
کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی طی 
ابالغیه در خصوص رعایت دقیــق پروتکل های 
بهداشتی در اوج گیری پاندمی کرونا به اعضا این 

کانون بر رعایت ۷ بند تاکید کرد.
 بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنالیــن، کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی طی ابالغیه 
در خصوص رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی 
در اوج گیری پاندمی کرونا بــه اعضا این کانون 

اعالم کرد:
با توجه به اوج گیری پاندمیک وبروس کرونا و به 
لحاظ حفظ سالمت کارکنان بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی و کلیه مراجعین محترم آنها، 
خواهشــمند است هم چون گذشــته دستورات 

اکیدی بر رعایت نکات بهداشتی زیر صادر فرمایید 
تا بر اســاس پروتــکل های اعالمی ســتاد ملی 
 بیماری کرونا در کلیه واحدهای بانکی مورد اجرا 

قرار گیرد:
۱ - استفاده از ماسک در داخل شب و ساختمان 
های اداری توســط کلیه کارکنــان و مراجعین 
آنها و عدم ارائــه خدمات به مراجعــی که فاقد 
 ماســک و عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی 

هستند
۲- در دســترس بودن مواد ضد عفونی کننده در 
کلیه واحدها برای کارکنــان و مراجعین و عدم 

استفاده از لوازم التحریر مشترک
٣- رعایت فاصله های بهداشتی مطمئن فی مابین 

کارکنان و مراجعین و حتی االمکان نصب شیشه 
یا نایلون هم تراز با پیشخوان های بانکی

۴- کوتــاه نمودن ســاعات ارائه خدمــات برای 
مشتریان تا ساعت ۱۴ و برای کارکنان حداکثر تا 

ساعت ۱۶ و صرف غذای کارکنان در منزل
۵ -  در چارچوب امکانات، دورکاری کارکنانی که 
دارای زمینه های بیماری های حاد می باشــند و 

بانوانی که دوران فرزند آوری را می گذرانند
۶ - در صورتیکه امکانات و تعداد کارکنان در هر 
واحد ایجاب نماید، استفاده از روش حضور نوبتی 

کارکنان در هریک از واحدها
۷- نظــارت کامل مدیران محتــرم واحدها بر رعایت 
موضوعات فوق الذکر و توجه به سالمت دائمی کارکنان.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: انصاری گفت: در 
حال حاضر همه سازمان ها این اختیار را دارند تا 
در صورت وجود زیرساخت های الزم شرایط دور 

کاری کارکنان خود را فراهم کنند.
جمشــید انصاری، رئیــس ســازمان اداری و 
اســتخدامی درباره وضعیت دورکاری اداره ها و 
سازمان ها با تشدید شــیوع کرونا، اظهار کرد: ما 
باید اطالعات دقیقی از تعداد کارکنان دولت در 

دست داشته باشیم.
وی ادامه داد: تعــداد دســتگاه های دولت اعم 
از نظامی، انتظامــی و شــهرداری ها و... حدود 
٣.۵ میلیون نفر کارمند اســت که بخشی از این 
کارکنان  برای ارائه خدمات باید در محل کار خود 

حضور داشته باشند. این مقام مسئول بیان کرد: ما 
نمی توانیم به بهانه شرایط کرونا، امنیت مردم را به 
خطر بیندازیم و خیلی از اداره ها را تعطیل کنیم. 
همچنین کارکنان زحمتکــش کادر درمان که 
مسئولیت تامین سالمت و مقابله با کرونا را دارند، 
به صورت مضاعف تالش می کنند و حضور آن ها 

در محل کار الزم است.
انصاری تصریح کــرد: بخش هایی مانند آموزش 
در دانشگاه ها و مدارس نیازمند حضور به اندازه 
سابق نیســتند. اگر نگاهی دقیق به این موضوع 
داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که تعداد کمی 
از کارکنان دولت هستند که در بخش های دیگر 
فعالیت دارند. براســاس تصمیم ستاد ملی کرونا 

و بخشنامه صادر شده توسط ســازمان اداری و 
استخدامی در خرداد ماه مقرر شد تا در صورتی 
که دستگاه ها و سازمان ها زیرساخت کافی برای 
دورکاری را داشته باشــند، به صورت دورکار به 

فعالیت خود ادامه دهند.
رئیس ســازمان اداره و اســتخدامی کشــور در 
پایان گفت: بعضــی از دســتگاه دورکاری را با 
تعطیلی اشــتباه گرفتند. ســتاد ملی مدیریت 
کرونا با تعطیلی موافق نیســت بلکه با دورکاری 
موافق اســت. در حال حاضر همه سازمان ها این 
اختیار را دارند تا در صورت وجود زیرساخت های 
 الزم شــرایط دور کاری کارکنــان خــود را

 فراهم کنند.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه 
تجارت ایران، از رفع کامل تعهدات ارزی بیش از ۲ هزار 
صادرکننده تا ۷ مهرماه امســال خبر داد. به گزارش 
سازمان توسعه تجارت، احسان قمری گفت: بر اساس 
آمارها ۲ هزار و ٣۲۲ صادرکننده بــا صادرات ۱۶.۶ 
میلیارد یورو، تا هفتم مهرماه ۹۹ تعهدات ارزی خود را 
به صورت صد در صد ایفا کرده اند که نسبت به گزارش 
پیشین در تاریخ ٣۱ تیرماه، ۱٣ درصد افزایش در تعداد 

و ۱۷ درصد افزایش در بازگشت ارز برآرود می شود.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه 

تجارت ایران افزود: این ۲ هــزار و ٣۲۲ صادرکننده 
شامل ۱۶۵۸ واحد تولیدی و ۶۶۴ واحد غیرتولیدی 
بوده و میزان بازگشت ارز این دو دسته به ترتیب ۹.۱٣ 
میلیارد یورو و یک میلیارد یورو اســت. وی ادامه داد: 
این در حالی است که در گزارش ٣۱ تیرماه ۹۹ که بر 
اساس صادرات از ۲۱ فروردین ۹۷ تا ۲۹ اسفند ماه ۹۹ 
تنظیم شده است، ۲۰۵۶ صادرکننده شامل ۱۴٣۵ 
واحد تولیــدی و ۶٣۱ واحد غیرتولیدی نســبت به 
بازگشت ارز به ترتیب ۱۱.۸ میلیارد یورو و یک میلیارد 
یورو اقدام کرده بودند. قمــری گفت: تعداد ۱۵۰۰۹ 

صادرکننده شــامل ۲٣۸۵ واحد تولیدی و ۱۲۶۲۴ 
واحد غیرتولیدی با صادرات ۸.۴ میلیارد یورو تعهدات 
ارزی خود را ایفا نکرده و ۷.۴ میلیارد یورو را به چرخه 
اقتصادی بازنگردانده اند که بخشی از این مقدار مربوط 
به ۱۰۸۷۲ صادرکننده بدون کارت بازرگانی اســت.

قمری تالش کمیته های اقدام ارزی در سازمان توسعه 
تجارت ایران و سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
استان ها و همچنین کارگروه پایش رفتار تجاری را در 
راستای استفاده از ابزارهای پیش رو در جهت تسریع و 

تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست.

رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انســانی 
سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: هم اکنون ساز 
و کار الزم برای بومی گزینی هشتمین آزمون مشترک 
اســتخدامی در حال تدوین اســت و امــکان ویرایش 
اطالعات برای شرکت کنندگان در اولین فرصت فراهم 
خواهد شد. به گزارش ایرنا، ۵۶۰ هزار نفر در هشتمین 
آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی 
کشور ثبت نام کرده اند و رقابت این افراد براساس اعالم 
سازمان اداری و استخدامی کشور، در آبان ماه در سراسر 
کشور انجام خواهد شد.رییس امور آمار، برنامه ریزی و 

تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور 
روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره برگزاری هشتمین 
آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی، گفت: 
حدود ۵۶۰ هزار نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند که 
از این میان بیش از ٣۸ هزار نفر جذب می شــوند و این 
تعداد جدای از آمارهای جذب نیروی انســانی توسط 
وزارت بهداشت است که ثبت نام و جذب آن به صورت 
جداگانه صورت خواهد گرفت. »علی اله قنبری« افزود: 
۲۸ دستگاه در این آزمون حضور دارند و بیشترین سهمیه 
اســتخدامی مربوط به وزارت آموزش و پرورش است 

که بیشترین تعداد شرکت کنندگان برای آزمون را نیز 
به خود اختصاص داده اســت و پس از آن وزارت کشور 
قراردارد. این مقام مسوول گفت: سازمان ملی بهره وری 
با ۶ سهمیه استخدامی کمترین میزان سهمیه در آزمون 
هشــتم را دارد. وی درباره عدالت محــوری در آزمون، 
گفت: این آزمون ها با رعایت تمام مسائل امنیتی و اصول 
محرمانگی برای رعایت حقوق داوطلبان برگزار می شود.

قنبری توضیح داد: تمامی مراحل طرح سوال، برگزاری 
آزمون، اعالم نتایج و حتی انجام مصاحبه ها رصد می شود 

تا حق کسی ضایع نشود.

پیرو ابالغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای 
مجازی مبنی بر الزام ســکوهای آگهی خودرو و مســکن به 
احــراز هویــت آگاهــی دهنــدگان، مرکز توســعه تجارت 
 الکترونیکی بررسی نحوه کارکرد ســامانه احراز هویت امتا را 

تشریح کرد.
به گزارش  روابط عمومی مرکز توســعه تجارت الکترونیکی، 
پس از ابالغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای 
مجازی مبنی بر الزام سکوهای آگهی خودرو و مسکن به احراز 
هویت آگهی  دهنــدگان خود از ابتدای مهرماه ســال جاری، 
واکنش  های متعدد و بعضاً انتقادی از ســوی برخی کسب  و 
کارها و تشکل  های صنفی مربوطه نسبت به این تصمیم صورت 
پذیرفت. حال پس از گذشــت چند روز از طرح این مباحث، 
مسئوالن سامانه اِمتا ضمن تشریح نحوه کارکرد این سامانه، به 

برخی موارد مهم آن پاسخ داده  اند.
۱- عدم ارائه API از ســوی ســامانه اِمتا و خروج کاربران از 

پلتفرم  ها
این ســامانه به صورت API در اختیار کســب  و کارها قرار 
می  گیرد. با توجــه به اینکه مرحلــه اول و اصلی احراز هویت 
در فضای مجازی، شناســایی )ثبت نام( غیرحضوری کاربران 
است و در فرآیند این شناسایی، اطالعات مهم هویتی کاربران 
اخذ می  گردد، لذا کمیســیون عالی امنیــت فضای مجازی 

ذیل شــورای عالی فضای مجازی راه  اندازی این ســامانه را با 
شــرط صیانت از داده  های کاربران به تصویب رسانده است. 
الزم به ذکر اســت، یکی از اهداف اصلی تدوین و ابالغ ســند 
نظام هویــت معتبر در فضــای مجازی که برخــی منتقدان 
به اســتناد آن به ســامانه اِمتا ایراد وارد کرده انــد نیز لزوم 
صیانت از داده  های کاربران در فضای مجازی اســت، بنابراین 
 فرآیند شناســایی و احراز کاربران باید در بســتر این سامانه 

طی شود.
ابزار احراز هویت گوگل که مورد استفاده بسیاری از پلتفرم  ها و 

کاربران ایرانی است نیز به همین شیوه است.
۲- طوالنی بودن فرآیند احراز هویت از طریق اِمتا

نقطه قوت شــیوه احراز هویت اِمتا نسبت به شیوه پیشنهادی 
برخی منتقدان، فرآیند ســاده و کوتاه آن است، به این شکل 
که کاربر فقط یک مرتبه شناسایی می  شود و در دفعات بعدی 
تنها با نام کاربری )شماره موبایل( و رمز عبور یکتای خود احراز 
می   شود. در نظر بگیرید چندین هزار کسب  و کار وجود دارد 
و با شیوه پیشنهادی هر یک برای احراز هویت کاربر خود باید 
فرآیند شناسایی را طی کند که این فرآیند به مراتب طوالنی 
 تر است و حجم ترافیکی و بار مالی پیامکی زیادی را به سامانه 
مربوطه و کســب  و کارها تحمیل می  کنــد و تجربه کاربری 
نامناســبی نیز دارد. با توجه به اینکه شــیوه مذکور تاکنون 

