
بانك جهاني در جديدترين گزارش خود اعالم كرد فقر مطلق 
در ايران كمتر از كشــورهايي مثل انگليس، بلژيك، اسپانيا، 

كرواسي، يونان و روماني است. 
بانك جهاني در جديدترين گزارش خود موسوم به »چينش 
پازل فقر« به بررسي وضعيت فقر در كشورهاي جهان از جمله 

ايران پرداخته اســت. بانك جهاني در بخشي از اين گزارش، 
36 كشــور جهان از نظر فقر مطلق را بررسي كرده و ايران را 
بين كشورهايي قرار داده  اســت كه فقر مطلق در آنها در مرز 

صفر قرار دارد. 
فقر مطلق براســاس اين گزارش كه بر پايه آمار سال 2015 

تهيه شده است، شامل كساني مي شود كه درآمد كمتر از 1.9 
دالر در روز دارند. براساس برآورد بانك جهاني فقط 300 هزار 
نفر در ايران با درآمد كمتر از 1.9 دالر در روز زندگي مي كنند. 
بر اين اساس ميان 36 كشوري كه مورد بررسي قرار گرفته اند 
31 كشور فقر مطلق بيشتري نسبت به ايران دارند، حتي كشور 

توسعه يافته اي مثل انگليس نيز فقر مطلق بيشتري نسبت به 
ايران دارد؛ در حالي كه ميزان فقر مطلق در ايران در حد صفر 
قــرار دارد در انگليس حدود 0.1 درصد مــردم با فقر مطلق 

روبه رو هستند. 
برخي كشــورهاي ديگر كه فقر مطلق بيشــتري نسبت به 

ايران دارند، عبارتند از: بلژيك، كرواســي، اســپانيا، يونان، 
روماني، برزيل، ليتواني، مجارستان، اســلواكي، صربستان، 
بوليوي و بنــگالدش. اين گــزارش فقر مطلــق در تركيه، 
 فرانسه، اوروگوئه و اوكراين را كمتر نســبت به ايران ارزيابي 

كرده است. 

آخرين وضعيــت پرداخت عيــدي كاركنان از 
اين حكايت دارد كه ســازمان برنامــه و بودجه 
تخصيص اعتبار الزم براي پرداخت عيدي را ابالغ 
و خزانه نيز منابع الزم را تامين كرده است؛ ازاين رو 
دســتگاه ها مي توانند با اعالم درخواســت خود 
به خزانه داري مبلغ عيــدي كاركنان را دريافت 
و به حساب شــان واريز كنند. به گزارش ايسنا، 
آن طور كه نوبخت،رئيس سازمان برنامه و بودجه 
 اعالم كرده بود، قرار شــد عيدي كاركنان قبل از 

22 بهمن ماه واريز شود. 
اين در حالي است كه آخرين پيگيري از سازمان 
برنامــه و بودجــه در رابطــه با رونــد پرداخت 

عيــدي كاركنــان با ايــن توضيح همراه شــد 
كه ســازمان برنامه و بودجه در هفته گذشــته 
تخصيــص اعتبــار الزم بــراي پرداخت عيدي 
كاركنــان را ابالغ كرده كه در ادامــه اين فرايند 
خزانه داري كل كشــور نيز منابع الزم را تامين 
 كــرده و اكنون عيدي كاركنان آمــاده پرداخت

 است. 
بر اين اســاس هــر دســتگاه و وزارتخانه اي كه 
از بودجه دولتي اســتفاده مي كنــد و به عبارتي 
عيدي بگير دولت است، مي تواند با ثبت درخواست 
خــود در خزانــه داري وجه عيــدي كاركنان را 
پرداخت كند. بنا بر توضيحات ســازمان برنامه و 

بودجه در همين راستا با اقدام مسئوالن صندوق 
بازنشســتگي براي واريز عيدي، تا آخر وقت روز 
يكشنبه عيدي بازنشستگان صندوق بازنشستگي 

واريز شد. 
گفتني اســت طبق مصوبه هيات وزيران عيدي 
كاركنان براي امسال يك ميليون تومان برآورد 
شــده و در مجموع اعتبار حدود 5000 ميليارد 
توماني براي اين پرداخت از سوي سازمان برنامه 
و بودجه تامين شده اســت. پيش از اين قرار بود 
عيدي كاركنان به روال سال هاي گذشته همراه با 
حقوق بهمن ماه واريز شود كه با تغييراتي قرار شد 

تا قبل از 22 بهمن ماه پرداخت شود. 

كاهش رشد اقتصادي و افزايش اعتراضات خياباني در 
فرانسه، سرمايه گذاران آمريكايي را از دومين اقتصاد 

بزرگ منطقه يورو فراري داده است. 
به گزارش ايســنا به نقل از رويترز، شــركت هاي 
آمريكايي بزرگ تريــن ســرمايه گذاران خارجي 
در فرانسه هســتند و ســرمايه گذاري آنها در اين 
كشــور از زمان انتخاب امانوئل ماكــرون به عنوان 
رئيس جمهــوری فرانســه رو به افزايش بــود، اما 
نظرســنجي اخير دفتر اتاق بازرگانــي آمريكا در 
پاريس نشان مي دهد تنها 30 درصد از مديران عامل 
شــركت هاي آمريكايي در پاريس، فرانسه را هنوز 

مقصدي جذاب براي سرمايه گذاري مي دانند. 

با اين حال از 12۷ مديرعامل آمريكايي كه در اين 
نظرسنجي شركت كرده اند، ۴2 درصد گفته اند در 
حال برنامه ريزي براي استخدام نيروي بيشتر هستند؛ 
چراكه به دليل فضــاي نامطمئن خروج انگليس از 
اتحاديه اروپا، كاهش رشد اقتصادي آلمان و بحران 
بدهي در ايتاليا، گسترش كســب وكار در فرانسه 

راحت تر از رقباي مهم آن به نظر مي رسد. 
دولت امانوئل ماكرون كه با بحران اعتراضات مردمي 
به وضعيت خود به نام جنبش جليقه زردها مواجه 
است، برنامه سرســختانه اي براي اصالح نظام كار 
و بازنشستگي اين كشــور به مرحله اجرا گذاشته 
اســت. ۸۴ درصد از مديران آمريكايــي گفته اند 

 فضاي سياسي فرانسه نگران كننده است. همچنين 
۷۷ درصــد مديــران بحــران بدهي فرانســه را 

نگران كننده خوانده اند. 
الزم است ذكر شود سرمايه گذاري خارجي آمريكا در 
جهان با ۷.6 درصد افزايش به 6.013 تريليون دالر 
در سال 201۷ رسيد. نيمي از سرمايه گذاري هاي 
خارجي آمريكا روانه هلند، انگليس، لوكزامبورگ، 
ايرلند و كانادا شده و نيمي از اين سرمايه گذاري ها به 
صورت در اختيار گرفتن سهام شركت ها بوده است. 

بيشترين حجم سرمايه گذاري آمريكا در سال 201۷ 
راهي هلند شده و از نظر منطقه اي نيز باالترين ميزان 

سرمايه گذاري در اتحاديه اروپا انجام شده است. 

ايالت نيو همپشاير توانســت موفق ترين عملكرد 
اقتصادي در يك دهه اخير در بين ايالت هاي آمريكا 

را به نام خود ثبت كند.
 به گزارش ايســنا، دفتر تجزيه و تحليل داده هاي 
 اقتصــادي آمريكا با بررســي عملكــرد اقتصادي 
50 ايالت آمريكايي در بازه زماني 2009 تا 2019 
اعالم كرد ايالت نيو همپشاير داراي بهترين عملكرد 
در مقايسه با ساير ايالت ها بوده است. ارمن هاول، از 
مديران ارشد دانشــگاه اوهايو گفت: اين رده بندي 
مي تواند به راي دهندگان در انتخاب نمايندگان شان 

در انتخابات بعدي كمك كند. 

در اين رده بندي، ايالت داكوتاي شــمالي توانسته 
بيشترين جهش را در مقايســه با رده بندي قبلي 
داشته باشــد و با بهبود امتياز خود از ۷1 به 91، به 
جايگاه دوم صعود كند. از طــرف ديگر ايالت نوادا 
بيشترين پسرفت را داشته و رتبه آن با 15 رده نزول 

از 1۴ به 39 رسيده است. 
بر اين اساس، 10 ايالت كه داراي سالم ترين وضعيت 
طي يك دهه اخير بوده اند، عبارت انــد از: 1- نيو 
همپشــاير، 2- داكوتاي شــمالي، 3- هاوايي، ۴- 
نبراسكا، 5- مينه سوتا، 6- ماساچوست، ۷- مريلند، 

۸- كنيكت، 9-و رمونت، 10- وايومينگ.

الزم اســت ذكــر شــود طبــق آمارهــاي 
داخلــي  ناخالــص  توليــد  از  منتشرشــده 
50 ايالــت آمريــكا، ايالــت لوئيزيانــا بدتريــن 
 و واشــنگتن بهترين عملكرد را در ســال 201۷ 

داشته اند.
بزرگ ترين اقتصــاد در بين ايالت هــاي مختلف 
آمريكا در اختيار كاليفرنياســت كه توليد ناخالص 
داخلي آن بين ســال هاي 2016 و 201۷ با 12۷ 
ميليارد دالر افزايش به 2.۷ تريليون دالر رســيده 
 است و اكنون پنجمين اقتصاد بزرگ جهان به شمار 

مي رود. 

