
قيمت نفت يك روز پس از اينكه متحمل بزرگ ترين كاهش روزانه از دسامبر 
شد، روز جمعه بخشي از افت قيمتش را جبران كرد؛ اما به بزرگ ترين كاهش 

هفتگي خود در سال ۲۰۱۹ تن داد. 
به گزارش ايسنا، بهاي معامالت آتي نفت برنت ۹۳ سنت يا ۱.4 درصد افزايش 
يافت و در 68.6۹ دالر در هر بشــكه بسته شــد و براي كل هفته 4.۹ درصد 

كاهش نشان داد. 
بهاي معامالت آتي وســت تگزاس اينترمديت آمريكا ۷۲ سنت يا ۱.۲ درصد 
افزايش يافت و در 58.6۳ دالر در هر بشكه رسيد. شاخص قيمت نفت آمريكا 

 روز پنج شــنبه در 5۷.۹۱ دالر بســته شــده بود و به پايين ميانگين قيمت 
۲۰۰ روزه كــه در 6۰.55 دالر قرار دارد ســقوط كرده بود. وســت تگزاس 

اينترمديت هفته گذشته 6.8 درصد كاهش قيمت داشت. 
به گفته تايلر ريچي، يكي از دبيران »سونز ريپورت ريسرچ«، با ارزيابي دوباره 
ريسك كه روز پنج شنبه پس از انتشار وضعيت مأيوس كننده شاخص مديران 
خريد روي داد و تداوم جنگ تجاري آمريكا و چين، قيمت هاي نفت با كاهش 

شديدي روبه رو شدند. 
نفت روز جمعه از صعود بازارهاي سهام جهاني اندكي حمايت يافت. بازارهاي 

ســهام آمريكا پس از انتشــار گزارش هايي كه مدعي بودند رئيس جمهوری 
 آمريــكا ممكــن اســت محدوديت ها روي شــركت هــواوي را تســهيل

 كند صعود كردند. 
ســرمايه گذاران كاال از اين واهمه دارنــد كه جنگ تعرفــه اي ميان آمريكا 
و چين، افت رشــد اقتصاد جهاني را تســريع كند. روز دوشــنبه معامالت 
معمــول بــراي وســت تگــزاس اينترمديــت در بــازار نايمكــس انجام 
 نمي گيرد. با اين حال نفــت برنت در بازار ICE به مــدت كوتاه تري معامله 

خواهد شد. 

عوامل عرضه نيز همچنان يكي از عوامل تاثيرگذار روي قيمت ها هستند. رشد 
توليد نفت آمريكا روي قيمت ها تاثير منفي گذاشته است. رونق صنعت شيل 
كمك كرده آمريكا به بزرگ ترين توليدكننده نفت در جهان تبديل شود و در 

جايگاهي باالتر از عربستان سعودي و روسيه قرار بگيرد. 
براساس گزارش ماركت واچ، اما آمار شركت خدمات انرژي بيكرهيوز كه روز 
جمعه منتشر شد، نشان داد شمار دكل هاي حفاري نفت فعال آمريكا در هفته 
گذشته براي سومين هفته متوالي كاهش پيدا كرد كه ممكن است از كندي 

احتمال روند رشد توليد اين كشور در آينده حكايت داشته باشد. 

انتظار مي رود ارز بيت كوين به دليل نرخ كاهشي ورود نقدينگي به اين بازار در 
حال پايين آمدن باشد. اين در حالي است كه خط حمايت هفت هزار و ۲۰۰ 

دالر براي اين ارز ايجاد شده است. 
به گزارش كوين دســك، بيت كوين بــا كاهش ارزش در روزهاي گذشــته 
روبه رو بود؛ تا جايي كه با رقم هفت هزار و ۲۰۰ دالر بســته شــد. مهم ترين 
ارز مجازي با قيمتــي زير هفت هــزار و ۲۰۰ دالر در بــازار آمريكا معامله 
 شد كه براســاس نوســانات هفته گذشــته ورود نقدينگي بيشــتر به اين

 بازار را شاهد نبوديم. 

اين كاهــش و افزايش هــاي متوالــي در پــي افزايش ۱۳ درصــدي روز 
 يكشــنبه صورت گرفت كه مطابــق آن نقدينگي بيشــتري به ايــن بازار

 جذب شده بود.
 از آنجايي كه ارزش بيت كوين 4 درصد كاهش داشت و به مقدار هفت هزار و 
5۳۰ دالر معامله شد، عالئم نشان از اين دارد كه بيت كوين در روز هاي آتي 

نيز پايين تر خواهد آمد. 
با توجه به آينده بازار مي توان برداشت كرد كه حمايت روي هفت هزار و ۲۰۰ 
دالر قرار دارد؛ خطي كه ســرمايه گذاران به آن خوش بيني بيشتري دارند. 

تحليل هاي تكنيكي نشان مي دهد در پي كاهش هاي آينده جهش فزاينده اي 
در انتظار اين بازار است.

 در هفتــه  گذشــته بيت كويــن در يــك مثلــث انقباضــي كاهــش 
داشــت كــه به نظــر مي رســد ايــن امــر بــر اثــر عرضه هــاي متوالي 
صورت گرفته باشــد. مهم تــر از ايــن خط حمايت اســت كه با نوســان 
 كمتــر از 5۰ در ايــن مقاومت هــا وجــود دارد و مســير كمتريــن

 مقاومت نيز كاهشي است. 
در اوايل هفته »ام. اي.سي.دي« با شيب هاي خشن روبه رو بود و براي نخستين 

بار در ماه مي »آر.اس.آي« با نرخ افزايش همراه بوده است. اين در حالي است 
كه بيت كوين مي تواند يك قله ديگر را در روز هاي آتي ايجاد كند كه بين آنها 

رقم هفت هزار و ۲۰6 دالر قرار دارد. 
گفته مي شود كه حمايت تاريخي ۳۰ روزه در رقم شش هزار و 4۷5 دالر قرار 
دارد و ميانگين آن با روند افزايشــي در حوالي شش هزار و 5۰۰ دالر موجود 

است. 
در صورت افزايش ارزش بيت كوين تا باالي هشت هزار و 5۰ دالر در روزهای 

آينده شاهد نرخ هاي افزايشي خشن در بازار ارزهاي مجازي خواهيم بود. 

پس از استعفاي نخست وزير محافظه كار انگليس، 
ارزش پوند در برابر ساير ارزها  تقويت شد. 

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، پس 
از آنكه مجلس انگليس با برنامه هاي پيشــنهادي 
دولت براي چگونگي خروج از اتحاديه اروپا مخالفت 
كرد، ترزا مي، نخست وزير محافظه كار اين كشور از 
سمتش كناره گيري كرد. انتشار اين خبر باعث شد 
تا پول ملي انگليس كه در روزهاي اخير زير فشــار 
زيادي قرار گرفته بود دســت به پيشروي در برابر 

همتايان خود بزند. 
فواد رزاق زاده، كارشناس بازار فاركس گفت: ارزش 
پوند با اين خبر تقويت شــد؛ اما اين روند با سرعت 
زياد به سمت صعود بيشتر نخواهد بود. بخش زيادي 

از مسير بعدي پوند بستگي به اين دارد كه چه كسي 
نخست وزير خواهد شد. 

در حال حاضر از بوريس جانسون، شهردار پيشين 
لندن و وزير خارجه اســبق اين كشــور به عنوان 
اصلي ترين گزينه جانشــيني مي  ياد مي شود كه 
با توجه بــه طرفداري سرســختانه وي از خروج از 
اتحاديه اروپا، پيش بيني مي شود نخست وزيري وي 

باعث نوسانات بيشتري در پوند شود. 
بوريس جانسون پيش تر گفته بود: ما اتحاديه اروپا را 
روز سي ويكم اكتبر امسال ترك خواهيم كرد، چه با 
توافق و چه بدون توافق. بهترين راه براي رسيدن به 
يك توافق خوب اين است كه خود را آماده مواجهه 

با وضعيت بدون توافق كنيد. 

به دنبال انتشــار خبر اســتعفاي نخست وزير، هر 
پوند از ۱.۲65۷ دالر به ۱.۲۷۱۰ دالر تقويت شد. 
همچنين هر پوند به ۱.۱۳45 يورو، ۱.۲۷۳5 فرانك 

سوئيس و ۱۳8.۹4۹4 ين ژاپن رسيد. 
موسســه رتبه بندي »مودي« در گزارشي با اشاره 
به اســتعفاي مي  پيش بيني كرده اســت فضاي 
نامطمئن كنوني بر سر اقتصاد انگليس تشديد شود 
و شانس خروج بدون توافق انگليس از اتحاديه اروپا 

افزايش يابد. 
در برابــر ســاير ارزهاي مهــم، هر پوند بــه ازاي 
88.۱۹8۳ روپيــه هند، ۱.8۳5۷ دالر اســتراليا، 
۱.۷۰8۳ دالر كانــادا، ۱.۷48۳ دالر ســنگاپور و 

8.۷۷۱۲ يوان چين مبادله شد.

عضو هيات علمي انســتيتو تحقيقات تغذيه و صنايع 
غذايي كشــور با بيان اينكه بازرســي، نمونه برداري 
و آزمــون از فرآورده هاي لبني طي ســال به صورت 
متوالي توسط وزارت بهداشــت و معاونت هاي غذا و 
دارو دانشگاه هاي علوم پزشــكي كشور انجام گرفته و 
در صورت وجود روغــن گياهي در فرآورده هاي لبني 
اعمال قانون صورت مي گيرد، گفت: بايد براي گسترش 
استفاده از شير و لبنيات فرهنگ سازي شود و دانش 

تغذيه اي مردم را افزايش داد. 
به گزارش ايسنا، ســهيل اســكندري با بيان اينكه 
متاســفانه شــير در ســبد غذايي خيلي از ايراني ها 

جايي ندارد، اظهار كرد: آمارها از كاهش محســوس 
مصرف لبنيات حكايت دارند و اگــر فكري براي آن 
 نشود ۱۰ تا ۲۰ سال ديگر شــاهد بيماري هايي نظير 
پوكي استخوان، راشيتيسم و كوتاهي قد فرزندان مان 
خواهيم بــود. وي با بيان اينكه كشــور ژاپن با بهبود 
تغذيه موفق شده اســت در طول ۲۰ سال ميانگين 
قد را ۱۰ ســانتي متر افزايش دهد، اظهار كرد: اين در 
حالی است كه كشور ما با كوتاهي قد در طول ۲5 سال 
گذشته روبه روست. اســكندري درباره ميزان مصرف 
شير، گفت: براساس سبد غذايي پيشنهادي براي افراد 
۱8 تا 5۰ سال از سوي وزارت بهداشت كشور، هر فرد 

بايد ماهانه 8 ليتر شير، ۳ كيلوگرم ماست و حدود 5۰۰ 
گرم پنير مصرف كند. اين مقدار مطلوبي است؛ اما در 
طول چند سال گذشته مصرف شير و لبنيات به شكل 
محسوسي تا ۲5 درصد كاهش يافته و با توجه به نقش 
بي بديل و بدون جانشيني كه شــير در تغذيه انسان 
دارد از اين نظر يك كمبود فاحش در وضعيت غذايي 
ما ايجاد شده اســت. وي افزود: كارشناسان تغذيه دو 
دليل اصلي را در اين باره ذكر مي كنند؛ نخست، كاهش 
قدرت خريد خانوار و دوم، هشدارهايي كه درباره افزوده 
شدن بيش از حد روغن پالم به شير و محصوالت لبني 

از سوي برخي كارخانه ها، داده شد. 

