
رئیس اتاق اصناف تهران اعالم کرد که ستاد ملی کرونا در 
جلسه اخیر خود با بازگشایی صنوف پرخطر مخالفت کرده 
است.قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با ایسنا، از  برگزاری 
جلسه  ستاد ملی کرونا با موضوع بازگشایی صنوف تعطیل 
خبر داد و گفت: ستاد ملی کرونا فعال با بازگشایی صنوف 
پرخطر مخالفت کرده اســت و هیچ کدام باز نمی شود.

وی تاالرهای پذیرایی، قهوه خانه ها، آرایشگاه های زنانه، 
استخرها و وزرشگاه ها را از جمله صنوف پرخطر عنوان و 
اظهار کرد: بیش از هشت ماه است از تعطیلی این صنوف 
می گذرد.رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به اینکه چگونه 
برخی از این صنوف و به ویژه آرایشگاه های زنانه با وجود 
مخالفت ستاد ملی کرونا همچنان فعالیت می کنند، گفت: 

در صورت مشاهده فعالیت صنوف پرخطر، آن ها پلمب 
خواهند شــد. همجنین با توجه به قرمز شدن وضعیت 
کرونا در تهران دستور اکید دادیم به هیچ عنوان صنوف 
پرخط نبایــد فعالیت کنند.نوده فراهانــی درباره علت 
مخالفت ستاد ملی کرونا با بازگشایی صنوف پرخطر نیز 
اظهار کرد: در حال حاضر کرونا بیداد می کند و مردم آنطور 
که باید و شاید پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند 
و تعداد کشته ها هر روز بیشتر می شود.همچنین به گفته 
وی، به زودی جلسه دیگری برای تکمیل و تشدید نظارت 
و کنترل اجرای پروتکل ها برگزار خواهد شد.به گزارش 
ایسنا، در پی شــیوع ویروس کرونا از اسفندماه صنوف 
پرخطر تعطیل شدند، اما با کنترل نسبی بیماری در خرداد 

ماه مجددا اجازه فعالیت یافتند. با این حال  از اواخر تیرماه 
و در پی اوج گیری دوباره شــیوع ویروس کرونا در کشور 
برخی اصناف پرخطر در مناطق قرمز و هشدار تعطیل 
اعالم شدند و گفته شد که برای پیشگیری از انتقال کرونا 
باشگاه ها ورزشی، ورزش های پر مواجهه مانند کشتی و ...، 
مراکز تفریحی، آبی، باغ وحش ها، شهربازی و استخرهای 
سرپوشیده، باشگاه های بدن سازی، کافی شاپ ها، کافه ها، 
چای خانه ها و تاالرهای پذیرایی و آرایشــگاه های زنانه 
حق فعالیت ندارند و برگزاری هرگونه مراسم اجتماعی، 
فرهنگی و مذهبی و همایش ها از تاریخ ابالغ مصوبه، به 
مدت یک هفته ممنوع است که البته این محدودیت ها 

تاکنون تمدید شده است.

باالخره پس از حدود هفت ماه پروازهای ایران-ترکیه 
از سرگرفته شد و ایرالین های ایرانی از چند روز آینده 
می توانند با رعایت پروتکل های بهداشــتی پروازهای 
خود را به اســتانبول از ســر بگیرند.به گزارش ایسنا، 
از اسفند ماه ســال گذشــته تا کنون به دلیل شیوع 
ویروس کرونا پروازهای خارجی لغو شــده بود و تنها 
مشروط به پروازهای فوق العاده و با هدف بازگرداندن 
ایرانیان یا مسافرت عده ای خاص به نام مقیم، شهروند 
یا دارنده ویــزای خاص بود.اما طی ماه های گذشــته 
برخی از کشــورهای خارجی پروازهای برنامه ای خود 
را به صورت دو طرف به مقاصد دیگــر البته با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی دو جانبه برقرار کرده بودند و 

ایران نیز مستثنی از این شــرایط نبود.یکی از مقاصد 
خارجی اصلی ایرانی ها که همواره و به ویژه در ایام خاص 
مانند تعطیالت نوروزی به آنجا سفر می کردند ترکیه 
بود که طی هفت ماه گذشته پروازهایش لغو شده و بارها 
با وجود قول و وعده ترک ها مجددا کنسل شد.اما به نظر 
می رسد با وجود اینکه نامه رسمی از سوی مقامات ترک 
به سازمان هواپیمایی کشــوری نرسیده، ایرالین های 
ایرانی شــرایط و پروتکل هایی را دریافت کردند که در 
صورت رعایت آن می توانند مجوز پرواز مسافران ایرانی 
به مقصد استانبول را دریافت کنند.چندین ایرالین در 
حال حاضر بلیت های خود را روی ســایت های خود و 
آژانس های مســافرتی به فروش گذاشته اند که از فردا 

پرواز تهران- استانبول را با شــرایط خاص بهداشتی 
که ترکیه اعالم کرده، از سر بگیرند.این شرایط شامل 
داشتن نتیجه منفی تســت PCR از آزمایشگاه هایی 
است که مسئوالن هواپیمایی ترکیه آن ها را مورد تایید 
خود می دانند و در اســتان های مختلفی مانند تهران، 
البرز، اصفهان، شــیراز و ... هســتند.اولین پرواز یک 
ایرالین ایرانی که در سایت آژانس های هواپیمایی به 
فروش گذشته شده است برای روز پنجشنبه سوم مهر 
ماه و با قیمتی حدود شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
است و برای روزهای دیگر و پرواز با ایرالین های دیگر 
مســافران قیمتی حدود هفت میلیون ۵۰۰ تا هشت 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ۹۰ درصد ابتال به آنفوالنزا در نیمکره جنوبی 
زمین به دلیل رعایت بهداشت و شســت و شوی دست ها کمتر شده است اما 
هنوز نمی شود از وضعیت آنفوالنزا در کشــور حرفی زد.به گزارش مهر، سیما 
سادات الری ســخنگوی وزارت بهداشــت ظهر امروز در ویدئو کنفرانسی با 
خبرنگاران اظهار کرد: ۷ ماه است که درگیر بیماری کرونا هستیم و هم پای 
سایر کشورها با این بیماری مقابله می کنیم، تا به امروز این بیماری ۹۶۵ هزار 
نفر از جمعیت جهان را به قربانی گرفته که ۲.۵ درصد قربانیان مربوط به ایران 
است.وی افزود: خط قرمز ما رعایت پروتکل های بهداشتی است، متأسفانه در 
شرایطی که در بعضی از استان ها وارد موج سوم کرونا می شویم رعایت بهداشت 

و استفاده از ماسک کاهش داشته و این موضوع بسیار خطرناک است.
الری ادامه داد: ۹۰ درصد ابتدا به آنفوالنــزا در نیمکره جنوبی زمین به دلیل 
رعایت بهداشت و شست و شوی دست ها کمتر شده است اما هنوز نمی شود از 

وضعیت آنفوالنزا در کشور حرفی زد.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: کادر درمان بسیار خسته هستند، هر زمان 
شیوع بیماری زیاد می شود فشار و خستگی کادر درمان هم بیشتر می شود، 
زمانی که فشار کار کادر درمان زیاد می شود بر خدماتی که به بیماران می دهند 
تأثیــر دارد.وی بیان کرد: من هیــچ صفحه ای در فضای مجــازی )توئیتر و 
اینســتاگرام( ندارم و اخباری که از نقل من در این شبکه ها منتشر می شود 

صحت ندارد.
الری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه واکسن آنفوالنزا از چه زمانی در داروخانه 
توزیع می شود گفت: آماری که از نیمکره جنوبی در رابطه با بیماری آنفوالنزا 
رسیده است امید بخش است، این را هم یادآوری کنم که این واکسن ۳۰ تا ۶۰ 
درصد می تواند ایمنی سازی کند و اینگونه نیست که از این واکسن برای همه 

مردم استفاده کنیم.
سخنگوی وزارت بهداشــت ادامه داد: ۱.۵ میلیون دوز از واکسن آنفوالنزا به 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت قرار گرفته که اولویت استفاده آن با خانم های 

باردار و افراد مسن است، ما در ابتدا مشکلی در رابطه با تهیه ارز داشتیم و این 
مشکل حل شد اما تحریم ها برای ورود این واکســن ها به داخل کشور ما را با 

مشکل مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: واکسن هایی که االن وارد کشور شده است هلندی هستند و 

از هلند وارد شده اند.
الری با اشاره به تولید واکسن کرونا خاطرنشان کرد: در کشور ما چند گروه در 
حال بررسی و تحقیق هستند که اگر موفقیتی حاصل شود وزیر بهداشت این 
خبر را اعالم می کند اما ما ســبد خریدمان در شرکت کوکس که حدود ۱۸۰ 
کشور در آن عضو هستند قرار داده ایم و برای خرید واکسن کرونا اقدام کردیم.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: قطعاً زودتر از ۶ ماه آینده دسترسی و تولید 
واکسن کرونا را در ایران نداریم و زمانی هم که این واکسن در اختیار ایران قرار 
بگیرد اینگونه نیست که برای همه استفاده شود و باز با گروه بندی برای افراد 

از این واکسن استفاده می کنیم.

وی بیان کرد: حدود ۱۶۴ نفر از کادر درمان در راه مقابله با کرونا به درجه رفیع 
شهادت رسیدند البته شاید این آمار بیشتر باشد اما ما افرادی را شهید مدافع 

سالمت اعالم می کنیم که درگیری مستقیمی با این بیماری داشته باشند.
الری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا سامانه تطبیق کدملی به 
داروخانه ها تحویل شده است یا خیر گفت: هنوز واکسن به داروخانه ها توزیع 
نشده و این واکســن باید اول به داروخانه ها داده شود و بعد از سامانه تطبیق 
کدملی استفاده شود، این سامانه طراحی شــده و در اختیار داروخانه ها قرار 
گرفته است اما چون هنوز این واکسن به داروخانه ها داده نشده از این سامانه 
هم استفاده ای نمی شود.سخنگوی وزارت بهداشــت در پاسخ به سوال دیگر 
خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا دیگر طرح تحول سالمت در بیمارستان ها اجرا 
نمی شود گفت: تغییری در طرح تحول سالمت ایجاد نشده و همچنان در حال 
اجرا است و هزینه ای از بیماران گرفته نمی شود و تا به االن هم گزارشی مبنی 

بر این تخلف نداشته ایم.

انتقال ســهام عدالت متوفیان بــه وراث با وجود 
گذشت چند ماه از آزادسازی این سهام، همچنان 
در هالــه ای از ابهام قــرار دارد.ســهام عدالت که 
پس از ســال ها تالش، در اردیبهشــت ماه ســال 
جاری با دســتور رهبر معظم انقالب آزادســازی 
شــد، راه های مختلفــی را برای انتخــاب روش 
 مدیریت این سهام در اختیار مشموالن این سهام

 قرار داد.
از روز دهم خردادماه سال جاری، سهام ۴۶ میلیون 
و ۵۰۰ هزار نفر مشموالن سهام عدالت آزادسازی 
شد و برگ دیگری در تاریخ اقتصاد و بازار سرمایه 
ایران رقم خورد.از همان ابتدا و در کنار تصمیم گیری 
مشموالن سهام عدالت برای روش مدیریت سهام 
خود، مســووالن تصمیماتی را برای سهام عدالت 
متوفیان اتخاذ و اعالم کردند وراث ســهام عدالت 
باید منتظر باشــند تا در زمان مناســب تری برای 
انتقال ســهام عدالت متوفیان به وراث اقدام شود.

در اردیبهشت ماه معاون سازمان خصوصی سازی 

اعالم کرده بود که تا یک  مــاه آینده فرآیند تعیین 
تکلیف سهامداران در سامانه ســهام عدالت انجام 
می شود و بعد از ارسال اســامی سهامداران عدالت 
به شرکت سپرده گذاری، وراث می توانند باگواهی 
فوت و وکالت، کارهای قانونی انتقال سهام را انجام 
دهند اما در وضعیت فعلی که مرحله انتخاب روش 
مدیریت ســهام عدالت توسط ســهامداران است، 
 نیازی نیســت وراث ســهامداران عدالت اقدامی

 انجام دهند.
پیگیری های خبرنگار ایرنا نشان می دهد با وجود 
گذشت پنج ماه از آزادسازی سهام عدالت همچنان 
خبری از انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث آنها 
نیست.»حسین فهیمی«، ســخنگوی آزادسازی 
سهام عدالت در این باره به خبرنگار ایرنا گفت:  ارائه 
ســهام عدالت متوفیان به وراث در آیین نامه سهام 
عدالت مصوب شده اما در ابتدا باید مشخص شود 
که واگذاری ســهام عدالت به وراث نیازمند کدام 
یک زیرساخت های اجرایی و نرم افزاری است؟وی 

ادامه داد: براساس آخرین آمارها، دو میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر از وراث متوفیان سهام عدالت باید منتظر 
اطالعیه های این شرکت در خصوص انتقال سهام 

عدالت اموات باشند.
فهیمی اظهار داشت: شرکت سپرده گذاری مرکزی 
در تالش اســت تا در گام ســوم فرایند آزادسازی 
ســهام عدالــت، وضعیــت انتقال ســهام عدالت 
متوفیــان را از طریق الکترونیکــی فراهم کند. در 
همین رابطه، کارشناسان شــرکت سپرده گذاری 
مرکزی در حال انجام آزمایش هــای نهایی  روی 
میز خدمت یکی از سامانه های این شرکت هستند 
تا همه فرایندهای انتقال ســهام عدالت متوفیان 
غیرحضوری انجام شود.سخنگوی آزادسازی سهام 
عدالت اظهار داشت: تا فراهم شدن زیرساخت های 
الزم برای این اقدام وراث بایــد اقدامات مربوط به 
انحصار وراثت را انجام دهند، همچنین در سامانه 
 ســجام نیز اقدامات مربوط به احــراز هویت باید

 انجام شود.

