
قيمت خــودرو در آخرین معامالت روز یکشــنبه و نيز روز دوشــنبه به طرز 
باورنکردني و غيرقابل تصوري افزایش یافت. بازار خودرو هاي وارداتي از سال 
۹۶ و بازار خودروهاي داخلي از سال گذشته با نوسانات متعددي مواجه شده 
و یك جهش قيمتي قابل توجه را نيز تجربه كرده؛ با این حال براي قيمت هاي 

فعلي هيچ توجيهي عنوان نشده  است. 
پژو ۲۰۶ تيپ ۲ كــه ۱۸ فروردین ماه ۷۲ ميليون تومان قيمت داشــت، روز 
یکشنبه به ۹۵ ميليون تومان رســيد. پژو ۲۰۶ وي ۸ نيز از ۸۸ ميليون تومان 
به ۱۱۴ ميليون تومان، پژو ۲۰۶ تيپ ۵ از ۸۶ ميليون به ۱۱۲ ميليون تومان، 
سمند ال ایکس از ۷۲ ميليون به ۸۶ ميليون تومان، پژو ۴۰۵ جي ال ایکس از 
۶۸.۵ ميليون به ۸۵ ميليون تومان و ســراتو شركتي سایپا از ۲۴۵ ميليون به 

۳۳۰ ميليون تومان رسيد.  به گزارش ایرنا، رئيس اتحادیه صنف نمایشگاه داران 
و فروشــندگان خودرو تهران در این زمينه مي گوید: افرادي كه خودرو دارند، 
قيمت هاي ســليقه اي مي دهند، اگر خواهان كاهش التهــاب در بازار خودرو 
هســتيم باید خودرو به اندازه كافي در بازار موجود باشــد.  به اعتقاد ســعيد 
موتمني، اگر خودروسازان داخلي قادر به تامين نياز بازار نيستند، وزارت صنعت 
باید دستکم اجازه ورود خودرو هاي زیر ۱۰ تا ۱۵ هزار دالر كاركرده به داخل 

را صادر كند. 
وي اظهار داشت: افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدي قيمت خودرو هاي مونتاژي و رشد 
پنج تا ۳۰ ميليون توماني قيمت خودرو هاي داخلي در چند روز اخير به هيچ 
عنوان قابل توجيه نيست و هيچ اتفاقي در سایر بازارها از جمله طال، سکه و ارز 

نيفتاده كه چنين رشد قيمتي را شاهد باشيم. موتمني در عين حال خاطرنشان 
ساخت كه در طرف تقاضا نيز مردم براي خرید خودرو صف نکشيده اند، اما آناني 
كه پول دارند نسبت به خرید اقدام و خودرو ها را از پاركينگي به پاركينگ دیگر 

جابه جا مي كنند. 
مشــاهدات ميداني حاكي است در واپسين ســاعت هاي معامالت یکشنبه، 
هر دســتگاه پراید ۱۱۱ به ۵۱ ميليون تومان، پراید ۱۳۱ بــه ۴۷.۵ ميليون 
تومان، ســاینا ۶۱ ميليون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتيــك ۱۵۵ ميليون تومان، 
پژو ۲۰۷ دنده اي ۱۲۴ ميليون تومان، پــژو ۴۰۵ اس. ال. ایکس ۸۸ ميليون 
تومان، پژو پارس دنــده اي ۱۰۱ ميليون تومان، پژو پــارس اتوماتيك ۱۴۷ 
ميليون تومان، پژو پــارس ال ایکس )TU ۵( معــادل ۱۲۰ ميليون تومان، 

ســمند ال ایکس ۸۵ ميليون تومــان، ســمند  اي اف ۷ ، ۸۹ ميليون تومان، 
 سمند دوگانه پایه گازســوز ۹۴ ميليون تومان و رانا ۹۰ ميليون تومان قيمت 

خورد. 
همچنين هر دستگاه هایما اس ۵ به ۳۰۰ ميليون تومان، هایما اس ۷ به ۳۲۰ 
ميليون تومان، دانگ فنگ اچ ســي كراس ۱۵۵ ميليون تومان، پژو ۲۰۰۸ به 
۴۱۰ ميليون تومان، سوزوكي گراند ویتارا به ۵۵۰ ميليون تومان، ساندرو ۱۸۵ 

ميليون تومان و ساندرو استپ وي ۲۰۰ ميليون تومان رسيد. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز واكنشــي به وضعيت بازار نشــان نداده 
 اســت. با ادامه وضعيت فعلي، مشخص نيســت بازار با چه سرنوشتي مواجه 

خواهد شد. 

بانك مركزي توضيحاتــي را درباره »قانون اصالح قانــون صدور چك« براي 
اطالع و آگاهي هم وطنان منتشر كرد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، 
با توجه به اینکه قانون صدور چك پس از تصویب آن در ۱۳۵۵/۴/۱۶ طي ادوار 
مختلف و در چند مرحله در معرض تغيير بوده و اصالحات یادشــده بر مبناي 
شــرایط اقتصادي و اقتضائات حاكم آن دوره بوده است، طي سال هاي اخير 
مجلس شوراي اسالمي مجددا با مشاركت دستگاه هاي ذي ربط نسبت به انجام 
تغييراتي با رویکرد كاهش تعداد چك هاي برگشتي و افزایش اعتبار چك اقدام 
كرد.  باتوجه به شرایط اقتصادي كنوني كشور و روند افزایشي تعداد چك هاي 
برگشــتي، اتخاذ تدابير الزم نيازمند وجود مباني قانوني قابل اتکا بوده كه در 
نسخه اصالحي قانون صدور چك، ساز كارها و ابزارهاي قانوني الزم پيش بيني 

شده و این مهم محقق شد. 

الزم است ذكر شود افزایش نظارت دقيق بر اعطاي دسته چك به مشتریان و 
ایجاد شرایط پيشگيرانه در این خصوص مي تواند منجر به اعتمادسازي بيشتر 
در انجام مبادالت شده و تبعا از به وجود آمدن زمينه هاي گوناگون براي جرائم 
مختلف جلوگيري به عمل خواهد آورد. در این راستا طرح اصالح قانون صدور 
چك متضمن تغييرات و اصالحاتي در برخي موارد قانون مورد اشاره در جلسه 
علني ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شــوراي اســالمي تصویب و متعاقبا پس از تایيد 

شوراي نگهبان تحت عنوان »قانون اصالح قانون صدور چك« ابالغ شد. 
متعاقب تصویب قانون مذكور، بانك مركزي با همکاري كميســيون قضایي و 
حقوقي مجلس، طي برگزاري جلسات متعدد با حضور نهادهاي ذي ربط، اقدام 
به بررسي ابعاد تغييرات ایجاد شده كرده است. بر این اساس و متعاقب این امر، 
تغييرات و اصالحات الزم، تدوین و موارد طي بخشنامه شماره ۴۶۸۵۱۱  .۹۷ 

مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ مدیریت  كل اعتبارات این بانك براي اجرا به شبکه بانکي 
اعالم شده است. 

اهم موارد كه پيش از این به شبکه بانکي براي اجرا ابالغ شده است، به شرح زیر 
به آگاهي هم وطنان گرامي مي رسد: 

۱- مهلت ۱۰ روزه براي ارســال اطالعات چك هاي برگشتي به سامانه بانك 
مركزي لغو شده و به محض صدور گواهينامه عدم پرداخت، بانك ها مکلف به 

ارسال اطالعات مذكور به این سامانه هستند. 
۲- بانك ها مکلف به درج كد رهگيري روي گواهينامه عدم پرداخت صادره بوده 
و بدیهي است به گواهينامه فاقد كد رهگيري در مراجع قضایي و ثبتي ترتيب 

اثر داده نخواهد شد. 
۳- به اســتناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطالعات چك هاي برگشــتي اشخاص 

حقوقي در سابقه امضاكنندگان آنها نيز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص 
مذكور از شركت تاثيري در موضوع فوق نخواهد داشت. 

 ۴- درباره واریز كســري مبلغ چك به حساب توســط صادركننده براي رفع 
 ســوء اثر از آن، مدت زمان مســدودي مبلغ در حســاب از دو ســال به یك 

سال كاهش یافته است. 
۵- در صورت ارائه هر یك از مدارك مربوط به رفع سوءاثر از چك هاي برگشتي 
مذكور در متن قانون )الشه چك، رضایتنامه رسمي از دارنده چك، نامه رسمي 
از مرجع قضایي یا ثبتي ذي صالح مبني بر اتمام عمليات اجرایي درباره چك؛ 
حکم قضایي مبني بر برائت ذمه صاحب حســاب دربــاره چك( پيش از یك 
سال از تاریخ انسداد مبلغ چك، بانك مي بایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ 

مسدودشده اقدام كند.

مدیرعامــل ســازمان تاكســيراني شــهرداري 
تهران مي گوید امســال برخالف ســال گذشــته 
 همه خطــوط ۲۰ درصد افزایــش قيمت خواهند 

داشت.
به گزارش اقتصادآنالین، عليرضــا قنادان با اعالم 
افزایش ۲۰ درصدي قيمت كرایه تاكســي از روز 
دوشــنبه گفت: شــهردار تهران دیروز در حاشيه 

جلســه هيات دولت، درباره افزایش ۲۰ درصدي 
كرایه تاكسي با رئيس جمهوري صحبت كرده و از 

دولت كسب اجازه كردند. 
او ادامه داد: ساعت هاي پایاني شب گذشته دستور 
افزایش به ما داده شده اســت و از امروز كار پخش 
برچسب هاي نرخ جدید كرایه در مناطق و پایانه ها 
را آغاز كردیم. خطوط و پایانه ها زودتر از تاكسي هاي 

گردشي و تلفني برچســب دار مي شوند. همچنين 
از فردا صبح نرخ كرایه تاكســي تمام سامانه هاي 

پرداخت به روز خواهد شد. 
قنادان اضافه كرد: امســال برخالف سال گذشته 
كه افزایش نرخ كرایه تاكسي در خطوط مختلف از 
۱۲تا ۳۵ درصد متغير بود، همه خطوط ۲۰ درصد 

افزایش قيمت خواهند داشت. 

