
ســخنگوی صنعت برق گفت: در طرح برق امید 
مشترکانی که ظرف ماه آتی مصرف خود را کاهش 
ندهند شــامل 10 درصد افزایش تعرفه خواهند 
شد.مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گو با ایسنا، 
با بیان اینکه طرح برق امید با هدف اصالح مصرف 
بخش خانگی و تشویق مشترکان کم مصرف اجرا 
شد، اظهار کرد: پیش بینی کردیم که جایگزینی 
این بخش از درآمد که در طــرح امید کاهش می 
یابد، از محل منابع داخلی صنعت برق که از محل 
فروش برق است، تامین شود.وی ادامه داد:  با توجه 
به اینکه بخشی از درآمد وزارت نیرو در کوتاه مدت 
به دلیل این تخفیف 100 درصدی کاهش می یابد، 

اما پیش بینی شــده تا که جایگزینی این بخش از 
درآمد از محل منابع داخلی صنعت برق که از محل 
فروش برق اســت، تامین شود.سخنگوی صنعت 
برق کشور با بیان اینکه هزینه تمام شده تولید برق 
دو برابر میزانی است که از مشترکین دریافت می 
کنیم، اظهار کرد: وزارت نیرو در پی آن است که با 
موازنه کردن کاهش مصرف برق و کاهش سرمایه 
گذاری های غیرضروری تعادل برقرار کند.رجبی 
مشــهدی با تاکید بر اینکه با بیان این که هدف از 
اجرای این طرح کاهش مصرف بخش خانگی است، 
اضافه کرد: اجرای صحیح این طرح خواهد توانست 
پیک سال آینده را نیز کاهش دهد و به همین دلیل 

روابط عمومی های صنعت برق باید اهتمام ویژه ای 
نسبت به این طرح داشته باشند.معاون برنامه ریزی 
و امور اقتصادی توانیر رویکرد و نگرش صنعت برق 
و وزارت نیرو تغییر کرده اســت، گفت: در گذشته 
رویکرد مبتنی بر پاسخگویی به تقاضا و عرضه به 
میزان ایجاد شــده بود؛ به این معنا که هرچه نیاز 
مصرف افزایش می یافت، ظرفیت بیشــتری هم 
باید ایجاد می شد.رجبی مشهدی ادامه داد: با این 
حال اکنون شاهد تغییر رویکرد و نگرش در داخل 
صنعت برق هستیم چرا که مدیریت عرضه و تقاضا 
به صورت توامان بکارگرفته شده و در همین راستا 

طرح های مدیریت بار در تابستان اجرا می شود.

شرکت آمریکایی اپل مدلهای جدید رایانه مک را 
که در آنها به جای اینتل، از پردازنده های ساخت 
خود این شرکت استفاده شده است، رونمایی کرد.

به گزارش ایســنا، اپل طی یک مراســم مجازی 
مدلهای جدید  نوت بوک "مــک بوک ایر"، "مک 
بوک پرو" 1۳ اینچــی و "مک مینــی" را که در 
ساخت آنها پردازنده های جدید M1 اپل بکار رفته 
است، معرفی کرد.این شرکت اعالم کرد پردازنده 
جدید باعث بهبود مصرف نیرو و عمر باطری بهتر 
در لپ تاپها، گرافیک سریعتر و سرعت اپلیکیشن، 
پردازش سریعتر وظایف یادگیری ماشینی و امنیت 
بهتر می شــود. اپل اعالم کرد عمــر باطری "مک 

بوک ایر" جدید حداکثر 1۸ ساعت است در حالی 
که عمر باطری "مک بوک پرو" به ۲0 ساعت می 
رسد.قیمت مک مینی با 100 دالر کاهش، از ۶۹۹ 
دالر آغاز می شود و قیمت "مک بوک ایر" از ۹۹۹ 
دالر و "مک بوک پــرو" از 1۲۹۹ دالر آغاز خواهد 
شــد.پردازنده M1 یک واحد پــردازش مرکزی 
هشت هسته ای دارد و شــامل یک واحد پردازش 
گرافیکی هشت هسته ای اســت که امکان اجرای 
بازیهــای ویدیویی و اپلیکیشــنهایی که گرافیک 
سنگینی دارند را فراهم می کند و طبق اعالم اپل، 
قویترین تراشــه از نظر عملکرد است که تاکنون 
ساخته شده است.عرضه محصوالت جدید، اعتماد 

اپل به پردازنده های سفارشــی خــود و همچنین 
تردید نسبت به تراشه های اینتل را نشان می دهد. 
اپل عرضه پردازنده هایش را از سال ۲010 با آی پد 
و سپس آیفون آغاز کرد. با رونمایی رایانه های جدید 
مک، اپل اکنون در همه محصوالتی که عرضه می 
کند از سیلیکون سفارشی استفاده می کند.اپل در 
ژوئن اعالم کرد که کنار گذاشتن استفاده از تراشه 
های اینتل دو ســال زمان می برد و چنین اقدامی 
زیرساخت مشــترکی را در بین همه دستگاههای 
ساخت اپل فراهم خواهد کرد. به این ترتیب آیفونها، 
رایانه های مک، آی پد و اپل واچهای آینده با تراشه 

مشابهی کار می کنند. 

به دنبال نگرانی از کاهش قیمت ملک و ایجاد رکود در بازار مسکن، شهر جدید 
پردیس هم تحت تاثیر قرار گرفت و نرخهــا مقداری پایین آمد؛ از طرف دیگر 

فروشندگان حاضر به فروش اقساطی شده اند.
به گزارش ایسنا، برداشت فعاالن بازار مسکن شهر جدید پردیس از آینده تغییر 
کرده است. تا چند روز قبل با توجه به روند تدریجی تکمیل زیرساختها و تحویل 
واحدهای دولتی پردیس، محاسبات بر رشد قیمتها استوار بود اما پس از آنکه 
نرخهای پیشنهادی در بازار مسکن شــهر تهران ۵ تا 1۵ درصد کاهش یافت 

فروشندگان ملک در فازها و زونهای مختلف پردیس هم قیمتها را بین ۳0 تا ۵0 
میلیون تومان پایین آوردند.

فعاالن بازار مسکن پردیس در شرایطی از گرانتر شدن واحدها در آینده صحبت 
می کردند که طی سه سال اخیر قیمتها در این شهر بیش از ۷00 درصد رشد 
کرده؛ در حالی که میانگین رشد قیمت در شهر تهران حدود ۵00 درصد بوده 
است. اوایل آبان ماه 1۴ هزار واحد مسکن مهر در پردیس افتتاح شد و در این 
شرایط، متقاضیان می گویند که پس از هر افتتاح، دالالن با ایجاد جو روانی، 

نرخها را باال می برند.با توجه به انبوه سازی، همشکل و همسان بودن آپارتمانها 
در پردیس و فعالیت گسترده دالالن این شهر نرخها روز به روز تعیین می شود. 
این ویژگی شاید در هیچ منطقه ای از کشور وجود نداشته باشد؛ زیرا مسکن در 
دیگر شهرها و مناطق، کاالیی ناهمگن محسوب می شود. اما در پردیس به دلیل 
ویژگی نسبتا همگن واحدها قیمت مسکن با نرخ دالر و طال هم تراز می شود؛ 
به گونه ای که روز گذشته دالالن نرخها را پایین آوردند و امروز پس از شکایت 
ترامپ درخصوص تخلفات انتخاباتی، ســوداگران ملک در پردیس قیمتها را 

اندکی باال بردند!با این حال بررســیها نشــان می دهد که هیچکس حاضر به 
پذیرش ریسک خرید نیست و واحدها به صورت گسترده در دست دالالن باد 
کرده است؛ تا جایی که به فروش اقساطی روی آورده اند. با یکی از فروشندگان 
ملک در پردیس تماس گرفتیم که عنوان کرد می توانید بهای واحد مسکونی 
را در سه قسط بپردازید. او که سعی داشت آینده بازار را افزایشی جلوه دهد در 
عین حال گفت: طی دو سه روز اخیر تعداد خریداران کاهش یافته و به همین 

دلیل قیمتها مقداری پایین آمده و فرصت مناسبی برای خرید است.

بیشتر شاخص های مهم بورســی آمریکا قرمزپوش شــدند.به گزارش ایسنا 
به نقل از بلومبرگ، عملکرد بازار کار بسیاری از کشــورها کماکان تحت تاثیر 
پیامدهای کونا قرار دارد: مرکــز آمار انگلیس اعالم کرد کــه نرخ بیکاری این 
کشور در 1۲ ماه منتهی به سپتامبر با 0.۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه 
ماه قبل به ۴.۸ درصد رسید که 0.۲ درصد بیشتر از انتظار کارشناسان قبلی و 
باالترین بیکاری ثبت شده در این کشور از دســامبر ۲01۶ تاکنون بوده است. 
شمار بیکاران این کشور طی این مدت با ۲0۹ هزار نفر افزایش به یک میلیون 
و ۵۲0 هزار نفر رســید.از آمریکا و چین اخبار بســیار امیدبخشی از پیشرفت 
 در حوزه واکســن مقابله با کرونا به گوش می رســد و این امید وجود دارد که

 پس از حدود یک سال یکه تازی کرونا در جهان، سرانجام راه حلی مناسب برای 
مقابله با این ویروس پیدا شده باشد. شرکت داروسازی پفایزر و شریک آلمانی 
آن اعالم کرده اند طبق نتایج آزمایش های بالینی،تزریق واکسن کرونای جدید 
تا ۹0 درصد باعث ایجاد مصونیت در آزمایش شوندگان شده است و احتماال تا 
اواخر ماه جاری میالدی این واکسن برای اخذ تاییدیه تولید و توزیع به سازمان 
غذا و داروی آمریکا ارایه خواهد شد. سازمان بهداشت جهانی نیز با مسرت بخش 
خواندن این خبر اعالم کرده است واکسن جدید می تواند شرایط را تا فصل بهار 

به طور کلی تغییر دهد. 
پیش از این در چین خبرهای امیدبخشــی از توســعه واکســن کرونا مخابره 
شــده بود و این احتمال وجو دارد که این واکســن که طبــق ادعای مقامات 
این کشــور نتایج مثبتی روی 100 هزار نفر داشــته اســت به کابوس کرونا 
خاتمه دهد. گفته می شــود کار واکسیناســیون کارکنان شــرکتهای بزرگ 
 چینی نظیر هوآوی، شــرکت نفــت چین و پپتروشــیمی چین آغاز شــده

 و محققان در حال مطالعه آثار این واکســن بر روی داوطلبان جدید در دیگر 
کشورها نظیر پرو و امارات هستند. در صورت تایید نهایی قرار است در مرحله 
نخست 100 میلیون دوز و در مرحله بعد یک میلیارد دوز از این واکسن تولید و 

توزیع شود. سرعت شیوع در برخی از مناطق به حدی باال بوده که مقامات مجبور 
به اعمال مجدد قرنطینه ها شده اند که این مساله به معنای کمتر شدن امیدها 
برای احیای سریع رشد اقتصادی خواهد بود. انتظار می رود اقتصاد جهان امسال 
رشد منفی قابل مالحظه ای به ثبت برساند که حتی از عملکرد دوران موسوم به 

رکود بزرگ در سال ۲00۸ نیز بدتر خواهد بود.
  پاتریک کربی، اقتصاددان بانک جهانی گفته اســت روند احیای اقتصاد جهان 
آهسته و زمان بر است و شــاید رشــد اقتصادی تا مدت ها به وضعیت قبل از 
شــیوع کرونا باز نگردد. تاکنون بیش از ۵1 میلیون و ۶۹0 هــزار و ۶01 مورد 
ابتال به کرونا گزارش شــده اســت که در این بین یک میلیــون و ۲۷۵ هزار و 
۹۵۲ نفر جان خود را از دســت داده اند. در بین کشــورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربــوط به آمریکا با ۲۴۵ هــزار و ۴۴۵ نفر، برزیل بــا 1۶۲ هزار و ۶۷۲ 
نفر، هند بــا 1۲۷ هزار و ۵۸1 نفــر، مکزیک با ۹۵ هــزار و ۲۲۵ نفر و انگلیس 
با ۴۹ هزار و ۷۷0 نفر بوده است.دودســتگی انتخاباتی آمریــکا ادامه دارد و با 
 وجود آن که شــمار زیادی از رهبران جهان نیز به جو بایدن تبریک گفته اند،

 دونالد ترامپ از پذیرش شکست خود امتناع می کند و تیم حقوقی وی نیز در 
حال اقامه دعوی علیه دموکرات ها در دادگاه عالی هســتند. ترامپ در پیامی 
توییتری با حمله به برخی از رسانه های مطرح این کشور گفته است که وظیفه 
آن ها معرفی رییس جمهور بعدی نیســت. رودی جولیانــی، وکیل ترامپ نیز 
گفته است تا زمانی که سرنوشت آرای شمارش نشده و مورد مناقشه مشخص 
نشود، انتخابات تمام نخواهد شد و ترامپ نیز شکست را نمی پذیرد. در آمریکا 
اما وضعیت بهتر بوده و همان طور که پیشتر انتظار می رفت، نرخ بیکاری بزرگ 
ترین اقتصاد جهان تا پایان ماه اکتبر باز هم کاهشی شد و رقم ۶.۹ درصد را ثبت 
کرد. این نرخ بیکاری که یک درصد کمتر از ماه قبل بوده، کمترین نرخ بیکاری 
این کشور در طول پنج ماه اخیر اســت.طی این مدت شمار جمعیت بیکاران با 
کاهشی محسوس نسبت به ماه قبل به 11 میلیون و 100 هزار نفر کاهش پیدا 

کرد که یک میلیون و ۲00 هزار نفر کمتر از ماه قبل است. با این حال نرخ بیکاری 
بزرگ ترین اقتصاد جهان هنوز فاصله زیادی با نرخ بیکاری ۳.۵ درصدی ثبت 
شده در ماه فوریه دارد یعنی پیش از آن که بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا بر اثر 

کرونا به تعطیلی کشیده شود.
برد مک میالن- کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه کامن ولث فایننشیال 
نتوورک گفت: بین رویکرد دموکرات ها و جمهوری خواهان در مباحث اقتصادی 
اختالف نظر زیادی وجود دارد اما اکثریت سنا در دست جمهوری خواهان باقی 
مانده و این یعنی دولت بایدن برای پیشــبرد برنامه های خود با مقاومت هایی 
روبروخواهد شد. این مســاله به ویژه در حوزه مالیات ها محسوس خواهد بود و 
باید دید آیا در نهایت دولت بایدن خواهد توانست نرخ مالیات ها را مجددا افزایش 

دهد یا جمهوری خواهان به حفظ نرخ ها در سطح کنونی اصرار خواهند کرد.  

