
دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز سيستان و بلوچســتان گفت: نياز سيستان 
و بلوچستان به نفت روزانه ســه ميليون و 600 ليتر است كه 
براساس برآوردهاي انجام شــده روزانه حدود هفت و نيم تا 
هشت ميليون ليتر سوخت از مرزهاي استان قاچاق مي شود. 
مجيد محبي در جمع خبرنگاران افزود: براي مقابله با قاچاق 
سوخت افزون بر 35 مركز دپوي سوخت در زاهدان شناسايي 

و به مراجع قضايي معرفي شدند. 
دبير كميســيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز اســتان سيستان و بلوچســتان در ادامه 
اظهار كرد: براي جلوگيري از تخلفات تعاوني هاي مرزنشين 

در زمينه قاچاق سوخت با اليحه جديد، سوخت اين قشر از 
طريق مزايده به فروش مي رسد تا عوايد آن به طور كامل و در 
كمترين زمان به حساب 85 هزار خانوارمرزنشين سيستان و 

بلوچستان واريز شود. 
وي تاكيد كرد: افزون بر 165 هزار كارت ســوخت مهاجر در 
راســتاي مبارزه با قاچاق ســوخت در 11 ماه امسال در اين 
استان شناسايي و باطل شــده است. محبي تصريح كرد: 85 
درصد ســوختي كه از مرزهاي سيستان و بلوچستان قاچاق 
مي شود، از ديگر استان هاي كشور با استفاده از بارنامه جعلي 
به اين استان وارد مي شوند. فرآورده هاي نفتي از استان هاي 
ديگر نظير اصفهان و تهران وارد اين استان مي شود كه در اين 

رابطه چهار پرونده اصلي و مهم در دســتگاه قضايي در حال 
رسيدگي است. 

وي ادامه داد: 13 ميليون و 970 هزار و 278 ليتر ســوخت 
قاچاق در 11 ماه امســال در سيســتان و بلوچستان توسط 
نيروهاي انتظامي و مرزباني كشــف شده كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته با هشــت ميليون و 463 هزار و 321 
ليتر حدود 62 درصد افزايش داشــته است. دبير كميسيون 
برنامه ريــزي، هماهنگي و نظارت بر مبــارزه با قاچاق كاال و 
ارز سيستان و بلوچستان بيان كرد: با راه اندازي سامانه روي 
شبكه حمل ونقل افزون بر 300 نفتكش قاچاق توقيف شدند. 
دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با 

قاچاق كاال و ارز سيستان و بلوچستان افزود: سهميه سوخت 
)نفت گاز( مرزنشينان اين اســتان ماهانه 105 ميليون ليتر 
است كه به دليل برخي مشــكالت هنوز رقم واقعي تحويل 

داده نشده است. 
وي با اشــاره به اهميت فرهنگ ســازي براي جلوگيري از 
قاچاق ســوخت گفت: برخي رانندگان ماشين هاي سنگين 
براي استفاده از سهميه سوخت با استفاده نكردن از خودرو 
تنها از طريق كارت ســوخت اقدام به درآمدزايي براي خود 
مي كنند؛ به طوري كه تنها در سراوان 2 هزار و 750 ماشين 
سنگين دپو شــده اســت. محبي ادامه داد: هم اينك حدود 
80 درصد ماشين هاي ســنگين سيستان و بلوچستان براي 

استفاده كارت سوخت پارك هســتند؛ در حالي كه اگر اين 
خودروها به چرخه واقعي وارد شوند، مي توانند براي توسعه و 
اشتغال منطقه سودمند باشند.  وي با بيان اينكه تاكنون 13 
هزار ماشين سنگين در سيســتان و بلوچستان ثبت سامانه 
شده اند، گفت: ضروري اســت عالوه بر همت مسئوالن براي 
رفع مشكالت در حوزه قاچاق سوخت، مردم نيز براي توسعه 
و رونق اســتان از ظرفيت هاي موجود اســتفاده كنند. دبير 
كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز سيستان و بلوچستان مبارزه با قاچاق سوخت و دام را 
از اولويت هاي اين نهاد برشمرد و گفت: 2 هزار و 725 راس دام 

قاچاق در 11 ماه نخست امسال در استان كشف شده است. 

مديركل تعزيرات حكومتي اســتان 
تهران از جريمه بيش از 13 ميلياردي 
متهمي كه به طور غيرقانوني اقدام به 
رجيستر و ثبت 904 عدد گوشي همراه 
در سامانه مسافري گمركي و سامانه 
همتا كرده بود، خبر داد. محمدعلي 
اســفناني گفت: گزارش اين تخلف از 
معاونت مقابله و هماهنگي امور حقوقي 
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
و پليس مبارزه با قاچاق كاال و ارز ناجا 
براي رسيدگي به اين اداره كل ارسال و 
به شعبه 22 بدوي رسيدگي به تخلفات 
قاچــاق كاال و ارز تعزيرات حكومتي 

تهران ارجاع شــد. وي تصريح كرد: 
متهم مذكور به طور غيرقانوني اقدام به 
رجيستر و ثبت 904 عدد گوشي همراه 
در سامانه مسافري گمركي و سامانه 
همتا كرده بود كه پس از تشــريفات 
قانوني، در مجموع حكم بر محكوميت 
13 ميليارد و 643 ميليون ريال، معادل 
يك برابر ارزش كاالي قاچاق و بهاي 
مال ازدست رفته به نفع صندوق دولت 
صادر مي شود. اســفناني افزود: اين 
حكم قطعي اســت و مبلغ جريمه از 
محكوم عليه اخذ و به حســاب دولت 

واريز مي شود. 

رئيس پليــس تهــران بــزرگ از 
كشــف بيش از 15 تن انواع گوشت 
احتكارشده در ســردخانه اي واقع در 

منطقه كهريزك خبر داد. 
به گزارش مهر، سردار حسين رحيمي 
گفت: در پي كسب اخبار اوليه پيرامون 
فروش غيرمجاز گوشت طرح تنظيم 
بازار توسط فردي به هويت مشخص، 
تحقيقات در اين خصوص در دستور 
كار معاونت نظارت بر اماكن عمومي 
پليس امنيت عمومي تهران بزرگ قرار 
گرفت؛ با حصــول اطمينان از صحت 
خبر اوليه، مامــوران نظارت بر اماكن 

پليس امنيت عمومــي پايتخت در 
مرحله اول موفق به كشــف و توقيف 
1600 كيلوگرم گوشــت گوسفندي 
شدند و در ادامه محل دپو و نگهداري 
محموله اصلي گوشت احتكارشده، در 
سردخانه اي عظيم در منطقه شورآباد 
كهريزك شناسايي شد كه بالفاصله 
تيم ويژه اي از معاونت نظارت بر اماكن 
عمومي پليس امنيت عمومي تهران 
بزرگ به اين محل اعزام شد و بيش از 
15 تن انواع گوشت كه مي بايست در 
شبكه بازار جهت تنظيم قيمت توزيع 

مي شد، كشف و توقيف شد.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران گفت: در ســفر رئيس جمهــوري به عراق، 
مشكل صدور ويزا براي تجار و بازرگانان ايراني طي 
تفاهمنامه اي بين طرفين حل شــد. غالمحسين 
شافعي در نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش 
خصوصي خراسان رضوي در مشهد افزود: در اين 
ســفر همچنين قرارداد تعرفه هاي ترجيحي كه 

منجر به تجارت آزاد مي شود، منعقد شد. 
وي كه يكي از همراهان رئيس جمهوري در سفر 
به عراق بود، اظهار داشــت: در اين سفر مقرر شد 
شهرك هاي صنعتي مشترك در مرز ايران و عراق 
راه اندازي شود. شافعي گفت: اتاق بازرگاني ايران 
يك مركز تجاري در قالب ساختمان 11 طبقه در 
عراق خريداري كرده كه قرار است همه اتاق هاي 
بازرگاني استان هاي كشور سهمي از اين ساختمان 

داشته باشند. وي سفر رئيس جمهوري به عراق را 
سفري بي بديل دانست و افزود: اين سفر انعكاس 
فوق العاده اي در سطح بين المللي داشت. شافعي با 
اشاره به انتخابات اخير اتاق بازرگاني اظهار داشت: 
با وجود مشــكالت اقتصادي، ميزان مشــاركت 
فعاالن اقتصادي در اين انتخابات نســبت به دوره 
قبل 30 درصد افزايش داشــت كه نشان مي دهد 

آنها به آينده بهتر اقتصادي كشور اميدوارند. 
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران گفت: ريشــه بيش از 70 درصد پرونده هاي 
قضايي مسائل اقتصادي است و اينكه قوه قضائيه 
همــكاري همه جانبه خود را بــا بخش خصوصي 
و حوزه اقتصادي كشــور اعالم كرده، افق جديد 
و اميدهاي بســيار ايجاد مي كند. شافعي افزود: 
توسعه اقتصادي، توســعه همه جانبه كشور را در 

پي دارد و اعالم همكاري قــوه قضائيه و همياري 
نمايندگان مجلس و اســتاندار خراســان رضوي 
فرصت طاليي براي اين اســتان اســت تا ميزان 

جسارت در تصميم گيري ها افزايش يابد. 
وي اظهار داشت: بســياري از مديران دولتي آگاه 
هستند كه شــرايط اقتصادي كشــور غيرعادي 
است و براي اين شرايط بايد تصميمات غيرعادي 
گرفته شــود، اما گاهي به خاطــر فضايي كه در 
برخي بخش هــا وجود دارد، قدرت جســارت در 
تصميم گيري متفاوت از مديــران دولتي گرفته 
مي شــود. شــافعي گفت: با اســتفاده درست و 
به موقع از منابع كشــور، اميد به آينده و جسارت 
در تصميم گيري مي توان شــرايط سخت فعلي را 
پشت سر گذاشــت و بخش خصوصي نيز در اين 

حوزه هميار بخش دولتي خواهد بود. 

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در 
حاشيه گردهمايي مشترك معاونان و مشاوران و مديران 
كل آموزش و پرورش استان ها كه در اردوگاه شهيد باهنر 
برگزار شــد، با بيان اينكه از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي براي همراهي خوبي كه با آموزش و پرورش در 
زمينه بودجه 98 داشتند قدرداني مي كنم، گفت: بودجه 
ما در حوزه نوسازي و بازســازي مدارس و بودجه هاي 
عمراني از نظر كارشناسان بسيار مطلوب ارزيابي شده و 

بودجه عمراني حدودا سه برابر افزايش پيدا كرده است. 
حجت االسالم تيمور علي عســگري افزود: با توجه به 
افزايش حقوق كاركنان دولت، 400 هزار تومان به حقوق 
ثابت معلمان افزوده مي شود كه اين مقدار با حفظ درصد 
افزايش حقوق بــه ميزان 10 تــا 20 درصد، به صورت 
پلكاني خواهد بود. وي در ادامــه گفت: افزايش حقوق 
براي معلمان به جهتي كه از شرايط ناعادالنه پرداخت 
حقوق در كشور بي بهره نبوده اند از يك حمايت نسبي 
خوبي برخوردار اســت و در برخي از معلمان كه حقوق 

 پايين مي گيرند و در آغاز اســتخدام هستند در حدود 
45 درصد افزايش حقوق را خواهيم داشت. 

