
در حالي كه در جمع ساكنان فعلي ايستگاه فضايي 
بين المللي يكي از زنان فضانورد آمريكايي حضور 
دارد، همچنين قرار اســت كريستينا كك، ديگر 
فضانورد اين كشور با ســايوز  ام.اس -۱۲ روز ۱۴ 
مارس راهي اين ايســتگاه شــود، بالگ رسمي 
سازمان فضانوردي آمريكا )ناسا( اين خبر را منتشر 
كرد كه در روز ۲۹ مارس تيم دو نفره فضانوردان 
زن آمريكايي به يك راهپيمايي دست خواهند زد. 
به گزارش ايسنا، براســاس خبر منتشرشده در 
وبالگ ناسا ان مك كلين كه از سوم دسامبر سال 

گذشته ميالدي در ايستگاه فضايي بين المللي به 
سر مي برد و كريستينا كك، ماموريت دارند اين 

راهپيمايي را به انجام برسانند. 
كريستينا كك طي كنفرانس مطبوعاتي پيش از 
پرواز در شهرك ســتاره اي، انجام اين راهپيمايي 
توسط خود و همكار زن ديگر در ايستگاه فضايي را 
تاييد كرد و گفت: هر دو ما زمان زيادي را در مركز 
فضايي جانســون براي چنين عملياتي آموزش 

ديده ايم. 
نه وي و نه ناسا به طور روشن درباره جزئيات اين 

راهپيمايي مطلبي را عنوان نكرده اند.  براســاس 
برنامه اعالم شــده كريســتينا كك بــه همراه 
هموطنش نيــكالس هيــگ ۲۰۴ روز در مدار 
خواهند بود؛ اما درباره مدت اقامت فضانورد روس، 
الكســي اووچينين كه با اين دو قرار است راهي 
ايستگاه فضايي بين المللي شود، اطالعات ضد و 
نقيضي منتشر مي شود. در برخي منابع گفته شده 
 وي با همين سفينه و در ۳ اكتبر ۲۰۱۹ به زمين 
بر مي گردد و در برخي طــول مدت اقامت او يك 

سال آمده است. 

رئيس بانك مركزي اروپا بــا انتقاد از انگليس، به 
ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا درباره اتخاذ 

رويكرد يك جانبه هشدار داد. 
به گزارش ايسنا به نقل از راشاتودي، ماريو دراگي 
گفت: تــرك اتحاديه اروپا و منطقــه يورو منجر 
به برتري آن كشــور بر ديگر كشورهاي اروپايي 
نخواهد شــد. دراگي با دفاع از پروژه يكپارچگي 
اقتصــادي اروپا گفت كه موسســات و نهادهاي 
اروپايي آماده حمايت هاي اقتصادي و سياســي 

الزم از اعضاي خود هستند. 

وي كه در شهر بولونيای ايتاليا حضور يافته بود، 
گفت: در جهان امروز تنها كشــورهاي بســيار 
بزرگ مي توانند تا حدي مســتقالنه عمل كنند. 
حتي آنها نيز نمي توانند كامال مســتقل از ديگر 
كشورها باشند. دراگي گفت: تشكيل اتحاديه هاي 
منطقه اي مي تواند بهترين راه براي دستيابي به 
سطوح باالتر رشد در كشورهاي كمتر توسعه يافته 

باشد. 
رئيس بانــك مركزي اروپا با بيــان اينكه خروج 
انگليس از اتحاديه اروپا به ضرر پوند و يورو است، 

گفت: ديگر زمان سودمند بودن داشتن واحد پول 
ملي مخصوص به خود گذشته است. وي همچنين 
به ايتاليا هشدار داد تا به دنبال اتخاذ سياست هاي 
پولي مســتقل از اتحاديه اروپا نباشد و خواستار 
ايفاي نقش پررنگ تر بانك مركزي اين كشور در 
سياست گذاري هاي دولت شد.  وي با هشدار به 
دولت ايتاليا گفت كه بانك مركزي اروپا عالي ترين 
مرجع تصميم گيری و سياست گذاري حوزه پولي 
در اروپاست و همه كشورهاي عضو منطقه يورو 

بايد از آن تبعيت كنند. 

اندونــزي از ديد پايگاه خبري كوارتــز، پايدارترين 
اقتصاد جهان در ســال هاي اخير شــناخته شد. به 
گزارش ايسنا، با اســتفاده از داده هاي بانك جهاني، 
بي ثباتي رشد اقتصادي كشــورها از سال ۲۰۰۱ تا 
۲۰۱۷ ميالدي با محاســبه ميزان انحراف معيار در 
رشد اقتصادي آنها بر حسب افزايش توليد ناخالص 
داخلي در سال اندازه گيري شده است.  هرچه انحراف 
معيار از يك بيشتر باشد به معني بي ثباتي بيشتر در 
رشد اقتصادي است. بدين معنا كه اختالف بين رشد 

اقتصادي آن كشور در طول سال هاي مختلف اختالف 
زيادي با يكديگر داشته است. براي مثال كشوري كه 
يك سال رشد اقتصادي ۱۰ درصدي و در سال بعد 
رشد اقتصادي منفي ۵ درصدي داشته است، اقتصاد 
ناپايدارتري نسبت به كشوري كه ساالنه ۲ درصد رشد 
اقتصادي دارد را خواهد داشت.  بر اين اساس، اندونزي 
با انحراف معيار ۰.۷ درصدي پايدارترين اقتصاد جهان 
در بازه زماني ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ بوده است و پس از اين 
كشور، ويتنام، استراليا، تانزانيا و الئوس در رده هاي 

بعدي قرار گرفته اند.  در بين كشــورهاي اروپايي، 
فرانسه با انحراف معيار ۱.۳ بهترين وضعيت را دارد 
و پس از اين كشــور نام نروژ و بلژيك ديده مي شود. 
اقتصاد آمريكا داراي انحــراف معيار ۱.۵ و انگليس 
 ۱.8 اســت.  ايران در اين رده بندي با انحراف معيار

 ۴.۴ باالتر از كشــورهايي چون روســيه، امارات و 
آرژانتين و پايين تر از كشورهايي چون سنگاپور، يونان 
و تركيه است و جزو كشورهاي با ناپايداري اقتصادي 

نسبتا باال قرار گرفته است. 

دارايي هاي خارجي تركيه با ۰.۷ درصد افزايش 
به ۲۳۴.۲ ميليارد دالر رسيد. به گزارش ايسنا به 
نقل از حريت، حجم دارايي هاي خارجي تا پايان 
سال ۲۰۱8 در شرايطي با افزايش ۰.۷ درصدي 
در مقايسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۷ مواجه 
شــده كه در همين بازه زمانــي، تعهدات دولت 
به اشــخاص حقيقي و حقوقي بــا ۱۵.۲ درصد 
كاهش به ۵8۹.۴ ميليارد دالر رسيده است. حجم 
شاخص بين المللي سرمايه گذاري خالص تركيه 

كه بيانگر ميزان اختالف بين دارايي ها و تعهدات 
خارجي است تا پايان ماه دسامبر سال ۲۰۱8 به 

۳۵۵.۲ ميليارد دالر كاهش يافته است. 
 حجم ســپرده ها و ذخايــر ارزي تركيــه نيز با 
۲۲.۷ درصــد افزايش بــه ۴۴.6 ميليــارد دالر 
رسيده است. طبق بيانيه صادرشده توسط وزارت 
خزانه داري تركيه، بدهي خالص دولت تركيه تا 
پايان ژانويه سال ۲۰۱۹ به ۱.۱ تريليون لير )۲۱۲ 
ميليارد دالر  رسيده است كه از اين ميزان ۵86.۲ 

ميليارد لير بايد بر حسب لير و ۵۱۱.۹ ميليارد لير 
ديگر بايد بر حســب ديگر ارزها به وام دهندگان 

پرداخت شود. 
بدهي خالــص مجموع بدهــي عمومي، بخش 
خصوصي، بانك مركزي و موسسات مالي است. 
اقتصاد تركيه كه شــامل دولت، موسسات مالی 
و خانوارهاست تا پايان ســه ماهه نخست سال 
گذشــته ۴۵۰ ميليارد دالر بدهی خالص ايجاد 

كرده بود.

قيمت ســيگار در چند روز گذشــته دوباره روند صعودي به 
خود گرفته كه فعاالن اين بازار معتقدند كاهش حجم توزيع و 

افزايش قيمت دالر دليل آن بوده است. 
به گزارش ايسنا، چند روز گذشته شايعاتي در رابطه با افزايش 
قيمت سيگار مطرح شده بود كه بررسي هاي ميداني نشان از آن 
دارد كه قيمت انواع سيگار، توتون و تنباكو در بازار افزايش يافته 
است. اين افزايش قيمت در حالي رخ داده كه عرضه سيگار از 
سوي واحدهاي صنفي سطح شهر و دكه هاي روزنامه فروشي 
كاهش يافته و مســئوالن ايــن واحدها مدعي هســتند كه 
شركت هاي توزيع كننده و واردكننده سيگار ميزان توزيع خود 

را به شــدت كاهش داده اند.  نيما، فروشنده يكي از واحدهاي 
صنفي عرضه دخانيات در اين باره اظهار كرد: در چند روز اخير 
شركت هاي توزيعي كه محصوالت وارداتي و توليدي سيگار را 
در سطح شهر عرضه مي كنند پاســخگوي سفارش گذاري ها 
نيســتند و عرضه قطره چكاني ســيگار را در ســطح شهر در 
پيش گرفته اند و اين در حالي اســت كه ميزان تقاضا از سوي 

مصرف كننده و واحدهاي صنفي بيش از ميزان عرضه است. 
وي تاكيد كرد: قيمت ســيگارهاي وارداتي مستقيما با قيمت 
دالر تعيين مي شود. يكي ديگر از فروشندگان سيگار در رابطه 
با دليل افزايش دوباره قيمت آن مي گويد: در حال حاضر شركت 

پخش براي آنكه دست دالل از بازار دخانيات كوتاه شود، حجم 
عرضه را كاهش داده تا محصوالت بازار و دالل به اتمام برسد. 