آمازون به عنوان بزرگ ترین فروشگاه اینترنتي جهان 
تمركز ویژه اي روي چاپ و نشــر كتاب هاي كاغذي و 
الکترونيکي دارد. این شركت حتي كتاب خوان كيندل 
را هم عرضه كرده و امکانات گســترده اي را در اختيار 
نویسندگان و ناشران قرار مي دهد؛ با این حال تاكنون 

زبان فارسي در آن به رسميت شناخته نشده است. 
هرچند تا مدتي قبل شركتي به نام »كریت اسپيس« در 

آمازون خدمات چاپ فارسي را ارائه مي داد؛ اما از زماني 
كه آمازون آن را به مالکيت خود آورد، این سرویس هم 
غيرفعال شد. حاال یکي از شــاعران و مترجمان ایراني 
به نام »مهيار مظلومي« با راه اندازي كمپيني اینترنتي 
قصد دارد ۱۰ هزار امضا جمع كرده و آمازون را به وجود 
مشــتریان متعدد براي كتاب هاي دیجيتالي و چاپي 
فارسي مجاب كند.  مظلومي كه دكتراي نانوتکنولوژي 

دارد، تاكنون چندین مجموعه شعر را تاليف و آثار دیگري 
را هم ترجمه كرده است. وي در متن كمپين خود تاكيد 
 )KDP( كرده سرویس انتشار مستقيم از طریق كيندل
یکي از موثرترین روش ها براي نشر محتوا و دسترسي 
خریداران به آن اســت. با این حال KDP از فارســي 
پشتيباني نمي كند، در حالي كه فرهنگ و ادبيات فارسي 

از بزرگ ترین زبان ها در تاریخ بوده و هست. 

یك مقام ارشــد صندوق بين المللي پول گفت انتظار 
مي رود اقتصاد ایران براي دومين ســال پياپي كوچك 
شود و تورم به ۴۰ درصد برسد، چون این كشور درگير 
تحریم هاي سخت تري است كه آمریکا عليه آن اعمال 

كرده است. 
به گزارش تسنيم به نقل از رویترز، واشنگتن كه در نوامبر 
سال گذشته تحریم ها عليه صادرات نفت ایران را دوباره 

وضع كرد، اخيرا از خریداران نفت این كشور خواسته تا 
ماه مي  واردات از ایران را متوقف كنند و گرنه خودشان 
تحریم مي شوند. معافيت هاي شش ماهه اي كه واشنگتن 
به خریداران نفت ایران براي واردات مقدار محدودي نفت 

از این كشور داده بود، در ماه مي  پایان مي یابند. 
طبق تخمين هاي صندوق بين المللي پول، اقتصاد ایران 
سال گذشته ۳.۹ درصد ســقوط كرد و انتظار مي رود 

در ۲۰۱۹، ۶ درصد دیگر كوچك شــود كه نتيجه لغو 
معافيت هاســت. جيهاد آزور، مدیر بخش خاورميانه و 
آسياي مركزي صندوق بين المللي پول گفت: »واضح 
است كه وضع دوباره تحریم ها و لغو معافيت ها تاثيري 
عميق بر اقتصاد ایران هم از نظر رشد و هم از نظر تورم 
مي گذارد، تا جایي كه تورم احتماال به ۴۰ درصد یا حتي 

بيشتر از آن در سال جاري مي رسد.«

كاهش بهاي نفت پس از هفته ها، از روز جمعه آغاز شــد، 
هرچند مشخص نيســت توليدكنندگان ســقف توليد را 
افزایش داده اند یا نه. رویترز مي گوید فشارهاي دونالد ترامپ 
بر كشورهاي عضو اوپك براي افزایش توليد نفت، به كاهش 
بهاي آن انجاميده است.  روز یکشنبه هشتم اردیبهشت ماه، 
بهاي نفت خام برنت )از مراجع اصلي قيمت گذاري نفت خام( 
به ۷۱.۷ دالر رسيد كه ۴۳ سنت كمتر از واپسين قيمت آن 

در بازار بود. بهاي نفت سبك وست تگزاس اینترميدیت نيز 
در حدود ۶۲.۹ دالر در هر بشکه بود كه در این مورد نيز ۳۸ 
سنت كاهش قيمت ثبت شده است. رسانه هاي ایاالت متحده 
دو روز پيش از دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آن كشور، نقل 
كرده بودند كه از كشورهاي عضو اوپك خواسته است براي 
كاهش بهاي انرژي دست به كار شــوند. ترامپ گفته بود: 
»بهاي گازولين رو به كاهش است. من به اوپك تذكر داده ام و 

گفته ام باید كاري كنيد كه قيمت آن پایين بياید. گفتم باید 
بهاي آن را پایين بياورید و قيمت گازولين كاهش یافت.« 
شبکه خبري سي ان بي سي گفته بود مشخص نيست ترامپ 
شخصا با مقام هاي توليدكننده یا مدیریت اوپك تماس گرفته 
است یا نه. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از دبيركل اوپك 
و مقام هاي ســعودي گفته بود آنها اخيرا درباره كاهش بها 

صحبت یا تماسي نداشتند.
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بر كســی پوشــيده نيست 
كــه غفلــت از موضــوع 
صادرات طی ماه های اخير 
باعث خســارت زیــادی به 
صادركنندگان بزرگ و فعاالن این حوزه شده است. 

این معضل كه البته...

  حمید رضا صالحی، دبیرکل 
فدراسیون صادرات انرژی

  مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران

متن کامل  د ر صفحه 2

متن کامل  د ر صفحه 2
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انباشتپروندههای
میلیاردیدالالنشکر

ناکارآمدیسیاست
ارزیدولت

»کسب و کار«  افزایش  نارضایتی  از  عملکرد  وزارت  صمت در تنظیم  بازار  را  بررسی می کند

بازی  ادغام و تفکیک  با  صنعت  و  تجارت
صفحه2

صفحه2

شوک  قیمتی  این  بار در  بازار کاغذ
کاغذ   دولتی   چطور   سر  از   بازار   آزاد   در  می آورد؟

تهدید    مطبوعات   و  صنعت   نشر   و کتاب

قیمت  کاغذ   طی   48  ساعت  22  درصد   افزایش   یافت

بعد از افزایش قيمت كاالهای اساسی، گرانی شکر، 
اختالل در بازار این محصول را در روزهای اخير به 
دنبال داشته است. دالالن و واسطه ها طبق روال 
هميشه در این بازار فعاليت دارند و عمده مشکالت 
بازار شکر به دست این افراد به وجود آمده است. 
در بخش توليد شکر حدود یك هزار ميليارد ریال 
پرونده احتکار تشکيل و به تعزیرات ارجاع شده 
كه در حال رسيدگی است و هنوز به نتيجه نهایی 
نرسيده است. به گفته فعاالن بازار،  دالل های شکر 
باید شناسایی شوند؛ اما هنوز كسی به عنوان دالل 
شناسایی نشده كه در این زمينه رسانه ها و مردم 
می توانند كمك كنند. از اوایل اســفند ماه سال 
گذشته تاكنون روند افزایشی قيمت شکر در بازار 

آغاز شد و اگر مابه التفاوت...

به گفته فعاالن اقتصادی، تاخير صادركنندگان در 
بازگشت ارزهای صادراتی با طرح ورود صادركنندگان 
غيرحرفه ای و موقــت به حوزه صــادرات، رد پای 
استفاده از كارت های بازرگانی اجاره ای و افزایش 
اســتفاده از آن در حوزه صادرات را نشان می دهد.

موضوع ورود صادركنندگان غيرحرفه ای به عرصه 
صادرات به عنوان مانعی جدی برای بازگشت ارزهای 
صادراتی، مدت زیادی اســت كه مطرح می شود. 
حرف و نکته اساسی صادركنندگان بزرگ این است 
كه گرانی نرخ ارز كسانی را وارد بازارهای صادراتی 
كرده كه نه نسبت به عرضه كاالی با كيفيت در قبال 
مشتریان تعهدی در خود می بينند و نه در برابر رقبای 
ایرانی خود احساس وظيفه ای دارند. این مساله البته 

با تاخير و بدقولی آنها در برابر...

جهش  عجیب  قیمت  خودرو

پژو2۰۶به۹۵میلیونوپژو۲۰۰۸به۴۱۰میلیونرسید

با ابالغ قانون جدید صدور چک

مهلت۱۰روزهبرایرفعسوءاثرچکهایبرگشتیلغوشد

رویترز گزارش  داد

کاهشاندکقیمتنفتپسازفشارهايترامپبهاوپک
پخش  برچسب هاي کرایه  تاکسي  جدید

همهخطوطافزایش۲۰درصديدارند

پیشبینيتورم۴۰درصدياقتصادایراندرسالجاريازسویصندوقبینالملليپولسرویسکتابهايفارسيآمازوندرراهاست؟



اقتصاد2
ایران وجهان

باز هم رکوردی جدید در بورس 
و صف های خرید

بازیگران بازار سرمایه در این روزها شاهد صف های 
پایدار خرید و رشــد مداوم قیمت ها هســتند؛ به 
طوری که امروز نیز برای چندین بار در هفته های 
اخیر نماد رسمی بازار باز هم رکورد جدیدی ثبت 
کرد.به گزارش ایســنا، امروز فعاالن بازار سهام بار 
دیگر شاهد رشد فزاینده قیمت ها بودند؛ به طوری 
که نماگر اصلی بــازار بار دیگر توانســت چند بار 
کانال شکنی کند و تراز جدید ۲۱۴ هزار واحدی 
را تجربه کند.از ابتدای سال جاری قیمت سهم ها 
در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران روند 
صعودی را طــی کرده و به همین دلیل شــاخص 
کل بورس و همچنین آیفکس بارها کانال شکنی 
کردند و رکورد جدیدی را به ثبت رساندند.در بازار 
سراسر سبز امروز اکثریت قریب به اتفاق سهم ها با 
روند رو به رشــد در قیمت ها مواجه شدند و فوالد 
مبارکه اصفهان به تنهایی توانست ۵۸۳ واحد تأثیر 
مثبت روی شاخص بگذارد.در بسیاری از سهم های 
شاخص ســاز بازار امروز شــاهد صف های خرید 
بودیم. سهم های بزرگ فلزی، معدنی، پتروشیمی 
و پاالیشــی در صدر تأثیرگذاران بر شاخص بودند 
و صف های پایداری در شــرکت های این گروه ها 
تشکیل شد.امروز تنها تعدادی از بانکی ها و معدود 
نمادهای دیگر در افت بازار تأثیرگذار بودند. حتی 
خودرویی ها نیز امروز با روند رشــد قیمت مواجه 
شدند و عمدتاً به رشد شاخص کل کمک کردند.در 
گروه فلزات اساسی تعدادی از سهم ها از مرز چهار 
درصد رشــد عبور کردند و به نزدیکی پنج درصد 
رشد رسیدند. در گروه استخراج کانه های فلزی نیز 
روند قیمت ها افزایشی بود و صف های خرید در این 

گروه نیز مشاهده می شد.