رويترز به نقل از برخی منابع و همچنين سندی كه 
به رويت اين خبرگزاری رسيده گزارش داد شركت 
نفت دولتی ونزوئال )PDVSA( از سرمايه گذاران 
مشترک خود خواسته اســت كه درآمد حاصل از 
فروش را به حسابی كه اين شركت به تازگی در بانك 

گازپروم روسيه افتتاح كرده واريز كنند.
به گزارش ايرنا، ايــن اقدام شــركت نفت ونزوئال 
پس از آن انجام می شــود كه آمريكا ۸ بهمن ماه با 
 هدف قطع درآمد های نفتی دولت نيكالس مادورو 
رئيس جمهوری اين كشــور اين شركت را تحريم 

كرد. به گفته دو منبع آشنا به موضوع، اين شركت 
پس از آن از شركای خارجی خود در سرمايه گذاری 
مشترک در ميدان نفتی كمربند اورينوكو خواسته 
بود كه مشخص كنند آيا به پروژه ها ادامه می دهند 
يا خير. سرمايه گذاران خارجی شركت نفت دولتی 
ونزوئال شامل آكوئينو آ. اس. آ. نروژ، شركت ِشورون 
آمريكا و شركت توتال آمريكای مركزی متعلق به 

فرانسه است.
شــركت نفت ونزوئــال همچنين اســتخراج نفت 
سنگين از ميدان نفتی كمربند اورينوكو را به دليل 

كمبود مواد رقيق كننده ناشی از تحريم های آمريكا 
متوقف كرده است.

اين در حالی است كه شنبه شب ماركو روبيو سناتور 
جمهوری خواه آمريكايی با متهم كردن عربستان 
به حمايت از دولت مادورو، مدعی شد يك كشتی 
سعودی حاوی مواد رقيق كننده در راه ونزوئالست 

و روز دوشنبه به اين كشور می رسد.
نفت ونزوئال صحنه رقابت مــادورو و خوان گوايدو 
رئيس جمهوری خودخوانده و رهبر مخالفان اين 

كشور برسر به دست آوردن درآمد آن شده است.

فرمانده انتظامي استان كرمانشاه از دستگيري اعضاي 
يك باند كه اخيرا اقدام به كپــي 3 هزار كارت بانكي 
شهروندان كرمانشاهي كرده و بيش از 100 ميليارد 
ريال از حساب آنها به صورت غيرمجاز برداشت كرده 
بودند، خبر داد.  به گزارش ايســنا، ســردار منوچهر 
امان اللهــي در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: پس 
از مراجعه بيش از 200 شــهروند به پليس فتا از روز 
پنج شنبه گذشته )1۸ بهمن( و اعالم شكايت مبني 
بر اينكه از حساب هاي آنها به صورت غيرمجاز برداشت 
شده است، رســيدگي به موضوع در دستور كار قرار 

گرفت. وي ادامه داد: در تحقيقات به عمل آمده مشخص 
شد اعضاي يك باند ســه نفره با راه اندازي يك مغازه 
ميوه فروشي و چند مغازه ديگر، با استفاده از دستگاه 
اسكيمر پس از كپي مشخصات كارت مال باختگان و 
يادداشت رمز بانكي، به وسيله دستگاه POS اقدام به 
برداشت غيرمجاز از حساب هاي بانكي آنها مي كردند. 
امان اللهي خاطرنشــان كرد: با بررسي هاي بيشتر از 
سوي كارشناسان پليس فتا اعضاي اين باند شناسايي 
شدند و مشخص شد از عصر پنج شنبه )1۸ بهمن( تا 
شنبه )20 بهمن( بيش از 100 ميليارد ريال از حساب 

مال باختگان خارج كرده اند.  فرمانده انتظامي استان 
كرمانشاه يادآوري كرد: با توجه به حساسيت موضوع 
و پس از هماهنگي با مراجــع قضايي و بانك مركزي، 
حســاب هاي بانكي متهمان مسدود شــد و با انجام 
كارهاي اطالعاتي هر سه عضو باند كه در استان هاي 
مختلف مخفي شــده بودند، ظرف مدت 2۴ ساعت 
دستگير شدند.  فرمانده انتظامي استان كرمانشاه ادامه 
داد: در بازرسي از مخفيگاه متهمان، بيش از ۴0 دستگاه 
كارت خوان و 3 هزار عدد كارت بانكي فعال به همراه دو 

دستگاه اسكيمر )كپي كننده كارت( كشف شد. 

پس از مهاجرت گســترده بانك های آمريكايی از 
انگليس در فاصله چند ماه مانده به برگزيت، بانك 
يوبی اس سوئيس هم بخش بزرگی از دارايی های 

خود را به آلمان انتقال خواهد داد.
به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، بانك يو بی اس 
ســوئيس كه بزرگ ترين بانك فعال اين كشور در 
انگليس است، اعالم كرد 32 ميليارد دالر از اموال 
و دارايی های خود در شعبات مستقر در انگليس را 
به زودی به آلمان منتقل خواهد كرد. جاج آالستر 
نوريس، مسئول اين بانك در انگليس گفت: تصميم 
اين بانك، بيشتر پاسخی به شــوک های خارجی 

ناشی از خروج انگليس از اتحاديه اروپاست تا آنكه 
به دليل كسب منافع تجاری بيشتر باشد.

بانك های خارجــی نگرانند خروج بــدون توافق 
انگليس از اتحاديه اروپا، اين كشــور را از بازار آزاد 
اتحاديه محروم كند كه طبق آن، كشورهای عضو 
اتحاديه اروپا دسترسی آزاد به بازار كاال و خدمات 
يكديگر دارند بــا اين حال بانك يــو بی اس اعالم 
كرده است كه برنامه ای برای انتقال محل خريد و 
فروش سهام خود از بورس لندن به ديگر بورس های 

اروپايی را ندارد.
پيش از آنكه واحــد بانك يو بــی اس در انگليس 

منحل شود، برخی از عمليات های بانكی آن نظير 
اوراق نقدی، وام، اوراق مشــتقه ارزی و كارت های 
اعتباری به شعبه اين بانك در لندن منتقل خواهد 
شد كه قرار است به فعاليت خود در انگليس پس از 
دوره برگزيت ادامه دهد. اين فعاليت ها، 15 درصد 
كل عمليات هــای بانكی يو بــی اس در انگليس و 
۴3 درصد از سودآوری آن در اين كشور را تشكيل 
می دهد.به دنبــال تصميم انگليس بــه خروج از 
اتحاديه اروپا، موج خروج دارايی ها و اموال بانك های 
 بين المللی از انگليس به ديگر كشــورهای اروپايی 

آغاز شده است.

كاهش  سرمايه گذاري  آمريكا  در فرانسهعيدي كاركنان آماده است، دستگاه ها اقدام كنند

 10  اقتصاد  برتر آمريكا طي يك دهه اخير 

برداشت  غيرمجاز 10 ميلياردي  از 3 هزار كارت بانكي كپي شده  در كرمانشاهرويترز: ونزوئال حساب های نفتی خود  را  به روسيه منتقل كرد

بانك های سوئيسی هم  از  انگليس  می روند
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واردات گوشت گاو
در اوج  به  هم  ريختگی 

بازار  نصف  شد 

بانك ها، بيمه ها  و 
ليزينگ ها در انتظار 
تنظيم صورت های مالی
به روش بين المللی

شاپور  محمدی  مطرح  کرد

سياست  دولت 
كاهش  قيمت 

كاالهای  اساسی 
است
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مزیت  روابط  کارگزاری
با  بانک های  عراقی

سه  مانع  اجرای
 قانون  چک

يكــی از مزيت هــای مهم 
تفاهمنامه بانك مركزی با 
كشور عراق برقراری روابط 
كارگزاری با  اين كشور است. 
در صورتی كه اين رابطه شــكل بگيــرد، جريان 
مبادالت مالی تســهيل خواهد شــد. اما مساله 
اينجاست كه دولت هنوز به خواسته صادركنندگان 
مبنی بر تسهيل شرايط برای بازگشت ارز صادراتی، 
توجهی ندارد. بازگشــت ارزهای صادراتی منوط 
به همكاری دولــت و حتی پرداخت مشــوق به 
صادركنندگان است؛ در حالی كه طی اين مدت 
دولت نه تنها مشوقی به صادركننده نداده، بلكه 

با مصوبه هايی...