در اين رابطه عليرضا رضايي، رئيس اتحاديه عطار و سقط فروش 
گفت: قيمت ســيگار از حدود چهار ماه پيش روند صعودي به 
خود گرفته كه در روزهاي اخير با توجه به افزايش قيمت دالر 
به محدوده ۱۴ هزار تومان، بار ديگر قيمت ســيگار گراني را 
انتخاب كرده است. وي با بيان اينكه سيگار از قاچاق مستثني 
نيست، تاكيد كرد: آمار دقيقي از ميزان قاچاق سيگار به كشور 
وجود ندارد و متاسفانه در زمينه واردات رسمي و توليد سيگار 
سازمان هاي مرتبط همچون سازمان صنعت، معدن و تجارت، 

شركت دخانيات و واردكنندگان آمار دقيقي از ميزان توليد و 
واردات در اختيار اتحاديه قرار نمي دهند و اين موضوع عاملي 
شــده تا قيمت گذاري و نظارت به درســتي و بــر پايه اصول 

اقتصادي انجام نگيرد. 
رئيس اتحاديه عطار و ســقط فروش تاكيد كرد: توزيع سيگار 
در اختيار افراد انگشت شماري اســت كه اين موضوع گراني و 
قيمت گذاري نامتعارف را به دنبال داشته و بايد سيستم توليد 
به گونه اي باشد تا دالل و واسطه توان دخالت در بازار سيگار را 
نداشته باشد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قيمت توليدات 
داخلي با نوسان نرخ دالر تعيين مي شود، گفت: قيمت گذاري 

محصوالت داخلي ارتباط مستقيم با دالر ندارد، اما مواد اوليه 
توليد سيگار به صورت وارداتي در كشور تامين مي شود كه اين 
موضوع عاملي شده تا نوســان نرخ دالر بر قيمت محصوالت 

داخلي تاثير داشته باشد. 
بررسي هاي ميداني حاكي از آن است كه در حال حاضر قيمت 
هر پاكت سيگار وينســتون در بازار آزاد ۹۵۰۰ تومان، كمل 
۷۵۰۰ تومان، كنت 6۵۰۰ تومان و جــي وان ۵.۵۰۰ تومان 
اســت؛ در حالي كه قيمت پخش هر پاكت سيگار وينستون 
۷۵۰۰ تومان، كمل 6.۰۰۰ تومان و جــي وان ۴.۰۰۰ تومان 

است. 

در ادامه موج ورشكســتگي اســتارت آپ ها، چند روز پيش يك اســتارت آپ 
ديگر ورشكست شد كه بســياري اين ناكامي را به دليل به كار نگرفتن ايده نو و 
ارزش گذاري هاي غيرواقعي اســتارت آپ ها مي دانند، چراكــه برخي از آنها هر 
هزينه اي را متقبل مي شوند تا سهام خود را در آينده با روش هاي ارزش گذاري 
غيرواقعي كه فراگير شده، بفروشند و به اصطالح »اگزيت كنند«. در اين فضا براي 
بسياري از سرمايه گذاران سوال است كه ورشكستگي ها تا كجا ادامه دارد و علت 

آن چيست؟
به گزارش ايســنا، اين روزها در اكوسيســتم استارت آپي كشــور هر روز خبر 
از ورشكســتگي يكي از كســب وكارها مي آيد و اين موضوع آينده اكوسيستم 
استارت آپي ايران را با ابهام مواجه كرده است. در ماه هاي اخير خبر از مشكالت 
شديد مالي در بســياري از استارت آپ هايي كه در ســال هاي گذشته با هزينه 

تبليغات باال خود را در جامعه اســتارت آپي مطرح كردند، مي آمد؛ اما به تازگي 
خبر از ورشكستگي يكي از همين استارت آپ ها تاييد شد و بار ديگر اكوسيستم 

استارت آپي ايران را به فكر واداشت كه علت اين ناكامي ها چيست؟
چند روز پيش يكي از استارت آپ هاي مدعي كه وابسته به يكي از هلدينگ هاي 
بزرگ استارت آپي است، ورشكست شــد. اين دومين استارت آپ اين مجموعه 
است كه در اين ســال ها با ورشكستگي مواجه مي شــود. كارشناسان علت اين 
ورشكستگي ها كه اين روزها در اكوسيستم اســتارت آپي زياد شده را مديريت 
ضعيف، ريخت وپاش هاي زياد و هزينه هاي سرسام آور تبليغات، نبود توازن بين 
مخارج ها و درآمدها و تكيه بر ارزش گذاري هاي غيرواقعي استارت آپ ها مي دانند. 
از زماني كه يكي از استارت آپ ها كه متعلق به يكي از شركت هاي سرمايه گذاري 
خطرپذير است، ارزش گذاري هاي غيرواقعي را براي خود اعالم كرد و مدعي شد كه 

به ارزش يك ميليارد دالري رسيده است، اين نوع ارزش گذاري ها كه پايه و بنياني 
ندارد در اكوسيستم استارت آپي ايران باب شد؛ اما مسئوالن بازار سرمايه بارها 

اعالم كردند كه اين ارزش گذاري استارت آپ ها قابل قبول نيست. 
تعدادي از كارشناسان معتقدند استارت آپي كه به تازگي ورشكست شده بيش 
از صدها ميليارد تومان زيان انباشته داشته اســت و دليل اينكه حاضر شده در 
اين حد زيان دهد، اين است كه اميد داشته در آينده به روش ارزش گذاري هاي 
غيرواقعي كه در اين روزها اپيدمي شده، سهام خود را بفروشد و زيان انباشته را 
جبران كند؛ اما در نهايت به داليلي كه بيان شد در اين مدل كسب وكار با شكست 

مواجه شده است. 
ديگر بازيگران مطرح اين بازار نيز با نبود تزريق نقدينگي جديد به شــدت دچار 
مشكل شده اند و با وجود آنكه ســرمايه گذاران آن تمام تمركز خود را بر حفظ 

و نگهداري شركت دارند، احتمال ورشكســتگي آن در حال قوت گرفتن است، 
چراكه سازمان بورس نيز رسما اعالم كرده كه اين ارزش گذاري ها غيرواقعي بوده 
و علي صحرايي، مديرعامل شــركت بورس تهران نيز اعالم كرده كه اين دست 
استارت آپ ها به علت ريسك بسيار زيادي كه دارند نبايد در بورس عرضه شوند. 

ازاين رو سهامداران آن در حال مذاكره براي استفاده از امكانات دولتي، معافيت هاي 
مالياتي و فشار بر سازمان بورس براي تاييد ارزش گذاري هاي غيرواقعي و تامين 
مالي از طريق سرمايه گذاران خرد بازار سرمايه هستند.  در چنين فضايي نمي توان 
از سرمايه گذاران انتظار داشت كه در صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه، چه 
آنهايي كه در فرا بورس پذيرش شــدند و چه آنهايي كه در خارج از بازار سرمايه 
هستند، سرمايه گذاري كنند و ريشه همه اينها در ارزش گذاري هاي غير واقعي 

استارت آپ ها و بی اعتمادی سرمايه گذاران به آنهاست. 

انتقاد  رئيس بانك مركزي  اروپا   از   بر گزيتدو  فضانورد  زن در فضا راهپيمايي خواهند كرد

بدهي و دارايي خارجي تركيه  ركورد  زدپايدارترين اقتصادهاي جهان معرفي  شدند

سيگار گران  شد

يك  ورشكستگي ديگر  استارت آپي
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ورود سازمان
 بازرسی   به موضوع
 گرانی گوشت

سراج  خبر  داد

 FATF درباره
بر  اساس   واقعيات 
تصميم گيری  شود
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پيشنهاد  شفافيت  تراكنش های  
بانكی اشخاص  حقيقی

گرانی  شوينده های 
احتكار شده

»کسب و کار«  نیاز  شرکت های  نوپا  به  واسطه های مالی  را  بررسی  می کند

چرخه معیوب  حمایت مالی از دانش بنیان ها
صفحه3
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هیجان  در  بازار   سکه
سکه   به   5   میلیون   تومان    رسید

مركز پژوهش های مجلس ضمن اشــاره به مزايای 
متعدد تصويب بند الحاقی ۴ تبصره 6 و بند الحاقی ۳ 
تبصره ۱6 مانند جلوگيری فعاالنه از اخالل در نظام 
اقتصادی و ايجاد زيرساخت برای وضع ماليات های 
تنظيمی، از تصويب آنهــا در صحن علنی مجلس 
حمايت كرد. مركز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی با انتشار گزارشی با عنوان »بررسی مصوبات 
كميسيون تلفيق بودجه ســال ۱۳۹8 كل كشور 
بند الحاقی »۴« به تبصــره »6« و بند الحاقی »۳« 
به تبصره »۱6« )شــفافيت اقتصادی با استفاده از 
اطالعات بانكی(«، بر ضرورت تصويب اين مصوبات 
كميسيون تلفيق در صحن علنی مجلس، تاكيد كرد. 
از ديدگاه مركز پژوهش های مجلس، تصويب اين دو 

بند در ادامه اقدامات مثبت...

همواره در روزهای منتهی به پايان ســال با موضوع 
افزايش قيمت مواد شوينده به دليل بحث نظافتی در 
اماكن مختلف اعم از منازل مسكونی مواجه هستيم؛ 
اما اين گرانی با سال های گذشته تفاوت های بسياری 
دارد كه به موضوع گرانی ارز و احتكار كاالهای شوينده 
باز می گردد.  عضو كميســيون بهداشــت و درمان 
مجلس شورای اسالمی گفت: در ماه های اخير افزايش 
قيمت نامعقولی در حوزه مواد شوينده اتفاق افتاده 
كه اين افزايش قيمــت در آينده هزينه های درمانی 
بسياری به كشور تحميل می كند. پوربافرانی ادامه 
داد: مردم ناچارند از هر منبعی اعتبار موردنياز برای 
خريد مواد بهداشتی و شوينده را تهيه كنند. دولت 
 برای واردات كاالها اولويت بنــدی می كند و در اين 

دسته بندی مواد غذايی...
صفحه 2

صفحه 3

درآمد
 ۱۲۰ ميليارد   دالری
از  توسعه  اپليكيشن

فوالد  مباركه بزرگ ترين 
شركت  بورس اوراق

بهادار  شد

سرمقاله

اقتصاد بیمار و گراني 
مسكن 

ساختار بيمار و  درگير رانت 
اقتصاد كشور موجب شد 
تا بازار مسكن كه مستعد 
گراني و ركود است، تحريك 
شود و بدين ترتيب امروز شاهد اين اتفاق هستيم 
كه نوسانات قيمت مسكن بسيار شديد است و بايد 
نگران اين اتفاق باشيم. اقتصاد درگير رانت است و 
نمي توان از اين موضوع به راحتي گذشت؛ چراكه 
اقتصاد رانتي تمام بخش هاي آسيب پذير را هدف 
گرفته و بازار مسكن مهم ترين بخش از اين هدف 
است. اين اتفاق يعني همان رانت و اقتصاد بيمار 
دست دولت را هم براي واكنش مناسب و به موقع 
بسته نگاه داشت و همين ايست دولت هم گراني 

را در بازار رقم زد... 