بورس آمریکا  
در وال استریت، همه شاخص ها نزولی بودند تا جایی که دو شاخص از سه شاخص 
اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 
ایدانستریال اوریج« با 0.۷۷ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۹ هزار 
و  ۴۵۹.۲۳ واحد بسته شد.شاخص »اس اند پی ۵00« با 0.11 درصد کاهش تا 
سطح ۳۵۴1.۳۴ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی 
»نزدک کامپوزیت« با 1.۵۲ درصد ریزش در سطح 11 هزار و ۵۶۸.۳۳ واحدی 

بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی 100" بورس لندن با 1.۷۹ 
درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح ۶۲۹۶.۸۵ واحد بسته شد.  شاخص 
"دکس ۳0" بورس فرانکفورت در آلمان با جهش 0.۵1 درصدی و ایستادن در 

سطح  1۳ هزار و 1۶۳.11 واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴0" 
بورس پاریس با صعود 1.۵۵ درصدی در ســطح ۵۴1۸.۹۷ واحد بسته شد. در 
مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۳.۳۸ درصد باال رفت و به ۷۷11.۴0 واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شــاخص ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی که 
شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با صعود 0.۲۶ درصدی تا سطح ۲۴ 
هزار و ۹0۵.۵۹ واحدی باال رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ 1.1 
درصد باال رفت و در سطح ۲۶ هزار و ۳01.۴۸ واحد بسته شد. در چین شاخص 
"شانگهای  کامپوزیت" افت 0.۵۵ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۹۵۳.۸۸ 
واحد بسته شد.در استرالیا شــاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲00" بورس 
سیدنی با 0.۶۶ درصد افزایش و ایستادن در ســطح ۶۳۴0.۵۸  واحدی به کار 
خود خاتمه داد. در بین دیگر شــاخص های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" 
ژاپن صعودی بود. )معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معامالت روزانه 

بورس نیویورک بوده است(  

نفت
در بازار طالی ســیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس 
اینتر مدیت" با ۲.۷۶ درصد افزایش به ۴1.۴0 دالر رسید و نفت خام برنت دریای 

شمال با صعود ۲.۹۵ درصدی به ازای ۴۳.۶۵ دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونــس طال با صعود 0.۷۶ درصدی 
نسبت به روز قبل در سطح 1۸۷۵.۳۲ دالر معامله شد. هر اونس نقره با کاهش 

۷.۷۲ درصدی به ازای ۲.0۴ دالر مبادله شد

سه مدل جدید رایانه مک اپل رونمایی شدافزایش تعرفه برق در انتظار پرمصرف ها

خانه در پردیس قسطی شد
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شاخص بورس باالخره مثبت شد
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سیاست های نادرست 
دولت در بازار سرمایه

 اعمال محدودیت ها از 6 
بعد از ظهر به شوخی می ماند

حرکــت هــای دولت در 
حمایت از بازار سرمایه در 
مدت اخیــر حرکت های 
خوبی نبوده و مورد انتقاد 

است...

  همایون دارابی، کارشناس 
بورس

  حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس
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  رکود  مسکن

 بیداد   دالالن
 در بازار میوه

سهامداران در اعتراض به ریزش های پیاپی شاخص  مقابل سازمان بورس تجمع کردند

نا امیدی  مال باختگان  بورس
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یکه  تازی کرونا    در   اتوبوس  و مترو
تصمیمات   خلق  الساعه  و  اشتباه،    افزایش  آمار  کرونا  را   در  پی  دارد

انتظار کاهش قیمت مسکن با افت قیمت دالر در 
شــرایطی محقق می شود که ارزان  شــدن دالر به 
کاهش قیمت نهاده های ســاختمانی و هزینه های 
ساخت  و ساز منجر شود به گزارش اتاق تهران، در 
شــرایطي که بازار دالر و طال و البته سهام هفته اي 
پر نوسان را به دلیل انتخابات آمریکا دنبال کردند اما 
بررسي هاي سایت اتاق تهران نشان مي دهد که بازار 
مسکن بي توجه به این تحوالت هفته اي بي تفاوت را 
پشت سر گذاشت است. مشاهدات عیني و پرسوجو 
از مشاوران امالک نشان مي دهد که در بازار مسکن 
هیچ اتفاقي از نظر قیمت رخ نداده است اگر چه که 
میزان معامالت کاهش یافته. یکي از مشاوران امالک 
به سایت اتاق تهران مي گوید خریداران در انتظار 

کاهش قیمت هستند...

افزایش سرسام آور قیمت ها و گرانی میوه، سناریویی 
که هر سال تکرار می شــود و این در حالی است که 
دالالن ســود اصلی بازار را از آن خود می کنند. میوه 
نسبت به پارسال ۷0 درصد گران تر شده و این در حالی 
است که بهانه هایی همواره توسط مسئوالن در رابطه با 
گرانی ها و افزایش قیمت ها ارایه می شود که باید اشاره 
کنیم مشکالت داخلی در اقتصاد کشور بیشترین سهم 
را در این اتفاق دارند. افزایش نرخ ارز، سرمازدگی و ده 
ها دلیل دیگر موجب شده تا مردم هر ساله با گرانی 
سرسام آور میوه کنار بیایند و در این بین بسیاری از 
مردم نیز عطای خرید میوه را به لقای آن ببخشند. در 
حالی که داللی یکی از پرسود ترین مشاغل در کشور 

ما شده است شاهد...

وال استریت ریخت



اقتصاد2
ایران وجهان

تعطیلــی و تغییــر ســاعت کار 
شعبه های بانک ها در استان های 

»کرمان«، »کردستان« و »ایالم«
به اطــاع مشــتریان گرامی می رســاند؛ با 
توجه به اباغیه اســتانداری های »کرمان«، 
»کردســتان« و »ایــام«، نحــوه فعالیت 
شعبه های بانک ها در اســتان های یادشده 

اعام شد.
بر اســاس این خبر، شــعبه های بانک ها در 
استان کرمان از روز سه شنبه مورخ 20 آبان 
تا روز دوشــنبه مورخ 26 آبان و در اســتان 
کردستان از روز سه شــنبه مورخ 20 آبان تا 
روز شــنبه مورخ 1 آذر سال 1399، تعطیل 
خواهند بود. همچنین شعبه بانک پاسارگاد 
در ایام در روزهای سه شــنبه و چهارشنبه 
مورخ 20 و 21 آبان ماه از ســاعت 8 الی 12 
آماده ارایه خدمات به مشــتریان است و در 
روز پنج شــنبه مورخ 22 آبــان ماه تعطیل 

خواهد بود.
جهــت پیشــگیری از شــیوع بیــش از 
پیش بیمــاری کرونــا، مشــتریان گرامی 
می تواننــد بــا بهره  منــدی از خدمــات 
بانکــداری الکترونیــک بانک پاســارگاد، 
 مراجعه حضــوری به شــعبه ها را به حداقل 

برسانند.

مدیرعامل بانک مسکن:
جذب و بکارگیری نیروی متعهد 
و توانمند به پویایی ســازمان 

کمک خواهد کرد
به گــزارش پایــگاه خبری بانک مســکن 
هیبنــا، در بازدیــدی کــه مدیرعامل بانک 
وهیات همــراه آن از اداره کل گزینش بانک 
مسکن داشــتند؛مرتضی هاشمی رییس آن 
اداره از نحوه انجام امور گزینشــی، وضعیت 
ســاختاری اداره به لحــاظ تعــداد نفرات، 
چارت سازمانی و کارکنان استان ها و کسب 
رتبه اول گزینش بانک مســکن در سیستم 
 بانکــی طــی دو ســال متوالی، گزارشــی 

ارائه کرد.
دکتر شــایان با تشــکر از زحمات مجموعه 
اداره کل گزینــش، به اهمیت و حساســیت 
امر گزینش به خصــوص در مرحله بدو ورود 
نیروها اشاره و خاطر نشــان کرد: بدون شک 
جذب و بکارگیری نیــروی متعهد و توانمند 
به پویایی سازمان کمک خواهد کرد و تمامی 
 کارکنان بایــد در انجام امورات خــدا را در

نظر بگیریند.
وی ضمن تأکید بر حقوق سازمان، به رعایت 
حق الناس که تأثیر بســزایی در سرنوشت و 
آینده افراد مشــمول دارد، به برگزاری دوره 
های آموزشی مســتمر و مداوم با استفاده از 
متخصصین مربوطه جهت باال بردن ســطح 
آگاهی و تجربه گزینشگران اشاره و بر انجام 
امور براساس استانداردهای حرفه ای تاکید 

کرد.
در ادامه دکتر شــایان با اشــاره به این نکته 
که تمامی اعمال و رفتار کارکنان گزینشــگر 
در اســتان هــا اعــم از نماینــده و محقق 
در دیــدگاه ســایران، نســبت بــه جایگاه 
ســازمانی گزینش مؤثر بــوده و در معرض 
قضاوت قــرار خواهد گرفت، لــزوم نظارت و 
ارزیابی بیشــتر از طرق مختلــف، خصوصاً 
 از طریق بازدیدهــای اســتانی را مورد نظر 

قرار دادند.
مدیرعامل بانک مســکن در ادامه با تأکید بر 
اجرای قانون و مقررات، به ضرورت حســن 
خلق و حفظ کرامت انســانی داوطلبین در 
بدو ورود و کارکنان مشمول، نکاتی را احصاء 
و اشــاره کرد: پاســخگویی به فردی که به 
هر دلیل با رأی منفی گزینش مواجه شــده 
اســت باید با در نظر قرار دادن شــرایط فرد، 
 به بهترین روش و با سعه صدر توأم با احترام 

صورت پذیرد.
وی عنوان کرد: در بکارگیری نیروهای ستاد، از 
کارکنانی که تجربه و سابقه حضور در شعبه را 
داشته اند استفاده شود، چرا که این امر منجر 
به درک بهتر مســائل و مشــکات پیرامون 

کارکنان صف خواهد بود.
در پایان مدیرعامل بانک مسکن ضمن دیدار 
با معاونت و ســایر کارکنــان اداره ودر یک 
گفتگوی صمیمانه به نکات برجســته اداره 
 کل گزینش و کادر جوان و چابک آن اشــاره 

کرد.

نرخ حق الوکاله بانک ســامان 
حداکثر 3 درصد تعیین شد

هیئت مدیره بانک سامان نرخ حق الوکاله سال 
1400 را حداکثر 3 درصد تعیین کرد.

به گــزارش روابــط عمومی بانک ســامان، 
هیئت مدیره ایــن بانک در مصوبــه ای، نرخ 
حق الوکالــه به کارگیــری ســپرده های 
ســرمایه گذاری مدت دار برای سال 1400 را 

حداکثر 3 درصد تعیین کرد.