  حمید رضا صالحی، عضو اتاق 
بازرگانی تهران

  وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی
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كاهش گردشگری با 
حذف  بليت های چارتری

تضاد  منافع صادركنندگان 
با  مصوبات  دولتی

»کسب و کار«  وقفه سیستم  بانکی در  اجرای قانون جدید چک  را  بررسی می کند

تعلل  بانک ها  در اجرای قانون جدید  چک
صفحه2

صفحه3

صنعت   مسکن   استیجاری  فعال  می شود
بازار   مسکن   کشش   افزایش   قیمت    ندارد

سازمان هواپيمايی كشوری در حالی از ابالغ بخشنامه 
الزام شركت های هواپيمايی به فروش بليت هواپيما 
به صورت سيســتمی از اول بهمن مــاه خبر داد كه 
در راســتای اجرای سياســت های ابالغی مبنی بر 
فروش بليت پروازهای چارتری به صورت سيستمی 
و با توجه به پايش بازار و بررســی های صورت گرفته 
 پيش از ايــن بعضا شــاهد فروش بليــت پروازهای 
 برنامه ای به صورت چارتری بوده ايم كه اين امر مغاير با 
بخشنامه های ابالغی سازمان هواپيمايی كشوری است.

بر همين اساس سازمان هواپيمايی كشوری تمامی 
شركت های هواپيمايی را ملزم كرد از بهمن ماه جاری 
در كليه مســيرها فروش خود را به صورت سيستمی 
عرضه كرده و مقررات تغيير و ابطال را اعمال و در هنگام 

فروش بليت به مسافران...

اگرچه افتتاح حســاب يورويی و ديناری بانك های 
ايرانی در عراق و جايگزيــن كردن بانك های ايرانی 
به جای صرافی های عراقــی ، جريان مبادالت مالی 
ميان اين دو كشور را تســهيل خواهد كرد. اما هنوز 
مشكالتی برای صادركننده ها وجود دارد كه بازگشت 
ارزهای صادراتی به كشــور را به تاخيــر می اندازد. 
به گفته فعاالن اين حوزه، هنــوز امكان ارائه برخی 
 از  ارزها به سامانه نيما نيست و از سويی قفل بودن 
ثبت سفارش نيز مزيد بر علت شده تا صادرات كشور 
با مانع روبه رو شــود. به گفته رئيس كنفدراسيون 
صادرات، اين اتفاق حتی می تواند عاملی برای كاهش 
صادرات طی سال آينده و زنگ خطری برای آن باشد. 
شاهد اين امر مشكل آفرينی مبحث پيمان سپاری 

ارزی برای صادركنندگان...

بانک  جهاني: 

فقر مطلق  در ايران كمتر از  انگليس است



اقتصاد2
ایران

 واردات گوشــت گاو در اوج 
به هم ریختگی بازار نصف شد 

بررســی آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد، 
در دی ماه ســال جاری حدود ۵ هزار تن گوشت 
گاو منجمد وارد کشــور شده اســت که این رقم 
نصف واردات ماه پیش از آن بوده است. به گزارش 
تسنیم، بر اســاس آمارهای گمرک، در 10 ماهه 
نخست سال جاری حدود 89.۵ هزار تن گوشت 
گاو منجمد به ارزش 374 میلیون تن وارد کشور 
شده است. بر این اساس واردات گوشت گاو تا آذر 

ماه با کاهش 11.4 درصدی همراه شده است.
این در حالی است که آمارهای مربوط به تجارت 
خارجی در آذرماه نشان میدهد، تا پایان فصل پاییز 
)آذر ماه( حدود 8۵ هزارتن گوشت گاو منجمد به 
ارزش 3۵۵ میلیون دالر وارد کشــور شده است. 
بر اساس این آمار واردات گوشت گاو تا آذر ماه با 
کاهش 2 درصدی مواجه بوده است. به این ترتیب 
تنها در دی مــاه کمتر از ۵هزار تن گوشــت گاو 

منجمد به کشور وارد شده است.
به گزارش تســنیم، تا آبان ماه حدود 76 هزارتن 
گوشت منجمد گاو وارد شــده بود که این میزان 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل 8 درصد رشد 
مثبت داشته است. بر این اساس در آذر ماه 10 هزار 
تن گوشت گاو به کشور وارد شده است. افت واردات 
گوشت گاو در ماه دی به نصف واردات ماه آذر از آن 
جهت قابل تامل است که از این ماه شاهد نوسانات 
گسترده قیمتی در بازار و تشکیل صف های طوالنی 

برای دریافت گوشت تنظیم بازاری بوده ایم.

شاپور محمدی مطرح کرد
بانک ها، بیمه ها و لیزینگ ها در 
انتظار تنظیم صورت های مالی به 

روش بین المللی
شــاپور محمدی –رئیس ســازمان بورس- در 
گفت وگو با ایسنا، در پاســخ به اینکه آیا بانک ها، 
بیمه هــا و لیزینگ هــا باید صورت هــای مالی 
جدیدشــان را بر اســاس IFRS تنظیم کنند، 
گفت: سازمان بورس و سازمان حسابرسی برای 
موضوع IFRS تالش های زیادی کردند و کارهای 
ارزشــمندی هم در این مورد انجام شد. بعضی از 
شرکت ها صورت های مالی IFRS تهیه کردند، اما 
با توجه به ابهام مالیاتی که دارند. فعالً افشا این نوع 
صورت های مالی را منوط به اینکه با سازمان امور 

مالیاتی به تفاهم برسیم، کردیم.
محمدی در پاســخ به اینکه برای درست برآورد 
شدن صورت های مالی بر اساس IFRS باید به 
ارزش منصفانه دارایی ها دقت ویژه داشت، اما در 
وضعیت حال حاضر اقتصاد ایران باید هر لحظه 
دارایی ها را تجدید ارزیابی کرد تا ارزش منصفانه 
به دست آید برای این موضوع چه راهکاری دارید؟ 
گفت: روش هایی که در دنیا پذیرفته شده موضوع 
افزایش سرمایه لحظه به لحظه نیست. شیوه آن در 
دنیا استاندارد دارد و سازمان حسابرسی هم تالش 
بسیار ارزشمندی در این مورد انجام داده و این ها 
ترجمه شده و روی سایت سازمان حسابرسی است 

و انشاهلل تعیین تکلیف می شود.

راه اندازی۱.۳میلیارد دالر پروژه 
جدید معدنی تا پایان سال

رئیس هیأت عامل ایمیدرو از برنامه راه اندازی 
1.3 میلیارد دالر پروژه تا انتهای سال 97 خبر 
داد و گفت: این سرمایه گذاری سبب ایجاد 3هزار 
شــغل جدید در بخش معدن و صنایع معدنی 
می شود. به گزارش مهر خداداد غریب پور در 
نشستی با اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن بخش 
معدن استان کرمان اظهار داشت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون 1.2 میلیارد دالر طرح وارد مدار 
تولید شده که حاصل آن ایجاد 3هزار شغل بوده 
است و پیش بینی می شــود تا پایان سال نیز 
1.3 میلیارد دالر پروژه جدید راه اندازی شــود 
که نتیجه آن اشتغال زایی برای 3هزار نفر است.

معاون وزیر صنعت ، معــدن و تجارت گفت: 
سیاســت ایمیدرو قرار گرفتن در کنار بخش 
خصوصــی و گفت و گوی مداوم بــا نهادها و 
تشکل های خصوصی است به طوری که بتوان 
از ارتباط دوســویه به راه حل هایی در حوزه 
های جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، رفع موانع 

تولید و تسهیل سرمایه گذاری دست یافت.
غریب پور در عین حال از تشکل های بخش 
خصوصی خواســت ایده های ارتباط صنعت 
و دانشــگاه مطرح شــود و ادامه داد: بهنیه 
ســازی مصرف آب و برق در صنایع معدنی 
جزو اولویت های ایمیدرو است و تجربه های 
پیشین در صنعتی همچون سیمان نیز نشان 
داده استفاده از نیروهای زبده توانسته کاهش 

مصرف برق و آب را در پی داشته باشد.

ررررر

قانون جدید چــک که در 
آبان ماه امســال به تصویب 
 مجلــس رســید، حاصل 
ســال ها تالش متخصصان 
این حوزه اســت و مزایای 
مهمی برای کسب و کارها و همچنین اقتصاد کشور به 
طور کلی دارد. اما هنوز موانعی چند بر سر راه اجرای 
این قانون اســت که حصول نتایج اساسی از آن را به 

تاخیر خواهد انداخت.
یکی از مزیت های مهم قانون جدید چک جلوگیری 
از صدو چک بالمحل و کاهش تخلفات در این حوزه 
اســت که تقریبا 90 درصد جرائم غیرعمد را شامل 
می شــود. همچنین با قانون جدیــد چک، کنترل و 
رتبه بندی دارندگان دسته چک به خوبی معنا یافته 
و اطمینان خاطر برای فعاالن اقتصــادی به ارمغان 
می آید. اما مســئله اینجاســت که آیا بانک مرکزی 
طبق زمان بندی تعیین شــده قانون چــک را اجرا 

خواهد کرد؟
با ســابقه ای که بانک مرکزی در اجرای قوانین و به 
خصوص قانون مرتبط با چک دارد، به نظر می رســد 

این قانون حداقل مدت زمانی به طــور بینجامد. به 
 طوری که علی رغم گذشــت یک مــاه و نیم از زمان 

الزم االجرا شدن قانون اصالح قانون صدور چک، هنوز 
این قانون اجرا نشده است.