  فردين يزداني، كارشناس 
مسكن 

ادامه  د ر صفحه 4



اقتصاد2
ایران وجهان

بهره برداری از فــاز دوم بزرگ ترین 
گلخانه هیدروپونیک کشور در زرندیه

بهره بــرداری از فــاز دوم بزرگتریــن گلخانــه 
هیدروپونیک کشور در زرندیه به همت ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( با فناوری روز دنیا و کاهش 
مصرف آب به یک دهم نســبت به تولید سنتی 
آغاز شد. مدیر عامل زرین کشت پایدار زرندیه در 
حاشیه مراسم افتتاح این طرح گفت: پروژه ۱۵۰ 
هکتاری گلخانه های زرندیه با سرمایه گذاری ستاد 
اجرایی فرمان امام در حال انجام است که امروز پنج 
هکتار دوم از این پروژه را افتتاح می کنیم. محمد 
حسین شکروی افزود: تا این لحظه ۱۰ هکتار از این 
۱۵۰ هکتار آماده شده و به بهره برداری رسیده و 

برای ۲۳۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است .

بانک مسکن اعالم کرد
آمار ۱۰ ماهه پرداخت تسهیالت  

ساخت مسکن
بانک مسکن آمار مربوط به عملکرد این بانک 
در ۱۰ ماه ابتدای سال ۹۷ در خصوص پرداخت 
تسهیالت ساخت مسکن)تسهیالت مشارکت 
مدنی( را اعالم کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه 
خبری بانک مســکن-هیبنا، بانک مسکن در 
گزارشی که در خصوص عملکرد ۱۰ ماهه این 
بانک منتشر کرده اســت حجم ریالی و تعداد 
تسهیالت پرداخت شده به سازندگان در قالب 
تسهیالت مشارکت مدنی را اعالم کرده است. 
بر اســاس این گزارش، در ۱۰ ماه اول امسال، 
معادل حدود ۲ هزار و 4۰۰ میلیارد تومان انواع 
تسهیالت ساخت مسکن )مشارکت مدنی( به 
سازندگان و متقاضیان واجد شرایط پرداخت 
شده است که رقم قابل توجهی از کل تسهیالت 
پرداخت شده در بخش مسکن از سوی این بانک 

را شامل می شود.

باهدف ارتقای  بهره وری مراکز تولیدی انجام شد
حمایت از شاغالن مراکز تولیدی با 

اعطای وام هاي قرض الحسنه
 دکتــر مرتضــی اکبــری، مدیرعامــل بانــک 
قرض الحسنه مهر ایران، در راستاي هم افزایي براي 
توسعه و رونق اقتصادي، از تخصیص ۵۵ درصدي 
تسهیالت قرض الحسنه این بانک براي حمایت از 
نیروي انساني بنگاه هاي اقتصادي و مراکز تولیدي، 
با هدف ارتقاء بهره وري و انگیــزه کارکنان خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، در شانزدهمین جشنواره 
تولید ملي - افتخار ملي که  با تالش خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران در محل سالن همایش هاي 
بین المللي صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: 
این بانک در طول ۱۱ سال فعالیت خود بالغ بر 4 
میلیون و ۳۰۰ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه 
پرداخت کرده  که بیش از ۱ میلیون و ۶۶ هزار فقره 
آن به اعتبار ۱۱۵ هزار میلیارد ریال در طول ۱۱ ماه 
سال ۱۳۹۷ اعطا شده و ۵۵ درصد از این تسهیالت، 
به حمایت از نیروي انساني بنگاه هاي اقتصادي و 
مراکز تولیدي و صنعتي تخصیص داده شده است.

همت بانک توسعه صادرات شعبه 
 یزد بــرای ترغیب شــرکت های 

دانش بنیان به عرصه های صادراتی
رییس شعبه بانک توسعه صادرات شعبه یزد گفت: 
این شعبه همت و تالش مضاعفی را برای جذب 
و ترغیب شــرکت های دانش بنیان برای ورود به 
عرصه های صادراتی داشــته است و شرکتهای 
یادشده با برگزاری جلســات هم افزایی، تمایل 
جدی خود را بــرای ورود به عرصه های صادراتی 
ابراز داشــته اند. مجید غفوری منش در گفت و 
گو با روابط عمومی بانک توسعه صادرات با اعالم 
این مطلب افزود: نظر به اینکه استان یزد ۲۵ سال 
متوالی رتبه های برتر کنکور را به خود اختصاص 
داده ، این دســتاورد ایجاب می کند که سرمایه 
گذاری در بخش های دانش بنیان و کسب و کار 

فناورانه در اولویت قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: در مجموع ۳۰۰ شــرکت دانش 
بنیان در یزد فعالیت دارند که به نسبت جمعیت 
استان، آمار بسیار خوبی قلمداد می شود؛ و از میان 
آنها شرکت هایی که به به شــکل بالقوه،از لحاظ 
صادراتی توانمند هســتند، ۱۵ درصد این تعداد 

شرکت دانش بنیان را تشکیل می دهند.
کشــورهای عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و 
هلند از عمده مقاصد صادراتی کاالی یزد می باشد 
و غالب محصوالت صادراتی چون کاشی، نایلون، 
شیشه و محصوالت فوالدی بوده و واردات استان را 
مواداولیه، کاالی واسطه ای و ماشین آالت تولیدی 

مورد نیاز خطوط تولید، تشکیل می دهند.

اخبار

مرکز پژوهش های مجلس ضمن 
اشاره به مزایای متعدد تصویب بند 
الحاقی 4 تبصره ۶ و بند الحاقی ۳ 
تبصره ۱۶ مانند جلوگیری فعاالنه 
از اخالل در نظام اقتصادی و ایجاد 
زیرساخت برای وضع مالیات های 

تنظیمی، از تصویب آن ها در صحن علنی مجلس حمایت کرد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی با عنوان 
»بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 
بند الحاقی »4« به تبصره »۶« و بند الحاقی »۳« به تبصره »۱۶« 
)شفافیت اقتصادی با استفاده از اطالعات بانکی(«، بر ضرورت تصویب 
این مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، تاکید کرد. 
از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلــس، تصویب این دو بند در ادامه 
اقدامات مثبت و امیدوارکننده اخیر بانک مرکزی می تواند منجر به 
جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت های مجرمانه و پولشویی و اخالل 
در نظام اقتصادی کشور، افزایش درآمد مالیاتی دولت، ایجاد زیرساخت 
اطالعاتی برای اعمال حمایت هدفمند از اقشار نیازمند و نیز وضع 
مالیات های تنظیمی بر معامالت ارز، سکه و مسکن و در نهایت ایجاد 

زیرساخت برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد شود.
*تعداد کمی از بانک ها، اطالعات تراکنش های بانکی را در اختیار 

سازمان امور مالیاتی قرار دادند
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه یکی از معدود اقدامات 
انجام شده در این رابطه، تصویب ماده )۱۶۹( مکرر قانون مالیات های 
مستقیم در ۳۱/4/۱۳۹4 بوده است که بر اساس آن، بانک ها موظف 
شده اند »جمع گردش و مانده ساالنه انواع سپرده های مؤدیان مالیاتی 
و سود آنها« را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، آمده است: 
»بر اساس ماده )۸( آیین نامه اجرایی تبصره »۵« این ماده قانونی که 
یک سال ونیم پس از تصویب قانون، در دیماه ۱۳۹۵ به تصویب رسیده 
است، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند به صورت 
ساالنه کل گردش حساب های دیداری و جمع گردش و مانده کلیه 
سپرده های غیردیداری و سود متعلق به آن را برای اشخاص حقوقی 
و جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حسابهای اشخاص حقیقی 
که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال و بیش تر باشد را به سازمان 
امور مالیاتی ارائه نمایند. با این حال به دلیل ضعف ضمانت اجرای این 
حکم تعداد کمی از بانکها به این حکم تن داده اند و اطالعات مورد نیاز 

را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده اند«.
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق 
مجلس با اضافه کردن بند الحاقی »4« به تبصره »۶« الیحه بودجه 

۹۸ درصدد مرتفع کردن این نقیصه برآمده، به متن این بند اشاره کرده 
است که عبارتست از: »بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت 
عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده )۱۶۹( مکرر 
قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن عالوه بر جریمه های 
مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو 
درصد )۲ درصد(حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی 
و اعتباری در هر سال می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون 

مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود«.
سپس مرکز پژوهش های مجلس به سایر اشکاالت حکم مزبور در 
ماده )۱۶۹( مکرر قانون مالیات های مستقیم اشاره کرده است که 

عبارتند از:
»۱-ارسال اطالعات به صورت ساالنه است و این تواتر ارسال داده 
اگرچه برای جلوگیری از فرار مالیاتی احتماال کفایت می کند، ولی 
برای رصد تراکنش ها و گردش حساب ها به منظور مبارزه با پولشویی 

یا جلوگیری از اخالل در نظام اقتصادی کافی نیست.
۲- در حکم فوق الذکر عمده تمرکز بر مجموع تراکنش ساالنه است نه 
هر فقره از تراکنش و لذا ایضاً برای اهداف غیرمالیاتی، خصوصاً موضوع 

مبارزه با پولشویی، کفایت نخواهد کرد.
*عمده مفاسد اقتصادی از طریق استفاده از حساب های اشخاص 

حقیقی به وقوع می پیوندد
۳- در آیین نامه حکم فوق الذکر و اصالحیه آن )۲۶/۷/۱۳۹۶( تنها 
جمع گردش و مانده ساالنه حساب های اشخاص حقیقی که مجموع 