ایسنا نوشت: ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در اطالعیه ای اعالم کرده که گشت 
مشــترکی با همکاری بازرسان ســازمان حمایت و 
دانشگاه های علوم پزشــکی، برای کنترل عرضه و 
قیمت ماســک و اقالم ضدعفونی کننده انجام می 

شود.
بر اســاس این اطالعیه هدف از این اقدام که در آن 
بازرســان ســازمان های صنعت، معدن و تجارت با 
همراهی بازرســان دانشــگاه های علوم پزشکی و 
سازمان حمایت از  داروخانه ها و مراکز درمانی سراسر 
کشــور بازرســی می کنند، کنترل و نظارت جهت 
بررسی قیمت فروش ماسک و اقالم ضدعفونی کننده 
در داروخانه ها است.همچنین دراین اطالعیه آمده 
که بر اساس مصوبات ستاد لجستیک مقابله با کرونا 
مقرر شــده روزانه دو میلیون ماسک در داروخانه ها 
عرضه شــود و به قیمت حداکثــر ۱۳۰۰ تومان در 
اختیار مصرف کنندگان قرار داده شود. همچنین مقرر 
شده به همین میزان ماسک سه الیه به مراکز درمانی 

تحویل داده شود و بر این اســاس کلیه داروخانه ها 
مکلف هســتند تا نیازهای مردم  را به نرخ مصوب 
تامین کنند.در این اطالعیه یادآوری شده که نظارت 
بر فرایند تامیــن و توزیع کاال در مراکــز درمانی از 
وظایف وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی 
است و سازمان حمایت در راستای ساماندهی مناسب 
بازار و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده در این 
بازرسی مشترک شرکت داشته و تشدید بازرسی های 
مشترک این سازمان و دیگر دستگاه های نظارتی به 
صورت مستمر ادامه خواهد داشــت و با متخلفان 
احتمالی که از فروش کاال امتناع و یا تخلفاتی چون 
گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و… داشته باشند، 
برخورد قانونی اعمال می شود.طبق اعالم مرکز امور 
اصناف و بازرگانان وزارت صمت قیمت ماســک در 
داروخانه ها، فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های 
اینترنتی باید ۱۳۰۰ تومان و در ســوپرمارکت ها، 
خواربارفروشی ها ایستگاه های مترو و اتوبوس ۱۵۰۰ 
تومان باشد، اما مشاهدات میدانی هم نشان می دهد 

قیمت ماســک در داروخانه ها حداقل ۲۰۰۰ تومان 
اســت و حتی ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومــان هم فروخته 
می شــود.  البته وزارت صمت اواخر تیــر ماه وعده 
داده بود که با سیستمی شدن فرآیند تولید و توزیع 
ماسک، اگر تخلف هر یک از شبکه های تولید و توزیع 
احراز شود، سهمیه مواد اولیه آنها قطع می شود که 
این روند می تواند مانع از گران فروشی ماسک شود. 
در نهایت ۱۳ مردادماه اعالم شد که همه واحدهای 
تولید و توزیع ماسک موظفند فرایندهای مرتبط با 
تولید یا عرضه ماســک را در سامانه جامع تجارت یا 
ســامانه ussd ثبت کنند.در این باره،  نایب رئیس 
انجمن داروســازان تهران هم گفته که ماسک سه 
الیه پرســتاری صنعتی با قیمت مصوب دولتی در 
داروخانه ها پیدا نمی شــود، اما همان برندهایی که 
ماســک صنعتی تولید می کنند، اقالم شان در بازار 
آزاد به وفور یافت می شود که این  ماسک ها را بدون 
فاکتور و با قیمت بــاالی ۲۰۰۰ تومان به داروخانه 

ارائه می کنند.

بعد از هفت ماه کرونایی،پروازهای ترکیه از سر گرفته شدفعال خبری از بازگشایی صنوف پرخطر نیست

وزارت بهداشت: واکسن آنفوالنزا از هلند وارد شده 

نرخ ماسک در داروخانه باید ۱۳۰۰ تومان باشدعلت تاخیر در انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث چیست؟
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 خط فقر10میلیون؛  
حقوق کارگران هنوز ۲ میلیون

 دست تورم
 بر گلوی  فقرا

خودرو در یک قدمی 
عرضه در بورس کاال

با  عرضه های  سنگین در آخرین روز تابستان بازار  سهام وارد کانال 1/5 میلیون واحدی شد

نقره داغ  سهامداران در آخرین  روز  تابستان
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قفل  بانک ها  بر چرخ  تولید
 بانک ها دو هزار واحد تولیدی را تعطیل کرده اند

بهره بانکی تولیدکنندگان ساعتی باال می رود

نرخ تورم باال در ســال های اخیر منجر به رشد قابل 
توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده 
است. بنابر اظهارات مســئوالن در حال حاضر خط 
فقر ۱۰میلیون تومان شده و این در حالی است که 
کارگران هنوز ۲ میلیون دریافتی دارند. در این بین 
برخی از کارگران درآمد حداقلی داشته و برخی دیگر 
هیچ درآمدی ندارند. خط فقر در اردیبهشت ماه ۹۸ 
هشت میلیون تومان اعالم شــد اما متاسفانه امروز 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته خط فقر به ۱۰ 
میلیون تومان رسیده اســت.  براساس بررسی های 

مرکز پژوهش های مجلس، نرخ...

»طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو« به زودی 
به مرحله اجرا خواهد رســید که محور اصلی این 
طرح، عرضــه خــودرو در بــورس کاالی ایران به 
منظور شفافیت باالی معامالت این بورس و تحقق 
اهداف برای تبدیل خــودرو به یک کاالی مصرفی 
است.روح اهلل ایزدخواه مسئول کارگروه خودرو در 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس در خصوص 
ســاماندهی وضعیت بازار خودرو به تسنیم گفت: 
بسیاری از مشکالت فعلی بازارهای کاالیی کشور 
به دلیل تعیین قیمت های دستوری از سوی دولت 
است از این رو مجلس با سرکوب قیمتی و کاهش 
انگیزه تولیدکنندگان مخالف بوده و در طرف مقابل 

نیز موافق رهاسازی کامل...



اقتصاد2
ایران وجهان

رهبرمعظم  انقالب:
قبــول قطعنامــه کار عاقالنه 

ومدبرانه ای بود
رهبر انقالب اسالمی با بیان اینکه دفاع مقدس یکی 
از عقالنی ترین حوادث ملت ایران بــود، افزودند: 
بعضی ها با اســتناد به یک خطــای یک جمعی، 
مجموعه دفاع مقدس را به بی تدبیری متهم می کنند؛ 
مطلقا این طوری نیســت، دفاع مقدس از اول کار، 
نشان دهنده عقالنیت در این عرصه بود. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،  رهبر 
معظم انقالب اســالمی صبح )دوشنبه( در ارتباط 
تصویری با مراسم تکریم و تجلیل از پیشکسوتان 
دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به پیروزی درخشان 
و واضح ملت ایــران در دفاع مقــدس گفتند: این 
واقعیت، نتیجه رهبری و فرماندهی شگفت انگیز امام 
خمینی، حضور همه جانبه قشرهای مختلف مردم و 
اقدامات و ابتکارات عقالیی مدافعان اسالم و انقالب 
در این حماســه تاریخی بود که باید مراقب تالش 
دشــمنان در تحریف واقعیات این قطعه از هویت 
برجسته ایرانیان باشیم. رهبر انقالب همچنین با 
ابراز تأسف شدید از جان باختن روزانه حدود ۱۵۰ 
نفر بر اثر کرونا، مردم را به رعایت کامل و مســتمر 
دستورالعمل های بهداشــتی فراخواندند. فرمانده 
کل قوا، تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان 
دفاع مقدس را وظیفه حتمِی ملی و توصیه مؤکد 
اسالم خواندند و افزودند: برای درک عظمت کار این 
عزیزان و هم رزمان شهیدشان باید عظمت میدان 
دفاع مقدس و چرایی و چگونگی این قطعه مهم از 

تاریخ ایران را به خوبی درک و فهم کرد.
ایشــان صدام جاه طلب را تنها ابزاری در دســت 
قدرت های بــزرگ به ویژه آمریکا برشــمردند و 
افزودنــد: طرف هــای اصلی نبرد با ملــت ایران 
یعنی »آمریکای ضربه خورده از انقالب اسالمی، 
قدرت های نگــران از ظهور یــک هویت جدید 
اسالمی- ایرانی در منطقه، ناتو و کشورهای اروپای 
غربی و شرقی«، صدام را به حمله تحریک کردند تا 

نظام و انقالب اسالمی را در هم بکوبند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به انتشار اسناد 
توافق های آمریکا و صدام قبل از آغاز جنگ افزودند: 
در طول سال های جنگ نیز کمک های نظامی، 
اطالعاتی و مالی غرب و شرق به رژیم بعثی از طریق 
امارات، کویت، عربســتان و دیگر مسیرها ادامه 
داشــت. رهبر انقالب عالوه بر تحریک دشمنان، 
اوضاع داخلی ایران را نیز در تشجیع صدام به حمله، 
مؤثر دانستند و افزودند: وضع نامناسب ارتش از 
لحاظ امکانات و فرماندهی در ســال آغاز جنگ، 
نوپدید بودن سپاه و کمبود شدید امکانات دفاعی، 
واقعیاتی بود که دشمن از آنها اطالع داشت و همین 
مسائل نیز آن را به آغاز جنگ، بیشتر تحریک کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای پس از تشریح چگونگی آغاز 
جنگ تحمیلی ۸ ساله به بررسی مستند عوامل و نکات 
مهم دفاع جانانه و پیروزمندانه ملــت ایران در مقابل 
دشمنان پرداختند. ایشــان در این زمینه، رهبری و 
فرماندهی امام خمینی)ره( را از آغاز تا پایان دفاع مقدس 
بسیار حساس و شگفت انگیز برشمردند و افزودند: امام 
از همان آغاز، ابعاد و حجم واقعی کارزار را شناخت و با 
درایتی اعجاب انگیز اعالم کرد که این جنگ، نبرد دو 
کشور همسایه نیســت بلکه دشمنان انقالب اسالمی 
و ملت ایران در پشــت صدام در مقابل نظام اسالمی 

صف آرایی کرده اند.

خبر

»طرح ســاماندهی بــازار و 
صنعت خودرو« به زودی به 
مرحله اجرا خواهد رسید که 
محور اصلی این طرح، عرضه 
خودرو در بورس کاالی ایران 
به منظور شــفافیت باالی معامالت این بورس و تحقق 

اهداف برای تبدیل خودرو به یک کاالی مصرفی است.
روح اهلل ایزدخواه مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس در خصوص ساماندهی وضعیت 
بازار خودرو به تسنیم گفت: بسیاری از مشکالت فعلی 
بازارهای کاالیی کشــور به دلیل تعییــن قیمت های 
دستوری از سوی دولت است از این رو مجلس با سرکوب 
قیمتی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان مخالف بوده و در 
طرف مقابل نیز موافق رهاسازی کامل قیمت کاالها از 
جمله خودرو نیست؛ از این رو عرضه محصول در بورس 
کاال به عنوان بازاری شفاف و قابل رصد بهترین گزینه 

است. وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری مشابه 
تخصیص ارز 4 هزار و 2۰۰ تومانی و مشــکالت عدیده 
برای اقتصاد کشور است، گفت: شفاف سازی مسیر توزیع 
خودرو از مواردی اســت که می تواند جلوی نوســانات 
قیمتی ایجاد شده به واسطه داللی را بگیرد و طبق این 
طرح مکانیسم عرضه و توزیع خودرو بر اساس نظام بورس 

کاال منظم خواهد شد.
ایزدخواه گفت: طرح ســاماندهی بازار و صنعت خودرو 
به منظور کوتاه کردن دســت دالالن از بازار خودرو با 
2۰ ماده تدوین شد و در این طرح، عرضه خودرو تنها در 
بورس امکان پذیر است تا نحوه عرضه به بازار شفاف شود. 
همچنین قیمت خودرو در طرح ساماندهی بازار خودرو 

بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.
وی با اشاره به کشــف قیمت تعادلی خودرو در بورس، 
گفت: اگر قیمت تعادلی خودرو در بورس باالتر از قیمت 
تمام شده باشد از اختالف قیمت بین قیمت بازار و قیمت 
تمام شده، مالیات گرفته می شود تا رانت موجود به جای 
این که به جیب دالالن یا خودروساز رود در اختیار دولت 

قرار گیرد و صرف افزایش تولید خودرو شود تا قیمت ها 
پایین بیاید. در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک 
پیشنهاد شده اســت از مالیات اخذ شــده از معامالت 
خودرو، 2۰ درصد به خزانه برود و صرف توسعه ناوگان 
حمل ونقل عمومی شود و 7۰ درصد هم به خودروسازها 
وام کوتاه مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند. 
در این میان ۱۰ درصد برای پاداش به خودروسازان در 
نظر گرفته شده است تا اگر عرضه خودروی آن ها باال بود 
به تشخیص شورای رقابت به خودروسازان تعلق گیرد و 
به این ترتیب تالش شده است سود خودروساز صرفاً در 

افزایش تولید قرار گیرد.