علي عسگري با اشاره به مصوبه معافيت آموزش و پرورش 
از پرداخت قبوض برق و آب و گاز مدارس نيز گفت: اگر 
براي مدرســه اي قبض برود و مطلع شويم، مي توانيم 
شكايت كنيم چون مصوبه مجلس معافيت براي مدارس 
را داشــته اســت. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت 
آموزش و پرورش همچنين به رتبه بندي معلمان اشاره 
كرد و گفت: 2 هزار ميليارد تومان در بند 9 قانون بودجه 
98 براي رتبه بندي ديده شده است. همچنين مجلس 
مصوبه مهمي در زمينه ساختمان ها، امالك و مدارسي 
دارد كه در اختيار دستگاه ها و اشخاص ديگري است و 
بايد ظرف مدت شــش ماه به آموزش و پرورش باز پس 
داده شود.  علي عسگري افزود: مصوبه  ديگري هم درباره 
زمين هاي آموزشي داريم كه مي توانيم كاربري آنها را 
تبديل به احسن و درآمد پايدار كنيم. البته اين يكي از 
راه هاي درآمدزايي است. معاون حقوقي و امور مجلس 

به راه اندازي ستاد اقتصادي در وزارت آموزش و پرورش 
نيز اشاره و عنوان كرد: از اين طريق مي توانيم مستغالت 
و زمين هاي فرســوده اي كه مورد نياز نيست را با نگاه 
اقتصادي، تغيير كاربري دهيم، زيرا تبديل به احســن 
كردن امالك و مســتغالت مي تواند كمك كننده و راه 

درآمدي باشد. 
علي عسگري به تشريح اولويت هاي كاري در سال آينده 
پرداخت و گفت: مستندسازي امالك و همچنين تمهيد 
الزامات اجراي متوازن ســند تحــول بنيادين، ارتقاي 
مديريت پاسخگو، علمي و كارآمد، كيفيت آموزشي و 
مديريت مدرسه، مدرســه محوري، تجهيز آموزشي و 
پرورشــي مدارس، دولت الكترونيك و كارآمدسازي از 
برنامه هاي مدنظر است. معاون حقوقي و امور مجلس 
وزارت آموزش و پرورش افزود: با شــورايعالي آموزش و 
پرورش و معاونت حقوقي دولت و مجلس در حوزه هاي 
مختلف حقوقي همكاري داريم و آسيب شناسي تخلفات 

و زمينه هاي علل و بروز آنها را انجام مي دهيم. 

قيمت اوراق تسهيالت مسكن در اين روزها حدود 54 
هزار تومان اســت كه زوج هاي تهراني براي گرفتن وام 
مسكن 100 ميليوني و وام جعاله 20 ميليون توماني، 
در مجموع بايــد 240 برگ اوراق بخرنــد و حدود 12 
ميليون و 960 هزار تومــان هزينه كنند. در هفته هاي 
اخير قيمت اوراق تسهيالت مسكن نوسانات چنداني 
نداشــت؛ به طوري كه در اين مدت قيمت تسه ها براي 
سررســيدهاي مختلف نزديك به 54 هزار تومان بوده 
است. در آخرين روز معامالت فرابورس ايران در اين هفته، 
امتياز تسهيالت مسكن فروردين ماه 1396 كمي بيشتر 
از 52 هزار تومان معامله شــد و قيمت اوراق تسهيالت 
مسكن دي ماه 96 به حدود بيش از 54 هزار تومان رسيد. 
همچنين قيمت تسه دي ماه سال 1397 حدود 55 هزار 
تومان معامله شد و تسه فروردين ماه سال جاري به حدود 
53 هزار تومان رسيد. عالوه بر اين تسه هاي تير، آبان، آذر 
و بهمن ماه نيز نزديك 54 هزار تومان معامله شد. بيشتر 
تســه ها نزديك 54 هزار تومان داد و ستد مي شود، به 

همين علت در اين گزارش هزينه وام مسكن با قيمت هر 
ورق 54 هزار تومان محاسبه شده است. 

زوج هاي تهراني براي دريافت وام 100 ميليون توماني 
مســكن بايد 200 برگه تسهيالت مســكن خريداري 
كنند. آنها بايد 10 ميليون و 800 هزار تومان صرف خريد 
اين 200 برگ كنند. به اين مبلغ با احتساب 20 ميليون 
تومان وام جعاله كه بابت آن بايد 40 برگ تسه خريداري 
شود، دو ميليون و 160 هزار تومان اضافه  شود. در نتيجه 
در مجموع بايد بــراي دريافت وام 120 ميليون توماني 
مسكن حدود 12 ميليون و 960 هزار تومان صرف شود. 
همچنين زوج هاي غيرتهراني كه در شهرهايي با جمعيت 
بيشــتر از 200 هزار نفر جمعيت زندگــي مي كنند، 
مي توانند تا سقف 80 ميليون تومان وام بگيرند كه براي 
گرفتن اين مبلغ بايد 160 ورق بهادار خريداري كنند كه 
با اين حساب بايد هشت ميليون و 640 هزار تومان بابت 
خريد اين اوراق بپردازند كه با احتساب دو ميليون و 160 
هزار تومان براي خريد اوراق وام جعاله، در مجموع براي 

دريافت وام 100 ميليون توماني بايد 10 ميليون و 800 
هزار تومان پرداخت كنند. 

عالوه بر اين، زوج هاي ساكن در ساير شهرهاي با جمعيت 
زير 200 هزار نفر مي توانند بــراي گرفتن 60 ميليون 
تومان وام مسكن 120 برگ بهادار خريداري كنند كه 
بايد شش ميليون و 480 هزار تومان بابت خريد اوراق 
بپردازند. همچنين براي دريافت 20 ميليون تومان ديگر 
بابت وام جعاله نيز بايد دو ميليــون و 160 هزار تومان 
پرداخت كنند كه در مجموع براي وام 80 ميليون توماني 
هشت ميليون و 640 هزار تومان از سوي زوجين بايد 
پرداخت شود. مجردهاي تهراني نيز مي توانند تا سقف 
60 ميليون تومان و غير زوج هايي كه در مراكز استان هاي 
باالي 200 هزار نفر جمعيت دارند تا سقف 50 ميليون 
تومان و درنهايت غير زوج هاي ساكن در ساير مناطق تا 
سقف 40 ميليون تومان وام دريافت كنند كه به ترتيب 
هر كدام بايد 120، 100 و 80 برگ بهادار اوراق تسهيالت 

مسكن را از فرا بورس ايران خريداري كنند. 

قاچاق روزانه 7/5 ميليون ليتر سوخت از مرزهاي سيستان و بلوچستان

محكوميت ۱۳ ميليارد ریالی  براي
رجيستري هاي غيرقانوني

كشف  بيش از ۱۶ هزار و 5۰۰ كيلوگرم 
گوشت  قرمز احتكارشده

مشكل ویزا   براي تجار ایراني در عراق حل شد

۱۳ ميليون، هزینه وام مسكن زوج هاي تهرانيحقوق معلمان ۱۰ تا ۲۰  درصد، پلكاني افزایش مي یابد
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وزیر راه  و  شهرسازی   اعالم کرد

سرمقاله

يادداشت

تخلفات  بانک ها

عوامل رشد اقتصادی

امتنــاع بانك هــا از اجرای 
قانون چيز تازه ای نيســت. 
از زمانی كه دريافت ســود 
تسهيالت از ســوی بانك ها 
شكل قانونی به خود گرفت و بانك ها از اخذ برخی 
سودها، منع شدند، اين موارد از سوی بانك ها ديده 
شده است و البته شــرايط بد بانكداری در كشور، 
بسياری از بانك ها را به سمت دريافت سود بيشتر 

از مشتريان...

يكی از ايراداتی كه به بودجه ســال 98 از ســوی 
شورای نگهبان وارد بود، عدم تامين...

  حســن مرادی، کارشناس 
اقتصادی

  جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی

متن کامل   د ر صفحه 2

متن کامل   د ر صفحه 2
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بازی  برد- برد   ادغام  
استارت آپ ها

كمبود  نقدینگی  مانع 
رشد  اقتصادی

»کسب و کار« سرپیچی بانک ها  از قوانین  را   بررسی می کند

اصرار  بانک ها   به  اخذ  سود   مرکب
صفحه2

صفحه3

تغییر    روزانه   قیمت  گوشت   در  تابلوی   قصابی ها
با    وجود     فعالیت    2۶۰    شرکت    وارد کننده    گوشت   قرمز   افزایش    قیمت ها    ادامه     دارد

اســتارت آپ ها هماننــد همه كســب وكارهای 
فعال در كشــور، با چالش های اقتصــادی مواجه 
هســتند و الجرم مجبورند برای بقا و ادامه فعاليت 
دســت به تصميمات بزرگی بزنند. ادغام و تملك 
از آن دســته از اقداماتی اســت كه بايد در ســال 
 آينده به عنوان يك ضرورت توســط موسســان 
استارت آپ ها به آن نگاه شود. مهدی نايبی، از فعاالن 
حوزه استارت آپی در ايران با اشاره به تغيير و تحوالت 
اين حوزه در سال جاری، سال پيش رو را سال تنظيم 
و تعديل استارت آپ ها ناميده و می افزايد: ما امسال 
خودمان را تنظيم كرديم، تعديــل كرديم، يعنی 
هزينه ها و نيروهای اضافه را از بين برديم، خيلی از 
نيروها را جابه جا كرديم و افراد تازه را وارد سيستم 
 كرديم، كســب وكارمان را خيلی بهتر فراگرفتيم 

و روی زيرساخت مان كار كرديم... 

گرچه حجم زيادی از سرمايه های مردم در بازارهای 
طال، سكه و ارز ســرگردان اســت و ميزان نقدينگی 
روز به روز افزايش پيدا می كند، كارشناســان كمبود 
نقدينگی را يكی از  موانع رشــد اقتصادی در سال 98 
 می دانند.با توجه به بی رغبتی صاحبان سرمايه برای 
راه اندازی كســب و كار آن هم در شــرايط كنونی و 
همچنين تعطيلی بسياری از بنگاه ها، پيش بينی ها از 
وضعيت رشد اقتصادی برای سال آينده، اميدوار كننده 
نيســت. از نظر برخی از كارشناسان البته بودجه سال 
98 اين مزيت را داشــته كه وابستگی كمتری به نفت 
دارد و از اين نظر شايد درآمدهای آن قابل وصول باشد و 
 همين هم بر رشد اقتصادی اثر بگذارد. اما گزارش ها و 

پيش بينی های ديگر حاكی از آينده...