شركت فيسبوك با مقام هاي مالي در آمريكا و بريتانيا 
تماس گرفته اند تــا مجوزهــاي الزم را بگيرند و پول 
ديجيتال، يا رمزارز )cryptocurrency( خود را راه 
بيندازد. به گزارش عصر ايران به نقل از بي. بي.ســي، 
برنامه فيسبوك اين است كه تا سال ۲۰۲۰ رمزارز خود 
را در چند كشور عرضه كند. نام مقدماتي كه فيسبوك 
به اين رمزارز داده گلوبال كوين )ســكه جهاني( است. 
مارك زاكربرگ، مدير فيســبوك، ماه گذشته با مارك 
كارني، رئيس بانك مركزي بريتانيا ديداري داشــته و 
درباره مسائل مرتبط با راه اندازي رمزارز جديد گفتگو 
كرده است. رمزارز شــبكه پرداخت ديجيتال است كه 

تراكنش هاي مالي در آن با رمزنگاري و عموما به طور 
غيرمتمركز، بدون نهادي ماننــد بانك مركزي، انجام 
مي شود. بيت كوين رمزارزي است كه در پرداخت هاي 
ديجيتال از آن استفاده گســترده اي مي شود و پس از 
محبوبيت آن، انواع ديگر پول ديجيتال هم عرضه شده 
است. بنا به گزارش ها، فيسبوك مي خواهد ارزش رمزارز 
خود را بــا دالر آمريكا تعيين كند. ايــن برخالف رويه 
ارزهاي مجازي ديگر چــون بيت كوين خواهد بود كه 
ارزش گذاري متمركز ندارند و نرخ برابري آنها با پول هاي 
رايج نوسان هاي شديدي دارد. فيسبوك عالوه بر تماس 
با مقام هاي دولتي، با نهادهــاي مالي خصوصي نيز در 

تماس است تا حواله پول را ارزان تر و بدون استفاده از 
حساب بانكي ممكن كند. فيسبوك پيش تر هم سعي 
كرده بود كه شيوه پرداخت خود را ايجاد و به كاربرانش 
ارائه كند؛ اما پس از دو سال كه استقبال چنداني از اين 
پروژه نشد، فيســبوك به آن خاتمه داد. اگر از رمزارز 
فيسبوك استقبال شود، اين شركت كه دو ميليارد كاربر 
دارد درباره عادات مصرفي جمعيت به اطالعات بسيار 
ارزشمندي دست مي يابد. فيسبوك در سال هاي اخير 
براي عملكردش در حفظ حريــم خصوصي كاربران و 
فروش اطالعات آنها به شركت هاي ديگر با انتقادهاي 

زيادي مواجه بوده است. 

معاون هماهنگی توزيع شركت توانيربا تاكيد بر مصرف 
بهينه برق به ويــژه در بخش خانگی گفت: براســاس 
برنامه ريزی مشــتركان پرمصرف بــرق، از خرداد ماه 
تا ۱6 درصد بر تعرفه مصرفی آنها افزوده می شــود.به 
گزارش تســنيم،غالمعلی رخشــانی مهر با بيان اينكه 
برای توليد برق امســال برنامه ريزی شده است، اظهار 
داشت: پيش بينی توليد 6۲ هزار مگاوات برق در كشور 
شده اســت  كه در صورت مديريت مصرف مشتركان، 
خاموشــی در كشــور نداريم. معاون هماهنگی توزيع 
شــركت توانيربا تاكيد بر برنامه ريــزی برای مديريت 
مصرف برق گفت: پيك مصرف برق امسال در كشور 6۲ 
هزار مگاوات پيش بينی شده   كه استان بوشهر سهمی 
از اين مصرف به خودش اختصاص می دهد و بخشــی 

از مديريت مصرف برای فصل تابســتان اســتان های 
گرمســير به ويژه بوشــهر تعلق گرفته است.وی بيان 
كرد: اگر همراهی مردم در مديريت مصرف برق مورد 
توجه قرار بگيرد ان شاءا... نياز مردم پاسخ داده می شود. 
رخشانی مهر با تاكيد بر مديريت مصرف برق در بخش 
خانگی، تجاری، كشاورزی و صنعتی خاطرنشان كرد: 
اميد می رود مديريت مصرف، به گونه ای محقق شود كه 
عبور مناســبی از گرما و فصل تابستان پيش رو داشته 
باشيم.معاون هماهنگی توزيع شركت توانير به تغيير 
تعرفه های مصرف برق در كشور پرداخت و تصريح كرد: 
مشتركان پرمصرف برق و كسانی كه الگوی مصرف برق 
را رعايت نمی كنند از ابتدای خرداد ماه تا ۱6 درصد به 
تعرفه برق مصرفی آنها افزوده می شــود.وی با اشاره به 

اينكه كسانی كه پرمصرف هســتند بايد مصارف برق 
خود را تعديل كنند، افزود: اميدوارم افزايش نرخ تعرفه 
برق برای هيچ كســی رخ ندهد و كسانی كه پرمصرف 
هستند، مصارف برق خود را تعديل و برای جلوگيری 
از خاموشــی ها كمك كنند. رخشــانی مهر با اشاره به 
سياست وزات نيرو در اتوماســيون كردن خدمات به 
مشتركان بيان كرد: وزارت نيرو همان گونه كه در بخش 
خدمات الكترونيكی پيشــرو بوده، افزايش خدمات به 
مشتركان به روش اتوماسيون به جد در دستور كار خود 
دارد.معاون هماهنگی توزيع شركت توانير تاكيد كرد: 
نيت ما در افزايش خدمات اتوماسيون برق به مشتركان 
اين است كه مراجعه مكرر مردم به شركت های توزيع 

نيروی برق را حتی المقدور حذف كنيم. 

ثبت  بزرگ ترين سقوط هفتگي امسال در بازار نفت

ادامه   روند  كاهشي   ارزش    بيت كوين

واكنش پوند   به  استعفاي نخست وزير انگليس

فيسبوك  پول ديجيتال عرضه    مي كندكاهش محسوس  مصرف   لبنيات   در ايران

افزايش ۱۶ درصدی  تعرفه برق مشتركان پرمصرف  از خرداد ماه
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چرا قطعه سازي كه بیشترین ارز دولتي را 
گرفته و قطعه نمي دهد، معرفي نمي شود؟

تعلل   در  بهره گيری از 
فناوری  بالك چين

گره  كور انباشت ۱۶۰ 
 هزار دستگاه خودرو 

در كارخانه ها

 خودروسازان حق 
 پيش فروش جديد

 قبل  از  تحويل تمامی 
خودروها  را  ندارند

رئیس  سازمان   حمایت:

هدف از تدوين 
 شيوه نامه عرضه

نفت  در  بورس 
شفافيت پولی است
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وزیر نفت:

سرمقاله

يادداشت

 قوانین  فرمالیته
كسب و كار

غفلت  از صندوق های 
سرمایه گذاری

تاخيــر طوالنی مــدت در 
اجرای قانون بهبود مستمر 
فضای كسب و كار نشان از 
ضعف اجرايی قوانين كسب 

و كار دارد؛ يعنی در...

  مهدی پورقاضــی،  فعال 
اقتصادی

  علیرضا باغانی، کارشناس بازار سرمایه

متن کامل  د ر صفحه2

متن کامل  د ر صفحه2
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تامين   بازار   لوازم 
آرايشی  با  قاچاق

افزايش  ورود  
غيرحرفه ای ها   به  بورس

»كسب و كار« مولفه های   اثر گذار در اجرای قانون بهبود فضای  كسب و كار  را  بررسی می كند

مـوج   نا اطمینانی  در بنـگاه ها
صفحه2

صفحه2

تشویق    مالیاتی   موجران
واحد های    زیر   150 متر    از    مالیات     اجاره    بها     معاف  اند

وزارت    راه    و  شهرسازی  :    نمی توانیم     به     صورت     دستوری     میزان      افزایش      اجاره  بها     را     تعیین    کنیم

به واسطه پرمصرف بودن لوازم آرايشی- بهداشتی در 
ايران انتظار می رود توليدات اين محصوالت در كشور 
حداقل پاسخگوی نياز نيمی از مشتريان در بازار باشد. 
متاسفانه با حجمی كه واردات اين محصوالت به كشور 
دارند تالش هايی هم كه برای رشــد و توسعه صنعت 
لوازم آرايشی- بهداشتی در كشور شده را كم رنگ كرده 
اســت. در همين رابطه رئيس دانشگاه علوم پزشكی 
اصفهان گفت: حجم بازار لوازم آرايشی بهداشتی كه از 
نظر توليد ساده تر از دارو هست ۱۲ هزار ميليارد تومان 
بوده و سهم توليدكنندگان داخل كمتر از ۳۰ درصد 
است. طاهره چنگيز اظهار داشــت: بازار داروی ايران 
ســاالنه حدود ۱6 هزار ميليارد تومان اســت و از اين 
ميزان ۹۷ درصد عددی و ۷۰ درصد ريالی در كشــور 

توليد می شود...

هرچند  شــاخص بورس از افزايش قيمــت دالر، به 
اندازه بازارهايی مثل سكه و طال، بهره نبرده است؛ اما 
كارشناسان اعتقاد دارند با چند اقدام می توان شرايط 
را به نفع بازار سرمايه تغيير داد.رشد بورس در فروردين 
ماه سال جاری در حالی شروع شــد كه كارشناسان 
پيش بينی می كردند اين رشــد همچنــان ادامه دار 
باشــد. البته جدا از كاهش ارزش پول ملی كه در رشد 
شاخص بورس در فروردين ماه تاثيرگذار بود، عواملی  
 مثل معافيت مالياتی افزايش سرمايه از محل تجديد 
دارايی ها، باال ماندن قيمت مواد خام در بازارهای جهانی 
اعم از قيمت نفت، فلزات و محصوالت پتروشــيمی و 
خطاهای رفتاری، در  رشد شاخص تاثيرگذار بوده است. 

رفتارهای هيجانی سهامداران نيز سهم ...



اقتصاد2
ایران وجهان

واحد های   زیر   150 متر   از   مالیات    اجاره   بها     معاف  اند
تشویق    مالیاتی   موجران

در آستانه یک سالگی تهیه بسته راهکارهای ۹ گانه 
کنترل بخشی به بازار مســکن که مدیران وزارت 
راه و شهرســازی در زمان آخونــدی آن را طراحی 
کرده بودند، بار دیگر همزمان با آغاز فصل جابجایی 
مستأجران و افزایش اجاره بها به صورت چند برابری 
نسبت به سال گذشته، بار دیگر کارشناسان، سیاست 
گذاران، برنامه ریزان دفتر برنامــه ریزی و اقتصاد 
مسکن و مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی، بسته ای هر چند در قالب جدید اما 
با همان ساختار بسته ۹ گانه مظاهریان برای تعادل 
بخشی به بازار اجاره بها تهیه کرده اند که تقریباً شاکله 
آن حفظ شده است: تشویق ها و تنبیه های مالیاتی و 
تعیین سقف برای اجاره بها.به نظر می رسد وزیر راه 
و شهرسازی نیز با محتوای این بسته موافقت کرده و 
آن را به زودی در هیئت دولت به تصویب می رساند 
تا به صورت الیحه دو فوریتی به مجلس تقدیم کند 
تا بتواند آن را در فصل جابه حایی مستأجران به اجرا 
درآورد. در این بسته جدید، موجرانی که دامنه اجاره 
بها که توسط کمیته تعیین سقف اجاره بها تعیین 
می شود را رعایت کنند، از معافیت های مالیاتی بر 
اجاره برخوردار شده و موجرانی که این دامنه قیمتی 
را بشکنند، مشمول مالیات بر اجاره بها خواهند شد. 
سقف متراژی این بسته تشویقی-تنبیهی-مالیاتی 
نیز ۱۵۰ متر مربع در تهــران و ۲۰۰ متر مربع در 
شهرستان هاست؛ این متراژ به مجموع واحدهایی 
هم که یک نفر در مالکیت خود دارد، تعلق می گیرد 
به این معنا که اگر فردی ۳ واحد مسکونی ۷۰ متری 
داشته باشد، به واحد سوم مالیات تعلق خواهد گرفت.