خبر

انتظار کاهش قیمت مسکن 
با افت قیمت دالر در شرایطی 
محقق می شــود کــه ارزان  
شدن دالر به کاهش قیمت 
نهاده هــای ســاختمانی و 

هزینه های ساخت  و ساز منجر شود 
به گزارش اتاق تهران، در شــرایطي که بازار دالر و طا 
و البته ســهام هفته اي پر نوســان را به دلیل انتخابات 
آمریکا دنبال کردند اما بررسي هاي سایت اتاق تهران 
نشان مي دهد که بازار مسکن بي توجه به این تحوالت 
هفته اي بي تفاوت را پشت سر گذاشت است. مشاهدات 
عیني و پرسوجو از مشاوران اماک نشان مي دهد که در 
بازار مسکن هیچ اتفاقي از نظر قیمت رخ نداده است اگر 
چه که میزان معامات کاهش یافته. یکي از مشــاوران 
اماک به سایت اتاق تهران مي گوید خریداران در انتظار 
کاهش قیمت هستند و فروشندگان هم حاضر نیستند 
که از قیمت هاي اعام شده پایین بیایند و این فضا تنها 
به معني رکود بیشتر بازار مســکن خواهد بود. یکي از 
مشاوران دیگر اماک هم مي گوید:» وقتي قیمت زمین و 
هزینه هاي ساخت کاهش پیدا نکرده و از طرف دیگر همه 
سازندگان با قیمت گران قبلي ساختمان خود را ساخته 
اند چرا باید انتظار داشت که قیمت در بازار کاهش پیدا 
کند و اتفاقي که در آینده نزدیک رخ مي دهد کسادي و 

رکود بیشتر بازار مسکن خواهد بود.«
البته در این بین خریداران در انتظار ارزان شدن هستند. 
یکي از آن ها که به مشاور اماکي در نزدیکي میدان هفت 
تیر آمده است، مي گوید:» بعد از انتخاب بایدن من انتظار 
داشتم قیمت ها کاهش پیدا کند. من و همسرم یک ماهي 
هست که دنبال خرید خانه هستیم تا قبل از انتخابات 
اماک ها و صاحبان خانه اعام مي کردند که دســت 
نگهداشته اند تا قیمت ها بعد از انتخابات مشخص شود 
و حاال هم که ترامپ نشده و بایدن شده است اعام مي 
کنن؛ قیمت بازار مشخص نیست و باید همه صبر کنند.«

در این بین البته یکي از مشاوران اماک با اشاره به اینکه 
دالر هم ارزان نشده است و تنها دالر دو روز به زیر 25 هزار 
تومان رسید و حاال احتمال عبور آن از 30 هزار تومان هم 
وجود دارد، مي گوید:» انتظار کاهش قیمت مسکن با افت 
قیمت دالر در شرایطی محقق می شود که ارزان  شدن 
دالر به کاهش قیمت نهاده های ساختمانی و هزینه های 
ساخت  و ساز منجر شود و عما هزینه تولید را کاهش یابد 

و این اتفاق هم در بلند مدت مي تواند رخ دهد. البته باید 
در نظر داشت که این اتفاق هم درباره ملک هاي جدید 
ساز مي افتد زیرا هیچ فردي حاضر نیست خانه اي که 

گران ساخته را ارزان بفروشد.«
در این بین پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان 
هم گفته است:» جمعیت کشور ما در حال افزایش است 
و بخش مسکن جدای از اینکه از تحوالت اقتصاد کان اثر 
می  پذیرد، افزایش نیاز آیندگان را نیز مدنظر قرار می دهد، 
درنتیجه مادامی که یکی از ایــن دو عامل کلی به ثبات 
نرسد یعنی اقتصاد کان آرام نشود یا پاسخ مناسبی به 
تقاضای مسکن داده نشود، این بازار با چسبندگی قیمت 
مواجه خواهد بود. بازار مسکن ایران  همواره در دوره های 
شوک و جهش ارزی با سونامی رشد قیمت مواجه بوده 
است. با درنظر گرفتن برآوردهایی که از کسری 5میلیون 
واحدی مســکن در کشور می شــود، در آینده نیز این 

اتفاقات تکرار خواهد شد.«
رصد آخرین وضعیت بازار مسکن

خریداران خانه جلو نمی آیند
خریداران خانه جلو نمی آیند

بازار مسکن در چهار روز گذشته با افت تقاضا و افزایش 
تمایل برای فروش مواجه شــده و واسطه های ملکی از 
کاهش 5 تا 15 درصد قیمتها از سوی مالکان پول الزم 

خبر می دهند.
به گزارش ایســنا، تاثیر روانی کاهش انتظارات تورمی 
به شکل تعلیق معامات مسکن بروز کرده است. طرف 

تقاضا در انتظار کاهش قیمتها به سر می برد و طرف عرضه 
ضمن مقاومت در برابر ریزش قیمتها تمایل بیشتری به 
فروش نشان می دهد. واسطه های ملکی می گویند که 
در چهار روز اخیر پس از انتخاب جو بایدن به ریاســت 
جمهوری آمریکا شاهد ایجاد شوک در بازار ملک هستیم 
و فروشندگان مردد به فروشندگان قطعی تبدیل شده اند.
بررسیهای میدانی از بازار مسکن شهر تهران نشان می 
دهد ســازندگان به فروش با قیمتهای کمتر از حاشیه 
سود راضی نیستند اما برخی دالالن که واحدهای آماده 
را خرید و فروش می کنند بر اســاس شرایط اقتصادی 
خود مقداری از نرخهای پیشــنهادی کوتاه آمده اند؛ 
دالالنی که به هر دلیل نیاز فوری به نقدینگی پیدا کرده 
اند. از سوی دیگر نمی توان نگرانی سازندگان را از چشم 
انداز کاهشی بازار مسکن نادیده گرفت. عرضه کنندگان 
تمایل ندارند واحدی را که در اوج گرانی ساخته در کف 
قیمت بفروشند. بخصوص اینکه با افت ساخت و ساز طی 
سالهای گذشته مواجهیم که در میان مدت به شکل ضربه 

گیر کاهش قیمت عمل می کند.
با این حال مسکن اولین تاثیرات را از کاهش انتظارات 
تورمی دریافت کرده است. گشتی در سایتهای فروش 
ملک نشان می دهد تعداد آگهی ها افزایش یافته است. 
آگهی دهندگان ســعی می کنند با عباراتی همچون 
»فروشنده واقعی«، »به شدت پول الزم«، »از شنیدن 
قیمت این خانه شوکه می شوید«، نظر خریداران را جلب 
کنند اما برخی دفاتر اماک می گویند حتی برای شنیدن 

قیمت هم کسی زنگ نمی زند و متقاضیان انتظار کاهش 
بیشتر قیمتها را دارند.

تحلیلگران: بازار مسکن دیرپذیر است
تحلیل فعاالن بازار ملک این است که در صورت سقوط 
قیمت دالر نرخ مسکن هم پایین می آید.   البته کارشناسان 
معتقدند سقوط قیمت مسکن به این زودی اتفاق نمی افتد 
و این بازار نسبت به هیجانات کوتاه مدت واکنش فوری 
نشــان نمی دهد. با این حال محمد اســامی وزیر راه و 
شهرسازی گفته است ریزش نرخ ارز و طا به طور طبیعی 
کاالها و خدمات از جمله مسکن را متاثر می کند. او در عین 
حال ضمن اشاره به چسبندگی قیمت ها در بازار مسکن 
بیان کرده اگرچه قیمت ها با رشد ارز و طا افزایش می 
یابد اما هنگامی که با کاهش نرخ ارز در بازار مواجه هستیم 

بازگشت قیمت ها به راحتی ممکن نیست.
از طرف دیگر مصطفی قلی خســروی، رئیس اتحادیه 
مشاوران اماک ضمن هشدار به احتکار کنندگان مسکن 
بیان کرده است: همزمان با کاهش قیمت را در بازارهای 

موازی شاهد سقوط چشمگیر قیمت مسکن هستیم.
مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن  نیز 
می گوید: انتخاب بایدن به ریاســت جمهوری آمریکا 
می تواند در کوتــاه مدت به کاهش نــرخ ارز، خودرو و 
کاالهای وارداتی منجر شود اما کاهش قیمت خانه در 

شرایط طوالنی مدت ثبات بازار مسکن اتفاق می افتد.
به گفته ســلطان محمدی،  مســکن در کوتاه مدت 
کمترین تاثیر را از تحوالت سیاسی اخیر می گیرد؛ زیرا 
چسبندگی قیمت در بخش مسکن، باالتر از دیگر بازارها 
اســت و نمی توان برای دوره چند هفته ای انتظار افت 
قیمتها را داشت. بعید است که نرخها پایین بیاید اما روند 

افزایش قیمت کند می شود.

قیمت مسکن در تهران متری ۲۶.۷ میلیون تومان
به گزارش ایسنا، تعداد معامات آپارتمان های مسکونی 
شــهر تهران در مهرماه ســال 1399 به 8656 واحد 
مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب 2.3 درصد و 154 درصد افزایش نشــان 
می دهد. همچنین بر اساس اعام بانک مرکزی در ماه 
مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامات ملکی شهر تهران 26.۷ میلیون تومان بود که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 

10 و 110 درصد افزایش یافته است.

واکنش بازار مسکن به انتخابات آمریکا چه بود؟

عمیق تر شدن   رکود  مسکن

شاخص بورس باالخره مثبت شد
 رشد از جنس جذابیت قیمت ها

شــاخص بورس در جریان معامات امــروز بازار 
سرمایه با ثبت رشد 9هزارواحدی، در ارتفاع یک 
 میلیون و 221هزار واحد قــرار گرفت. به گزارش 
تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه 
بیش از 9میلیارد و ۷2۷میلیون سهم و حق تقدم 
به ارزشــی بالغ بر 8هزار و 5۷9میلیارد تومان در 
بیش از 935هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت 
و شاخص بورس با رشــد 9هزار و 116واحدی در 
ارتفاع یک میلیون و 221هزار و 5۷واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر دماســنج بازار سهام در روز 
جاری به نام نمادهای معاماتی شــرکت های ملی 
صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی گل گهر شــد 
و در مقابل شــرکت های پاالیش نفت بندرعباس، 
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران و سایر اشخاص 
بورس انرژی با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر 
بازار سهام شدند. شاخص های اصلی بازار سرمایه 
هم روزی مثبت را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که 
ـ ارزشی( 2383واحد، کل  شاخص قیمت )وزنیـ 
)هم وزن( 106واحد، قیمت )هم وزن( ۷0واحد، آزاد 
شناور 8490واحد و شاخص های    بازار اول و دوم به 
ترتیب 8163 و 12588 واحد رشد کردند. بر اساس 
این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 
یک میلیارد و 439میلیون ورقــه به ارزش 5هزار و 
۷8میلیارد تومــان در 406هزار نوبت، شــاخص 
فرابورس )آیفکس( ۷9واحد رشد کرد و در ارتفاع 

15هزار و 594واحد قرار گرفت. 

یک عضو شورا: چرا سازمان بورس مصوبات 
شورای عالی بورس را اجرا نکرد؟

عضو شورای عالی بورس اعام کرد: سازمان بورس 
اوراق بهادار باید توضیح دهــد که چرا مصوبات 
شــورای عالی بورس را اجرا نکرده  است. حسین 
ساح ورزی، عضو شورای عالی بورس در صفحه 
شخصی خود در توئیتر با اشــاره به تصمیمات 
جلسه روز گذشته)سه شــنبه( مجلس شورای 
اسامی در مورد بورس نوشت:" تصمیمات جلسه 
روز سه شنبه مجلس در مورد بورس از جمله الزام 
بازارگردانی سهام شرکتها، تزریق منابع مالی به 
صندوق تثبیت و خرید ســهام خزانه موضوعات 
جدیدی نیست، همه قبًا در شورای عالی بورس 
مصوب و اباغ شده اند. ضروری و پسندیده تر است 
گزارشی در مورد علت عدم اجرای این مصوبات 

منتشر شود."

افزایش ۱۴۴ تا ۲۰۲ درصدی قیمت 
کاالهای اساسی طی ۲ سال گذشته

بررسی های انجام شده نشــان می دهد قیمت 
کاالهای اساسی طی دوســاله )از فروردین 9۷ تا 
مرداد 99( بین 144 تا 202 درصد رشــد داشته 
است. به گزارش تسنیم، براساس آمارهای اعام 
شده، قیمت کاالهای اساسی در دو سال گذشته 
افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که حتی 
کاالهایی مثل گوشــت مرغ که ارز ترجیحی نیز 
دریافت مینمایند رشد قیمت باالی 100 درصدی 
را تجربه نموده اند که این مسئله ضرورت حمایت 
از اقشار ضعیف جامعه را نشان میدهد. بررسیهای 
انجام شده نشان میدهد قیمت کاالهای اساسی 
طی مدت حدود دوساله  بین 144 تا 202 درصد 

رشد داشته است.