افزایــش 5/9  درصدی تورم 
تولیدکننده بخش خدمات

بر اســاس اعالم مرکز آمار ایران، در زمستان 
ســال گذشــته نرخ تورم تولیدکننده بخش 
های خدمات نســبت به فصل قبل خود، ۵.۹ 
درصــد افزایش یافت.به گــزارش مهر، مرکز 
آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولید کننده 
بخش های خدمات، برای زمستان سال ۱۳۹٧ 
را منتشر کرد.بر این اساس، شاخص کل قیمت 
تولید کننده بخش های خدمــات )بر مبنای 
۱٠٠=۱۳۹٠( در فصل زمستان ۱۳۹٧ برابر 
است با ۳۲۸.۵ که نســبت به فصل قبل ۵.۹ 
درصد افزایش یافته اســت.تغییرات شاخص 

بخش های خدمات نیز به شرح ذیل است:
شــاخص گروه »خدمات تعمیر وسایل نقلیه 
موتوری، موتور ســیکلت و کاالهای شخصی 
و خانگی« در فصل زمستان ۱۳۹٧برابر است 
با ۴٠۳.٧، که نسبت به فصل قبل ٦.۴ درصد 
افزایش یافته است.شــاخص گروه »خدمات 
هتل و رستوران« در فصل زمستان ۱۳۹٧برابر 
است با ۴٧۴.٦ که نسبت به فصل قبل ۴.۱٠ 
درصد افزایــش یافته است.شــاخص گروه 
»خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات« 
در فصل زمستان ۱۳۹٧برابر با ۴٠٦.۳ است که 
نسبت به فصل قبل ۱٠.۴ درصد افزایش یافته 
است.شاخص گروه »خدمات واسطه گریه ای 
مالی )بیمه(« در فصل زمستان ۱۳۹٧برابر با 
۳۱٠.۵ است که نســبت به فصل ۴.٠ درصد 
افزایش یافته است.شــاخص گروه »خدمات 
مستغالت، اجاره و فعالیت های کسب و کار« 
در فصل زمستان ۱۳۹٧برابر با ۲۳۴.٧ است 
که نســبت به فصل قبل ۲.۹ درصد افزایش 
یافته است.شاخص گروه »خدمات آموزش« 
در فصل زمستان ۱۳۹٧برابر با ۳٠۹.۲ است 
که نســبت به فصل قبل ۱.۲ درصد افزایش 
یافته است.شاخص گروه »خدمات بهداشت 
و مــددکاری اجتماعی« در فصل زمســتان 
۱۳۹٧برابــر با ۴۵٠.۹ اســت که نســبت به 
فصل قبــل ۲.۳ درصد افزایش یافته اســت.

شــاخص گروه »خدمات ســایر فعالیت های 
خدمات عمومی، اجتماعی و شــخصی« در 
فصل زمســتان ۱۳۹٧برابر با ۳۳٦.۱ اســت 
که نســبت به فصل قبل ۳.۱ درصد افزایش 
یافته است.گفتنی است؛ شاخص قیمت تولید 
کننده بخش های خدمات مشتمل بر هشت 
بخش است که عبارتند از »تعمیر وسایل نقلیه 
موتوری، موتور سیکلت و کاالهای شخصی و 
خانگی«، »هتل و رستوران«، »حمل و نقل، 
انبارداری و ارتباطات«، »واسطه گریه ای مالی 
)بیمه(«، »مســتغالت، اجاره و فعالیت های 
کســب و کار«، »آمــوزش«، »بهداشــت و 
مددکاری اجتماعی« و »ســایر فعالیت های 

خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی« است.

خبر

علی رغم اینکــه جزئیات طرح 
تفکیک وزارت تجارت و خدمات 
بازرگانی از وزارت صنعت و معدن 
درکمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شــورای اســالمی به 
تصویب رسیده اســت، هنوز چالش هایی در خصوص احیای 
وزارت بازرگانی مطرح است. ایده مخالفان از انتقاد به این طرح 
هزینه بر بودن احیای آن برای دولت و همچنین آسیب دیدن 
تولید با افزایش میزان واردات به دنبال تفکیک است. اما در مقابل 
موافقان با طرح این نظر که اهداف مورد نظر مجریان طرح ادغام 
وزارت خانه ها، یعنی تحقق چابکی و چاالکی، کوچک سازی 
دولت و همچنین کاهش فساد و رانت و تسهیل فرایند واردات 
و صادرات، محقق نشده ، معتقدند که احیای وزارت بازرگانی 
در زمان حاضر ضرورتی اجتناب ناپذیر است.اواخر فروردین 
ســال جاری بود که مجلس با طرح تفکیک وزارت تجارت و 
خدمات بازرگانی از وزارت صنعــت و معدن که طی چندین 
دوره در مجلس طرح شده بود، موافقت کرد. پیش از این نیز 
البته دولت سعی داشت نظر مجلسی ها را برای تایید این طرح 

به خود جلب کند که به دلیل مخالفت های پی در پی و انتقادات 
کلی ای که بر آن وارد بود، عملیاتی نشد. حاال اما برخی همچنان 
بر موضع خود بر مخالفت با احیای وزارت بازرگانی اصرار دارند.

به اعتقاد آنها تفکیک وزارت صنعــت، معدن و تجارت جدا از 
آنکه نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد، باعث صدمه 

به تولید کشــور با افزایش میران واردات می شود و مدافعان 
این طرح جز رانت خواران و ســودجویان نیســتند.از جمله 
مخالفان مهم این طرح مرکــز پژوهش های مجلس بود که با 
بررسی تجربیات بیش از ۱٠٠ کشور جهان و بررسی تطبیقی 
کارکردهای وزارتخانه های صنعت در کشــورهای مختلف از 

یکپارچگی سیاست های صنعتی و تجاری دفاع کرد و تفکیک 
این وزارتخانه ها را نوعی عقبگرد از پیشرفت های حاصل شده 
در سال های گذشــته توصیف کرد.البته باید تاکید کرد که 
بخشنامه های ضد و نقیض در حوزه صادرات و واردات، عملکرد 
نامطلوب وزارت صنعت، معدن و تجارت که صدای بسیاری از 
تاجران را درآورده و همچنین افزایش فساد و رانت، دالیل محکم 
مطالبه گران احیای وزارت بازرگانی است. آنها می گویند درست 
بعد از تفکیک، بخش بازرگانی بی هویت شده است و آن را دور 
تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های تخصصی خارج کرده 
است.از دید موافقان نه تنها احیای وزارت بازرگانی ضرورت دارد، 
بلکه الزم است دولت برای بخش صادرات و واردات نیز به ترتیب 
نهادهای مجزایی تشکیل دهد تا وضعیت صادرات و واردات وارد 
چرخه منظم تر، مطلوب تر و سالم تری شود. این همان چیزی 
است که کارشناسان از آن به عنوان نهاد متولی صادرات و یا نهاد 

متولی واردات یاد می کنند.
در این میان آنچه هیچ جای تردید ندارد، ســابقه عملکردی 
ضعیــف وزارت صنعت، معــدن و تجارت در زمــان ادغام  و 
تاثیر آن بــر فرایند واردات و صادرات اســت. بــه طوری که 
 برخی تداوم مشــکالت حاصل از آن را زنــگ خطری برای 

صادرات  می دانند.

»کسب و کار« افزایش  نارضایتی  از  عملکرد  وزارت  صنعت در تنظیم بازار  را بررسی می کند

بازی   ادغام   و تفکیک  با  صنعت  و  تجارت

قیمــت  ارزان  تســهیالت 
بانک پاسارگاد محدودیت ندارد

بانک پاسارگاد با هدف کمک به رشد و شکوفایی چرخه 
اقتصاد کشــور و افزایش دامنه خدمات بانکی، اقدام به 
اعطای تسهیالت ارزان قیمت در قالب بسته حمایتی ویژه 
بانک می کند.به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، 
خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی 
بانک پاســارگاد ضمن اعالم این خبر گفــت: اعطای 
تسهیالت ارزان قیمت، گشایش اعتباراسنادی داخلی 
و صدور انواع ضمانت نامه بانکی ســه نــوع از خدمات 
بانک پاسارگاد هســتند که به منظور کمک به افزایش 
تولید و اشتغال آفرینی ارایه می شوند.وی در خصوص 
طرح تســهیالت ارزان قیمت ادامــه داد: در این طرح 
مشتریان بانک پاسارگاد اعم از حقیقی و حقوقی، فعاالن 
اقتصادی و صاحبان مشاغل می توانند با توجه به میزان 
اعتبار بانکی خود در ســریع ترین زمان ممکن و با نرخ 
کارمزد دلخواه تسهیالت دریافت کنند. به این ترتیب 
که متناسب با ضریب امتیازشــان در بانک و با حداقل 
مانده روزانه یک میلیون ریال در حساب های جاری و 
کوتاه مدت خود مشمول برخورداری از این تسهیالت 
می شــوند. به هر یــک میلیون ریال در حســاب های 
جاری یا کوتاه مدت مشــتری روزانه یک امتیاز تعلق 
می گیرد.رفیعــی در ادامه ضمن بیــان این مطلب که 
حساب های قرض الحسنه جاری و سپرده سرمایه گذاری 
کوتاه مدت عادی، سپرده های مشمول این تسهیالت 
هســتند، تصریح کرد: عدم وجود محدودیت، تنوع در 
نرخ تسهیالت، عدم نیاز به مســدودی سپرده و نحوه 
بازپرداخت بر اســاس نیاز مشتری از ویژگی های طرح 

تسهیالت ارزان قیمت هستند.