اقتصاد2
ایران وجهان

همتی خبر داد
حذف دالر از مبادالت منطقه ای 

و جهانی
رئیس کل بانک مرکزی از شکل گیری تحول 
در ترکیب کاالها و خدمات صادراتی و مقاصد 
تجاری ایران خبر داد و گفت: حذف دالر در 
مبادالت منطقه ای و جهانی ایــران با دیگر 
کشــورها یکی از نتایج مهــم راهبرد جدید 

تجاری ایران است.
به گــزارش ایســنا، عبدالناصــر همتی که 
رئیس جمهــور کشــورمان را در ســفر به 
عراق همراهــی کرده بــود، در بازگشــت 
از عراق با اشــاره به توافقات انجام گرفته با 
مســئوالن عراقی تاکید کرد: بــا روندی که 
در روابط اقتصادی و تجــاری ایران و عراق 
می بینم و آنچه با ســایر همســایگان نظیر 
ترکیــه، آذربایجــان، افغانســتان و … در 
حال شــکل گیری اســت، می توانم خبر از 
شــکل گیری یک تحــول در ترکیب کاالها 
 و خدمــات صادراتــی و مقاصــد تجــاری 

ایران بدهم.
همتی افزود: شکست سیاست تحریم آمریکا 
در عمل در حال تحقق است و به تدریج آثار 
آن در تغییر ســاختار تجاری ایران در حال 

ظهور است.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: واکنش 
سریع فعاالن اقتصادی و پشتیبانی ارگان های 
ذیربط دولتــی تحقق این تحول را شــتاب 

خواهد داد.
طبق اعالم بانک مرکزی، وی تأکید کرد که 
حذف دالر در مبــادالت منطقه ای و جهانی 
ایران با دیگر کشــورها یکــی از نتایج مهم 

راهبرد جدید تجاری ایران است.
رئیــس کل بانک مرکــزی افــزود: وجود 
محدودیت در مبادالت پولــی ایران و عراق 
به خاطر تحریم هــای آمریکا علیــه ایران، 
پیچیدگی روابط بانکی دو کشور را زیاد کرده 
است، ولی با درک شرایط و محدودیت های 
همکاران مــان در عــراق و بــا اســتفاده از 
مکانیســم پرداخت خاص بــه نحو مقتضی 
امور را پیش برده و مطالبات و وجوه ناشــی 
 از صادرات گســترده در جریــان را وصول 

خواهیم کرد.
همتی تأکید کرد: قدم بعــدی برای تکمیل 
این راهبــرد ایجاد تعادل در تــراز تجاری با 
کشــورهای همســایه اســت که تا حدود 
زیادی وابســتگی وارداتی مســتقیم ما را به 
دیگر کشــورها کاهش می دهــد؛ لذا بخش 
مهمی از صادرات آن کشــورها بــه ایران از 
 طریق صادرات مجــدد آن کشــورها قابل 

تأمین است.
وی اعــالم کرد: اکنــون در یــک موقعیت 
ویژه برای اســتفاده از ظرفیــت ملی برای 
پشــتیبانی از تولید ملی و صادرات و کاهش 
اتکا به صــدور نفت خــام و واردات کاالهای 
ســاخته شــده قرار داریم کــه می تواند در 
 شکســت قطعــی تحریــم نقــش آفرینی 

کند.

صادرات سیب و پرتقال تا اطالع 
ثانوی ممنوع

طبق ابالغ گمرک، صادرات نئوپان خام آزاد 
شــد و اما صادرات ســیب و پرتقال تا اطالع 

ثانوی ممنوع است.
به گزارش ایسنا، به منظور مدیریت و تنظیم 
بازار برخی ممنوعیت هــا و محدودیت های 
صادراتی برای برخی کاالها لغو و برای برخی 

کاالها برقرار شد.
بر این اساس، صادرات شیرخشک اطفال صرفاً 
توســط واحدهای تولیدی بــا مجوز موردی 
ســازمان غذا و دارو با پرداخت مابه التفاوت 
به میزان محاســبه شــده توســط سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
 )با تعهــد پرداخــت مابه التفــاوت اعالمی( 

مجاز است.
همچنین صادرات پودر آب پنیر با بررســی 
کمیته مربوطه )موضوع مصوبه جلسه شورای 
تأمین و توزیع لبنیات( با نامه رسمی وزارت 

جهاد کشاورزی مجاز است.
بر اســاس این ابالغیــه، پیــش از این اعالم 
شــده بود کــه ممنوعیت صــادرات پرتقال 
و ســیب درختــی ۱۵ فروردیــن ســال 
 ۱۳۹۸ اســت که این تاریخ تــا اطالع ثانوی 

تمدید شد.
همچنین بــرای مدیریــت و تنظیــم بازار، 
ممنوعیت صادرات نئوپان خام نیز لغو شــده 

است.

اخبار

یکــی از مطالبــات جدی 
مجلس و فعاالن اقتصادی 
حذف سود مرکب است که 
البته بانک هــا نیز در ظاهر 
به آن رضایــت داده اند. اما 
بررسی های موجود حاکی از اخذ سود مرکب توسط 
بانک های خصوصی از مشتریان و اصرار این بانک ها 

به گرفتن آن است.
اوایل دی ماه بود که بانک ها مکلف شــدند تنها بر 
اساس نرخ سود قرارداد اولیه و نه قراردادهای تمدید 
و یا امهال و جابه جایی و با حذف هر گونه سود مرکب 
در فرایند محاسبات، نسبت به تسویه حساب بدهی 

اقدام کنند. 
بر اســاس بند »و« تبصره )۱6( قانون بودجه سال 
۱۳۹7 بانک ها و مؤسســات مالــی و اعتباری نیز، 
چنانچه مشــتریان بدهی معوق خود را که تا پایان 
سال ۱۳۹6 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا 
پایان شهریورماه ۱۳۹7 تسویه کنند، مکلفند اصل 
و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب 
جریمه دریافت و تسویه کنند. اما در عمل آنچه در 

بانک ها شاهدیم، اخذ این سود به شیوه های مختلف 
از مشتریان است که البته گفته می شود، پیشتاز این 
امر بانک های خصوصی هستند که به نوعی تالش اند، 
کسری منابع خود را به هر شکل ممکن جبران سازند. 

گزارش ها  نشان می دهد؛ برخی از بانک ها از »سود« 
تسهیالت و »جرائم« متعلق به آن، دوباره و چندباره، 
وجه التزام گرفته انــد و روش کار هم به این صورت 
بوده که پس از پایان مدت »قــرارداد اولیه«، بانک 

باقیمانده اصل تسهیالت، باقیمانده سود تسهیالت 
و باقیمانــده جرائــم متعلقــه را جمــع زده و یک 
 تسهیالت جدید به همان مبلغ به مشتری پرداخت 

کرده است.
در همین رابطه رییس کمیســیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شورای اســالمی، با بیان اینکه 
بانک ها به ویــژه بانک های خصوصــی از موضوع 
خارج کردن ربح مرکب از تســهیالتی که به مردم 
ارائه شده ناراحت هستند، گفت: وجه التزام عبارت 
است از 6 درصد بعالوه نرخ سود مندرج در قرارداد، 
اما شــورای محترم نگهبان در مجوزی که به بانک 
مرکزی بــرای دریافت وجه التزام توســط بانک ها 
داده، تصریح کرده اســت که دریافــت وجه التزام 
 فقط بــر روی باقیمانــده اصل تســهیالت اعطائی 

مجاز است.
عضو شــورای فقهی بانک مرکزی، ادامه داد: جالب 
این اســت که وقتی پیشــنهاد حذف ربح مرکب از 
محاسبات بانکها را برای اولین بار در جلسه مدیران 
محترم بانکها با رئیس محترم مجلس مطرح کردم، 
همه مدیران بانکها از این پیشنهاد استقبال کردند و 
هیچ یک از آنها منکر استفاده از روش ربح مرکب در 

بانکهای کشور نشد.

 گرچــه حجــم زیــادی از 
ســرمایه هــای مــردم در 
بازارهــای طال، ســکه و ارز 
ســرگردان اســت و میزان 
نقدینگی روز به روز افزایش 
پیدا می کند، کارشناسان کمبود نقدینگی را یکی از  موانع 

رشد اقتصادی در سال ۹۸ می دانند.
با توجه به بی رغبتی صاحبان سرمایه برای راه اندازی 
کسب و کار آنهم در شرایط کنونی و همچنین تعطیلی 
بســیاری از بنگاه ها، پیش بینی ها از وضعیت رشــد 
اقتصادی برای سال آینده، امیدوار کننده نیست. از نظر 
برخی از کارشناسان البته بودجه سال ۹۸ این مزیت را 
داشته که وابســتگی کمتری به نفت دارد و از این نظر 
شاید درآمدهای آن قابل وصول باشد و همین هم بر رشد 
اقتصادی اثر بگذارد. اما گزارش ها و پیش بینی های دیگر 
حاکی از آینده چندان مثبتی برای رشد اقتصادی کشور 
نیست و دلیل آن نیز سهم کم بخش عمرانی از بودجه ۹۸ 

و همچنین ضعف های مدیریتی در اقتصاد کشور است.
پیش بینی صندوق بین المللی پول نیز که رشد اقتصادی 

را برای ســال ۹۸ منفی ۳.6 درصد اعالم کرده، خوش 
بینانه نیست. با این حال از دید کارشناسان اصالح برخی از 
شیوه های مدیریتی در تغییر مسیر رشد اقتصادی کشور، 

اثرگذار خواهد بود. 
در همین رابطه وزیرتعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
براساس قانون توسعه پنج ساله باید 770 هزار میلیارد 

ریال سرمایه گذاری باید در کشور صورت می گرفت تا 
بتوان به رشد اقتصادی هشت درصد رسید اما این مهم به 

دالیل متعدد در سال ۹7 انجام نشده است.
وی افزود: دولت برای جبران این مساله توسعه اشتغال 
فراگیر و اشتغال پایدار روســتایی را بصورت سیاست 

جایگزین در پیش گرفته است.

»کسب و کار« سرپیچی بانک ها  از قوانین  را   بررسی می کند

اصرار  بانک ها  به  اخذ سود  مرکب

»کسب و کار« چشم انداز رشد اقتصادی کشور در سال 98 را بررسی می کند

کمبود  نقدینگی مانع رشد اقتصادی

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد
سه مشوق  برای تولید و عرضه 

مسکن
وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه افزایش 
تسهیالت ســاخت مســکن که هفته گذشته 
بــه تصویب شــورای پــول واعتبار رســید، 
باعث ســرعت دهی به عرضه مسکن خواهد 
شــد، گفــت: افزایش ســقف تســهیالت، 
عرضــه زمیــن و کارت اعتبــاری مصالــح 
 ساختمانی ســه عامل تشــویقی برای تولید 

مسکن است.
به گزارش فارس، محمد اســالمی  گفت: یکی 
از تأکیدات جــدی وزارت راه و شهرســازی 
جریان ســازی بــرای ســرعت  بخشــیدن 
بــه تولیــد و عرضــه مســکن اســت، پس 
تســهیالتی که به ســازندگان داده می شود 
و قابلیــت انتقــال بــه خریــداران را دارد، 
هفته گذشته توســط شــورای پول و اعتبار 
 تصویب و بــه صد میلیــون تومــان افزایش 

یافت.
وی افزود: این مشوق به عالوه مشوق هایی که 
در مورد عرضه زمین و کارت اعتباری مصالح 
ساختمانی اســت، در حال نهایی شدن است، 
پس این سه مورد، سه عامل سرعت دهی برای 
تولید مســکن به ویژه برای اقشار کم درآمد و 
متوسط در نظر گرفته شــده است و اطمینان 
داریم که این اقــدام کفایت کــرده و تورم زا 
نخواهد بــود و همچنین موجــب این خواهد 
 شد که قیمت تمام شده مســکن را متناسب 

حفظ کند.
وزیر راه و شهرســازی همچنیــن در جریان 
بازدید از پروژه مترو هشــتگرد گلشهر گفت: 
مترو هشتگرد یکی از پروژه های متفاوتی است 
که در دســتور کار قرار گرفته است، اما به هر 
حال آزادسازی مســیر و امکانات فنی که باید 
برای آن در نظر گرفته می شد، به هر صورت اگر 
 چه زمان بر بوده است، اما اقدام خوبی صورت 

گرفته است.
اسالمی ادامه داد: پیشــرفت این پروژه حدود 
77 درصد است که اکثر تجهیزات و امکانات این 
پروژه تأمین شده است و در اختیار پیمانکاران 

قرار گرفته تا آنها را نصب کند.
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم بــا تزریق 
نقدینگی که بــرای این پــروژه انجام خواهد 
شــد اواســط تابســتان این پــروژه قابلیت 
بهره برداری پیدا کند، گفت: مردم باید بدانند 
که هیچ وقفــه ای در کار انجام نخواهد شــد 
و اراده ای وجــود دارد کــه هــم نمایندگان، 
اســتاندار و شــرکت عمــران شــهرهای 
 جدید اهتمــام ویژه ای بــرای اتمــام پروژه 

دارند.
وزیر راه و شهرســازی در مورد راه آهن کرج - 
قزوین نیز گفت: خط دوم راه آهن کرج - قزوین 
را شروع و در حال تکمیل آن هستیم تا بتوانیم 
قطار حومه ای را نیز برقرار کنیم تا بتوانیم در 
 آینده ترافیک اتوبان تهران - قزوین را کاهش 

دهیم.