از دیگر ضعف های این بســته تنبیهی – تشویقی 
مالیاتی، نرخ مالیات تعیین شده است: اخذ ۴ درصد 
از عایدی اجاره بها به عنــوان مالیات بر اجاره یک 
ساله واحد مســکونی ۱۵۰ متر مربعی! با توجه به 
اینکه در بخش هایی از تهران مانند غرب و شــمال 
پایتخت، اجاره بها به صورت متری ۳ میلیون تومان از 
مستأجران اخذ می شود، در نتیجه هزینه رهن کامل 
یک واحد ۱۵۰ متری در تهران ۴۵۰ میلیون تومان 
برای یکسال محاسبه خواهد شد. با فرض اینکه سود 
سپرده ســاالنه بانکی ۱۵ درصد باشد، عایدی یک 
ساله موجر از این رقم ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
خواهد بود.۴ درصد سود حاصله از رهن کاملی که در 
اختیار موجر قرار می گیرد تنها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان با فرض کسر ۴ درصد مالیات از موجر گرفته 
خواهد شد که نشان می دهد این پایه مالیاتی به هیچ 

عنوان نمی تواند بازدارنده باشد.
عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرسازی  درباره تعیین سقف 
اجاره بها اظهار داشت: آنچه قرار است در کمیته تعیین 
سقف اجاره بها اعالم کنیم، یک شاخص است مانند 
همان اتفاقی که در پایان هر سال برای تعیین حداقل 
حقوق و دستمزد کارگران اتفاق می افتد و شورای عالی 
حقوق و دستمزد یک شــاخص را برای کارفرمایان 
تعیین می کند بدیهی است بســیاری از کارگران با 
ارقامی پایین تر از حداقل دستمزد تعیین شده از سوی 
این شورای عالی با کارفرما قرارداد می بندند و تعدادی 
هم با ارقامی باالتر از حداقل دستمزد تعیین شده؛ اما 
این شــاخص، یک معیار )Guide Line( به مردم 
می دهد که بدانند دامنه نرخ مصوب چه رقمی است.

وی ادامه داد: درباره مسکن هم همین گونه است ما 
قرار است در این کمیته دامنه نرخ انتظاری را تعیین 
کنیم در حالی که در حال حاضر چنین دامنه مصوبی 
برای اجاره بها وجود ندارد و برخی می گویند ازآنجایی 
که قیمت مسکن دوبرابر شده، باید اجاره بها هم دو برابر 
شود. درصورتی که چنین چیزی درست نیست و در 
هیچ سالی این تناظر یک به یک میان قیمت مسکن و 
اجاره بها اتفاق نیفتاده است. ما این آمار را در ۲۰ سال 
اخیر رصد کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم این تناظر 

میان قیمت مسکن و اجاره بها وجود نداشته است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی افزود: اینکه بیاییم و در این کمیته، 
به صورت دستوری میزان افزایش اجاره بها را تعیین 
کنیم، جواب نمی دهد. اما در تیم ۹ نفره ای که قرار 
است دامنه قیمتی اجاره بها را تعیین کنند، هم سمت 
موجر را می بینند و هم مستأجر را؛ تصور ما بر است که 
اگر حکم اعضای این کمیته را نهاد ریاست جمهوری 
بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی یا بر اساس مصوبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدهد، یک 

ریل گذاری برای بخش اجاره خواهد بود.
به گفته فرهادیه، این کمیته ۹ نفره تعیین اجاره 
بها هر ساله مانند شورای عالی کار که برای تعیین 
حقوق و دستمزد تشکیل می شود، تشکیل خواهد 
شد و محدوده قیمتی تعیین شده توسط آن، یک 

معیار برای موجر و مستأجر خواهد بود.
وی ادامه داد: قطعاً نمی توانیم کنترل تنبیهی کنیم 
اما تشویق مالیاتی برای موجران را در دستور کار 

قرار خواهیم داد.

خبر

اجرایی نشــدن قانون بهبود 
مســتمر فضای کسب وکار 
از جملــه انتقــادات مهــم 
رئیــس اتــاق بازرگانــی 
ایــران در مراســم افطــار 
فعــاالن اقتصادی بــا رئیس جمهور بود کــه هر چند 
تاکید زیــادی بر آن شــده اســت و رئیــس جمهور 
 نیز بــر آن مانــور داده اســت، امــا هنــوز عملیاتی 

نشده است.
به گفته رئیس اتاق کمتر از ۲۰ درصد این قانون اجرایی 
شده و ۸۰ درصد آن همچنان دست نخورده باقی مانده 
اســت.در حال حاضر مقررات زدایی و کیفیت مقررات 
گذاری، افزایش رقابت پذیری، تضمین حقوق مالکیت، 
تضمین امنیت سرمایه گذاری، دولت الکترونیک و ایجاد 
پنجره واحد، مبارزه با فســاد اداری و افزایش شفافیت، 
فرایند تصویــب و تدوین و تنقیح قوانیــن اقتصادی و 
شــاخص های بین المللی ارزیابی کسب وکار در رابطه 
به محیط های کســب و کار مطرح می شود. اما با توجه 
به تعدد ایــن موضوعات و چالش های متعدد کشــور 
در آن، اولویت هایی برای کســب و کار مطرح اســت و 
از دید کارشناســان رســیدگی و بهبود فضای کسب 
 و کار باید در راســتای تحقق مهم تریــن چالش های 

کسب و کار باشد.
از جمله مسائل مهمی که کارشناسان در ضرورت حل آن 

برای رفع مشکالت حوزه کسب و کار اجماع دارند، حذف 
مقررات زائد از کسب و کارها و شفاف تر شدن بنگاه های 

اقتصادی است.
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مشتمل بر ۲۹ 
ماده و ۱۹ تبصره است که  در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۰ به 

تأیید شورای نگهبان رسید. 
بر اساس ماده ۲ این قانون، دولت مکلف است در مراحل 
بررســی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای 

اصالح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و 
آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، 
اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و 
هرگاه الزم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت 

کند.
همچنین در ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و 
کار، دستگاه های اجرائی مکلف اند هنگام تدوین یا اصالح 
مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکلهای 

اقتصادی ذی ربط را اســتعالم کنند و مورد توجه قرار 
دهند.  در ماده ۲۴ این قانون نیز تاکید شده است: دولت 
و دستگاههای اجرایی مکلف اند به منظور شفاف سازی 
سیاستها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت 
اقتصادی و ســرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، 
مقررات و رویه های اقتصــادی را در زمان مقتضی قبل 
از اجراء، از طریق رســانه های گروهی به اطالع عموم 

برسانند.
آخرین گزارش ها از  وضعیت کســب و کار بخش های 
مختلف نشــان می دهد، وضعیت محیط کسب و کار 
در بخش خدمات در مقایســه با بخش های کشاورزی 
و صنعت نامناسب تر ارزیابی شــده است. در بین رشته 
فعالیت های اقتصادی، رشــته فعالیت های: ۱- اداری 
و خدمات پشتیبانی، ۲- آب رسانی، مدیریت پسماند، 
فاضالب و فعالیت های تصفیه و ۳- ســالمت انســان 
و مــددکاری اجتماعــی، بــه ترتیــب دارای بدترین 
وضعیت کســب و کار و رشــته فعالیت های: ۱- مالی 
و بیمه، ۲- ســاختمان و ۳- خدمات مربوط به تأمین 
جا و غذا، به ترتیــب بهترین وضعیت کســب و کار را 
 در مقایســه با ســایر رشــته فعالیت های اقتصادی 

در کشور داشته اند.
همچنین از دید فعــاالن اقتصادی غیرقابل پیش بینی 
بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، بی ثباتی 
سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر به 
کسب و کار و دشواری تأمین مالی از بانک ها را نامناسب 

ترین مولفه های کسب و کارها هستند.

هرچند  شاخص بورس از افزایش قیمت دالر، به 
اندازه بازارهایی مثل سکه و طال، بهره نبرده است اما 
کارشناسان اعتقاد دارند با اقداماتی چند می توان 

شرایط را به نفع بازار سرمایه تغییر داد.
رشد بورس در فروردین ماه سال جاری را در حالی 
شروع شد که کارشناسان پیش بینی می کردند این رشد همچنان ادامه دار 
باشد. البته جدا از کاهش ارزش پول ملی که در رشد شاخص بورس در فرودین 
ماه تاثیرگذار بود، عواملی  چند مثل معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل 
تجدید دارایی ها، باال ماندن قیمت مواد خام در بازارهای جهانی اعم از قیمت 
نفت، فلزات و محصوالت پتروشــیمی و خطاهای رفتاری، در رشد شاخص 
تاثیرگذار بوده است. رفتارهای هیجانی ســهام داران نیز سهم به سزایی در 
افت و خیز بورس داشته است که البته تاثیر آن در افت شاخص طی هفته های 

گذشته، بسیار ملموس بوده است.
بر اســاس  گزارش های موجود شــاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار تهران ۹۱۱ واحد افت کرد و به رقــم ۲۱۴ هزار و ۲۵۷ واحدی 
رســید. اما شــاخص کل هم وزن با ۲۹۶ واحد رشد مواجه شــد و عدد ۴۸ 
هزار و ۴۲۷ واحدی را تجربه کرد. بســیاری از سهم های کوچک مخصوصاً 
سیمانی تأثیر بسزایی در کلیت بازار داشتند به طوری که ارزش معامالتشان 

نیز رقم باالیی را نشــان می داد. در عین حال شــاخص آزاد شناور با ۱۵۰۵ 
واحد کاهش تا رقم ۲۴۱ هــزار و ۱۲۰ واحدی پایین آمد و شــاخص بازار 
اول با ۱۲۴۵ هزار واحد کاهش عــدد ۱۵۹ هــزار و ۸۹۶ واحدی را تجربه 
 کرد. شــاخص بــازار دوم ۹۵۲ واحد افزایــش یافت و تا رقــم ۴۱۷ هزار و 

۱۶ باال رفت.
پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت اصفهان و پاالیش نفت تهران هر کدام 
به ترتیب ۲۲۳، ۱۵۰ و ۱۴۱ واحد تأثیر کاهنده روی شاخص های بازار سرمایه 
داشتند و در عین حال شرکت ارتباطات سیار ایران، صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس و پتروشــیمی فجر هر کدام به ترتیب ۱۳۳، ۱۱۲ و ۸۲ واحد به رشد 

شاخص های بازار سرمایه کمک کردند.
در گروه ســیمان، آهک و گچ روند قیمت ها عمدتاً افزایشی بود و تعدادی از 

سهم ها توانستند تا بیش از چهار درصد در قیمت پایانی رشد کند. سیمانی ها 
قسمتی از بازار را رهبری کردند و ارزش معامالت شان تا رقم ۷۳ میلیارد تومان 
افزایش یافت. همچنین حجم معامالت این گروه به عدد ۱۷۲ میلیون سهم 

و اوراق مالی رسید.

»کسب و کار« مولفه های اثرگذار در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را بررسی می کند

موج نااطمینانی در بنگاه ها

»کسب و کار« بررسی می کند

افزایش ورود  غیرحرفه ای ها به  بورس

وزیر نفت:
هدف از تدوین شیوه نامه عرضه 
نفت در بورس شفافیت پولی است

وزیر نفت با بیــان این که تاکنــون عرضه نفت و 
میعانات گازی در بورس انرژی دارای شــیوه نامه 
نبوده است، هدف از تدوین این شیوه نامه را شفافیت 

پولی در عرضه عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه درباره شیوه نامه نحوه 
عرضه نفت و میعانــات گازی در بورس انرژی که 
به تازگی ابالغ شده اســت، گفت: تاکنون عرضه 
نفت و میعانــات گازی در بورس انــرژی دارای 
شــیوه نامه نبوده اســت و تنها با اجازه شــورای 
هماهنگی اقتصادی سران ســه قوه در این حوزه 
فعالیت داشتیم، اما با توجه به این که فروش نفت 
و میعانات گازی در بورس انرژی در قانون امسال 
ذکر شد، شیوه نامه صریحی با در نظر گرفتن همه 
فعل و انفعاالت فروش توسط وزارت نفت تدوین 

شده است.
وی افزود: در شــیوه نامه عرضه نفــت و میعانات 
گازی در بورس انرژی به مباحثی همچون نحوه 
قیمت گذاری و نحوه تعدیل قیمت ها اشاره شده، 
زیرا ممکن است از زمانی که خریدار در بورس برنده 
می شود تا زمان برداشت، دو تا سه ماه طول بکشد، 
از این رو باید مشخص شود قیمت ها چگونه تعدیل 
می شود تا دو طرف معامله متضرر نشوند و معامله 

منصفانه باشد.