عملیاتی نشده، لذا تبعات منفی آن آگاهانه یا ناآگاهانه در نظر 
گرفته نشده است. الزم به ذکر اســت، در حال حاضر فرآیند 
شناسایی بیش از هشت میلیون کاربر در سامانه اِمتا طی شده 
و این کاربران تنها با وارد نمودن شماره موبایل و رمز عبور خود 

برای کسب  و کارها احراز هویت می  شوند. 
٣- کارنامه اِمتا در تجربه احراز هویت متقاضیان طرح فروش 

فوق  العاده خودرو
برخالف اظهارات برخی افــراد در این زمینــه، یکی دیگر از 
نقاط قوت سامانه اِمتا، تجربه بسیار موفق این سامانه در احراز 
متقاضیان طرح فروش فوق  العاده خودرو  است به گونه ای که 
در مدت ۱۰ روز، بیش از هفت میلیون کاربر شناسایی و احراز 
هویت شدند و رکورد کم  نظیر احراز هویت بیش از یک میلیون 
کاربر در یک روز با حجم باالی ترافیکی و اســتعالم همزمان 
از سه دســتگاه مختلف و هدایت کاربران به ســامانه  های دو 

خودروساز ثبت شد.
با توجه به اینکه کمیته خودرو در این طرح متقاضیان را ملزم به 
احراز کارت بانکی متعلق به خود از طریق سامانه اِمتا کرده بود 
و این وب  سرویس از سوی ارائه  دهنده آن به  روز و کامل نشده 

بود لذا برخی کاربران را با مشکل مواجه کرد.
همچنین برخــی اظهارات مبنی بر عدم شناســایی ســیم  
کارت های اعتباری از سوی ســامانه اِمتا نیز به کلی نادرست 

اســت. این ســامانه تطابق شــماره موبایل کاربــران با کد 
ملی آنها را از طریق ســرویس شــاهکار که یکی از ابزارهای 
شناسایی و احراز هویت اســت انجام می  دهد و این سرویس 
 تمامی ســیم  کارت های کشــور اعم از دائمــی و اعتباری را 

پوشش می  دهد.
۴- ریزش کاربران سکوهای آگهی و هدایت آنها به شبکه  های 

اجتماعی خارجی
بررســی  ها نشــان می  دهد با توجه به ســاختار، ویژگی  ها و 
کارکردهای ســکوهای آگهی، هیچ یک از پلتفرم  ها و شبکه 
 های اجتماعی خارجی قابلیت  های کاربردی در این خصوص 
را ندارند و از طرفی صرفاً کاربرانی ریزش می  کنند که به قصد 
انجام اقدامات سوداگرانه و خالفکارانه در این بسترها فعالیت 

می  کنند.
قابل توجه تحلیلگران اینکه، یکی از عللی که کاربران به سمت 
شــبکه  های اجتماعی خارجی هدایت می  شــوند استعالم 
قیمت برخی کاالهاســت که از ســکوهای آگهی حذف شده 
است، که در این خصوص نظر کارشناسی مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی نیز عدم حذف قیمت  هاست و درصورتی که این 
سکوها دستورالعمل ابالغی از ســوی کمیته عالی نظارت بر 
کسب  و کارهای مجازی در شهریورماه سال گذشته را که یکی 
از بندهای مهم آن الزام احراز هویت آگهی  دهندگان اســت را 

رعایت می  کردند، قیمت  های خودرو و مسکن از این سکوها 
حذف نمی  گردید. در پایان الزم به ذکر است، در تحلیل  های 
کارشناسی باید تمامی جوانب یک تصمیم مورد بررسی قرار 
گیرد. بدون تردید یکی از ذینفعان اصلی این تصمیم، مردم و 
مصرف  کنندکان حوزه تجارت الکترونیکی کشور هستند که 

در تحلیل ها به آن توجه الزم نشده است.
مرکز توســعه تجارت الکترونیکی به اســتناد قانون تجارت 
الکترونیکی و وظایــف محوله به موجب اساســنامه خود، به 
همان اندازه که مسئولیت حمایت از کسب  و کارهای اینترنتی 
و توسعه تجارت الکترونیکی را بر عهده دارد، مسئول صیانت 
از حقوق مصرف  کنندکان ایــن حوزه نیز می باشــد، لذا در 
سیاستگذاری  ها و ارائه خدمات همواره سعی  کرده است تمامی 

جوانب امر را در نظر بگیرد.
به طور مثال، این مرکز در همین زمینه در دو مرحله )آذرماه 
سال گذشته و مردادماه ســال جاری( با نمایندگان سکوهای 
 آگهی و اتحادیه کشوری کسب  و کارهای فضای مجازی طی 
جلســات رســمی در خصوص اجرای احراز هویت کاربران با 
مدل فعلی سامانه اِمتا به توافق رســید و اصالحات مربوطه را 
نیز بر روی سامانه اعمال  کرد ولی سکوهای مذکور هیچ اقدام 
عملی نسبت به اتصال به این سامانه حتی در محیط تستی نیز 

ننمودند.

کارمندان کدام دستگاه ها امکان دورکاری ندارند؟ابالغیه جدید برای بانک های خصوصی؛ ارائه خدمات به مشتریان تا ساعت 14

امکان بومی گزینی در آزمون استخدامی فراهم می شودرفع کامل تعهدات ارزی بیش از ۲ هزار صادرکننده

خبر مهم برای آگهی دهندگان خودرو و مسکن در فضای مجازی 
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60  درصد   بیکاران   سرپرست   خانوارند
58/4   درصد   متقاضیان   بیمه   بیکاری  مستاجرند 

آمار های بانک مرکزی بیانگر افزایش ٣۸ درصدی 
مانده ســپرده ها و ٣۱.۹ درصدی مانده تسهیالت 
بانکی در پایان تیر ماه ۹۹ نســبت به مقطع مشابه 
سال قبل است. بانک مرکزی هفتم مهرماه گزارشی 
از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و 
ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان را 
در پایان تیرماه امسال منتشر کرد و آمار اخیر نشان 
دهنده افزایش ٣۸ درصدی سپرده  های بانکی در 
پایان تیرماه نسبت به مقطع مشابه سال قبل است.  
به عبارت بهتر بر این اساس آمارهای بانک مرکزی 
نشان می دهد که سپرده های بانکی در پایان تیرماه 
٣۸ درصد افزایش پیدا کرده است و پول از بورس به 
ســمت پارکینگ پولی یعنی بانک ها سرازیر شده 

است. همچنین این پول ها...

رییس مرکز آمار ایران به اشــاره به افزایش شکاف 
تورمی دهک ها گفت: همانطور که گفته شد کاالهای 
با دوام در سبد مصرفی دهک های باال سهم باالتری 
دارند به همین دلیل اســت که این یکی از دالیل 
شکاف تورمی بین دهک هاست و هر چه این اعداد 
 بیشتر می شود شکاف تورم دهک اول تا دهم افزایش 
می یابد. جواد حسین زاده در گفت وگو با ایلنا با اشاره 
به معیارهای تعیین نرخ تورم اظهار داشــت: نرخ 
تورم از ۴۷۵ قلم کاال استخراج و این نرخ به تفکیک 
گروه های دوازده گانه براساس طبقات بین المللی 
تهیه و  منتشر می شــود و این تقسیم بندی کاال و 
خدمات و هزینه های آنها طبق تقسیم بندی جهانی 
 و بین المللی اســت که از منظر جامع و مانع بودن 

بسیار اهمیت دارد.



اقتصاد2
ایران وجهان

شریعتمداری خبر داد
بخشــودگی جرایــم تامین اجتماعــی 

بخش خصوصی روی میز سران سه قوه
در نشست همفکری نمایندگان بخش خصوصی 
و وزیر کار که پس از نامه نگا ری های متعدد رئیس 
اتاق تهران برای حل مسائل بین بنگاه های بخش 
خصوصی و ســازمان تامین اجتماعی و با ابتکار 
وزیر برگزار شد، محمد شریعتمداری از حذف یک 
نماینده دولت در هیــات امنای تامین اجتماعی و 
اختصاص این کرسی به نماینده بخش خصوصی 
خبر داد. هم چنین مقرر شــد هر ماه یک نشست 
کاری با یک مصوبه در راســتای تســهیل فضای 
کســب وکار بین وزارتخانه و اتاق بازرگانی برگزار 
شود. به گزارش کسب و کار نیوز، در نشست مقامات 
اتاق بازرگانی تهران و ایران با وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، معاون رفاه این وزارتخانه، مدیرعامل و 
معاونان سازمان تامین اجتماعی، چالش ها و موانع 
موجود در کســب و کار در حوزه تامین اجتماعی 
مورد بازنگری و بررســی قرار گرفت. این نشست 
پس از آن برگزار شد که رئیس اتاق بازرگانی تهران 
طی مکاتبات متعددی با محمد شــریعتمداری و 
مصطفی ساالری، فهرستی از مشکالت صاحبان 
کسب و کار با ســازمان تامین اجتماعی را مطرح و 
خواستار رسیدگی به رفع این مشکالت در جلسات 
مشترک میان نمایندگان بخش خصوصی و مسوالن 
این سازمان شــده بود. در این نشست که رئیس 
و اعضای هیات رئیســه اتاق ایــران، دبیرکل اتاق 
تهران به همراه معاون کسب و کار و مدیر امور تامین 
اجتماعی اتاق تهران حضور داشتند، ضمن طرح 
جدی ترین مطالبات صاحبان بنگاه ها از سازمان 
تامین اجتماعی، راهکارهای کارشناســی شــده 
بخش  خصوصی برای تسهیل روابط و فرآیندها میان 
کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی با وزیر و رئیس 

سازمان تامین اجتماعی در میان گذاشته شد.

قول وزیر کار به بخش خصوصی
در این جلســه که برگزاری آن به ابتکار و دعوت 
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی صورت گرفت، 
شــش چالش عمده و مورد اختــالف بنگاه های 
بخش  خصوصی و ســازمان تامین اجتماعی به 
بحث گذاشته شد و پس از شور و مشورت دو طرف، 
راهکارهایی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای رفع این مشکالت ارائه شد. تعیین ضرایب 
پیمان، تبدیل بازرسی دفاتر به حسابرسی، تعارض 
منافع در هیات های حل اختالف، سه جانبه گرایی، 
عدم تنقیح بخشنامه ها و نیز اعمال حق بیمه به 
فاکتورها، موضوعاتی بودند که در این نشست روی 
میز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت و وزیر و دیگر 
مسئوالن این وزارتخانه، برای رفع و رجوع هر یک 

از آنها، زمان بندی مشخصی را تعیین کردند.
پس از طرح مسائل و چالش های صاحبان بنگاه ها 
در حوزه تامین اجتماعی از سوی مقامات اتاق های 
بازرگانی تهــران و ایران، محمد شــریعتمداری 
در ســخنانی با تاکید بر اصل سه جانبه گرایی در 
جلســات هیات امنای تامین اجتماعی، از اقدام 
این وزارتخانه برای افزودن کرســی نمایندگان 
بخش کارفرمایی در این هیات خبر داد. وی تصریح 
کرد که تا پیش از تصمیم گیــری این موضوع در 
مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک گام 
رو به جلو برداشته و با حذف یک نماینده دولت در 
هیات امنای تامین اجتماعی، یک نماینده از جامعه 
کارفرمایی به پیشنهاد اتاق بازرگانی را به این هیات 
اضافه خواهد کرد. شــریعتمداری در عین حال، 
اضافه کرد که از این پس، نماینــده کانون عالی 
بازنشستگان کشوری نیز به عنوان مدعو به جلسه 

هیات امنای تامین اجتماعی دعوت خواهد شد.