گردش بدهکار یا بستانکار آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال باشد از 
سوی بانک گزارش می شود و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
الزامی به گزارش این تراکنش ها ندارند. این در حالی است که عمده 
مفاسد اقتصادی و فعالیت های اخاللگرانه در نظام اقتصادی کشور 
و نیز فرار مالیاتی شرکتها از طریق استفاده از حساب های اشخاص 
حقیقی به وقــوع می پیوندد. این موضوع در پرونده های مفاســد 
اقتصادی که عاملین آنها در سال ۱۳۹۷ محاکمه شدند به وضوح قابل 
مشاهده است. برای مثال در محتویات پرونده آقای وحید مظلومین 
ملقب به سلطان سکه آمده است که این فرد در قالب ۲۱۹ حساب 
اشخاص حقیقی و ده ها حساب متعلق به سایر اشخاص حقوقی اقدام 

به جابه جایی ده ها هزار میلیارد تومان وجه کرده است.
بنابراین بخش عمده طراحی سازوکار برای شفاف سازی تراکنش ها 
باید معطوف به حسابهای اشخاص حقیقی باشد. در صورت اصالح 
سازوکار تراکنش حساب های شخصی، مسئله شفافیت تراکنش های 

بانکی تا حد زیادی حل می شود.
4- اساساً برخی از حساب های اشخاص حقیقی و حتی حقوقی توسط 
مؤدی اظهار نمی شد و لذا از رصد سازمان امور مالیاتی پنهان می ماند و 

این سازمان ابزاری برای شناسایی این حساب ها نداشت.
۵- تاکنون به تراکنشهای درون بانکی که اطالعات آن صرفاً در اختیار همان 
بانک است و اطالعات آن در هیچیک از زیرساختهای نظام پرداخت ثبت 
و ضبط نمی شد، توجهی نشده است و لذا ضروری است امکان رصد بانک 
مرکزی بر تراکنش های بانکی اعم از درون بانکی و بین بانکی فراهم گردد«.

بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه در بند الحاقی »۳« به تبصره 
»۱۶« گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۸ حکمی آمده است که 
در صورت تصویب نهایی، در حد قابل توجهی اشکاالت فوق الذکر را 
مرتفع خواهد کرد، به متن این بند اشاره کرده است که عبارتست از: 
»به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و 

جلوگیری از فرار مالیاتی:
۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از الزم االجرا 
شدن این قانون حساب های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی 

و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود نماید.
۲- کلیه بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری موظفند براســاس 
درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب های بانکی و اطالعات 
مربوط به کلیه تراکنشهای بانکی )درون بانکی و بین بانکی( مودیان را 

به صورت ماهیانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
۳- بانک مرکزی با تصویب شــورای پول و اعتبار، برای شفافیت 
تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص 
حقیقی حد آستانه ای )سقفی( را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ 
باالتر از حد آستانه )سقف( را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه 
تراکنشهای بانکی )درون بانکی و بین بانکی( و سایر ابزارهای پرداخت، 

مشروط به درج »بابت« و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می کنند 
می توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد 

اقتصادی، از شمول مفاد بند »ج« مستثنا شوند«.
*مزایای مهم و متعدد تصویب نهایی مصوبات کمیسیون تلفیق 

درباره شفافیت تراکنش های بانکی
در بخش »جمع بندی و ارائه پیشــنهادهای اصالحــی« گزارش این 
مرکز پژوهشــی آمده اســت: »تصویب نهایی احکام فوق الذکر که به 
تصویب کمیسیون تلفیق رسیده اند، می تواند در ادامه اقدامات مثبت و 
امیدوارکننده اخیر بانک مرکزی اعم از تجمیع اطالعات حساب های بانکی 
بر اساس کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی، الزام 
به درج بابت در تراکنشهای ساتنا و پایا، وضع محدودیت بر تراکنش های 
بانکی از طریــق پایانه های فــروش )POS(، ممنوعیت صدور چک 
تضمینی در وجه حامل و ظهرنویسی اینگونه چک ها و غیرفعال کردن 
برخی از پایانه های فروش که اطالعات هویتی دارندگان آن ثبت نشده بود 
و ... منجر به احاطه بیشتر حاکمیت بر جریان وجوه )که آینه ای از جریان 
کاال و خدمات در کشور است( شده و از قبل آن منجر به جلوگیری فعال 
و پیشینی از فعالیت های مجرمانه و پولشویی و اخالل در نظام اقتصادی 
کشور، افزایش درآمد مالیاتی دولت، ایجاد زیرساخت اطالعاتی برای 
اعمال حمایت هدفمند از اقشار نیازمند و نیز وضع مالیات های تنظیمی 
بر معامالت ارز، سکه و مسکن و در نهایت ایجاد زیرساخت برای هدایت 

نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد شود«.

مرکز پژوهش های مجلس برای جلوگیری از اخالل در نظام اقتصادی پیشنهاد داد 

پیشنهاد  شفافیت  تراکنش های  بانکی اشخاص  حقیقی

ظریف: درباره FATF بر اساس 
واقعیات تصمیم گیری شود

وزیر خارجه کشورمان گفت: دوستان نگاه کنند و 
درباره FATF بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند. به 
گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران  
درباره نظر وزارت خارجه و دولت درباره مهلت دوباره 
FATF به ایران اظهار کرد: تا حاال می گفتند اتفاقی 
نمی افتد حاال دارند شرایط را می بینند. در عین حال 
هر تصمیمی هم بگیرند ما تبعیت می کنیم، اما بدانند 
)تصمیمات شــان( چه آثاری دارد. وی در پاسخ به 
اینکه به نظر FATF تهدید کرده مهلت آخر است که 
به ایران داده شده؟ گفت: تهدید یا هرچی. دو سالی 
که ما توافق کرده بودیم تمام شده است.  االن هم آنها 
یک چیزی گفتند، ما به حرف آنها کاری نداریم، ما به 

ارتباطات کشور خودمان کار داریم.

سراج خبر داد
ورود سازمان بازرسی به موضوع 

گرانی گوشت
رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور از ورود این 
سازمان به موضوع گرانی گوشت خبر داد. قاضی 
ناصر سراج در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با ورود 
سازمان بازرسی کل کشور به موضوع گرانی گوشت، 
اظهار کرد: فعالً در این زمینه اقداماتی صورت گرفته 
اســت اما مطرح کردن آن در حال حاضر صالح 
نیست. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، عنوان 
کرد: مانند همه موارد در حال کار روی این موضوع 
نیز هســتیم تا علت یابی کنیم و ببینیم موضوع 
کمبود چه بوده است. این کمبود در حالی است 
که دولت نسبت به سال گذشته گوشت بیشتری 
وارد کرده اما باز هم کمبود داریم که باید موضوع 

را بررسی کنیم.

اخبار
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  اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی
التهابات حاصل شده در بازار ریشه در دو عامل اساسی 
دارد. یکی التهابات ناشی از تقاضای واقعی، غیر واقعی 
و فصلی است و یکی هم آثار روانی التهابات حاصل از 
شب عید است. دلیل دیگر این مسئله به بانک مرکزی 
بر می گردد که به دلیل روبرو شدن با قوانین جدید در 
کاهش بار روانی بازارها، موفق نبوه است. این قوانین 
البته در اختیار بانک مرکزی نبوده اما باعث شده عمال 
تصمیمات بانک مرکزی برای مهار قمیت ها، خنثی 
شــود و تقاضا برای دالر افزایش پیدا کند. از جمله 
این قوانین آزادســازی ورود کاال برای مرزنشین ها 
است. به همین دلیل در طول مدت کوتاهی تقاضای 
دالر زیاد شد. این تقاضا معموال از طریق بخش های 
مرکزی کشــور مرکز برآورد می شود. یعنی  فشاری 

که روی صرافی ها است. سکه هم تحت تاثیر همین 
دو عامل یعنی نقدینگی بیش از حد در دست مردم 
و بار روانی افزایش پیدا کرد. البته شــب عید است و 
تقاضای نوروزی هم در باال رفتن قیمت ها، اثرگذار 
است. عده ای در این مدت هر چه پول به دست آورده،  
تبدیل به سکه کرده اند. افزایش بیش از حد نقدیگی 
عمال بازارها را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین به 
طور کلی چند عامل در التهابات بازار دخیل اســت. 
اول نقدینگی، دوم التهابات ناشی از شب عید و فصلی 
بودن، سوم باال رفتن تقاضا برای سفرهای داخلی و 
خارجی، خصوصا خارجی که باعث افزایش تقاضا برای 
دالر شده است. مطمئنا این افزایش قمیت مقطعی 
است و ما برای فرودین ماه و اردیبهشت ماه کاهش 

قیمت را تجربه خواهیم کرد.

قیمت سکه روز گذشته با جهشی فوق العاده نسبت به روز 
گذشته به رقم ۵ میلیون تومان رسید .

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی امروز با افزایش ۳۲۰ هزار 
تومانی قیمت ، به ۵ میلیون تومان رسید .

 افزایش قیمت ارز در بازار داخلی مهمترین دلیل رشد قیمت 
سکه اعالم شده اســت . امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید در قیمت ۵ میلیون تومان و طرح قدیم 4 

میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله می شود.
در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی ۲ میلیون و  ۷۵۰ 
هزار تومان، ربع سکه یک  میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و هر 

قطعه سکه گرمی ۸۵۰ هزار تومان فروخته می شود.
هر گرم طــالی ۱۸عیار هــم  4۵۲ هــزار و 4۶۶ تومان 
ارزش گذاری شــده اســت، ضمن آنکه هر اونس طال در 

بازارهای جهانی با قیمت ۱۳۲۸ دالر معامله می شود.
 صرافی های بانک ها قیمت دالر را برای روز جاری، ۱۳ هزار 
و ۶۵۰ تومان اعالم کرده اند. این صرافی ها دالر را از مردم با 
قیمت ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومــان خریداری می کنند. قیمت 
دالر نسبت به روز گذشته ۱۱۵۰ تومان افزایش داشته است.