واردات محموله های شرکت های 
فرعی شرکت ملی نفت بدون ثبت 

سفارش
گمــرک ایــران اخیــرا بخشــنامه ای را 
ابــالغ کــرده اســت کــه بــر اســاس آن 
شــرکتهای فرعــی شــرکت ملــی نفــت 
 ایران از ثبــت ســفارش واردات کاال معاف 

شده اند.
به گزارش تســنیم ،  بر اساس بخشنامه دفتر 
واردات گمــرک ایران، شــرکت های فرعی 
شرکت ملی نفت ایران از انجام ثبت سفارش 
واردات کاال مســتثنی هســتند. ظاهرا این 
معافیت بر مبنای اساسنامه شرکت ملی نفت 
ایران و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۱4 

قانون برنامه چهارم توسعه بوده است.
گفتنی است، بر اساس مکاتبات پیشین دفتر 
مقررات صــادارت و واردات وزارت صنعت، 
در شــهریور ماه امســال معافیت شرکتهای 
تابعه شرکت ملی نفت ایران از ثبت سفارش 
ابالغ شده بود. در متن نامه مدیر کل پیشین 
دفتر مقررات صادرات و واردات آمده اســت، 
عطف به مصوبه ســتاد تدابیر ویژه شــورای 
عالــی امنیت ملی بــا موضوع تســهیل در 
اجــرای پروژه های راهبردی وفــق ماده ۱0 
مصوبه هیئت وزیران موســوم به آیین نامه 
اجرایی ماده ۱4 قانون برنامه چهارم توسعه و 
همچنین ماده ۹ اساسنامه شرکت ملی نفت 
ایران کلیه شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت 

از انجام ثبت سفارش مستثنی گردیده اند.

اخبار
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازگشت کارخانه 
رنو به ایران و آغاز تولید خبر داد و گفت: احتماال هفته 
آینده بدهی خودروسازان به قطعه سازان به طور کامل 
پرداخت شــود. به گزارش ایســنا، فرشاد مقیمی در 
جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و 
کارگروه تنظیم بازار استان کرمان با اشاره به مطالبات 
قطعه سازان از خودروسازان گفت: برنامه ۱0 گانه ای 
در ستاد کل فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور مصوب 
شد که بخشی از آن ارائه تسهیالتی است که در اختیار 
خودروسازان برای پرداخت مطالباتشان به قطعه سازان 
بود که تاکنون بخشی از این تسهیالت پرداخت شده 
و انتظار داریم تا هفته آینده بدهی خودروســازان به 

قطعه ســازان به طور کامل پرداخت شود. وی با بیان 
اینکه برای مدیریت شرایط ارزی اقدام خواهیم کرد، 
افزود: یکی از برنامه های جدی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در راستای کنترل بازار این است که از این پس 
هر کاالیی که در کشور تولید شود، از طریق تعرفه یا 

ممنوعیت واردات عمل می کنیم.
مقیمی با اشاره به سرمایه گذاری یک میلیارد دالری 
شــرکت رنو در ایران، اظهار کرد: در پــی مذاکرات و 

رایزنی های صورت گرفته و همچنین با توجه به میزان 
سرمایه گذاری که شرکت رنو در کشور کرده، این نوید را 
خواهیم داد که این شرکت خودروسازی دوباره به ایران 
باز خواهد گشت و برای این مهم نیز مکانیزمی در نظر 
گرفته ایم که تولید رنو را دوباره در ایران آغاز خواهیم 
کرد. معاون وزیر صنعت گفــت: وزیر صنعت موضوع 
کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان را در دستور کار قرار 

داده است و پیگیر رفع مشکالت این کارخانه است.

وی با اشاره به پرداخت دو حقوق معوقه کارگران این 
کارخانه، بر همکاری دو طرفه تاکید کرد و ادامه داد: 
تولید ۱0 هزار تن روغن برای این کارخانه در نظر گرفته 
شده است که تاکنون قرارداد ۳000 تن آن بسته شده 
و قرارداد ۲000 تن دیگر نیز در آینده نزدیک منعقد 
خواهد شد. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با اشاره به درخواست مدیر عامل این کارخانه در 
خصوص حذف این کارخانه از لیست سیاه بانک مرکزی 
اظهار کرد: با توجه به مذاکرات ما با بانک مرکزی، رئیس 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده که 
باید همکاری دو طرفه باشد تا نام این کارخانه از لیست 

سیاه بانک مرکزی حذف شود.

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
این که چهار اســتان مرزی همجوار با عراق از مناطق 
کم تر برخوردار کشور هســتند، از انعقاد تفاهم نامه با 
کشور عراق برای فعال شدن همه بازارچه های مرزی دو 
کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، رضا رحمانی شامگاه 
چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه در برنامه تیتر امشب که از 
شبکه شش سیما پخش شد، اظهار کرد، فعال شدن 
بازارچه های مــرزی در گذرگاه هــا می تواند به ایجاد 
اشتغال در استان های خوزستان، کرمانشاه، کردستان 
و ایالم کمک کند. او با بیــان اینکه ایران به یک رابطه 
راهبردی، درازمدت و هدفدار با همسایه ها فکر می کند، 
گفت: طبق مذاکراتی که با وزیر صنعت عراق داشتیم 
در نهایت توافق شد که تا سال ۱400 حجم مبادالت 

تجاری به ۲0 میلیارد دالر برسد.
وی با بیان اینکه بیشتر حجم این مبادالت تجاری به 
نفع ایران اســت و عراق محصوالت کمی برای عرضه 
به ایران دارد، اظهار کرد: البته الزم نیســت که عراق 
حتماً محصوالتی را تولید کند، بلکه می تواند بخشی 
از نیازهای ایران را از طریق سایر کشورها تأمین کند 

و واسطه تجاری باشــد. وزیر صنعت معدن و تجارت 
)صمت( ادامه داد: یکی از مواردی که عراقی ها خیلی 
از آن اســتقبال کردند، تأسیس شهرک های صنعتی 

مشترک در مرزهای دو کشور بود.
رحمانی با اشاره به اهمیت سفر رئیس جمهور به عراق 
تصریح کرد: عراق درآمد نفتی باالیی دارد که می تواند 
در بخش های مختلف هزینه کند. همچنین گردشگری، 
صادرات خدمات فنی و مهندسی، گردشگری سالمت 
و حضور شرکت های پیمانکاری در عراق می تواند به 

ارتباط تجاری دو کشور کمک کند.

نمایشگاه دائمی کاالی ایرانی در عراق
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از ایجاد نمایشگاه 
دائمی کاالهای ایرانی در بغداد خبر داد و گفت که ایران 
تنها کشوری است که نمایشــگاه دائمی در عراق دایر 

کرده است. وی همچنین با اشاره به توافق دو کشور برای 
احداث راه آهن شلمچه - بصره اظهار کرد: این راه آهن 
عالوه بر انتقال زوار در تسهیل روابط تجاری دو کشور 
نیز ســودمند خواهد بود. رحمانی با اشاره به اهمیت 
روابط بانکی به عنوان یکی از ابزار تســهیل تجارت، از 

انعقاد تفاهم نامه بین بانک های ایرانی و عراق خبر داد.

تا سال ۱۴۰۰ صادرات به عراق دو برابر می شود
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به واردات ۱۳00 
میلیارد دالری ۱۵ کشور همسایه در سال اظهار کرد: 
تنها دو درصد این صادرات از سوی ایران انجام می شود 
که معادل ۲۵ میلیارد دالر است اما طبق هدف گذاری ها 
در دو سال آینده این صادرات باید دو برابر شود و به چهار 
درصد برسد که یک هدف گذاری معقول است. در ایران 
نسبت به صادرات ذهنیت منفی ایجاد شده و مردم فکر 

می کنند صادرات کمبود کاال را به دنبال دارد اما باید در 
فضای فرهنگی بپذیریم که صادرات به معنی توسعه 

کارخانه ها و ایجاد اشتغال است.
رحمانی با اشاره به تمایل کشــور عراق به استفاده از 
ایران در توسعه نوسازی صنایع این کشور اظهار کرد: 
باید سعی کنیم تجار و مردم دو کشور با یکدیگر ارتباط 

داشته باشند و دولت فقط نقش تسهیل گر را ایفا کند.
وزیر صمت کیفیت، قیمت و خدمــات پس از فروش 
محصوالت ســه اصل مهم در توسعه روابط اقتصادی 
عنوان کرد و گفت: صادرات محصوالت کم کیفیت و 
غیر استاندارد مانع توسعه روابط اقتصادی می شود و 

می تواند برای ما در بازار عراق رقیب ایجاد کند.
وی با بیان اینکه ثبــات در توافقنامه ها و دائمی بودن 
قراردادها خواســته دولت عراق اســت، تصریح کرد: 
تسهیل روادید تجار دو کشور می تواند به استفاده هر چه 

بیشتر ظرفیت های اقتصادی کمک کند.
رحمانی در پایان صادرات و معدن را دو بال پرواز صنعت 
کشــور خواند و گفت که توجه وزارت صمت در سال 

آینده به این دو حوزه متمرکز خواهد بود.

معاون وزیر صنعت خبر داد

بازگشت رنو  به ایران

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

بازارچه های مرزی همجوار عراق فعال می شوند
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قیمت دالر ۱۳۲۰۰ تومان شد
صرافی های بانک ها قیمت دالر را برای روز پنج شنبه، ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان اعالم کرده اند. این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۱5۰ تومان خریداری می کنند. قیمت دالر 

نسبت به قیمت های اولیه روز کاری قبل ۳5۰ تومان افزایش داشته است. برهمین اساس طی روز پنج شنبه  قیمت فروش یورو در صرافی های بانک ها، ۱5 هزار و 5۰ تومان اعالم شده 
است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ها ۱5 هزار تومان است.  5 صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱5 

تا ۲۰۰۰ دالر آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه می کنند.

تخلفات بانک ها
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

امتناع بانک ها از اجرای قانون چیز تازه ای نیست. از زمانی که دریافت سود تسهیالت از سوی بانک ها شکل قانونی به خود گرفت و بانک ها از اخذ برخی سودها، منع شدند، این موارد از سوی بانک ها دیده شده است و البته شرایط بد بانکداری 
در کشور، بسیاری از بانک ها را به سمت دریافت سود بیشتر از مشتریان برای جبران کاستی منابع برده است.

از آنجایی که در شرایط کنونی بانک های خصوصی در تنگنای مالی بیشتری نسبت به سایر بانک های دولتی قرار دارند، تخلفات  هم از سوی آنها بیشتر مشاهده می شود. به همین دلیل نه صرفا اخذ سود مرکب در این بانک ها جریان دارد، بلکه 
بلوکه کردن سپرده های مشتریان نیز جزئی از کارهای خالف قانون آنهاست. برای توضیح بیشتر این مورد باید گفت بسیاری از بانک  ها پرداخت تسهیالت به مشتریان را منوط به بلوکه کردن بخشی از سپرده آنها  می دانند و سختگیری های 

مشابه دیگر به مشتریان نیز نمونه بارز این امر است. در حالی که هم مراجع و هم بسیاری از فقها؛ اخذ سود مرکب از مشتریان را خالف شرع و قوانین اسالمی ذکر کرده اند.