مصوبه جدید ضرایب پیمان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین این قول را 
داد که طی یک ماه آینده، با اعمال نظر اتاق بازرگانی، 
بخشنامه های باقی مانده از سازمان تامین اجتماعی 
ابهام زدایی و تنقیح شده و سپس برای اجرایی شدن 
ابالغ شود. براین اساس قرار اســت تعداد ۲۰۰۰ 
بخشنامه تامین اجتماعی به ۶۰ بخشنامه تقلیل پیدا 
کند. شریعتمداری با تاکید بر اینکه تک ضریب واحد 
شدن حق بیمه در قراردادهای پیمانی، امکان پذیر 
است اما تا دستیابی به نتیجه معقول نیاز به بررسی 
بیشتر دارد، یادآور شــد که در حال حاضر ضرایب 
این بخش به چهار گروه تقسیم بندی شده است. او 
سپس از راهکار و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی 
در این رابطه رونمایی کرد و افزود: بر اساس پیشنهاد 
سازمان تامین اجتماعی، پیش از هر پیمان، ضرایب 
آن قبال به طور صریح و شفاف اعالم  خواهد شد، البته 
این راهکار پیش از تصویب در اختیار اتاق بازرگانی 
قرار خواهد گرفت تا نظــرات بخش خصوصی نیز 

مورد لحاظ قرار گیرد.

خبر

رییس مرکز آمار ایران به 
اشــاره به افزایش شکاف 
تورمــی دهک هــا گفت: 
همانطــور که گفته شــد 
کاالهای با دوام در ســبد 
مصرفی دهک های باال ســهم باالتــری دارند به 
همین دلیل اســت که این یکی از دالیل شــکاف 
تورمی بین دهک هاست و هر چه این اعداد بیشتر 
 می شــود شــکاف تورم دهک اول تا دهم افزایش 

می یابد.
جواد حســین زاده در گفت وگو با ایلنا با اشــاره به 
معیارهای تعیین نرخ تورم اظهار داشت: نرخ تورم 
از 475 قلم کاال اســتخراج و این نــرخ به تفکیک 
گروه های دوازده گانه براساس طبقات بین المللی 
تهیه و  منتشر می شــود و این تقسیم بندی کاال و 
خدمات و هزینه های آنها طبق تقسیم بندی جهانی 
و بین المللی اســت که از منظر جامع و مانع بودن 

بسیار اهمیت دارد.
وی تاکید کرد: مرکز آمار ایران نه تنها تورم ماهانه 
بلکه تورم کل، نقطه ای، برای گروهای کل کشور، 
شهری و روستایی را در تمام گروه های دوازده گانه 
منتشر میکند. همچنین تورم دهک های درآمدی 

را هم منتشر می کنیم.
رییس مرکز آمار ادامه داد: هر ماه برای اعالم تورم، 
5۰۰ هزار مضنه قیمت می گیریم و با اصول علمی 
که مورد وفاق دنیا است شاخص قیمت با جزییات 
کامل تهیه و به تفکیک های مختلف اعالم می شود.

حســین زاده افزود: طبق آخرین گزارشــات نرخ 
تورمی، آخرین عدد شاخص قیمت مصرف کننده 
برای شهریورماه در کل کشــور ۲44.3 برای نقاط 

شهری ۲43.1 و در مناطق روستایی ۲51 است.
رییس مرکز آمار با اشــاره به تورم های ماهانه، کل 
و نقطه ای گفت: تورم ماهانه در شــهریور برای کل 
کشور 3.۶ برای شهر 3.۶ و برای روستا 3.5 درصد 
است. همچنین تورم نقطه ای برای کل کشور 34.4 

درصد، در شــهر 34.5 درصد و در روســتا 34.1 
درصد است. همچنین تورم 1۲ ماهه در کل کشور 
۲۶ درصد در شــهر ۲۶.1 درصد و در روستا ۲5.4 

درصد است.
وی با بیان اینکه جمع تمام گزارشــات و تقســیم 
بندی تورم اقالم خوراکی و غیر خوراکی به تفکیک 
گروه های درآمدی منتشــر می شــود، گفت: در 
شــهریورماه نرخ تورم کل 1۲ ماهــه برای دهک 
اول ۲3.4 و بــرای دهک دهــم ۲9.9 دهم درصد 
بوده اســت بنابراین شــکاف تورمــی بین دهک 
دهــم و اول ۶.5 درصــد رقم خورده اســت. این 
 شــکاف از آذرماه ســال 98 به مرور افزایش پیدا 

کرده است.
حســین زاده با بیان اینکه در فروردین 99 شکاف 
بین تورم 1۲ ماهه دهک اول تــا دهم 3.4 درصد 
بوده است، ادامه داد: یعنی دهک دهم تورم 34.۲ 
درصدی و دهک اول تورم 3۰.8 درصدی داشتند 
که این اختالف 3.4 درصدی بین دهک ها را نشان 

می دهد .
وی افــزود: بــرای مفهــوم این شــکاف مباحث 

گســترده ای مطرح اســت امــا به صــورت کلی 
این شــکاف به این معناســت که دهک ها دارای 
ســبدهای متفاوتی هســتند اگر درباره وزن این 
 ســبدها صحبت کنیم تفاوت این دو مقوله روشن 

می شود.
رییس مرکز آمار ایران اظهار داشت: در سبد مصرفی 
دهک اول خوراکی ها و آشامیدنی و دخانیات سهم 
43.3 درصدی و غیر خوراکی ها و خدمات ســهم 
5۶.7 درصدی دارند اما در دهک دهم خوراکی ها 
و آشامیدنی ها ســهم 17 درصدی و غیر خوراکی، 

خدمات سهم 83 درصدی دارند.
وی با اشاره به تفاوت های سهم خوراکی در دهک 
اول و دهم گفت: همانطور که گفته شــد در دهک 
اول سهم خوراکی ها 43 درصد بوده اما این عدد در 
دهک هفتم به 17 درصد رســیده است. همچنین 
سهم غیر خوراکی ها و خدمات در دهک اول بیش 

از 5۶ درصد و در دهک دهم 83 درصد بوده است.
وی تاکید کرد: شــاخص قیمت مصــرف کننده 
میانگین موزون اســت یعنی میانگیــن موزون از 
تغییرات قیمتی کاال و خدماتی که در سبد مصرف 

خانوار قرار دارند، بنابراین وزن ها و قیمت ها بسیار 
مهم هستند. اگر تغییرات قیمتی در حوزه های غیر 
خوراکی و خدمات رخ می دهد نسبت به خوراکی ها 
بیشتر باشد، مسلما تورم دهک دهم با تورم بیشتری 
از نرخ تورم متوسط مواجه می شوند چراکه عمده 
سبد مصرفی آنها را غیر خوراکی ها و خدمات شامل 

می شود.
رییس مرکز آمار تاکید کــرد: بنابراین عامل اصلی 
در این شــکاف تورمی بیــن دهک هــا می تواند 
تفــاوت بین ســبد مصرفی دهک هــای مختلف 
باشــد و این که تورم اقالم غیر خوراکی در قیاس 
 با اقالم غیر خوراکی در ایــن ماه های اخیر بزرگتر 

بوده است.
حسین زاده ادامه داد: از دیگر دالیل افزایش، نرخ 
ارز است که این افزایش نرخ ارز بر روی کاالهای با 
دوام که اغلب از جنس کاالهای وارداتی هستند اثر 
بیشتری نسبت به کاالهای مصرفی یا تولید داخل 

گذاشته است.
وی با اشاره به تورم نقطه ای کاالهای با دوام گفت: 
کاالهای بــا دوام کاالهایی ماننــد یخچال و لوازم 
خانگی هســتند که تورم نقطه ای آنها 9۲.۲ بوده 
اســت حال اینکه تــورم نقطــه ای کاالی بی دوام 
3۰9 و تورم نقطــه ای کاالهای کــم دوام 39.3، 
تورم نقطه ای خدمات ۲7.4 بوده اســت که تورم 
 کل ایــن کاال هــا در مجمــوع 39.5 درصد اعالم 

شده است.
حسین زاده افزود: همانطور که گفته شد کاالهای 
با دوام در سبد مصرفی دهک های باال سهم باالتری 
دارند به همین دلیل اســت که این یکی از دالیل 
شکاف تورمی بین دهک هاست و هر چه این اعداد 
بیشتر می شــود شــکاف تورم دهک اول تا دهم 

افزایش می یابد.
وی ادامه داد: همانطور که گفته شــد این شکاف 
تورمی از آذرماه سال گذشته آغاز شد که می توان 
به اثرگذاری افزایش قیمت بنزین هم اشــاره کرد 
چراکه مصرف بنزین از لحاظ تعداد خودرو و...  در 

سبد دهک های باال بیشتر است.

از جهش نرخ ارز تا افزایش قیمت بنزین

دالیل فاصله تورمی ۶.۵ درصدی دهک ها

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
تجار نباید در  مســیر فعالیت خود 

درگیر موانع اداری شوند
رئیس جمهــور وزیر جدید صمــت را مکلف کرد، 
زنجیره کامل تامین و توزیع شامل تولید، صادرات 
و واردات کشــور، از مرحله ثبت ســفارش تا توزیع 
کاال در فروشگاه ها را ایجاد و زمینه دسترسی همه 
مدیران، فعاالن اقتصادی و عموم مردم به این سامانه 
را فراهم کند، تا در هر لحظه همه بتوانند از تمامی 
مراحل ورود، توزیع و میزان و موجودی کاال در کشور 
مطلع شوند. به گزارش ایسنا، در یکصد و هفتادمین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که صبح روز 
یکشنبه به ریاست حسن روحانی برگزار شد، پیرو 
مصوبات و مباحث جلسات گذشته در خصوص ایجاد 
و فعال سازی سامانه جامع اطالعات تجارت کشور، 
وزارت صمت از روند ایجاد این سامانه و فعالیت آن 
گزارشی ارائه کرد. رئیس جمهور این سامانه را مرکز 
اطالعات و مدیریت کاال و واردات و صادرات کشور 
توصیف کرد و با تاکید بر نیاز مبرم اقتصاد کشور به 
آن و ضرورت تکمیل پوشــش گسترده این سامانه 
افزود: فقدان انسجام و چند بخشی بودن نظام گردش 
اطالعات زنجیره تامین، تولید و توزیع کاال در کشور 
دهه های متمادی استمرار داشته که نه تنها فعاالن، 
تولیدکنندگان و مدیران اقتصادی کشور را با کمبود 
اطالعات مدیریتی روبرو کرده بود، زمینه ای برای 
سواستفاده ها نیز ایجاد کرده که به آرامش و امنیت 

روانی مردم در حوزه اقتصاد آسیب می زد.
رئیس جمهور با بیان اینکه این ســامانه باید بتواند 
تمامی حلقه های مســیر تامین و توزیع کاال را به 
یکدیگر متصل کند، اظهار داشت: این سامانه با ایجاد 
شفافیت، امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق را فراهم 
خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ســاماندهی 

اقتصاد محسوب می شود.