 یکی از دالیلــی که موجب تاخیــر در اجرای قانون 
چک می شود به گفته کارشناسان تاخیر بانک ها در 
انجام تکالیف خود است که یک مورد آن همین قانون 

جدید است.
بر اســاس قانون جدید چک؛ افتتاح هرگونه حساب، 
اعتبار اســنادی ارزی و ریالی، صــدور کارت بانکی، 
اعطای هر گونه تسهیالت و ضمانتنامه برای اشخاصی 
که چک برگشتی دارند، ممنوع خواهد شد. مسدودی 
تمامی حســاب هــا، کارت ها و وجوهــی که تحت 
هر عنوان، صاحب حســاب در کلیه شــبکه بانکی و 
موسســات مالی دارد، به میزان مبلغ چک از جمله 
دیگر دستاوردهایی اســت که قانون جدید چک به 
همراه دارد؛ ضمن اینکــه امضا و مهر گواهینامه عدم 
پرداخت و ارســال یک نســخه آن به نشانی صاحب 
حســاب، حتی در مورد پرداخت بخشی از چک نیز 
ضرورت دارد؛ اگرچه این اختیار نیز به مجریان داده 
 شده که موارد خاص با نظر شورای تامین، از این موارد 

مستثنی شود.

اگرچه افتتاح حساب یورویی 
و دیناری بانک هــای ایرانی 
در عــراق و جایگزین کردن 
بانک هــای ایرانــی به جای 
صرافی هــای عراقی ، جریان 
مبادالت مالی میان این دو کشــور را تســهیل خواهد 
کرد. اما هنوز مشکالتی چند برای صادرکننده ها وجود 
دارد که بازگشت ارزهای صادراتی به کشور را به تاخیر 
می اندازد. به گفته فعاالن این حــوزه هنوز امکان ارائه 
برخی از  ارزها به نیما نیست و از سویی قفل بودن ثبت 
سفارش نیز مزید بر علت شده تا صادرات کشور با مانع 

روبرو شود.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات، این اتفاق حتی 
می تواند، عاملی برای کاهش صادرات طی سال آینده و 
زنگ خطری برای آن باشد. شاهد این امر مشکل آفرینی 
مبحث پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان است به 
طوری که این مسئله بر میزان صادرات به کشور عراق که 
دومین مقصد صادراتی ما به شمار می رود، تاثیر منفی 

داشته است.
به گفته سید حمید حســینی دبیرکل اتاق مشترک 
ایران و عراق طی دی ماه امســال رونــد صادرات ایران 
به عراق وضعیت خوبی نداشــته و یکــی از دالیل این 
امر پیمان ســپاری ارزی و مشکالت ناشــی از آن برای 

صادرکنندگان بود.
  در همین رابطه رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر 
صرافی هایی که در عراق مورد تایید بانک مرکزی هستند 
به صادرکننده ها معرفی شوند کمک بزرگی به بازگشت 

ارز به کشور خواهد شد.
محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات در خصوص 
تفاوت آماری در زمینه میزان صادرات در ســال جاری 
گفت: منبع و ماخذ تمام فعالیــن اقتصادی آمارهایی 

است که از سوی گمرک اعالم می شــود اما این آمارها 
محل بحث است.

وی در خصوص میزان صادرات در ماه های اخیر با توجه 
به آمارهای گمرک گفت: در 8 ماه سال جاری نسبت به 
سال قبل صادرات ما 1۵ درصد رشد داشته است اما در 

همین بازه زمانی یعنی در 9 ماه فقط ســه درصد رشد 
داشته ایم که این روند کاهشی قابل تامل است.

الهوتی در خصوص صحبت های وزیر صنعت معدن و 
تجارت مبنی بر بازگشت روند ریالی شدن صادرات به 
افغانستان و عراق گفت: با توجه به رویکرد بانک مرکزی 

بعید می دانم این اتفاق صورت بگیرد. آقای رحمانی فقط 
اشاره ای به این موضوع داشتند اما اگر صرافی هایی که در 
عراق مورد تایید بانک مرکزی هستند به صادرکننده ها 
معرفی شــوند کمک بزرگی به بازگشــت ارز به کشور 

خواهد شد.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات، امروز  معضل اصلی 

صادرات، ثبت سفارش و پیمان سپاری ارزی است.
الهوتی افزود: در صورت حل مشکل واردات در مقابل 
صادرات، ثبت سفارش، پیمان ســپاری ارزی و کاهش 
حداقل 30 درصــدی پایه گمرکی بیشــتر معضالت 
صادرکننده ها برطرف می شود. این ها مسائلی است که 
می توان مورد به مورد آن را حل کرد. اصلی ترین مسئله 
موضوع پیمان سپاری، قفل بودن ثبت سفارش و عدم 
امکان ارائه برخی ارزها به نیما است این ها اگر حل نشود 
صادرات افزایش پیدا نخواهد کرد بلکه روند کاهشی آن 

سرعت خواهد گرفت.
وی در خصوص پیش بینی وضعیت صادرات در ســال 
آینده گفت: بعید است کسی بتواند سال آینده را پیش 
بینی کند حتی خود وزیر هم صحبت از برنامه های ماهانه 
می کند ولی من فکر می کنم که اگر تغییری تا پایان سال 
ایجاد نشود صادرات ما در سال آینده کاهش محسوسی 

خواهد داشت. 

»کسب و کار«  وقفه سیستم  بانکی در  اجرای قانون جدید چک  را  بررسی می کند

تعلل  بانک ها  در اجرای قانون جدید  چک
بانک ها درگیر وصول چک های حاصل از بنگاه داری هستند

»کسب و کار« موانع صادرکنندگان برای  بازگرداندن  ارز صادراتی را بررسی می کند

تضاد   منافع  صادرکنندگان  با  مصوبات  دو لتی

همتی مطرح کرد
ناکام گذاشــتن تالش ها برای 

بی ثباتی های ارز
رئیــس کل بانک مرکزی گفــت: تالش می 
کنیم با مدیریت این شرایط و ناکام گذاشتن 
تالش ها برای بی ثباتی ارزی، آرامش و ثبات را 
برای ادامه فعالیت های اقتصادی مردم فراهم 

نماییم.
به گزارش مهــر، عبدالناصر همتی در صفحه 
شــخصی خود در فضــای مجازی نوشــت: 
امروز در آســتانه چهلمین ســالگرد انقالب 
اســالمی در معرض آزمونی دیگر برای حفظ 
و تداوم آرمان های انقالب قرار داریم. جنگ 
 اقتصادی امروز، تالش و همــت آن روزها را 

می طلبد.
وی تاکید کــرد: بنده و همکارانــم در بانک 
مرکزی تالش می کنیم با مدیریت این شرایط 
و ناکام گذاشتن تالش ها برای بی ثباتی ارزی، 
آرامش و ثبــات را برای ادامــه فعالیت های 
اقتصادی مردم فراهــم کنیم. در زمینه تورم، 
تمام تالش بانک مرکزی کاهش تأثیر شوک 
های طرف عرضــه بر قیمت اقــالم مصرفی 

مردم است.
رئیس کل بانک مرکــزی همچنین در ادامه 
پیام خــود عنوان کرد: پیگیــری کانال های 
مالی با کشورها، ســاماندهی واردات، ایجاد 
تحرک در ارائه خدمات مالــی به واحدهای 
تولیدی و تأمین ارز کاالهای اساسی از جمله 
این اقدامات اســت. بانک مرکزی در مســیر 
ساماندهی نظام بانکی کشور در تالش است 
تا بانکها بتوانند در خدمت تولید ملی و تدارک 
ســرمایه در گردش بنگاه ها باشــند.فروش 
امــوال و دارایی های مازاد، بهبــود ترازنامه، 
افزایش ســرمایه، کاهش بدهی های معوق، 
 روان سازی ارائه تســهیالت و ... از جمله این 

موارد است.

وزیر اقتصاد: 
سهام عدالت را آزاد می کنیم تا 

هرکسی خواست بفروشد

وزیر اقتصاد شنبه شــب در نشست مالقات 
مردمــی بــا همشــهریانش درزادگاه خود) 
رستم کالی بهشــهر( که در مسجد گلدسته 

این شهر برگزار شد،شرکت کرد.
فرهاد دژپســند با بیان اینکه مردم از گرانی 
خیلی عصبانــی و ناراحت هســتند، گفت: 
حق هم با مــردم اســت و دولت هــم دارد 
 شــبکه نظارتی تهیه و با گران فروشی مقابله 

می کند.
او در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه مردم 
از گرانی شــکایت دارنــد و در اتاق های فکر 
اقتصاد کشــور چــه می گذرد، اظهــار کرد: 
هســته اندیشــه ورزی داریــم، و داریم کار 
می کنیم تــا نرخ تــورم کاهش پیــدا کند؛ 
در خردادمــاه و شــهریورماه اقتصاددانــان 
پیش بینــی کردند که تــورم بــه ۵0 تا 60 
درصد می رســد اما امروز 20 درصد اســت 
 زیرا دولت تالش داشــت و ایــن وضعیت را 

مدیریت کرد.
وی گفــت: دو بحــث داریم یکــی گرانی و 
یکی گران فروشــی، مردم از گران فروشــی 
خیلــی عصبانــی و ناراحت هســتند حق 
هم با مــردم اســت، دولت هم دارد شــبکه 
 نظارتــی تهیــه و بــا گران فروشــی مقابله 