رشد حجم و ارزش معامالت در 
بورس کاالی ایران

در هفته منتهی به ۲ خرداد ماه، ۴۴۵ هزار و ۶۰۷ 
تن انواع کاال به ارزش بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال 
در بورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت 
که نسبت به هفته ما قبل به ترتیب رشد ۲۹ و ۳۰ 

درصدی را در حجم و ارزش معامالت تجربه کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
بورس کاالی ایــران، طی هفته اخیــر و در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنــی، ۲۵۰ هزار و ۲۷۲ 
تن انواع کاال به ارزش ۱۵ هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال 

معامله شد.
در این تاالر ۲۳۳ هزار و ۶۹۰ تــن فوالد، ۴ هزار 
و ۴۹۰ تن مس، ۲ هزار تــن آلومینیوم،۱۴۰ تن 
کنســانتره مولیبدن، ۱۲ تن کنســانتره فلزات 
گرانبها و ۱۰ هزار تن سنگ آهن از سوی مشتریان 

خریداری شد.
همچنین در هفته معامالتی مذکور در دو بخش 
داخلی و صادراتی تــاالر فرآورده هــای نفتی و 
پتروشــیمی، ۱۹۰ هزار و ۳۶۷ تن انــواع کاال به 
ارزش ۱۱ هزار و ۴۰۲ میلیارد ریال به فروش رسید.
در این تاالر ۳۶ هزار تن وکیوم باتوم، ۴۲ هزار و ۱۷ 
تن قیر، ۵۷ هزار و ۴۱۶ تن مواد پلیمری، ۳۰ هزار 
و ۱۸۸ تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۵۰ تن عایق 
رطوبتی، ۲۲ هزار و ۲۹۰ تن لوب کات، ۷۱۳ تن 
روغن پایه و یک هزار و ۳۱۰ تن گوگرد معامله شد.

شایان ذکر است یک هزار و ۷۵۰ تن خرما نیز در 
تاالر محصوالت کشاورزی به فروش رسید.

تاکید بر حمایت از اشتغالزایی با 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه

محسن پدرام رییس هیات مدیره بانک قرض 
الحسنه مهرایران به همراه توکلي عضو هیات 
مدیره و طبلشي رییس اداره کل پشتیباني به 
منظور ارزیابي عملکرد شعب در ارائه خدمت 
به مشــتریان، مراجعین و متقاضیان از شعب 
لرستان بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحســنه مهرایران، در این سفر، از 
شعب شهرهای الیگودرز، نورآباد، کوهدشت، 

رومشکان و... بازدید شد.
 در ایــن بازدیدها، رییــس هیات مدیــره بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، ضمن بررسي و ارزیابي 
شــیوه بازاریابي و ارائه خدمت و تکریم مشــتري 
در شــعب، درخصوص اهمیت بازاریابي، رعایت 
اصول مشتري مداري، توجه به بهداشت اعتباري 
و ....، رهنمودهاي الزم را بیان داشــت. محســن 
پدرام، در جمع همکاران شــعب اظهارداشــت: 
بانک قرض الحســنه مهر ایــران در زمینه اجرای 
بانکداری خرد با فعالیت هاي خود و بدون هرگونه 
انتظار کسب سود و انتفاع توانسته است وضعیت 
اقتصادي خیلي از اقشار جامعه را بهبود بخشد. وی 
 افزود: در بیشتر موارد این مبالغ خرد و تسهیالت 
قرض الحسنه اعطایي، باعث ایجاد شغل در مناطق 
کمتر برخوردار شده و تداوم این روند خدمت رساني، 
منوط به تقویت منابع بانک از طریق بکارگیري و 
اجراي راهبردهاي مناسب در امر بازاریابي و جذب 

منابع قرض الحسنه در سطح شعب است.

اخبار

بانک 
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رئیــس ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان  می گوید مسئول قیمت گذاری خودرو 
همچنان ما هستیم و  خودروسازان حق پیش فروش 

جدید قبل از تحویل تمامی خودروها ندارند
به گزارش» کسب و کار« عباس تابش با بیان اینکه تا 
این لحظه مصوبه ای به سازمان حمایت ابالغ نشده که 
قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت برگشته است و بر 
اساس مصوبه سران قوا قیمت گذاری به عهده سازمان 
حمایت است و بر اساس مصوبه سران قوا قیمت گذاری 
خودروهای پرتیراژ بر عهده سازمان حمایت مصرف 

کنندگان و تولید کنندگان است.
وی ادامه داد: ما عالوه بر تولید، تحویل را رصد می کنیم 
و اعالم کرده ایم تا همه تحویل ها انجام نشود ثبت نام 
جدید نخواهیم داشت و هیچ خودروسازی حق پیش 

فروش نخواهد داشت.
مدیرعامــل ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان همچنین از معرفی ۴ خودروســاز به 
سازمان تعزیرات حکومتی بدلیل گرانفروشی خبر داد و 

گفت: قیمت پراید مورد تایید ما نیست.
عباس تابــش امروز در نشســت خبــری در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون ۴ خودروساز شامل 
بِسِتر، C۳، هاوال و کرمان موتور بدلیل گرانفروشی به 

سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.
تابش افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی 
 اقتصادی ســران قوا، ســازمان حمایت مســئول 

قیمت گذاری خودروهاست و این مصوبه کماکان 
 به اعتبــار خود باقی اســت. در خصــوص کنترل 
 قیمت هــا نیز بــرای خودروهای پرتیــراژ مکلف 
کرده ایــم تا ۸۰ درصــد تولیدات خودروســازان 
برای فروش فوری و ۲۰ درصد بــرای تنظیم بازار 
باشــد. خودروهای کم تیــراژ را نیــز روزانه رصد 
می کنیم کــه درنتیجه آن ۴ برند هــاوال، کرمان 
موتــور، بِســِتر و C۳ )متعلق به ســایپا( را بدلیل 
 گرانفروشــی بــه ســازمان تعزیــرات حکومتی 
معرفی کــرده ایم. رئیس ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت پراید هم 
گفت: نرخ خودروی پراید مورد تأیید سازمان نیست و 

ما نرخ کارشناسی را استحصال کرده ایم.

۸0 هزار خــودروی ناقــص در انبارهای 
خودروسازان

معاون وزیر صنعت از وجــود ۷۰ تا ۸۰ هزار خودروی 
ناقص در انبارهای خودروسازان خبر داد و افزود: تمام 
تالش ما این اســت که این خودروهای ناقص تکمیل 

شوند.
تابش کاهش وابستگی به خارج از کشــور را یکی از 
بندهای بســته وزیر صنعت برای اصــالح وضعیت 
خودروسازان عنوان کرد و گفت: کاهش وابستگی به 
خارج موضوع مهمی است چرا که دشمنان ما بر روی 
خودرو و واردات قطعات خودرو تمرکز کرده اند تا مانع 

تولید در این بخش شــوند. با این وجود در کشورمان 
ظرفیت های خوبی داریم و می توانیم از توانایی جوانان 
نخبه برای داخلی سازی بیشتر قطعات خودروها بهره 

بگیریم.
به گفته این مقام مسئول، دو خودروساز کشور با بهره 
گیری از توان داخلی و کاهش وابســتگی به واردات 

تاکنون ۷۸ میلیون دالر صرفه جویی داشته اند.
تعیین تکلیف اموال مازاد شرکتهای خودروساز از دیگر 
مفاد بسته وزارت صنعت برای بازار خودرو است که به 
گفته تابش، خودروسازان باید با فروش اموال مازاد خود، 
نسبت به کوچک سازی ساختار و کاهش هزینه های 

تمام شده شأن اقدام کنند.

خروج ســازمان حمایت از قیمت گذاری 
خودرو به ما ابالغ نشده است

تابش در مورد خروج قیمت گــذاری قیمت گذاری 
خودرو از سازمان حمایت گفت: مصوبه ای در راستای 
خروج سازمان حمایت از بحث قیمت گذاری خودرو به 
ما ابالغ نشده و براین اساس، هیچ وظیفه ای در این باره 

از سازمان حمایت به جای دیگری منتقل نشده است.

عرضه شکرهای احتکار شده در بازار
تابــش همچنین دربــاره گرانفروشــی محصوالت 
کشاورزی افزود: مسئول تنظیم کاالی کشاورزی بر 
اساس مصوبه هیئت دولت با وزارت جهاد کشاورزی 

است اما سازمان حمایت نیز گرانفروشی در این کاالها 
را پیگیری می کند.

وی ادامه داد: واردات شکر به عنوان کاالی استراتژیک، 
آغاز شده در تعدادی از استان ها نیز واحدهای صنفی 
تخلف کرده و از فروش شکر خودداری می کردند که 
با واحدهای صنفی متخلف برخورد تعزیراتی شــد و 

شکرهای احتکار شده به زودی وارد بازار می شوند.
رئیــس ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان درباره تخلفات گرانفروشی اپراتورهای 
تلفن همراه گفت: با اپراتورها وارد مذاکره شــده و از 
آنها مستندات درخواست کرده ایم که مستندات آنها 
کامل نبود امیدواریم با تکمیل اسنادی که اپراتورها 
ادعا می کنند، تا هفته آینده بتوانیم نتایج بررسی ها 

را اعالم کنیم.
وی تأکید کرد: قاطعانه می گویم که همه کاالهای مورد 
نیاز مردم در کشور وجود دارد و هر چه قدر این حس 
در مردم باشد که بخریم و انبار کنیم، به افزایش گرانی 

کاالها دامن می زنند.

موافقت با افزایش ۲۲ درصد قیمت بلیت 
قطار

وی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت بلیت قطار گفت: 
شورایعالی ترابری پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی قیمت 
بلیت قطار را به ما ارائه داده بود که ما تنها با افزایش ۲۲ 

درصدی قیمت بلیت آن موافقت کرده ایم.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  :

خودروسازان حق پیش فروش جدید قبل از تحویل تمامی خودروها را  ندارند

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه ۴ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان شد
نرخ هر قطعه سکه تمام با طرح قدیم ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان و سکه تمام با طرح جدید ۴ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان است .آخرین نرخ انواع سکه براساس اعالم محمد کشتی آرای، 
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر اتاق اصناف، از این قرار است. نرخ هر قطعه سکه تمام با طرح قدیم ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان، سکه تمام با طرح جدید ۴ میلیون و ۸۲۵ هزار 

تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷۳۵ هزار تومان و سکه های یک گرمی نیز یک میلیون و سی هزار تومان است.در ضمن هر مثقال طال یک میلیون و 
۸۸۵ هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز  ۴۳۵ هزار تومان است.

قوانین  فرمالیته کسب و کار 
مهدی پورقاضی،  فعال اقتصادی

تاخیر طوالنی مدت در اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نشان از ضعف اجرایی قوانین کسب و کار دارد. یعنی در حالی که قوانین تدوین می شود اما ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد. یکی از مهم ترین بندهای کسب و کار که 
به دلیل همین کوتاهی ها مغفول باقی مانده است، عدم مشورت با بخش خصوصی در موضوعات مهم اقتصادی و یا به بیانی گویاتر، عدم اجرای پیشنهادات بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. قوانین کسب و کار معموال به صورت فرمالیته 
است و  به صورت عملی و عینی اثری از آن در اقتصاد کشور نیست. موضوع مهم دیگر که در شرایط فعلی در توقف فعالیت های اقتصادی نقش مستقیمی داشته است، پیش بینی ناپذیری اقتصاد و عدم ثبات آن است. در فضایی که در اقتصاد 
نااطمینانی وجود دارد، شاهد کمترین تحرک اقتصادی خواهیم بود. البته کسب و کارها از مشکالت مهم دیگری هم رنج می برند که از جمله آن قوانین زائد و عدم شفافیت بنگاه هاست. اگر به طور کلی قوانین کسب و کار را یک پازل در نظر 
بگیریم، تا مادامی که ثبات اقتصادی به عنوان گزینه اساسی این پازل فراهم نباشد، تکمیل پازل به شدت دشوار خواهد بود. پس با نظر به این مسئله مهم اگر قرار باشد در راستای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، مسئله ای در 

اولویت قرار بگیرد، آن موضوع، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد کشور است. به عبارتی با تحقق این موضوع باید موج نااطمینانی در کسب و کارها را از میان برد.