خبر

با افت قیمــت دالر که از ظهر روز گذشــته 
)شنبه( آغاز شده، قیمت خودروها نیز همگام 
با آن روند نزولی در پیش گرفته است؛ نائب 
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودروی تهران نیز به افرادی که قصد خرید 
خودرو دارند توصیه کرد دست نگه دارند، زیرا 

احتمال پایین آمدن قیمت ها زیاد است.
به گزارش ایرنا، بازار ارز امروز )ســیزدهم 
مهر( در پی اعالم اطمینان رییس کل بانک 
مرکزی برای تامین ارز مورد نیــاز بازار در 
جمعه گذشته، شاهد سرعت گرفتن روند 
کاهش قیمت ها بود. پیشــتر، سخنگوی 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس نیز در 
گفت وگویی اظهار کرده بــود: پیش بینی 
می شــود با توجه به برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، قیمت خودرو در بازار طی 

روزهای آینده کاهش یابد.
»ســعید موتمنــی«، رئیــس اتحادیــه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو پایتخت 
می گوید:  این روزها در بازار خودرو هیچ خبری 

نیست، معامالت به صفر رسیده و قیمت ها 
تنها روی کاغذ باال و پایین می شود. بررسی 
خبرنــگار ایرنا از ســایت های آگهی دهنده 
خودرو حاکی از قیمت 133 میلیون تومانی 
تیبــا صنــدوق دار، 193 میلیونی ســمند 
ال.ایکس، ۲۲8 میلیــون تومانی پژو 4۰5 
جی.ال.ایکس،  پژو پارس ســال ساده ۲۲۰ 
میلیون تومان و ۲18 میلیون تومانی پژو ۲۰۶ 
تیپ ۲ است. همچنین در دسته مونتاژی ها 
آگهی دهندگان برای هر دســتگاه هایمای 
ایران خودرو 87۰ میلیون تومان، جک اس5 
کرمان موتور 84۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۰8 
سفید رنگ یک میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان 
مطالبه می کنند. به گفته موتمنی، در حالی 
که در عمل در بازار هیچ خریدار و فروشنده ای 
وجود ندارد، قیمت ها در شبکه های اجتماعی 
به طور مرتب باال و پایین می شود. وی بدون 
اظهارنظــر درخصوص قیمــت خودروها، 
تاکیدکرد: وقتی معامله ای در بــازار انجام 

نمی شود، قیمت ها واقعی نخواهد بود.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بعد از 
جهش روز گذشته روز گذشته با ریزش ۲3 

هزار و ۲1۰ واحد روبرو شد.
به گزارش خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری 
فارس، شــاخص کل بــورس اوراق بهادار 
تهران گرچه روز گذشته با جهش قابل توجه 
حدود 4۰ هزار واحدی روبرو شده بود، اما روز 
گذشته از ابتدای روز سر ناسازگاری گذاشته 
و در نهایت در پایان معامالت با ۲3 هزار و ۲1۰ 
واحد کاهش به رقم یک میلیون و 5۲۲ هزار 
و 943 واحد رسید. همچنین ارزش بازاردر 
بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 5 میلیون 

و 7۰3 هزار میلیارد تومان رسید.
روز گذشته معامله  گران بیش از 14 میلیارد 
سهام و یا حق تقدم و اوراق مالی در قالب یک 
و نیم میلیون معامله و به ارزش 13 هزار و ۶98 

میلیارد تومان داد و ستد کردند.
اگر ارزش معامالت روز گذشــته فرابورس 
را که به بیش از 4 هــزار و 37 میلیارد تومان 
رسید را در نظر بگیریم ارزش معامالت روز 

گذشــته بورس و فرابورس به بیش از 17.۶ 
هزار میلیارد تومان رسید.

روند یکساله شاخص بورس تهران
روز گذشته گرچه ارزش معامالت نسبت به 
روز قبل رشد داشته اما متاسفانه شاخص کل 

بورس ریزشی بوده است. 
روز گذشته با نگاهی به شاخص های بورس 
درمی یابیــم همــه شــاخص های بورس 
قرمزپوش و کاهشــی بودند به گونه ای که 
شاخص کل بورس و شاخص قیمت با معیار 
وزنی ارزشی هر کدام نسبت به روز گذشته 

یک و نیم درصد افت داشته اند.
همچنین شاخص کل بورس با معیار هم وزن 
و شاخص قیمت با معیار هم وزن هر کدام 49 

صدم درصد کاهش یافته اند. 
شاخص آزاد شناور 1.1 درصد کاهش یافته، 
شاخص بازار اول بورس 1.3 درصد افت کرده 
و شاخص بازار دوم بورس 1.۶ درصد کاهش 

یافته است.

 ارزش معامالت 17.6 هزار میلیارد تومان شدقیمت خودرو شیب نزولی گرفت
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رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو 
کشور گفت: عمده ترین مشــکل ما مواد اولیه است که بیشتر 

فعالیت های ما را تحت الشعاع قرار داده است.
محمدرضا نجفی منش در دومین نشست هم اندیشی انجمن 
تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران، 
گفت: وقتی خودروساز در تأمین نقدینگی به مشکل بر می خورد 
این مشکل رابطه مستقیمی با تأمین نقدینگی در قطعه سازان 
دارد ضمن اینکه اگر مواد اولیه به موقع و با قیمت مناســب در 
اختیار ما قرار نگیرد تأمین قطعات برای صنعت خودرو سازی با 

مشکل انجام می شود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی 

کشــور اضافه کرد: قباًل مواد اولیه برای قطعه سازان از جمله 
ورق های فوالدی به روش مچینگ از ســوی تولیدکنندگان 
فوالد تأمین می شــد اما با تغییر فرآیند تأمین روش مچینگ 
به تأمین از طریق بورس، رقابت ناخواســته ای در بورس شکل 
می گیرد و قیمت هــا ۶۰ تا 7۰ درصــد افزایش می یابد ضمن 
اینکه قطعه ســازان توان خرید با حجم زیاد از بورس را ندارند 
 بنابراین مجبورند نیاز خــود را از طریق واســطه ها و دالالن 

تأمین کنند.
نجفی منش گفت: در روش مچینگ خریدها را انجام می دادیم، 
جنس را تحویل می گرفتیم و پــول را چند وقت بعد پرداخت 
می کردیم اما اکنون بایــد قبل از خرید پــول را نقد پرداخت 

کنیم و حدود ســه ماه بعد جنس به دســت ما برسد که این 
 امر حجم زیــادی از نقدینگی قطعه ســازان را از روند فعالیت 
خارج می کند. وی با بیان اینکه هزینه های کارگر 44 درصد و نرخ 
برابری ارز برای قطعه سازان بیش از دو برابر افزایش یافته است، 
گفت: اگر پرداخت ها به قطعه سازان اصالح نشود این صنعتگران 

قدرت فعالیت زیادی نخواهند داشت.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی 
کشور ادامه داد: قطعه سازان با وجود مشکالتی که پیش روی 
فعالیت خود دارند توانستند بخش زیادی از نیاز صنعت خودرو 
کشور را تأمین و دشمنان ایران را در رسیدن به اهداف تحریمی 

خود ناکام کنند.

رئیس سازمان حمایت با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست امسال 111 
هزار و 337 فقره گزارش و شکایت مردمی دریافت شده است، گفت: 
بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی و عدم 
درج قیمت است. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس 
تابش اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست امســال 111 هزار و 337 
فقره گزارش و شکایت مردمی در خصوص کاال و خدمات از طریق 
ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 
دریافت شده است. رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان افزود: از مجموع شــکایات دریافتی 11۰ هزار و 
3۶۶ فقره معادل 99 درصد قابل پیگیری و 971 فقره معادل یک 
درصد غیر قابل پیگیری بوده است. وی با اعالم اینکه از مجموع 
شکایات رسیدگی شــده 37 هزار و 874 فقره معادل 34 درصد 

منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی شده است، تصریح کرد: 5۶ 
هزار و 13۲ فقره معادل 5۰ درصد منجر به عدم احراز تخلف و 17 
هزار و 331 فقره معادل 1۶ درصد به علت انجام کار کارشناسی در 
حال پیگیری می باشد. رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان ادامه داد: از این تعداد شکایات، 95 هزار و 5۰۶ 
فقره معادل 8۶ درصد مربوط به کاال و 15 هزار و 831 فقره معادل 
14 درصد مربوط به خدمات بوده و بیشترین شکایت های دریافتی 
در بخش کاال مربوط به انواع نان، میوه و سبزی و در بخش خدمات 

مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و کافی نت است.

مصالحه بیش از ۳۵۰۰ مورد از تخلفات با تدابیر اتخاذ شده
تابش تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده، از مجموع شکایات رسیدگی 

شده که منجر به تخلف شده اند 3 هزار و 554 فقره منجر به مصالحه 
و جلب رضایت شاکیان شده و از تشکیل و ارجاع پرونده به ادارات 
کل تعزیرات و دیگر محاکم قضایی اجتناب شده است. وی با اعالم 
اینکه بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی 
و عدم درج قیمت است، گفت: در ارتباط با نحوه دریافت شکایات در 
مجموع 73 هزار و 835 فقره معادل ۶۶ درصد به صورت تلفنی، 18 
هزار و 3۶7 فقره معادل 17 درصد به صورت حضوری و 19 هزار و 

135 فقره معادل 17 درصد به صورت کتبی بوده است.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح 
کرد: استانهای تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز 
با افزایش تعداد شکایات و استان های ســمنان، جنوب کرمان، 
کهکیلویه و بویراحمد و خوزستان با کاهش شکایات مواجه بوده اند.

تامین نقدینگی و مواد اولیه عمده ترین مشکل قطعه سازان

رئیس سازمان حمایت: 111 هزار شکایت مردمی ثبت شد

 گرانفروشی  در صدر  شکایت ها

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ریزش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی قیمت سکه
قیمت سکه و طال نتوانست در بازار روز گذشته )یکشنبه( در مقابل کاهش قیمت ارز مقاومت کند، به طوری که سکه تمام بهار آزادی، افت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی را نسبت به دیروز تجربه کرد.  

روز گذشته )سیزدهم مهر( بازار طال با وجود آنکه دیروز در برابر کاهش قیمت دالر مقاومت کرده بود، روز گذشته پس از کاهش بیش از یک هراز تومانی قیمت دالر و یورو در بازار آزاد، مقاومت صعودی 
قیمت ها در این بازار هم شکست. بر این اساس، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت ۱۵ روز گذشته با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته، به بهای ۱۳ میلیون و 

۶۰۰ هزار تومان در حال معامله است.  سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز شاهد کاهش قیمت یک میلیون تومانی بود و در حال حاضر با ارزش ۱۳ میلیون تومان به فروش می رسید.
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زنگ خطر افزایش سپرده های بانکی
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

افزایش ۳۸ درصدی حجم سپرده گذاری در بانک ها طی تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به هیچ عنوان نشانه خوبی نیست زیرا که افزایش سپرده های بانکی به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر خواهد شد. 
افزایش مانده سپرده ها به نوعی به معنای افزایش نقدینگی است. لذا این افزایش در مانده سپرده ها به معنای خلق ۳۸ درصدی نقدینگی توسط بانک ها نسبت به سال گذشته است و این خبر خوبی نیست. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد 
از نقدینگی در دست بانک ها است و این موضع که سپرده های بانکی با این رشد خیره کننده همراه شده اند، نمی تواند خبر خوبی برای اقتصاد ایران باشد. اقتصاد ایران بیمار است و رشد هر چه بیشتر نقدینگی در این شرایط وضعیت آن را 
بدتر خواهد کرد.  اگرچه منفی شدن روند بازار سرمایه، روی بازار ارز و مسکن هم تا حدودی اثرگذار بود و این بازارها را هم کمی منفی کرد ولی به هر حال فروشندگان این روزهای بورس تهران، به دنبال دارایی دیگری برای سرمایه گذاری 

و حفظ ارزش پول خود خواهند بود.
هنگامی که نرخ سپرده گذاری افزایش پیدا می کند بانک ها برای سوددهی بیشتر آمادگی دارند و این همان تولید نقدینگی است. بانک ها بزرگترین خلق کننده نقدینگی هستند و زمانی که سپرده ها نزد بانک ها افزایش پیدا می کند، آن ها 
طبیعتا باید سود بیشتری بدهند که این اتفاق در نهایت به رشد تورم منتهی خواهد شد. این در حالی است که بزرگترین مشکل در رشد نقدینگی، مسئله کسری بودجه دولت و به روز نشدن آمار رشد پایه پولی است. عمده دلیل افزایش پایه 

پولی طی سال های ۹۸ و ۹۹، افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است و این خالص دارایی های خارجی چیزی جز منابع صندوق های توسعه ملی نبوده که البته خیلی قابل استفاده نیست.
در شرایطی ورود نقدینگی سرگردان به بانک ها اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور می شود که بانک مرکزی نظارت کافی بر فعالیت بانک ها داشته باشد و مقررات احتیاطی اعمال کند که مشکالت دوره های قبل ایجاد نشود. اما در هر حال 
 نباید انتظار چندانی از اوضاع اقتصادی کشور داشت. اقتصاد ما دچار مشکالت ساختاری است و تا این مشکالت مرتفع نشود، اقتصاد ما حرکت رو به رشدی نخواهد داشت. تعدیل نرخ بهره در بازار بین بانکی و به تبع آن افزایش نرخ سود 

سپرده های بانکی و ورود نقدینگی به بانک ها، فقط راهکاری کوتاه مدت است که تورم را تا حدودی کنترل می کند و آثار ضد تورمی دارد.