سری اول پرداخت بانکی به سیل زدگان 
استان گلستان انجام شد

آغاز بازسازی های پس از سیل 
با تسهیالت بانک مسکن

کار بازسازی مناطق سیل زده در اســتان گلستان، با 
پرداخت سری اول تسهیالت مربوط به خانه های تخریب 

شده توسط »بانک مسکن« رسما آغاز شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن استان گلستان 
اولین استانی بود که از بارش های سیل ساز ایام نوروز و 
حتی اواخر سال ۹٧ به شدت دچار سیل و آبگرفتگی در 
مناطق شهری و روستایی شد.در این استان بخش قابل 
توجهی از خانه های روســتایی و شهری در شهرستان 
های در معرض سیل تخریب اساسی یا ویران شدند و 
بخشی نیز آسیب دیدند.هیات مدیره بانک مسکن در 
همان روزهای اول سیل در استان گلستان، در مناطق 
سیل زده این استان حاضر شد و پس از بازدید از نقاط 
آســیب دیده، اقدامات اولیه را از بابت افزایش آمادگی 
شعب بانک برای رسیدگی مالی به سیل زدگان انجام 
دادند.هفته گذشته سری اول تسهیالت بازسازی مربوط 
به مناطق ســیل زده، از طریق یک شعبه بانک مسکن 
در استان گلستان به خانوارهای آسیب دیده پرداخت 
شــد.بر این اســاس اولین قرارداد پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه مربوط به بازسازی واحدهای تخریب شده 
ناشی از بارش و ســیالب های نوروزی استان گلستان 
با معرفی بنیاد مسکن انقالب اسالمی به بانک مسکن، 
هفته گذشــته منعقد شــد.این قرارداد توسط بانک 
مسکن شهرستان آزادشــهر به امضاء رسید و در قالب 
آن تسهیالت بازسازی قرض الحسنه ۴٠ میلیون تومانی 
به تعدادی از خانوارهایی که خانه خود را در سیل اخیر 
 از دســت داده بودند و اکنون در چادر زندگی می کنند

 پرداخت شد.

رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون: 

کار توأم با کارایی، اثربخشــی و 
بهره وری باعث رونق تولید می شود.

حجت اهلل مهدیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
بانک توســعه تعاون که به اتفاق عباس نجفی عضو 
هیئت مدیره و جمعی از مدیران ســتادی این بانک 
جهت شرکت در مراسم هفته کارگر به استان بوشهر 
عزیمت نمودند،صبح امروز با حضور در شهرســتان 
دشستان در مراسمی که به همین منظور و باهمت 
شرکت سیمان دشستان برگزارشــده بود با اعالم 
مطلب فوق اظهار داشــت: مناســبت ها و برگزاری 
مراسم پاسداشت، بیانگر میزان ارزشمندی و یادآور 
توجه ویژه و دقت بیشــتر به یک امر مهمی باشــد.
مهدیان کار و کارگر را منشأ خلق، ایجاد، نوآوری، ابداع 
و خالقیت یادکرد ودراین باره افزود: کار بافکر و اندیشه 
ورزی شروع می شود و تبدیل افکار و اندیشه در قالب 
یک فرایند منطقی به اقدام و عمل مناسب و سرانجام 
خروجی مورد انتظار، بیانگر تجلی واقعی کار و کارگر 
است.مهدیان رابطه داده و ستاده را در ارتباط با کار 
و تولید یک اصل منطقی یادکرد و دراین باره گفت: 
تولید و رونق تولید و کار اثربخش درگرو بهره گیری 
 صحیح و بهینــه از منابع اقتصــادی و ظرفیت های

 موجود است.

بانک ها
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به گفته فعاالن اقتصادی تاخیر 
صادرکنندگان از بازگشــت 
ارزهای صادراتی با طرح ورود 
صادرکنندگان غیرحرفه ای 
و موقت به حوزه صادرات، رد 
پای اســتفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای و افزایش 
استفاده از آن در حوزه صادرات را نشان می دهد.موضوع 
ورود صادرکنندگان غیرحرفه ای بــه عرصه صادرات به 
عنوان مانعی جدی برای بازگشــت ارزهــای صادراتی، 
مدت زیادی است که مطرح می شود. حرف و نکته اساسی 

صادرکنندگان بزرگ این است که گرانی نرخ ارز کسانی را 
وارد بازارهای صادراتی کرده که نه نسبت به عرضه کاالی 
با کیفیت در قبال مشتریان تعهدی در خود می بینند و 
نه در برابر رقبای ایرانی خود احســاس وظیفه ای دارند. 
این مسئله البته با تاخیر و بدقولی آنها در برابر دولت برای 
بازگشت ارز صادراتی، بیشــتر خود را نشان می دهد.به 
طوری که سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز با اذعان 
به این مســئله از بازگشــت ۵.٧ میلیارد دالر صادرات 
آنها قطع امید کرده اســت. اما برخی از فعاالن اقتصادی 
معتقدند، صادرکنندگان تــازه وارد درصد ناچیزی را در 
قیاس با تعداد کل صادرکننــدگان دولتی و خصوصی 
شکل می دهند و نمی توانند عامل اصلی و تاخیر بازگشت 

۵ میلیارد دالر ارز صادراتی به اقتصاد کشور باشند.این امر 
از دید آنها نشان از ردپای کارت های بازرگانی اجاره ای در 
حوزه صادرات دارد که صادرکننــدگان بزرگ را در پس 
تاخیر در بازگشــت ارزهای صادراتی پنهان کرده است.

در همین رابطه سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: 
سیاست های ارزی در سال گذشــته موجب شد بخش 
مهمی از صادرکنندگان حرفه ای پا پس بکشند و ٦۴٠٠ 
صادرکننده موقت ۵.٧ میلیــارد دالر صادرات کنند که 
ارز حاصل از صادرات آن ها به شکلی که مورد نظر بانک 
مرکزی است به کشور برنخواهد گشت.سرپرست سازمان 
توسعه تجارت افزود: واقعیت این است که تنها راه نجات، 
توسعه صادرات غیرنفتی اســت و با توجه به موانعی که 
بر سر تجارت بین المللی ما به ویژه صادرات نفت وجود 

دارد باید از ظرفیت بخش خصوصی حداکثر اســتفاده 
را بکنیم.سرپرست سازمان توســعه تجارت با اشاره به 
نتیجه سیاست های ارزی کشور در سال گذشته نیز گفت: 
اگرچه سیاست های ارزی که تا بحال اتخاذ شده در جهت 
مدیریت منابع ارزی بوده ولی این سیاست ها نباید عامل 
محدود کننده سیاست های تجاری باشد ولی سیاست های 
ارزی کشور در سال گذشته موجب شد تا بخش مهمی از 
صادرکنندگان حرفه ای پا پس کشــیدند و شاهد ظهور 
پدیده ای به اسم صادرکنندگان موقت شدیم که سابقه 
صادراتی ندارند و تعداد آن ها بیش از ٦۴٠٠ شرکت و فرد 
حقیقی است که ۵.٧ میلیارد دالر صادرات داشته اند که 
قطعاً ارز حاصل از صادرات آن ها به شکلی که مورد نظر 

بانک مرکزی است به کشور برنخواهد گشت.

چانه زنی های دولت با مجلس برای افزایش قیمت بنزین و 
همچنین تالش برای سهمیه بندی آن در حالی ادامه دارد 
که کارشناسان و مجلســی ها معتقدند این امر به دلیل نرخ 
تورم فعلی، امکان عملیاتی شدن ندارد و به دلیل فشاری که 
به اقشار ضعیف وارد خواهد کرد و آثاری که برای اقتصاد به جا 
می گذارد، منتفی است.درحالی که مجلس شورای اسالمی 
در جریان بررسی قانون بودجه ۹۸ در اسفندماه سال گذشته، 
نسبت به هرگونه افزایش نرخ بنزین و یا دونرخی شدن آن 
در ســال ۹۸ رأی منفی داده بود، دولت همچنان به دنبال 
رســیدن به راهکاری برای کنترل مصرف افسارگسیخته 
بنزین در کشور است و روی افزایش نرخ و بازگشت سهمیه 
بندی تأکید دارد.در طی دو سه روز اخیر که دولت به جای 
بردن الیحه به مجلس شورای اســالمی، درخواست خود 
برای بازنگری در نرخ عرضه بنزین را به شــورای هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا برده، نمایندگان مجلس واکنش های 
متفاوتی در برخورد با این موضوع داشته اند. برخی نمایندگان 
با مخالفت قاطع خود و دیگر نمایندگان با هرکونه افزایش و 
یا تغییر در نحوه و نرخ عرضه بنزین در شرایط فعلی خبر داده 
اند، اما برخی نمایندگان شرایط امروز کشور و موضع مجلس 
را موافق بازکشت سهمیه بندی بنزین و اعمال تغییر در نرخ 

عرضه آن می دانند.نمایندگانی که موافق یا مخالف مطلق 
افزایش نرخ بنزین و یا بازگشت سهمیه بندی در شرایطی 
فعلی نیستند و به عبارتی رأی ممتنع دارند، سوالی را مطرح 
می کنند که "دولت در صورت تصویب شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا، مشخص کند که منابع درآمدی افزایش 
نرخ بنزین را کجا هزینه خواهد کرد؟"پس از صدور مصوبه 
هیئت وزیران برای تغییر نرخ عرضه CNG از اول خردادماه به 
منظور تأمین منابع مالی هوشمندسازی جایگاههای عرضه و 
همچنین ارتقای سطح ایمنی خودروهای دوگانه سوز، دولت 
به منظور ایجاد شرایطی که سوخت CNG همچنان توجیه 
و جذابیت مالی خود را نسبت به بنزین داشته باشد و از طرفی 
دیگر، با استفاده از ابزار قیمتی، کاهش مصرف بی رویه بنزین 
را محقق کند؛ به دنبال ایجاد تغییر در نظام عرضه بنزین با 
بازگشت سهمیه بندی و در صورت موافقت سران قوا، کاهش 
فاصله قیمت تمام شده بنزین با قیمت تکلیفی عرضه در ماه 

پایانی بهار اســت.درحالی که خبرهای رسیده حاکی از در 
پیش بودن تغییرات در نحوه عرضه بنزین و تغییر در قیمت 
عرضه این فرآورده نفتی حکایت دارد، اطالعیه جدید دولت 
در خصوص کارت سوخت نیز منتشر شده است.شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: 
مالکان خودرو و موتورسیکلت که به هر دلیلی کارت سوخت 
ندارند، می توانند از ساعت ۲۴ امشب مورخ هشتم اردیبهشت 
ماه، با مراجعه به سامانه www.mob.gov.ir و همچنین 
اپلیکیشن دولت همراه و یا کددستوری #۴* به منظور دریافت 
کارت سوخت تقاضای خود را ثبت کنند.این اطالعیه تأکید 
می کند مالکان خودروهای عمومی، دولتی و مالکان خودروها 
در استان سیستان و بلوچســتان که پیش از این در دفاتر 
پلیس+۱٠ درخواست خود را ثبت کرده اند، نیاز به مراجعه 
به سامانه را ندارند و کارت سوخت آنها به نشانی ایشان ارسال 
خواهد شد.عضو کمیســیون انرژی: مجلس برنامه ای برای 