عوامل رشد اقتصادی
جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی

یکی از ایراداتــی که به بودجه ســال ۹۸  از ســوی 
شــورای نگهبان وارد بود، عدم تامین منابع الزم برای 
رشد اقتصادی در ســال ۹۸  اســت. به همین دلیل 
 بعد از اصالحاتی که در بودجه انجام شــد، بخشی از 
سرمایه گذاری غیرمستقیم در بودجه ۹۸ در نظر گرفته 
شد تا نقدینگی الزم از آن برای رسیدن به میزان رشد 
اقتصادی حاصل شود. مطلب دیگر آزاد گذاشتن دولت 
برای صدور اوراق مشارکت و طرح های عمرانی است 
که مورد توجه بوده است و همین طور دولت با توجه 
به اصل 44 و واگذاری شــرکت هــای دولتی و نیمه 
دولتی و کسب درآمدها از طریق آن، می تواند به رشد 
 اقتصادی سال ۹۸ شتاب ببخشد. همچنین حذف یارانه 
دهک های درآمدی باال در بودجه ۹۸ نیز بخشــی از 
رشد اقتصادی را محقق خواهد کرد. مسئله مهم تر در 
موضوع رشد اقتصادی مدیریت دولت و باال بردن توان 
اجرایی آن اســت. تجربه مدیریت اقتصادی در کشور 
چندان خوشایند نیست و حتی با فرض اینکه دولت 
برای تامین مالی برنامه رشد اقتصادی مشکالت کمتری 
داشته باشد، برای رسیدن به مکانیزم دقیق و درست 
مدیریت در اقتصاد همچنان مشکل خواهد داشت. اگر 
دولت توان اجرایی خود را افزایش دهد، رسیدن به رشد 
حتی ۱0 درصدی در سال آتی دور از دسترس نیست. 
چرا که برخالف بودجه سال های گذشته بودجه سال 
 ۹۸ وابستگی به شدت کمتری به نفت دارد و این نشان 

می دهد حداقل تحریم، مانع رشد اقتصادی نیست.

سرمقاله

يادداشت



3 اقتصاد
ایران
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اســتارت آپ ها هماننــد 
همه کسب وکارهای فعال 
در کشــور، با چالش های 
اقتصــادی مواجهنــد و 
الجرم مجبورنــد برای بقا 
و ادامه فعالیت دســت به تصمیمات بزرگی بزنند. 
ادغام و تملک از آن دســته از اقداماتی اســت که 
باید در ســال آینده به عنوان یک ضرورت توسط 
موسسان اســتارت آپ ها به آن نگاه شود. مهدی 
نایبی، از فعاالن حوزه استارت آپی در ایران با اشاره 
به تغییر و تحوالت این حوزه در سال جاری، سال 
پیشرو را سال تنظیم و تعدیل استارت آپ ها نامیده 
و می افزاید: ما امســال خودمان را تنظیم کردیم، 
تعدیل کردیم، یعنی هزینه هــا و نیروهای اضافه 
را از بین بردیم، خیلــی از نیروها را جابه جا کردیم 
و افراد تازه را وارد سیستم کردیم، کسب وکارمان 
 را خیلی بهتــر فراگرفتیم و روی زیرســاخت مان 

کار کردیم.
به عقیده فعاالن استارت آپی در نهایت، همکاری 
باید بر اساس اهداف و چشــم اندازهای مشترک 
صورت بگیرد؛ یعنی باید بــر چیزی فراتر از روابط 
مالی صرف متمرکز باشــد. چه در استارت آپ ها 
و چه در شــرکت های بزرگ، افراد مأموریت گرا و 

افراد درآمد گرا هر دو یافت می شــوند. به منظور 
یک همکاری موفق بین اســتارت آپ  و شــریک 
باسابقه اش، الزم است که طرز فکرهای مشابه با هم 
در ارتباط قرار بگیرند. اما فراتر از آن، تجربه ما نشان 
داده است که طرز فکر مأموریت گرا برتر از طرز فکر 
درآمدگراست. زیرا طرز فکر مأموریت گرا از اثبات 
مفهومی که در شرکت های باسابقه توسعه یافته و 

یا در معرض فروش قرار می گیرد، یا در قالب یک 
استارت آپ  خودش را نشــان می دهد، محافظت 
می کند. مدیرانی که می خواهند از مزایای رشــد 
این شرکت های کوچک بهره مند شوند، باید بدانند 
تنها داشتن یک دسته چک پروپیمان برای رسیدن 
به این هدف کفایت نمی کند. همچنین نشستن به 
انتظار یک ســرمایه گذار که به شما پیشنهاد یک 

قرارداد بزرگ بدهد نیز رویکردی کاماًل اشــتباه 
اســت. نگرش درآمدگرا تنها به همین ها کفایت 
می کنــد. امــا در دنیایی که شــرکت های بزرگ 
تالش می کنند تا با اســتارت آپ ها یکی شــوند، 
ذهنیت های مأموریت گرا و داشتن چشم اندازهای 
 مشــترک به موفقیت هــای چشــمگیرتری راه 

خواهند برد.

با اینکه گوشــت قرمز و مرغ 
از نیاز های اساســی مردم به 
شــمار می رود و تنظیم بازار 
این محصوالت در شــب عید 
بسیار ضروری است اما با توجه 
به اوضاع بازار این دو کاالی ضروری متوجه می شــویم 
دستگاه های مسوول و نظارتی وظیفه خود را در این مورد 
به فراموشی سپرده اند. تنها یه هفته به آغاز سال نو باقی 
مانده در حالی که هر روز با افزایش قیمت گوشت قرمز 
مردم از دسترســی به این محصول ناامیدتر می شوند. 
حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اما 
در باره اوضاع بازار گوشت قرمز می گوید: عرضه گوشت 
مرغ منجمد و گرم را افزایش دادیم تا در دسترس مردم 
قرار گیرد. به گفته وی، هر کیلو گوشت مرغ گرم با نرخ ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ و مرغ منجمد با نــرخ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان 
در سازمان میادین میوه و تره بار توزیع می شود.ورناصری 
ادامه داد: هم اکنون در تهران باالی ۲۰۰ تن گوشت مرغ 
در سطح میادین عرضه شد، در حالیکه روز های قبل میزان 

عرضه ۱۳۰ تا ۱۴۰ تن بوده است. این مقام مسئول افزود: 
با کاهش قیمت مرغ در بازار طبیعی است که دیگر نیازی 
به توزیع مرغ منجمد در میادین میوه و تره بار نیســت.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع ۳۰ هزارتن 
گوشت مرغ طی دو ماه اخیر در بازار خبر داد و گفت: در 
مقطع قبلی هر کیلو مرغ گرم با نرخ ۹ هزار و ۸۰۰ تومان 
در بازار عرضه می شد، در حالی که طی یک ماه اخیر قیمت 
به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.وی با اشاره 
به اینکه عرضه مرغ منجمد اثر خود را بر قیمت های بازار 
طی روز های آینده خواهد گذاشــت، بیان کرد: سازمان 
حمایت نرخ مصوب هر کیلو گوشت مرغ گرم را ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومان اعالم کرده است و ما به دنبال این هستیم تا 
قیمت مرغ در خرده فروشی ها را به این رقم نزدیک کنیم.

ورناصری درباره گوشت قرمز گفت: واردات گوشت قرمز از 
کشور های مختلف در حال انجام است، ضمن آنکه واردات 
دام زنده برای تعادل بازار وارد می شــود و تا پایان هفته 
واردات گوسفند زنده با کشــتی را خواهیم داشت.وی از 
واردات نخستین محموله گوسفند زنده تا پایان هفته خبر 
داد و افزود: نخستین محموله گوسفند زنده که حدود ۵۰ 
هزار رأس است، تا پایان هفته وارد می شود و در مراحل بعد 
حدود ۹۰ هزار رأس وارد خواهد شد.مدیر عامل شرکت 

پشتیبانی امور دام ادامه داد: با واردات این دام های زنده و 
عرضه به بازار کاهش قیمت گوشت را شاهد خواهیم بود، 
ضمن آنکه در ۲ روز گذشته ثبات نسبی در بازار گوشت 
قرمز ایجاد شده است.ورناصری تعیین قیمت گوشت های 
وارداتی را بر مبنای اعداد و ارقام سازمان حمایت با حداقل 
ســود برای واردکنندگان اعالم کرد و گفت: هم اکنون 
رقمی حــدود ۴۲ هزار تومان اســت.وی وارد کنندگان 
گوشت گوسفندی را حدود ۱۷۰ شرکت اعالم کرد و افزود: 
برخی شرکت ها هم گوشت گوساله وارد می کنند که در 
مجموع ۲۶۰ شرکت وارد کننده گوشت قرمز هستند و 
طبیعی است که برخی از این شرکت ها ممکن است از توان 
و ظرفیت باالتر و سابقه بیشتری برخوردار باشد و در مقابل 

برخی دیگر از شرکت های تازه وارد، توان چندانی ندارند.
این در حالی است که یکی از قصاب ها در وصف این شرایط 
می گوید "امروز آنقدر اوضاع وخیم شــده که برخالف 
روزهای پایانی اسفند پارسال نه تنها توان خرید گوشت 
قرمز به اندازه کافی را نداریم، بلکه کسی نمی تواند آن را 
به اندازه دلخواه برای خــود و خانواده اش خریداری کند. 
این در حالی است که سال گذشته تمام یخچال و حتی 
فضای بیرون از یخچال قصابی ها پر از الشه های گوشت 
قرمز گوسفندی بود و آنقدر خرید و فروش رونق داشت 

که نمی توانستیم چند دقیقه وقت برای استراحت داشته 
باشــیم، اما در این روزها نه تنها دیگر خبری از آن رونق 
نیست، بلکه فروش چند تکه الشه هم که روزانه خریداری 
می کنیم، چند روز طــول می کشــد." در حال حاضر 
قیمت های عجیب و غریبی در بازار به چشم می خورد. به 
عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در اسفند سال 
گذشته حدود ۸۰۰۰ تا ۹,۰۰۰ تومان بود که هم اکنون 
با افزایش دو برابری به حدود ۱۸ هزار تومان رســیده و 
قیمت یک کیلوگرم پای مرغ به کیلویی ۷,۰۰۰ تومان 
رسیده است.در چنین شرایطی نه تنها ردی از آثار نظارت 
دستگاه های متولی در بازار دیده نمی شود، بلکه هر روز 
قیمت های جدیدتری در بازار ثبت می شود که این موضوع 
فقط به بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ هم ختم نمی شود. 
البته این قصاب در این باره هم صحبت های قابل توجهی 
مطرح کرده و می گوید "در سال گذشته با توجه به این که 
قیمت ها چندان باال نبود و مردم توان خرید داشتند، یک 
قصابی می توانست برای شــب عید قدری سود خود را 
بیشتر در نظر بگیرد و صدای کسی هم در نمی آمد! البته 
نظارت چندانی هم صورت نمی گرفت، اما در شرایط کنونی 
قصاب ها دیگر جرأت افزایش قیمت را هم ندارند، چرا که 

با همین قیمت ها هم کسی توان خرید گوشت را ندارد."