رییس کمیسیون تخصصی طال و جواهر گفت: از صبح روز 
گذشــته  بازار دچار التهاب بود و قیمت ها بسیار هیجانی 

افزایش یافت. 
 محمد کشــتی آرای با بیان این مطلب افزود: با توجه به 
تعطیلی بازارهای مالی دنیا، قیمت جهانی طال نسبت به 
روز گذشته بدون تغییر بود اما نوسانات نرخ ارز سبب شد تا 

قیمت سکه به حدود ۵ میلیون تومان افزایش یابد.
وی اضافه کرد: اکنون التهاب بازار ارز و در نتیجه بازار سکه 
و طال و فروکش کرده و تقاضا برای خرید کاهش یافته که 

این موارد سبب شده تا قیمت سکه بار دیگر کاسته شود. 
وی ادامه داد: اکنون سکه تمام بهار آزادی به زیر 4میلیون و 
۹۰۰هزار تومان رسیده و با قیمت 4 میلیون و ۸۷۰ تومان 

عرضه می شود. 
این فعال بازار طال و جواهر گفت: نیم سکه اکنون به قیمت 
۲میلیون و ۷۱۰هزار تومان، ربع ســکه یــک میلیون و 
۷4۰هزار تومان و سکه های گرمی نیز ۸۵۰ هزار تومان داد 

و ستد می شود. 

افزایش قیمت طال ۵ اسفند 
وی بیان کرد: امروز هر مثال طال به عنوان مبنای معامالت 
بازار طال تا یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش یافت و با 
عقب نشینی قیمت ها، اکنون هر مثقال طال یک میلیون و 

۹۲۰هزار تومان معامله می شود. 
کشتی آرای افزود: حباب سکه امروز بسیار افزایش یافت اما 

اکنون به حدود ۵۰۰هزار تومان کاهش یافته است. 
وی تصریح کرد: هر گرم طــالی ۱۸ عیار با 4۵ هزار تومان 
افزایش نسبت به روز گذشــته به 44۳هزار و ۷۰۰ تومان 

رسیده است. 
وی درباره قیمت سکه و طال تا پایان روز پیش بینی کرد: به 
نظر نمی رسد تا پایان روز شاهد نوسانات هیجانی و التهابی 
همانند صبح امروز باشیم و برای فردا باید منتظر بازشدن 
بازارهای مالی بین المللی در روز دوشنبه و قیمت جهانی 

طال باشیم.

دالر ۱۰۰۰ تومان گران شد
روز گذشته قیمت دالر در صرافی های بانکی افزایشی بیش 

از هزار تومان را تجربه کرد .
بر اساس نرخ های درج شده در سامانه سا، قیمت اسکناس 
دالری در صرافی های بانکی به طور میانگین ۱۳ هزار و ۶۵۰ 
تومان اعالم شده که نسبت به روز گذشته رشدی قابل توجه 
را نشان می دهد . قیمت دالر نسبت به روز گذشته ۱۱۵۰ 
تومان افزایش داشته است. این قیمت ، قیمت فروش داالر در 
صرافی های بانکی است و بازار فعالیت عادی خود را از ساعت 

یازده صبح غالبا آغاز می کند .
همچنین قیمت فروش یورو در صرافی های بانک ها، ۱۵ 
هزار و ۶۰۰ تومان اعالم شده است؛ قیمت خرید یورو  نیز در 
این صرافی ها ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. قیمت یورو نسبت 
به روز قبل ۸۰۰ تومان رشد داشته است. ۵ صرافی بانکی در 
خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره 
همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰۰۰ دالر آمریکا 

به متقاضیان واجد شرایط عرضه می کنند.
به نظر می رسد قیمت سکه نیز تحت تاثیر افزایش قیمت 

دالر با افزایش هیجانی رو به رو بوده است. 

تبدیل نقدینگی به سکه

سکه  به  5  میلیون  تومان  رسید

هیجان در بازار سکه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

در مجمعی که با حضور اکثریت 7۵ درصدی 
سهامداران رسمیت یافت، پس از انتخاب 
اعضای هیئت رئیسه، مهندس عظیمیان، 
مدیرعامــل شــرکت به عنــوان رئیس 
جلســه، خانم ســیفی نمایندۀ سازمان 
خصوصی ســازی و آقای مولــوی نمایندۀ 
 سازمان ایمیدرو به عنوان ناظر و طهمورث 
جوانبخت سرپرست معاونت اقتصادی و مالی 
 شرکت به عنوان دبیر جلسه انتخاب شدند.

به گزارش خبرنــگار مــا ، در این مجمع 
مهندس عظیمیان با ارائۀ گزارش توجیهی 
افزایش سرمایۀ شرکت، توضیحات کاملی 
درخصوص روند افزایش ســرمایه شرکت 
در سال های گذشــته و همچنین منابع و 
 مصارف عمدۀ سرمایه ای شرکت بیان کرد.

وی سرمایۀ شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
در زمان پذیرش در بــورس اوراق بهادار 
تهــران در اســفندماه ۱38۵ را مبلــغ 
۱۵،8۰۰۰ میلیارد ریــال اعالم و اضافه کرد: 
پس ازآن طی چهار مرحله، ســرمایۀ فوالد 
 مبارکه به 7۵،۰۰۰ میلیــارد ریال افزایش 

یافت.
مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر این که 
میزان افزایش ســرمایۀ جدید ۵۵ هزار 
میلیارد ریال است تصریح کرد: با احتساب 

افزایش ســرمایۀ جدید، سرمایۀ شرکت 
به ۱3۰ هــزار میلیــارد ریــال افزایش 
خواهد یافت و شــرکت فوالد مبارکه در 
میان شــرکت های بزرگ پذیرفته شده در 
 بورس در جایــگاه اول قرار خواهد گرفت.

تأمیــن کل مبلــغ افزایــش ســرمایه 
از محل ســود انباشــتۀ شــرکت یکی 
 دیگــر از مــوارد مطرح شــده در این 
مجمع بــود که مدیرعامل فــوالد مبارکه 
ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: افزایش 
سرمایه تا مبلغ تعیین شده در چهار حوزه 
عمــده از قرار 36 درصد بابــت تکمیل 
ســرمایۀ در گردش جهت برنامه های آتی، 
بازیافت مخارج ســرمایه های انجام شده 
به منظور تکمیل طرح های در دســت اجرا 
بــه میزان 34 درصد، بازیافــت مخارج 
انجام شده بابت تملک سرمایه گذاری های 
بلندمدت به میزان ۱6 درصد و ۱4 درصد 
هم مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت های 
 فرعی و وابسته سرمایه گذاری خواهد شد.

 وی با تأکید بر این که افزایش 73 درصدی 
ســرمایه، فرصت هــای مناســبی برای 
فوالد مبارکه فراهم خواهــد کرد، گفت: 
شــرکت با بهره گیــری مناســب از این 
فرصت هــا می تواند در جهت دســتیابی 

به اهداف اســتراتژیک و همچنین تحقق 
مأموریت و رســالت خود گام های مهمی 
بردارد. برخــی از بهتریــن فرصت هایی 
که افزایش ســرمایه در اختیار شــرکت 
 فوالد مبارکه قرار می دهــد عبارت اند از:
اســتفاده از معافیت مالیاتی که  ســود 
مناســب و قابل توجهی برای سهامداران 
 محترم شــرکت به ارمغان خواهد آورد؛
جذاب شدن قیمت ســهام پس از افزایش 
سرمایه؛تســریع در فرایند ثبت افزایش 
 ســرمایه و صدور برگه های جدید سهام؛
تأمیــن منابــع مالی طرح های توســعۀ 
 در دست تکمیل از محل ســود انباشته.
این گزارش حاکی اســت پــس از ارائه 
گزارش توجیهــی مهنــدس عظیمیان 
و قرائت گزارش بازرس قانونی شــرکت، 
پیشــنهاد افزایش ســرمایه شــرکت 
از 7۵.۰۰۰به ۱3۰.۰۰۰ میلیــارد ریال در 
نهایت با اکثریت آرای حاضران در جلسه به 
تصویب رسید و مقرر شد مراحل پایانی ثبت 
افزایش سرمایه و صدور اوراق جدید سهام 
 تا پایان اسفندماه سال جاری اجرایی شود.
در ادامه، جلســۀ مجمع عــادی به طور 
فوق العاده شرکت نیز با هدف افزایش سقف 
کمک های بالعوض شرکت از ۱۰۰ میلیارد 
ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال تشــکیل شد. 
مهنــدس عظیمیان در این جلســه نیز با 
ارائۀ گزارشــی از عملکرد گذشته شرکت 
درزمینــۀ مســئولیت های اجتماعی و 
اشــاره به نقش و وظیفۀ برجســتۀ فوالد 
 مبارکه به عنــوان یکــی از بزرگ ترین 
واحدهــای صنعتــی کشــور در ایــن 
حوزه، بر لزوم گســترش حیطۀ عملکرد 
شــرکت در این زمینه تأکید کــرد و در 
نهایت این پیشــنهاد نیز با اکثریت آرای 
 حاضران در جلســه به تصویب رســید.
نمودارهــای زیــر ســهم حوزه هــای 
مختلــف مصــارف عمــده افزایــش 
 ســرمایه و رونــد تغییرات ســرمایه  را 

نشان می دهد.

فوالد مبارکه بزرگ ترین شرکت بورس اوراق بهادار شد
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در رابطه با مسایل، مشکالت و 
دستاوردهای مربوط به شرکت 
های دانش بنیان و استارتاپ 
ها بسیار صحبت شــده اما از 
آنجایی که این شرکت ها نقش 
اصلی را در شکل گیری اقتصاد نوآور که تمام دنیا بر روی 
آن تمرکز کرده اند، دارند باید بررسی مشکالت تا رسیدن به 
راهکارهای قطعی برای حل آنها ادامه داشته باشد. بررسی 
ها نشان می دهد عمده کسب و کارهای دانش بنیان، غنی 
از دانش فنی و فقیر از مهارت های مدیریت کسب و کار 
هســتند که این موضوع در بلندمدت تیم های فناور را با 

شکست ها و زیان های زیادی مواجه کرده است.
هم چنین بکارگیری روش های نادرست در حمایت های 
مالی از این شرکت ها موجب ناکارآمدی آنها شده است. 
ارایه تسهیالت به صورت مستقیم به این شرکت ها تا به 
امروز نتوانسته موثر واقع شود و موفقیت را برای این مدل از 
کسب و کارها به ارمغان بیاورد. در ایران در سال های اخیر 
در حوزه گسترش نظام تامین مالی دانش بنیان تالش هایی 
صورت پذیرفته اســت که شــاید مهم ترین آن را بتوان 

تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی دانست. این صندوق 
در حلقه های میانی و پایانی زنجیره تامین مالی دانش بنیان 
فعالیت می کند و طبق قانون کارکرد نهادهای تامین مالی 
توسعه ای – اقتصادی را دارد و برای پژوهش و تولید نمونه 
آزمایشگاهی نمی تواند تسهیالت یا کمک  هزینه پرداخت 
کند و صرفا می تواند برای مرحله نمونه سازی صنعتی به بعد 