غفلت از صندوق های سرمایه گذاری
علیرضا باغانی، کارشناس بازار سرمایه

یکی از دالیل افت بازار سرمایه کنترل نرخ دالر است. باالخره باید بپذیریم 
که نرخ ارز طی ماه های گذشــته از پایه های ۱۵ هزار تومان عبور کرد و 
اتفاقاتی افتاد که به موازات آن بازار سرمایه به فکر توازن با بازار ارز افتاد. از 
آنجایی که سرعت رشد بازار سرمایه بیشتر از سایر بازارها و دامنه نوسان 
شاخص ۵ درصد است، رشد بازار به چشــم می آید. البته این ذات بازار 
سرمایه است و در خصوص بازار سهام در سایر کشورها نیز صدق می کند. 
برای مثال یک اظهار نظر سیاسی در خصوص ارتباط تجاری با چین توسط 
آمریکا نزدیک به ۳ و ۴ درصد شاخص را پایین می آورد. بازار سهام در کشور 
ما نیز که مبتنی بر تحلیل نبوده و اطالعات محور و درگیر رفتارهای توده وار 
است، به مراتب تاثیر بیشتری از عوامل خارجی می گیرد. البته سهم و نقش 
برخی از فعاالن، تحلیلگران بنیادی و فعاالن حقیقی و حتی کارگزاران در 
نوسانات شاخص بی تاثیر نیست. تبلیغات این افراد، ورود افراد غیرحرفه ای 
به بازار را تقویت می کند. مسئله دیگر غفلت از صندوق های سرمایه گذاری 
 است که افت کمتر و رشــد بیشتری دارد و ریســک کمتری متحمل 
می     شوند. نبود فرهنگ سازی و برخی خأل ها در عدم ورود به این صندوق ها 
که ریسک به مراتب کمتری از بازار برای غیرحرفه ای ها دارند، در نوسان 
بورس دخیل بوده است. البته رکود حاکم بر بازارها در ماه رمضان و کنترلی 
که بر نرخ تورم در این ماه وجود دارد، نیز در افت شاخص طی هفته های 

گذشته موثر بوده که البته این موضوع مقطعی است.

سرمقاله

يادداشت



3 اقتصاد
ایران
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به واسطه پرمصرف بودن 
لوازم آرایشــی- بهداشتی 
در ایران انتظــار می رود 
تولیدات این محصوالت در 
کشــور باال باشد و حداقل 
پاسخگوی نیاز نیمی از مشــتریان در بازار باشد. 
متاســفانه با حجمی که واردات این محصوالت به 
کشور دارند تالش هایی هم که برای رشد و توسعه 
صنعت لوازم آرایشی- بهداشتی در کشور شده را 

کمرنگ کرده است. 
در همین رابطه رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان گفت: حجم بازار لوازم آرایشی بهداشتی 
که از نظر تولید ســاده تر از دارو هســت ۱۲ هزار 
میلیارد تومان بوده و ســهم تولیدکنندگان داخل 
کمتر از ۳۰ درصد اســت. طاهره چنگیز داشــت: 
بازار داروی ایران ســاالنه حدود ۱6 هزار میلیارد 
تومان است و از این میزان 97 درصد عددی و 7۰ 
درصد ریالی در کشــور تولید می شود. وی افزود: 
بازار تجهیزات پزشــکی مصرفی ۱۲ هزار میلیارد 
تومان است، از این ۱۲ هزار میلیارد تومان متاسفانه 
تنها ۳۰ درصد در داخل کشور تولید می شود، اگر 
توجه کنید الزاما همه این ها خاص نیستند مانند 

منسوجات مصرف در پزشــکی که قابل تولید در 
داخل است.

امروز مهم ترین مشــکل حمایــت از صنایع لوازم 
آرایشی و بهداشــتی قاچاق اســت.باید پذیرفت 
که لوازم آرایشــی تولید داخلی فاصلــه زیادی با 
برندهای جهانی دارند و مردم هنوز برندها را دنبال 

می کنند، اما در لوازم شــوینده مردم از تولیدات 
داخلــی اســتفاده می کنند و گرایشــی به خرید 
برندهای بین المللی ندارد؛ ازاین رو واردات رسمی 
لوازم آرایشی هنوز برای بازار کشور الزم است زیرا 
بخشی از این لوازم در حوزه دارو و درمان هستند. 
با این حال قاچاق این محصوالت زیاد است و آمار 

قاچاق لوازم آرایشــی و بهداشــتی دقیق نیست، 
اما به نظر می رســد قاچاق ۲ میلیــارد دالر لوازم 
آرایشی به واقعیت نزدیک تر اســت، چراکه تنوع 
محصوالت در این بخش زیاد بوده و جزو محصوالت 
 گران محســوب می شــود. به همین دلیل بسیار

 قاچاق پذیر است.

ایجاد و توسعه کسب و کارهای 
اینترنتی سیاســتی مهم در 
بحث ایجاد مشاغل جدید و 
بهبود اوضاع اقتصادی کشورها 
است اما یکی از موضوعات مهم 
و حائز اهمیت امنیت سایبری است که می تواند به عنوان 
ابزاری قدرتمند در زمینه کسب و کار اینترنتی قانونی 
باشد. در واقع برای توسعه این فضا نیاز به امنیت وجود دارد 
و بدون امنیت نمی توان توسعه و رشد داشت. متاسفانه 
با توجه به آمارهای منتشر شده روزانه ۳ میلیون حمله به 
سایت ها و کسب وکارهای اینترنتی می شود که امنیت 
سایبری را زیر سوال برده اســت. به گفته کارشناسان 

امنیت مسئله مهمی اســت و نباید صرفاً از نگاه پلیسی 
و نظامی به آن نگاه کرد. ما در کسب و کارهای نوین نیز 
نیاز داریم که پیکربندی یک کسب و کار استانداردهای 
خاص خود را داشته باشــد به دلیل اینکه حجم زیادی 
از اطالعات مردم در این فضا ثبت می شــود و اگر در این 
فضا امنیت وجود نداشــته باشد ممکن است که هکرها 
و مجرمان فضای مجازی با نیت های مختلف اطالعات 
خصوصی کاربران و حتی خود کسب و کارها را به دست 
بیاورند.در این رابطه کارشناس امنیت پلیس فتا می گوید: 
نظارت پلیس فتا بر فضای مجاز ی بصورت ماتریسی است 
و نمی توان گفت که پلیس فتا باید بر تمام موارد نظارت 
داشته باشد.  ســرهنگ علی محمد رجبی در گفتگو با 
برنامه »چالش« گفت: زمانی که یک کسب و کار مجوز کار 
می گیرد باید روند کاری را بصورت کامل و سالم انجام دهد 
و پلیس نمی تواند به طور مداوم روند نظارتی بر آن داشته 

باشد مگر اینکه موجب تخلف شود که پلیس وارد عمل 
شده و کار را متوقف می کند.وی رتبه بندی در حوزه کسب 
و کار را برای این حوزه الزامی دانست و از ارائه مدل امنیتی 
توسط پلیس فتا خبر داد و افزود: به زودی مدل امنیتی 
پلیس فتا رونمایی خواهد شد که با شروع آن بسیاری از 
جعل و تخلف از این فضا گرفته می شود.کارشناس امنیت 
پلیس فتا گفت: در حال حاضر یک کسب و کار اینترنتی 
با قدمت کارکرد ۱۰ ساله با یک کسب و کار اینترنتی با 
قدمت ۲ روزه تراکنشی یکسان دارند و این یک مشکل 
بزرگ برای این فضا محسوب می شود.رجبی در خصوص 
اقدامات پلیس فتــا در پیشــگیری از جرائم اینترنتی 
افزود: پلیس فتا در مرکز تشخیص پیشگیری از جرائم 
سایبری در ۳۴ استان و ۱7۴ شهر بصورت شبانه روزی 
با تمام تجهیزات و نیروی انسانی در حال رصد و پایش 
فعالیت های وب سایت ها، کانال ها و کلیه فضای مجازی 

است. سرهنگ رجبی با اشاره به تالش بی وقفه پلیس 
فتا و اطمینان بخشی به مردم گفت: پلیس فتا به مردم 
اطمینان می دهد که در فضای سایبری تمام تالش خود 
را می نماید. وی افزود: توصیه من برای کسب و کار های 
خانگی این است که به جای درگیری در فرآیند IT برای 
فروش محصوالت خود از پلتفرم های اشتراکی استفاده 
نمایند.کارشناس امنیت پلیس فتا به رادیو اقتصاد گفت: 
ما درصدد هستیم که اپلیکیشن ها را بستری امن کنیم 
تامردم به سهولت و اطمینان به کســب و کار بپردازند.
ســرهنگ علی محمد رجبی در پایان ضمن اشــاره به 
پیشرفت فضای مجازی کســب و کار افزود: با چند صد 
برابری استارت آپ ها ظرف چندسال اخیر این نکته قابل 
تامل است که پلیس فتا فضای امنیتی را طوری مدیریت 
نموده که کســب و کار ها در محیط سالم با یک روند پر 

شتاب به فعالیت خود ادامه دهند.

»كسب و كار« واردات 70 درصدی لوازم آرایشی و  بهداشتی را بررسی می كند

تامین  بازار لوازم آرایشی  با  قاچاق 

روزانه بیش از 3 میلیون حمله به سایت ها و كسب وكارهای اینترنتی می شود

تعلل  در بهره گیری از فناوری بالک چین
هزینه های هنگفت تامین امنیت سایبری

شفافیت استثنایی با بکارگیری بالک چین
فرامرز اطیابی، کارشناس امنیت شبکه

به دلیل توسعه فعالیت های اینترنتی در کشور که همگام با تمام دنیا جلو می رود حمالت اینترنتی نیز رشد بسیار زیادی داشته است. این حمالت مانند دزدی ها و کالهبرداری های فضای واقعی است اما با این تفاوت که دست هکرها کمی 
 بیشتر برای سوء استفاده ها باز است و کالهبرداران بیشتری در این فضا فعالیت می کنند. فضای سایبری و اینترنتی امروز میزبان هزاران سایت و کسب و کار است که فعالیت خود را در این بستر آغاز کرده و ادامه داده اند. متاسفانه با اینکه 
پیشرفت های زیادی در مورد فضای مجازی و راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی  شاهد هستیم در رابطه با تامین امنیت آنها و جلوگیری از سوء استفاده هکرها از کاربران اینترنتی و اطالت شخصی و بانکی آنها مشکل داریم.  تعداد حمالت 
اینترنتی که روزانه شاهد آن هستیم بسیار زیاد است و خسارات زیادی را به کسب و کارها و کاربران و مشتریان آنها وارد می کند. روزانه سه میلیون حمله اینترنتی تعداد بسیاری قابل توجهی است که به مراتب هزینه های بسیاری را برای 
مقابله نیاز دارد. استفاده از آنتی ویروس هایی که اصلی نیستند و قانون کپی رایت را رعایت نکرده اند می تواند یک دلیل برای آسیب پذیری زیاد این کسب و کارها باشد. این نمونه ای از ضعف سایبری بوده و از این دست عوامل بسیار دیده شده 
است. بنابراین هکرها از ضعف کسب و کارها در این موارد سواستفاده می کنند و با اجرای حمالت سایبری خسارات زیادی را متوجه آنها می سازند.  امروز تامین امنیت سایبری یکی از مشکالت پیش روی کسب و کارهای اینترنتی است و به 
دلیل اینکه کمتر توجهی به آن می شود هزینه های زیادی را برای کسب و کارهای مجازی ایجاد می کند. به هر ترتیب باید چاره ای برای این اتفاق اندیشیده شود که بهترین و به صرفه ترین آنها استفاده از فناروی بالک چین است. فناوری 
بالک چین به سرعت می تواند اکثر مشکالت مربوط به امنیت سایبری را حل کند. به عبارت کامل تر شفافیت استثنایی این فناوری آن را کامال امن کرده و مزیتی خوب برای کاربران و تهدیدی جدی برای مجرمان سایبری است. اما اجرایی 
نشدن آن و بی توجهی به پیاده سازی این فناوری هم جای تحلیل دارد. در ایران همواره سال ها بعد از اینکه یک فناوری مفید در دنیا عرضه می شود استفاده از آن در دستور کار قرار می گیرد. متاسفانه تعلل در واردات فناوری وجود دارد. اگر 

همزمان با واردات کاالها و محصوالتی که در کشور وجود دارد به واردات فناوری هم اهمیت داده می شد امروز شاهد حمالت میلیون ها هکر به کسب و کارهای اینترنتی نبودیم.