می کند.
وزیــر اقتصــاد و دارایی در پاســخ بــه این 
ســؤال که برای ســال نو یا پیــش از آن چه 
خبر خوشــحال کننده ای برای مردم دارید، 
گفت: تــالش داریم تــا ســهام عدالتی که 
مردم دارند را آزاد کنیم تا آن را اگر دوســت 
 دارند بفروشــند و به یک کاالی ســرمایه ای 

تبدیل کنند.
دژپســند ادامه داد: به دنبال این هستیم یک 
مقداری کنترل قیمت شدیدتر و عرضه کاال 
در بازار بیشتر شود، راجع به گوشت که قیمت 
آن باال رفته است داریم با همکاری گمرکات 
عرضه را زیــاد می کنیم که کنتــرل قیمت 

بیشتر شود.
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دالر ثابت ماند
بانک مرکزی با اعالم نرخ رسمی ۴۷ ارز، از افزایش قیمت رسمی ۲۰ ارز، کاهش ۱۷ واحد پولی و ثبات قیمت ۱۰ ارز از جمله دالر خبرداد. انک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای روز یکشنبه  اعالم 
کرد که طی آن نرخ ۲۰ ارز همانند پوند  افزایش و نرخ ۱۷ واحد پولی دیگر از جمله یورو کاهش و نرخ ۱۰ ارز دیگر مانند دالر نیز ثابت بود. بر اساس اعالم بانک مرکزی هر دالر آمریکا برای  

یکشنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۷  بدون تغییر ۴۲ هزار ریال قیمت خورد.

سه مانع اجرای قانون چک
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی

 تصویب قوانین  شامل ابعاد و مولفه هایی است که اگر با دقت و جامع بررسی نشود، عمال موجب ایجاد مشکالتی شده و مانع از هماهنگی های الزم می شود. یکی موانع مهم قابلیت اجرای قانون جدید چک است که سخت به نظر می رسد. به 
همین دلیل مدت زمان زیادی برای اجرای این قانون الزم است و بانک مرکزی هم چند ماهی آن را به تاخیر می اندازد تا ساختار و سیستم موجود خود را برای اجرای این قانون، آماده کند.

مانع دیگر بحث جابه جایی مبالغ هنگفت پول است که با اجرای قانون جدید، متوقف می  شود. خیلی ها در این جابه جایی ها ذی نفع هستند و با توقف این جابه جایی ها زیان می بینند به همین دلیل از هر راهی تالش دارند تا مانع و یا باعث 
تاخیر در اجرای قانون جدید چک شوند. سومین عامل عدم آمادگی سیستم بانکی است. به همین دلیل بانک ها به دلیل ماموریت های خالف عرف در بنگاه داری و بدهی هایی که دارند؛ خود هم درگیر این نقل و انتقاالت به برای وصول 

چک هستند، به همین دلیل در اجرای این قانون وقفه دارند.

مزیت  روابط  کارگزاری با  بانک های  عراقی
حمید رضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران

یکی از مزیت های مهم تفاهم نامه بانک مرکزی با کشور عراق برقراری روابط کارگزاری با این کشور است. در صورتی که این رابطه شکل بگیرد، جریان مبادالت مالی تسهیل 
خواهد شد. اما مسئله اینجاست که دولت هنوز به خواسته صادرکنندگان برای تسهیل شرایط برای بازگشت ارز صادراتی، توجهی ندارد. بازگشت ارزهای صادراتی منوط به 
همکاری دولت و حتی پرداخت مشوق به صادرکنندگان است در حالی که طی این مدت دولت نه تنها مشوقی به صادرکننده نداده بلکه با مصوبه هایی به طور غیرمستقیم 
مانع از بازگشت ارز صادراتی شده است. 80 درصد درآمدهای ارزی در اختیار خود دولت است، یعنی عمده صادرات توسط شرکت های زیرمجموعه دولت شکل می گیرد. پس 
بازگشت این ارزها برای دولت کار سختی نیست. تنها 20 درصد این ارزها در اختیار بخش خصوصی است که دولت با مصوباتی برای بازگشت آن محدودیت ایجاد می کند. تضاد 
منافع صادرکنندگان با مصوبات دولتی باعث محدودیت در بازگشت ارز صادراتی به کشور شده است و حتی گاها بازگشت این ارزها حتی به لحاظ قانونی نیز دچار اشکال است. 
عدم ثبات قیمتی ارز و فاصله ارز نیمایی با ارز بازار آزاد نیز بر این مشکالت می افزاید. بر همین اساس باید تاکید کرد تا زمانی که دولت مشکل صادرکننده ها را حل نکرده و برای 

آنها مشوق هایی در نظر نگیرد، مسائل حل نمی شود. 

ررررررر
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سازمان هواپیمایی کشوری از 
ابالغ بخشنامه الزام شرکت های 
هواپیمایــی به فــروش بلیت 
هواپیما به صورت سیســتمی 
از اول بهمن ماه خبر داد که در 
راستای اجرای سیاســت های ابالغی مبنی بر فروش بلیت 
پروازهای چارتری به صورت سیستمی و با توجه به پایش بازار و 
بررسی های صورت گرفته پیش از این بعضا شاهد فروش بلیت 
پروازهای برنامه ای به صورت چارتری بوده ایم که این امر مغایر 
با بخشنامه های ابالغی سازمان هواپیمایی کشوری است.بر 
همین اساس سازمان هواپیمایی کشوری تمامی شرکت های 
هواپیمایی را ملزم کرد از بهمن ماه جاری در کلیه مســیرها 
فروش خود را به صورت سیســتمی عرضه کرده و مقررات 
تغییر و ابطال را اعمال و در هنگام فروش بلیت به مســافران 
اطالع رسانی الزم را انجام دهند. براساس این بخشنامه انجام 

پروازهای چارتری در قالب بسته های سفر و ترکیب هتل و 
پرواز منحصرا در مسیرهای گردشــگری با رعایت مقررات، 
مستلزم اخذ مجوز پرواز چارتری از سازمان خواهد بود. بنا بر 
اعالم سازمان هواپیمایی کشوری، در صورت گزارش و مشاهده 
عدول از مقرات ابالغی این سازمان جهت جلوگیری از ایجاد 
بی نظمی در فضای کسب و کار حمل و نقل هوایی و صیانت از 
حقوق مسافران در خصوص ارائه مجوزهای جدید و یا تعدیل 
مجوز پروازهای قبلی شرکت ها تجدید نظر خواهد کرد و با 
متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.پس از تأکیدات وزیر راه 
و شهرسازی، روز ۱۲ بهمن بود که رئیس سازمان هواپیمایی  
درباره سرنوشــت مقابله با پروازهای چارتــری غیرواقعی و 
چارتری کردن پروازهای برنامه ای از سوی سودجویان، گفت: 
در شبکه پروازی مسیرهای کیش و قشم امکان فروش چارتر 
دارند و در مسیرهای دیگر پروازهای چارتری در حال کاهش 
است؛ هم اکنون اغلب شرکت های هواپیمایی نظیر آسمان، 
ماهان، ایران ایر، زاگرس و امثال آنها تقریبا به سمت پروازهای 
سیستمی و برنامه ای رفته اند. البته مزایایی هم باید برای این 

طرح قایل شد و نمی شود به طور کامل اظهار داشت که این 
طرح فقط معایب دارد. مقابله با بلیت های چارتری غیرواقعی، 
یعنی بلیت  هایی که هیچ گونه بســته ســفر ندارند و از نگاه 
چارترکننده ها غیرقابل لغو است، هر از گاهی در دستور کار 
سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و 
نقل هوایی قرار می گرفت، اما این سازمان حاکمیتی، عزم جدی 

مقابله با این سودجویی واسطه گران و برخی آژانس های فروش 
بلیت هواپیما را نداشت. مســافر بلیت چارتری را خریداری 
می کرد، پــرواز در فرودگاه به دلیل شــرایط خاص جوی یا 
نقص فنی ابطال می شد، اما دست مسافر برای باز پس گرفتن 
هزینه بلیت خود به هیچ جا بند نبود و نه آژانس هواپیمایی، 
نه چارترکننده و نه شرکت هواپیمایی پاسخگوی مسافر نبود.

طرح مســکن استیجاری 
بایــد از ســوی دولت به 
مرحلــه اجرایی برســد 
 تــا برخــی از مشــکالت 
اجاره نشــینی در کشــور 
برطرف شــود. دولت باید با ایجاد طرح مســکن 
استیجاری متوســط قیمت اجاره بها را در کشور 
کاهش دهد و با این روش رشد معامالت مسکن را 
کلید بزند که متاسفانه دولت راهکاری برای افزایش 
میزان معامالت مسکن در کشور ندارد. هم چنین 
باید یک تناسبی بین سبد خانوار ها در مسکن و نیز 
درآمد ها ایجاد شــود که امیدوار هستیم مجلس و 
دولت بتواند برای اجرایی شدن این طرح اقدامات 

الزم را انجام دهد.
در همین راســتا مصطفی قلی خســروی رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک استان تهران؛ با بیان اینکه 
باید صنعت اجاره داری را در کشور فعال کنیم گفت: 

مسکن اســتیجاری به عنوان مهمترین بخش در 
صنعت اجاره به شــمار می رود و باید دولت هر چه 
سریعتر این بخش از بازار مسکن را فعال کند. وی 
در ادامه افزود: باید اجازه دهیم که سرمایه گذاران و 
فعاالن بازار مسکن سرمایه های خود را به این بازار 
تزریق کنند تا با رونق بازار مسکن بازار اجاره نیز به 

ثبات و رونق برسد.