اصالح تقاضای سفته بازی و سرمایه گذاری خودرو
در همین زمینه رییس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی معتقد است که اگر تقاضای کاذب بازار 
خودرو حذف شده و تاثیر نرخ ارز بر بهای تمام شده تولید 

آن مشخص شود، بازار خودرو ساماندهی می شود.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه در »طرح ساماندهی 

بازار و صنعت خودرو« از ظرفیت های بورس کاال استفاده 
می شود گفت: قیمت گذاری خودرو ارتباط چندانی با 
محل عرضه ندارد بلکه بحث اصلی این است که تغییرات 
نرخ ارز چه تاثیری در بهای تمام شده تولید خودرو دارد.

وی ادامه داد: باید مشخص شــود که از قیمت کنونی 
خودرو چه میزان حباب بوده و افزایش تولید، تا چه میزان 
می تواند قیمت ها را منطقی کند. براساس بررسی های 
انجام گرفته بخشی از تقاضاها که موجب افزایش قیمت 
شدید خودرو شده، تقاضای سفته بازی و سرمایه گذاری 
بوده و مصرفی نیســت. در دنیا نه تنهــا خودرو کاالی 
سرمایه ای محسوب نمی شود بلکه مانند برنج، یخچال 

و… مصرفی است.
نماینده کرمان با اشاره به اینکه مشکالت کنونی نظام 
اقتصادی موجب شــده، مردم به دنبال خرید کاالهای 
مصرفی مانند خودرو برای سرمایه گذاری باشند، ادامه 
داد: مادامی کــه تقاضای غیرواقعی موجــود در بازار با 
روش های واقعی حذف نشود، نگرانی از استمرار وضعیت 

کنونی وجود دارد.

مجلس چگونه قصد دارد بازار خودرو  را ساماندهی کند

خودرو در یک قدمی عرضه در بورس کاال

زنگنه:
 شایعه افزایش قیمت گازوئیل را 

تکذیب می کنم
وزیر نفت در پاسخ به ســوالی در خصوص شایعه 
افزایش قیمت گازوئیل از سوی دولت گفت: برای 

صدمین بار این شایعه ها را تکذیب می کنم.
به گزارش تسنیم، بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه 
امضای ۱3 قرارداد کالن  پژوهشی در حوزه ازدیاد 
برداشت  میدان های نفت با اشاره به اینکه پیش از 
این 9 قرارداد با دانشــگاه ها امضا شده بود، اظهار 
کرد: امروز نیز هشت دانشگاه جدید به این جمع 
پیوستند و هم اکنون مطالعه پژوهشی حدود ۵۰ 
درصد مخازن نفت و گاز کشور به دانشگاه ها سپرده 

شده است.
وی به فعالیت ده ها استاد و صدها دانشجو و محقق 
در این قراردادها اشاره کرد و افزود: بر مبنای این 
قراردادها، صدها مقاله و دستاورد پژوهشی حاصل 
می شود که کاربردی هستند و برای بایگانی انجام 
نشده اند. در واقع با امضای این قراردادها مأموریت 
افزایش بازیافــت میدان ها از نظــر تخصص به 
دانشگاه ها واگذار شده که حرکت مبارک و جدیدی 
است و پیوند ناگسستنی دانشگاه و صنعت برقرار 
شده است. وزیر نفت با بیان اینکه در قراردادهای 
پیشین برای قانع کردن صنعت بسیار تالش شد و 
دانشگاه ها نیز در این مسیر صبوری کردند، ادامه 
داد: خوشبختانه هم اکنون صنعت و دانشگاه با هم 
همراه شــده اند و در این ۱3 قرارداد نه تنها وزارت 
نفت فشاری نیاورد، بلکه خود دانشگاه ها به سرعت 

این کار را پیش بردند.
زنگنه با اشاره به اینکه ارزش نیروهایی که در این 
مسیر تربیت می شوند و ظرفیت های فناورانه ای که 
در کشور ایجاد می شود کمتر از ارزش نفتی که در 
آینده تولید می شود، نیست، تصریح کرد: افزون بر 
این قراردادهای پژوهشی، قراردادهای دیگری نیز 
در زمینه اکتشاف، پایین دستی نفت، پاالیش نفت، 

پاالیش گاز و پتروشیمی نیز امضا شده است.
وی با قدردانی از زحمات همه رؤســا، استادان و 
دانشجویان دانشگاه ها و همچنین همکاران نفتی 
گفت: فعالیت های پژوهشــی به صبر و حوصله 
بسیار نیاز دارد و در این راه نامالیمات نباید سبب 
کنار گذاشتن هدف شود. با گذشت زمان صنعت 
و دانشگاه به هم احســاس نیاز می کنند که این 
احســاس نیاز در نفــت به وجود آمــده و این دو 
هم اکنون با هم زندگی می کنند و این اتفاق برای 

من بسیار ارزشمند است.
وزیر نفت در پاسخ به میزان درآمدزایی افزایش یک 
درصد ضریب برداشت برای کشور توضیح داد: یک 
درصد افزایش ضریب بازیافت 7۵۰ میلیارد بشکه 
نفت 7.۵ میلیارد بشکه در نظر گرفته شود با نفت 
4۰ دالری 3۰۰ میلیارد دالر می شود، در صورتی 
که هزینه انجام شده به هیچ وجه به ۱۰۰ میلیون 
دالر هم نمی رسد. هم اکنون مطالعات انجام شده 
برای افزایش ضریب بازیافت میــدان آزادگان به 
مرحله ای رسیده است که می توان ۱۰ واحد ضریب 
برداشت از این میدان را بهبود بخشید که با تحقق 
این موضوع، حدود 2۰۰ میلیارد دالر ثروت بیشتر 

برای کشور ایجاد می شود.
وزیر نفت در پاسخ به ســوالی در خصوص شایعه 
افزایش قیمت گازوئیل از سوی دولت گفت: برای 

صدمین بار این شایعه ها را تکذیب می کنم.

اخبار
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بهروز نصیرمنش- اســتان البرز: مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان البرز اعالم کرد که با تالش کارکنان فنی 
ومهندسی این شــرکت تاکنون 99.9 درصد مناطق 
شــهری و ۸۶ درصد مناطق روســتایی استان تحت 

پوشش شبکه گاز طبیعی قرارگرفته اند.
حسین تقی نژاد درنشست با خبرنگاران اظهارداشت: 
ازمجموع ۱7 شهر استان البرز ۱۶ شهر تحت پوشش 
شبکه گازطبیعی بوده وشــهر کم جمعیت آسارا نیز 
درماه های آینده به شبکه سراسری گازخواهد پیوست. 
وی بیان داشــت: درمجموع 2 شهرســتان اشتهارد 

وفردیس با تکمیل شبکه گازررسانی درمناطق شهری 
و روستایی جزومناطق سبزکشورقرارگرفته اند، ضمن 
اینکه ۱۵۸ روستای اســتان تاکنون ازنعمت گازبهره 
مند شده اند. مدیرعامل شرکت گاز استان البرزگفت: 
اکنون نیز گازرســانی به 42 روستا درطالقان، هشت 
روستا دربخش آسارا واقع درجاده کرج-چالوس، چهار 
روستا درشهرستان ساوجبالغ وچهار روستا درنظرآباد 
درحال انجام است. اســتان البرز 2۸۸ روستا دارد که 
بیشتر روستاهای پرجمعیت استان زیرپوشش شبکه 

گاز قرارگرفته اند.

بهروز نصیرمنش - استان البرز: با حضور مدیرکل تأمین 
اجتماعی استان البرز مراسم تودیع آقای مهدی نژاد ومعارفه 
آقای مساوات به عنوان رئیس جدید شعبه سه انجام شد. 
در این مراسم مرتضی سالمی ضمن قدردانی از زحمات 
چهارساله آقای مهدی نژاد ایشــان را یکی ازموفق ترین 
رؤسای شعب معرفی نمودند. در ادامه ایشان با تقدیم حکم 
آقای مساوات را به عنوان رئیس جدید شعبه سه منصوب 

کردند. ایشان ضمن اشاره به اینکه آزمون انتخاب مدیران 
آینده راهی برای نشان دادن توانایی ولیاقت اشخاص بوده 
است آقای مساوات را یکی ازشش نفر برتر استان دانست. 
سالمی با ذکر این مطلب که طی صحبت هایی که با آقای 
دهدشتی داشتند درخواست نموده اند که تعداد بیشتری از 
افراد برتر این آزمون که رتبه باالتر آوردند را معرفی نموده تا 

دست برای انتخاب شخص الیق تر باز باشد. 

از ابتدای اجرای طرح دوگانه سوزکردن خودروهای 
عمومی )تاکسی  و انواع وانت بار( درکشور، تعداد 
 2۰۰ خــودرو در اســتان البرز بصــورت رایگان 

دوگانه سوزشدند.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه البرز فهیمه ســادات 
قلندرزاده سرپرســت روابط عمومی این شرکت 
گفت: با بازدید بعمل آمــده ازکارگاههای مجاز 
فرآیند تبدیل خــودرو به دوگانه ســوز، تاکنون 
بیــش از 2۰۰ خــودرو با نصب مخــزن وکیت 
مخصوص و ۱۰۰ خــودرو  نیــز درنوبت تبدیل 
شدن قراردارند.  قلندرزاده ضمن تأکید برثبت نام 
رانندگان خودروهای عمومی تاکسی و انواع وانت 
 gcr.niopdc.ir بارمتقاضی این طرح درسامانه
افزود: با تولید مخزن ازطریق منابع داخلی سرعت 
تبدیل خودروها به دوگانه سوزشدن افزایش یافته 
وشهروندان می توانند با مراجعه به سامانه فوق در 
این طرح رایگان شــرکت کنند. شایان ذکر است 
اولویت گازسوزکردن با خودروهایی است که زودتر 
درسامانه موردنظر با ثبت کدملی وشماره موبایل 

نوبت گیری نمایند.

بهروز نصیرمنش- استان البرز: عضوشورای شهر کرج 
با اعالم اختصاص ۱۶۰ میلیارد تومان برای ساماندهی 
روان آب ها گفت: یکی از وظایف شهرداری ها ارتقای 

بهداشت محیط ومدیریت آب های سطحی است. 
عباس زارع در آیین بهره بــرداری ازکلکتورهای جمع 
آوری روان آب هــای ســطحی که بــا حضورجمعی 
ازمسئوالن و اصحاب رسانه درسالن شهدای شهرداری 
کرج برگزارشد، با بیان اینکه بخش عمده ای از روان آب 
های سطحی مهارشده وعملکرد خوبی در راستای مقابله 
با سیالب ها مشاهده می شود، اظهارداشت: جاری شدن 
سیالب ها وفاضالب های سطحی درسال های گذشته 
سبب آلودگی زیست محیطی شده بود و به راستی کار 
بزرگی انجام شده است. وی با بیان اینکه »اکنون با اجرای 
پروژه بزرگ کلکتورها این معضل زیست محیطی درحال 
ساماندهی و مهارکامل اســت« تصریح کرد: موقعیت 
جغرافیایی شهر ونبود سیســتم مناسب جمع آوری 
آبهای سطحی سبب شد تا بخشــی ازکرج همواره با 
مشکالت بهداشتی به ویژه درمواقع بارندگی ها مواجه 
شود وضمن به زحمت انداختن شهروندان، هزینه های 

مضاعفی را به مدیریت شهری تحمیل نماید. اقدام به راه 
اندازی کلکتورها یکی از نیازهای زیرساختی و اساسی 
شهر بوده اســت. این مســئول ادامه داد: درسال های 
گذشته با کمترین بارش، روان آب ها درسطح مناطقی 
ازکرج مانند هسته مرکزی شــهر، سهرابیه و اخترآباد 
سبب مشکالت زیست محیطی وحتی انتقال بیماری 
ها به منازل می شد که البته اکنون این مشکل تا حدود 
زیادی مرتفع شده اســت، یکی از وظایف شهرداریها 
ارتقای بهداشت محیط شهری ازجمله جمع آوری زباله 
ها، مبارزه با موش وحشــرات موذی و مدیریت آبهای 

سطحی و روان آبها است.