افزایش قیمت بنزین ندارد.
با این حال عضو کمیسیون انرژی مجلس می گوید، مجلس 
برنامه ای برای افزایش بنزین ندارد. کشت زر عضو کمیسیون 
انرژی مجلس، با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین به افزایش 
بی رویه قیمت ها، به خصوص قیمت های کاالهای اساســی 
منجر می شود گفت: در این شرایط هیچ برنامه ای برای افزایش 
قیمت بنزین وجود ندارد و جای هیچ نگرانی نیست. یک عضو 
کمیسیون انرژی مجلس، ضمن تأیید اینکه مجلس برنامه ای 
برای افزایش قیمت بنزین ندارد، از طرفی معتقد اســت که 
هرگونه افزایش قیمت موجــب افزایش قیمت در کاالهای 

اساسی می شود.
وی با اشــاره به تبعات افزایش قیمت بنزین، اظهار داشت: 
تورم موجود در کشور بیش از ۴٠ درصد است، در صورتی که 
بخواهیم قیمت بنزین را واقعی و متناسب با نرخ تورم در نظر 
بگیریم، قیمت فعلی بنزین باید به رقمی بیش از ۲ هزار تومان 

افزایش یابد که اصال منطقی نیست.
کشت زر در تشریح یکی از دالیل افزایش نیافتن قیمت بنزین، 
گفت: در حال حاضر وضع معیشتی و اقتصادی مردم با توجه 
به رشــد فزاینده قیمت ها، اجازه افزایش قمیت در بنزین را 

نمی دهد، زیرا بار اضافی به اقتصاد خانوار تحمیل می کند.
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ناکارآمدی  سیاست  ارزی  دولت

آغاز  دور  جدید  ثبت نام کارت  سوخت 

 سهمیه بندی بنزین جدی  شد

ثمانه نادری
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قیمت  دالر  به ۱۴۱۹۰ تومان رسید
در جریان معامالت )دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸(، قیمت ارز در صرافی های بانکی اندکی افزایش یافت و نرخ فروش به ۱۴۱۹۰ تومان رسید.
در جریان معامالت  )دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸(، قیمت ارز در صرافی های بانکی اندکی افزایش یافت و نرخ فروش به ۱۴,۱۹۰ تومان رسید.

بر این اساس قیمت خرید هر اسکناس دالر در صرافی های بانکی ۱۴,۰۹۰ تومان است.
همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۱۵,۸۹۰ تومان و برای فروش ۱۵,۹۹۰ تومان است.

عملکرد  ضعیف  وزارت  صمت
حمید رضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته

بر کسی پوشیده نیست که غفلت از موضوع صادرات طی ماه های اخیر باعث خسارت زیادی به صادرکنندگان 
بزرگ و فعاالن این حوزه شده اســت. این معضل که البته دالیل بیرونی مثل تحریم نیز بر آن مترتب است، به 
سیاست و عملکرد ضعیف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر می گردد. گذشت چندین سال از سابقه تفکیک 
وزارتخانه ها نشان می دهد سیاست های این وزارتخانه نه در حوزه تولید راهگشا بوده و نه به بازرگانی کمک کرده 
است. نه تنها شرایط فعلی یعنی کاهش میزان صادرات، بی انگیزگی صادرکنندگان و افزایش غیرحرفه ای ها به 
حوزه صادرات می طلبد که وزارت بازرگانی از صنعت و معدن مستقل باشد، بلکه شاید الزم باشد برای واردات و 
صادرات نیز به ترتیب نهادی جداگانه ساخت تا حال صادرات بهبود پیدا کند. البته منظور از این نهادها، نهادی 
است که زیر نظر دولت بوده و متخصصان و صاحب نظران این حوزه را به کار گرفته باشد. طی سال های گذشته 
یعنی پس از اجرای طرح ادغام روشن شد که وزارتخانه تفکیک شده در اجرای مسئولیت های متعدد خود در 
قبال موضوع واردات و صادرات به خوبی عمل نمی کند و یکی از دالیل این امر باال بودن میزان مسئولیت ها در این 
وزارتخانه است که مسئوالن آن را هم سردرگم و هم نسبت به موضوع رانت و رانت خواری، غافل کرده است. اما 
احیای وزارت بازرگانی با تشریح وظایف متولیان، موضوع مهم تجارت که شاخص کلیدی در اقتصاد کشور است 

را به سامان تر می کند.

نبود عزم جدی  برای مبارزه  با رانت خواری
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران

مشکل اساسی تولید در حال حاضر دخالت های دولت و بوروکراسی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
به افزایش و گسترده تر شدن آن کمک کرده است. تفکیک وزارتخانه ها یعنی گسترده تر کردن این بوروکراسی و 
همچنین دخالت های دولت که بیشترین صدمه را به واردات، صادرات و تولید زده است. با وجود این شرایط تفکیک 
و ادغام کمکی به حل معضل کشور نمی کند. مسئله عمده وزارتخانه های ما نبود کارایی و کوتاهی در انجام وظایف 
است. غفلت دولت از مشکالت واقعی حاکم بر وزارت صمت، باعث شده برخی از افراد در این وزارتخانه ها حتی پا 

را از وظایف اجرایی خود فراتر گذاشته و خود کاسبی می کنند.
 به طوری که رقابت آنها با تولید واقعی باعث زیان آن شــده و بازار ســیاه را به وجود آورده اســت. مشــکالت 
فعلی در حوزه صــادرات و واردات کــه البته بــا مخالفت های جدی فعــاالن اقتصادی روبه رو اســت، نه به 
دلیل مســئله ادغام و یا تفکیک وزارتخانه ها بلکــه به دلیل نبود عزم جــدی برای بهبود اوضــاع و مبارزه با 
رانت خواران شــکل گرفته اســت. اگر نیت دولت بهبود حال تولید اســت، باید با بــه کارگیری متخصصان، 
فعاالن اقتصــادی و همچنین افــراد کارآمد، مشــکالت وزارتخانه های مرتبــط را حل کنــد. وگرنه طرح 
 ادغام و تفکیک نه تنها گره گشــا نبوده، بلکه بهانه ای برای فراموشــی مشــکالت اساســی وزارت صنعت،

 معدن و تجارت است.

افزایش استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی

در حوزه تجارت هر کس که قادر به صادرات بوده و توان آن را داشته باشد، حق صادرات دارد. اما مسئله اینجاست 
که برخالف صحبت های گفته شده، درصد صادرکنندگان غیرحرفه ای و تازه وارد در حوزه صادرات، بسیار کم 
است. آنچه این موضوع را وارونه نشان داده است، استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای توسط صادرکنندگان 
به دلیل افزایش جذابیت و کشش صادرات است تا بلکه رسالت آنها برای بازگشت ارز صادراتی را کم رنگ جلوه 
دهد. عدم بازگشت ٧٠ درصد ارزهای صادراتی به کشور که طبیعتا نمی توان آن را به صادرکنندگان موقت 
و تازه وارد نسبت داد، گواه این امر است. حتی با فرض اینکه این صادرکنندگان عامل تاخیر در بازگشت ارز 
صادراتی باشند، باز نمی توان منکر سهم عظیم دولتی ها و بخش خصوصی در این امر بود. بر اساس گفته های 
رئیس کل بانک مرکزی تنها ۳٠ درصد ارزهای صادراتی به کشور برگشته. اگر سهم صادرکنندگان موقت در 
تاخیر بازگشت ارز بر اساس آماری که سرپرست سازمان توسعه تجارت داده، ۱٠ درصد باشد، طبیعتا مابقی این 
درصد دامن صادرکنندگان بزرگ را خواهد گرفت. بنابراین صحبت از غیرحرفه ای ها و صادرکنندگان موقت 

چیز جز بهانه تراشی صادرکنندگان برای فرار از مسئولیت بازگشت ارز به اقتصاد کشور نیست.

گروه اقتصاد ایران و جهان
News kasbokar@gmail.com
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بعد از افزایش قیمت کاالهای اساسی، 
گرانی شکر، اختالل در بازار این محصول 
را در روزهای اخیر به دنبال داشته است. 
دالالن و واسطه ها طبق روال همیشه در 
این بازار فعالیت دارند و عمده مشکالت 
بازار شکر به دست این افراد بوجود آمده است. در بخش تولید شکر 
حدود یک هزار میلیارد ریال پرونده احتکار تشکیل و به تعزیرات 
ارجاع شده که در حال رسیدگی اســت و هنوز به نتیجه نهایی 
نرسیده است. به گفته فعاالن بازار دالل های شکر باید شناسایی 
شوند اما هنوز کسی به عنوان دالل شناسایی شده که در این زمینه 
رسانه ها و مردم می توانند کمک کنند. از اوایل اسفند ماه سال 
گذشته تاکنون روند افزایشی قیمت شکر در بازار آغاز شد و اگر 
مابه التفاوت نرخ مصوب ۴۰۰۰ تومانی قیمت شکر با آن چیزی 
که در بازار فروخته می شود را محاسبه کنیم، از اوایل اسفند ۱۳۹۷ 
تا دیروز )۸ اردیبهشــت ماه( بیش از ۱۹۶۶ میلیارد تومان سود 
غیرقانونی به جیب دالالن رفته است که با حساب و کتابی ساده 
می توان به این عدد دست یافت. مطابق آخرین مصوبه ستاد تنظیم 
بازار مورخ سوم شهریور ماه ۱۳۹۷ قیمت فروش هر کیلوگرم شکر 
سفید در کارخانه برای مصرف کننده ۳۰۰۰ تومان، شکر فله برای 

مصرف کننده ۳۴۰۰ تومان، شکر بسته بندی ۹۰۰ گرمی ۴,۰۰۰ 
تومان و شکر بسته بندی یک کیلوگرمی ۴,۴۰۰ تومان تعیین 
شده است. این نرخ ها در حالی مصوب و ابالغ شده که میانگین 
قیمت شکر در بازار مصرف در اســفند ماه ۱۳۹۷ معادل ۶۵۰۰ 
تومان به ازای هر بســته ۹۰۰ گرمی و در فروردین و اردیبهشت 
ماه امسال ۹۰۰۰ تومان به ازای هر بسته ۹۰۰ گرمی بوده است. 
)عمده شکر توزیع شده در بازار در بسته بندی های ۹۰۰ گرمی 