به شرکت های دانش بنیان تسهیالت ارائه کند. در همین 
راستا نیز با توجه به تخصیص مالی بیش از 1300 میلیارد 
تومان در دو سال اخیر به صندوق نوآوری و شکوفایی، مسیر 
ارائه تسهیالت مرتبط با طرح های اقتصادی دانش بنیان 
هموارتر شده و تاکنون بیش از 1400 طرح دانش بنیان در 
صندوق مصوب شده است. ناظمی، مشاور سرمایه گذاری 

صندوق نوآوری و شکوفایی با اعالم حمایت های بیشتر از 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با راه اندازی سامانه 
تأمین مالی و سرمایه گذاری خبر داد و گفت: بستری که در 
اکوسیستم کارآفرینی شکل گرفته است، همان سیستمی 
اســت که نیاز ارتباط بین نهادهای مالی و شرکت های 
دانش بنیان بوده. نگاه صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان 
یک نهاد مالی، مأموریت محور است و بنا شده تا بنگاه های 
استارت آپی خالق از سازوکارهایی در بستر بازارها استفاده 
کنند. وی تأکید کرد: خوشحالیم که با راه اندازی این سامانه 
به همگرایی رســیده ایم و تمایل داریم تا از صندوق های 
جسورانه خطرپذیر و صندوق های حمایت از پژوهشگران و 
فناوران به طور ویژه حمایت کنیم. ناظمی ادامه داد: اولویت 
صندوق نوآوری و شکوفایی این است که نبود شفافیت از 
بین برود و نیازهای بازار به طور مناسبی تشخیص داده شود. 
مشاور سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه 
کرد: این ســامانه یک نهاد مهم است و امیدواریم بتوانیم 
از فرصت پیش آمده استفاده کنیم تا فضای اکوسیستم 
دانش بنیان تحقق یابد. وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق 
برنامه درنظرداریم تا نهادهای متکی بر بازار را شناسایی 
و نظارت ها روی آنهــا را افزایش دهیم تا شــرکت های 
دانش بنیان و فناور بتوانند فعالیت بیشتری داشته و ما نیز 

بتوانیم از آنها حمایت کنیم.

همواره در روزهای منتهی به 
پایان سال با موضوع افزایش 
قیمت مواد شوینده به دلیل 
بحــث نظافتــی در اماکن 
مختلف اعم از منازل مسکونی 
مواجه هستیم اما این گرانی با سال های گذشته تفاوت 
های بســیاری دارد که به موضوع گرانــی ارز و احتکار 

کاالهای شوینده باز می گردد. 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
گفت: در ماه های اخیر افزایش قیمت غیرمعقولی در حوزه 
مواد شوینده اتفاق افتاده که این افزایش قیمت در آینده 
هزینه های درمانی بسیاری به کشور تحمیل می کند. 
پوربافرانی ادامه داد: مــردم ناچارند از هر منبعی اعتبار 
موردنیاز برای خرید مواد بهداشــتی و شوینده را تهیه 
کنند. دولت بــرای واردات کاالها اولویت بندی می کند 
و در این دســته بندی مواد غذایی اولویت نخست را به 
خود  اختصاص می دهند. اگرچــه نمی توان برای مواد 
بهداشتی و شوینده اولویت یک را در نظر گرفت اما برای 
واردات مواد اولیه موردنیاز تولید مواد بهداشتی و شوینده 
حتما باید اولویت درجه 2 در نظر گرفت در غیر این صورت 
هزینه های کشور روز به روز افزایش پیدا می کند. عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان با بیان اینکه متاسفانه ارز 
دولتی برای واردات موادشوینده در بودجه سال آینده 

دیده نشــده اســت، ادامه داد: اگرچه مواد بهداشتی و 
شوینده ها جزو سبد اصلی خانواده نیست اما خانواده ها 
ناچار به استفاده از این مواد هست زیرا در صورتی که از 
این مواد استفاده نکند با مشکالت عدیده روبه رو می شود.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و 
آرایشی نیز با تشریح دلیل افزایش قیمت محصوالت 
شوینده، گفت: قیمت مواد اولیه مصرفی در این صنعت 
بین 98 تا 180 درصد افزایش داشــته است. جمشید 
فروزش گفت : بر اســاس مصوبه ای که آذرماه امسال 
صادر شد، قیمت محصوالت شوینده حدود 20 درصد 
افزایش یافت که برخی کارخانه ها نسبت به اعمال این 
افزایش قیمت اقدام کرده و برخی نیز با تأخیر این کار 
را انجام داده اند. وی با بیان اینکه دلیل اصلی این اتفاق، 
رشــد قیمت دالر و باال رفتن نرخ مــواد اولیه وارداتی 
بوده است، افزود: تولیدکنندگان محصوالت شوینده و 

بهداشتی قبالً  از دالر 3750 تومانی استفاده می کردند 
که این قیمت به 4200 تومان افزایش یافت و در حال 
حاضر نیز از ارز نیمایی 8400 تومان استفاده می کنند.

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع شــوینده، بهداشتی 
و آرایشی توضیح داد: رشــد قیمت دالر باعث افزایش 
قیمت تمام شده محصوالت شوینده و بهداشتی شد، 
به طوری که قیمت مواد اولیه مورد نیاز در این صنعت 
از 98 تا 180 درصد افزایش پیدا کرد.فروزش توضیح 
داد: در تولید پودر شوینده به واردات 45 درصدی مواد 
اولیه نیازمندیم و سهم مواد اولیه وارداتی در تولید مایع 
ظرفشویی 15 تا 20 درصد، خمیر دندان و شامپو 90 
درصد اســت. به گفته وی در تولید برخی محصوالت 
مانند شامپو، مایع  دستشــویی و مایع ظرفشویی به 
یک نوع ماده اولیه نیاز اســت که توســط کشورهای 
تولیدکننده روغن های گیاهی تولید می شود و صنایع 

شــوینده مجبور به واردات آن هستند، تا پس از انجام 
دو مرحله فرآوری در داخل، بــه عنوان یک محصول 
واسطه ای در صنعت شوینده قابل استفاده باشد. عضو 
هیأت مدیره انجمن صنایع شوینده با بیان اینکه هیچ 
شــرکتی خارج از مصوبه افزایش قیمت محصوالت 
شوینده نسبت به رشد قیمت تولیدات خود اقدام نکرده 
است، گفت: قیمت  مواد شوینده تا پایان امسال افزایشی 
نخواهد داشت.  وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم، 
گفت: در حال حاضر واردات محصوالت مشابه تولید 
داخل ممنوع است که شامپوها از این دسته محصوالت 
هستند و در حال حاضر محصوالت خارجی موجود در 
بازار مربوط به موجودی انبار شرکت های وارداتی است. 
وی در پایان از پرداخت نشدن  تسهیالت و همچنین 
یارانه تولید به صنعت شوینده انتقاد کرد و گفت: حاشیه 

سود تولیدکنندگان کاهش یافته است.

»كسب و كار«  نیاز  شركت های  نوپا  به  واسطه های مالی  را  بررسی  می كند

چرخه معیوب حمایت مالی از دانش بنیان ها
فقر مهارت های مدیریتی شركت های دانش بنیان

تسهیالت و یارانه تولید به صنعت شوینده پرداخت نمی شود

گرانی  شوینده های احتکار شده

سودجویان و دالالن بازار به دنبال درآمدزایی بیشتر
عنایت منفرد، فعال بازار 

 با توجه به اینکه در هفته های پایانی سال به سر می بریم بازار بسیاری از خدمات و کاالها بسیار داغ و پر مشتری است. با توجه به رسوم کهن ایرانی ها هر سال 
خانواده ها در آستانه شب عید اقدام به خانه تکانی می کنند که با این حرکت به استقبال بهار خواهند رفت. اتفاقات زیادی که در طول سال جاری برای نرخ ارز 
و اقتصاد کشور افتاد موجب شد سودجویان و دالالن بازار به دنبال درآمدزایی بیشتر باشند. به همین دلیل مواد شوینده و بهداشتی را برای این روزها در انبارها 
احتکا رکردند و با خارج کردن و عرضه آنها در بازار گرانفروشی را آغاز کرده اند. با توجه به اینکه احتکار کاال کمیود آن را در بازار رقم زده بود گرانی در بازار بیداد 
می کند و موج دوم گرانی این مواد با خروج کاالهای احتکار شده به منظور گران تر فروختن در بازار آغاز شده است. این در حالی است که مواد اولیه مورد نیاز 
به کار گرفته شده در تولید مواد شویند تا 100 درصد رصد رشد داشته و اینم موضوع هم مزید بر علت شده است. اما به هر ترتیب همواره در ماه های پایانی سال 
به دلیل افزایش استفاده از مواد شوینده با تب و تاب در بازار این مواد مواجهیم که در سال جاری مشکالت ارزی و محتکران نیز به این گرانی ها دامن زده اند اما 

انتظار این است که دستگاه های ذیربط با نظارت بیشتر بازار را کنترل کنند تا از ضایع شدن حق مضرف کننده جلوگیری شود. 