دبیر انجمن شــرکت هــای هواپیمایــی از آمادگی 
فرودگاه های ایران برای نشست و برخاست ایرتاکسی 
خبر داد.مقصود اسعدی سامانی بر ضرورت راه اندازی 
ایرتاکسی در فرودگاه های ایران تأکید کرد و افزود: اگر 
بخواهیم صنعت هوانوردی کشور را توسعه بدهیم، یکی 

از راهکارهایش راه اندازی ایرتاکسی است.
وی اظهــار کرد: بــا توجه بــه اینکه در کشــورمان 
فرودگاه های کوچک داریم و از آن ها یا استفاده نمی شود 
یا به ندرت یک یا دو پــرواز در آن ها صورت می گیرد؛ 
می توان از ظرفیت این فرودگاه ها جهت تردد ایرتاکسی 

استفاده کرد.اسعدی ســامانی گفت: این فرودگاه ها 
قابلیت بهره برداری برای ایرتاکسی را دارند و در صورت 
برنامه ریزی صحیح، می توان این ظرفیت هوانوردی را 

در کشور ایجاد کرد.
دبیر انجمن ایرالین های کشور با بیان اینکه بیش از 
۴۳ فرودگاه در کشور وجود دارد که صرفاً از ۱۰ درصد 
ظرفیت آن ها استفاده می شــود، تصریح کرد: اکنون 
فرصت ســرمایه گذاری برای بخش خصوصی جهت 
راه اندازی ایرتاکســی وجود دارد و افراد حائز شرایط 

می توانند در این حوزه سرمایه گذاری کنند.

یک فعال حوزه کار معتقد اســت که افزایش دستمزد 
کارگران و بازنشستگان زمانی احســاس می شود که 
بازار و قیمت ها به کنترل درآید و هزینه های معیشت 
خانوارهای کارگری و مستمری بگیر کاهش یابد. رحمت 
اله پورموسی با اشاره به افزایش میزان حقوق کارکنان 
دولت، درباره افزایش دستمزد کارگران در سال آینده 
گفت: سال گذشــته هنگامی که بودجه را می بستیم 
میزان افزایش کارمندان ۱۵ درصد اعالم شد و این میزان 
افزایش نگرانی جامعه کارگری و بازنشســتگان تامین 
اجتماعی را به دنبال داشت. طبعا در خصوص کارمندان 
و بازنشستگان کشوری و لشگری شرایط تعیین حقوق 
نسبت به مشموالن قانون کار و تامین اجتماعی متفاوت 
است، آنها مشمول قانون استخدامی هستند و افزایش 
حقوق خارج از افزایش های ساالنه برایشان پیش بینی 
می شود ولی دســتمزد کارگران و بازنشستگان تامین 
اجتماعی تابع تصمیم گیری شورای عالی کار و سازمان 
تامین اجتاعی است. وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی 

و افزایش سرســام آور هزینه ها حقوق یک کارمند هم 
جوابگو نیست و باید افزایش یابد همچنان که افزایش 
حقوق و دستمزد کارگران نسبت به سال قبل و امسال به 
گونه ای نبوده که در سفره کارگران احساس شود و قدرت 
خرید کارگران به شدت کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین 
وقتی دریافتی کارگران به ریال و هزینه های زندگی آنها 
به دالر باشد و روز به روز تغییر و نوسان نرخ ارز را شاهد 
باشیم هر قدر که دستمزدها را افزایش بدهیم تاثیرگذار 
نخواهد بود. این فعال حوزه کار گفت: در حال حاضر ۶۵ 
درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند 
که علیرغم متناسب سازی حقوق هنوز قدرت خرید الزم 
را به دست نیاورده اند و انتظار داشتیم با بحث همسان 
ســازی کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت 
نکنند ولی لحاظ کردن مدت پرداخت بیمه و مبلغ بیمه 
 کمکی به ارتقای حقوق آنها نکرده و الزم اســت تدبیر 
ویژه ای در خصوص افزایش قدرت معیشت بازنشستگان 

تامین اجتماعی نیز اندیشیده شود.

رئیس اتاق اصناف تهران، گفت: همه صنوف مشمول 
بخشــنامه محدودیت های جدید کرونایی در صورت 
فعالیت در هفته جاری پلمب خواهند شد.قاســم نوده 
فراهانی درباره مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
که امروز به دستگاه های اجرایی ملی و استانی و نهادهای 
عمومی غیر دولتی از جمله اتاق اصناف تهران ابالغ شده 
است، گفت: در ابالغ امروز با توجه به نامه معاون امنیتی 
انتظامی وزارت کشور و رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و 
انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر اعمال 
محدودیت به تفکیک اســتان و شهرستان های هدف 
محدودیت و تعطیلی برخــی مراکز به مدت یک هفته 
از تاریخ ۱۲ تا ۱۸ مهر ماه از ســوی ستاد ملی مدیریت 

بیماری کرونا تمدید شده است.
وی افزود: در این ابالغیه؛ دانشگاه ها، مدارس، مدارس 
شــبانه روزی، حوزه های علمیه، آموزشگاه های فنی و 

حرفه ای، زبان سراها و سایر آموزشگاه ها و کتابخانه ها، 
مساجد و مصلی ها، سینما، تئاتر و مراکز مشابه، موزه 
و باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، آرایشــگاه های زنانه و 
ســالن های زیبایی، کافه، قهوه خانه ها و چایخانه ها در 
این یک هفته تعطیل خواهند بود. فراهانی اضافه کرد: 
برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و 
همایش ها، باشگاه های ورزشی، ورزش های پر برخورد از 
جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، باغ وحش و 
شهر بازی ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده 
و باشگاه های بدنسازی و همچنین عدم برگزاری نماز 
جمعه در این ابالغیه مورد تاکید قرار گرفته است.رئیس 
اتاق اصناف تهران در پایان ضمن تاکید بر لزوم رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی توسط همه واحدهای صنفی 
تهران، گفت: همه صنوف مشــمول این بخشنامه در 

صورت فعالیت در هفته جاری پلمب خواهند شد.

آمار های بانک مرکزی بیانگر 
افزایــش ۳۸ درصدی مانده 
ســپرده ها و ۳۱.۹ درصدی 
مانده تســهیالت بانکی در 

پایان تیر ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل است. 
بانک مرکزی هفتم مهرماه گزارشی از وضعیت کل مانده 
سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری به تفکیک اســتان را در پایان تیرماه امســال 
منتشر کرد و آمار اخیر نشان دهنده افزایش ۳۸ درصدی 
سپرده  های بانکی در پایان تیرماه نسبت به مقطع مشابه 

سال قبل است. 

به عبارت بهتر بر این اساس آمارهای بانک مرکزی نشان 
می دهد که سپرده های بانکی در پایان تیرماه ۳۸ درصد 
افزایش پیدا کرده است و پول از بورس به سمت پارکینگ 
پولی یعنی بانک ها سرازیر شــده است. همچنین این 
پول ها مسیر دیگری به سمت ارز پیدا کرده و اکنون دالر 

را به باالی ۲۰ هزار تومان رسانده است. 
عباس هشی، تحلیلگر مســائل اقتصادی در این رابطه 

می گوید: افزایش ۳۸ درصدی ســپرده های بانکی در 
پایان تیرماه نشان دهنده خروج سرمایه ها از بورس به 
سمت بانک هاست. وی افزود: در شرایطی که مردم به 
دولت اعتماد کرده و پول های خود را به بورس آوردند، 
ریزش سنگین بورس اتفاق افتاد. این در حالی است که 
این ریزش به فاصله تنها ۲ ماه از ریزش قبلی که شدت 

کمتری نیز داشت رخ داد.

رشد 3۸ درصدی مانده سپرده ها بانک ها را وادار به سوددهی بیشتر خواهد كرد

موج جدید تورم با افزایش سپرده های بانکی
شایلی قرائی
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مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور گفت: طی تفاهمنامه ای که 
وزارت راه با پلیس راه به امضا رساند، از این پس 
پلیس راه مسئول ارسال پیامک به خودروهای 
عبوری از آزادراه هاست.خیراهلل خادمی درباره 
دریافت الکترونیکی عوارض آزادراه ها که اخیراً 
رئیس جمهور نیز بر توســعه آن تأکید داشــته 
است، گفت: از دو سال پیش این کار را در چند 
آزادراه که مدیریت آن در اختیار وزارت راه بوده 
و به آزادراه های دولتی مشــهورند، آغاز کردیم؛ 
با نصب تجهیزات و راه اندازی سامانه های مورد 
نیاز، خودروها بدن توقــف برای پرداخت نقدی 
عوارض تردد می کنند و سپس برای مالک خودرو 
پیامک ارسال می شود تا عوارض را پرداخت کند.
وی ادامه داد: مشــکلی که به وجود آمد این بود 
که پرداخت عوارض از سوی صاحبان خودروها 
با استقبال مواجه نشد؛ در حالی که می بایست 
مردم حداکثر تا ۴۸ ســاعت پــس از دریافت 
پیامــک، عــوارض عبــور از آزادراه را از طریق 
ســامانه ها و اپلیکیشــن های موبایلی پرداخت 
کنند؛ اما در حال حاضر تنها ۵۰ درصد مردم این 
عوارض را پرداخت می کنند. اگر مردم استقبال 
نکنند، ایــن روند با توجه به اینکــه نگهداری و 
تعمیر آزادراه از محل درآمد عوارض عبور است، 
متوقف خواهد شــد.مدیرعامل شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور تصریح 
کــرد: در آزادراه های جدید ماننــد قطعه یک 
تهران-شــمال و همت-کرج، از همان ابتدای 
بهره برداری با استفاده از نصب تجهیزات الزم، 
زیرساخت دریافت الکترونیکی عوارض را ایجاد 
کردیم؛ ســرمایه گذار بخش خصوصی در این 
دو آزادراه )بنیاد مســتضعفان( هم از این طرح 
اســتقبال کرد؛ اما اتفاقی که افتــاد این بود که 
تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد مردم در ابتدای راه اندازی 
ایــن آزادراه ها، عــوارض عبــوری خودروهای 
خود را الکترونیکــی پرداخــت می کردند که 
در ادامــه فعالیــت آزادراه، آمــار عــوارض 
 دهندگان بــه ۲۵ درصد خودروهــای عبوری 

کاهش یافت.

به گفته خادمی، سرمایه گذار بخش خصوصی 
این نگرانــی را پیدا کــرد که نتواند بــه منابع 
ســنگینی که برای ســاخت ایــن دو آزادراه 
هزینــه کــرده، دسترســی یابد بــه خصوص 
آزادراه تهران-شــمال کــه درآمــد بنیــاد 
مســتضعفان حاصــل از عــوارض خودروهای 
 عبوری در قطعه یک می بایســت برای ساخت 
قطعه ۲ این آزادراه هزینه شــود؛ لذا ســرمایه 
گــذاران درخواســت کردند که مجــدداً اخذ 
عــوارض به حالــت دریافت ســنتی و دریافت 
نقدی عــوارض برگــردد کــه این اتفــاق در 
 آزادراه هــای تهران-شــمال و همت-کــرج 

پیاده سازی شد.
وی تأکید کرد: توانســتیم تفاهم نامه ای میان 
پلیس راه راهور ناجا و وزارت راه و شهرسازی به 
امضا برسانیم که بر اساس آن اقدامات خوبی برای 
ارسال اطالعات خودروهای ترددی از سامانه های 
نصب شده در آزادراه های مذکور به سامانه های 
پلیس راه صورت گرفت؛ اقدام سنگینی بود و دو 
ماه اجرای مفاد این تفاهم نامه طول کشید؛ چون 
هم باید زیرساخت های الکترونیکی راهور ارتقا 
می یافت و هم سامانه وزارت راه با پلیس راهور در 
تقاطع قرار می گرفت.معاون وزیر راه ادامه داد: در 
آخرین نشستی که با راهور داشتیم، اعالم شد که 
ارتباط این دو سامانه برقرار شده و می توانیم به 
خودروهای عبوری از آزادراه ها از طریق سامانه 
پیامکی پلیس راهــور پیامک بزنیم؛ در صورتی 
که صاحبان خودروها طی مدت مشخصی اقدام 
به پرداخت عــوارض نکنند، جریمــه خواهند 
شد. در این صورت شــرایطی به وجود می آید 
تا مردم را بــه پرداخت عــوارض ترغیب کنند 
در این صــورت نه مردم جریمه می شــوند و نه 
بخش خصوصی از سرمایه گذاری که در ساخت 
آزادراه داشــته، متضرر می شود.خادمی تصریح 
کرد: تا قبل از این، پیامــک پرداخت عوارض را 
شــرکت مجری عوارض الکترونیکی آزادراه ها 
به صاحبان خودروهای عبوری ارســال می کرد 
 که از این پــس ایــن پیامک را پلیــس راهور

 به مردم می دهد.