ترجیح مصرف کنندگان برای خرید لوازم آرایشی خارجی
حمید مقیمی، دبیر انجمن لوازم آرایشی و بهداشتی

 متاسفانه با وجودی که در کشور ما لوازم آرایشی- بهداشتی مصرف باالیی دارد اما سالیان سال است که واردات تامین کننده نیاز مصرفی است. 7۰ درصد محصوالتی که در بازار وجود داشته و به فروش می رسد از طریق واردات تامین 
 می شود و قاچاق هم سهم عمده ای در آن دارد. امروز بازار آرایشی- بهداشتی از طریق واردات بمباران شده است و هر کسی خود را واجد شرایط فعالیت در این زمینه می داند. این محصوالت به دلیل اینکه با سالمت مردم سروکار دارند 
نمی توان واردات آن را به دست اشخاص واسطه و داللی که تنها برای پر کردن جیب های خود فعالیت می کنند داد. این در حالی است که امروز فعالیت قاچاقچیان به دلیل سود بسیاری که فروش محصوالت تقلبی دارد بیشتر شده و سالمت 
مردم به ویژه بانوان را تهدید می کند. در حال حاضر 6۰ تا 7۰ درصد از لوازم آرایشی و بهداشتی موجود در بازار خارجی و به عبارتی وارداتی است که بیشتر از کشور های اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا وارد می شود.  
 در این صنف 7۰ هزار نفر مشغول به کار هستند که ادامه این روند و افزایش حجم واردات می تواند تهدیدی برای این کسب و کارها باشد. در زمینه تولید لوازم آرایشی بهداشتی فعالیت های خوبی در کشور انجام شده که به دلیل وجود 
نمونه های خارجی آن توانایی پا گرفتن در بازار را پیدا نکرده اند. تالش های زیادی برای خودکفایی در زمینه لوازم آرایشی وجود دارد و محصوالت خوب و باکیفیتی نیز تولید شده که در حال حاضر مردم ترجیح می دهند از دست فروشان 
 لوازم آرایشی را خریداری کنند ولی از تولیدات داخلی استفاده نکنند. این اتفاق در حالی می افتد که این محصوالت که در کنار خیابان عرضه می شود سالمت مصرف کننده را نشانه رفته اند و بیماری های زیادی مشتریان آن را تهدید 
می کند. آمار بی سابقه ای در رابطه با قاچاق لوازم آرایشی وجود دارد و نشان دهنده این است که 9۰ درصد لوازم آرایشی و بهداشتی که به صورت قاچاق به کشور وارد می شود تقلبی و بی کیفیت است. به دلیل نبود نظارت بر کیفیت آن، 

این اجناس را می توان جزء کاالهای تقلبی و بی کیفیت دانست و عمده کاالهای قاچاق در این صنف می تواند سالمت افراد را به خطر بیندازد که البته این اجناس با قیمت کمتر هم در بازار عرضه می شوند. 
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دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور اعالم 
کرد که اگر یک کامیون کشنده ۱۸ چرخ بخواهد پنج 
جفت الستیک مورد نیاز خود را در طول یکسال تامین 
کند باید بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بسته به چینی، 
کره ای یا فرانسوی بودن الستیک پرداخت کند. احمد 
کریمی با اشــاره به آخرین وضعیت تأمین الستیک 
کامیون داران و نرخ های موجود در بــازار، اظهار کرد: 
ما بخشی از وضعیت به وجود آمده به دلیل تحریم ها 
را درک کرده و تابع آن هســتیم، اما متأسفانه بخشی 
از مشکالت به دلیل ســو مدیریت در وزارتخانه های 
مختلف است و این مساله باید مدیریت شود.وی ادامه 
داد: از توزیع الستیک پس از گرانی های به وجود آمده 
۱۰ ماه می گذرد، اما نتوانسته ایم جفت دوم الستیک ها 
را به ناوگان خود ارائه کنیــم. دبیر کانون انجمن های 
صنفی کامیون داران کشــور با اشــاره به این که یک 
کامیون کشــنده ۱۸ چرخ طی یکســال پنج جفت 
الستیک، یک کامیون ۱۰ چرخ طی یکسال سه جفت 
الستیک و یک کامیون شش چرخ طی یکسال دوجفت 
الســتیک را به طور متوســط نیاز دارند، اظهار کرد: 
متأسفانه به کامیون های کشنده نیز بیشتر از دو حلقه 

الستیک نداده ایم و ارائه ی جفت دوم الستیک ها برای 
کامیون های ۱۸ و ۱۰ و شش در مرحله ی اولیه قرار دارد 
و تنها به ۱۰ درصد متقاضیان ارائه شده است.کریمی با 
بیان این که توزیع الستیک مورد نیاز کامیون ها از بیستم 
خردادماه سال گذشته شروع شد، اظهار کرد: از ابتدای 
سال جاری توزیع جفت دوم الستیک ها آغاز شده است 
اما از سرعت الزم و کافی برخوردار نیست. وی با اعالم 
این که متوسط قیمت یک جفت الستیک چینی برای 
ماشین های سنگین سه میلیون و ۲۰۰ تومان است که 
نرخ آزاد آن باالی شش میلیون تومان تمام می شود، 
گفت: یک کامیون کشنده ۱۸ چرخ در طول یکسال 
به طور متوسط پنج جفت الســتیک نیاز دارد که اگر 
بخواهد آن را از طریق بازار آزاد تهیه کند باید ۳۰ میلیون 
تومان هزینه پرداخت نمایند. کریمی ادامه داد: برخی 
از ناوگان حمل و نقل ما نمی توانند از الستیک چینی 
استفاده کنند و باید حتماً از الستیک های فرانسوی و 
کره ای را خریداری کنند که این مساله هزینه های آنها را 
باال می برد، چرا که هزینه یک جفت الستیک فرانسوی 
یا کره ای سه میلیون و ۵۰۰ تومان است که این رقم در 

بازار آزاد به هشت تا 9 میلیون تومان می رسد.

در فروردین ماه سال جاری حجم واردات کاغذ روزنامه 
تا ۸۰ درصدی نســبت به همین ماه در سال گذشته 
کاهش داشته است. روند واردات کاغذ و توزیع آن در 
هفته های اخیر دچار حواشی شده بود که درنهایت 
با تعیین تکلیــف وضعیت ارزی ایــن کاال واردات و 
ترخیص آن از گمرک تسهیل شد. این در حالی است 
که کاغذهای وارد شده به دلیل این که وضعیت نحوه 
تخصیص ارز آن ها مشخص نبود، برای دریافت اسناد 
خرید و درنهایت اظهار به گمرک و ترخیص با مشکل 

روبه رو شده بود.
کاغذ که تا پیش از این ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به 
کاالهای اساسی را دریافت می کرد، برای سال جدید 
وضعیت دریافت ارز آن با توجه به سیاســت ارزی 
دولت مشخص نبود، ولی درنهایت با ادامه پرداخت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کاال موافقت شــد.آخرین 
آمار گمرک از واردت از این حکایــت دارد که در 
فروردین ماه ســال جاری از مجمــوع کاغذهای 

وارداتی، حدود ۵۵۰ هزار کیلوگرم کاغذ روزنامه به 
شکل رول یا ورق وارد شده که ارزش دالری آن به 

۴۸۰ هزار و ۳76 دالر می رسد.
این در حالی است که در سال گذشته در فروردین ماه 
بیش از ســه میلیون و ۱۲۰ هزار کیلوگرم از این نوع 
کاغذ با ارزش حدود دو میلیون و ۳۴7 هزار دالر وارد 
کشور شده بود و نشان از کاهش 79 درصدی از حیث 
منابع ارزی و ۸۰ درصدی حجم واردات در فرودین ماه 
امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل دارد.طبق آخرین 
اعالم مسئوالن گمرک، در حال حاضر ترخیص کاغذ به 
صورت روان در حال انجام است و کاغذهای وارد شده 
به گمرک به طور طبیعی ترخیص می شود و مشکلی در 
این زمینه وجود ندارد؛ به طوری که تنها اظهارنامه ها از 
نظر اسنادی رسیدگی می شود و درصورت وجود سابقه 
تعیین ماهیت آزمایشگاه از همان نوع کاغذ بدون نیاز 
به بهره برداری و تعیین ماهیت مجدد کاالی اظهاری 

ترخیص انجام خواهد شد.

در برخی از رستوران ها موســیقی زنده اجرا می شود و 
بسیاری از مشــتریان از این امر نیز استقبال می کنند 
اما شــاید مشــتریان ندانند که هزینه گوش دادن به 
موسیقی زنده همراه با صرف غذا بر عهده آن ها است.
در سال های اخیر رستوران ها و واحدهای عرضه کننده 
مواد خوراکی سبک و سیاق گذشته خود را تا حدودی 
کنار گذاشته اند و از فناوری به روز و ارائه خدمات مناسب 
با نیاز و حال و هوای مشتریان روی آورده اند، از این دست 
خدمات و امکانات می توان به سفارش های اینترنتی، 
برنامه های ســفارش غذا، موســیقی زنده و … اشاره 
کرد. بررسی ها نشان از آن دارد که برخی از واحدهای 
رستورانی هزینه ای برای خدماتی همچون موسیقی 
زنده دریافت می کنند که این هزینه بر روی قیمت تمام 
شده غذا محاسبه می شود.با این تفاسیر جای این سوال 
وجود دارد که آیا ایــن افزایش قیمت بر روی غذا برای 
اجرای موسیقی زنده، قانونی است!؟ در این رابطه خسرو 

میرابراهیمی- رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز 
مجالس گفت: رستوران ها برای ارائه موسیقی زنده باید 
از اتحادیه و نیروی انتظامی )اداره اماکن( مجوز الزم را 
دریافت کنند. وی ادامــه داد: برخی از اعضای اتحادیه 
رستوران دارها در واحدهای صنفی خود به ارائه موسیقی 
زنده می پردازند که برای این موضوع از اتحادیه و دیگر 
دستگاه های نظارتی مجوز دریافت کرده اند.میرابراهیمی 
خاطرنشان کرد: به دلیل آنکه اجرای موسیقی زنده برای 
واحدهای صنفی با پرداخت هزینه همراه است می توانند 
هزینه ای از بابت این موضوع از مشتری دریافت کنند. 
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس در 
پاسخ به این سوال که آیا هزینه اجرای موسیقی زنده از 
سوی اتحادیه تعیین شده و نرخ مشخصی دارد؟ گفت: 
اتحادیه نرخ مشــخصی در این زمینه در نظر نگرفته و 
واحدهای صنفی خود با توجه به هزینه اجرای موسیقی 

زنده مبلغی برای مشتریان در نظر می گیرند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی با بیان 
افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی کولر گازی در یک 
سال گذشته گفت: تعمیر و به روزرسانی کولرگازی و 
دیگر لوازم خانگی در شــرایط فعلی جایگزین خرید 
کاالی جدید شده است.سید مرتضی میری در رابطه با 
وضعیت بازار کولر گازی و میزان عرضه و تقاضا در سال 
جاری گفت: میزان تولید کولر گازی در کشور محدود 
است و به همین دلیل ممنوعیت واردات این محصول 

به کشور در ماه های گذشته لغو شد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی ادامه داد: 
نیاز سالیانه کشور در حوزه کولر گازی 7۰۰ تا ۸۰۰ 
هزار دستگاه اســت که حجم قابل توجهی از مصرف 
کولر گازی در مناطق شــمالی و جنوبی ایران است 
که در سال های اخیر در شهرهای مرکزی و تهران نیز 
خرید کولر گازی رشد کرده است.وی با بیان اینکه طی 

یک سال اخیر قیمت کولر گازی ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد 
کرده است، تاکید کرد: حجم قابل توجهی کولر گازی 
از طریق بازارچه های مرزی به کشور وارد می شود که 
بسیاری از این محصوالت کاالی اصل و دارای خدمات 
پس از فروش نیســتند بنابراین با توجه به شــرایط 
بازار و اقتصاد خانواده پیشنهاد می شود کولرگازی از 
شرکت های رســمی و دارای خدمات پس از فروش 
مورد تأیید خریداری شــود. میری خاطرنشان کرد: 
فصل خرید کولر گازی در کشور آغاز شده اما میزان 
تقاضا نسبت به سال گذشته اندکی کاهش داشته و 
بررسی ها نشان از آن دارد که عموم مصرف کنندگان 
در محصولی همچون کولر گازی و دیگر محصوالت 
لوازم خانگی با توجه به افزایــش قیمت ها و کاهش 
قدرت خرید خانواده، تعمیر و به روزرسانی محصوالت 

را جایگزین خرید کاالی جدید کرده اند.