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: دردولت تدبیر وامید بالغ 
بر ۱2۰۰ میلیارد تومان صرف اجرای طرحها و زیرساخت 
های آب وفاضالب استان البرز شده است. مهندس مهدی 
زاده مدیرعامل آبفای البرز با اعالم این خبر اظهارداشت: از 
ابتدای سال ۱392 تا پایان سال ۱39۸ بالغ بر ۱2۰۰ میلیارد 
تومان صرف ایجاد زیرساخت های آب وفاضالب دراستان 
البرز شده است که مبلغ ۶4۰ میلیارد تومان دربخش آب 
و۵۶۰ میلیارد تومان دربخش فاضالب هزینه شده است. 
وی با اشاره به سهم 3۰ درصدی اعتبارات درآمد عمومی، 
۱3 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی و ۵7 درصد 
منابع مالی داخلی شرکت آبفای البرز افزود: با هزینه کرد این 

مبلغ، پروژه های زیربنایی مهمی به بهره برداری رسیدند که 
می توان دربخش آب به افزایش ظرفیت تصفیه خانه آب به 
میزان ۱۰۰۰ لیتر برثانیه، احداث سامانه برداشت ساالنه آب 
به میزان 3۵ میلیون مترمکعب از سد طالقان، ساخت وبهره 
برداری از 9۵۰۰۰ مترمکعب حجم مخزن، حفر وتجهیز 
۱۰3 حلقه چاه، احداث سامانه آب شیرین کن شهر اشتهارد 
به میزان ۵۰۰۰ مترمکعب درشبانه روز، انتقال آب ازتصفیه 
خانه آب شماره 2 به مهرشــهر وکمالشهر با احداث خط 
انتقال به طول 9 کیلومتر وایجاد سامانه انتقال وتوزیع آب 
تصفیه شده درشهر جدید هشتگرد اشاره نمود.   وی درپایان 
با اشاره به افزایش جمعیت ساالنه یکصد هزارنفر درسطح 
استان اذعان داشت: درادامه ارتقاء خدمات رسانی به مردم 
شریف، این شرکت درنظر دارد طی سال ۱399 با حفر چاه 
های فلمن درحاشیه رودخانه های کرج وکردان واحداث 
مدول سوم تصفیه خانه آب شــماره 2 ، مقدار 7۵۰ لیتر 
برثانیه به منابع آب شرب اضافه نماید و دربخش فاضالب 
هم برنامه افتتاح دو تصفیه خانه فاضالب کرج وشهرجدید 
هشتگرد را با فرآیند های تصفیه پیشرفته به ظرفیت 3۸۰ 

هزار نفر برای هفته دولت سال ۱4۰۰ عملی نماید.

علیرضــا نصیرمنش- اســتان البرز: یکــی ازمزایای 
کالنشــهرکرج شیب مالیم شمال شــرقی به سمت 
جنوب غربی آن است که با احداث کلکتورهای جمع 
آوری روان آب ها می شود شدیدترین آب گرفتگی ها 

را درمدت زمان کوتاهی رفع کرد. علی کمالی زاده در 
آیین بهره برداری ازکلکتورهای جمع آوری روان آب 
های سطحی درسیزدهمین هفته ازشنبه های جهادی، 
اظهارداشت: کلکتور آب های سطحی یکی ازپروژه های 
مهم شهری است که شهروندان از اهمیِت آن کمتر آگاه 
هستند. وی با اشاره به شــیب مالیم شمال شرقی به 
سمت جنوب غربی کرج، گفت: این یکی ازمزایای این 
کالنشهر است چرا که ســخت ترین وشدیدترین آب 

گرفتگی ها را می شود درمدت زماِن کوتاهی برطرف 
کرد. این مسئول رفع آبگرفتگی درکمترین زمان ممکن 
را با توجه به اهمیت تردد آسان شهروندان در روزهای 
بارانی ضروری دانست وضمن اشــاره به تغییر اقلیم، 
افزود: بارش هایی که درسال های گذشته طی چند روز 
اتفاق می افتاد امروز ممکن است در یک روز وظرف چند 
دقیقه و البته با شدت بیشتری خود را نشان دهد که این 
موضوع امنیِت شهر را با چالش مواجه می کند. کمالی 

زاده ادامه داد: برهمین اساس مجموعه مدیریت شهری 
اقدام به تأمین و اختصاص بودجه جهت احداث کلکتور 
آب های سطحی با تعداد باال کرده است. شهردارکرج 
افزود: احداث پنج کلکتور دردستور کارمدیریت شهری 
قرارگرفته کــه امروز به بهره برداری رســید. به گفته 
این مســئول؛ برای تاب آوری بیشترکالنشــهرکرج 
 به موازات کلکتورهــا، چاه های جذبــی نیز درحال

 احداث هستند. 

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: مدیرکل آموزش 
وپرورش اســتان البرز از اجرای پروژه کنترل وزن 
وچاقی دانش آموزان درمدارس استان همزمان با 

آغازهفته تربیت بدنی خبرداد.
ساالرقاسمی درحاشــیه اعزام ســومین کاروان 

توزیع تجهیزات و اقالم ورزشــی وبهداشــتی به 
مدارس استان گفت: به علت شیوع ویروس کرونا و 
درخانه ماندن افراد، تحرک دانش آموزان کم شده 
وسالمتی آن ها را به خطر انداخته است. وی افزود: 
یکی از علل اصلی که سالمت امروز وفردای نسل 

درحال رشد را به مخاطره می اندازد، شیوع افزایش 
وزن وچاقی درسنین خردســالی ودانش آموزی 
است. قاســمی ادامه داد: درهمین راستا معاونت 
تربیت بدنی وســالمت وزارت آمــوزش وپرورش 
دســتورالعمل پروژه »کنترل وزن وچاقی دانش 

آموزان با رویکرد ترویج سبک زندگی فعال وسالم« 
به استان ها ابالغ کرده است. 

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز عنوان کرد:

بهره مندی 9/99 درصد مناطق شهری از نعمت گاز طبیعی

با حضور مدیرکل تأمین اجتماعی استان البرز صورت گرفت؛

انتصاب رؤسای شعب یک و سه اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز

بیش از 200 خودرو عمومی 
در البرز دوگانه سوز شدند

عضو شورای شهر کرج:

۱۶۰ میلیارد تومان برای ساماندهی روان آب ها تخصیص یافته است
مدیرعامل آبفای البرز خبر داد:

۱۲۰۰ میلیارد تومان برای زیرساخت های آب وفاضالب استان البرز هزینه شد

شهردار کرج گفت:

احداث کلکتورهای جمع آوری روان آب ها از پروژه های مهم شهری است

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز خبر داد:

اجرای پروژه کنترل وزن وچاقی دانش آموزان درمدارس استان همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

آرامش قیمت ها در بازار طال و سکه
بازار سکه و طال روز گذشته )دوشنبه( پس از چند روز تجربه افزایش قیمت، روزی آرام را گذراند و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به بهای ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد.  سکه 

تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز مشابه روز گذشته به ارزش ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش رسید. همچنین نیم سکه به بهای ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه به قیمت سه 
میلیون و ۹۳۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز به ارزش دو میلیون و ۸۰ هزار تومان معامله شد. عالوه بر این در بازار طال نیز روز گذشته بهای یک گرم طالی خام ۱۸ عیار به ارزش یک 

میلیون و ۲۲۸ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طال نیز ارزش پنج میلیون و ۳۲۱ هزار تومان را ثبت کرد که نشان دهنده کاهش قیمت حدود ۵۰ هزار تومانی است.

آگهي مناقصه عمومي 
شهرداری کرج درنظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر، پروژه مندرج درجدول ذیل را ازطریق مناقصه عمومی به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
مبلغ پروژه به شرح پروژهردیف

ریال
مبلغ سپرده به 

ریال
درصد غیرنقدی رتبه الزم

قرارداد 

۱
تجدید )۱( مناقصه احداث بــازار روز)میوه وتره بار( 
درمناطق کم برخوردار منطقه شش توسط سازمان 

عمران وبازآفرینی فضاهای شهری- تا سقف اعتبار 
٪ 5۰رتبه 5 ابنیه5/۱5۰/۰۰۰/۰۰۰۲57/5۰۰/۰۰۰

۱- سپرده شرکت درمناقصه به یکي از روشهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت 9۰ روز اعتبارداشته وقابل تمدید باشد و یا واریزفیش 
نقدي به مبلغ فوق به حساب 7۰۰7۸۶94۸۶23 بانک شهر. 2- برندگان نفر اول ودوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد 
شد. 3- شهرداري کرج در رد یا قبول هریک ازپیشنهادها مختار است. 4- مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 7۰۰7۸۵3۱379۵ نزد بانک 
شهرشهرداري واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. ۵- متقاضیان مي توانند ازتاریخ انتشار آگهي جهت خرید اســناد مناقصه به اداره امورقراردادها وپیمانها واقع درمیدان 
توحید- بلواربالل شهرداري کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. ۶- درهرصورت مدارک مندرج در اســناد مناقصه مالک فروش اسناد ومتعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 
7- توضیح اینکه به غیر ازسپرده شرکت درمناقصه کلیه اسناد ومدارک مربوط به پیمانکاران شرکت درمناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. ۸- الزم به ذکر است هنگام 
خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت درسایت sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاي مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهي تغییرات 
اعضاي شرکت، کد اقتصادي وگواهینامه صالحیت ایمنی معتبر یا ارائه مدارک مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامي میباشد. 9- شرکت کنندگان درمناقصه مي بایست کلیه 
فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه درپاکت مربوطه قراردهند. ۱۰- سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج 
است. ۱۱- پیشنهادات مي بایست درپاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الک وممهور به مهرشرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 
مورخ 99/7/۱3 به آدرس کرج- میدان توحید- بلواربالل دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده شود. ۱2- پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 99/7/۱4 درکمیسیون 

عالی معامالت شهرداری کرج )دفترشهردار( مطرح و پس از بررسی وکنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3۵۸924۱۸- 3۵۸9242۱-۰2۶ تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید. 

اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج
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وفور کاال به دلیل ناتوانی مردم در خرید است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

تورم عامل اصلی افزایش خط فقر است و شاهد هستیم آمارهای مبلغ جدید خط فقر ماهانه اعالم می شود. در هیچ کجای دنیا کشوری را پیدا نمی کنید که دچار تورم باشد و حقوق کارگرها و کارمندان آن نسبت به آن تعدیل شود. این بدان معناست 
که دولت باید به افزاش قیمت ها توجه داشته باشد. هنگامی که تورم ماه به ماه و لحظه ای اتفاق می افتد نمی توان برای کشوری که تورم 40 درصدی دارد حقوق ها را ماهانه تغییر داد. تنها و بهترین راه حل کاهش افراد زیر خط فقر این است که قیمت ها 

کنترل شود. متاسفانه این تنها موضوعی است که دولت به آن توجهی ندارد. تغیییر دستمزدها موجب رشد تورم می شود و با افزایش دستمزدها کاالها هم به دنبال آن گرانتر خواهند شد. 
خود دولت باید عاقالنه تر عمل کند و با مشاهده روند افزایشی قیمت ها قدرت خرید را نیز تعدیل کند. در حال حاضر دولت همواره از وفور کاال و نبود کمبود در بازارها سخن می گوید اما این در حالی است که وفور کاال به دلیل ناتوانی در خرید است. قدرت 

خرید کاهش بسیاری داشته و مشاهده ویترین های پر از کاال به دلیل افزایش قیمت هاست. جای تعجب است که چطور دولت می تواند اینقدر بی اعتنا به افزایش قیمت باشد و نام آن را تحمل از سوی مردم بنامد. 
اینکه دولت می گوید من واقف هستم و می دانم مردم در مضیقه اند چطور نمی تواند حتی قیمت تخم مرغ را کنترل کند. امروز تحریم ها و نرخ ارز عامالن اصلی رشد تورم هستند. از ابتدای سال تا به امروز شاهد افزایش 100 درصدی نرخ ارز هستیم. به 
عبارت واضح تر مهم ترین دالیل باالبودن نرخ تورم در اقتصاد ایران، گران بودن نرخ ارز، تداوم تحریم های خارجی و نظارت ناکافی داخلی در بخش های مختلف اقتصادی است که منجر به ایجاد اقتصاد داللی و احتکار شده است. برخی تصمیمات باعث شد 

نرخ ارز از کنترل دولت خارج شود و البته تحریم ها هم تأثیر خودش را می گذارد اما دلیل اصلی نیست. بنابراین این تورم صد درصد را نمی توان با تغییر دستمزد جبران کرد چراکه فشار بر هزینه های عادی جاری خواهد شد. 
متاسفانه تالش برای ایجاد رفاه اقتصادی در ایران کافی نیست چرا که حرف و عمل ها با یکدیگر همخوانی ندارد. در تعیین خط فقر می توان حداقل درآمد ها را مالک قرار داد. برخی زنده ماندن افراد را ضمن مصرف حداقل مواد خوراکی، معیاری برای خط 

فقر می دانند. البته اینکه چه نوع مواد غذایی در این سبد قرار دارد، می تواند جای بحث باشد. 