سال آینده سال تنظیم و تعدیل كسب و كارهای نوپا خواهد بود

بازی  برد- برد  ادغام  استارت آپ ها

با وجود فعالیت 2۶۰ شركت وارد كننده گوشت قرمز افزایش قیمت ها ادامه دارد

تغییر روزانه قیمت گوشت در تابلوی قصابی ها

شکست دولت در تنظیم بازار گوشت قرمز
اردشیر عظیمی، کارشناس اقتصادی

افزایش قیمت گوشت گوسفند در حالی در بازار صورت گرفته که مدت ها قبل فعاالن این بازار در باره افزایش قیمت آن هشدار های الزم را داده و از مسئوالن خواسته بودند برای این امر راهکار هایی در نظر بگیرند تا این بازار دچار چالش 
نشود. در حال حاضر در کشور انتقال قیمت بین سطوح تولید کننده )مزرعه( و خرده فروشي گوشت نامتقارن است و این امر نشان مي دهد افزایش قیمت تولید کننده، که منجر به کاهش حاشیه بازاریابي بازار گوشت قرمز مي شود، نسبت 
به کاهش قیمت هاي تولید کننده )مزرعه(، که موجب افزایش حاشیه بازاریابي در بازار گوشت قرمز ایران مي شود، خیلي سریع تر به قیمت هاي خرده فروشي منتقل مي شود.  بنابراین شاهد افزایش بی رویه قیمت ها در بازار هستیم. از 
طرفی دیگر قاچاق دام زنده هم که به دلیل افزایش نرخ ارز، برای قاچاقچیان سودآور و جذاب شده به این گرانی ها دامن زده است. به همین دلیل کمبود دام زنده در میادین موجب شده تا عرضه نتواند پاسخگوی تقاضا در این بخش شود و 
قیمت روند صعودی به خود بگیرد هر چند دولت سعی کرد با واردات گوشت قرمز این کمبود را جبران و قیمت را متعادل کند اما، تا بدین جا موفقیتی نداشته است. بنابراین یک مشکل اصلی قاچاق و یکی دیگر توزیع نامناسب گوشت های 
وارداتی برای کنترل بازار است. مشکل سوم افزایش سازمان یافته و کاذب قیمت داخلی دام است. چرا که عده ای از طریق شبکه های مجازی قیمت را به شدت به صورت روزانه سازماندهی و این قیمت را به همدیگر اطالع رسانی می کنند. 

چهارمین مشکل ما، آمارهای نادرست از وضعیت تولید کشور است. 

ضرورت تغییر مدل کسب و کارها به یک مدل کم هزینه تر
کریم آقاجانی، کارشناس استارت  آپ 

در کشور ما همواره شاهد ظهور  استارت آپ ها هستیم که به دلیل مشکالت فراوان در مسیر پیش رو قادر به ادامه حیات نیستند. از طرفی برخی از کسب و کارهای نوپا نیز به دلیل نبود سرمایه گذار و حمایت های مالی به ضرردهی 
افتاده اند که موضوع ادغام را برای آنها ضروری می کند. با وجود رشد مجموع درآمد ساالنه، همه استارت آپ ها هم موفق نیستند و درواقع، اغلب آن ها شکست می خورند. از طرفی، اگر استارت آپ ها و شرکت های باسابقه به جای رقابت 
با هم همکاری کنند، میزان موفقیت هردو افزایش می یابد. آن ها می توانند مهارت های منحصربه فرد و ارزشمندشان را با هم به اشتراک بگذارند. استارت آپ ها از نظر خلق ایده و ایجاد مفهوم برای ایده جدید برتر هستند و با موفقیت این 
کار را انجام می دهند اما شرکت های بزرگ تر از نظر توسعه مفهوم و بسط ایده تا بازار موفق تر عمل می کنند. این یک بازی برد- برد برای کسب و کارهای تازه ظهور کرده است تا بتوانند خود را باال بکشند و برای ارائه خدمات و محصوالت 
به بازارها موفق تر عمل کنند.  استارت آپ های جدید که هنوز جان نگرفته و هنوز زیرساخت هزینه ای را شروع نکرده اند به شدت با کمبود سرمایه مواجهند. سرمایه گذارها ترجیح می دهند منابع خود را صرف استارت آپ هایی کنند که 
مرحله اولیه را پشت سر گذاشته اند. در واقع، انتخاب آنها از سمت استارت آپ های نوپا به استارت آپ های قدیمی تر تغییر کرده است که همین مورد ضرورت ادغام و تملک را جدی تر می کند. به هر ترتیب  در این شرایط اقتصادی همه 
فعالیت ها آسیب می بینند و در این میان استارت آپ ها که ساختار کسب و کاری جدیدی دارند، زودتر از بقیه آسیب می بینند. البته برخی از استارت آپ ها درصدد هستند با تغییر مدل کسب و کارشان به یک مدل کم هزینه تر، این تنگنای 

اقتصادی را پشت سر بگذارند که یکی از مدل های کم هزینه تر ادغام با شرکت های بزرگ تر و قدرتمندتر است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

ظاهرا داســتان گوشــت قرمز این بار در حال تحقق 
یافتن برای گوشــت مرغ اســت. دبیر ستاد تنظیم 
بازار با بیان اینکه درباره قیمت مرغ مسئوالن وزارت 
جهادکشاورزی باید پاسخگو باشند، گفت: مرغ وارداتی 
برای تنظیم بازار طی روز های آینده می رسد.مدت زمان 
زیادی از افزایش بی سابقه قیمت گوشت قرمز در کشور 
نمی گذرد که قیمت مرغ نیز در حال تبدیل شدن به 
سرنوشت گوشت است و طی مدت کوتاهی قیمت این 

ماده پروتئینی شتاب زیادی به خود گرفته است.
بررسی ها نشان می دهد قیمت مرغ طی یک ماه اخیر 
حدود ۳ هزار تومان افزایش داشــته است و در حال 
حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ به ۱۷ هزار تومان رسیده 
است.طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم 
مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است و پیش تر 
عباس قبادی معاون وزیر صنعت و دبیر ستاد تنظیم 
بازار گفته بود، هیچ خرده فروشــی حق فروش بیش 
از قیمت مصوب را ندارد.اما، بازدید از واحد های خرده 
فروشی خالف این موضوع را ثابت می کند و خبری از 
مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی در بازار نیست و کسی هم 

به اولتیماتوم معاون وزیر صنعت توجهی نکرده است.
در حالی قیمت مرغ در بازار به طور چشمگیری در حال 
افزایش است و قیمت به ۱۷ هزار تومان رسیده، محمود 

حجتی وزیر جهادکشاورزی در جدیدترین اظهارنظر 
اعالم کرد: تولید گوشت سفید در کشور افزایش یافته 
و ذخایر مرغ منجمد نیز داریم اما، متاســفانه در این 
زمینه بازار سیاه وجود دارد و برخی به ویژه در تهران 
سوء اســتفاده می کنند که باید با آن ها برخورد شود.

وزیر جهاد کشــاورزی از کسانی که در عرضه گوشت 
سفید دست دارند خواسته بود از فرصت شب عید سوء 
استفاده نکنند و روحیه نوع دوستی را در خود تقویت 

کنند و با مردم مهربانتر باشند.
در همین باره عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار در 
پاسخ به این سئوال که قیمت مرغ طبق مصوبه تنظیم 
بازار باید ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، اما چرا در بازار 
۱۷ هزار تومان به فروش می رسد، اظهار کرد: درباره این 
موضوع باید مسئوالن وزارت جهادکشاورزی پاسخگو 
باشند و موضوع مرغ مربوط به این وزارتخانه است. دبیر 
ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه ما در موضوع تنظیم بازار 
بسیار تذکر دادیم که با این پدیده برخورد شود، افزود: 
حجم زیادی از ذخایر وجود دارد که توزیع می شود تا 
قیمت فروکش کند.وی ادامه داد: همچنین مقرر شده 
عالوه بر استفاده از ذخایر از محل مرغ وارداتی که طی 
روز های آینده می رسد نیز توزیع صورت گیرد تا بازار به 

گونه ای مدیریت شود که مشکل برطرف شود.

با الزام سازمان تنظیم مقررات، مخابرات موظف شد، 
حداکثر یک ماه پس از درخواست متقاضی، خط تلفن 
ثابت در نواحی شــهری را دایر کرده و تحویل دهد، 
در غیر این صورت، متقاضی می تواند شکایت کند. 
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، وحید مختاری مدیرکل نظارت 
بر خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری 
اظهار داشت: با توجه به الزامات پروانه ای پیش بینی 
شده برای شرکت مخابرات ایران و در راستای تحقق 
دولت الکترونیک و تسهیل در دسترسی متقاضیان 
به سرویس تلفن ثابت، سامانه ثبت نام اینترنتی تلفن 
ثابت شرکت مخابرات در سال گذشته راه اندازی شده 
است و در حال حاضر متقاضیان می توانند به صورت 

الکترونیکی برای تلفن ثابت ثبت نام کنند.
وی تصریح کرد: عالوه بر ســامانه ثبت نام اینترنتی 
متقاضیان خط تلفن ثابت در سطح کشور می توانند 
با مراجعه به دفاتر امور مشــترکان و دفاتر پیشخوان 
دولت برای ثبت نام ســرویس تلفن ثابــت و دریافت 
کد رهگیری اقدام کنند و با اســتفاده از کد رهگیری 
وضعیت دایــری خط تلفن درخواســتی خــود را 
پیگیری کنند. مختاری تاکید کــرد: در صورتی که 
عوامل فروش شــرکت مخابرات ایران درخواســت 
حضوری متقاضی را برای ثبت ســرویس تلفن ثابت 
 نپذیرند متقاضی می تواند با مراجعه به آدرس اینترنتی
 www.195.cra.ir و یــا تماس با ســامانه تلفنی 

رسیدگی به شکایات ۱۹۵، شکایت خود را ثبت کند.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: ماهواره مخابراتی 
»ناهید ۱« در سال ۹۸ در مدار قرار می گیرد و ماهواره 
مخابراتی »ناهید ۲« تا پایان سال ۹۸ تحویل کارفرما 
می شود.به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
حســین صمیمی با اشــاره به برنامه های سال آتی 
پژوهشگاه فضایی اظهار کرد: پژوهشگاه فضایی ایران 
پنج پروژه کلیدی دارد که طبــق برنامه باید به انجام 
برسد که از دستاوردهای مهم در حوزه فناوری فضایی 
کشور اســت. وی با اعالم اینکه مدل پروازی ماهواره 
»ناهید ۱« ساخته شده است و در سال ۹۸ در مدار قرار 
می گیرد، افزود: مدل مهندسی پروژه ماهواره سنجشی 
پارس ۱ ساخته شده و ســال آتی، باید مدل پروازی 
این ماهواره آماده تحویل شود.صمیمی یکی دیگر از 
پروژه های مهم پژوهشگاه را سامانه بلوک انتقال مداری 
)سامان( اعالم کرد و گفت: مدل پروازی این طرح باید 
در سال ۹۸ آماده شود و همچنین بالن مخابراتی )بام( 

در نیمه اول سال ۹۸ به بهره برداری می رسد.
رئیس پژوهشــگاه فضایی ایران با بیان اینکه ماهواره 
مخابراتی »ناهید ۲« پایان سال بعد تحویل کارفرما 
می شود، تصریح کرد: در کنار این پروژه های کلیدی، 
پروژه های توســعه فناوری دیگری در پژوهشگاه در 
دست اجرا اســت که در جهت دســتیابی به اهداف 

راهبردی تعریف شده اند.صمیمی با تاکید بر تعامل 
سازنده پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی کشور گفت: ما پروژه های متعددی را بنا بر 
قراردادهای منعقده با این مراکز در دست اجرا داریم و 
از دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز حمایت می کنیم.
وی با اشاره به همکاری با ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی و جهاد کشاورزی گفت: تفاهم نامه ای با سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی برای تهیه سند آمایش کشور 
امضا شده است که متخصصان مرکز تحقیقات فضایی 
پژوهشگاه در حال انجام آن هســتند و همچنین با 
وزارت جهاد کشاورزی هم در حوزه پایش محصوالت 
کشاورزی مذاکره کرده ایم و گزارشات بسیار مفیدی 
را در این مورد با استفاده از فناوری سنجش از دور در 
اختیار مدیران ارشــد این وزارتخانه و دیگر مقامات 
مســئول کشــوری قرار داده ایم.رئیس پژوهشگاه 
فضایی کشور با اشاره به همکاری پژوهشگاه با سازمان 
هواشناسی گفت: این سازمان نیازهای خود را در حوزه 
رادار هواشناســی و رادیو ســوند به پژوهشگاه اعالم 
کرده که در دست بررسی و اجرا است.وی افزود: اینکه 
سازمان ها با کاربرد فناوری فضایی در تأمین نیازهای 
خود آشنا شده اند، فرصت مغتنمی برای ما به وجود 
آورده است تا در اسرع وقت پاسخگوی نیاز آنان باشیم.