یکی از برنامه های معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری ایجاد بازار هوشمند محصوالت دانش بنیان 
داخلی است که پلتفرم این برنامه تهیه شده و اقدامات 
مختلفی در این زمینه صورت گرفته است.به گزارش 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این برنامه 
با هدف ارتقای بازار و اهرمی کردن منابع دولت برای 

حمایت از شرکت های داخلی تنظیم شده است.
در این راســتا برگزاری نمایشــگاه تجهیزات و مواد 
آزمایشگاهی ساخت ایران که بستری است برای بازار 
سازی گسترده شرکت های دانش بنیان تولیدکننده 
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در دستور کار قرار گرفته 
است.بر اساس گزارش معاونت توسعه مدیریت و جذب 

سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای 
توسعه برنامه مذکور مقرر شد که تا پایان سال گذشته، 
۲۰۰ میلیارد ریال یارانه خرید از محل این برنامه به 

خریداران تجهیزات آزمایشگاهی تخصیص یابد.
بر این اساس، ۵۰۰ شرکت متقاضی حدود 9 هزار مدل 
محصول تجهیزات و مواد آزمایشگاهی را در ششمین 
دوره نمایشگاه که در هفته اول دی ماه سال گذشته در 
محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، 
ارائه دادند.این امر منجر به فروش قطعی ۵۸۰ میلیارد 
ریالی برای تولیدکنندگان تجهیزات شد. همچنین با 
اجرای این طرح، اشتغال افراد شاغل تحصیل کرده در 

شرکت ها نیز پایدار شد.

کاهش ۸۰ درصدی واردات کاغذ روزنامه

سبقت تعمیر از خرید کاالی جدید در بازار کولر گازی

بازار هوشمند محصوالت دانش بنیان شکل می گیرد

افزایش قیمت  روی غذا برای اجرای موسیقی زنده، قانونی است؟

30 تا 40 میلیون  هزینه خرید الستیک ماشین های سنگین می شود

قیمت های سرسام آور الستیک کامیون ها در بازار آزاد
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با توجه بــه اینکه هم اکنــون حدود چهــار هزار اســتارت آپ در 
کشــور فعاليت مي کنند،  نوآوري شرط فعاليت اســتارت آپ ها و 
شرکت هاي دانش بنيان اســت. این نکته الزم است یادآوری شود 
که شــرکت هاي دانش بنيان باید از نوآوري برخوردار باشند. عمال 
اگر شرکتي نوآور نباشــد دانش بنيان حساب نمي شــود. نوآوري 
در شــرکت هاي اســتارت آپی صددرصد نفوذ پيدا کرده است. این 
شــرکت ها مي بایســت هم نوآور بوده و هــم از پيچيدگي فناوري 
برخوردار باشــند. اســتارت آپ ها باید در بازار فعاليــت کنند و با 
مدل هاي نوآورانه ادامه دهند. مي توان گفت سالي حدود ۲۰ درصد 
از شرکت هاي استارت آپی ریزش مي کنند؛ زیرا نتوانسته اند نوآوري 
را در محصول خود وارد ســازند و مميزي نوآوري آنها را از خصلت 
دانش بنياني جدا مي کند. در حال حاضر طبــق آخرین آماري که 
ستاد توسعه فناوري اطالعات با همکاري وزارت ارتباطات به دست 
آمده بالــغ بر چهار هزار اســتارت آپ در کشــور فعاليت مي کنند. 
اســتارت آپ شــرکتي اســت که خدمات مقياس پذیري را بر پایه 
فناوري اطالعات ارائه مي دهد. خالقيــت به کارگيري توانایي هاي 
ذهني براي ایجاد یك فکر یا مفهوم جدید اســت. خالقيت عبارت 
اســت از طي کردن راهي تازه یا پيمودن یك راه طي شده قبلي به 
 طرزي نوین. در علم روانشناسي، تعریف خالقيت بر پایه تعریف تفکر

 بنا شده است، 
تفکر فرایندي اســت که شــما در آن به بازآرایــي، تحليل و تغيير 
اطالعاتي که در حافظه بلندمدت تان وجود دارد مي پردازید، ما دو 
نوع تفکر داریم، تفکر همگرا و تفکر واگرا. تفکر همگرا همون بازآرایي 
و مرتب ســازي اطالعات در حافظه درازمدت است و تفکر واگرا، که 
رابطه خيلي زیادي با خالقيت هم دارد، عبارت است از فرآیند ترکيب 
و مرتب سازي جدید و متفاوت از اطالعات، در این تفکر شما روابط 
جدیدي را بين اطالعات موجود کشف مي کنيد، این تفکر واگرا همان 

خالقيت است.
عده اي بر این باور هستند که خالقيت نوعي حالت روحاني است که 
انسان به سرمنشأ الهي متصل مي شــود و حالتي مشابه وحي دارد. 

خوب حاال بيایيد ببينيم رابطه خالقيت با استارت آپ چيست. 
یادتان باشــد این روزها همه کســب و کارها بــه دنبال روش هاي 
جدید ارزش آفریني و ایجاد مزیت رقابتي هســتند، استارت آپ ها 
از جمله کســب و کارهایي هستند که پایه و اســاس آنها نوآوري و 
کشــف و بهره برداري از فرصت هاســت که در این زمينه خالقيت 
نقش بســيار مهمي را بازي مي کند. شــما به عنوان یك موســس 
و کارآفریــن اگر با تکنيك هاي خالقيت آشــنا شــوید، مي توانيد 

از ایــن جعبه ابــزار بــراي حــل مســائل و 

پيشرفت کســب و کار خودتان اســتفاده کنيد. ســعي کنيد که 
 مهارت هاي تفکر خالق را به تدریج هم خودتان و هم تيم تان کسب

 کنيد. 
شــخصا از تکنيك هاي خالقيت و تفکر خــالق در حوزه هاي زیر 
در طي کردن یك فرایند استارت آپي اســتفاده کردم: انتخاب نام، 
شعار، دامنه و کپي رایتينگ استارت آپ تان، طراحي تجربه کاربري 
)شادکردن مشتري و شگفت زده کردن وي(، شيوه هاي نوین ایجاد 
ارزش و طراحي مدل کسب و کار، راهکارهاي تبليغاتي و طراحي و 
ایده پردازي تبليغات دهان به دهان، شــيوه انجام تحقيقات کاربر و 
طراحي مصاحبه هاي کيفي و طراحي MVP و نمونه ســازي اوليه 

خدمات و محصوالت. 
در اینجا به صورت خيلي مختصــر تعدادي از تکنيك هاي خالقيت 

را معرفي مي کنيم.

تكنيك »بارش مغزي« )طوفان فكري( 
درباره این تکنيك منابع زیادي وجود دارد، کافي است یك جستجوي 
ساده در اینترنت درباره آن انجام دهيد. بارش فکري، جلسه اي خاص 
با قوانيني خاص براي توليد ایده ها، پيرامون موضوعي مشخص است. 
جالب است بدانيد که بسياري از تکنيك هاي خالقيت را مي توان در 
قالب جلسه بارش فکري به صورت گروهي، با کيفيت باال به کار برد 
)مثال ترکيب تکنيك »چه مي شود اگر« و »طوفان فکري(« مهم ترین 
قوانين این جلسه این است که نباید ایده ها مورد قضاوت قرار گيرند 
و تعداد ایده ها مهم تر از کيفيت ایده هاست. این جلسه معموال یك 

تسهيل گر نيز دارد که جلسه را مدیریت و هدایت مي کند. 

تكنيك »چه مي شود اگر...«
 قطعا براي شما نيز اتفاق افتاده اســت که در برخورد با یك پدیده 
یا مشــکل، با خودتان گفته باشيد، »چي مي شــد اگه….« مثال 

یا کفش هام رنگش قابل تغيير کفشم هيچ وقت کثيف نمي شد، 
فــت بود، یــا اصــال بو  نمي گر

تکنيــك و…بلــه این 
گي بــه همين  د سا

 . ســت فــرض ا
شــما کنيــد 

مي خواهيد درباره یك محصول یا خدمتي خاص ایده پردازي کنيد، 
عنوان موضوع را روي یك وایت بورد مي نویسيد و از افراد مي خواهيد 
که عبارتي که با »چي مي شد اگه...« شروع مي شــود را درباره آن 
موضوع بيان کنند، بهتر است در این جلسه نيز از قوانين بارش فکري 

بهره ببرید. 
از دیگر تکنيك هاي خالقيت که مي توان از آنها در جنبه هاي مختلف 
مسائل یك کســب و کار و اســتارت آپ از آنها بهره برد، مي توان به 
تکنيك »شــش کاله فکري«، »تکنيــك scamper«، TRIZو 

تکنيك »چرا« اشاره کرد.

ايده هايي براي تقويت خالقيت
شــما از روش هاي ســاده اي مي توانيد به تقویت مهارت خالقيت 
خود بپردازید، مهم ترین دشــمن خالقيت، خود شــما هســتيد، 
بلــه، خــود شــما و تجربــه گذشــته تان. قالب هــاي ذهني اي 
که حاصل تجربيات گذشــته شــما هســتند، باعث مي شوند که 
خودتان را محدود کنيد، نگران نباشــيد همه مــا درگير قالب هاي 
ذهني هســتيم، ولي بــا یکســري فعاليت هاي ســاده مي توانيد 
 کم کــم موتــور خالقيــت خودتــان را روشــن یــا آن را تقویت 

کنيد. 
تجربه هاي جدید، نقش بســيار مهمي در این زمينه دارند، شــما 
هرچقدر اطالعــات و دانش خودتان را افزایش دهيــد و به موازات 
آن خودتان را در معرض تجربيات جدید قــرار دهيد، احتمال بروز 

خالقيت افزایش مي یابد.
 ســعي کنيد یك ســفر هيجان انگيز را تجربه کنيد، با کودکان و 
دنياي آنها بيشــتر درگير شــوید، با کودکان ارتباط برقرار کنيد، 
معما حل کنيد، فيلم هاي علمــي تخيلي ببينيد، یك ورزش جدید 
را امتحــان کنيد، اگر به موســيقي عالقه دارید یك ســازجدید را 
آموزش ببينيد، کال ســعي کنيد فعاليت هاي هنري را دنبال کنيد 
و اگــر مي توانيد در یــك فعاليت هنري مهارت کســب کنيد، من 
 شخصا عکاسي و خوشنویسي را انتخاب کردم و نتایج خيلي خوبي

 گرفتم. 
بخوانيد و بخوانيــد و بخوانيد: کتــاب خواندن، آن هــم خواندن 
رمــان، در تقویت قــوه تخيل شــما نقش بســيار زیــادي دارد، 
حتما بارهــا و بارهــا از افــراد کتاب خوان شــنيده اید کــه فيلم 
ساخته شــده از روي یك رمان، به اندازه خود رمان جذاب نيست. 
دليلش این اســت که شــما در هنگام خواندن رمــان، خودتان به 
 تصویر ســازي عناصــر و فضا ســازي در ذهن تــان مي پردازیــد 

و این تجربه اي ناب است. 