ظریف خبر داد:
 گشایش معبر مرزی در هفته 

آینده بین ایران و پاکستان
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رایزنی های 
امروز خود با مقامات پاکســتان گفت: قرار است 
گشــایش معبر مرزی در هفته آینده بین ایران و 
پاکستان انجام شود. به گزارش ایسنا، محمدجواد 
ظریف که در راس یک هیات سیاسی و اقتصادی به 
پاکستان سفر کرده است پس از دیدار با وزیر امور 
خارجه پاکستان و فرمانده ارشد پاکستان در جمع 
خبرنگاران در ارتباط بــا نتایج این دیدارها گفت: 
امروز بحث های طوالنی و بســیار خوبی در مورد 
روابط دو جانبه، همکاری های مرزی، گشــایش 
یک معبر مرزی بین ایران و پاکســتان در هفته 
آینده، همکاری تجاری مــرزی و تهاتر کاال بین 
دو کشور با مقامات پاکستانی داشتیم. وی ادامه 
داد: همچنین گفت وگو در مورد وضعیت منطقه، 
افغانستان، خلیج فارس و عادی سازی روابط برخی 
از کشورها با رژیم صهیونیستی و همچنین تحوالت 
قره باغ و برجام از دیگر محورهای این رایزنی ها بود. 
وی با بیان اینکه در پی این دیدارها مشورت ها و 
تبادل نظرهای خوبی صــورت گرفت و من از این 
تبادل نظرها خشنود هستم، گفت که ان شاءاهلل 
امروز بعد از ظهر نیز با نخست وزیر پاکستان دیدار 

و رایزنی می کند.

اخبار

وزیر اقتصاد گفت: تا آخر سال شرکت هایی به عنوان عرضه اولیه در بورس 
عرضه می شوند.

به گزارش ایسنا، فرهاد دژپســند در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نوسان در ذات بازار سرمایه و بازار سهام 
است. به عبارت دیگر این بازار عمدتا بر رفتار سهام داران و عرضه کنندگان 
سهام باز می گردد. دولت با قواعدی که تعریف می کند، سعی می کند 

این نوسانات به سمتی برود که تحرکات به بازار قابل رشد تبدیل شود.
وی ادامه داد: در تمــام دوره ها بازیگران این عرصــه نقش موثری در 
چارچوب قواعد و مقرراتی که توسط شورای عالی بورس تصویب میکند، 
دارند. اخیرا یکسری مواردی مطرح شد که بر بازار اثر گذاشت. یکی از 
موارد این بود که مطرح شد نرخ سود بانکی می خواهد افزایش پیدا کند. 
همه فعاالن بازار دیدند که رئیس کل بانک مرکزی تکذیبش کرد. بحثی 
است که نرخ سود بین بانکی مقداری باال رفته که درست است؛ داریم 

برنامه ریزی می کنیم از این روند جلوگیری کنیم.
دژپسند گفت: برخی التهابات به خاطر بعضی اظهار نظرهایی است که 
در برخی امور بازار سرمایه مداخله گرانه صورت گرفته است. این موضوع 

به نظر من سبب می شود سهامداران حقیقی و خرد دچار زیان و خسران 
شوند. اگر ما مدافع منافع سهامداران خرد هستیم باید از اظهار نظرهایی 

که مداخله ایجاد می کند به شدت پرهیز کنیم.
وی افزود: برای برخی سهامداران این نگرانی ایجاد شد که این شاخص 
روندی کاهنده داشته باشد. باید توجه داشته باشیم آنچه که ما را امیدوار 

می کند برنامه های ما برای عرضه است.
وی گفت: سازمان بورس برنامه ای دارد که تا پایان سال جاری می تواند 
صد شرکت به صورت عرضه اولیه را عرضه کند. این موضوع بدین معنا 
است که خوشبختانه استقبال و اقبال خوبی وجود دارد بنابراین کسانی 

که در بازار سرمایه وارد می شوند باید با دقت عمل کنند.
دژپسند خاطرنشــان کرد: اوراق برای تامین مالی دولت نیست. بازار 

سرمایه ظرفیت هایی دارد. بازار بدهی جزئی از بازار سرمایه است.
وی گفت: تصمیم ما این است که تمام واگذاری های ما در دولت در بازار 
بورس صورت بگیرد. این به خاطر نقش و اهمیت بازار بورس و در راستای 

تببین اهمیت بازار بورس و سرمایه است.
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: مطالعه، مشاوره و معامله جمله همیشگی 

من است که باید در بازار سرمایه سرلوحه کارمان باشد. االن خوشبختانه 
بازارمان بازارگردان دارد. یکی از ویژگی های بازار سرمایه این است که نقد 
شوندگی اش باال برود. یعنی من به هر دلیلی اراده کردم بفروشم سهمم را 
با سهولت این کار را بکنم. بنابر این ان شاءاهلل برنامه داریم این بازار مدرن 

تر شد و امیدواریم بتوانیم نوسانات را به حداقل برسانیم.
وی گفت: هنوز معتقد هستم نوسانات منفی هست که اثر منفی بر بازار 

می گذارد که امیدواریم به حداقل برسد.
دژپسند گفت: آنچه که آقای ربیعی در مورد گشایش ها برای دسترسی 
به اموالمان اعام کردند کاما درست است. برخی از دارایی های ما که 
در برخی کشورها است کارش به نهایت رســیده بود تا ما واردات دارو 
داشته باشیم اما متاسفانه مانعی وجود داشت و االن من فکر می کنم آن 

محدودیت به زودی برطرف می شود.
وی در مورد بحث استیضاح خود در مجلس نیز گفت: این موضوع حق 
نمایندگان مجلس است و ما هم از این فرصت برای تببین عملکرد وزارت 
خانه استفاده می کنیم. هنوز کتبا و رسما به من اعام نشده است اما به 

عنوان وزیر اقتصاد حتما در تعامل با نمایندگان محترم خواهم بود.

توضیحات دژپسند درباره آخرین تحوالت بازار سرمایه 

تا آخر سال شرکت هایی به عنوان عرضه اولیه در بورس عرضه می شوند
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رییس جمهور گفت: ما هرجا ببینیم شــرایط آماده لغو تحریم است از این 
فرصت استفاده می کنیم. هدف ما این است که فشار تحریم را از شانه های 
مردم برداریم و هرجا فضا مناسب این کار باشد وظایف مان را بر مبنای امنیت 

ملی مان انجام می دهیم و هیچ کس در این زمینه حق فرصت سوزی ندارد.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه هیات دولت با اشاره به انتخابات اخیر 
آمریکا اظهار کرد: سیاست جمهوری اسامی ایران روشن است و هر دولتی 
که در آمریکا باشد سیاست ما تغییر نمی کند. ما همان سیاستی را که دیروز 
داشتیم امروز و فردا خواهیم داشت و این وابسته به دولت آمریکاست که به 

سیاست های ما نزدیک شود یا از آن فاصله بگیرد.
وی ادامه داد: دولت رو به پایان آمریکا در این مدت از سیاست های ما فاصله 
گرفت. سیاست اصولی ما سیاست اکثر کشورهای مستقل و مهم جهان است 
و آنها هم با یک جانبه گرایی و تروریسم مخالفند. اگر آمریکا به سیاست ما 
نزدیک شد شرایط جدیدی پیش می آید و اگر دور شد آن موضوع دیگری 
است. سیاست ما تعامل با جهان و به تعبیر رهبری تعامل گسترده با جهان 

است.
روحانی با اشاره به این که هفته گذشته جهان شاهد اتفاق قابل ماحظه ای 
بود یادآور شد: مردم آمریکا با رای خود نشان دادند که موافق سیاست های 
متکبرانه کسی که با تحقیر نسبت به برخی ملت ها صحبت می کرد و حتی 
به بعضی از ملت های ما به صراحت لقب گاو شیرده داده بود و سیاست هایش 
انزجار همه ملت های جهان و حتی مردم خود آمریکا را برانگیخته بود، موافق 
نیستند و این سیاست ها با مخالفت قاطع مردم مواجه شد که قابل اهمیت بود.

وی اضافه کرد: رژیمی که خواب سقوط ایران را می دید به صورت حقیرانه 
ساقط شد به جز چند کشور کوچک بقیه جهان شرایط جدیدی پیش روی 
خود می بینند. در ایران هم انتظارات جامعه و مردم شــاهد یک تغییرند. 
انتظارات تورمی و رکودی به انتظارات گشایشــی به امید به آینده مواجه 

شده است. البته این به این معنا نیست که روابط ما بر این مبنا بنا نهاده شده 
باشد. به طور کلی اساس روابط ما با کشورهای همسایه و دوستان مان است. 
آمریکا و دولتی که در آن رو به پایان است به عنوان عامل مزاحم در روابط ما 
با کشورهای دیگر ایفای نقش می کرد و من حس می کنم این عامل مزاحم 

در حال از بین رفتن است.
رییس جمهور با بیان این که شرایط برای فعالیت بر مبنای مصالح و منافع 
آماده تر شده افزود: ما در سال های گذشته روابط بسیار خوبی مخصوصا با 
همسایگان مان مثل عراق، ترکیه، افغانستان، آذربایجان و سایر کشورهای 
دوست مثل روسیه و چین برقرار کردیم و احساس می کنیم فضا برای روابط 

نزدیک تر و تعامل با دوستان آماده تر شده است.
روحانی در ادامه یادآور شــد: این دولــت رو به پایان آمریکا که آشــنا به 
سیاست های بین المللی نبود و صحبت های دیکته شده تندروهای داخلی 
و رژیم صهیونیستی را تکرار می کرد رو به پایان است. به نطق های این آدم 
)ترامپ( در مجامع بین المللی نسبت به ایران نگاه کنیم می بینید که همان 
جمات و تعبیراتی را به کار می برد که رژیم صهیونیستی به کار می برد و معلوم 

است چه کسانی برایشان اینها را نوشته اند.
وی با بیان این که دولت آمریکا نتوانست بر مبنای مصالح و منافع مردم آمریکا 
و جهان تصمیم بگیرد خاطر نشان کرد: علت عقب افتادن آنها در انتخابات 
یکی ناتوانی آنها در موضوع کرونا بود. آنها با دست انداختن این موضوع و بیان 
این که اصا خبری نیست مردم خودشان را نابود کردند و به جای مقابله با کرونا 
این همه کشتار در آمریکا ایجاد شد. عامل دیگر بهم ریختن مناسبات شان 
و روابط شــان با جهان بود و تنها رابطه با ایران نبود، بلکه روابط با دوستان 
سنتی شان و چین را هم بهم ریختند و هر روز صبح گوشه ای از روابط شان 

بهم می ریخت.
رییس جمهور اضافه کرد: عامل بعدی تحقیر آمریکا در سیاســت خارجی 

بود. آمریکا هیچ وقت در روابط بین الملل این چنین در شــورای امنیت و 
سازمان ملل مفتضح نشده بود. این که طرحی را ارائه کنند و فقط خودشان 
و جزیره ای کوچک به آنها رای دهد یا طرحی بدهند که هیچ کشوری به آن 
اعتنا نکند، تحقیر بزرگی بود. به این دالیلی که گفتم مردم آمریکا تصمیم 

به تغییر گرفتند.
روحانی همچنین تاکید کرد: سیاست ایران روشن است. سیاست ما بر مبنای 
صلح و ثبات، احترام به حقوق ملت ها، عدم تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی 
کشورها و مبارزه با تروریسم، پایان یک جانبه گرایی و پایبندی به معاهدات 
است، اما این دولت رو به پایان آمریکا از این سیاست ها فاصله گرفت و حامی 
تروریسم و مداخله در کار ملت های منطقه و ادامه ی جنگ و فروختن ساح 

در منطقه بود.
رییس جمهور با یادآوری این نکته که آمریکا تخاصم با ایران را شروع کرد، 
اظهار کرد: آنها خودشان باید به این دشمنی پایان دهند چرا که ما آن را شروع 
نکردیم. جوان ها نمی دانند این تخاصم از طرف آمریکا آغاز شــده است. در 
ابتدای انقاب آمریکایی ها به راحتی در ایران بودند و با این که فعالیت هایشان 
اشکاالتی هم داشت به راحتی در فرودگاه سوار هواپیما شدند و به کشورشان 
بازگشتند. حتی ما با آمریکا هم قطع رابطه نکردیم بلکه آنها خودشان این 

رابطه را قطع کردند.
وی همچنین خاطر نشان کرد: ما به خاک آمریکا تجاوز نکردیم و هواپیما و 
هلی کوپتر نفرستادیم بلکه آنها به طبس فرستادند. ما اگر کشوری با آمریکا 
می جنگید به متجاوز کمک نکردیم اما آنها به صدام متجاوز کمک کردند. هر 
وقت آمریکایی ها از این سیاست ها دست برداشتند شرایط متفاوت خواهد بود. 
همانطور که امام خمینی )ره( فرمودند ما می خواهیم با همه کشورها رابطه 
داشته باشیم و آمریکا هم هر وقت آدم شود رابطه خواهیم داشت. تفسیر این 

آدم شدن همان سیاست اصولی است که به آن اشاره کردم.