دبیر ستاد تنظیم بازار:

وزارت جهادکشاورزی باید پاسخگوی قیمت مرغ باشد

سازمان تنظیم مقررات رادیویی اعالم كرد

امکان شکایت از مخابرات در صورت نپذیرفتن ثبت نام حضوری تلفن ثابت

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران خبر داد

ماهواره مخابراتی »ناهید ۲« تا پایان سال ۹۸ ساخته می شود

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139760310006022457  مــورخ 97/12/04 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی به نام پانته آ عالئی پویا فرزند حسن،  
ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 220 متر مربع پالک 2417 فرعی 
از 1 اصلی واقع در قریه امیرآباد بخش 10 ثبت نور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشــند باید از تاریخ انتشار 
آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد بدیهی 
 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
نوبت اول 97/12/11

نوبت دوم 97/12/25
م الف: 97/160/6501

حسن یوسفی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور
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زماني كه براي نخســتين بار اقدام به راه اندازي يك كسب  و كار مي كنيد در 
حقيقت فعاليتي تهديدآميز را آغاز كرده ايد. شــما با بسياري از چالش ها و 
ناهمواري هايي در طول مسير راه اندازي كسب  و كار خود مواجه خواهيد شد 
كه هرگز يك كسب وكار استقراريافته با آن روبه رو نشده است و نگراني از بابت 
آنها ندارد. شما با محدوديت منابع، نبود هيچ نوع شهرت، نگراني بابت جريان 
نقدي و با اطالعات محدود از بازار هدف خود مواجه هستيد. زماني  كه به اين 
جريان نگاه مي كنيد به نظر غيرممكن مي رسد كه بتوان با وجود اين مشكالت 
براي جذب كاربران با شركت هاي بزرگ رقابت كرد. حتي اگر شما مطمئن 
باشيد كه تقاضايي داريد كه فقط شما قادر هستيد به آن پاسخ دهيد، به دليل 
محدوديت هاي ذاتي يك اســتارت آپ، تبديل به مجموعه اي از نقاط ضعف 

براي شما شده و باز هم نمي توانيد با يك شركت بزرگ رقابت كنيد. 
اما اين يك روي سكه است كه شــما مي بينيد. حقيقت ماجرا اين است كه 
استارت آپ ها در كنار اين محدوديت ها داراي نقاط قوت بسيار بزرگي هستند 
كه شايد به شــكل واضح و روشن مشخص نباشــد به خصوص زماني  كه در 

مواجهه با يك بحران هستيد. 
در ادامه به پنج نقطه مثبت استارت آپ ها در مقايسه با كسب  و كارهاي بزرگ 

اشاره مي كنيم: 

۱. چابكي
استارت آپ ها جوان و بدون ساختار رسمي خاصي هستند. 

ممكن است طرح عملياتي سفت و سختي داشته باشيد؛ 
ولي هيچ نوع محدوديتي براي پياده سازي آن در راه 

شما وجود ندارد. شركت هاي بزرگ مجبورند 
كه مدل مشابهي را براي خود حفظ كنند 
و در تالش هســتند تا سطح وسيعي از 
مجريان، سرمايه گذاران و مشتريان را 
براي خود حفظ كنند تا آنها را در سطح 
مطلوبي از رضايت نگه  دارند؛ اما براي 
يك استارت آپ، مي توانيد هر آنچه 
خواســتيد در كســب  و كار خود به 

اجرا برسانيد. 
اين چابكي زماني خود را بهتر نشان 

مي دهد كــه اختاللي 
در صنعــت رخ داده 

باشــد مثــال يك 
تكنولوژي جديد 
در حال توســعه 
اســت يــا يك 
رقيب جديد در 
حال ظهور باشد. 
ي  كت ها شــر
بــزرگ مجبور 

به پذيرش اثرهاي 
اين تغييرات بوده و 

به كنــدي از خود 
واكنش نشان 

؛  هند مي د
امــا يك 

استارت آپ مي تواند به 

سرعت به تغييرات پاسخ دهد و اگر الزم باشد همه  چيز را از نو بازسازي كند. 

۲. تركيب تيم ها
فضاي خاصي در شركت هاي بزرگ وجود دارد. زماني كه در بيشتر كسب  و 
كارهاي بزرگ مشغول به قدم زدن هســتيد، مجموعه ديوارها و بخش هاي 
اداري را مشــاهده مي كنيد كه از هم جدا شده  اند. پرســنلي كه در بخش 
حسابداري كار مي كنند، همكاران خود در بخش بازاريابي را نمي شناسند يا 

مديرعامل شركت ممكن است افراد زيردست خود را به طور كامل نشناسد. 
در يك استارت آپ، شما چاره اي نداريد جز اينكه با ديگر اعضاي تيم خود در 
ارتباط باشيد. تيم شما ممكن است از سه نفر يا تعداد بيشتري تشكيل شده 
باشد، در هر صورت به  شــكل نزديك تري در كنار هم هستيد و روابط كاري 
قوي تري خواهيد داشت. در اين حالت بهره وري اعضاي تيم بيشتر می شود و 
رضايت بيشتري نسبت به شغل خود دارند و كاري با قابليت اطمينان بيشتر 

ارائه مي دهند. 

۳. بوروكراسي كمتر
در شركت هاي بزرگ همه  چيز بايد رسمي سازي شوند. هر ثانيه از فرايندهاي 
موجود مستندســازي شــده و همه  چيز تحت قاعده هاي مشخصي اداره 
مي شود. معموال زماني  كه بخواهد تصميمي در اين سازمان هاي بزرگ گرفته 
شود، بايد تحت نظارت شديد توسط چند نفر و در چند بخش مختلف مورد 
ارزيابي قرار بگيرد. در حقيقت اين بوروكراسي سبب كند شدن امور شده و 

حتي فرايندهايي را دربر گرفته كه هيچ گاه نيازي به رسمي  شدن نداشتند. 
اســتارت آپ ها فاقد هر نوع فراينــد بروكراتيك غيرضروري بــوده كه در 
شــركت هاي بزرگ در جريان اســت. به خاطر همين ويژگي است كه در 
استارت آپ ها تصميم ها با سرعت زيادي گرفته می شود و فرايندهاي كاري 

با اثربخشي باالتري ادامه مي يابند. 

۴. قيمت گذاري رقابتي
قيمت گذاري از جمله مباحث دشواري است كه نيازمند 

بحث و بررسي زيادي است. هر صنعت بايد فاكتورهاي 
مختلفــي را در زمان قيمت گــذاري مدنظر قرار 

دهد. به طــور مثــال در توســعه محصوالت 
غذايي، شــركت هاي بزرگ 

داراي مزيت هــاي 
قيمت گــذاري 

هســتند 

چون امكانات زيــادي در اختيار آنها بوده و اين توانايــي را دارند كه بتوانند 
فعاليت هاي بزرگ تري را شروع و پول زيادي را براي خود صرفه جويي كنند. 
با اين حال، در بسياري از صنايع، استارت آپ ها داراي مزيت هاي خاص خود 
در قيمت گذاري هستند. استارت آپ ها هزينه سربار كمتري دارند. با توجه 
به تعداد پرسنل كمتر از منابع كمتري هم براي توسعه محصوالت و خدمات 
خود استفاده مي كنند. بنابراين مي توانند محصوالت و خدمات مشابه رقيبان 
را به شكلي تهاجمي قيمت گذاري شــكل دهند. همچنين استارت آپ ها از 
انعطاف پذيري خاصي در كار خود بهره برده اند؛ به طوري كه راه براي مذاكره 
بر سر قيمت باز بوده و مي توانند مشتريان بيشتري هم با اين روش حفظ كنند. 

۵. هويت
سرانجام آخرين مزيت رقابتي كه شايد بيشترين اهميت هم دارد مربوط به 
هويت استارت آپ شماست. استارت آپ ها از تعداد پرسنل كمتري برخوردار 
هستند. بنابراين تمايل دارند به هويتي در برند خود دست يابند كه براي آنها 
در دسترس بوده و بتوانند با آن ارتباط برقرار كنند. كارمندان استارت آپ ها به 
نسبت كسب و كارهاي بزرگ حقوق كمتري دريافت مي كنند؛ ولي از آزادي 
 عمل بيشتري برخوردار هستند و به شكلي فعال همه در كنار هم كار مي كنند. 
بنابراين آنها شادتر بوده و از كار خود بيشتر لذت مي برند. بسياري از مشتريان 
به طور طبيعي جذب استارت آپ ها مي شــوند، به اين دليل كه آنها از تازگي 
و جديد بودن محصوالت و خدمات استقبال مي كنند و عاشق اين ويژگي ها 

هستند. 
گفته شد، به عنوان يك مزيت در از نقــاط قوتــي كــه در باال 

خود اســتفاده كنيــد. رقباي سال هاي اوليه استارت آپ 
با دسترسي زيادي كه به شــما ممكن اســت 

مختلف دارند، شما را منابــع و امكانات 
كنند؛ اما چابكي دچار مشــكل 

موقعيت  خاصي كـــه و 
نوعــــي داريــد 
ل  د را بـــــه تعا

قي شــكلي  تفــا ا
د بــراي شــما  يجـــــا ا
اگر شــما از مي كنـــــد. 

استراتژي هايي 
اســـــــتفاده 
كنيــد كــه بــر 
ايــن مزيت هاي 
استارت آپ تمركز 
داشته باشد، در 
بلندمــــــدت 
مي توانيد مسير 
موفقيـــــت و 
كاميابي را بهتر 

طي كنيد. 