صورت می گیرد.(
حال اگر میزان مصرف ماهانه شکر در کشــور )۱۸۰ هزار تن( 
در همین بســته بندی رایج )۹۰۰ گرمی( را در مابه التفاوت نرخ 
مصوب این کاال با قیمت عرضه آن در بازار ضرب کنیم، متوجه 
می شویم که دالالن شکر در اسفند ماه ۱۳۹۷ حدود ۷۰۰ میلیارد 
تومان و در فروردین و هشت روز ابتدایی اردیبهشت ماه بیش از 
۱,۲۶۶ میلیارد تومان سود غیر قانونی به جیب زده اند که جمعاً 
به بیش از ۱,۹۶۶ میلیارد تومان )حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان( 
می رســد. همچنین بعد از این نیز اگر قیمت شکر افزایش نیابد 
و در حدود همین ۹۰۰۰ تومان فروخته شــود، دالالن به ازای 
هر ماه، ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود غیرقانونی حاصل از گرانی این 
محصول استراتژیک به جیب می زنند و این سود روزانه به بیش از 
۳۳ میلیارد تومان می رسد. جالب اینکه اگر بخواهیم میزان سود 
غیر قانونی بازار شکر را در میزان مصرف ایرانی ها حساب کنیم، 
دالالن با این سودهای نجومی میزان مصرف شکر ماهانه ۲۰۰ هزار 

نفر از ایرانیان را بلعیده اند. در این شرایط مشخص نیست که چرا 
دستگاه های نظارتی همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، ســازمان تعزیرات حکومتــی و امثال آن با 
گران فروشی و نرخ غیرقانونی شکر در بازار برخورد نمی کنند؟ از 
آن گذشته معلوم نیست این سود هنگفت غیر قانونی به جیب چه 

کسانی در بازار شکر می رود!؟
محمدرضا کالمی درباره گرانی برنج، خرما و شکر گفت: »مسئول 
تنظیم بازار کاال های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و آن ها 
باید پاسخگو باشند.« مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و 
تنظیم بازار وزارت صمت گفت: از ابتدای امسال تامین کاال های 
اساسی را به ثبات و آرامش رسانده ایم. وی افزود: در بحث تنظیم 
بازار تالش کرده ایم تامین کاال دچار مشکل نشود و منابعی را از 
ذخایر راهبردی کشور به تامین این کاال اختصاص داده ایم. وی 
ادامه داد: براساس آنچه که می دانم حتی یک کیلو شکر با ارز ۴ 
هزار و ۲۰۰ تومانی به وسیله بخش خصوصی وارد نشده و همه را 
وزارت جهاد کشاورزی وارد کرده است. محمد رضا کالمی مدیر 
کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار  وزارت صمت 
گفت: نیاز کشــور حدود دو میلیون ۴۰۰ هزار تن شکر است که 
دو میلیون تن آن در داخل تولید می شود، اما در سال ۹۷ به دلیل 
بارندگی ها نیشکر با تاخیر برداشت شد و قیمت آن افزایش یافت. 
کالمی افزود: ۶۰۰ هزار تن ذخایر شکر است و به هر کس بخواهد 

شکر می دهیم.

تخمین زده می شود که ارزش 
بازار بالکچ ین جهان در سال 
۲۰۲۴، بــه ۶۰ میلیارد دالر 
برسد که از رقم ۷۰۸ میلیون 
دالری ســال ۲۰۱۷ بسیار 
بیشتر است. در این بین دوبی در نظر دارد تا سال ۲۰۲۰، 
به اولین شهری تبدیل شود که تمامی تراکنش هایش 
را از طریق تکنولوژی بالکچین انجــام می دهد؛ از این 
رو، مقامات این شــهر برای دومین سال پیاپی، اقدام به 

برگزاری رویدادی سالیانه با نام بالکچین آینده کرده اند. 
در اینکه دبی می تواند به قطب بالکچین دنیا تبدیل شود 
شکی نیســت اما آیا ایران با داشتن این همه پتانسیل 
و ظرفیت نمی تواند بــه این رویــداد ورود کند. دوبی 
هوشمند در همکاری با شــتابدهندگان از فرصتی که 
نمایشگاه بالکچین ۲۰۱۹ در اختیار آن ها قرار داده بود، 
استفاده کرده و سومین دوره  چالش جهانی بالکچین 
)Global Blockchain Challenge( را برگــزار 
کردند. اســتارت آپ هایی که در این چالش شــرکت 
می کنند، باید با پرداختن به پروژه های مناسب، دوبی 
را در رسیدن به اهداف اســتراتژیک بالکچینی یاری 
کنند. حذف ۱۰۰ میلیون تراکنش کاغذی در ســال، 

صرفه جویی ۱.۵ میلیــارد دالری در هزینه ها و تبدیل 
کردن دوبی به اولین شــهر مبتنی بر بالکچین تا سال 

۲۰۲۰، جزو همین اهداف هستند.
عایشه بنت بوتی بین بیشــر، مدیر کل دوبی هوشمند 
)Smart Dubai( می گویــد: بالکچین به روش های 
مختلفــی می تواند یک جامعه را متحــول کند. هدف 
اصلی ما این است که دوبی را به شادترین کشور جهان 
تبدیل کنیم و در همین راستاست که به دنبال کشف 
پتانســیل های تکنولوژی بالک چین هستیم. ما قصد 
داریم دوبی را به هاب بالک چین جهان تبدیل کنیم، 
به طوری که نه تنها در منطقه، بلکه در ســطح جهانی 
گام های تاثیرگذاری برای توسعه  این تکنولوژی برداریم. 

متاسفانه در ایران آنطور که باید به این تکنولوژی پرداخته 
نمی شود و ســرمایه گذاری قابل توجهی در آن وجود 
ندارد. این در حالی است که سرمایه گذاری ها به اندازه ای 
وحشتناک شده اســت که تنها یک شــهر در چین ۱ 
میلیارد دالر سرمایه به حوزه بالکچین اختصاص داده 
است. ما اگر خود را جزء یک درصد دنیا می دانیم باید از 
آن یک میلیارد دالر، در حداقل ترین حالت ۱۰ میلیون 
دالر ســرمایه گذاری کنیم. اما آیا این کار را می کنیم؟ 
آیا تهران به اندازه ۱۰ میلیــون دالر در حوزه بالکچین 
سرمایه گذاری می کند؟ بنابراین باید این عقب ماندگی 
را با سرمایه گذاری جدی تر و فرصت دادن برای اشتباه 

کردن به بچه های استارتاپی جبران کنیم.

بی تدبیری و بی نظارتی در بازارها بیداد می كند

انباشت  پرونده های  میلیاردی  دالالن  شکر
سکوت وزارت كشاورزی در برابر سود دو هزار میلیاردی دالالن شکر ادامه دارد

درآمدزایی دوبی پس از تبدیل شدن به هاب بالک چین جهان هزاران برابر خواهد شد

خانه نشینی  پتانسیل های  ایرانی  تکنولوژی  بالک چین

عقب ماندگی از فناوری بالک چین
مصطفی نقی پورفر، فعال حوزه بالک چین

به طور حتم بالک چین همان چیزی است که شبکه بانکی و البته اقتصاد ایران نیازمند آن است. این موضوع بر تمام مسئوالن و دست اندرکاران بانکی واقتصادی واضح و مبرهن شده است. اما آیا برای تحقق و پیاده سازی آن تالش و جدیتی 
وجود داشته است؟  اینکه در جهان و در کشورهای همسایه ما اتفاقات جدیدی در حال رخ دادن است و تکنولوژی جایگزین تمام امور می شود امری بدیهی است فقط چرا در کشور ما با وجود  اهمیت این موضوع قدمی برداشته نمی شود؟ 

بالک چین موجب تحول در تمام بخش ها و صنایع خواهد شد و شفافیت را برای انجام هر امری در اولویت قرار خواهد داد. هم چنین بسیاری از مشکالت موجود در شبکه مالی فعلی مانند جعل و کالهبرداری کالً متحول می شود.
 ایران شرایط خوبی از جهت پتانسیل نیروی انسانی و عالقه مندی خیلی جدی در این بخش دارد و با وجودی که از نظر تکنیکی دانش کافی وجود ندارد اما می توانیم با وجود برخی نخبگان وارد این حرکت شویم  درست است که تمام 
راه حل ها به بالکچین ختم نمی شود چون بالکچین برای کاربردهای مشخصی است اما استفاده از سیستم های سنتی و قدیمی کار اشتباهی است که هم چنان در ایران از آنها استفاده می شود. آموزش دانشجویان و عالقه مندان به بالک چین 
باید دردستور کار قرار بگیرد. دوبی کشوری که همسایه ایران است فکر می کنید چطور می خواهد به هاب بالک چین دنیا تبدیل شود؟ با توسعه زیرساخت ها و کشف پتانسیل های تکنولوژی بالکچین می خواهد این کشور را به درآمدزایی از 
این طریق هم برساند. در ایران اما با وجود اینکه پتانسیل بسیاری در این زمینه وجود دارد حرکت مثبتی در جهت اجرای واقعی این تکنولوژی دیده نشده است. ما از دنیا عقب هستیم اما این عقب ماندگی قابل جبران است. ایران نیز می تواند 

به عنوان هاب بالک چین خاورمیانه معرفی شود اما در صورتی که سرمایه گذاران، سرمایه گذاری خطر پذیر را به معنای واقعی در این حوزه انجام دهند حمایت های الزم در این بخش وجود داشته و ادامه پیدا کند. 