روحانی در جلسه هیات دولت:

از هر فرصتی  برای رفع تحریم استفاده می کنیم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۳ میلیون تومان شد
روز چهارشنبه در بازار داخلی قیمت طالی ۱8عیار هر گرم یک میلیون و 228 هزار تومان، قیمت دالر 27 هزار و ۳00 تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۳ میلیون  تومان و 

قیمت سکه طرح قدیم ۱2 میلیون  و 700 هزار تومان است.همچنین در بازار سبزه میدان، قیمت نیم سکه بهار آزادی 7 میلیون و ۳00 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 4 میلیون و 900 
هزار تومان و سکه گرمی 2 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می رسد. قیمت طالی ۱8عیار در هر گرم هم یک میلیون و 228 هزار تومان، قیمت طالی 24عیار در هر 

گرم یک میلیون و 6۳۱ هزار تومان و هر مثقال طال 5 میلیون و ۳20 هزار تومان ارزش گذاری شده است.
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بازگشت شفافیت قیمت به بازار
مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران

با وجود تولید بسیار مطلوب میوه کشور در سال جاری، فعالیت گسترده دالالن در این بازار باعث شده است تا کشاورزان محصول خود را با زیان بفروشند و مصرف کننده نیز کاال را گران دریافت کند. اختالف قیمت محصوالت کشاورزی از مزرعه تا بازار 
باید به مهم ترین و اصلی ترین دغدغه برای بررسی و پیگیری تبدیل شود. به عبارتی با توجه به اختالف چشمگیر قیمت از مزرعه تا بازار انتظار می رود که مسئوالن با ایجاد برنامه ریزی مناسب، شفافیت قیمت را به بازار بازگردانند. وجود واسطه ها و 
دالالن، افزایش کرایه حمل و نقل و حقوق کارگری دالیل اصلی اختالف معنادار قیمت ها از مزرعه تا بازار است. با وجود تعدد واسطه گران و دالالن، اختالف ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت از مزرعه تا بازار امری طبیعی است که متاسفانه در بسیاری از موارد 

این اختالف قیمت به ۱۰۰ درصد می رسد.
همچنین متاسفانه علی رغم آنکه برخی صنوف به خاطر کرونا تعطیل شده، اما از بخش کشاورزی  حمایتی صورت نگرفته است. از طرفی دیگر با وجود افزایش هزینه های تولید اعم از ماشین آالت، سوخت و کارگر شرایطی در بخش کشاورزی پیش آمده 
که کشاورزان باید به حداقل معیشت برسند. نباید شرایط به نحوی باشد که دسترنج ساالنه کشاورز به هدر رود و دالالن یک شبه پولدار شوند. در صورتی که دولت به فکر اقتصاد کشاورز و درآمد آنان نباشد انگیزه تولید از بین می رود و همین محصولی 

که امسال فراوان است، سال آینده کاهش می یابد.

معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت 
ســازمان صنعت، معــدن و تجــارت )صمت( 
اســتان تهران اعالم کــرد که توزیــع ۵۰۰۰ 
تن ســهمیه برنج وارداتی به قیمــت هر کیلو 
۱۸ هــزار و ۵۰۰ تومان برای عرضــه در خرده 
 فروشــی ها در ســطح اســتان تهــران آغــاز 

شده است.
مجتبی شــیر قاضی با اشــاره بــه مصوبه صد 
و دهمین کارگروه ســتاد تنظیم بازار کشــور 
مبنی بر اختصــاص و توزیــع برنــج وارداتی 
توســط شــرکت بازرگانی دولتی ایران، اظهار 
کرد: توزیع ۵۰۰۰ تن ســهیمیه برنج وارداتی 
)هندی ۱۱۲۱( در کیســه هــای ۱۰ کیلویی 
به قیمت هر کیلو ۱۸ هــزار و ۵۰۰ تومان برای 
عرضه در خرده فروشی ها در سطح استان تهران 
آغاز شــده اســت.  به گفته وی توزیع در تهران 
و شهرستان های تابعه در شــبکه های منتخب 
شامل فروشگاهای زنجیره ای، سازمان میادین 
 میوه و تره بار شهرداری و صنوف منتخب انجام 

می شود.  
این مقــام مســئول همچنین اعــالم کرد که 
توزیــع کاالهــای اساســی از جملــه روغــن 
نباتــی و مرغ منجمــد نیــز انجام شــده و تا 
تثبیت قیمت هــا ادامه خواهد داشــت. اواخر 
 شــهریورماه بود کــه عرضه روغــن جامد در 

فروشــگاه ها کم شــد و قیمت آن نیز افزایش 
یافت. کمتر از یک ماه بعد نیز روغن مایع در بازار 
کمیاب شد؛ به طوری که این کاال یا در مغازه ها 
و فروشگاه های بزرگ نبود یا به هرنفر تنها یک 
روغــن فروخته می شــد.  اگر چه بنــا بر وعده 
مسئوالن مربوطه قرار بود از هفته گذشته روغن 
در بازار توزیع و مشکل این کاالی پرمصرف حل 
شود  اما به نظر می رســد این وعده به ویژه در 
بخش روغن جامد هنوز به طور کامل عملیاتی 

نشده است.
شــیرقاضی همچنین از تخصیص شــکر مورد 
نیاز تا پایان ســال جاری از محــل تولید داخل 
خبــر داد و گفت که تا پایان ســال ۳۳ هزار تن 
شــکر مصرف خانوار در تهران توزیع می شود.

وی با بیــان اینکه نرخ مصوب مصــرف کننده 
در قالب بســته بندی یک کیلــو گرمی ۸۷۰۰  
تومان است که پیش تر از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان وتولیدکنندگان اعالم شــده 
بود،  تاکیــد کرد که نظــارت الزم جهت عرضه 
در شــبکه های توزیع شــامل فروشــگاه های 
زنجیره ای ســازمان میادیــن میوه و تــره بار 
شــهرداری فروشــگاه ها وتعاونی های مصرف 
و رعایت قیمت های مصوب توســط بازرســان 
 سازمان صمت و اتاق اصناف وتعزیرات حکومتی

 انجام می شود.

افزایش سرســام آور قیمت ها 
و گرانی میوه، ســناریویی که 
هر ســال تکرار می شود و این 
در حالی است که دالالن سود 
اصلی بــازار را از آن خود می 
کنند. میوه نسبت به پارسال ۷۰ درصد گران تر شده و این در 

حالی است که بهانه هایی همواره توسط مسئوالن در رابطه با 
گرانی ها و افزایش قیمت ها ارایه می شود که باید اشاره کنیم 
مشکالت داخلی در اقتصاد کشور بیشترین سهم را در این 
اتفاق دارند. افزایش نرخ ارز، سرمازدگی و ده ها دلیل دیگر 
موجب شده تا مردم هر ساله با گرانی سرسام آور میوه کنار 
بیایند و در این بین بسیاری از مردم نیز عطای خرید میوه را 
به لقای آن ببخشند. در حالی که داللی یکی از پرسود ترین 
مشاغل در کشور ما شده است شاهد هستیم، پای این افراد 
به بازار میوه هم باز شده است. گزارش های میدانی منتشر 

شده از میادین میوه و تره بار سراسر کشور نشان می دهد که 
برخی دالل ها به عمد میوه های سالم را معدوم می کنند تا 

قیمت ها ارزان نشود. 
متاسفانه دالالن مهمترین عامل برونزای بازار میوه کشور 
هستند و به افزایش قیمت ها دامن می زنند. کم توجهی به 
مدیریت دقیق بازار توزیعی کشور سبب شده عده ای سود 
جو حداکثرمنافع را کسب کنند و آزادانه سودهای باد آورده 
را به جیب خود بزنند. این اتفاق البته سالهای سال است که 
در بازار میوه افتاده اما در چند ماه اخیر سواســتفاده های 

بسیاری از این کاال شده است. فعاالن بازار میوه و تره بار بر 
این باورند که حجم تخلف بازارمیوه و تره بار بسیار باال است. 
متأسفانه  در بسیاری مواقع یک نوع میوه در میادین میوه و 
تره بار شش بار دست به دست می شود تا به دست مغازه دار 
جهت عرضه به مصرف کنندگان واقعی برسد. کشاورزان نیز 
می گویند دلیل اصلی نابسامانی بازار میوه دالالن هستند 
چراکه همیشه میوه دو تا ســه برابر قیمت از سر زمین به 
دست مصرف کننده می رســد در حالی که باید نهایتا ۵۰ 

درصد گران تر فروخته شود.

در سایه بی توجهی نهاد های نظارتی، دالل بازی به قیمت میوه هم رسید

بیداد دالالن در بازار میوه
دالل ها میوه های سالم را معدوم می كنند تا قیمت ها ارزان نشود

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سرپرســت اداره کل روابط عمومی و تشریفات 
سازمان تعزیرات با اشاره به عدم تصویب و ابالغ 
نرخ نامه جدید برای بلیط هواپیما از آمادگی این 
ســازمان برای برخورد با متخلفان در این حوزه 

خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشــریفات 
ســازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری 
اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی شرکت.های 
هواپیمایــی )ایرالین ها( به صورت خودســر و 
غیرقانونی اقدام به گرانفروشــی و افزایش افسار 
گســیخته قیمت نرخ بلیط هواپیما و پروازهای 
داخلــی کرده اند، ســازمان تعزیــرات آمادگی 
 خود را بــرای برخود بــا متخلفان ایــن حوزه 

اعالم می کند.سرپرست اداره کل روابط عمومی 
و تشریفات ســازمان تعزیرات حکومتی افزود: 
تاکنون نرخ نامــه جدیدی بــرای افزایش نرخ 
بلیط هــای هواپیمایــی از ســوی وزارت راه و 
شهرسازی و ســازمان هواپیمایی کشور و ستاد 
تنظیم بازار تصویب و ابالغ نشده است، بنابراین 
هرگونــه اقدام بــه افزایش قیمت خودســرانه 
مصــداق گرانفروشــی محســوب می شــود و 
با توجه بــه اینکه ســازمان تعزیــرات وظیفه 
رســیدگی به تخلفات را دارد، بــا قاطعیت و در 
اسرع وقت به گزارشــاتی که در این خصوص از 
 مراجع نظارتــی دریافت می کنیم، رســیدگی 

می کنیم.

به اعتقاد یک کارشــناس با ســاخت و تحویل 
واحدهای مســکن ملی، قیمت مسکن و اجاره 
بها کاهش یافته و ثبات و آرامش به بازار مسکن 
باز می گردد.حمید نجف اظهار کرد: با توجه به 
نابسامانی بازار مسکن و سردرگمی متقاضیان در 
صورتی که ســاخت و تحویل واحدهای مسکن 
ملی با سرعت بیشتری دنبال شود گام بزرگی در 

کاهش قیمت مسکن خواهد بود.
وی گفت: دولت در تالش اســت تا در راستای 
سیاســت تامین مســکن اقشــار ضعیف و کم 
درآمد، طرح مسکن ملی را در سریع ترین زمان 
ممکن پیش ببرد. بر همین اساس افتتاح اولین 
واحدهای مســکن ملی را در دســتور کار قرار 
داده که پیش بینی می شود با ساخت و تحویل 
آن بخش اعظمی از متقاضیــان خرید و اجاره 
مسکن ساماندهی شــوند و از این طریق ثبات و 
آرامش به بازار مسکن بازگشــته و کاهش نرخ 
اجاره بها و مســکن اتفاق بیفتد. این کارشناس 
حوزه کار تصریــح کرد: همچنان که مســکن 
مهر باعث شد تا چندین ســال قیمت اجاره بها 
و مسکن ثابت بماند، مســکن ملی هم می تواند 
ادامه دهنده این راه باشــد و با توجه به اشتغال 

باالی صنعت ســاختمان، چشم انداز روشنی از 
اشتغالزایی بخش مســکن ترسیم کند.نجف در 
ادامه دربــاره ورود کارگران به عرصه ســاخت 
مسکن، اظهار کرد: معتقدم قبل از حوزه مسکن 
باید به حوزه زمین وارد شویم چون زمین متعلق 
به دولت اســت و به نمایندگی از مردم وظیفه 
دارد به ساخت مسکن یا احداث شهرهای جدید 
اقدام کند بنابر این برای ساخت مسکن توسط 
گروههای کارگــری بهترین راه این اســت که 
کارخانه های دولتی و خصوصی یا شــهرکهای 
صنعتی با وزارت راه و شهرســازی وارد مذاکره 
شــوند و از طریق وزارت راه و شهرسازی زمین 
رایگان در اختیار بگیرند و با تشکیل تعاونی های 
مسکن به نسبت تعداد کارگران و کارکنان خود 

ساخت مسکن را آغاز کنند.