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران گفت: سازمان 
حمایت مصرف کنندگان موافقت کرده تعرفه کمیسیون 
مشاوران امالک به 0.۳ درصد از هر یک از طرفین معامله، 
بدون در نظر گرفتن سقف قیمت افزایش یابد. در حال 
حاضر نرخ کمیسیون و حق داللی مشاوران امالک طبق 
مصوبه اسفندماه 1۳۹4 کمیســیون نظارت اداره کل 
صمت اســتان تهران، حق الزحمه دفاتر امالک تا ۵00 
میلیون تومان نیم درصد و از ۵00 میلیون به باال ۷۵ صدم 
درصد از هر طرف معامله تعیین شــده است.با توجه به 
اینکه قیمت مسکن در دو سال اخیر رشد مهارنشدنی ای 
را تجربه کرده، درآمد مشاوران امالک و واسطه های ملکی 

نیز بر همین اساس از رشد خوبی برخوردار بوده است.
به عنوان مثال، حق کمیســیون یک واحد ۶0 متری در 
منطقه ۵ که بر اساس اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت 
هر متر مربع واحد مسکونی در این منطقه، ۲۸ میلیون 
تومان بوده و ارزش این واحد، 1 میلیارد و ۶۸0 میلیون 
تومان خواهد بود، با احتساب اخذ ۷۵ صدم درصد از هر 

یک از طرفین معامله، ۲۵ میلیــون و ۲00 هزار تومان 
برآورد می شود.این در حالی است که مالیات های مربوطه 
از هر قرارداد، شــامل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و 
همچنین مالیات نقل و انتقال امالک، به ترتیب از خریدار 
و فروشنده دریافت می شــود و ارتباطی با مشاور امالک 
ندارد.حال، اتحادیه مشاوران امالک از مراجع گوناگون از 
جمله وزارت صمت به عنوان نهاد باالدستی و وزارت راه و 
شهرسازی به عنوان نهاد سیاست گذار در بخش مسکن، 
درخواســت کرده تا با افزایش نرخ تعرفه داللی مسکن 
موافقت کنند. پیشــنهاد اتحادیه مذکور، ۸ دهم درصد 
)0.4 درصد از هر یک از طرفین معامله( از کلیه معامالت 
مسکن بدون داشتن محدودیت سقف یا کف قیمت مسکن 
بوده است؛ اما سازمان حمایت به اخذ ۶ دهم درصد )0.۳ 
درصد از هر یک از طرفین قرارداد( موافقت کرده؛ هر چند 
که هنوز پیشنهاد سازمان حمایت به کمیسیون نظارت 
وزارت صمت ابالغ نشده تا این کمیسیون، نرخ های جدید 

را به اتحادیه مشاوران امالک ابالغ کند.

طرح یارانه دســتمزد که از ســال گذشته در مناطق 
کم برخوردار کشور در حال اجراست، توانسته منجر 
به جذب ۶ هزار و ۷۵۲ نفر شــغل اولی با سقف سنی 
۳۵ سال شود.سال گذشــته برای توسعه اشتغال در 
بنگاه های خرد، کوچک و متوسط مناطق غیربرخوردار 
و البته بهره مند شدن از ظرفیت های دانش آموختگان 
دانشگاهی در شرایط بحران اقتصادی، طرحی تحت 
عنوان »یارانه دستمزد« از ســوی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در ۸ استان شــامل ایالم، کردستان، 
چهارمحال و بختیاری، خراســان جنوبی، کرمانشاه، 
سیستان و بلوچســتان و کهگیلویه و بویراحمد اجرا 
شد تا از این طریق ۵ هزار و ۸۷۹ نفر تا پایان سال ۹۸ 
مشغول به کار شوند. بر اساس این طرح، به کارآفرینان 
بخش خصوصی و تعاونی که نیروی کار جدید و عمدتاً 
فارغ التحصیالن دانشگاهی که شغل اولی هستند را 
جذب کنند ۳0 درصد حداقل دستمزد به عنوان یارانه 
دستمزد به مدت 1۲ ماه پرداخت می شود. هر کارفرما تا 
۵0 درصد نیروهای بیمه شده فعلی خود می تواند در این 
طرح جذب نیرو داشته باشد. از ویژگی های شاغلین باید 
به این مساله اشاره کرد که این افراد باید بین ۲0 تا ۳۵ 
سال داشته و فاقد سابقه بیمه پردازی برای مدت سه ماه 
یا بیشتر باشند. البته برای زنان سرپرست خانوار بیکار 

متقاضی شغل اولی، رعایت شرط سنی الزامی نیست.
همچنین در طرح پرداخت یارانه دســتمزد، ســرانه 
هر بنگاه در ارتباط با جذب نیروی کار شــغل اولی به 
طور متوســط 4.۸ نیروی کار بوده است.در واقع این 

طرح یک نوع ابزار تشویقی اســت که در قالب آن، به 
صورت ماهانه ۳0 درصد از دســتمزد نیروی کار، به 
کارفرما پرداخت می شود که طبق گفته معاون توسعه 
اشتغال و کارآفرینی وزارت کار منابع این طرح از محل 
منابع پیش بینی شده اشتغال در قانون بودجه سنواتی، 
کمک های مردمی و منابع ناشی از اجرای هدفمندی 

یارانه ها تامین می شود.
البته طبق اعالم وزارت کار، کارگاه های دانش بنیان و 
استارتاپ ها با معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، کارگاه های دارای نشــان ســبز از سازمان 
محیط زیست، کارگاه های دارای نشان اقتصاد مقاومتی 
از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگاه های برگزیده 
در جشنواره های ملی ســاالنه کار آفرینی و تعاونی در 
اولویت پرداخت یارانه دستمزد قرار دارند.در این بین با 
توجه به هدف گذاری های صورت گرفته، پی گیری ها 
از وزارت کار حکایت از آن دارد که یک هزار و ۷14 بنگاه 
اقتصادی طی سال ۹۸ در این طرح مشارکت کردند و 
اگرچه هدف ایجاد اشتغال برای ۵ هزار نفر بود اما تعداد 
۶ هزار و ۷۵۲ نفر توانستند از طریق اجرای این طرح در 
مناطق ۸ گانه شاغل شوند که تعداد 4۶۲ نفر از شغل 
اولی های جذب شده سرپرست خانوار بوده اند. استان 
لرستان با بیشترین سرانه )۹.۷ نفر( و استان کردستان 
)۲.1( پایین ترین سرانه را کسب کردند . بنگاه های باالی 
۵0 نفر کارکن در بخش صنعت و همچنین بنگاه های 10 
تا 4۹ نفر کارکن فعال در بخش خدمات دارای بیشترین 

ظرفیت جذب نیرو بوده اند.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران از افزایش ۳0 
درصدی تولید پسته نسبت به سال گذشته خبر داد و 
گفت: قیمت آجیل در سقف قرار داشته و وقتی عرضه و 
تقاضا متناسب شود، بازار متعادل خواهد شد.مصطفی 
احمدی در خصوص وضعیت بازار خشــکبار ، اظهار 
داشت: قیمت آجیل و خشکبار  به چندعامل یعنی 
تولید، عرضه و تقاضا و قیمت ارز بستگی دارد. با توجه 
به اینکه صادرات و واردات با ارز انجام می شود، نرخ ارز 

می تواند تأثیر گذار باشد.
وی با اشاره به اینکه خداروشکر در اکثر اقالم، تولید 
حدود ۳0 تا 40 درصد افزایش یافته اســت، گفت: 
نرخ ارز باعث گرانی برخی اجناس شــد که دلیل آن 
نیز این بود، وقتی در اول فصل جنســی گران شود، 
برای آجیل فروش خوب نیســت، زیرا همیشــه در 
ابتدای فصل برداشــت و تولید جنس ارزان می شود 
و کمبودی نیز وجود ندارد.رئیــس اتحادیه آجیل و 
خشکبار تهران خاطر نشان کرد: در حال حاضر قیمت 
ها به دلیل ارز گران شده و حتی برخی از فروشندگان 
نیز  نمی فروشند زیرا عده ای ترجیح می دهند صادر  

و یا از مرز عراق قاچاق کنند.همچنین کشاورز و تولید 
کننده اصلی نیز تمایل دارنــد اجناس خود را به این 

افراد بفروشند.
احمدی با اشاره به اینکه سال گذشته یک فرد عراقی 
۳ دالر برای خرید یک کیلو تخمه هزینه می کرد، 
ولی االن با یک تا یک و نیم دالر می تواند خرید انجام 
دهد گفت: بنابراین تعادل به هم ریخته و رکود تورم 
نیز وجود دارد زیرا بر خالف عرضه، تقاضایی در بازار 
ما وجود ندارد.البته باید بدانیم که در شهریور و مهر 
ماه معموال تقاضا وجود ندارد و بیشتر خریدها از برج 
۸ و ۹ شروع می شود.وی در پاسخ به این سوال که 
وقتی االن قیمت ها افزایش یافته، آیا قبل از عید نیز 
مجدد احتمال افزایش وجود دارد، تصریح کرد: بعید 
است قیمت ها مجدد برای عید گران شود زیرا قیمت 
های فعلی در سقف قرار دارد. تجربه نشان داده که 
وقتی قبل از فصل خرید یعنی عید، اجناس گران 
شود، به دلیل نبود تقاضا قسمت ها شکسته شده 
و وقتی بازار به تعادل عرضه و تقاضا برسد، تعادل 

ایجاد می شود.

نرخ تورم باال در ســال های 
اخیر منجر به رشد قابل توجه 
خط فقر در شهر تهران و سایر 
نقاط کشور شده است. بنابر 
اظهارات مســئوالن در حال 
حاضر خط فقر 10میلیون تومان شــده و این در حالی 
است که کارگران هنوز ۲ میلیون دریافتی دارند. در این 
بین برخی از کارگران درآمد حداقلی داشــته و برخی 
دیگر هیچ درآمدی ندارند. خط فقر در اردیبهشت ماه ۹۸ 
هشت میلیون تومان اعالم شد اما متاسفانه امروز نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته خط فقر به 10 میلیون تومان 

رسیده است.  براســاس بررسی های مرکز پژوهش های 
مجلس، نرخ تورم باال در ســال های اخیر منجر به رشد 
قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده 
است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه 
منجر به رشد نرخ فقر در این سال ها شده است و شواهد 
موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال های 1۳۹۸ 

و 1۳۹۹ دارد. 
مرتضی افقه کارشــناس اقتصادی در ایــن رابطه می 
گوید: این روند سالهاست ادامه دارد؛ سالهاست که نرخ 
تورم با ســرعت بیشتری از افزایش دســتمزد، افزایش 
پیدا می کند؛ نتیجه هم این اســت که هر ســاله تعداد 
بیشــتری به زیر خط فقر ریزش می کننــد؛ آمارها هم 
 نشان می دهد که تعداد خانوارهای زیر خط فقر به شدت 

نگران کننده است.

اما دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور 
با اشاره به اینکه کارگران در مشکالت معیشتی گرفتار 
شــده اند گفت: درخواســتمان از دولت این است که با 
برگزاری جلسه شــورای عالی کار فکری برای کارگران 
کند. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران کشور در گفت وگو با تسنیم، درباره مشکالت 
معیشــتی کارگران گفت: یکی از مهمترین مشکالت 
کارگران بحث معیشتی است. در حال حاضر خط فقر 10 

میلیون تومان است. 
کارگران هنوز ۲ میلیون و خــورده ای دریافت می کند. 
ابوی با بیان اینکه هزینه کارگران به غیر از تأمین معاش 
در بحث بهداشتی افزوده شده است گفت: قبل از معیشت 
کارگران دغدغه امنیت شغلی داشتند, عمده کارگرانی 
که در بخش خدمات فعالیت داشتند با مشکالت متعدد 

بیکاری و معیشتی دست و پنجه نرم می کنند. زندگی 
کارگران با این میزان درآمد نمی گردد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور 
بیان کرد: وظیفه دولت است که شورای عالی کار را تشکیل 
دهند و راهکاری برای معیشت کارگران تدبیر کند. ابوی 
با اشاره به اینکه درآمد برخی کارگران کم شده یا به صفر 
رسیده اســت و از طرف دیگر هزینه ها باال رفته، عنوان 
می کند: کارگران در شرایط عادی قادر به تامین معیشت 
خود نیســتند. آنها اگر قرارداد داشــته باشند و حقوق 
حداقلی بگیرند، در بهترین حالت یک سوم هزینه های 
خود را تامین می کنند. کارگری که به نان شب محتاج 
است و نان خالی و سیب زمینی آب پز سهم سفره های 
کارگران است. چطور قرار است مواد ضدعفونی کننده 

بخرد یا با تغذیه مناسب ایمنی بدن خود را افزایش دهد.