صرف داشتن دانش تئوری، پیشبرد ایده را دچار مشکل می کند
نیما کریمی، کارشناس ارشد مشاوره استارت آپ

ایده راه اندازی و تشکیل شرکت های دانش بنیان اغلب از سوی نخبگان دانشگاهی و فارغ التحصیالن دانشگاه ها ارایه و شکل می گیرد. اما از ابتدای راه اندازی شرکت هایی که بر مبنای همان ایده اولیه شکل گرفته اند مشکالت و چالش های بسیاری وجود دارد. اول اینکه 
تمام ایده ها بدون استثنا برای ادامه مسیر و رسیدن به هدف نهایی که همان ارایه محصول و یا خدمت مورد نظر است به حمایت مالی و سرمایه گذار نیاز دارند تا بتوانند طی مسیر نمایند. البته برخی شرکت های خصوصی هم وجود دارند که با سرمایه های کالن  شخصی 
اقدام به راه اندازی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ هایی در حیطه کاری خود می کنند که از این موضوع مستثنی می شوند. بنابراین همان طور که اشاره شد تمام شرکت ها پس از تایید ایده نیازمند حمایت مالی هستند. متاسفانه در کشور ما به رغم اینکه در سال 
 های اخیر به شرکت های دانش بنیان اهمیت بسیاری داده شده اما حمایت های مالی از آنها چرخه معیوبی دارد. قانونی هدفمند در این رابطه وجود ندارد و حمایت های دولتی نیز شامل حال این تعداد ایده و شرکت دانش بنیان نمی شود. دولت در این میان با اختصاص 
حمایت های مالی مستقیم ناخوداگاه مسیر شکست را برای این کسب و کارها هموارتر می کند. این حمایت ها باید در قالب ارائه تسهیالت به شرکت های بزرگ تر باشد تا آنها با توجه به حوزه کاری خود شرکت هایی را تحت حمایت خود قرار داده و این تسهیالت را به آنها 
تزریق کنند.  با این مدل از سازوکار حمایتی می توان درصد موفقیت را بسیار باالتر از مدل قبلی حمایت مستقیم پیش بینی کرد. از طرفی دیگر متاسفانه حلقه های واسط و متصل کننده این دو قطب به هم هنوز در کشور ما کارایی چندانی ندارند و به عبارت بهتر هنوز اعتماد 
به این حلقه ها به اندازه کافی وجود ندارد در حالی که در کشورهای پیشرو در راه اندازی شرکت های دانش بنیان مشاهده شده که حلقه های واسط یا همان خانه های سرمایه گذاری توانسته اند با حضور خود کشورها را سمت پیاده سازی اقصاد نوآور و فناورانه رهنمون شوند. 
در کشور ما هنوز آن اعتماد و البته هنوز آن سازوکار استفاده از این مدل واسطه ها جا نیفتاده در صورتیکه ثابت شده تمرکز بر روی این شیوه برای پیدا کردن سرمایه گذار مورد نظر شرکت های دانش بنیان را از وجود حامی مالی مطمئن خواهد کرد. اما بعد از حل مشکالت 
مالی و پیدا کردن سرمایه گذار هنگامی که این تیم وارد کار می شود به دلیل نداشتن تخصص کافی در حوزه عملی و به صرف داشتن دانش تئوری پیشبرد ایده دچار مشکل می شود. نداشتن مهارت های مدیریتی یکی از بزرگترین مشکالت فارغ التحصیالن دانشگاهی 
و نخبگان است که سالها فقط پروژه های تحقیقاتی داشته و بر روی این مدل کار تمرکز کرده اند. در حالی که برای موفقیت هر پروژه ای مهارت های مدیریتی الزمه کار است و در شرکت های نوپا و دانش بنیان این قضیه صد برابر اهمیت پیدا می کند. نداشتن مهارت های 
مدیریتی از همان ابتدای کار در فعالیت ها نمود پیدا می کند و موجب ایجاد اختالف در پیاده سازی ایده خواهد شد. بنابراین به شرکت های دانش بنیان در ایران از لحاظ مهارت های مدیریت کسب وکار فقیر هستند که ضرورت دارد از این نقطه آسیب شناسی شده و عیوب 

برطرف شود. البته بخشی از عیوب به سیستم آموزشی کشور باز می گردد. نظام آموزشی کشور در اصطالح کارمندپرور است و فارغ التحصیالن دانشگاهی آمادگی الزم برای کارآفرین و مدیریت کردن را ندارند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

با گذشــت بیش از یک ماه از طــرح ضربتی وزارت 
ارتباطات برای حل معضل پیامک هــای تبلیغاتی، 
آخرین آمار نشان می دهد که بیش از 108هزار سیم 
کارت ارســال کننده پیامک تبلیغاتی به مشترکان، 
مسدود شده است. پس از دستور صریح رئیس جمهور 
مبنی بر حل مشکل پیامک های تبلیغاتی که سالهاست 
مشــترکان تلفن همراه با آن درگیر هستند، وزارت 
ارتباطات در طرحی ضربتی، موضوع حل این مشکل 
را در دستور کار قرار داد. بر این اساس لغو مجوز بیش 
از 30 دفتر خدمــات ارتباطی متخلف کــه اقدام به 
فروش غیرقانونی سیم کارت می کردند از سوی وزیر 
ارتباطات، انجام پذیرفت و شناسایی و مسدودسازی 
سیم کارتهایی که نسبت به ارسال پیامک تبلیغاتی 
انبوه اقدام می کردند، شدت بیشتری یافت. آخرین 
آمار ارائه شده در پایگاه اطالع رسانی سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، نشان می دهد که تا روز 5 
اسفندماه جاری، 108 هزار و 484 سیم کارت ارسال 
کننده پیامک تبلیغاتی مسدود شده اند. این درحالی 
است که تا 8 دی ماه امسال حدود ۶2 هزار سیم کارت 
ارسال کننده پیامک های تبلیغاتی از سوی رگوالتوری 
مسدود شده بود که از اول بهمن ماه و پس از دستور 
رئیس جمهور مبنی بر سرعت بخشیدن به پیگیری 
این معضل، شمار ســیم کارتهای قطع شده به رقم 
108 هزار ســیم کارت رسیده است.درهمین حال تا 
روز 25 آذرماه امسال شمار سیم کارت های قطع شده 
به دلیل مزاحمت پیامکی، 30 هزار سیم کارت بود. اما 
آخرین آمار ارائه شده از وضعیت برخورد با سیم کارت 
 های شخصی ارســال کننده پیامک تبلیغاتی نشان 

می دهد که در عرض دو ماه گذشــته حدود 50 هزار 
سیم کارت متخلف شناســایی و قطع سرویس شده 
اســت. در این زمینه وزیر ارتباطات نیز اعالم کرد که 
ظرف 3 روز مزاحمت های پیامکی 90 درصد کاهش 
پیدا کرده، سیم کارتهای شناسایی شده  ارسال کننده  
پیامک های مزاحم، از 5800 سیم کارت فعال به حدود 
200 سیم کارت در روز کاهش یافته و میزان شکایات به 
سامانه 195 هم با کاهش 95درصدی روبرو شده است.

از آنجایی که ارسال پیامک تبلیغاتی ناخواسته، نوعی 
تخلف محســوب می شــود، رگوالتوری در صورت 
دریافت شکایت و درخواســت از مردم نیز نسبت به 
قطع سرویس پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده 
اقدام می کند.از این رو مشترکان موبایل می توانند 
با شماره گیری کددستوری ســتاره هشتصد مربع 
 )*800#( نســبت به درخواســت قطع ســرویس 
پیامک های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام کنند.

در این ســامانه عالوه بر امکان درخواست برای قطع 
خدمات و تبلیغات، گزینه ای نیز برای تبلیغ از خط 
شــخصی وجود دارد که کاربر با واردکردن شــماره  
موبایلی که از آن پیامک دریافت می کند می تواند آن را 
گزارش داده تا رگوالتوری نسبت به مسدودکردن آن 
شماره اقدام کند. براساس اعالم رگوالتوری، تاکنون 
در سامانه ستاره هشتصد مربع بالغ بر 30 میلیون نفر 
خواستار قطع دریافت پیامک تبلیغاتی شده اند و این 
تعداد مشترک در لیست ســیاه قرار داده شده اند تا 
برایشان پیامک تبلیغاتی ارسال نشــود. با همه این 
تمهیدات اگرچه از حجم ارسال پیامکهای تبلیغاتی 

کم شده اما به طور کامل حذف نشده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با بیان اینکه اکنون 25 درصد اقتصاد 
در دنیا دیجیتال است،گفت:بر اساس آمار، ایران جزو 
پنج کشوری است که در این زمینه بیشترین رشد را 
دارد.علیرضا دلیری در سیزدهمین کنفرانس ملی 
یاددهی و یادگیری الکترونیکی در دانشگاه خواجه 
نصیر الدین طوسی افزود: اقتصاد دیجیتال و پیشرفت 
فناوری های مختلف به حدی در دنیا سرعت گرفته 
که اقتصاد سنتی در حال تبدیل شــدن به اقتصاد 

مدرن است.
وی اظهار داشت: در گذشته شرکت های بزرگ دنیا 
شرکت هایی همچون خودروسازان بودند اما اکنون 
شــرکت های فناوری اطالعــات و ارتباطات گوی 
ســبقت را ربوده اند.معاون توسعه مدیریت و منابع 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری تصریح 
کرد: سرعت رشــد اقتصاد دیجیتال تا به آنجا است 
که در حال تبدیل شدن به اقتصاد پایه برای توسعه 
و پیشرفت کشورها شده است و مزیت بزرگ آن این 
است که مبنایش دانش و فناوری است.دلیری ادامه 
داد: روزانه بیش از 1.5 تریلیون جستجو در جستجوگر 

گوگل انجام می شود و در هر ثانیه 2.5 میلیون پست 
الکترونیکی ارسال می شود و نشان می دهد که اغلب 
فعالیت های روزانه مردم در بستر فناوری شکل گرفته 
است.به گفته وی در کشور ما نیز با وجود 33 میلیون 
جوان بین سنین 20 تا 40 سال و 5 میلیون دانشجو 
نفوذ فناوری رشد داشته است و اکنون نفوذ استفاده 
از تلفن همراه و فناوری های موبایلی ایران از برخی 
کشورهای بزرگ دنیا بیشتر است به گونه ای که به 
نسبت هر 100 نفر در ایران 129 خط تلفن وجود دارد 

و بیانگر افزایش بستر فعالیت های دیجیتالی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با بیان اینکه تجارت الکترونیکی، 
خدمــات و آموزش عمومــی و مدیریــت دیتاها از 
بسترهای اصلی اقتصاد دیجیتال محسوب می شوند، 
افزود: از آنجا که بستر نیروی انسانی و فناوری اطالعات 
در کشور ما قوی اســت امید می رود با برنامه ریزی 
دانشگاه ها و حاکمیت، مسائل و مشکالت مردم در 
بستر اقتصاد دیجیتال حل شود و در این رابطه معاونت 
علمی ریاست جمهوری بر روی منابع خالق در این 

زمینه تمرکز کرده است.

تازه ترین آمارهای منتشر شده حاکی از آن است 
که توســعه دهندگان اپلیکیشــن های موجود 
در اپ اســتور اپل از آغاز فعالیــت این پلتفرم، 
توانسته اند 120 میلیارد دالر کسب درآمد کنند.