تجمع معترضان و مالباختگان 
بازار ســرمایه مقابل سازمان 
بورس در حالی وارد روز سوم 
خود شد که شاخص بورس 
همچنان در مســیر ریزش 
است. طبق گفته ها این جمع از معترضان از سهامداران 
حقیقی و خــرد بوده اند که اعتراض خود را نســبت به 
سیاست های دولت در دوران ریزش شاخص و عدم اجرای 
وعده های حمایتی در قالب شعارهایی بیان کردند. این 
افراد به عدم حمایت دولت از بورس اوارق بهادار تهران، 
نبود شفافیت و افت متوالی بازار سرمایه معترض هستند. 
تجمع مال باختگان، به اتفاقی عــادی در اقتصاد ایران 
تبدیل شده است. هرازگاهی گروهی از مال باختگان در 
حوزه های مختلف اقتصادی برای نشــان دادن اعتراض 
خود تجمع می کننــد و این بار نوبت به بورس رســیده 
اســت. "حقوقی حیا کن، مفت خــوری را رها کن"، از 
جمله شــعارهای معترضان در تجمعات بود. گروهی از 
ســهامداران بازار بورس نیز در این اعتراضات خواستار 
استعفای وزیر اقتصاد شدند.این در حالی است که طی 

ماههای اخیر بارها مســئوالن و مدیران ارشــد دولتی 
مردم را تشویق به ســرمایه گذاری در بازار بورس کرده 
بودند. اما همزمان از همان ابتدای رشد این بازار بسیاری 
از کارشناســان اقتصادی این جهــش را حباب عنوان 
کردند. این کارشناسان از منتقدان ناهمخوانی شرایط 
اقتصادی ایران با رشد سرمایه در بورس را به عنوان دلیل 
اصلی بدبینی خود به این بازار معرفی کرده بودند. پیش 
از این تعدادی از نمایندگان مجلس نســبت به زدوبند 
شرکت های وابسته به دولت و نهادهای دیگر بر تاثیر بر 
سهام بورس هشدار داده بودند. امیرحسین قاضی زاده، 
نایب رییس مجلس، گفته بود که ۹۰ درصد بازار در اختیار 
شرکت های حقوقی بورس است که وابسته به شرکت های 
دولتی یا دیگر نهادهای اقتصادی حکومت هستند. در 
همین حال محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای 
عالی بورس، گفته بود که در نامه ای از رییس ســازمان 
بورس خواسته »تا سهامداران حقوقی که برخالف قانون 
بازارگردانی نمی کنند را به قوه قضاییه و مجلس معرفی 
کند«.از اواخر سال گذشته و با کمبود منابع ارزی به دلیل 
تحریم های آمریکا و تشدید کسری بودجه، دولت روانه 
کردن نقدینگی به بازار سرمایه و کسب درآمد از این بازار را 
در دستور کار قرار داد و مردم را تشویق به سرمایه گذاری 
در این بازار کرد. رشد نجومی ارزش سهام در بازار سرمایه 

در ماه های اولیه امســال نقدینگی را روانه این بازار کرد 
ولی از مرداد ماه این بازار شروع به ریزش کرد. رشد بورس 
در شرایطی اتفاق افتاد که بیشتر فعالیتهای اقتصادی در 
ایران همزمان با رکود ناشی از کرونا متوقف شده بود. این 
در حالی است که به دنبال کاهشی شدن شاخص بورس و 

ضرر مردم از این اتفاق، قرار بر این شد تا درصدی از منابع 
صندوق توسعه ملی به این بازار تزریق شود. هفته هاست 
که صحبت از تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه 
ملی به بورس اوراق بهادار تهران برای حمایت از این بازار 

مطرح شده که تا کنون عملی نشده است.

سهامداران در اعتراض به ریزش های پیاپی شاخص  مقابل سازمان بورس تجمع كردند

نا امیدی مال باختگان بورس 
سهامداران در اعتراضات، خواستار استعفای وزیر اقتصاد شدند

سیاست های نادرست دولت در بازار سرمایه
همایون دارابی، کارشناس بورس

حرکت های دولت در حمایت از بازار سرمایه در مدت اخیر حرکت های خوبی نبوده و مورد انتقاد است. ۹۵ درصد مشکالت ما داخلی است. اگر مشکل داخلی نداشتیم، خیلی الزم نبود به مسائل خارجی توجه کنیم. متأسفانه سیاست های 
مدیریتی خوبی نداریم. خبر افزایش سود بانکی، عدم شفافیت واگذاری پاالیشگاه ها، عدم شفافیت عرضه فوالد و قیمت گذاری آن، عدم شفافیت در ورود خودرو به بورس و... موجب شد تا جو منفی بر بازار حاکم شود. در این بین منافع 
بسیاری از مردم تحت فشار قرار گرفته و دولت باید به طور رسمی وزن بیشتری از سوی خود به سمت بازار سرمایه بدهد. همچنین مالحظات بازار سرمایه باید در مصوبات دولت و مجلس در نظر گرفته شود و منافع این بازار باید در 
تصمیمات تمام نهادها لحاظ شود. بازار سرمایه نباید دستخوش چنین حواشی ای شود چرا که این بازار ۵۰ میلیون سهامدار دارد و بازار حساسیت های بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است.  واقعیت این است که مقداری بازار در فاز 
هیجانی است و فروش ها هیجانی شده است. دالیل ایجاد این هیجان چند عامل اقتصادی و چند عامل روانی است. درباره عوامل اقتصادی یک مقدار بالتکلیفی درباره نرخ بهره مؤثر بوده است. در فصل بهار که دوره اوج بازار بود، نرخ بهره 
کمتری داشتیم و در آن مقطع نرخ بهره نصف نرخ امروز بود. کاهش نرخ بهره فواید سرمایه گذاری را کاهش داده و باعث ریزش بازار مالی می شود. قیمت گذاری دستوری خودرو باعث شده است که گروه خودرویی که از گروه های مهم 
بورسی است، تحت فشار باشد. ایران خودرو به دلیل آنکه قیمت خودروی فروش رفته از قیمت تمام شده کمتر است، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده است. گروه پاالیشی درگیر عدم شفافیت ناشی از نبود رگوالتوری و تنظیم 
مقررات است. شرکت های پاالیشی قیمت ارزش فروش را صفر گذاشته اند و این نشان از نوعی نبود شفافیت دارد. اگر دولت نرخ بهره و قیمت گذاری شرکت هایی را که محصوالت شان و خودشان در بورس است، اصالح کند و مسئله 
پاالیشگاه ها را حل کند، به لحاظ اقتصادی فشار از روی بازار برداشته می شود. البته در مدل واکنش معترضان نیز نقدی وارد است. این افراد باید پل های ارتباطی بهتری برای نشان دادن اعتراضات خود انتهاب می کردند. به عبارت دیگر 

معترضان سیاست نادرستی را برای ابراز اعتراض خود در پیش گرفته اند. به هر ترتیب بازار سرمایه بازار پرریسکی است و کسانی که وارد بازار می شوند نباید انتظار فقط افزایشی شدن سهام را داشته باشند.
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هشدار سازمان تعزیرات به گرانفروشان بلیط هواپیما

رئیس هیات مدیره انجمن گاوداران با اشــاره 
به اینکه تولیدکننــدگان در فــروش هر کیلو 
گوشــت )با توجه به نــرخ گذاری دســتوری 
دولت(۶هزارتومان ضرر مــی کنند،گفت:ادامه 
این رونــد تولید را دچــار آســیب جدی می 
کند.ســیداحمد مقدســی اظهار داشت: ستاد 
تنظیم بازار به منظور حذف واســطه ها و اتصال 
زنجیره های تولید بــه یکدیگر برای تنظیم بازار 
داخل، از شرکت پشــتیبانی امور دام خواسته 
برای تأمین ذخایر گوشت اقدام به خرید توافقی 
از دامداران کند.وی بــا بیان اینکه هنوز قیمتی 
برای این خرید تعیین نشــده اســت، گفت: ما 
در این زمینه دو پیشــنهاد را مطــرح کرده ایم، 
اول اینکــه قیمــت تمام شــده هــر کیلوگرم 
گوشــت گوســاله نر زنده ۴۴ هزار تومان است 
که این مســاله باید در خرید توافقی گوشــت 
 توسط شرکت پشــتیبانی امور دام مورد توجه 

قرار بگیرد.
مقدســی اضافه کرد: بنابراین اگر گوشــت به 
صورت گرم، بدون استخوان پنج تکه، بدون قلوه 
گاه و شرینگ شده باشــد، قیمت هر کیلوگرم 
آن ۱۱۸ هزار تومان تمام می شــود. همچنین 

اگر شرکت پشــتیبانی بخواهد گوشت گرم را 
با قلوه گاه و بدون اســتخوان خریداری کندو به 
مردم عرضه کند قیمت آن ۱۰۷ هزار تومان تمام 
می شــود در حالی که همین االن اگر بخواهند 
گوشت را به صورت منجمد وارد کنند ۱۴۰ هزار 

تومان تمام می شود.
وی افزود: همچنین درخواست دوم ما این است 
که صنایع بسته بندی وارد فرآیند خرید شوند 
چرا که برخی همکاران ما توان کشتار دام و ارائه 
آن را به دولت دارند اما برخی دیگر قادر به چنین 
کاری نیستند و حضور صنایع بسته بندی در این 
زمینه الزم است.مقدسی ادامه داد: صنایع بسته 
بندی زنجیره کاملی دارند که شامل کشتارگاه 
تا بسته بندی است و می توانند دام را به صورت 
زنده از دامداران خریداری کنند و فرآیند کشتار 
و بسته بندی را انجام دهند.وی همچنین با اشاره 
به زیان دامداران در عرضه محصول تولیدی خود 
گفت: در حال حاضر میانگین گوشت گوساله نر 
زنده در کشــور ۳۸ هزار تومان اســت در حالی 
که برای دامدار ۴۴ هزار تومان تمام می شــود و 
ادامه این روند تــداوم تولید را در معرض تهدید 

قرار می دهد.

توزیع برنج وارداتی آغاز شد

ثبات اجاره بها و قیمت خانه با تحویل واحدهای مسکن ملی 

قیمت خانه با مسکن ملی پایین می آید

زیان ۶ هزار تومانی تولیدکنندگان به ازای هر کیلوگرم دام زنده
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 کسب و کار

رفع مشكالت تعزيراتی دســتگاه های استخراج 
رمزارز از هفته آينده

طبق اظهارات روز گذشــته رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حاشیه جلسه 
کمیسیون اقتصادی مجلس، جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کاال در بعدازظهر روز گذشته به 

ریاست وزیر کشور برگزار شد.
به گزارش کسب و کار نیوز، در این جلسه دستورالعمل اجرایی رفع مشکالت تعزیراتی 
دستگاه های استخراج رمزارز موجود در کشور به تصویب رسید. بدین ترتیب دستورالعمل 

مذکور روز شنبه جهت اجرا به کلیه نهادهای مربوطه ابالغ می شود.
رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین ایران در این خصوص می گوید: »امیدواریم 
که طی هفته آتی شاهد شروع روند اجرای مصوبه مذکور باشیم. دستورالعمل مذکور 
شامل تمام پرونده های موجود به جز پرونده هایی که اجرای احکام آنها به اتمام رسیده 

و مختومه شده، خواهد شد.«
محمدرضا شرفی در گفتگو با »کسب و کار« ادامه داد: »این مسیر به طور واضح به عنوان 
روندی برای خوداظهاری ایجاد شده و تصمیم در خصوص بهره گیری و عواقب آن کامال 

بر عهده خود فرد است.«
شرفی در پاسخ به سوال »کســب و کار« مبنی بر اینکه مهلت این فرایند چقدر است، 
اظهار داشت: »پس از آغاز، فرصتی یک ماهه لحاظ شده تا هر شخصی با صالحدید خود 
در این فرآیند شرکت نماید. اینکه در آینده و پس از بسته شدن پرونده های تعزیراتی و 
ثبت دستگاه ها چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد و جوانب آن هنوز بر همگان حتی متولیان 
امر روشن نیست. ولی به طور قطع پس از اتمام این ضرب االجل مذکور هرگونه برخوردی 
که با دســتگاه های غیر مجاز صورت گیرد قابل مذاکره و دفاع از جانب هیچ شخصی 

نخواهد بود.«
او افزود: »هنوز موانع دیگری در این مسیر همانند تمدید مجوزهای صادره وزارت صمت 
که مهلت بهره برداری از آنها به اتمام رسیده برای برخورداری از این فرصت وجود دارد 

و در انجمن بالکچین ایران با تمام توان در حال پیگیری جهت رفع این موانع هستیم.«

سازمان تامين اجتماعی باالخره دوركاری را پذيرفت
سازمان تامین اجتماعی تقریبا ۹ ماه پس از شیوع ویروس کرونا و اجرا شدن پروتکل های 
فاصله گذاری اجتماعی و دورکاری شرایط بیمه کارکنان دورکار را اعالم کرد و به نظر 
می رســد از این پس کارفرمایان برای اجرایی دورکاری دیگر با مشــکل بیمه مواجه 

نخواهند شد.
سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه ای اعالم کرد کارگاه هایی که تا کنون اقدام به ارسال 
لیست بیمه کارکنان خود می کردند؛ اما طی سال  جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا و با 
اجرای سیاست های دورکاری تعطیل بوده اند یا با نیمی از افراد خود فعالیت می کردند در 
صورتی که حداقل یک ماه برای افراد خود پیش از ابالغ این بخشنامه بیمه پرداخت کرده  
باشند می توانند بدون بازرسی بازرس بیمه همچنان اقدام به ارسال لیست بیمه کنند و 

دیگر نیازی به بازرسی نخواهد بود.
همچنین بازرس بیمه نیز موظف شده اگر کارفرما اعالم کرد که نیمی یا تمامی افراد حاضر 
در کارگاه دورکار هستند باید اسامی دورکاران را به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی در 

لیست بیمه شدگان قید و تاکید کند که آنان دورکار بوده اند.