همچنین هوشــنگ عشــایری معاون وزیر راه و 
شهرســازی در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی؛ 
با بیان اینکه در طرح بازآفرینی شــهری بخشــی 
به عنوان مسکن اســتیجاری در نظر گرفته شده 
اســت گفت: با رونق بــازار مســکن در بافت های 
فرســوده بعد از اجرای طرح بازآفرینی شــهری 
برخی از مســتأجرانی که در این محله ها ســاکن 

بودند با افزایش قیمت مواجه می شــوند به همین 
منظور ما در این محله ها واحد هایــی را به عنوان 
واحد های اســتیجاری در نظــر می گیریم. وی در 
ادامه افزود: البته طرح مسکن استیجاری در آخرین 
 مرحله از طــرح بزرگ بازآفرینی شــهری اجرایی 

خواهد شد.

فروش پروازهای چارتری با وجود  ابالغ بخشنامه سازمان هواپیمایی كشوری ادامه دارد

کاهش گردشگری  با  حذف  بلیت های  چارتری

دولت راهکاری برای افزایش میزان معامالت مسکن در كشور ندارد

صنعت  مسکن  استیجاری  فعال  می شود

وضعیت رکود تورمی حداقل تا شهریور سال ۹۸ تداوم دارد
حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امالک 

دولت برای حل مشکل مســتأجران باید سال آینده ســاخت مسکن اســتیجاری را آغاز کند. بازار مســکن در ســال آینده دیگر کشــش افزایش قیمت را ندارد و دولت 
باید راهکاری را برای افزایش میزان معامالت مســکن در کشــور بیندیشد. انتظار این اســت که دولت مسکن اســتیجاری را اســتارت بزند تا حداقل در شهرهای بزرگ 
مقداری واحد تزریق شــود تا مقداری بازار اجــاره را کنترل کند. بعد از ایــن برنامه میان مدت، دولت برنامه بلندمدت در مســکن اســتیجاری در دســتور کار قراردهد. 
 در ســال جاری رکود تورمی، دامن گیر بازار مســکن بوده اســت و عوامــل متعــددی از تحریم تا کاهــش درآمد مردم موجب کاهش چشــمگیر معامالت مســکن از 

تیرماه تا دی ماه سال ۱۳۹۷ شده است. 
به نظر می رسد وضعیت رکود تورمی حداقل تا شهریور ســال ۹۸ تداوم یابد بنابراین دولت باید راهکاری برای رشــد معامالت مسکن داشته باشد. تولید مسکن استیجاری 
که از مجلس هفتم تا مجلس دهم و از دولت نهم تا دولت دوازدهم مورد تاکید مســووالن بوده، طرحی است که فقط در بیان عنوان شــده و تالشی برای عملیاتی کردن آن 
صورت نگرفته است؛ در واقع اجرا و ساخت مسکن استیجاری موتور محرکه اقتصادی در بخش مسکن و مانوری در کاهش روانی قیمت هاست که در صورت تحقق با کمک 
 به شکستن حباب مســکن، موجب رونق این بخش و خانه دار شدن بسیاری از نیازمندان واقعی مسکن می شــود و به طور قطع در کاهش قیمت های سال ۹۸ بازار مسکن 

موثر خواهد بود.

این موضوع در دنیا تعریف شده است
علی انتظاری، کارشناس فروش بلیت

نمی توان بلیت های چارتری را به صورت کامل حذف کرد چراکه با این اقدام خودمان با دست خودمان گردشگری داخلی را هم مانند گردشگری خارجی تعطیل خواهیم کرد. گردشگری خارجی که معرف حضور همگان است. 
محدودیت های لحاظ شده برای گردشگران خارجی و شرایط اقتصادی نامناسب کشور ورود گردشگران به ایران را به کمترین مقدار کاهش داده است. می ماند یک گردشگری داخلی که آن هم با مطرح شدن حذف و تخلف 
فروش بلیت های چارتری تهدید به تعطیلی شده است.حذف بلیت های چارتری میزان مسافرت ها و درآمدزایی داخلی از این صنعت را بسیار کاهش خواهد داد و به همین دلیل هنوز هم به رغم اعالم سازمان هواپیمایی کشوری 
فروش ایم بلیت ها در برخی از آژانس ادامه دارد چراکه مشتریان بسیاری برای این مدل بلیت ها وجود دارد. حتی اگر هم بخواهیم این مدل پروازها را از شبکه حذف کنیم نمی توان با ضرب االجل این کار را انجام داد چراکه در حال 
حاضر ۲۰ درصد پروازها چارتری هستند بنابراین نمی توانیم شبکه چارتری را به صورت کامل قطع کنیم. این موضوع در برخی از مقاصد بیشتر مصداق دارد. به عنوان مثال کیش و قشم و دیگر شهرهای بزرگ و گردشگر پسند 
حتی در صورت حذف کامل بلیت های چارتری باید از این مدل استفاده کنند در غیر این صورت درآمدزایی از گردشگری داخلی هم کاهش بسیاری خواهد داشت.  نمی توان  شبکه چارتری را به صورت کامل قطع کرد، باالخره 

تعدادی از مسافرت ها به صورت گردشگری انجام می شود که اینها باید به صورت چارتری باقی بماند و این در دنیا تعریف شده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

دومین فراخوان نوپاهای فناوری های همگرا توســط 
مرکز فناوری همگرا معاونت علمی منتشــر شــده و 
اســتارتاپ ها تا بهمن امســال برای ارسال طرح های 
خود فرصت دارند.اردیبهشت امسال مرکز فناوری های 
همگرا معاونت علمی با انتشــار فراخوانــی با عنوان» 
نوپاهای همگرا و حمایت از اســتارتاپ ها« فرصتی را 
برای دیده شــدن ایده  فراهم کرد؛ هدف از این اقدام 
شناسایی استارتاپ های فعال و کمک به تجاری سازی 
دســتاوردهای آنها بود.فناوران، شــرکت های نوپا و 
پژوهشگران به عنوان طرف عرضه، شرکت های صنعتی 
و ســرمایه گذاران خطرپذیر به عنــوان طرف تقاضا و 
شــتاب دهنده ها به عنوان رابط عرضه و تقاضا از جمله 
مخاطبان این فراخوان هســتند.محورهای اصلی این 
فراخوان در حوزه های "ســالمت"، "دارو و درمان"، 
"محیط زیســت"، "آب و انرژی"، "زیست فناوری"، 
"تجهیزات و ملزومات پزشــکی" و "مواد آرایشــی و 
بهداشتی" است. عالوه بر آن محورهای ویژه ای در این 
دوره از رویداد در نظر گرفته شده است. محورهای ویژه 
عموما مواردی هســتند که جزو نیازهای فعلی کشور، 
مراکز حامی توســعه کســب و کار و صنایع بوده و در 
صورتی که محصول استارت آپ ها، در این حوزه باشد 
برنامه ویژه برای حمایت از روند توسعه کسب و کار آنها 
در دســت خواهد بود.محورهای ویژه این فراخوان سه 
حوزه رابطه مغز و رایانه، چاپگرهای زیستی سه بعدی، 
نســل جدید توالی یابی، آب و انرژی است. هم اکنون 
استارتاپ های متقاضی طرح های خود را ارسال کرده 
اند. بر این اســاس ۱6۰ طرح  به دبیرخانه مرکز ارسال 

شده که پس از دو مرحله داوری در نهایت ۲۷ استارتاپ 
انتخاب شدند تا در دوره های پیش شتابدهی شرکت 
کنند؛ در این دوره اســتارت آپ ها می توانند محصول 
کسب وکار خود را اعتبارســنجی کنند.سنجش ایده 
ها، یادگیری مفاهیم مرتبط با بازار و تجاری ســازی 
محصوالت فناورانه از جمله مهمترین اهداف استارتاپ 
ها برای شرکت در این فراخوان است. همچنین حضور 
در این دوره می تواند تاثیر بسیار زیادی در روند حرکت 
مســیر پیش روی آنها داشته باشد.اســتارتاپ ذهن 
پردازان شریف یکی از استارتاپ هایی است که توانسته 
با موفقیت این دوره را به پایان رساند و در نهایت موفق 
به جذب سرمایه گذار شود. ایده پردازان این استارتاپ 
ابتدا با دو طرح مربوط به اختالل افســردگی و اختالل 
خــواب وارد این روند شــدند. در حال حاضــر تقریبا 
۱۰ درصد از کودکان به بیمــاری بیش فعالی و نقص 
توجه )ADHD( مبتال هســتند. یکی از روش هایی 
که از لحاظ علمی برای درمان بیش فعالی اثبات شده، 
نوروفیدبک است. نوروفیدبک یک تکنولوژی درمانی 
جدید و بسیار موثر است که امکان آموزش تنظیم توجه 
را در حین انجام بازی های مخصــوص برای کودکان 
فراهم می کند. این فناوری تاییدیه FDA آمریکا در 
حوزه تجهیزات پزشــکی را دارد. هدف این استارتاپ 
ساخت دستگاه پوشــیدنی برای درمان بیماری بیش 
فعالی، از راه دور و تحت نظر پزشــک است.آنها پس از 
ارتباط با مشتری ها و گرفتن بازخورد متوجه اشکاالت 
شدند و مسیر حرکت شان را تغییر دادند زیرا شناخت 

مشتری از مهمترین قسمت های یک استارتاپ است.