تازه ترین نظرسنجی از بیمه 
بیکاری که توســط موسسه 
عالی پژوهش تامین اجتماعی 
منتشر شد نشــان می دهد 
که بیش از ۶۰ درصد بیکاران 
سرپرست خانوار هستند. بنابراین دولت با وضعیت فعلی 
باید به وضعیت افراد متاهل بیکار و زنان سرپرست خانوار 
رسیدگی بیشتری بکند و تسهیالت بیشتری در اختیار 
این افراد که امروز بحرام کرونا نیز مشکالت آنها را بیشتر 
کرده است قرار دهد. دولت همچنین می بایست معضل 
کمبود اشــتغال را حل کند. پیشــنهادی که می توان 
برای حل معضل بیکاری و معیشتی مردان بیکار و زنان 
سرپرست خانوار داد، این است که منابعی را که داریم به 
سمت ایجاد اشتغال برده و این افراد را شاغل کرده تا بدین 

طریق معیشت و اقتصاد خود را بهبود ببخشند.
نتایج اولیه نظرسنجی از بیمه بیکاری که توسط موسسه 
عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشر شد، نشان می دهد 
بیش از ۶۰ درصد بیکاران »سرپرست خانوار«هستند و 
۵۸.۴ درصد متقاضیان بیمه بیکاری مستأجر هستند. 
روزبه کردونی رئیس مؤسســه عالــی پژوهش تأمین 

اجتماعی در ایــن رابطه اظهار داشــت: ۲۲.۶ درصد از 
پاســخگویان دارای »قرارداد دائم« و ۷۷.۴ درصد نوع 
قراردادشان »موقت« بوده اند، ۱۳.۶ درصد از پاسخگویان 
قباًل )پیش از این مــورد( مقرری بیمه بیکاری دریافت 
کــرده و ۸۶.۴ درصد آن ها قباًل مقــرری بیمه بیکاری 
دریافت نکرده اند. همچنیــن ۷۶.۷ درصد از آنها اعالم 

کرده که خودشان و ۲۳.۳ درصد کارفرمایان درخواست 
بیمه بیکاری را ثبت کرده اند.

این در حالی اســت که طبق گزارش های منتشر شده 
متوســط مخارج ماهیانه خانوار در این نظرســنجی با 
۲۹.۹ درصد )بین ۲تا۳ میلیون تومان( »بیشترین« و با 
۱.۱ درصد )کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه( »کمترین« 

مخارج ثبت شده و پس از آن، متوسط مخارج ماهیانه 
۲۲.۲ درصد )بین ۳تا۴ میلیــون تومان (،۲۰.۱ درصد 
)بین یک تا ۲ میلیون تومان(، ۱۱.۹ درصد )بین ۴تا۵ 
میلیون تومان(، ۶.۹ درصد )بیش از ۶ میلیون تومان( ،۵.۳ 
درصد )بین ۵تا۶ میلیون تومان( و ۲.۷ درصد )بین ۵۰۰ 

هزار تا یک میلیون تومان( ثبت شده است.

5۸/4   درصد   متقاضیان   بیمه   بیکاری  مستاجرند

60  درصد  بیکاران  سرپرست  خانوارند

کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری
وحید شقاقی، اقتصاددان

نرخ بیکاری رابطه مستقیمی با رشد سرمایه گذاری و رونق تولید دارد. این بدان معناست که اشتغال واقعی زمانی شکل خواهد گرفت که تولید واقعی داشته باشیم. در حال حاضر حدود یک دهه است رشد سرمایه گذاری در کشور منفی 
است. بنابراین اشتغال واقعی هم شکل نمی گیرد و هر آنچه در اشتغال می بینید اشتغال غیرواقعی و کاذب است. نتیجه بیکاری و شکل گیری اشتغال کاذب، هم چالش های اقتصادی و مسایل اجتماعی است. همانطور که در حال حاضر شاهد 

هستیم به دلیل نبود حمایت واقعی از تولید نرخ بیکاری افزایش یافته و در این بین بیشترین خسارت به سرپرستان خانوار به ویژه زنان وارد شده است. 
رقابت پذیری اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار را از مسائل مهم مرتبط با رونق تولید در اقتصاد ایران است. یکی از مهمترین سیاست هایی که دولت های ما باید دنبال کنند، ایجاد یک محیط رقابتی سالم، شفاف با بروکراسی های حداقلی 
و با بهبود فضای کسب و کار به نحوی که تولید کننده در کمترین زمان ممکن بتواند کسب و کارش را شروع کند و زیرساخت هایش را تهیه کند و در مرحله پایانی هم اگر تولیدش با مشکالتی مواجه شد بتواند اعالم ورشکستگی را در اسرع 
وقت انجام دهد. برای حل این مشکل نیز راهکاری به غیر از بهبود و توسعه بخش واقعی اقتصادی نداریم. بخش عمده اقتصاد ایران عمال غیرمولد و با تکیه بر بازار های مالی و پولی است و متاسفانه چندان به بخش واقعی اقتصادی توجه نشده 

است. تا زمانی که فضای کسب و کار بهتر نشود ثبات وامنیت اقتصادی شکل نگیرد سرمایه گذاری شکل نمی گیرد. تا زمانی که سرمایه گذاری شکل نگیرد تولید شکل نمی گیرد و اشتغال ایجاد نمی شود.
از طرفی دیگر در حال حاضر بخش عمده ای از مردم درگیر رفع نیازهای روزمره خودشان هستند. این در حالی است که بنگاه های تولید مختلف کاالهای متنوعی ای تولید کرده اند که نیاز به بهبود تقاضای اقتصاد دارد، نیاز به این دارد که 
بتوانیم تقاضای مصرفی را افزایش بدهیم تا مردم اقدام به خرید کنند. اگر این اقدام رخ بدهد حداقل ترین نتیجه آن این است که ما می توانیم جلو رکود را بگیریم، از طرفی موجب تشویق بنگاه ها برای تولید می شود. وقتی آنها تشویق به تولید 

بشوند به نوبه خود موجب حفظ اشتغال خواهد شد و می تواند عمال باعث تحرک بخشی به رشد اقتصادی بشود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

۴۳ فرودگاه با حداقل پروازفعالند

لزوم کاهش هزینه های معیشت کارگران و مستمری بگیران

معاون وزیر راه خبر داد

مردم عوارض الکترونیکی را پرداخت نکنند جریمه می شوند

تشریح اعمال محدودیت های كرونایی در استان تهران؛

واحد های صنفی رعایت نکنند پلمب می شوند
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سیزدهمین دوره  جشنواره وب و موبایل ایران از امروز ١٣ مهر ماه با ثبت نام 
تیم های استارتاپی آغاز می شود.

دبیرخانه جشنواره وب و موبایل ایران در ششمین اطالعیه خود اعالم کرد 
که ثبت نام سایت ها و اپلیکیشن ها مطبق روال سال های گذشته به صورت 
آنالین خواهد بود و تمامی عالقه مندان برای شرکت در این رقابت می توانند 
www. از ساعت ١٣ و ١٣ دقیقه روز یکشنبه ١٣ مهر ماه با مراجعه به سایت

iwmf.ir ســایت ها و اپلیکیشــن های خود را برای حضور در این رقابت 
ثبت نام کنند.

سایت ها و اپلیکیشن ها پس از ثبت نام و شرکت در سیزدهمین جشنواره 
وب و موبایل ایران توسط کمیته پذیرش مورد بررسی قرار خواهند گرفت و 

پس از تایید اولیه به صورت رسمی در جشنواره شرکت داده خواهند شد.
سایت ها و اپلیکیشن ها می توانند پس از ثبت نام و تایید کمیته پذیرش و با 
قرار دادن کد رای گیری مردمی در سایت خود در بخش رای گیری مردمی 
و انتخاب بهترین سایت ها و اپلیکیشن های فارسی از دیدگاه مردم، شرکت 

کنند.

اعالم زمان داوری آثار در جشنواره سیزدهم
داوری جشنواره وب و موبایل ایران نیز پس از پایان زمان ثبت نام در ٣۰ آبان 
ماه و از اول آذر ماه آغاز خواهد شــد و تمام مدیران کسب وکار و همچنین 
توسعه دهندگان وب و موبایل ایران می توانند در داوری مرحله اول انتخاب 

بهترین سایت ها و اپلیکیشن های ایران مشارکت کنند.
داوری جشنواره وب و موبایل ایران هر ساله در سه مرحله با مشارکت بیش از 

٣۰۰۰ نفر از فعالین این صنعت به صورت آنالین برگزار می شود.

شلیله: تغییراتی در مراسم اختتامیه و نحوه اعالم برندگان 
خواهیم داشت

شایان شلیله در خصوص شروع ثبت نام در ســیزدهمین جشنواره وب و 
موبایل ایران گفت: ۴ سال گذشته سال های سختی بر اکوسیستم  استارتاپی 
گذشته. ۴ سال است که ما به خودمان می گوییم این دیگر سخت ترین سال 

خواهد بود و به امید گشایش سال بعد می نشینیم.
اما جالب اینکه این سختی هر ساله برای ما تبدیل به یک شیرینی در روز 
اختتامیه جشنواره می شود. جشنواره ای که در آن بازنده و برنده؛ همه با هم 

تصمیم داریم این اکوسیستم را منسجم تر و  محکم تر بسازیم و امید داریم که 
تالش های ما بی نتیجه نخواهد ماند و این روزهای سخت تمام خواهد شد.

وی در ادامه افزود، با توجه به اینکه هر ساله تمام بخش های جشنواره، به 
صورت آنالین برگزار می شد، شیوع بیماری کرونا در مراحل ثبت نام و داوری 
تاثیر و یا خللی ایجاد نکرده است و فقط ما شاهد تغییرات اجرایی در مراسم 

اختتامیه و نحوه اعالم برندگان خواهیم بود.”

میالد احرام پوش: تمرکز ما در بخش کسب و کار و به ویژه بازی 
ها خواهد بود

میالد احرام پوش گفت: خوشحالم که امسال هم به مانند ١۲ سال گذشته، 
ثبت نام آثار در جشنواره وب و موبایل ایران آغاز شده و کرونا باعث وقفه در 
فرآیندهای جشنواره نشد. امسال سعی کردیم با بازبینی مجدد گروه ها، 
خصوصا در بخش کسب و کار و همچنین در بخش بازی ها، تمرکز بیشتری 
بر روی بهبود این بخش ها داشته باشیم. همچنین امیدواریم امسال با توجه 
به تغییر در نوع برگزاری اختتامیه، شاهد اختتامیه جذابی باشیم. در نهایت 
امیدوارم بتوانیم قدم کوچکی در جهت امیدبخشی به جوانانی که قدم در راه 

پر چالش کسب وکارهای نوپا گذاشته اند، برداریم.