درخواست دانش بنيان شدن شركت ها به داليل 
نامعلومی رد می شود 

عضو هیات مدیره مجمع تشــکل های دانش بنیان گفت: برخی مواقع درخواست 
دانش بنیان شدن شرکت ها به دالیل نامعلومی رد می شود، به همین دلیل برخی از 
شرکت ها برای دریافت مجوز دانش بنیان شدن اقدام نمی کنند، زیرا باید یافته های 

خود را ارائه دهند.
عضو هیات مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان با اشاره به اینکه شرکت های دانش 
بنیان و صاحب ایده به دلیل تغییرات باالی نرخ ارز در کشور در ابتدای یا میانه کار با 
دلزدگی مواجه می شوند، به همین دلیل این شرکت ها نیاز به حمایت بیشتر دارند 
زیرا در شرایط کنونی مشکالت اقتصادی بیشتر شــده و با وجود اینکه برخی اگر 
شرکت ها ممکن است ۸۰ درصد مسیر را طی کرده باشند باز هم احتمال انحالل در 
آن ها وجود دارد، در شرایط کنونی بهترین رویکرد این است که روند تسهیل شود 
و دریافت کننده تسهیالت موظف شود به اندازه ارزش حمایت در سیستم تولید یا 

تحقیق و ارزش ایجاد کند.
پژمان تراکمه با اشاره به اینکه شرکت ها قبل از دانش بنیان شدن به تسهیالت احتیاج 
دارند، گفت: مراحل ارزیابی شرکت ها برای دانش بنیان شدن سخت است و مانع 
برخی شرکت ها برای ادامه فعالیت است، هرچند معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تالش زیادی در ارائه خدمات به شــرکت های دانش بنیان می کنند اما 

شرکت ها نمی توانند از این خدمات چندان بهره مند شوند.
او با بیان اینکه دانش بنیان ها برای تولید محصول »های تک« ابتدا باید هزینه های 
زیادی متحمل شوند، گفت: در گام نخست شرکت باید مجوزها بگیرند و بعد از تولید 
در صورتی که شرایطی همچون نوآوری، دانش فنی و ... داشتند تسهیالت دریافت می 
کنند. از این رو می توان گفت شرکت هایی که توان مالی و تاب آوری برای گذراندن 
تمام مراحل دانش بنیانی را داشته باشند دیگر نیاز به تسهیالت و دانش بنیان شدن 

ندارد.
او با انتقاد به اینکه در محرمانه ماندن یافته های شرکت ها در ارزیابی دانش بنیانی 
مقررات اجرا نمی شوند، تاکید کرد: نتیجه سال ها تحقیق و هزینه های مالی شرکت ها 
در اختیار تیم ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرد و در 
برخی مواقع درخواست دانش بنیان شدن شرکت ها به دالیل نامعلومی رد می شود و 
این مساله نگرانی هایی برباد رفتن تحقیق و توسعه را برای شرکت ها ایجاد می کند و 
باعث شده برخی از شرکت ها  برای دریافت مجوز دانش بنیان شدن اقدام نکنند، این 
در حالی است که برخی از صنایع ذاتا دانش بنیان هستند و محصول در مسیر دانش 

فنی تولید می شود، از این رو دیگر نیازی به ارزیابی بیشتر نیست.

بومی ســازی دو هزار و 500 كاالی نفتی توســط 
شركت های دانش بنيان

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان اینکه در سال های اخیر ۱۲ هزار 
قلم کاال و مواد مصرفی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بومی سازی شده است، 
گفت: از این تعداد دو هزار و ۵۰۰ قلم کاالی پرمصرف که بخشــی از آنها جزو اقالم 

راهبردی اند، با همکاری شرکت های دانش بنیان ساخته شده اند.
»احمد محمدی« روز چهارشنبه با اشــاره به توجه این شرکت به موضوع راهبردی 
حمایت از شرکت های دانش بنیان، اظهار داشت: در چندسال اخیر با توجه به خط 
مشــی وزارت نفت و رویکرد ملی برای حرکت به سمت خودکفایی، جلب همکاری 
شرکت های دانش بنیان برای بومی سازی دانش فنی ساخت تجهیزات راهبردی نفت 

در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تصریح کــرد: در زمان حاضر این 
شرکت ها در بومی ســازی و تدوین دانش فنی ســاخت تجهیزات و مواد مصرفی 
و همچنین اصالح فرآیندها و توســعه نرم افزارها با این شــرکت همکاری دارند و 
کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب نیز دانش و تجربیات خود را در اختیار آنان قرار 

می دهند.
وی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر ۱۲ هزار قلم کاال و مواد مصرفی شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب بومی سازی شده است، تصریح کرد: از این تعداد ۲۵۰۰ قلم 
کاالی پرمصرف که بخشی از آنها جزو اقالم راهبردی اند، با همکاری شرکت های دانش 

بنیان ساخته شده اند.

اخبار

بررسی یک هزار پرونده در حوزه استخراج ارز دیجیتال
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  از بررسی و تصویب آخرین مقررات مربوط به تعیین تکلیف پرونده های بالتکلیف در حوزه رمزارز ها خبر داد و گفت: در پی تشکیل یک هزار پرونده در 
حوزه رمزارز ها حدود ۵۰۰ هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال )ماینر( توقیف شده و در حال رسیدگی است که با مقررات جدید که مصوبه ستاد و ابالغیه ریاست جمهوری است در روز های 

آتی تعیین تکلیف می شود. 

محدودیت هــای عجیب و 
غریب ســتاد ملــی مقابله 
با کرونــا در حالــی از روز 
ســه شــنبه در تهران آغاز 
شــد که مردم از ســاعت 6 
بعدازظهر دوان دوان به ســوی متــرو و اتوبوس راه 
افتادند و مســئوالن که بــر فاصله گــذاری در مترو 
تاکید می کنند، کافی است ســاعت 6 عصر یکی از 
همین روزها قدم مبارک خود را بــه مترو یا اتوبوس 
بگذارند تا شــلوغی حمل و نقل عمومی را مشاهده 
کنند. این در حالی اســت که بســیاری از کارمندان 
یا کارگران شــیفت شــب با تصمیم بجــا )بخوانید 
 غیرکارشناسی( این ســتاد در کف خیابان سرگردان 
ماندند. از سوی دیگر مشاهدات »کسب و کار« از اصناف 
نشان می داد که تنها بخش کوچکی از اصناف از ترس 
جریمه شدن گوش به فرمان ستاد ملی مقابله با کرونا 
مغازه های خود را تعطیل کردند و چه بسیار مشاوران 
امالک و صنوفی که چراغ مغازه خود را روشــن نگه 
داشتند زیرا به تعطیلی سازمان های نظارتی واقف اند. 

ساعات کار حمل و نقل عمومی باید افزایش 
می یافت نه کاهش

یک کارشناس حمل ونقل و ترافیک می گوید: »ما هرچه 
زمان خدمات دهی مترو را طوالنی تر کنیم فاصله های 

اجتماعی بهتر رعایت خواهد شد. بنده معتقدم تصمیم 
کاهش ســاعات خدمات دهی مترو و فروشگاه ها در 
ساعت ابتدایی شــب نه تنها ازدحام مردم را کاهش 
نمی دهد بلکه موجب می شود مردم کارهای خود را 
در ساعات خاصی انجام دهند و باعث شلوغی بیش  از 

حد می شود.«

مسافران در خیابان سرگردان شدند
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر با 
بیان اینکه کاهش ســاعت فعالیت ناوگان حمل و نقل 
عمومی، تصمیمی کامالً غلط و اشتباه است، گفت: شب 
گذشته بسیاری از مسافران این ناوگان کف خیابان ها 
سرگردان شــدند. محمد علیخانی با اشاره به اینکه اگر 
تصمیم گیرندگان کمی با مسائل حمل و نقل آشنایی 
داشتند این تصمیم را نمی گرفتند، گفت: جهت مقابله 
با کرونا در بخش حمل و نقــل عالوه بر رعایت پروتکل 
های بهداشتی دو راهکار اساسی وجود دارد؛ اول اینکه 
باید ناوگان حمل و نقل عمومی را افزایش داد تا فاصله 
اجتماعی رعایت شود و در غیر اینصورت باید تقاضای 
سفر را کاهش داد و بعد از آن ساعات سرویس دهی حمل 
و نقل عمومی را محدود کرد. یعنی تا زمانی که سفر وجود 
دارد و مردم بر سر کار حاضر می شوند، باید ساعات فعالیت 
 حمل و نقل عمومی متناســب با تعداد و ساعت سفر 
باشد.«رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای 
شــهر ادامه داد:  نمی توان به مردم اعالم کرد که بر سر 
کار حاضر شوند و برای برگشت آنها به منزل تمهیدات 
الزم در نظر گرفته نشود و نســبت به سرگردانی مردم 

در کف خیابان هم بی تفاوت بود. بسیاری از شهروندان 
خودروی شخصی ندارند و یا برخی کارمندان و کارگران 
 شیفت شــب دارند، بنابر این تصمیم انجام شده کامال 

غیرکارشناسی است.
بی توجهی مغازه داران بــه محدودیت های 

کرونایی 
مشاهدات »کسب و کار« در ســاعات بعد از 6 عصر 
نشان می دهد با وجود آغاز محدودیت فعالیت مشاغل 
غیرضرور از روز ۲۰ آبان، بسیاری از مغازه ها و فروشگاه ها 

بعد از ساعت ۱۸ همچنان فعالیت می کنند. 

اثربخشــی محدودیت های کرونایی در گرو 
نظارت هاست

بــر اســاس مشــاهدات در شــهر های مختلــف 

بســیاری از مردم و کســبه با ایــن محدودیت ها 
موافــق هســتند و امیدوارنــد با همــکاری همه 
جانبه و تشــدید نظارت ها، شــاهد کاهش شیوع 
 بیماری کرونا در کشــور باشــند، امــا در این میان

 افــرادی همچنــان مقاومت می کنند و از بســتن 
مغازه و فروشــگاه های خود خــودداری می کردند.

این افــراد بیشــتر مشــکالت اقتصــادی را علت 
مخالفت با اعمــال محدودیت ها عنــوان می کنند 
و معتقدنــد دولــت بایــد همزمــان بــا اجــرای 
محدودیتهــا، مشــوق هایی برای کســب و کار ها 
 و مشــاغل روز مزد در نظر بگیرد تا معیشــت آن ها

 دچار مشکل نشود.»کسب و کار« در گفتگو با رئیس 
کمیسیون بهداشت مجلس محدودیت های جدید را 

زیر ذره بین نقد می برد. 