پنج مزيت  رقابتي  استارت آپ ها  نسبت  به  شركت هاي بزرگ

بازاريابي اخالقي چيست؟
بازاريابي اخالقي بيشتر از اينكه يك استراتژي 
بازاريابي باشــد، نوعي فلســفه است كه روي 
تمام جنبه هاي بازاريابي تاثيــر مي گذارد. در 
اين شيوه كارفرمايان به دنبال ترويج صداقت، 
عدالت و تعهــد در تبليغات خود هســتند. با 
توجه به انتزاعي بودن مفهوم اخالق، صحبت 
كردن در اين خصوص بســيار چالش برانگيز 
و دشوار است، چون ممكن اســت تعريف هر 
شــخص از كار خوب با تعريــف و نظر ديگري 
كامال متفاوت باشد. به همين دليل، در بازاريابي 
اخالقــي با فهرســتي از قوانيــن و روش هاي 
مدون روبه رو نيســتيم، هرچند مجموعه اي از 
دســتورالعمل هاي كلي و عمومي براي كمك 
به شركت ها و صاحبان كسب وكار وجود دارد 
كه مي توانند استراتژي هاي جديد بازاريابي را 
براساس آن ارزيابي كنند. بازاريابي اخالقي مزايا 
و معايب بسياري دارد. تبليغ غيراخالقي اغلب 
به همان اندازه كه غيراخالقي است، تاثيرگذارتر 
نيز هست. تا زماني كه رفتار غيراخالقي خالف 
قانون محســوب نشود، شــركت هاي زيادي 
از شــيوه تبليغ غيراخالقي بــراي پيروزي در 
بــازار رقابت اســتفاده مي كنند. بســياري از 
افراد قرص هــاي رژيمي را با وجــود اينكه به 
ندرت اثرگذار هســتند، خريداري مي كنند و 
علت تمايل افراد بــه خريد اين گونه قرص ها را 
نمي توان بي ارتباط با ادعاهاي عجيب و غريب 
و باورنكردني شركت هاي فروش اين قرص ها 
دانست، چنين شــركت هايي با اين روش هاي 
دروغين مشــتري را فريب مي دهند. حال اگر 
برخي از ايــن كمپاني ها بخواهنــد متعهد به 
روش هاي اخالقي بازاريابي باشند، به احتمال 
زياد از بازار رقابت كنار گذاشته مي شوند. البته 
شــركت هايي كه به دنبال ارائه تصوير خوبي 
از خودشان هســتند و برنامه بلندمدتي براي 
معرفي و توســعه روابط خود با مشتري دارند، 
بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه با استفاده 
از روش هاي اغواكننده براي جلب مشــتري، 
خيلي زود اعتماد مشــتري را از بين مي برند و 
شكست مي خورند. طرفداران يك برند خاص 
از اينكه مورد فريب قرار گيرند، متنفر هستند. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

با نگاهي به كسب وكارهاي مختلف، مشاهده مي شود كه بسياري از 
كارمندان و كاركنان به دليل نداشتن انگيزه به مسائلي مثل بي ميلي 
به كار، خســتگي زودرس يا روزمرگي دچار مي شــوند. بنابراين 

مي تواند فراتر از تصور باشد. اگر تاثير جمالت انگيزشي 
تاثير صاحب كسب وكار  مي توانيد  هستيد، 

تمرين شگفت انگيز  و  تكــرار 
ت  انگيزشي را در جمال

ببينيد.  عمل 
است  كافي 
اين جمالت 
بخوانيد،  را 
بــراي مدتي 
آنها را تكرار 

كنيد و قبل و بعد از آشــنايي با اين جمالت را بــه ياد بياوريد. چه 
مدير باشــيد در گروه كاركنان و ســرمايه گذاران شركت ايجاد 
انگيزه مي كنيــد و چه فردي در جمع خانواده يا دوســتان، وقتي 
 انگيزه خود را حفــظ مي كنيد، همه  افراد در كنار شــما رشــد 

خواهند كرد.
 انگيزش عاملي اســت براي افزايــش اعتمادبه نفس افراد و خلق 
ايده هاي نو. جمالت انگيزشي در هرم مازلو چطور تعريف مي شود؟ 
همه افراد به طور يكسان برانگيخته نمي شوند و هريك در سطحي از 
نيازها قرار دارند كه بايد موردتوجه قرار گيرد. يكي از اساسي ترين 
اين نيازها، نياز به تحسين و احترام است كه انگيزش در همين دسته 
جاي مي گيرد. بنابراين توصيه مي كنيم براي چند ماه خود جمالت 
انگيزشي فوق العاده را يادداشت و هر روز دستكم تعدادي از آنها را 

با خود تكرار كنيد. 

انگيزش و جمالت انگيزشي چه تاثيري دارند؟

ي
اك

وس
 كي

ت
ابر

ر
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فرضيه استارت آپي خود را بيازماييد
مي توان گفت ايده هاي نو زماني به موقعيت چيرگي بر بازار مي رسند كه 
عمال تبديل به كليشه شده باشند. اين اتفاقي است كه به عقيده ديويد تتن 
براي خود ايده »استارت آپ ناب« هم رخ داده است؛ فلسفه اي كه براساس 
آن براي يافتن مدل كسب و كار، به استارت آپ به چشم يك آزمايش علمي 
نگريسته مي شود. اين مفهوم كار خود را به عنوان يك ايده نو آغاز كرد و 
بعد آنقدر معروف شد كه حاال آن را از بديهيات اين حوزه مي شماريم. در 
همين راستا، بسياري از مشاوران حوزه استارت آپ ها به مراجعه كنندگان 
خود توصيه مي كنند پيش از آنكه دست به كار شوند، ايده هاي خود را به 

انواع و اقسام روش هاي گوناگون بيازمايند. 
اما چالش اينجاســت كه بــراي آزمودن فرضيه خــود از چه روش هايي 
مي توانيم بهره بگيريم؟ در ادامه ۱۰ مورد از اين روش ها را خواهيد خواند.

قدم اول: سنجش مساله و بازار
۱. بالگ نويسي درباره موضوع براي عموم

اين كار به شما كمك مي كند از ســوي مخاطبان تان بازخورد هاي كيفي 
و شخصي دريافت كنيد. بعدها براي جمع آوري بازخوردهاي كمي )مثل 
نتايج و معيار هاي قابل سنجش( به آنها نياز خواهيد داشت. همچنين بايد 

گفتگوي رودررو با مشتريان را نيز مد نظر قرار دهيد. 
۲. طرح پرسش روي ابزار هاي آنالين بحث و گفتگو

به آنچه كاربران براي گفتن دارند، گوش كنيد. بسياري از مشتريان دوست 
دارند بازخورد هاي خود را به گوش شما برسانند؛ اما بايد كسي باشد كه در 
وهله اول از آنها چيزي بپرسد. به سراغ پلتفرم هاي سوال و جواب آنالين، 
يا تاالرهاي گفتگو برويد و از كاربران سوال بپرسيد. مي توانيد با سوال هاي 
كلي مثل اينها شروع كنيد: »چطور مي شود اين مشكل را برطرف كرد؟«، 
»شركت هاي ســرمايه گذار خطرپذير و ســرمايه گذاران خصوصي براي 
مديريت ارتباط با مشتري )CRM( از چه ابزار هايي استفاده مي كنند؟« 

اين كار باعث مي شود هم رقبا و هم مشتريان خود را بهتر بشناسيد. 
۳. نظرسنجي از طريق پيشنهاد هاي تشويقي

رساندن نظرسنجي به دســت پايگاه مشــتريان، راه فوق العاده اي براي 
بازخورد گرفتن و آگاهي از نيازهاي آنهاســت. براي مثال، پيشنهادهايي 
مثل »۲۰ درصد تخفيف هنگام عرضه اوليه«ي محصولي كه هنوز عرضه 
نشده، به راحتي به شما نشــان خواهد داد مشتري تا چه حد خواهان آن 

محصول است و چقدر تقاضاي واقعي براي آن وجود دارد. 
۴. ثبت پيش سفارش

 Kickstarter و Indiegogo پلتفرم هاي جمع  ســپاري مالي مثــل
ســنجش و اندازه گيري تقاضاي بازار براي محصوالت و خدمات را تا حد 
قابل توجهي تسهيل كرده اند. با توصيف ويژگي هاي محصول خود و ارائه 
آن در برابر ميليون ها مخاطب، كارآفرينان قادر خواهند بود ديد نســبتا 
مناســبي از واكنش احتمالي جمعيت خارج از آن پلتفرم نيز به دســت 
بياورند. از طرف ديگر، بازخورد ها و سوال هاي آني كه روي اين پلتفرم ها 
مطرح مي شود، مي تواند به استارت آپ ها كمك كند مشكالت احتمالي 

كارشان را پيدا كنند و پيش از رشد، آنها را برطرف سازند. 
۵. استفاده از تبليغات آزمايشي

از پتانسيل پلتفرم هاي تبليغاتي آنالين استفاده كنيد. براي اين پلتفرم ها 
تبليغاتي متنوعي تدارك ببينيد كه مخاطب را بــه صفحه اي با ثبت نام 
ايميلي يا حتي ثبت پيش سفارش ســوق دهند. امتحان كنيد و ببينيد 
كدام تبليغ ها اثربخش تر هستند. حتي مي توانيد مثال نام محصول خود را 
با در نظر گرفتن نرخ تبديل تبليغات مختلف انتخاب كنيد. صرفا به ايميل 
جمع كردن اكتفا نكنيد. جمع آوري داده از طريق نظرسنجي هاي كوچك 
را نيز امتحان كنيد. تحليل تقاضاي مشتريان از اين طريق نتيجه به مراتب 

بهتري دربر خواهد داشت. 

قدم دوم: بررسي راه حل
۶. امتحان كردن نسخه هاي مختلفي از وب سايت

طراحي و تجربه كاربري، به طور قطع در نگاه مشتري به استارت آپ شما 
و محصوالت آن نقش مهمي دارد. بنابراين مدل هاي مختلفي را روي آن 
امتحان كنيد. با هر بار امتحان، داده هاي به دست آمده از رفتار كاربران را 
بسنجيد. كمپين هاي A يا B هم مي توانند نتيجه خوبي داشته باشند به 
اين معنا كه دو گزينه را در برابــر يكديگر امتحان و گزينه بهتر را انتخاب 

كنيد. 
۷. صحبت كردن با كاربران واقعي محصول بتا

كســاني كه محصــول بتاي شــما را تســت مي كننــد به طــور بالقوه 
مي تواننــد نقــش طناب نجات شــما را داشــته باشــند. با اســتفاده 
 از ابزارهــاي گوناگــون ديگران را بــه امتحان كردن اســتارت آپ خود 

تشويق كنيد. 

قدم سوم: بازاريابي
۸. تحليل نحوه استفاده كاربران از سايت

بررسي كلماتي كه بيشــترين توجه را از ســوي مخاطبان شما دريافت 
مي كنند مي تواند ديد خوبي نســبت بــه بازار هدف تان به شــما بدهد. 
گوگل آنالتيكس ســايت خود را زير و رو كنيد و از تمام اطالعات آن مثل 
رهگيــري، اطالعات جمعيت شــناختي، بخش بنــدي عالقه مندي ها و 

تحليل هاي همگن، نهايت بهره را ببريد. 
۹. تجزيه و تحليل موفق ترين كمپين بازاريابي

درســت همان گونه كه بايد كاربران نهايي خود را بشناسيد، درك رفتار 
افراد تاثيرگذاري كه بــر كاربران نهايي تان اثرگذار هســتند نيز اهميت 
دارد. ابزارهاي مختلفي براي تحليل شــبكه هاي اجتماعي وجود دارند 
كه مي توانند در اين كار به شــما كمك كنند، از جمله Copromote و 

 .Bottlenose
۱۰. امتحان كردن تمهيدات ارجاع مشتري

برنامه هاي ارجاع مشــتري )referral( مي توانند راه فوق العاده اي براي 
جذب مشــتريان جديد، در عين حفظ مشــتريان قبلي باشند. اين نوع 
تمهيدات باعث مي شوند مشــتريان فعلي تان، مشتريان بيشتري به شما 
ارجاع دهند. براي مثال، پيشنهاد تخفيفي كه مي توانيد از طريق مشتري 
فعلي تان به كساني كه از سمت او به شما ارجاع داده مي شوند بدهيد، باعث 
مي شود او شما را به دوستان و آشنايانش نيز معرفي كند و اين زنجيره به 
همين ترتيب ادامه يابد. در واقع اين، نوعي برنامه ريفرال يا ارجاع مشتري 

محسوب مي شود. 
شايد يكي از موفق ترين برنامه هاي ارجاع مشــتري را Dropbox به اجرا 
درآورده اســت. اين شــركت با ذكاوت خاص خود، انگيــزه اي دوجانبه 
به كاربران خود بخشــيد. به عبارت دقيق تر، كســي كه از طريق لينك 
ارجــاع در اين پلتفرم ثبت نــام كند فضاي بيشــتري دريافت مي كند و 
 از طرف ديگر با اين كار بــه فضايي كه ارجاع دهنــده در اختيار دارد نيز

 افزوده مي شود.
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