بحران در بازار شکر
مجتبی کریمیان، کارشناس تنظیم بازار 

بحران در بازار شکر از هفته های پایانی سال ۹۷ آغاز شــد و این روزها به اوج خود رسیده است. متاسفانه دالالن سود بســیار زیادی از این بحران به جیب زده 
اند و تا به امروز جز چند اظهارنظر و تشــکیل پرونده اقدامی جدی انجام نشده اســت. گرانی در بازار شــکر بیداد می کند و با توجه به اینکه به آغاز ماه رمضان 
نزدیک هستیم پیش بینی این اســت که این گرانی برای چندمین بار تکرار و بحران در بازار شکر تشدید شــود. در حالی که میزان تقاضا کمی بیشتر از عرضه 
بوده خشکسالی و کاهش تولید هم داشــته ایم. از طرفی دیگر جو روانی ایجاد شــده در میان مردم باعث احتکار خانگی این کاال شد و مردم بیشتر از نیاز خود 
شکر خریداری می کنند. عالوه بر این، جوسازی های دالالن و سوءاستفاده کنندگان در سطح بازار دســت به دست هم داده تا بازار شکر از حالت آرامش خارج 
شود. وزارت کشاورزی نیز تا به امروز اقدامی جدی برای کنترل بازار شــکر انجام نداده و همچنان فضا برای فعالیت دالالن مناسب است. این وزارتخانه متولی 
 این امر اســت و اینکه چرا تا به امروز اقدامی در این رابطه انجام نداده جای تعجب بســیار دارد. هرچند در کمتر کشــوری می بینیم که دولت تا این اندازه در 
بخش های مختلف اقتصادی دخالت دارد و ورود می کند. مبنای کار از پای بست اشتباه است و اگر امروز شاهد این وضعیت در بازار اکثر کاالها هستیم به دلیل نبود 
زیرساخت است. هر چند از عوامل زیادی در گرانی بازار شکر نام  بردیم اما نقش بی تدبیری و عدم نظارت از همه پررنگ تر است. متاسفانه در این زمینه پرونده های 

میلیاردی بسیاری تشکیل شده ولی ترتیب اثری به آنها داده نشده و یا در صورت رسیدگی هنوز آثار مثبت آن در بازار مشاهده نشده است. 

ارز دولتی آفت بازار شکر شد
قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی

بازار شــکر امروز شــرایطی را ســپری می کند که اگر بخواهیم در یک جملــه دلیل این وضعیــت را عنوان کنیم این اســت که ســوء مدیریت ها باعث 
شــد قیمت شــکر در بازار افزایش پیدا کند. نظارت و مدیریت در این بازار وجود ندارد و از اســفند ماه تا کنون شــاهد افزایــش ۷۰ درصدی و در برخی 
موارد بیشــتر از این رقم هســتیم. در آســتانه ماه رمضان قرار داریم و ایــن کاال یکــی از ارزاق اصلی این ماه اســت که پیش بینی بــرای افزایش قیمت 
 چند باره آن دور از انتظار نیســت. از ســوی دیگــر ارز نیــز  روی این قیمت ها تاثیر داشــته اســت. هرچند دولت بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی بــه این التهاب 

دامن زده است.
ارز۴۲۰۰ تومانی آفت این بازار شده و تا به امروز قیمت شکر ۷۰ درصد افزایش یافته در حالی که بخش خصوصی دخالت در این افزایش قیمت ندارد. این مورد 
به سیاست های دولت برمی گردد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی عمال راه رقابت را بر بخش خصوصی بسته است. چندین و چند بار اعالم کردیم این ارز به درد بازار 
شکر نمی خورد و بدتر شرایط بازار را به هم ریخته اما گویی گوشی برای شنیدن این صحبت ها وجود نداشت و یا اینکه شنیده می شد و ترتیب اثری داده نمی 
شد. اگر از ابتدا تنظیم بازار و واردات را به بخش خصوصی سپرده بودند می توانستیم بازار را کنترل  و از بروز این التهاب جلوگیری کنیم. بازار شکر در انحصار 

دولت است و این واقعیت است که باید در انتظار بمانیم تا شکر به صورت قطره چکانی تزریق شود. 
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قیمت کاغذ درحالی طی ماه های اخیر ۳ برابر شده که 
کاغذ وارداتی بــا ارز دولتی، به وفور در بــازار آزاد وجود 
دارد؛ این اتفاق در شــرایطی رخ داده که به گفته رئیس 
اتحادیه فروشــندگان کاغذ، این اتحادیه از توزیع کاغذ 
کنار گذاشته شــده و وزارت ارشاد مسئول توزیع است. 
سید حسین میرباقری رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و 
مقوا با اشاره به اوضاع نابسامان کاغذ در بازار در واکنش به 
چرایی افزایش چشمگیر قیمت کاغذ در بازار آزاد اظهار 
کرد: متاسفانه ماه ها است که ما مسئولیتی در بازار کاغذ 
نداریم و اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا با ۵۰ سال سابقه 

فعالیت، از این بازار کنار گذاشته شده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا از افزایش 
۱۰۰ هزار تومانی قیمت هر بند کاغذ در بازار آزاد طی ۴۸ 
ساعت گذشته خبر داد و گفت: قیمت هر بند کاغذ ۷۰ 
گرم ۱۰۰*۷۰ طی ۴۸ ساعت از ۴۵۰ هزار تومان در بازار 
آزاد به ۵۵۰ هزار تومان رسید. سید حسین میرباقری با 
اشــاره به افزایش قیمت کاغذ طی ۴۸ ساعت گذشته 
اظهار کرد: قیمت هر بند کاغذ ۷۰ گرم ۱۰۰*۷۰ طی 
۴۸ ساعت از ۴۵۰ هزار تومان در بازار آزاد به ۵۵۰ هزار 
تومان در بازار رسید. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان 
کاغذ و مقوا ماه ها است که این اتحادیه از توزیع کاغذ و 
فروش آن در بازار کنار گذاشته شده و وزارت ارشاد وظیفه 
توزیع کاغذ را عهده دار است؛ کاغذی که با ارز دولتی وارد 
کشور می شود و وزارت ارشاد می بایست این کاغذ را میان 
ناشران توزیع کند ولی قیمت کاغذ طی این مدت روندی 
صعودی داشته و از حدود ۱۴۰ هزار تومان، به ۵۵۰ هزار 

تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه مســئوالن مربوطه حتــی از اتحادیه 
فروشــندگان کاغذ و مقــوا برای حضور در جلســات 
تصمیم گیری، دعوت هم نمی کنند ادامه داد: در طول این 
مدت ما بارها نسبت به عملکرد توزیع کاغذ در بازار هشدار 
دادیم و تاکید کردیم که این نحوه کار اشتباه است ولی 
هیچ گوش شنوایی وجود ندارد؛ این در حالی است که ما 
بارها با مسئوالن مختلف نامه نگاری و مکاتبه کردیم ولی 
حتی جواب ما را هم نمی دهند. میرباقری با انتقاد از نحوه 
توزیع کاغذ و تصمیماتی که توسط وزارت ارشاد گرفته 
می شود گفت: ما بارها اعتراض کردیم که چرا باید وزارت 
ارشاد توزیع کاغذ و خرید و فروش آن را بر عهده بگیرد و 
فروشندگانی که چندین دهه سابقه فعالیت در این حوزه 
را دارند، کنار بگذارند ولی هیچ جوابی به ما داده نمی شود. 
رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا با اشاره به ۳ برابر 
شدن قیمت کاغذ از زمانی که وزارت ارشاد عهده دار توزیع 
کاغذ در بازار شد و اعضای این اتحادیه کنار گذاشته شدند، 
افزود: از زمانی که مسئولیت کار به وزارت ارشاد سپرده 
شد، واردکنندگان ملزم شدند که کاغذ وارداتی خود را به 
وزارت ارشاد تحویل دهند و این وزارتخانه، کاغذ را تنها 
میان ناشران توزیع کند ولی علی رغم این گفته مسئوالن 
وزارت ارشاد، کاغذ در بازار آزاد با قیمتی معادل ۳ برابر 

قیمت قبلی بفروش می رسد.
رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا ادامه داد: حاال 

سوال اینجاست که چطور کاغذی که با ارز دولتی وارد 
می شــود و جزو کاالهای اساسی بشــمار می رود سر از 
بازار آزاد درمی آورد و با قیمت ۵۵۰ هزار تومانی بفروش 
می رسد؟ از طرف دیگر بسیاری از ناشران نیز گالیه دارند 
که کاغذ در اختیار آن ها قرار نمی گیرد. وی با بیان اینکه 
برخی ها نمی خواهند این وضعیت اصالح شــود، گفت: 
درحالیکه وزارت ارشاد می گوید کاغذ را فقط به ناشران 
می دهد، کاغذ وارداتی با قیمت آزاد در بازار به وفور وجود 
دارد. میرباقری تاکید کرد: این وضعیت در شرایطی رخ 
داده که واردکنندگان، کاغــذ وارداتی خود را در اختیار 
وزارت ارشاد قرار می دهند و تنها این وزارتخانه می تواند 
کاغذ را توزیع کند و کاغذ نیز با ارز دولتی وارد کشــور 
می شود. وی در پاسخ به این سوال که چرا کاغذ علی رغم 
آنکه با ارز دولتی وارد می شود و مسئولیت توزیع آن هم 
بر عهده وزارت ارشاد است، گران شده و آیا رانتی در این 
افزایش قیمت در میان است گفت: این سوال ما هم هست 
که چرا کاغذ گران شده ولی مسئوالن امر که مسئولیت به 
آن ها سپرده شده باید پاسخگوی این سوال باشند. به هر 
حال ما مسئولیت خودمان را در این بخش انجام داده ایم 
و بارها نامه نگاری کرده ایم و تاکید داشتیم که باید شفاف 
سازی شود ولی متاسفانه مسئوالن امر نمی خواهند حرف 
ما را بشنوند. رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا با بیان 
اینکه ماه ها است این اتحادیه نه کاغذ را در اختیار دارد نه 
وظیفه ای در توزیع آن دارد، گفت: زمانی که وزارت ارشاد 
عهده دار مسئولیت کاغذ را عهده دار شد، قیمت هر بند 
کاغذ بین ۱۳۰ تا ۱۴۵ هزار تومان بود ولی امروز قیمت 
کاغذ در بازار به ۵۵۰ هزار تومان رسیده است و سوال ما 
اینجاست که چطور قیمت کاغذی که از آن زمان تا امروز 
با ارز دولتی وارد کشور می شده و تجار ما کاغذ را با قیمت 
۱۳۸ هزار تومان به ارشــاد تحویــل می دهند قیمتش 
۳ برابر شــده و با قیمت ۵۵۰ هزار تومان سر از بازار آزاد 

در می آورد؟  
در همین رابطه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
حاشیه نمایشــگاه کتاب، موضوعات و مشکالت کاغذ، 
چاپ و نشر را بررســی کردند. در این نشست که پس از 
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشــگاه کتاب صورت 
گرفت؛ مسائلی همچون تهیه کاغذ مورد نیاز ناشران، تهیه 
مواد مورد نیاز صنعت چاپ و مطبوعات بررسی شد. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از این نمایشگاه 
و در پاسخ به درخواست مدیران نشر برای اتخاذ تصمیم 
درباره قیمت کاغذ، از پیگیری برای کنترل افزایش قیمت 
کاغذ خبر داد. رضا رحمانی گفت: قیمت کتاب در سال 
جدید افزایش یافت که دلیل آن باال رفتن قیمت کاغذ 
اســت و در این رابطه با وزیر فرهنگ و ارشاد مذاکراتی 
داشتیم تا این مشکل حل شود. او با اشاره به اختصاص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ در سال ۹۷ افزود: امسال هم 
تالش می کنیم با اجرای اقداماتی از افزایش قیمت کاغذ 
و در نتیجه کتاب، جلوگیری کرده و به بازار نشر کتاب 

کمک کنیم.