خط فقر 10میلیون؛ حقوق كارگران هنوز 2 میلیون

دست تورم بر گلوی فقرا
 درآمد برخی كارگران به صفر رسیده است                                                                          نان خالی و سیب زمینی آب پز سهم سفره های كارگران
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عضو هیئت مدیره شــرکت بازآفرینی شهری گفت: 
در قالب تفاهم نامه ساخت ۵0 هزار واحد مسکونی 
که بین وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( منعقد شده احداث حدود ۲1 هزار مسکن 
برای اقشار کم درآمد جامعه در دستور کار قرار گرفته 
است.روز یکشنبه در راستای اجرای قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تفاهم نامه ای بین 
شرکت بازآفرینی شهری به نمایندگی از وزارت راه و 
شهرسازی و شرکت توسعه گران عمران ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( منعقد شد. طبق این برنامه ۲1 هزار 
واحد مسکونی در 1۶ استان کشور ذیل برنامه تولید 
۵0 هزار واحد احداث می شــود. مجید روستا، عضو 
هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری در این خصوص 
گفت: در قالب این تفاهم نامه، شــرکت بازآفرینی 
شهری ۲ میلیون و 1۳۹ هزار مترمربع از زمین های در 
اختیار خود واقع در محدوده قانونی شهر ها را در اختیار 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به منظور احداث مسکن 

برای اقشار کم درآمد قرار می دهد.
وی افزود: این اراضی ســرمایه شــرکت است که به  

ساخت مسکن اختصاص می یابد و منابع حاصل از 
آن را در بافت های ناکارآمد هزینه می کنیم. به طور 
مثال یا ساکنین بافت را به این مناطق انتقال می دهیم 
و یا از طریق منافع این سرمایه گذاری، برنامه نوسازی 
و بهسازی بافت را پیش می بریم.عضو هیئت مدیره 
شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه  تفاهم نامه 
با ستاد اجرایی به صورت epc  منعقد می شود که ستاد 
در راستای مسئولیت اجتماعی خود هیچ حق الزحمه 
ای دریافت نمی کند گفت: ما زمین، تســهیالت و 
پروانه را تامین می کنیم.   منابع در نظر گرفته شده 
برای هر واحد در تهران و سایر کالنشهرها بین ۲۲0 تا 
۲۵0 میلیون تومان است که به صورت وام با نرخ سود 
1۸ درصد و مدت بازپرداخت 1۲0 ماهه از متقاضیان 
دریافت می شود. روستا تصریح کرد: یکی از پروژه ها در 
قالب تفاهم نامه با ستاد اجرایی فرمان امام )ره( احداث 
۵۲00 واحد در چابهار است.   البته در منطقه سیستان 
و بلوچستان 1000 واحد مسکونی نیز از سوی شرکت 
بازآفرینی و توسط بسیج سازندگی احداث خواهد شد 

که به زودی عملیات اجرایی آن شروع می شود.

شــاخص کل بــورس روز 
گذشــته با ثبت جمعا ۵۲ 
هزار واحد افت در معامالت، 
به کانال 1.۵ میلیون واحد 
سقوط کرد و روی 1 میلیون 
و ۵۹۹ هزار واحد ایستاد. به گفته فعاالن بازار این افت 
شاخص سهام نشان دهنده بیشترین تغییر مالکیت 
حقیقی و حقوقی در بازار بوده و به معنای تشدید خروج 
پول حقیقی اســت. این در حالی است که با ثبت ۵۲ 
هزار واحد افت در معامالت ارزش معامالت در آستانه 
۸ هزار میلیارد تومان ایســتاده و کاهش بیش از یک 
درصدی 4۶۲ سهم را شاهد هستیم. کارشناسان بازار 
سرمایه صف های فروش موجود در بورس را حاصل 
ترس از آینده بــازار برای افراد تــازه وارد می دانند و 
بازگشت اطمینان از حمایت دولت را بهترین راهکار 

برای ایجاد ثبات در این بازار معرف می کند. به اعتقاد 
فعاالن بازار نوسانات قیمت ارز و اظهارات ضد و نقیض 
در مورد ادامه حمایت ها از بورس، شاخص را با بحران 
مواجه کرده است. از سوی دیگر سهامدارانی که به امید 
سرمایه گذاری کوتاه مدت نقدینگی شان را وارد بازار 
سهام کرده اند به دنبال نوسانات اخیر شاخص، با هجوم 
به سمت درهای خروج، بازار را ملتهب کرده اند این در 
حالی است که به گفته معامله گران، بازار ممکن است با 

اصالحات قیمتی بیشتری هم روبه رو شود.
کارشناسان بازار بورس همچنین معتقدند که دولت 
متهم ردیف اول این نابه سامانی های اخیر بورس است. 
اگر دولت برنامه ریزی درست و مناسبی داشت امروز 
بازار به این روز نمی افتاد، باید دقت کرد که اعتماد رکن 
اول هر بازاری اســت و زمانیکه اعتماد سهام داران و 
فعاالن به بازار سهام خدشه دار شود، آن زمان است که 
باید نگران شد، متاسفانه امروز نیز این اتفاق رخ داده 
و باید دید که دولت چه زمانی می خواهد به حمایت 

اصولی از بازار سرمایه بپردازد.

با عرضه های سنگین در آخرین روز تابستان بازار سهام وارد كانال 5/1 میلیون واحدی شد

نقره داغ سهامداران در آخرین روز تابستان
دولت متهم ردیف اول نابه سامانی های بورس

تداوم فاز اصالحی بازار سرمایه 
حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه

انتظارات زیادی از شاخص دو میلیونی بازار بورس ایجاد شد که همان موقع هم هشدارها در زمینه ریزش ها و روند اصالحی سهام داده شد. زمانی که تمام مردم به سمت بازار سرمایه به دلیل رشد ارزش سهام حرکت کردند تاکید 
بسیاری داشتیم که این افزایش ارزش ها در آینده روند اصالحی به خود خواهد گرفت و بهتر است مردم سرمایه های اصلی زندگی خود را برای ورود به بورس هزینه نکنند. اینکه مبتدی ها با وام یا قرض در بورس سرمایه گذاری 

کردند بسیار خطرناک است. سرمایه گذاری در بازار سرمایه به کسانی پیشنهاد می  شود که پول مازاد دارند و برای حفظ ارزش سرمایه خود بورس را انتخاب می کنند و ریسک آن را هم می پذیرند.
به عبارتی بورس طی این چند وقت اخیر با رشد خارق العاده ای روبرو بود، همین مسئله باعث شد که بسیاری از مردم نیز به بورس جذب شوند و بازار سهام روز های بسیار پر رونقی را پشت سر بگذارد، با توجه به این موضوع جریان 

نقدینگی به بورس سرازیر شد و این موضوع رشد بازار را بیش از پیش کرد. 
بازار سرمایه آمادگی الزم را برای جذب این میزان نقدینگی و استقبال مردم را نداشت، زیرا بازاری کم عمق و کوچک و ناشناخته ای در اقتصاد ایران است که یک دفعه با استقبال بی نظیر مردم برجسته شد و دولت هم روی آن مانور 
داد ولی از این فرصت برای ایجاد رونق و تامین نقدینگی تولید استفاده نشد. دولت به واسطه کسری بودجه نیاز به تامین مالی داشت و نگاهش به بازار سرمایه برای تامین مالی بود و با حمایت خود نقدینگی را به سمت بورس هدایت 

کرد اما نتوانست به اهداف خود در جهت تامین کسری بودجه، کنترل بازارهای خودرو و مسکن و...، فروش اوراق مشارکت برسد.
البته معلوم بود این مقطع مقاومت نقطه ای اساسی است و قیمت سهم ها را نه داده های اقتصادی تایید می کرد و نه عوامل بنیادینی که در رشد شاخص موثر بودند، از این رو عقب نشینی شاخص از این مرز روانی آغاز شد و در روزهای 
آتی نیز این وضعیت ادامه می یابد. این روند از مدت ها قابل پیش بینی بود، اما در این بین اتفاقاتی افتاد که روند اصالحی را با شدت بیشتری مواجه کرد. در این بین آزادسازی ۳0 درصد دوم سهام عدالت که باعث افزایش فشار فروش 
شد و همچنین حواشی و عملکرد ضعیفی که بر سر عرضه صندوق ETF پاالیشی یا همان دارا دوم رخ داد، باعث شده که سهام داران دچار این حس شوند که دیگر دولت نمی خواهد به مانند گذشته از بازار حمایت کند. در این رابطه 

افزایش نرخ سود بانکی به صورت خزنده طی چند وقت اخیر و همچنین عرضه اوراق سلف نفتی هرچند که لغو شد، موجبات آن را فراهم آورد که بازار سهام یک اصالح شدیدی را تجربه کند.
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حدود ۷ هزار نفر شاغل شدند

جزئیات اجرای طرح یارانه دستمزد

جزییات ساخت ۲۱ هزار مسکن برای کم درآمدها

افزایش 30 درصدی تولید پسته كشور

آجیل با افزایش نرخ ارز گران تر شد

این هم اضافه شود به قیمت نجومی خانه؛

موافقت سازمان حمایت با افزایش حق کمیسیون بنگاه های امالک
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سوء استفاده دالالن مسكن از وضعيت نابه سامان 
سايت های اينترنتی

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: احراز هویت آگهی دهندگان در سایت های اینترنتی 
وضعیت این حوزه را سامان می دهد، قطعا باید شرایطی ایجاد شود که فروشندگان واقعی 
مسکن تنها بتوانند در ســایت های اینترنتی آگهی بدهند و از ورود و فعالیت دالالن 

جلوگیری شود.
احمد محرم زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، برنامه ریزی دستگاه قضا 
برای احراز هویت آگهی دهندگان در سایت های اینترنتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این 

اقدام می تواند به وضعیت بی ضابطه سایت های اینترنتی ساختار و نظم دهد.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: متأسفانه در سال 
های اخیر شاهد بودیم که دالالن از نبود ســاختار و چارچوب در سایت های اینترنتی 
سوء استفاده کرده و اقدام به موج آفرینی و تالطم آفرینی در بازارهای اقتصادی از جمله 
بازار مسکن می کردند، به این صورت که این افراد با درج آگهی مداوم مسکن با قیمت 
های بسیار باال، قیمت منطقه ای مسکن را باال می بردند و این مسئله موجب بروز تنش 

قیمتی در بازار می شد.
وی گفت: این وضعیت و اقدامات موجب شد که دستگاه قضا در سال گذشته به پرونده 
فعالیت سایت های اینترنتی به ویژه در حوزه مسکن و خودرو ورود کرده و درج آگهی با 
قیمت را ممنوع اعالم کرد، با این اقدام عمال شاهد بودیم که تالطم ها در بازار به میزان 

قابل توجهی کاهش پیدا کرد.

ساماندهی وضعيت ســايت های اينترنتی با احراز 
هويت آگهی دهندگان مسكن

محرم زاده افزود: احراز هویت آگهی دهندگان در سایت های اینترنتی وضعیت این حوزه را 
سامان می دهد، قطعا باید شرایطی ایجاد شود که فروشندگان واقعی مسکن تنها بتوانند در 
سایت های اینترنتی آگهی بدهند و از ورود و فعالیت دالالن جلوگیری شود، از این رو احراز 

هویت افراد می تواند گام مثبتی در راستای مقابله با دالالن اینترنتی باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: سایت های اینترنتی ظرفیت بسیار خوبی برای 
توسعه و فعال کردن بازارهای اقتصادی از جمله مسکن هستند، به شرط آنکه از ورود 

دالالن و سوداگران جلوگیری شود تا در فضایی امن، افراد به خرید و فروش بپردازند.