همانطور که می دانیم از آغاز فعالیت فروشــگاه 
آنالین و اینترنتی اپ استور اپل 11 سال می گذرد 
و این پلتفــرم همواره نخســتین مرجع دانلود 
اپلیکیشــن های موردنظر کاربران گوشی های 
آیفون و سایر محصوالت اپل مبتنی بر سیستم 

عامل آی اواس )iOS( بوده است.
حاال به تازگی آمــار و گزارش های جدیدی در 
وب ســایت phonearena منتشر شده است 
که نشان می دهد درآمد توسعه دهندگان برنامه 
و اپلیکیشن های مختلف که در پلتفرم اپ استور 

اپل اقدام به عرضه و ارائــه برنامه های موردنظر 
کاربران کرده اند، بالغ بر 120 میلیارد دالر بوده 
است که خود نشــان دهنده اعداد و ارقام قابل 

توجهی است.
از این میزان، 25 میلیارد دالر آن نیز به توسعه 
دهندگان اروپایی تعلق یافته اســت که سهمی 
معادل 20.83 درصد از شــرکت های توســعه 
دهنده و ارائه دهنده اپلیکیشن های موجود در 
اپ استور را به خود اختصاص داده اند و البته در 
مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری یافته 
است.اپل در سال 2014 میالدی درآمد جهانی 
توسعه دهندگان خود را 20 میلیارد دالر اعالم 
کرده بود که 32.5 درصد از آن به شــرکت های 

اروپایی تعلق داشت.

3۰ میلیون مشترک در لیست سیاه عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی

۱۰۸ هزار سیم کارت مزاحم مسدود شد

معاون توسعه مدیریت ریاست جمهوری خبر داد 

ایران جزو پنج کشور رشد یافته در زمینه اقتصاد دیجیتال 

درآمد ۱۲۰ میلیارد دالری از توسعه اپلیکیشن
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اقتصاد بيمار و گراني مسكن 
هرچند اين وضعيت در يك سال اخير 
به وجود نيامده و حاصل سال هاي سال 
اقدامات نادرست و اقتصاد بيمار است؛ اما 
اگر دولت مي توانست عملكرد مناسبي 
در ســال جاري كه حداكثر آسيب را 
به بازار مسكن وارد كرد، داشته باشد 
شايد تا به اين اندازه گراني در بازار شكل 

نمي گرفت. 
ساختار اقتصاد كشــور بيمار است 
و هميــن پيش زمينه بســياري از 
مشــكالت اقتصادي و بين المللي 
است. در كشــور ما مرسوم شده با 
افزايش قيمت ها بازار رونق بگيرد. 
حداقل اين موضوع در رابطه با بازار 
مسكن صدق مي كند كه بايد گفت 
در اقتصاد رانتــي ايران رونق بدون 
افزايش قيمت امكان پذير نيســت. 
بازار مسكن نمونه بارز اين مدعاست. 
مسكن در تمام كشــورها كااليي 
اجتماعي است و در ايران به كااليي 
تجاري بدل شده و موردي است كه 
براي درآمدزايي انتخاب شده است. 

بنابراين همان طور كه اشاره كرديم، 
دولت يا نمي توانســت يا از دستش 
خارج بود كه مديريتي بر بازار مسكن 
داشته باشد؛ اما اين نكته وجود دارد 
كه ابزارهايي وجود داشت كه دولت 
مي توانست با استفاده از آنها، بازار را 
تحت كنترل خود دربياورد؛ ابزارهايي 
كه سياســت واحد مديريت زمين 
مهم ترين آنهاســت. در اجراي اين 
سياســت اين امكان وجود داشت 
كه دولت مي توانســت از همكاري 
مجلس و قوه قضائيه استفاده كند 
تا در ســال هاي آتي بتواند جلوي 
افزايش افسارگســيخته و شديد 

قيمت مسكن را بگيرد. 

ادامه سرمقاله مهارت هاي مديريتي
اگر دوره هاي آموزشي سازماني، براساس نيازهاي مهارتي كارمندان 
برنامه ريزي نشوند و هدف متمركزي را دنبال نكنند، احتمال شكست 
سرمايه گذاري منابع انساني باال مي رود. بسياري از رهبران، آموزش را 
نوشداروي فرصت هاي روشن يادگيري و مشكالت رفتاري مي دانند. 
آموزش مي تواند ابزار قدرتمندي باشد، اما تنها زماني كه ثابت شود 
علت اصلي نياز به آن، مهارت هاي توسعه نيافته يا كمبود دانش است. 
در اين شرايط، يك برنامه به خوبي طراحي شده با محتواي سفارشي در 
كنار ابزارها و تسهيالت مرتبط، تمارين تقويت مهارت و مقياسي براي 
سنجش پيشرفت مهارت، عالي عمل مي كند؛ ولي درباره سازمان هايی 
كه ضعف مهارت ها ارتباط كمي با مشكل اصلي آنها دارد، جوابگو نيست. 
يادگيري نتيجه تفكر است نه آموزش. يادگيري زماني اتفاق مي افتد كه 
كارمندان با تامل و تفكر، رفتار جديدي را انتخاب مي كنند. اما اگر محيط 
كار اين رفتار را پشتيباني نكند، يك كارمند آموزش ديده نمي تواند 
تغييري به وجود بياورد. اگر می خواهيد بودجه  زيادی را روی آموزش 
كارمندان سرمايه گذاری كنيد، ابتدا مطمئن شويد كه آموزش، يك 

راهكار استراتژيك برای حل نيازهای مهارتی كارمندان است. به عالوه، 
اطمينان حاصل كنيد كه سازمان، از دانش و مهارت های جديد در برابر 

فاكتورهای تهديدكننده موفقيت، پشتيبانی می كند. 
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 فرح اصولي: برگزيدگان دامون فر به هنرمنداني موفق تبديل شده اند 
آغاز دوساالنه دامون فر با فروش 15 اثر 

نمايشگاه هفتمين دوساالنه نقاشي دامون فر 
در پرديس ملت برپاست.  هفتمين دوساالنه 
نقاشــي دامون فر با نمايــش 110 اثر از 57 
هنرمند و فروش 15 اثر در روز افتتاحيه، در 
گالري پرديس ملت برپاست. اين دوساالنه كه 
ويژه جوانان زير25  سال برگزار مي شود، در 
اين دوره شاهد استقبال چشمگير هنرمندان 
جوان بود و 1424 نقاش براي حضور در هفتمين دوساالنه نقاشي دامون فر اعالم آمادگي 
كردند. در گالري پرديس ملت آثار متنوعي به نمايش درآمده است كه مي تواند نمايانگر 
گرايش هاي هنرمندان جوان در زمينه نقاشي باشد. عماد نوروزي دو تابلو را به نمايش 
گذاشته است كه رنگ هاي تند و فرم هاي آزاد آن، انسان را در فضايي غيرطبيعي و در 
ارتباط با انسان ها و حيوانات نمايش مي دهد. الهام سلطان محمدي در اثري واقع گرايانه، 
نماي داخلي ساختمان و راه پله هاي آن را با نورهايي كه داخل ساختمان تابيده، به تصوير 
كشيده است. سپهر ايمان پور به نقاشي از طبيعت پرداخته اما مناظر از ديدگاه او به 
فرم هاي هندسي و آناليزشده تبديل شده است. طراحي و استفاده از متريال هايي مانند 
مداد يا راپيد هم در اين ميان جايگاه ويژه اي دارد. نازنين قرنجيك در اثر خود فضاي 
داخلي يك خانه را نمايش داده كه محيط شلوغ و آشفته آن، نشان دهنده گذر زمان و 
بروز رخدادهاي گوناگون است. سيف اله پوياراد، مدير دامون فر درباره هفتمين دوره اين 
دوساالنه گفت: در شرايطي هستيم كه بعضي بخش هاي جامعه دچار بحران اقتصادي 
هستند و زماني كه مشكلي در جامعه وجود دارد گريبان همه را مي گيرد. به همين 
دليل فكر مي كردم امسال تعداد شركت كننده كمتري داشته باشيم؛ ولي خوشبختانه 
نسبت به سال هاي گذشته رشد خيلي خوبي وجود داشت و بيش از 3 هزار اثر را دريافت 
كرديم. گزينش آثار بسيار باوســواس انجام گرفت و سختگيري بيشتري نسبت به 
دوره هاي قبلي وجود داشت. فرح اصولي داور اين رويداد نيز گفت: من احساسي قوي و 
عاطفي به اين دوساالنه پيدا كرده ام و چيزي كه مرا نسبت به اين رويداد اميدوار مي كند 
اين است كه وقتي به عقب برمي گرديم، مي بينيم كه هنرمندان بسيار جواني كه در 
سال هاي گذشته اثرشان به اين بي ينال راه يافته يا برنده شدند، امروزه به هنرمنداني 
موفق و حرفه اي تبديل شده اند. اين دوساالنه موقعيتي است كه كار هنرمندان جوان 
ديده و داوري شود. يكي از ارزش هاي بي ينال هاي دنيا در تداوم شان است و اميدوارم 
اين رويداد بتواند سال ها ادامه پيدا كند. با توجه به اينكه دامون فر يك رويداد مستقل و 
غير دولتي است، در انتخاب و همه مراحل كار نيز مستقل عمل مي كند و به همين دليل 
از نظر من يك بي ينال مهم است. گفتني است كار انتخاب آثار اين مسابقه هنري زير 
نظر آيدين آغداشلو به عنوان رئيس و با حضور پنج داور فرح اصولي، بيتا فياضي، هومن 
مرتضوي، ايمان افسريان و هرمز همتيان انجام مي شود. نفر نخست هفتمين دوساالنه 
نقاشي دامون فر، مسافر آلمان شده و ميهمان آكادمى هنرى فابركاستل خواهد بود. به 
نفرات برگزيده بعدى هم جوايز ارزنده اى اهدا مى شود. اين دوساالنه به همت گالرى 
دامون فر و همراهي موسسه تصويرشهر و با همكارى كويلو، فابركاستل، وينزور و نيوتن، 
كانسون و پ.ب.او تا 17 اسفند در گالرى پرديس ملت برپاست و آيين اختتاميه و اعالم 

نفرات برتر دهم اسفند ماه برگزار مي شود. 
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تنها كسي كه خود را با تمام توان و روحش وقف هدفي مي كند، مي تواند 
در موضوعي تبحر پيدا كند. خبرگي، تمام وجود انسان را مي طلبد. 

چه زماني بايد روي 
آموزش كارمندان 
سرمايه گذاري كنيم؟
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