تعداد گوشی هایی که از زمان آغاز طرح رجیستری 
مسدود شدند، طبق آخرین آمار تا پایان خردادماه 
ســال جاری، ۲۴۱ هزار و 6۳۷ گوشی از برندهای 

متخلف است.
به گزارش ایسنا، طرح رجیستری یا شناسنامه دار 
کردن تجهیزات ســیم کارت خور بــا هدف مبارزه 
سیستمی با قاچاق تلفن همراه، پیاده سازی و اجرا 
شد. در رجیستری با استفاده از امکانات زیرساختی 
مخابرات، همه گوشی های فعال اسکن می شوند و با 
استفاده از کد IMEI می توان آن ها را شناخت. این 
کد مانند شماره شناســنامه برای تلفن های همراه 
است و توسط شرکت ســازنده و به شکل منحصر 
به فرد صادر می شــود.با اجرای طرح رجیســتری 
از آذرماه ســال ۱۳۹۷، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار گوشــی تا پایان خردادماه به صــورت قانونی 
در ســامانه رجیستری فعال شــده اند و نزدیک به 
۲۵۰ هزار گوشی به دالیلی از جمله قاچاق یا عدم 
فعال سازی، مسدود شده اند.»سامانه همتا« دارای 
فهرستی است که دارندگان گوشی های تلفن همراه 
را از ۱۴ آذرماه ســال گذشته، در ســه گروه سیاه، 
سفید و خاکستری دســته بندی می کند. فهرست 
سفید، دارندگان گوشی های قانونی فعال را که در 
این ســامانه رجیستر شده اند، نشــان می دهد. در 
وضعیت خاکستری گوشی هایی قرار می گیرند که 
هنوز وضعیت رجیســتری آن هــا، نهایی و تعیین 
تکلیف نشده است. گروه سیاه نیز شامل گوشی های 
بالک شده است که به دالیل زیادی از جمله قاچاق 
یا عدم فعال سازی در این لیست قرار دارند.بر اساس 
آماری که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی ارائه شده، تا پایان خردادماه سال جاری، 
حدود ۱۱ درصد از گوشی ها در فهرست سیاه قرار 
گرفته و مسدود شــده اند که با هیچ سیم کارتی در 
ایران قادر به فعال شــدن نیستند و امکان برقراری 
تماس و دریافت ســرویس از آن ها وجــود ندارد.
بیش ترین آمار گوشی های مسدود شده متعلق به 
برند نوکیاست که رجیســتری آن از ۱۹ اسفندماه 
سال گذشته آغاز شــده و ۷۳ هزار و ۱۲ گوشی از 
این برند تا پایان خردادماه سال جاری غیرفعال شد. 

پس از نوکیا، بیش ترین گوشی هایی که در لیست 
ســیاه قرار گرفتند، متعلق به برند هوآوی است که 
رجیســتری آن ها همزمان با برند نوکیا آغاز شده 
و تا خردادماه سال جاری 6۸ هزار و ۴۰۰ گوشی از 
این برند غیرفعال شد.رجیستری گوشی های برند 
اپل که اولین برند این طرح بود، از ۱۴ آذرماه سال 
گذشته آغاز شد که تا پایان خردادماه سال جاری، 
6۴ هزار و ۵۵6 گوشی از این برند، غیرفعال شده اند. 
پس از آن بیش ترین گوشی های مسدود شده متعلق 
به برند ال جی است که رجیستری آن از تاریخ ۲۸ 
بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و تا خرداد ماه سال 
جاری، ۱۸ هزار و ۲۰۰ گوشــی از ایــن برند غیر 
فعال شدند.رجیستری گوشــی های برند موتوروال 
از تاریخ هشت دی ماه سال گذشــته آغاز شد و تا 
خردادماه سال جاری، ۷۴۷۴ گوشــی از این برند 
غیر فعال شدند. هم چنین رجیستری گوشی های 
برند سونی از تاریخ ۲6 اسفندماه سال گذشته آغاز 
شد و تا خردادماه سال جاری، 6۴۲۸ گوشی از این 
برند غیرفعال شدند.رجیســتری گوشی های برند 
شیائومی از تاریخ ۲6 اســفندماه سال گذشته آغاز 
شد و تا خردادماه سال جاری، ۱۸۵۳ گوشی از این 
برند غیرفعال شدند. رجیســتری گوشی های برند 
بلک بری نیز از تاریخ هشــت دی ماه سال گذشته 
آغاز شد و تا خردادماه سال جاری، ۱۴۴۰ گوشی از 
این برند غیرفعال شدند.پس از آن، گوشی های برند 
سامسونگ هســتند که تا خردادماه، ۱۲۷ گوشی 
از این برند غیرفعال شــده اما باید توجه داشت که 
گوشی های سامسونگ پرمصرف ترین برند حاضر 
در بازار ایران هستند و رجیســتری آن ها به دلیل 
گســتردگی و کاربران زیادی که دارند، به آخرین 
مرحله موکول شده و رجیستری این برند از تاریخ 
۳۱ فروردین ماه ســال جاری آغاز شــد.هم چنین 
رجیســتری گوشــی های برند تکنو از تاریخ ۲6 
اسفندماه سال گذشــته آغاز شــد و تا خردادماه 
سال جاری، ۷۹ گوشی از این برند غیرفعال شدند. 
رجیســتری گوشــی های برند گوگل نیز از تاریخ 
هشت دی ماه سال گذشــته آغاز شد و تا خردادماه 

سال جاری، 6۸ گوشی از این برند غیرفعال شدند.

طی ۴۸ ساعت گذشته پیام هایی از طرف کالهبرداران به 
هموطنان در سراسر کشور مبنی بر قطع یارانه آن ها ارسال 
شده که همگی آن جعلی و کالهبرداری است. با توجه به 
تعطیالت چند روزه اخیر، هدف کالهبرداران از ارسال این 
پیام این است که هموطنان را با کشاندن به پای دستگاه های 
خودپرداز، اطالعات حساب آن ها را از کاربران دریافت کنند 
و در پی آن این عمل به تخلیه حساب بانکی افراد منجر شود.

رئیس پلیــس فتا پایتخــت آخرین جزئیــات از پرونده 

کالهبرداری با ارسال پیامک قطع یارانه  ها به شهروندان را 
تشریح کرد. سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران 
بزرگ درباره آخرین جزئیات پرونده ارســال پیامک های 
جعلی مبنی بر قطع یارانه به هموطنان، اظهار کرد: با توجه 
به ارسال پیامک هایی مبنی بر قطع یارانه خانوارها، ۳۰ نفر 
از شهروندان تهرانی به سامانه پلیس ۱۱۰ مبنی بر دریافت 

پیامک اعالم گزارش کردند.وی افزود: به شهروندان توصیه 
می شود که برای اعالم شکایت از طریق مراجع قانونی اقدام 

کنند و تشکیل پرونده دهند تا موضوع پیگیری شود.
رئیس پلیس فتا تهران بــزرگ گفت: تاکنــون ۵ نفر از 
شهروندان با تشــکیل پرونده و تنظیم شکایت نسبت به 
پیگیری این موضوع به طور قانونی اقدام کردند.سرهنگ 

کاظمی ضمن تکذیب خبر دستگیری چند نفر از ارسال 
کنندگان پیامک های جعلی، تصریح کرد: پلیس در حال 
رصد اطالعات و گزارش های دریافتی است و تاکنون ارسال 
کنندگان این پیامک ها را دستگیر نکرده است. گفتنی است؛ 
طی دو روز گذشته پیامک هایی مبنی بر قطع یارانه  خانوارها 
از سوی افراد ناشناس به هموطنان در سراسر کشور ارسال 
شده بود که پلیس فتا این پیامک ها را جعلی و فاقد ارزش 

قانونی اعالم کرد.