تصميمات   خلق  الساعه  و  اشتباه،    افزايش  آمار  كرونا  را   در  پی  دارد

یکه  تازی کرونا    در   اتوبوس  و مترو
مغازه داران به محدوديت های كرونايی بی توجه هستند

اعمال محدودیت ها از ۶ بعد از ظهر به شوخی می ماند
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس

محدودیت های اعمال شده از 6 بعدازظهر مانند شوخی است و نیاز است یک کار جدی در این زمینه صورت گیرد. در روز گذشته در تهران هیچ اتفاقی نیفتاد و در عمل محدودیتی وجود نداشت. همه جاز باز بود و در خیلی جاها 
اصال فاصله گذاری هم انجام نشد. اگر دو هفته تعطیلی برای تهران اعمال شود، همچنان بیماران بدحال کرونایی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ها حضور دارند، یعنی در این مدت قرار نیست، بیمارستان ها خلوت شوند، 

اما به صورت کلی بر کاهش میزان ابتال تاثیر خواهد داشت.
محدودیت مشاغل گروه دو، سه و چهار از ساعت 6 بعدازظهر این گونه تعبیر می شود که مردم هر کاری دارند تا 6 بعدازظهر انجام دهند؛ یعنی تجمعات و تردد و خرید و هر کاری دارند، تا 6 انجام بدهند. این در حالی است که تردد 
مردم پیش از محدودیت ها در بین ساعات تقسیم می شد؛ ولی وقتی زمان ها را محدود کردند، هموطنان که متاسفانه توصیه های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا را رعایت نمی کنند؛ در ساعاتی خاص به خصوص عصر 
به حمل و نقل عمومی و انجام کارهایشان هجوم ببرند. مسئوالنی که معتقدند کل ترددها باید از ساعت ۹ قطع شود، این گونه تعبیر می کنند که بسیاری از مبتالیان به کرونا به خاطر رفت و آمدهای خانوادگی مبتال شده اند و در 
حال حاضر مردم به صورت خانوادگی به این بیماری مبتال می شوند. می گویند اگر از ساعت ۹ شب ترددها محدود شود مهمانی های خانوادگی محدود می شود در حالی که ساعت ۹ شب در زمستان دیروقت است زیرا ساعت ۵ 
و نیم عصر هوا تاریک می شود و تا ساعت ۹ زمان زیادی باقی است. یعنی دید و بازدیدهای خانوادگی در آن ساعات انجام خواهد شد. ما باید کاری کنیم که مردم فاصله گذاری و استفاده از ماسک را جدی بگیرند و به توصیه های 

ستاد مقابله با کرونا عمل کنند؛ واال راهی جز تعطیلی دو هفته ای نیست. در غیر این صورت آمار فوتی های ناشی از کرونا بیش از این خواهد شد. 

کشور باید دو هفته تعطیل شود
جلیل کوهپایه زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران

معتقد هستم کشور بایستی حتما ۲ هفته به طور کامل غیر از سازمان های غیر قابل تعطیلی، تعطیل شــود. محدودیت زمانی به صورت فعلی کمک کننده نیست . البته رمز موفقیت این نوع طرح ها نیاز به مشارکت مردم دارد. 
همچنین نظارت بر هر طرحی که پیشنهاد می شود و برخورد با متخلفان هم از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه کرد.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور معتقد است بحث 
قانون گذاری و اصالح قوانین متناسب با سرویس های جدید 
موجود در استارتاپ ها می تواند بسیاری از چالش های موجود 
در بین فعاالن این اکوسیســتم پویا در کشور را از بین ببرد و 
موجب رشد اقتصادی مضاعف این تیم ها شود. او همچنین 
باور دارد زیرساخت قانونی برای رسیدن به این مفاهیم نباید 
به صورت شخصی به وجود بیاید و باید آنها را از طریق منافع 

صنفی مطالبه کرد.
»اشکان آرمندهی« مدیرعامل اپلیکیشن دیوار و عضو سازمان 
نظام صنفی رایانه ای می گوید که مشکل اصلی استارتاپ ها 
در کشور به بحث قانون گذاری و تعریف و اصالح قوانین فعلی 
متناسب با نیازها و سرویس های جدید برمی گردد. او معتقد 
است که در طول سالیان گذشته، ســرعت رشد استفاده از 
اینترنت و سرویس های مبتنی بر آن بسیار افزایش پیدا کرده 
و قانون در این باره نسبت به این سرعت و عملکرد عقب مانده 

و باید هر چه سریع تر به این معضل رسیدگی شود تا مشکالت 
بیشتری برای بازیگران اکوسیستم استارتاپی پیش نیاید.

او در پاسخ به این پرسش که قانون ها و پارامترهای کنترلی در 
این زمینه بهتر است پیرو چه مسائلی باشد می گوید:  »تعریف 
نسبت به ماهیت استارتاپ ها، مسئولیت آنها و اینکه محدوده 
مسئولیت آنها دقیقا تا کجاست برای بسیاری از کارشناسان 
و اهل فن هم در ابهام اســت، در حالی کــه تغییر و پذیرش 
اقتصاد دیجیتال و مبتنی بر  فضای مجازی، بدون فراهم شدن 
زیرساخت های قانونی ممکن نیســت و این زیرساخت  های 
قانونی را هم نمی توان به صورت شخصی به دست آورد، بلکه 

باید از طریق منافع صنفی مطالبه کرد.«

آرمندهی با بیان اینکه دولت باید بپذیــرد که اقتصاد نباید 
مبتنی بر نفت باشد و دور و زمانه این موارد تمام شده، تاکید 
دارد که اقتصاد ایران می تواند به راحتی مبتنی بر دیجیتال و 
فضای مجازی باشد و در آن به سرعت رشد بگیرد. او با اشاره به 
دوره های گذشته سازمان نظام صنفی کشور و تالش هایی که 
برای فراهم کردن زیرساخت ها انجام شده می گوید که سرعت 
رشد و تغییرات در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده و اقدامات الزم 

همخوانی درستی با این تغییرات نداشته است:
»در دوره های گذشته ســازمان نظام صنفی اقداماتی برای 
فراهم کردن زیرساخت ها انجام شده، اما از این جهت که هر 
روز کسب وکارهای نوپا ایجاد می شود، سرعت این تغییرات و 

سرعت تطبیق قوانین با رشد کسب و کارها همخوانی نداشته 
و بزرگ ترین خالئی که وجود دارد، این است که نتوانستیم 
در این زمینه تصمیم بگیریم. بسیاری از سرویس ها در مقابل 
عمل انجام شده قرار گرفته اند و ما نتوانستیم متناسب با سرعت 
رشد، تغییرات را اعمال کنیم و محدودیت  ها را با حاکمیت و 
دولت،  تطبیق ندادیم.«او با اشاره به تاثیر کرونا بر درک ماهیت 
فضای مجازی گفت: »کرونا یکی از دالیلی است که موجب 
شد دولت و حاکمیت متوجه شوند چه کوتاهی  هایی نسبت 
به فضای مجازی، خرده فروشی آنالین و معامالت مبتنی بر 
فضای مجازی وجود داشــته و اکنون خود دولت هم بیش از 
همه متوجه شــده که در این حوزه ها خالء هایــی داریم. در 
چنین شرایطی دولت و حاکمیت  نمی توانند همین روند را 
پیش بگیرند و بخواهند با ترند جهانی مقابله کنند و خالف 
جهت باشند و قاعدتا دولت توسعه و گسترش و رشد فضای 

مجازی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.«

با افزایش خریدهای الکترونیکی در روزهای شــیوع کرونا، 
کاربران در فضای آنالین الزم اســت نکات امنیتی را هنگام 
حضور در این فضا رعایت کننــد و فریب تبلیغات اغواکننده 

فروش کاال در شبکه های اجتماعی را نخورند.
شــیوع کرونا، فرصتی برای توسعه فعالیت های الکترونیکی 
ایجاد کرد و یکی از فعالیت هایی که در این مدت رونق گرفت، 
خریدهای الکترونیکــی و آنالین بود و بســیاری از کاربران 
برای خودداری از حضور در فروشگاه های حضوری، اقدام به 

خریدهای غیرحضوری و آنالین کردند.
با توجه به افزایش حضور کاربــران در فضای مجازی، گاهی 

کالهبرداران به فعالیت در شبکه های اجتماعی گرایش پیدا 
کرده و اقدام به راه اندازی صفحات فروش کاال در این فضا کرده 
که در آن وجهی را از کاربر دریافت می کنند، اما هیچ کاالیی 
برای او ارسال نمی شــود.در این راستا پلیس فتا هم با توجه 
به افزایش کالهبرداری از طریق فروش کاال در شــبکه های 
اجتماعی هشدار داد که کاربران در هنگام خریدهای اینترنتی 
به موارد امنیتی توجه داشته باشند و فریب تبلیغات اغواکننده 
فروش کاال در شبکه های اجتماعی را نخورند.به همین دلیل 

رعایت نکات امنیتی هنگام خرید اینترنتی الزم است. کاربران 
توجه داشته باشند خریدهای اینترنتی خود را از سایت های 
فروشــگاهی معتبر و دارای نماد اعتمــاد الکترونیک انجام 
دهند و در هنگام پرداخت وجه از اصلی بودن درگاه پرداخت 
بانک اطمینان حاصل کنند.در خصوص خرید از صفحات در 
شبکه های اجتماعی هم کاربران باید در مواردی از این صفحات 
اســتفاده کنند که قبال به صورت حضوری از محصوالت آن 
فروشگاه استفاده کرده و اعتماد به فروشنده برای آن ها ثابت 

شده باشد در نتیجه با آدرســی که از خود فروشنده دریافت 
کرده اند، می توانند به صفحه مجازی آن فروشگاه دسترسی 
داشته باشند و بدون نیاز به حضور فیزیکی خریدهای خود 

را انجام دهند.
همچنین کاربرانی که امکان بررســی حضوری فروشگاه و 
محصوالتش را ندارند، می توانند بدون اینکه هیچ گونه وجهی 
اعم از بیعانه یا هزینه پســتی را پرداخت کنند، از فروشنده 
بخواهند کاالی مورد نظر را به صورت پرداخت در محل برای 
آن ها ارسال کند تا پس از بررسی صحت کاال وجه را در محل 

تحویل پرداخت کنند.

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان گفت: در حال 
حاضر بیشتر از ۱۲۰۰ شرکت خالق به تفکیک حوزه ها 
ارزیابی و به ثبت رسیده اند که از این میان ۵۵۰ شرکت در 
فضای کسب وکار دیجیتال و فضای مجازی فعالیت دارند.

چالش ها و نیاز های دنیای امروز، با راه حل  های دیروز حل  
شدنی نیســتند و پیش  بینی آینده به تنهایی، مشکالت 
آینده را حل نمی  کند، بلکه باید برای پیش  ســازی آینده 
اقدام کرد. شــرایط محیطی کســب و کار و قواعد بازی 
به حدی بی  رحم، پیچیده، پویا و نامطمئن شــده اند که 
سازمان  ها دیگر نمی  توانند با تغییرات سطحی و ظاهری 
در ساختارها، روش  ها، سیستم  ها و غیره، حیات بلندمدت 

خود را تضمین کنند.
آینده خلق شدنی است و برای موفقیت در آن، نگاهی تازه 
نیاز است. باید آن را خلق کرد و فقط سازگاری با تغییر کافی 

نیست، بلکه باید آن را دوســت داشت. در شرایط کنونی 
سازمان  ها نمی  توانند با دل بســتن به توان باالی تولیدی 
و اجرای چند طرح خالقانــه بر رقبای کوچک، منعطف، 
نوآور، فرصت گرا و کم  هزینه فایق آیند، بلکه باید شرایطی 
را فراهم کنند تا اســتعداد خالقانه کارکنان بارور شده و 
همه آنان روحیه کارآفرینی پیدا کنند و بتوانند به راحتی، 
مستمر و به طور فردی یا گروهی فعالیت  های نوآورانه خود 

را به اجرا درآورند.
پرویز کرمی دبیر ستاد دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنیان و توســعه صنایع نرم و خالق در این گفتگو 
درباره نقش اثربخش شرکت های خالق در پیشرفت و رونق 

زیست بوم نوآوری می گوید:  خلق مزیت رقابتی مبتنی بر 
نوآوری و خالقیت در مدل کسب درآمد، کاهش هزینه ها، 
مدیریت زنجیره تامین، بازاریابی، متمایزسازی محصوالت 
و سایر فعالیت هایی که منجر به ســاختار های جدید در 
الگوی کسب و کار بنگاه می شود را شرکت خالق می گویند.
ما شرکت های خالق را شرکتی می دانیم که ماهیت رشد، 
خالقیت و نوآوری برای ارائه کاال، خدمت، خدمات جدید 
و مدل های نوین کسب وکار را تحت هدف داشته باشند؛ 
یعنی این شرکت ها محصوالت یا خدماتی به جامعه ارائه 
می دهند که ممکن اســت جنبه فناوری در آن آنقدر باال 
نباشد، اما خالقیت و نوآوری در آن حرف اول را می زند که 

به طور حتم باید یک شرکت باشد که یکی از شخصیت های 
حقوقی قابل ثبت در نظام قانونی کشور را به خود اختصاص 
دهد و اثربخشی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز داشته 

باشند که می شود به آن ها شرکت های خالق گفت.

 وجه تمایز شرکت های خالق از دانش بنیان در 
چیست؟

 کرمی می گوید: شــرکت های خالق مزیت رقابتی بر 
نوآوری است و یک مدل کســب وکار و کسب درآمدی 
دارد که به نوعــی می توان گفــت بازاریابی و مدیریت 
زنجیره تامین می کند، کاهش هزینه دارد، محصوالت 
را متمایزسازی می کند و درنهایت فعالیت هایی که به 
ساختار های جدید در الگوی کسب وکار بنگاه وجود دارد 

منجر می شود.

مديرعامل ديوار: 

نقص قوانین نوین بزرگترین مشکل استارتاپ های کشور است

 نکات امنیتی هنگام خرید اینترنتی را جدی بگیرد

بیش از ۱۲۰۰ شرکت خالق به زیست بوم نوآوری پیوست

يادداشت
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