کاالی کامال تولیدی و زمان بر است، افزایش قیمت نهاده های تولید به مرور زمان اثرگذاری خود را روی این کاال نشان می دهد. به عبارت ساده تر می توان گفت در شش ماه گذشته یک سونامی در افزایش 
قیمت نهاده های تولید مسکن و افزایش قیمت زمین داشتیم؛ بنابراین امروز بخش تولید نمی تواند قیمت واقعی خود را که در نهایت منتج به سود بابت فعالیت اقتصادی اش می شود، برآورد کند. اگر هم در بازار رصد کنیم در سه، 
چهار گذشته تعداد معامالت مسکن کاهشی بوده است. البته این آمار نشان دهنده رکود نیست و نشان از عدم تمایل به عرضه واحدهای مسکونی در بازار مسکن است. هنوز مردم رغبت به خرید مسکن دارند؛ اما شرایط برای آنها 
فراهم نیست. شرایط باید هم برای مردم فراهم شود و هم برای تولیدکننده بخش مسکن. آمارهایی هم که در حال حاضر از معامالت مسکن می دهند، به نظر می رسد متاثر از بازارهای موازی و به خصوص جاذبه سودهای یک شبه 
در بورس و بورس بازی است. من اعتقاد ندارم که در بخش مسکن رکود است، بلکه معامالت انجام نمی شــود و شرایط برای انجام معامالت برای بخش تولید و فروشندگان مهیا نیست. این در حالی است که اعالم شده که »دهک 
های اول تا سوم باید 100 سال برای خانه دارشدن منتظر بمانند« بنابراین 100 سال الزم است تا بخش تقاضا خود را به بازار مسکن برساند و این، نشان از کوتاهی وزارت راه و شهرسازی برای حوزه مسکن است. بزرگ ترین ایرادی 
که می شود به حوزه مسکن گرفت، این است که ما حوزه مسکن را به امان خدا گذاشته ایم. یک اشتباه تاکتیکی رخ داد و این اشتباه تقریبا 10 سال پیش در مجلس رخ داد و ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی بود 
که نتیجه مطلوبی را ما امروز از این ادغام نمی بینیم. حوزه مسکن به امان خدا گذاشته شده است. مضافا بر اینکه تولید مسکن در 10 سال گذشته 50 درصد کاهش پیدا کرده و این نشان دهنده این است که سیاست گذار مسکن 
که وزارت راه و شهرسازی است اساسا به حوزه شهرسازی و مسکن توجهی نکرده است. مسکن هم یک کاالی کامال اقتصادی است و از اقتصاد کالن تبعیت می کند و وقتی برنامه ریزی مشخصی برای این حوزه نمی کنند قطعا بازار 
حرکت خود را ادامه خواهد داد. از سمت دیگر مردم در تنگنای خرید مسکن هستند. ما زمانی می گوییم رکود در بازار اتفاق افتاده که  متقاضی برای بازار مسکن وجود نداشته باشد. من به صراحت می گویم که ما بالغ بر ۴ میلیون 

متقاضی برای حوزه مسکن هست اما ما برای این ۴ میلیون شرایط را فراهم نکرده ایم که اساسا بتوانند وارد بازار مسکن بشوند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

وعــده ورود اســتارتاپ ها بــه بورس  کــه قرار 
بــود در هفتــه نخســت مــرداد مــاه رخ دهد، 
هر چنــد هنــوز عملی نشــده امــا ظاهــرا به 
 شــایعات در مــورد برخــی از آنها، دامــن زده

 است.
فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در 
تیر ماه از ورود پنج شرکت دیجی کاال، کافه بازار، 
تپسی، شــیپور، فیلیمو به بورس خبر داده بود. بر 
اساس این خبر قرار بود سهام دیجی کاال در هفته 
نخست مرداد ماه به فرابورس عرضه شود و با ادامه 
این روند، پنجمین شرکت در هفته آخر شهریور ماه 

پا به بازار سرمایه بگذارد.
این اتفــاق در حالی هنــوز رخ نداده که ســورنا 

ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
اخیرا در حاشــیه افتتاح اولین مرکز شتاب دهی 
صادرات ایــران از تالش این معاونــت برای ورود 
اســتارتاپ ها به بورس خبر داده و نامشهود بودن 
دارایی ها را بزرگ ترین چالــش در قیمت گذاری 
 این شــرکت ها و حضور آنها در بورس دانســته 

است.
ورود شــرکت های اســتارتاپی و نوآور به بورس 
موافقان و مخالفان سرسختی دارد.موافقان، نیاز 
استارتاپ ها به تجربه  راه های جدید تامین سرمایه 

و همچنین بهره مندی آنها از معافیت ها و تخفیفات 
مالیاتــی را از جمله دالیل دفاع خــود از این ایده 
می داننــد. آنها معتقدند نباید از ترس شکســت، 
سقفی را برای رشــد تیم های استارتاپی که حاال 
بزرگ شــده اند و آمادگی ورود به بازار سرمایه را 

دارند، تعیین کرد. 
برخی از کارشناسان می گویند، اکنون بهترین زمان 
برای ورود اســتارتاپ ها به بورس است.دولتی ها 
حتی در سطح رئیس جمهور، در صف مقدم حمایت 

از این موضوع ایستاده اند. 