نقش رویدادهای فناورانه در تغییر مسیر حرکت 
استارت آپ های نوپا

چند گوشی با رجیستری غیرفعال شد؟

آخرین جزئیات  پرونده کالهبرداری   با  پیامک  قطع   یارانه ها
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 بازاريابي رسانه متقاطع
)Cross-media Marketing( 

علم بازاریابی یا مارکتینگ بیــش از آنکه یک 
مفهوم تجاری یا علمی باشد، مفهومی فلسفی 
است که در ابعاد مختلف ارتباطات و حتی زندگی 
ما جاری اســت. بازاریابی یا همان مارکتینگ 
با یک ایده جدید یا یــک محصول نوآورانه آغاز 
نمی شود، بلکه نقطه آغاز و پایان هر کسب وکاری 
بازاریابی است و محوریت بازاریابی را نیز مشتری 
)Customer( تشکیل می دهد. در واقع فرایند 
بازاریابی حتی قبل از آنکه مشتری وارد چرخه 
کسب وکار شــود، آغاز می شــود، نه زمانی که 
محصول آماده فروش اســت. در پاسخ به اینکه 
بازاریابی چیســت، باید گفت بازاریابی فرایند 
مشــتاق کردن مخاطبان به محصــوالت و یا 
خدمات اســت. این فرایند با انجــام تحقیقات 
بازار آغاز می شــود و با تحلیل رفتار مشتریان، 
بهبود سفر مشتری، شناخت کامل خواسته ها 
و نیازهای بازار هدف، نگهداشــت مشتریان و 
افزایش سهم بازار ادامه خواهد داشت. بازاریابی 
حوزه ای است که هر کسب وکاری برای رشد و 
توســعه به ابزارهای آن نیازمند است. بازاریابی 
روش هــای متنوعــی دارد که هر کســب وکار 
می بایست متناسب با نیازهایش، آنها را برگزیند 
Cross-( و به کار گیرد. بازاریابي رسانه متقاطع

media Marketing( همان طور که از اسمش 
هویداست، استفاده از کانال هاي چندگانه نظیر 
ایمیل، نامه، صفحــات وب و نظیر آن در جهت 
ارائه اطالعات درباره محصــوالت و خدمات به 
Cross-مشــتري در جریان ترویج متقابــل

promotion، به کار گرفته مي شود. برای تبلیغ 
متقاطع محصوالت و خدمات خود، اطالعات را 
از طریق کانال های متعددی مانند ایمیل، پست 
فیزیکی، وب سایت ها، پرینت و تبلیغات آنالین، 
در اختیار مشــتریان بگذارید. در این روش باید 
مخاطبان را به نحو مناسبی دسته بندی و تفکیک 
کرده باشید تا متناسب با ویژگی های شان هدف 
قالب های متنوع تبلیغاتی قرار بگیرند. در مورد 
دسته بندی مشتریان با دقت عمل کنید؛ چون در 
مراحل بعدی در جذب آنها نقش بسیار موثری 

ایفا می کند. 

يييييي ييييييييي ييييي ييي ييييييي

نقشه سفر كاركنان )Employee Journey Map( داستان 
و فرايند تجربه كاركنان در ســازمان شــما را تعريف 
مي كند. به عبارت ديگر نقشه سفر كارمند مسير او را 
از نخستين ارتباط )First Touch-point( تا زماني كه 
ســازمان ما را ترك مي كند، ترسيم مي كند و فاصله 

بين انتظارات كاركنان و تجربه واقعي شــان 
 در مراحــل كليدي طول ســفر را به تصوير

 مي كشد. 
براي ترسيم نقشه ســفر كاركنان گام هاي زير را طي 

كنيد: 
مرحله 1: ترسيم پرسونای كاركنان: خلق پرسونا از 
يك درك عميق از كاركنان نشات مي گيرد. توانايي 

شما در اينكه خود را جاي كاركنان بگذاريد و از نيازها، 

خواسته ها، آرزوها، انتظارات و در واقع همه جنبه هاي زندگي 
آنها شناخت پيدا كنيد، اين پرسونا مي تواند شامل توصيف 
پايه اي از شخصيت كاركنان، انگيزه ها، آرزوها و مهارت هاي 

آنها باشد. 
مرحله 2: تعيين نيازها، انتظارات و خواسته هاي كاركنان: در يك كالم 

كاركنان در سازمان ما به دنبال چه مي گردند؟
مرحلــه 3: تعريف MOTها يا لحظات حقيقــت: لحظات حقيقت 
)Moments of Truth( محل هايي از نقشه سفر كاركنان 
است كه تجربيات كلي كاركنان، اعم از مثبت و منفي 

را تعريف مي كند.
مرحله 4: تعريف اقدامات و پروژه هاي بهبود: شناسايي 
مشكالت طي نقشه سفر كاركنان و تعريف اقدامات و راه حل ها 

در اين مرحله صورت مي پذيرد. 

نقشه   سفر کارکنان   را   ترسیم کنید 

ری
ینف

ا و
هميشه بزرگ ترين كشف اين است كه شخص مي تواند اپر

آينده خود را فقط با تغيير نگرش خود تغيير دهد. 
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دژپسند:
سیاست  دولت كاهش  قیمت كاالهای  اساسی است

وزیر امور اقتصادي و دارایي گفت: دولت با صدور مجوز واردات کاالهاي اساسي از طریق ارائه ارز 
دولتي به دنبال کاهش قیمت ها بوده و مقصر گراني در بازار نیست. فرهاد دژپسند روز یکشنبه در 
نشست هم اندیشي با اساتید و نخبگان دانشگاهي استان گلستان اظهار داشت: یکي از سیاست هاي 
دولت براي کاهش قیمت کاالهاي اساسي، اعطاي ارز دولتي براي واردات بود؛ اما برخي افراد با 
سوءاستفاده از شرایط کشور، اقدام به فروش کاالهاي وارداتي با قیمت آزاد در بازار کردند. او بیان 
کرد: دولت با اطالع از این کارها، همه ابزارهاي خود را براي شناسایي سوءاستفاده کنندگان به کار 
مي گیرد تا مانع از وارد شدن فشار بیشتر به مردم شــود. وزیر امور اقتصادي و دارایي به افزایش 
قیمت گوشت در بازار اشاره کرد و افزود: چندي قبل محموله 2.5 تني گوشت کشف شد که مالک 
آن با وجود دریافت ارز 4200 توماني براي واردات، قصد داشت گوشت ها را به قیمت آزاد در بازار 

به فروش برساند.

موسوي الرگاني: 
خودروسازي محدود به عده خاصي شده است

عضو کمیسیون اقتصادي مجلس با اشاره 
به اینکه در طول سال هاي گذشته صنعت 
خودروســازي کشــور به جاي پیشرفت، 
پس رفت کرده اســت، گفت: متاســفانه 
خودروســازي محدود به عده خاصي شده 
است که وابسته به دولت هستند و اجازه ورود 
دیگران به این عرصه را نمي دهند. به گزارش »الف«، سید ناصر موسوي الرگاني با بیان اینکه ریشه 
آشفتگي بازار خودرو ساختاري است، گفت: مدیریت دولتي، عدم خصوصي سازي واقعي، عدم 
نظارت کافي بر عملکرد خودروسازان، ایجاد منافع مشترك بین خودروسازان و دستگاه هاي ناظر 
از جمله مسائل ساختاري است که وضعیت کنوني بازار خودرو را شکل داده است. وي گفت: اگر 
تنها 10 درصد از تسهیالت و کمک هایي را که در طول 40 سال اخیر به دو خودروساز بزرگ کشور 
کرده ایم، به یک بخش خصوصي اعطا مي کردیم تا با مهندسي معکوس خودروهاي وارداتي اقدام به 
تولید خودرو کند، صنعت خودرو کشور به مراتب پیشرفته تر از وضعیت کنوني بود. موسوي الرگاني، 
با انتقاد از حاکمیت مدیریت دولتي بر دو خودروساز ایران خودرو و سایپا گفت: متاسفانه به خاطر 
همین عارضه ساختاري، درهاي خودروسازي به روي جوانان مبتکر و خالق کشور بسته است. 
وي افزود: کساني مانع از حضور این جوانان در صنعت خودرو مي شوند. عضو کمیسیون اقتصادي 
مجلس با اشاره به اینکه در طول سال هاي گذشته صنعت خودروسازي کشور به جاي پیشرفت 
پس رفت کرده است، خاطرنشان کرد: به طور مثال برخي از امکانات خودرو که تا چند سال پیش 
جزو امکانات اصلي بوده؛ ولي در حال حاضر بابت آن پول اضافي از مشتري دریافت مي شود. وي 
ادامه داد: یعني به جاي طراحي و تولید امکانات جدید و مدرن، بابت امکانات قبلي پول پول مازاد 
دریافت مي شود. موسوي الرگاني گفت: متاسفانه خودروسازي محدود به عده خاصي شده است 
که وابسته به دولت هستند و اجازه ورود دیگران به این عرصه را نمي دهند. وي نظارت ضعیف وزارت 
صنعت و سازمان استاندارد را یکي از دالیل عقب افتادگي صنعت خودرو برشمرد و گفت: بعضا برخي 
از ناظران در شرکت هاي خودروسازي مسئولیت دارند و حقوق بگیر هستند. موسوي الرگاني با 
قبول اینکه خودروسازي کشور در دست مافیا مدیریت مي شود، گفت: این عده باعث شده اند که 
تغییرات در بدنه خودروسازي رنگ و بوي سیاسي به خود بگیرد. وي با اشاره به تغییر مدیرعامل 

سایپا گفت: در صنعت خودرو هم تغییرات و هم ابقاي مدیران، غالبا سیاسي است. 
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