آيا كسب وكارها با اتصال به ســامانه امتا آسيب 
می بينند؟

تنها یک روز به اول مهرماه و پایان مهلت دادســتانی به کسب وکارهای اینترنتی فعال 
در حوزه نیازمندی  خودرو و مســکن برای احراز هویت کاربرانشــان از طریق سامانه 
امتا باقیمانده است. به دنبال دستورات دادستانی در این زمینه، دبیر اتحادیه کشوری 
کســب وکارهای مجازی هم اعالم کرده که کسب وکارها به صورت عملیاتی به سامانه 

امتا متصل شوند و سپس مشکالت خود را به صورت مستند با دادستانی پیگیری کنند.
 این گفته  در حالی است که رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی 
رایانه ای اعالم کرده که امکانات فنی برای اتصال کسب  وکارها به سامانه امتا هنوز فراهم 
نشده است. از سوی دیگر کسب وکارهای اینترنتی در حوزه های مختلف هم معتقد هستند 
که انحصار احراز هویت به یک سامانه و خارج شدن کاربر از پلتفرم برای هویت سنجی در 
یک سایت دیگر، ضربه بزرگی به کسب وکارها می زند. در این مورد آنها پیشنهاد می دهند 
که حاکمیت در قدم اول سطوح مختلف هویت سنجی را تعیین کند و سپس سامانه های 
مختلف برای احراز هویت در نظر بگیرد تا کسب وکارها براساس نیاز خود یک سامانه را 

انتخاب کنند.
در این مورد عطا خلیقی، موسس سایت ارانیکو در گفت وگو با پیوست گفت: »یک سیستم 
شناسایی احراز هویت توسط دولت راه اندازی شده و بدون اینکه تست شود، می خواهند 
تا کسب وکارهای بسیاری از آن استفاده کنند و تنها دو هفته به کسب وکارها وقت دادند تا 

زیرساخت های خود را برای اتصال به این سامانه آماده کنند.«
مصطفی امیری، مدیرعامل زرین پال همچنین استفاده از سامانه امتا را به لحاظ تجربه 
کاربری یک شکست بزرگ برای کسب وکارها می داند. او در این مورد به پیوست گفت: 
»نظر ما در زرین پال این است که اگر یکسری عملیات های خود را به بیرون از سایت محول 
کنیم، به شدت باعث ریزش کاربران می شود. امکان دارد این سامانه هک شود یا اتفاق های 

بسیاری برای آن بیافتد در این صورت آبروی کسب وکارها و حاکمیت می رود.«

مركز فضای مجازی بــرای بات هــای اينترنتی 
دستورالعمل صادر كرد

مرکز فضای مجازی به تازگی دســتورالعملی برای ساماندهی بات های فضای مجازی 
تدوین کرده و برای وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد هم در این زمینه تکالیفی در نظر 

گرفت.
بات ها نوعی برنامه های کوچک نرم افزاری محســوب می شــوند که قــادر به اجرای 
دستورالعمل ها به صورت خودکار در فضای اینترنت هستند.  در این دستورالعمل، بات 
یا روبات عاملی نرم افزاری اســت که به صورت خودکار یا فرمان پذیر می تواند به انجام 
وظایف از پیش تعیین شده مانند جمع آوری اطالعات، انتشار محتوا و ارائه انواع خدمات 
در درگاه های مختلفی همچون سکوهای پیام رسان اجتماعی، برنامک های گوشی های 

هوشمند )اپلیکیشن(، خزشگرهای وب و سرویس دهنده های رایانامه مبادرت کند.
در ادامه این دستورالعمل بات های اینترنتی به پنج نوع تقسیم و تعریف شده اند، سپس 
سیاست های کلی و الزاماتی برای انطباق آنها با اسناد شبکه ملی اطالعات در نظر گرفته 

شده است.
جزئیات اقدامات مربوط به این دســتورالعمل با توجه به نوع بات و دستگاه مسوول در 
جداول زیر آورده شده است؛ مطابق آن، وزارت ارتباطات مسوول انجام ۱۷ اقدام مدنظر، 
وزارت کشور مسوول انجام یک اقدام و وزارت صمت مسوول انجام ۵ اقدام هستند و وزارت 

ارشاد بیشترین مسوولیت را با حدود ۲۱ تکلیف برعهده دارد.

نخستين تلويزيون اينترنتی روستايی كشور افتتاح شد
نخستین تلویزیون اینترنتی روستایی کشــور با هدف نمایش زیبایی های زندگی، 
آداب و  رسوم و سبک زندگی روستاییان و با محوریت فرهنگ روستا توسط شرکت 
»سامان فیلم گلستان« عضو مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان افتتاح و 
راه اندازی شد.این شبکه تلویزیونی که قرار است از ۲۳ مهرماه امسال فعالیت رسمی 
خود را آغاز نماید، در تالش است با کنار زدن محدودیت های زمانی و مکانی و با نگاهی 
نو، زیبایی های زندگی، آداب و  رســوم و سبک زندگی روســتاییان را در حوزه های 

فرهنگی، گردشگری، اجتماعی، اقتصادی و ... به تصویر درآورد.
در اساس نامه و راهبرد اساسی این شبکه تلویزیونی، ارائه برنامه ها و محتوای جذاب 
متناسب با دیدگاه روز و با محوریت »فرهنگ روستا«، »آموزش«، »اقتصاد روستا« و 

»سبک زندگی« و ... تعریف شده است.
گسترش فناوری های نوین در عرصه کسب وکارهای روستایی و اقتصاد پایدار، نمایش 
ظرفیت هایی اقتصادی، اجتماعی و ... موجود در روســتاها، طراحی یک سیســتم 
تلویزیون اینترنتی در نبود یک پلتفرم خاص و مناســب ویدئویی برای روســتاها و 
تجمیع محتوای پراکنده تولید شده با موضوع روستا در فضای مجازی از دیگر اهداف 

راه اندازی این شبکه تلویزیونی به شمار می رود.
گفتنی است؛ این شــبکه تلویزیونی در راستای شــعار "رونق و جهش تولید" زیر 
نظر پارک علم و فناوری گلســتان و با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
صداوسیمای جمهوری اسالمی و سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر 

فراگیر )ساترا( راه اندازی شده است.

اخبار

واردات بی رویه در میان سکوت مسئولین، کسب و کارها را به زانو درآورد
شاکری، عضو فراکسیون دانش بنیان و کارآفرینی مجلس عنوان کرد: واردات بی رویه و قاچاق کاالهای مشابه داخلی در میان سکوت مسئولین ریسک اقتصادی کسب وکارهای کشور را 

افزایش داده است. اقبال شاکری عنوان کرد: بخش بزرگی از مشکالت فعلی کسب وکارهای کشور که سبب افزایش ریسک اقتصادی شده متاثر از حوزه کالن مدیریتی کشور است.

قــدم زدن در خیابان های 
عریض و طویل یک شهرک 
صنعتی در آغــاز یک پاییز 
کرونایــی کافــی اســت تا 
متوجه شویم از بین کارخانه 
ها و کارگاه های تولیدی موجود تنها ۳0 تا 40 درصد 
واحدها به فعالیت مشغول اند و مابقی تبدیل به آشیانه 
پرندگان شده اند. در این میان طبق آماری که معاون 
قضایی دادستان کل کشور داده است، دو هزار و 400 
بنگاه تملیک شده توسط بانک ها در کشور داریم که 
اکنون  خاک می خورند. به گفته سعید عمرانی، اکنون 
در سراسر کشور حدود دو هزار واحد تولیدی تعطیل 
شده در شــهرک های صنعتی مختلف داریم که دچار 
مشــکل شــده اند. در حال حاضر ۵00 پرونده باز در 
اختیار داریم که ۹0 درصــد تولیدکنندگان با بانک ها 
مشکل دارند. بیشتر مشکالت آنان در محاسبه سود و 

تسهیالت مرحله آخر به عنوان سرمایه در گردش است 
که این اشکاالت باید مرتفع شود. تعداد قابل توجهی 
از واحد های تولیدی تحت تملک بانک ها به آشــیانه 

پرندگان تبدیل شده است.

تسهیالت بنگاه های کوچک و متوسط به ۳۰ 
درصد متقاضیان رسید

هرچند تولید پیش از این نیز شــاهد سنگ اندازی بانک 
ها برای دریافت تســهیالت بوده؛ اما در وضعیت کنونی 
که اقتصاد کشور در شــرایط بحرانی قرار دارد، از طریق 
بانک ها فشار های زیادی به سنگرســازان بی سنگر وارد 
شده است و بانک ها حتی یک نسخه از قرارداد در اختیار 
تولیدکنندگان قرار نمی دهند و نگرفتن وثیقه که محل 
طرح باشد یکی دیگر از مشکالت تولید کنندگان است که 
ناچار به راه های دیگر برای تامین وثیقه هدایت می شوند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد اســت: 
»بانک ها به تولیدکنندگان بی توجهی می کنند و زمانی 
که تولیدکننده دچار مشکل شــد هر ساعت بهره بانکی 
آن افزایش پیــدا می کند. بانک مربوطــه از تولیدکننده 

درخواست سپرده ۲0 تا ۳0 درصدی از سرمایه خود را دارد 
و حتی اجازه حساب جاری در این حساب را نمی دهد.« 
سهل آبادی معتقد است واحد های کوچک که تنها به چند 
میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و یا راه اندازی نیاز 

دارند به سختی به این تسهیالت می رسند، ولی واحد های 
سفارشــی هزاران میلیــارد تومان تســهیالت دریافت 
می کنند.»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، 

مشکالت بر سر راه تولیدکنندگان را بررسی می کند.

 بانك ها دو هزار واحد توليدی را تعطيل كرده اند

قفل  بانک ها  بر چرخ  تولید
بهره بانكی توليدكنندگان ساعتی باال می رود

هفتاد خوان تولید
سید مرتضی افقه، اقتصاددان

مشکل اصلی و عمده کشور جدا از بحث تحریم های امروز، از دیرباز و از زمان پایان جنگ تاکنون مشکل بی توجهی به تولید و بی اهمیت بودن تولید در نگرش تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور است؛ نه در حرف، که در حرف 
زیاد گفته می شود که باید به تولید توجه کنیم؛ ولی در عمل تولید جزو اولویت ها نیست و همین هم باعث شده که ما وابسته به نفت و در مقابل تحریم ها، شکننده بمانیم. در ده ها برنامه و نوشته، موانع و مشکالت تولیدکنندگان 
گفته شده و شعارها آنقدر تکراری شده که خسته کننده شده هم برای تولیدکننده و هم کسانی که می بینند. یکی از مشکالت تولیدکنندگان تامین نقدینگی است و یکی از راه های تامین نقدینگی از کانال بانک ها می گذرد یعنی 
از طریق تسهیالت بانکی. بانک ها نیز که عادت به سنگ اندازی در مسیر تولید دارند، از آنها درخواست وثایق معادل آن تسهیالت و حتی بیشتر از آن را دارند. اگر تولیدکننده ای موفق شود از خوان وثایق و ضامن بگذرد، در ادامه 
مسیر نیز دچار مشکل خواهد شد زیرا ازآنجا که موانع تولید زیاد است، تولیدکنندگان تسهیالت را می گیرند اما این تسهیالت و نقدینگی به موقع به تولید نمی رسد. بانک ها در سر موعد خود می خواهند تسهیالتی که دادند را 
پس بگیرند؛ اما چون کار تولیدکننده طبق برنامه پیش نرفته، او نمی تواند تسهیالت را بازپرداخت کند و نتیجه همین می شود که خیلی از بنگاه ها ورشکست و در دست بانک ها می مانند. این مساله مدت هاست که تبدیل به یک 
معضل شده؛ یعنی تولیدکنندگان به دلیل مشکالت داخلی و خارجی نتوانسته اند به تولید برسند. بنابراین درآمدشان قطع شده و نتوانسته اند اقساطشان را پرداخت کنند. از طرف دیگر حتی روی اقساط جریمه آمده و این جریمه 
هم مساله دیگری است که هم به لحاظ شرعی به آن ایراد گرفته اند و هم نرخ سودهای جریمه ها خیلی باالست. این اقساط و جریمه ها به نقطه ای خواهد رسید که عمال به بن بست می رسد یعنی تولیدکننده آن میزان تسهیالت 
به عالوه جرایم را نمی تواند پرداخت کند. بانک ها برای اینکه این پول ها را برگردانند کارخانه را توقیف می کنند و عمال تولید در یک چرخه باطل افتاده است و زمین گیر و دچار رکود می شود. این در حالی است که همت جدی 
برای حل مشکالت تولید در کشور وجود ندارد یعنی بیشتر از حرف تاکنون پیش نرفته اند وگرنه حل کردن این گونه موارد خیلی پیچیده نیست. نکته دیگر این است که برخی از تولیدکنندگان، پیش از این تولیدکننده نبودند اما 
برای استفاده از رانت هایی که دولت برای رونق تولید ایجاد کرده از طریق رابطه ها و نفوذهایی که داشتند، زمین در شهرک های صنعتی یا تسهیالت ارزان قیمت و با امتیاز گرفتند. اینها هم معضلی روی معضالت دیگر هستند. 
اینکه عده ای بدون اینکه اهل تولید باشند با استفاده از نفوذی که داشته اند از تسهیالت و امکاناتی که دولت گذاشته استفاده کرده اند و عمال چون تولیدکننده نبودند فعالیت هایشان به مرحله تولید نرسیده و اینها هم به مشکالت 