همین موضوع، یکی از دالیل نگرانی مخالفان برای 
روند شتابزده بورسی شدن استارتاپ ها است. آنها 
معتقدند دولت تنها باید در مقام ناظر باشد و این 

همه هیجان زدگی، تردیدبرانگیز است. 
ایــرادات در صورت هــای مالــی حســابداری و 
ضعف در حاکمیت شــرکتی، از دیگــر ابهاماتی 
اســت کــه منتقــدان را وادار می کنــد کمی با 
احتیاط بــه موضوع نگاه کنند. این کارشناســان 
همچنیــن نگرانند که در شــرایط هیجان زدگی 
بازار، قیمت ســهام اســتارتاپ ها بی دلیل رشد 
داشته باشــد، اما در زمان خوابیدن تب و تاب ها 
 و رســیدن بازار به تعادل، آنها افت چشــمگیری

 را تجربه کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفت: پرداخــت تســهیالت ودیعه مســکن تا 
پایان شــهریور ماه ادامه خواهد داشت. او گفت: 
متقاضیانی می توانند این تســهیالت را دریافت 
کنند که در ابتدا واجد شرایط بوده و بعد از تایید 
اطالعات، مــدارک خود را در ســایت بارگذاری 
کرده باشــند.محمود محمود زاده معاون مسکن 
و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بانک ها بر 
اساس دســتورالعمل هایی که اعالم شده است از 
ابتدای هفته اقدام به پرداخت تســهیالت ودیعه 
مسکن کرده اند افزود: تاکنون بیش از 300 پرونده 
در بانک ها برای دریافت تســهیالت تشکیل شده 
است و بیش از ۲5 نفر تسهیالت ودیعه مسکن را 

دریافت کرده اند.

معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
اظهار کرد: تا پایان شهریور ماه پرداخت تسهیالت 
به متقاضیان ادامــه دارد و باید هرچه ســریعتر 
اقدامات الزم از جمله بارگذاری اطالعات و مدارک 

در سایت ها انجام شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: متقاضیانی 
می توانند این تسهیالت را دریافت کنند که در ابتدا 
واجد شرایط بوده و بعد از تایید اطالعات، مدارک 

خود را در سایت بارگذاری کرده باشند.
محمود زاده با اشــاره به اینکه برای حدود 600 
هزار نفــر متقاضی تســهیالت در نظــر گرفته 
شده اســت افزود: حدود دو میلیون و ۲۲0 هزار 
نفــر از طریق پیامک بــرای دریافــت وام ودیعه 
مســکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد حدود 
یک میلیــون و 600 هزار نفر از طریــق ثبت نام 

 پیامکی کد ملــی معتبر و قابل پیگیری ارســال
 کردند.

محمــود زاده تصریح کرد: هیــچ برنامه ای برای 
افزایش نرخ تســهیالت ودیعه مســکن نداریم و 
همچنان نرخ تسهیالت در شهر تهران 50 میلیون 
تومان، در کالن شــهرها 30 میلیون تومان و در 
سایر شهرهای کوچک هم 15 میلیون تومان است.
او اضافه کرد: میزان منابعی که برای این تسهیالت 
در نظر گرفته شده، حدود ۲0 هزار میلیارد تومان 

است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: براساس 
شــاخص های مصوبه از جمله افراد تحت پوشش 
نهاد های حمایتی، زنان سرپرست خانوار، کارگران، 
زوج های سال 99، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، 
برای دریافت وام رتبه بندی و اولویت بندی شده اند.

او ادامه داد: باید متقاضیان هرچه ســریعتر برای 
دریافت این تسهیالت اقدام کنند چرا که هنوز به 
صورت کامل اطالعات و مدارک برخی از متقاضیان 
برای تشکیل پرونده در بانک ها ارسال نشده است.

محمود زاده بیان کرد: شــهر تهران بیشــترین 
درخواست برای دریافت تسهیالت ودیعه مسکن 
را داشته اما شهرهای دیگری از جمله یاسوج و قم 
هم در رتبه های بعدی برای دریافت تسهیالت و 

افزایش نرخ اجاره قرار دارند.
او در پایان با اشــاره به اینکه ارسال پیامک برای 
شناســایی خانه های خالی به اتمام رسیده است، 
گفت: این پیامک ها برای شناســایی خانه های 
خالی تبدیل به یک برنامه روتین شده است و در 
حال رفت و برگشت و ارائه مستندات الزم توسط 

مالکان است.