الفت نسب: در گروه های محتوایی از داوران تخصصی استفاده 
می کنیم

رضا الفت نسب نیز اضافه کرد: امسال ســعی داریم در برخی از گروه های 
محتوایی از داوران تخصصی استفاده کنیم. این کار به منظور افزایش کیفی 
نامزدها صورت می پذیرد. داورهای تخصصی اقدام به ارائه نظرات به گروه 

داوری اصلی جهت تصمیم نهایی برای انتخاب نامزدها خواهند کرد.

رضا جمیلی: بازیگران جدیدی وارد اکوسیستم استارتاپی می 
شوند

رضا جمیلی عضو دیگر شورای سیاست گذاری سیزدهمین جشنواره وب و 
موبایل ایران نیز افزود: اکوسیستم استارتاپی ایران در حال پوست انداختن 
است و این پوست اندازی هم زمان شده با یکی از دوره های رکود اقتصادی 
کشور. شاید بسیاری این هم زمانی را درســت تحلیل نکنند و پایان دوره 
استارتاپ ها و جریان استارتاپی را اعالم کنند. اما به نظر می رسد بازیگران 

این فضا در حال تغییر هستند و در دو سال آینده برخی چهره ها و بازیگران 
تاثیرگذار سال های گذشته به طور کلی از این فضا خارج شده و چهره ها و 

بازیگران جدیدی جای آن ها را بگیرند.
وی اضافه کرد، حجم سرمایه گذاری های انجام شده در همین ماه هایی که از 
سال ۹۹ می گذرد به نسبت شرایطی که درآن به سر می بریم امیدواری ها به 
آینده این فضا را بیشتر می کند. از این رو و در این مقطع که با تحوالت زیادی 
همراه است برگزاری جشنواره وب و موبایل و حضور پرقدرت کسب وکارهای 
آنالین در آن اهمیتی دوچندان پیدا کرده. امیدوارم که جشــنواره امسال 
فارغ از شکل و شمایل برگزاری اش بتواند در شناسایی جریان های آینده دار 
و کســب و کارهای خوش آتیه آن نقــش مهمی را ایفا کنــد. این یکی از 
ماموریت هایی است که امسال برای جشنواره در نظر گرفته ایم تا این رویداد 

مهم استارتاپی، نقش توسعه ای خود را کمافی سابق بازی کند.

نحوه شرکت در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران
شرکت کنندگان بعد از ثبت نام و ایجاد پروفایل در وب سایت جشنواره به 
آدرس www.iwmf.ir با ورود به داشبورد و وارد کردن اطالعات اثر خود 

می توانند در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل شرکت کنند.
شرکت کنندگان می بایست در طی مسیر، گروه مناسب با سایت یا اپلیکیشن 
خود را انتخاب کنند. امسال گروه بندی جشنواره شاهد تغییراتی بوده است، 
برای مشاهده گروه بندی سیزدهمین دوره جشــنواره وب و موبایل ایران 
https:// می توانید به سایت جشــنواره و صفحه گروه بندی ها به آدرس

iwmf.ir/categories مراجعه کنید.
شرکت کنندگان می بایست پس از ثبت اثر و تکمیل مراحل تایید مالکیت، با 
مراجعه به پنل خود در سایت، روی گزینه “شرکت در جشنواره” کلیک کرده 

تا اثر به صورت کامل در جشنواره شرکت داده شود.

روند ثبت نام اپلیکیشن ها در جشنواره
اپلیکیشن های موبایل نیز برای ثبت نام در ســیزدهمین دوره همچون 
دوره های گذشته، باید به پنل توسعه دهندگان کافه بازار برای اپلیکیشن های 
اندرویدی و سیب اپ برای اپلیکیشن های آی  او آس مراجعه کنند. فرایند 
ثبت نام برای سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران از طریق کافه بازار و 

سیب اپ به اطالع توسعه دهندگان موبایل خواهد رسید.

انتشار ششمین اطالعیه سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

ثبت نام در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران شروع شد
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رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان: 
حاكمیت به دنبال محدود كردن فضای مجازی است

افشین کالهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران 
در پاسخ به سوالی در مورد فیلترینگ اینستاگرام گفت: در جلسات اخیر ما، بحثی 
پیرامون مساله فیلترینگ اینستاگرام مطرح نشده اســت. کالهی در مورد نگاه 
حاکمیت نسبت به موضوع فیلترینگ اینستاگرام تاکید کرد: در هر صورت نگاهی در 
حاکمیت وجود دارد که به دنبال محدود کردن فضای مجازی به خصوص شبکه های 
اجتماعی است، این موضوع در جلسات مختلف مطرح و پیگیری می شود. رئیس 
کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه ناموفق 
فیلترینگ شبکه های اجتماعی دیگر گفت: ما تاکنون تجربه فیلترینگ شبکه های 
اجتماعی دیگر مانند فیسبوک، توییتر و تلگرام را داشتیم. فیلترینگ این شبکه ها 
تا حدودی باعث دشوار شدن دسترسی کاربران و کاهش رونق این شبکه ها شد اما 
هرگز مانع استفاده مردم از این شبکه ها نشده است. در مورد اینستاگرام هم همین 
اتفاق خواهد افتاد، تصور اینکه فیلترینگ اینستاگرام موجب رونق گرفتن شبکه های 

اجتماعی داخلی یا سالم تر شدن فضای مجازی می شود، اشتباه است.

در ایران 24 میلیون کاربر اینستاگرام داریم!
افشین کالهی با تاکید به تاثیر مثبت اینستاگرام بر کسب  و کارهای مجازی در 
ایران گفت: در ایران ۲۴ میلیون نفر مخاطب شبکه اجتماعی اینستاگرام هستند. 
طبق برآوردهای ما حدود ٣7 درصد از مخاطبان ایرانی اینستاگرام، حداقل یک بار 
بر روی این شبکه اجتماعی تجربه خرید یا فروش داشته اند که این بازاری بالغ بر 
5 هزار میلیارد تومان در سال است. فیلترینگ این شبکه اجتماعی تاثیری مخرب 
بر بازار کسب و کارهای آنالین خواهد داشت. ما حدود ۲۰۰ هزار کسب و کار فعال 
در بستر شبکه های اجتماعی داریم، این آمار با وجود شیوع ویروس کرونا و خانه 
نشینی مردم افزایش یافته و طبیعتا فیلتر کردن شبکه های اجتماعی ضرر هنگفتی 
به این بازار خواهد زد. وی ادامه داد: در کنار این مساله باید بدانیم بسیاری از برندها، 
بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ محصوالت و خدمات خود را در پایه شبکه های 
اجتماعی محبوب مانند اینستاگرام اجرا کرده اند و با فیلترشدن این شبکه شغل 
خود را از دست خواهند داد. این اتفاق موجب ایجاد فضایی ناامن و غیرقابل اعتماد 
می شود، چرا که امنیت، اولین نیاز فعالیت  های اقتصادی است و در نتیجه شاهد 

خروج سرمایه از کسب و کارهای آنالین خواهیم بود.

چه زمانی تاكسی های اینترنتی دوگانه سوز می شوند؟
سرپرست روابط عمومی فرآورده های نفتی البرز گفت: ۲۰۰ هزار تاکسی اینترنتی 

به زودی گازسوز می شوند.
 قلندرزاده، سرپرست روابط عمومی فرآورده های نفتی البرزدر گفت و گو با خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از البرز، با بیان این که تاریخ دقیق دو 
گانه سوز شدن تاکسی های اینترنتی و خودرو های مسافرکشی شهری مشخص 
نیست گفت: حدود ۲۰۰ هزار خودرو شهری قرار است  به زودی دوگانه سوز شوند.
سرپرست روابط عمومی فرآورده های نفتی البرز افزود: برای اجرای فاز دوم طرح 
گازسوز کردن تاکسی های اینترنتی در حال برنامه ریزی هستیم و امیدواریم این 

طرح به زودی اجرا شود.
قلندرزاده درباره آخرین وضعیت اجرای مرحله دوم ســی ان جی تاکسی های 

اینترنتی گفت: در حال حاضر فقط خودروهای عمومی، دوگانه سوز می شوند.

چرا پس از حذف قیمت در سایت ها مسكن گران 
شده است؟

چندین ماه از حذف قیمت مسکن در سایت های خریدوفروش اینترنتی می گذرد 
با این حال متوسط قیمت مسکن به رکوردی تازه در پایتخت رسیده است. گویا 
حذف قیمت ها از سایت ها، راه حل کاهش التهاب بازار نبوده است! دیگر مشخص 
است که مشکل بازار مسکن، چیزی فراتر از درج قیمت در سایت خریدوفروش 
آنالین است. وضعیت رکود تورمی در مسکن، داستانی دیرینه دارد و به دو سال 

اخیر هم ختم نمی شود.
بیش از دو سال است که بازار مسکن رکوردهای عجیب وغریبی را ثبت می کند 
و دوایی هم برای درد آن پیدا نمی شود. حتی پیش بینی ها درباره آغاز دوره رکود 
مسکن هم گویا قصد تحقق ندارد. ســال ۹7 متوسط قیمت مسکن بیش از 7۰ 
درصد نسبت به ١۲ ماه سال ۹۶ رشد کرد. میانگین قیمت هر واحد مسکونی به ١۰ 
میلیون و ۹5۰ هزار تومان رسید و افزایش قیمت در آخرین ماه سال ۹7 نسبت به 
همین ماه در سال ۹۶، نزدیک به ۹5 درصد بود. زوج جوانی که سال ۹۶ خانه ای 
نوساز ۹۰ متری در حوالی خیابان الرستان را 7۰۰ میلیون تومان خریده بودند، یک 
سال بعد آن را به قیمت یک میلیارد و ٣5۰ میلیون تومان فروختند و حاال خرید 
خانه ای ١ میلیارد تومانی هم در میانه شهر به رویا تبدیل شده است. گویی از سال 
۹۶ تا االن سال  ها گذشته است. البته که حتی وضعیت رشد قیمت در ۶ ماهی که از 
سال ۹۹ می گذرد هم می تواند مثل خواب اصحاب کهف باشد و قیمت امروز مسکن 
با قیمت ابتدای سال زمین تا آسمان فاصله دارد. وضعیت روند رشد پرسرعت قیمت 
مسکن به گونه ای شده است که جمله »شانس آوردیم، زودتر خونه خریدیم«، به 

ترجیع بند میان تازه خانه دار شده ها تبدیل شده است.
اوج قیمت مسکن در ســال ۹7 به تقویت پیش بینی ها درباره آغاز دوره رکود در 
ســال ۹۸ دامن زد. بعضی تحلیل ها از آغاز رکود از تابستان سال ۹۸ می گفت و 
اطمینان می داد که خبری از رشد قیمت در نیمه دوم سال ۹۸ نیست. اما نه تنها این 
پیش بینی ها درست از آب در نیامد که حاال در نیمه دوم سال ۹۹ هم نشانه هایی از 
ثبات قیمت ها یا حتی رکود در بازار مسکن نیست. تورم ماهانه مسکن در اسفندماه 
سال ۹۸، ۸.7 درصد بود که باالترین میزان تورم ماهانه این بازار از زمان اوج جهش 
قیمت در سال ۹۸ به بعد بود. میانگین قیمت مسکن هم در سال ۹۸ بیش از ١١ 
درصد رشد کرد. در حالی که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در آغاز سال ۹۸، 

١١ میلیون تومان بود، در اسفندماه به بیش از ١5 میلیون تومان رسید.
اما در سال ۹۹ چه رخ داده اســت؟ به دلیل همه گیری کرونا اخبار از کاهش نرخ 
مسکن و کوتاه آمدن فروشندگان در اردیبهشت ماه حکایت می کرد اما وظعیت به 
گونه دیگری رقم خورد. وزارت راه و شهرسازی در گزارشی از وضعیت بازار مسکن 
در اردیبهشت ماه از رشــد ۹ درصدی قیمت در دومین ماه سال جاری خبر داده 
است. براساس این گزارش میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر 
تهران به ١7 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۹.۴ درصد 
و نسبت به ماه مشابه ســال قبل ٣٣.۸ درصد افزایش را نشان می دهد.  آخرین 
گزارش های رسمی گویای رشد متوسط قیمت مسکن مربوط به مردادماه است 
که بیش از ۲٣ میلیون تومان است و با توجه به رشد قیمت مسکن طی دو ماه اخیر 
احتماال متوسط قیمت مسکن تا کنون به باالی ۲5 میلیون تومان برای هر متر مربع 
در شهر تهران رسیده است. این رکورد برای قیمت مسکن در حالی ثبت می شود که 
در بهار سال جاری، مثل سال ۹۸ سایت های خریدوفروش اینترنتی از درج قیمت 
موردهای مسکن منع شده اند و حتی بعضی فعاالن صنفی از حذف دائمی قیمت 
در سایت ها می گویند. گویا حذف کردن صورت مسئله، دوای درد بازار مسکن و 
راه حل همیشگی مسئوالن بوده است. مسکنی که هر چند سال یکبار فنرش در 
می رود و قیمت های چندبرابری را نمایش می دهد. مانند سال ۹١ که قیمت مسکن 
به یکباره چند برابر شد و همین روندهای همیشگی مسیر خود را طی کردند. آن 
موقع حتی ســایت های خرید و فروش آنالین هم حضور نداشتند که مسئوالن 

تقصیرها بر گردن آنها بیندازند.