تولیدکنندگان واقعی اضافه می شوند که به دلیل مشکالت بیرونی نتوانستند به تولید برسند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

یک کارشــناس بازار ســرمایه گفــت: اگرچــه تعداد 
صندوق های ســرمایه گذاری خصوصی در مقایســه با 
طرح ها و پروژه های اســتارتاپ و نوآورانه کشــور ناچیز 
اســت، اما روند رو به رشــد حجم ســرمایه گذاری ها به 
همراه افزایش قابل توجه شــرکت های استارتاپی، نوید 
آینده ای درخشــان را در این حوزه می دهد.»احســان 
عســکری« به صندوق های ســرمایه گذاری خصوصی 
اشــاره کرد و افزود: در دنیا صندوق های سرمایه گذاری 
خصوصی، اقدام به ســرمایه گذاری در پروژه ها و تامین 
مالی شــرکت هایی می کنند که تا حدی به مرحله بلوغ 
رسیده، ولی در بورس پذیرفته نشده اند. موضوع فعالیت 
این صندوق ها هم در بازارســرمایه کشــور جمع آوری و 
تخصیص منابع مالی به سرمایه گذاری در سهام شرکت ها 

با موضوعات فعالیت مشخص است. وی خاطرنشان کرد: 
این نوع ســرمایه گذاری ها با هدف کنترل شــرکت ها و 
هدایت سیاست های آن در راستای دستیابی به اهداف مد 
نظر و در نهایت خروج از آن شرکت هاست، همچنین این 
صندوق ها می توانند در شرکت های سهامی و غیرسهامی 
با موضوع فعالیت مشخص سرمایه گذاری کنند. به گفته 
عسکری، شرکت های سهامی عام پذیرفته نشده در بازار 
سرمایه، شرکت های کوچک و متوسط )SME( پذیرش 
شده و شــرکت هایی که از بورس اخراج شده اند از سوی 
این صندوق ها، قابل تامین مالی و سرمایه گذاری هستند.

این کارشــناس بازار ســرمایه توضیح داد: صندوق های 
خصوصی ابزاری برای تامین مالی پروژه ها و شرکت هایی 
است که به دنبال جذب مشارکت کننده هستند. همچنین 

صندوق هــای خصوصی در شــرکت هایی کــه به بلوغ 
رســیده اند، ولی همچنان در بورس پذیرفته نشــده اند، 
سرمایه گذاری می کنند. وی خاطرنشان کرد: صندوق های 
جسورانه هم غالبا در شرکت های استارتاپی سرمایه گذاری 
می کنند که در مرحله شکل گیری یا بعد از آن قرار دارند 
و تا مرحله بلوغ کامل فاصله دارند. عســکری در شباهت 
صندوق های ســرمایه گذاری خصوصی با صندوق های 
جسورانه گفت: صندوق های سرمایه گذاری خصوصی به 
دلیل ماهیت موضوعات ســرمایه گذاری و سطح ریسک 
در ســرمایه گذاری ها شــباهت زیادی بــا صندوق های 
ســرمایه گذاری جســورانه )VC( دارند؛ بنابراین این 
صندوق ها به مثابه صندوق های VC مناسب افرادی است 
که پذیرش ریسک  باالتری نسبت به بازار سهام برای کسب 

بازدهی بیشتر دارند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: 
مزیت این سرمایه گذاری، امکان دست یابی به بازدهی فراتر 
از بازار سهام با پذیرش ریسک باالتر است و برای اشخاصی 
که سطح ریسک پذیری باالیی دارند پیشنهاد می شود؛ 
بنابراین به افرادی که ریسک پذیری کمتری دارند، پیشنهاد 
می شود صندوق های سهام، مختلط و با درآمد ثابت را در 

سطوح پایین تر ریسک پذیری مدنظر قرار دهند.
عسکری افزود: این موضوع نشــان می دهد اگرچه تعداد 
این صندوق ها در مقایسه با طرح ها و پروژه های استارتاپ 
و نوآورانه کشــور ناچیز اســت، اما روند رو به رشد حجم 
سرمایه گذاری ها و افزایش تعداد این صندوق ها به همراه 
افزایش قابل توجه شرکت های استارتاپی، نوید آینده ای 

درخشان را در این حوزه می دهد.

ســیزدهمین رویداد فیناپ و دومین فیناپ آنالین با 
موضوع احراز هویت دیجیتــال با حضور صاحب نظران 
و متخصصان این حوزه، پنجشــنبه ۱0 مهرماه ساعت 
۱۳ تا ۱۸ از طریق بســترهای پخش زنــده به نمایش 

گذاشته می شود.

چرا احرازهویت دیجیتال؟
بحران کرونا در دنیا و در ایران منجر به استقبال مردم از 
خدمات غیرحضوری شده و در حال حاضر شرکت هایی 
در این فضا توانسته اند فعالیت خود را توسعه دهند که با 
ایجاد زیرساخت های الزم خدمات غیرحضوری متنوعی 
همراه با ارزش افزوده به مشــتریان خــود ارائه دهند. 
حوزه هایی مانند بورس در اســتفاده از این تکنولوژی 
فعال تر عمل کرده و بعضی حوزه ها نیز هنوز اقدامی برای 
احراز هویت دیجیتال مشتریان خود انجام نداده اند.این 

فضا فرصت مناسبی را برای شبکه مالی و بانکی کشور 
به وجود آورده تا با تقویت زیرساخت های خود بتوانند 
خدمات متنوع تری را به  صورت غیرحضوری به مشتریان 
عرضه کنند.بــا توجه به اهمیت ایــن موضوع، دومین 
رویداد فیناپ آنالین برای قانون گذاران، صاحب نظران و 
متخصصان فعال در حوزۀ احرازهویت دیجیتال مجالی 
فراهم کرده است تا دانش، نقطه نظرات و اخبار جدید 

این حوزه را با بینندگان به اشتراک بگذارند.

سخنران های این رویداد
در این رویداد محمدباقر اثنی عشری »رئیس سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشــور« رضا باقــری اصل »دبیر 
شــورای اجرایی فناوری اطالعات« و ســعید احمدی 
پویا »مدیر کمیته تدوین سند احرازهویت دیجیتال« 
اطالعاتی از روند تدوین ســند احرازهویت دیجیتال را 

اعالم خواهند کرد. محسن سعیدی »مدیر مرکز فین تک 
انصار« که میزبان این رویداد هستند از فراگیری مالی 

خواهد گفت.
امیــد ترابی »معــاون فــروش و ارتباط با مشــتریان 
توسن« علی رســولی زاده »مدیرعامل شرکت دانش 
بنیان پارت« صادق عبادالهــی »مدیرعامل اپی اکو« 
علیرضا سفیدپور »معاون توســعه کسب وکار اعتباری 
دیجی پی« و ماکان ســپهری فر »مدیر فنی دپارتمان 
دیجیتال بانک خاورمیانه« ســخنران هایی هســتند 
که هرکــدام از منظر دانش و تجربــۀ خود درخصوص 
احرازهویت آنالین مشــتریان ارائه ای جذاب خواهند 
داشت.در بخش فیناپ پالس، امیر مستکین »سردبیر 
دیجیاتــو« با محمد خلــج قاســم آبادی »مدیرعامل 
 اسنپ« گفت وگویی متفاوت با عنوان »اسنپ در کدام

 مسیر می راند« خواهد داشت.

  مشارکت شــرکت ســیمرغ تجارت در 
برگزاری رویداد فیناپ

در پایان نیز یک پنل گفت وگو با موضوع »احرازهویت 
دیجیتال در نهادهای مالی کشــور« با حضور مرتضی 
اکبــری »مدیرعامــل بانــک مهرایــران« علیرضــا 
ماهیار»معاون فناوری و توسعه نوآوری سمات« محمد 
مظاهری »مدیرعامل شــرکت توســن تکنو« محمد 
گرکانی نژاد »متخصص پرداخت و بانکداری الکترونیک« 
برگزار خواهد شد که عماد ایرانی »مدیر شبکه شاتوت« 
این پنل را مدیریت خواهدکرد.گفتنی اســت؛ رویداد 
فیناپ نخستین رویداد تخصصی در حوزه فین تک است 
که از سال ۹۶ آغاز به کار کرده و با بیان چالش ها و بررسی 
مسائل روز مرتبط با فین تک، استارت آپ های فین تک 
و کارآفرینی استارت آپی به رسانه ای برای متخصصان و 

کسب وکارهای حوزۀ فین تک بدل شد.

آینده درخشان استارتاپ ها با استفاده از صندوق های سرمایه گذاری 

سیزدهمین رویداد فیناپ با موضوع احرازهویت دیجیتال برگزار می شود

يادداشت

سرمقاله

   سید کمیل طیبی، اقتصاددان
زمانی که تنش سیاسی وجود دارد، شاخص های 
اقتصــادی از جنبه های مختلــف عکس العمل 
نشــان می دهند. توجه داشته باشیم که شاخص 
اقتصادی بر یک مبنایی عکس العمل نشــان می 
دهند به طور مثال رشــد اقتصادی یا تورم و موج 

افزایش قیمت ها. 
زمانی که تنش سیاســی وجود دارد، انتظاراتی 
در بازار شــکل می گیرد که به واسطه این تنش 
سیاســی عرضه کاال کم شــود، احتکار به وجود 
بیاید و یک شرایط محدودکننده ای برای جامعه 
اتفاق بیفتد و این به این معنی است که انتظارات 
شــکل گرفته اســت. از طرف دیگر وجود تنش 
سیاســی در اقتصاد، شرایط ســرمایه گذاری و 
 شرایط کســب و کار را پرریســک و پرمخاطره 

می کند. در حال حاضر بزرگ ترین تنش سیاسی 
ما تحریم هــای آمریکاســت که با خــروج این 
 کشور از برجام شکل گرفت. اما انتخابات آمریکا

 پیش روست. 
ســناریوی اول پیــروزی ترامــپ در انتخابات 
اســت. با توجه به عملکرد ترامپ که شمشــیر 
را در چند ســال اخیر از رو بســت و ضرباتی به 
اقتصاد ما زد تا جایی که گرانــی ارز برمی گردد 
به اینکه ترامپ تا جایی که توانســت کانال های 
عرضــه ارز و به دســت آوردن منابــع ارزی را از 
طریق صادرات نفت بر روی ما بسته و حتی کانال 
 های مالی عمال به واسطه تحریم ها بسته شده و 
با هیچ کشــوری نمــی توانیم مبــادالت بانکی 
داشــته باشــیم. این هم به دلیل تنش عمیقی 
اســت که بین ایران و جمهوری خواهان و ترامپ 

با حــرکات قابل پیــش بینی و خیلــی وقت ها 
 با حرکات غیرقابــل پیش بینی خــود به وجود

 آورد. 
سناریوی دوم این است که بایدن پیروز انتخابات 
شود. دموکرات ها چون نســبت به روش ترامپ 
منتقد هستند و اعتقاد دارند که برجام سر جای 
خود است و جو بایدن اعالم کرد که اگر ایران در 
چارچوب برجام بیاید و بــه رعایت تعهدات خود 
برگردد می تواند باب مذاکــره و باب لغو تحریم 
ها تداوم پیدا کند. این در حالی اســت که ترامپ 
اصال چارچوب برجام را قبول نــدارد. با توجه به 
شرایطی که وجود دارد و هنوز پایبندی جمهوری 
اسالمی به برجام وجود دارد ما دو روش متفاوت 
می بینیم و این دو روش که براســاس دو دیدگاه 
متفاوت دموکرات ها و جمهوری خواهان اســت، 

می توانیم بگوییم این انتخابات می تواند در شرایط 
اقتصادی ما تاثیرگذار باشد. ما در دوران دموکرات 
ها با توجه به اینکه مذاکرات می تواند بین دو کشور 
شروع شود و هماهنگی بیشتری با اتحادیه اروپا و 
کشورهایی مثل روســیه و چین به وجود می آید 
پس انتخاب بایدن می توانــد ضربه گیر موثری 
باشد برای اینکه شــاخص های اقتصادی ما بدتر 
نشود و شرایط تورمی تعدیل کننده شود چون این 
اجازه را می دهد که جریان صادرات برقرار شــود 
و مقداری هم عامل کنتــرل کننده ای برای تورم 
باشد. در کوتاه مدت این آثار به وجود خواهد آمد و 
در بلندمدت هم براساس عملکرد کوتاه مدت می 
تواند کار را پیش ببرد. چــون وقتی دوباره بحث 
مذاکرات و اجرای برجام وجود داشته باشد، آثار 

آن به بلندمدت منتقل می شود. 

بازارهای ایران در  انتظار مستاجر بعدی کاخ سفید
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