قیمت  كاغذ   طی   48  ساعت  22  درصد   افزایش   یافت

شوک  قیمتی  این  بار در  بازار کاغذ
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 بازاریابي حمایتي
 )Cause Marketing( 

بازاريابي حمايتي يكي از روش هاي بازاريابي است كه 
توسط يك كسب وكار يا سازمان انتفاعي با همكاري 
يك موسسه خيريه يا ســازمان غيرانتفاعي، در قالب 
منافع متقابل، به هدف كمك مالي به جامعه يا به نوعي 
ايفاي مسئوليت اجتماعي سازمان ها در جامعه صورت 
مي گيرد. اين روش بازاريابي، يك ابزار قدرتمند است 
كه قدرت نفوذ و اثرگذاري هر دو ســازمان انتفاعي و 
غيرانتفاعي در جامعه را باال مي برد. بازاريابي حمايتي 
از بحث كمك مســتقيم خود سازمان ها به موسسات 
خيريه در قالب اهدا يا وقف، جداست. يك رابطه بازاريابي 
است و لزوما بر پايه كمك نقدي نيست. اين روش، از 
جديدترين تكنيك هاي بازاريابي امروزي اســت كه 
به كارگيري آن مي تواند تاثيرات شگرفي را بر مخاطبان 
بگذارد. در واقع امروزه مخاطب سازمان انتفاعي، صرفا به 
محصول يا خدمات آن نگاه نمي كند، بلكه همواره ساير 
فعاليت هاي اجتماعي و برنامه هاي آن سازمان در حوزه 
مسئوليت اجتماعي را هم پايش مي كند و گاها به جاي 
مقايسه محصوالت، به مقايسه اين برنامه ها مي پردازد. 
به نتايج Cause Marketing مي توان از سه ديدگاه 
سازمان غيرانتفاعي ، سازمان انتفاعي و مصرف كننده 
 Cause Marketing مشتري( پرداخت. مزاياي(
براي سازمان هاي غيرانتفاعي، شــامل ترويج هدف 
موسسه خيريه و معرفي آن به جامعه از طريق منابع 
مالي بيشتر و همچنين رسيدن به حاميان احتمالي 
از طريق مشتريان ســازمان انتفاعي است. دستاورد 
Cause Marketing براي ســازمان هاي انتفاعي 
شــامل ايجاد رابطه اجتماعي مثبت، تقويت رابطه با 
مشــتريان و افزايش فرصت هاي فروش در بازارهاي 
مختلف و در نهايت، كســب ســود مالي بيشتر براي 
سازمان است. مصرف كننده نيز با خريد اين محصول، 
عالوه بر اينكه احتياج خود را تهيه مي كند، در يك برنامه 
خيريه شركت كرده و حس كمك به جامعه نيز به وي 
القا مي شود. بازاريابی حمايتی می تواند در انواع مختلف 
هدايت شود: محصول يا خدمات، توسعه يك پيام خيريه 
مشترك، صدور مجوز محصول، تاييديه و گواهی نامه ها، 
مشاركت های محلی و كاركنان برنامه خدمات. با اجرای 
هريك از موارد باال، در واقع هدف هر يك از سه محور 
گفته شده )بنگاه، موسســه خيريه و مصرف  كننده( 

تامين می شود. 

مفاهيم بازاريابي بيماری هاي مديريتي

 Micro ( ذره بينــي  مديريــت 
management(، نمونــه اي از 

ضعف مديريتي است كه مبين 
از  بيش  كنترل 

انــدازه و 

غيرضروري 
كاركنان توسط 
مديريت و توجه شديد 
مدير به جزئيــات كاري 
است. مديران ريزبين به 
دليل غرق شدن در مسائل 

جزئي، توانايي تحليل كل سيستم و توجه 
به بهره وري كلــي را ندارند. در واقع آنها 
عالوه بر اينكه كليــات را فداي جزئيات 
مي كنند، احترام و اعتماد زيردستان را نيز 
از دست مي دهند. »چرخه مديريت 
ذره بينــي« مي تواند خطرناك 
باشــد. زماني كــه بهره وري 
كاهش پيدا مي كند، مديران 
احســاس مي كنند كه الزم 
است كمي بيشــتر خود را 
درگير كارهاي جزئي كنند. 
با اين حــال، مديريت ذره بيني 
درواقع عملي زيانبار اســت 

و منجر به كاهش تعلــق خاطر كاركنان و 
حتي بهره وري پايين تر شــود. مديريت 
ذره بيني ممكن اســت در كوتاه مدت براي 
شما نتيجه بخش باشــد؛ اما در طول زمان 
تيم شما، ســازمان تان و خودتان را اذيت 
خواهد كرد. مديريت ذره بيني كارمندان را 
خســته مي كند و انگيزه و روحيه آنها را از 
بين مي برد. ايــن تمايل زيانبار به مديريت 
ذره بينی را كنار بگذاريد. در عوض، از قدرت 
شــفافيت بهره ببريد تا ببينيد هر كسی 
روی چه چيزی كار می كنــد و بهره وری 
 كاركنان را بدون هدر دادن وقت يک مدير 

حفظ كنيد.

سندروممديريتذرهبيني

ین
شت

 انی
ت 

بر
آل

اگر اشتياق شما براي موفق شدن بيشتر از ترس شما 
از شكست خوردن باشد، شما حتما موفق خواهيد شد. 
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رهبر انقالب در بازديد از نمايشگاه كتاب:
وزرای فرهنگ  و  صنعت  مساله  كاغذ  را  حل  كنند

رهبر معظم انقالب با بيان اينكه بايد مسأله كاغذ را حل كرد، فرمودند: اينطور نمی شود، 
وزير فرهنگ و وزير صنعت بنشينند و اين مسأله را حل كنند.به گزارش مهر، حضرت آيت 
اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز با حضور در مصالی امام خمينی 
)ره( به مدت دو ساعت و نيم از نمايشگاه بين المللی كتاب تهران بازديد كردند.در اين 
بازديد كه وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی نيز حضور داشت، حضرت آيت اهلل خامنه ای 
ضمن گفتگو با ناشران در جريان تازه های نشر قرار گرفتند.ايشان در جريان اين بازديد، 
فرمودند: صورت وضعيت نشان دهنده اين است كه مردم هنوز كتاب می خرند و برای 
خواندن، می خرند. دنيای كتاب، دنيای پيچيده ای است و اين نكته ای است كه آقای 
صالحی )وزير ارشاد( بايد توجه كند.آيت اهلل خامنه ای تاكيد كردند: بايد مسأله كاغذ را 
حل كرد؛ اين طور نمی شود. وزير فرهنگ و وزير صنعت بنشينند و اين مسأله را حل كنند.

شهردار تهران خبر داد
استفاده از اســتارت آپ ها برای رفع مشکالت در 

حوزه پسماند
شهردار تهران گفت: سياست ما اين است كه بتوانيم از استارت آپ ها و شركت های 
دانش بنيان با طرح موضوعات و مشــكالت در حوزه پسماند شهری بهره ببريم.به 
گزارش مهر، پيروز حناچی امروز در رويداد ارائه نيازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری 
تهران در حوزه مديريت پســماند شهری در تاالر ايوان شــمس خاطرنشان كرد: 
روزانه ۹ هزار تن زباله از منازل مردم جمع آوری می شود و به جنوبی ترين مناطق 
تهران )آرادكوه( می رود؛ اينها همواره با هزينه، انرژی و نيروی انسانی همراه است و 
مشكالت زيادی را نيز به همراه دارد.وی با بيان اينكه ما قدم اول را شروع كرده ايم، 
گفت: بدون كمك و همكاری مردم رفع چنين مشكالتی در حوزه مديريت پسماند 

شهری امكان پذير نيست. بايد تفكيك را از منبع آغاز كنيم.
به گفته حناچی: پايلوت اين اقدام در حال انجام اســت ولی سازمان يافته نيست.

شهردار تهران گفت: سياست عمومی و كلی ما اين است كه از استارت آپ ها با طرح 
موضوعات و مشكالت در اين راستا بهره بگيريم. آلودگی يك موضوع محوری است 
و استارت آپ ها و شركت های دانش بنيان در اين زمينه می توانند فعاليت كنند و 
ما آنها را حمايت می كنيم. به گفته حناچی: موتورها، خودروهای برقی، دوچرخه ها 
و غيره با همكاری شركت های دانش بنيان نيز به كار گرفته شده اند.وی تاكيد كرد: 
جهت گيری عمومی ما اين است كه برای حل مشكالت از شركت های دانش بنيان 
و استارت آپ ها استقبال كنيم.شــهردار تهران با اشاره به تغيير نگرش به محيط 
گفت: ما می توانيم با همكاری، چرخه ای از شركت های دانش بنيان و استارت آپ 
ها را برای حل مشــكالت ايجاد كنيم. بخش عمده اين چرخه در راستای كاهش 
توليد زباله اســت.حناچی با تاكيد بر هدفگذاری در ايــن زمينه گفت: اميدواريم 
كه با استفاده از خرد جمعی اين معضل را حل كنيم؛ كل شهرداری در اين زمينه 
همواره حمايت می كند، بخشی از اقدامات به عهده شركت های دانش بنيان است 
 و بخش تأثيرگذار آن مردم هســتند كه اين چرخه نياز به همكاری و مشــايعت

 دارد.
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