اخبار

بررسی چالش های فضای مجازی در کمیته فناوری اطالعات مجلس
رئیس کمیته فناوری اطالعات، دولت الکترونیک و دیجیتال مجلس گفت: پیرو توصیه مقام معظم رهبری به مجلس، دیروز جلسه ای در این کمیته با حضور دستگاه های متولی فضای مجازی 

برای بررسی چالش ها و تدوین طرحی جامع برای تصویب قانونی کارآمد در این حوزه برگزار شد.

دالر که ایــن روزها بر موج 
افزایش قیمت ســوار بود، 
تحــت تاثیر عواملــی روز 
گذشــته را ناکام طی کرد. 
»ابتالی ترامپ به کرونا و کم 
شدن فشار آمریکا به ایران«، »رفع کامل تعهدات ارزی 
بیش از ۲ هزار صادرکننده و افزایش سرعت بازگشت 
ارز به نیما« و »خبر خوش همتی در مورد آزادسازی 
منابع بلوکه شده ارزی« دست به دست هم داد تا دالر 
سرکش ماه های گذشته را برای مقطعی کوتاه رام کند. 
این در حالی اســت که بازارساز ارزی کاهش قیمت 
صرافی ملی را شتاب داده اســت؛ به طوری که روز 
یکشنبه قیمت در ساعت دو ظهر نسبت به ابتدای 
روز 7٣۰ تومان نزول و حتی در یک روز ۴ بار کاهشی 
نسبی را تجربه کرد. در آخرین قیمت اعالمی صرافی 
ملی قیمت دالر برای فروش خط ۲7 هزار تومان آرام 
گرفت که در مقایسه باقیمت بسته شده دیروز ١۴5۰ 
تومان پایین تر است. در واقع بازارساز بیش از 5 درصد 

قیمت دالر را در روز یکشنبه کاهش داده است.

واکنش فوری سکه به کاهش قیمت دالر 
قیمت سکه نیز روز یکشنبه نســبت به روز شنبه 
یک میلیون تومان کاهش یافــت و به ١٣ میلیون 
۸۰۰ هزار تومان رسید. با توجه به تعطیلی بازارهای 
جهانی، به نظر می رسد قیمت سکه تحت تاثیر روند 
کاهشی نرخ دالر افت کرده اســت. اینکه افت دالر 
باعث ریزش سکه می شود، به دلیل حبابی است که 
در بازار سکه وجود دارد. سکه پیش از این تحت تاثیر 
افزایش نرخ دالر جهش قیمتی داشت و امروز نیز به 
کاهش قیمت دالر واکنش نشان داد. با ریزش یک 
میلیون تومانی قیمت سکه، حباب سکه به کمتر از 
یک میلیون تومان کاهــش یافت. حباب نزدیک به 
یک میلیون تومانی سکه نشان می دهد که قیمت 

سکه می تواند باز هم کاهش یابد.

شاخص کل بورس هم عقب نشست 
بورس از کاهــش قیمت دالر متأثر شــد. در پایان 
معامالت امروز بازار سهام، به دلیل فشار عرضه در 
نمادهای شاخص ساز شاخص کل ١٫5 درصد افت 
کرد. این موج عرضه که احتماال به دلیل ممنوعیت 
نوسان گیری روزانه به امروز موکول شده بود، از تقاضا 
قدرتمندتر ظاهر شد و روند بازار را نزولی کرد. امروز 

حقوقی های بــازار نمادهای کگل، کچــاد، فوالد و 
فملی را حمایت کردنــد. حجم خرید حقوقی ها در 
این نمادها باالی ٣۰ درصد از حجم تمام معامالت 
بــود. ارزش معامالت امروز حتی نســبت به دیروز 
نیز افزایش داشت و به رقم ١۴ هزار میلیارد رسید. 
کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و صرافــی ملی با روند 
منفی بازار سهام امروز همراه شد و به نظر می رسد 

روند منفی بازار که به دلیل فشــار عرضه بوده این 
فشار تخلیه شــده و ادامه روند بازار متعادل است. 
گروه های خودرو، شیمیایی و فلزات اساسی برترین 
گروه های صنعت بودند اما در میان این گروه ها فقط 

خودرویی ها در رنج مثبت معامله شدند.
»کسب و کار« ریزش روانی در بازارها را در گفتگو با 

یک کارشناس بررسی می کند. 

شاخص بورس و قیمت ها در بازار ارز، سكه و طال ریزش كرد

ریزش بازارها و تب  فروش
دالر و یورو حدود هزار تومان ارزان شدند                                                                                                                                           عقب نشینی میلیونی سكه در بازار

شاخص بورس متاثر از نرخ دالر، ریزشی 23 هزار واحدی را تجربه كرد

کاهش مقطعی نرخ دالر
سید کمیل طیبی، اقتصاددان

قیمت دالر این روزها افت و خیزهای زیادی را تجربه می کند و این نوسان تنها افزایشی نیست و گاه کاهش را به دنبال دارد. این پرنوسان بودن به عدم قطعیت یا نااطمینانی در بازار ارز برمی گردد. بنابراین روند آتی بازار به سختی قابل پیش 
بینی است. آنچه مسلم است این است که بازارساز باید در راستای ثبات نرخ حرکت کند؛ چراکه نوسان در این بازار به شدت آسیب زاست. 

انتظارات تورمی نشان از روند افزایشی نرخ ارز؛ اما سرشار از افت و خیز دارد. هرچند شوک های لحظه ای در بازارها به سرعت ممکن است قیمت را پایین بیاورد. در این میان نمی توان سهم تقاضا را نیز نادیده گرفت. وقتی قیمت ارز بی رویه 
افزایش می یابد، می تواند سطح تقاضا را پایین بیاورد. حداقل قدرت خرید از یک بخشی از جامعه گرفته می شود. این بخش می تواند واردکنندگان، سرمایه گذاران ارزی و حتی خانوارها باشند. از طرفی اخبار روزمره نیز می تواند روی 
نوسانات نرخ ارز تاثیرگذار باشد؛ در این راستا خبر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه ۸ میلیارد دالر بلوکه شده در خارج از کشور آزاد می شود می تواند خبر نویددهنده ای برای قیمت ارز باشد. همچنین بیماری ترامپ نیز مزید بر علت 
شده تا کاهش نرخ ارز اتفاق بیفتد؛ چراکه با بیماری ترامپ فشارهای ثانیه ای و لحظه ای او بر ایران کم می شود و مسائل داخلی آمریکا را برجسته می کند و همین عامل باعث می شود او کمتر به سراغ اعمال تحریم ها برود. به طور کلی یک 

بار روانی ایجاد می کند که البته همه این اثرات کوتاه مدت است. 
پیش بینی نرخ ارز برای یکی، دو ماه آینده به دلیل عدم قطعیت بسیار سخت است. این در حالی است که در چند ماه آینده دالر روند افزایشی خود را دنبال می کند ولی نمی توانیم بگوییم قطعا این پیش بینی اتفاق خواهد افتاد زیرا ممکن 
است همان سرنوشتی که بازار بورس پیدا کرد در بازار ارز نیز متجلی شود. در هر حال اگر شوک های تورمی ایجاد شود، انعکاس آن می تواند روی کاهش ارزش پول و افزایش قیمت ارز اثرگذار باشد؛ یعنی بحث قیمت ها و بحث نرخ ارز رابطه 
متقابلی پیدا کرده اند و زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می کند، اثرات آن به قیمت ها منتقل می شود و قیمت ها مجددا روند صعودی می گیرد و ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند و در نرخ ارز اثرگذار است. در هر صورت نوسانات نرخ ارز 
اثرات تورمی دارد و وقتی اثرات تورمی تشدید می شود، رکود را تشدید می کند.  این در حالی است که افزایش یا کاهش نرخ دالر روی بازارهای مکمل نیز موثرند. نرخ ارز و گرانی آن عالوه بر بازار کاال می تواند در بازارهای دارایی هم التهاب 

به وجود بیاورد. اگر یک التهاب در بازار سکه اتفاق بیفتد این التهاب به بازار ارز، طال و سرمایه هم انتقال پیدا می کند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

متخصصان، کارآفرینان و محققان ایرانی خارج از کشور، ذیل برنامه همکاری 
با متخصصان و کارآفرینان خارج از کشور به ایران برگشتند و در شرکت های 
دانش بنیان مشغول به کار شدند. برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان 
ایرانی خارج از کشــور )Connect.isti.ir( از جمله برنامه هایی است که 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای همکاری با نخبگان و توانمندان 
ایرانی خارج از کشور طراحی و اجرا کرده است. برنامه ای که توانسته در ۶ ماه 

ابتدای سال، ١5۰ نفر را به زیست بوم فناوری و نوآوری تزریق کند.
Connect.( برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
isti.ir( با هدف استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی محققان و متخصصان 
ایرانی و برقراری ارتباط با مراکز علمی، فناوری و صنعتی منتخب کشور در حال 

اجرا است. این برنامه با ایجاد شبکه گسترده ای از پایگاه های تخصصی شامل 
بهترین دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان  کشور با سرعت 
قابل قبولی توسعه یافته است. بر اساس آخرین آمارها تاکنون بیش از ١۲۰ 
پایگاه تخصصی همکار به این برنامه پیوسته اند. در این برنامه تاکنون بیش از ۶ 
هزار و 5۰۰ همکاری موفق شامل پست داک، استاد مدعو، فرصت مطالعاتی، 
تاسیس شرکت و اشتغال در شرکتهای فناور ثبت شده است. همکاری هایی در 
مرز دانش که به توسعه علم و فناوری در داخل کشور، استفاده از تجارب ایرانیان 

مقیم خارج از کشور و بهره بردن از توانمندی های دیگر کشورها می انجامد.
مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری با اجرای این برنامه در تالش اســت تا در قالــب حمایت از انجام 

پروژه های تحقیقاتی و فناورانه همچون پسادکتری، فرصت مطالعاتی، استاد 
مدعو و معین، راه اندازی کسب وکارهای فناورانه، اشتغال در شرکت های فناور 
و برگزاری سخنرانی و کارگاه های تخصصی به ارتباط موثر متخصصان ایرانی 

خارج از کشور با مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور کمک کند.
»ارتقای سطح علمی و حرفه ای پایگاه تخصصی همکار«، »فراهم کردن شرایط 
مناسب برای توسعه فناوری های نوظهور و پیشرفته در کشور«، »فراهم کردن 
شرایط انتقال مهارت ها، روش ها و قابلیت های خدماتی نوین توسط متخصصان 
ایرانی خارج از کشــور به داخل« و »کمک به تاسیس شرکت های فناور در 
حوزه های فناوری پیشرفته« از جمله مهم ترین اهداف اجرایی کردن این برنامه 

توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

۱۵۰ متخصص ایرانی خارج از کشور به شرکت های دانش بنیان و فناور پیوستند
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