رانندگان اسنپ و تپسی گالیه دارند که جامعه تنها 
نگران امنیت مسافران تاکسی های اینترنتی است، 
در حالی که امنیت آنها بیشتر از مسافران در خطر 
است و کســی به فکر حفظ جان و مال شان در برابر 
برخی افراد نیست؛ اما شرکت اسنپ در پاسخ تاکید 
می کند که پشتیبانی کاملی از رانندگان خود به عمل 
می  آورد. حساسیت ها نسبت به امنیت مسافران پس 
از انتشار ویدئویی از دختر جوان که ادعا می کرد از 
سوی راننده تپسی ربوده شده است، باز هم افزایش 
یافت. تجارت نیوز در مدت اخیر چندین گزارش در 
این مورد منتشر کرده که در برخی از آنها نظرهای 
خوانندگان خود را منعکس کرده است.تعدادی از 
مسافران یا ماموران ثبت نام رانندگان در خیابان ها، 
بر لزوم افزایش تمهیدات امنیتی از سوی تاکسی های 
اینترنتی تاکید دارند و معقتدند ارزیابی اســنپ و 
تپسی برای جذب راننده باید دقیق  تر باشد. برخی از 
این موضوع انتقاد کرده اند که افراد پس از ثبت نام به 

راحتی می توانند مســافر بگیرند و فرایند بررسی 
هویت و سابقه آنها چند ماه طول می کشد.در مقابل 
اما، رانندگان در نظرهای خــود از تجربه های بدی 
که در برخورد با برخی مسافران داشته اند حکایت 
کرده اند؛ مواردی که افراد به خودروی آنها آســیب 
رسانده اند یا مورد اخاذی قرار گرفته و یا کرایه خود را 
پرداخت نکرده اند. آنها مدعی هستند که شرکت های 
تاکسی اینترنتی هیچ فکری به حال امنیت آنها در 
برابر مسافران نکرده اند و پاســخگوی رخدادهای 

پیش آمده نیستند.

از تشکر تا انتقاد
در این میان برخی خوانندگان از تجربه  بد خود در زمان 
استفاده از اسنپ و تپسی نوشــته اند و برخی دیگر از 

رانندگان تشکر کرده اند.
– »بارها با راننده هایی روبرو شدم که رفتار بدی داشتند 
و بد صحبت کردند بطور مثال گفتم لطفا کولر روشن 
کنید که جواب دادند روشن نمی کنیم، می تونید لغو 

کنید یا اینکه مدام تلفنی صحبت می کردند.«

اسنپ: امنیت رانندگان تحت کنترل است
روابط عمومی اسنپ در پاسخ به پیگیری ها در مورد 
تمهیدات این شرکت درباره حفظ امنیت رانندگان 
به ماهیت تاکسی های اینترنتی اشاره و تاکید کرد: 
آنها دلیل ساختاری که دارند نسبت به سیستم های 
حمل ونقل سنتی، احتمال وقوع جرم را بسیار کاهش 

می دهند.
در ادامه این پاسخ آمده اســت: این نوع کسب وکار 

یک تفاوت بسیار مهم نیز نســبت به سیستم های 
حمل ونقل سنتی دارد که بزرگ ترین نقطه عطف تمام 
آنهاست و آن، اضافه شدن فناوری به این نوع سیستم 
حمل ونقل اســت. در اســنپ به صورت لحظه ای 
 موقعیت مکانی ســفر و همینطور مسیر سفر رصد 

می شود.
روابط عمومی اســنپ تاکید کرده است: همچنین 
این شرکت پشتیبانی ۲۴ساعته و الین اختصاصی 
را برای کاربران راننده، با هدف تسریع ایجاد ارتباط 
با پشتیبانی، در نظر گرفته شــده است. همینطور 
تیم SOS در تمامی ساعات شبانه روز پیگیری های 
اختصاصی گزارش های حاد کاربران مسافر و کاربران 
راننــده را تا حصول نتیجه پیگیــری می کنند.این 
شرکت در پایان پاسخ خود آورده است: در موارد حاد 
نیز پلیس به سرعت در جریان موضوع قرار می گیرد 
و همینطور تمام همکاری های الزم با پلیس انجام 

می شود.

چرا استارتاپ ها به بورس نیامدند؟

چالش امنیت در تاکسی های اینترنتی 

معاون وزیر راه:

پرداخت وام ودیعه مسکن تا پایان شهریور ماه ادامه دارد