نوآوري  شرط زنده  ماندن  استارت آپ ها

بازاریابي عملیاتي چیست؟
یکي از روش  هاي بازاریابــي، روش بازاریابي 
عملياتي است که در آن روش درصد موفقيت 
به دليل مشارکت سایرین بيشتر و باال تر است. 
این روش، نگرش کل نگر نســبت به بازاریابي، 
مسئوليت ها و نقش هاي بازاریابي را نيز با عنوان 
بازاریابي عملياتي مد نظر قرار مي دهد. مفهوم 
بازاریابــي عملياتي به دنبال مشــخص کردن 
راهکارهــاي افزایش بهره وري و ســودآوري 
شرکت به وسيله فعاليت هاي بازاریابي است. در 
این رویکرد، متغيرهاي محيطي از قبيل قوانين 
و مقررات، مسائل اخالقي، روندهاي اجتماعي 
و تاثيرات زیست محيطي نيز بررسي مي شوند. 
با کمك ابزارهایي که ایــن رویکرد در اختيار 
شرکت ها قرار مي دهد مدیران ارشد به دنبال 
اندازه گيري اثربخشي فعاليت هاي بازاریابي با 
کمك معيارهایی مانند رشد فروش، سهم بازار، 
نرخ از دست دادن مشتریان، رضایت مشتریان 
و کيفيت محصوالت هستند. بررسي ها حاکي 
از آن است که روش بازاریابي عملياتي به نوعي 
یکي از مهم ترین مراحل بازاریابي اســت و در 
آن استراتژي خود را پياده مي کنيد و به دنبال 
جواب گرفتن هســتيد. موفقيت در بازاریابي 
بدون برنامه بازاریابي هدفي دور از دســترس 
است. هر کسب و کار موفقي مي بایست با برنامه 
و هدف مشخص پيش برود. در غير این صورت 
شاید گاهي به موفقيت هاي اتفاقي دست یابد؛ 
ولي در نهایت چاره اي جز شکست ندارد. بازار 
امروز بســيار پویا و رو به رشــد است؛ ازاین رو 
اهميت داشتن برنامه بازاریابي را افزایش داده 
اســت. تمرکز روي جذابيت کسب وکار براي 
مشتري، روش اثبات شده براي افزایش شانس 
یك آینده پایدار و سودآور است. همچنان که 
مخاطبان در نحوه تعامل با محتوا مسير رشد 
خود را طي مي کنند، روش بازاریابي عملياتي 
نيز در حال رشد و تغيير است. ما شاهد رشدي 
فوق العاده در اینکه بازاریابان چگونه تالش هاي 
خود را مي سنجند، بوده ایم؛ اما فقط برندهایي 
که به اندازه کافي در تطبيق با تغييرات، سریع 
هســتند، در این بازار محتواي شــلوغ نجات 

خواهند یافت. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

زيگارنيــك؛  بلومــا 
روانشــناس معروف 
روســي در رستوران 
شــد  متوجــه 
كليه  پيشخدمت ها 
جزئيات سفارش غذاي 
هر مشــتري را بدون 
نوشــتن روي كاغذ تا 
قبل از تسويه حســاب 
به يــاد مي آورند و به 
محض تسويه حساب 
نه تنها چيز زيادي 
يادشان  از سفارش 

نمي آيد، بلكه حتي بعضي وقت ها خود مشتري كه غذا خورده را هم به 
ياد نمي آورد. او با پي بردن به اين حقيقت كه ذهن انسان درگير كارها 
و مقوالت ناتمام مي شود آزمايش هاي ديگري نيز انجام داد. بلوما به 
يك اصل رسيد كه مغز ما بيشتر درگير كارهاي ناتمام و منقطع شده 
مي شود تا كارهاي تمام شده. آنقدر آن را به ياد مي آوريم تا آن كار 
تمام شــود. ما نياز به تمام كردن يك كار داريم. از آنچه بيان شد به 
عنوان اثر زيگارنيك ياد مي شود. اثر زيگارنيك يعني كلنجار رفتن 
ذهن با كارهاي نيمه تمام، هرچه زمان اين كلنجار بيشــتر باشد به 
معني استرس بيشتر و كاهش كارايي و بهره وري ذهن خواهد بود. 
پس بهترين اقدام؛ تمام كردن آن كار توسط خود ما يا واگذار كردن 
آن به ديگري است. اينجاست كه اثر زيگارنيك در مديريت خود را 
نمايان می سازد. اثر زيگارنيك نتيجه می گيرد كه خود مدير بايد يك 

پروژه را به اتمام برساند يا آن را به كارمندان واگذار كند.

 اثر   زیگارنيك   در   مدیریت 

لر
ن ک

زندگي مي تواند يك ماجراجويي پر از هيجان، شگفت انگيز و لذت بخش باشد، يا مسيري هل
كسل كننده كه روح انسان را ذره ذره مي كشد؛ اما اين انتخاب با خودمان است. 
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چرا قطعه سازي كه بيشترين ارز دولتي را گرفته و قطعه نمي دهد، معرفي 
نمي شود؟ 

 گره  كور انباشــت 16۰ هزار دســتگاه خودرو 
در كارخانه ها

تســهيالت 7 هزار ميلياردي به صورت اضطرار پرداخت نشــود، صنايع 
قطعه سازي متوقف خواهند شد

سخنگوي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو   از نهادهاي باالدستي، قوه قضائيه 
و... خواست تا به موضوع خودرو و تامين قطعات آن ورود پيدا کند. به گفته وي، یك شرکت 
قطعه ساز که در تامين قطعات خودروها سهم باالیي دارد، بيشترین ميزان ارز دولتي را دریافت 
کرده و باالترین سهم از ميزان مطالبات دریافتي از خودروسازان را داشته است، بيشترین سهم 
را در کسري قطعات خودروها دارد. فرهاد بهنيا روز شنبه در نشست خبري با بيان اینکه باید 
مشخص شود کدام قطعه ساز و شرکت است که موجب شده خط توليد خودرو بخوابد، تاکيد 
کرد: چرا قطعه سازي که پول و ارز دولتي دریافت کرده و باالترین ميزان دریافت مطالبات 
خود را از خودروسازان داشته و حتي پول هم دارد و سعي کرده است یکسري کارخانجات 
و شرکت هاي نيمه تعطيل را بخرد، قطعات مورد نياز را به خودرو ساز نمي دهد و باعث شده 

خودروها کف کارخانه بماند؟ 
وي ادامه داد: در این شرایط این شرکت باعث شده انگشت اتهام به سوي 14۰۰ قطعه ساز 
باشد و در صورت تامين نشدن این قطعات با افت تيراژ خودرو، افزایش قيمت و نارضایتي 
مردم روبه رو مي شویم که این ضربه ای مهلك به صنعت است.  بهنيا تاکيد کرد: از انجمن 
خودروسازان و شرکت هاي خودروسازي تقاضا داریم در راستاي شفاف سازي اعالم کنند 
که با کمبود کدام قطعات روبه رو هستند و چه قطعه سازي به آنها قطعه نمي دهد و نهادهاي 
نظارتي و امنيتي تحقيق کنند که آیا شرکت، قطعه در انبار دارد یا نقدینگي الزم را در اختيار 
دارد؛ اما باز هم از دادن قطعه خودداري مي کند. عضو هيات رئيسه انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه هاي خودرو تاکيد کرد: 16۰ هزار خودرویي که گفته مي شود کف کارخانه است، به 
دليل کمبود یك یا دو قطعه است که عامل اصلي ناقصي ۸۰ درصد خودروهاي کف کارخانه 
است. وي تاکيد کرد: ما تقاضا داریم نام شرکت و قطعه سازي که قطعه نمي دهد، مشخص شود 
و آدرس غلط به مردم و مسئوالن داده نشود و باید نهادهاي امنيتي، قضایي و سازمان بازرسي 
کشور به موضوع خودرو ورود کنند، فهرست قطعه سازان را بگيرند و ببينند کدام شرکت علت 
اصلي توقف خودروها در کف کارخانه است.  بهنيا با بيان اینکه انباشت خودروهاي ناقص در 
کف کارخانه هاي خودروسازی باعث توقف گردش نقدینگي قطعه سازان شده است، گفت: 
اگر این خودروها تجاري مي شدند، مطالبات قطعه سازان پرداخت مي شد و در ضمن قيمت 
خودرو نيز تا این حد باال نمي رفت.  به گفته وي، سال گذشته حدود 4۰ هزار دستگاه خودرو 
در کف کارخانه ها انباشت شده بود که در حال حاضر این تعداد به 16۰ هزار دستگاه رسيده 
است. سخنگوي انجمن قطعه سازان همچنين با بيان اینکه بخش خصوصي توانایي دور زدن 
تحریم ها را دارد، تاکيد کرد: اگر ارز در اختيار ما قرار بگيرد مي توانيم هر قطعه اي را وارد کنيم. 
بهنيا با تاکيد بر وجود انحصار در صنعت قطعه سازي درباره واگذاري سهام ایران خودرو و سایپا 
هم گفت: اگر قرار است سهام این دو خودروساز به بخش خصوصي واگذار شود، این سهام باید 

به کنسرسيوم بخش خصوصي وارد شود نه به شخص یا افرادي. 

تسهيالت 7 هزار ميلياردي پرداخت نشود صنايع قطعه سازي متوقف 
خواهند شد

در ادامه این نشست، مازیار بيگلو، دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور 
نيز با اشاره به نامه نگاري هایي که با رئيس کل بانك مرکزي درباره اختصاص ارز به قطعه سازان 
داشته اند، گفت: تقاضا داشتيم تا تسهيالت 7۰ هزار ميليارد ریالي )ارزي یا یورویي( به صورت 
اضطرار در اختيار صنایع قطعه سازي و خودرو سازي قرار گيرد؛ زیرا در صورت طوالني شدن 
زمان پرداخت این تسهيالت از خرداد ماه این صنایع با توقف توليد به دليل عدم تامين مواد 
اوليه مورد نياز روبه رو مي شوند. بيگلو ادامه داد: در نامه به معاون اول رئيس جمهوري نيز تاکيد 
کردیم که در صورت پرداخت نشدن تسهيالت طي روزهاي آینده، صنعت خودروسازي به 
صورت کامل نابود مي شود و بيش از 75۰ هزار فرصت شغلي از بين مي رود و عواقب اجتماعي و 
سياسي بيکاري در این صنعت را شاهد خواهيم بود.  بيگلو ادامه داد: سال گذشته 4 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت به قطعه سازان پرداخت شد که توانستيم توليد خودرو را صددرصد افزایش 
دهيم. دبير انجمن قطعه سازان ادامه داد: با توجه به نقدینگي موجود در شرکت هاي قطعه ساز 
حداکثر تا یك ماه آینده مي توانيم به توليد قطعه بپردازیم و در صورت عدم تامين نقدینگي، 
امکان ادامه توليد وجود نخواهد داشت. وی افزود: خریدها در بازار براي قطعه سازان به صورت 
نقدي صورت مي گيرد و به همين دليل نمي توانيم مواد اوليه را به موقع تامين کنيم.   وي ادامه 
داد: در پي مصوبه اي که دولت در سه ماهه سوم سال 1۳۹7 در رابطه با ارائه تسهيالت 4.۰۰۰ 
ميليارد تومان و 7.۰۰۰ ميليارد تومان معادل ۸44 ميليون یورو به قطعه سازان به تصویب رساند 
و پس از ارائه 4.۰۰۰ ميليارد تومان اوليه اي که در ميان قطعه سازان توزیع شد، دیگر هيچ اتفاقي 
تا همين امروز براي تخصيص باقي این تسهيالت با وجود همه پيگيری ها و نامه نگاري های 
انجمن قطعه سازي و خودروسازان، از سوي بانك مرکزي و معاون اول رئيس جمهوری، اقدامي 
صورت نگرفت.  دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرویي اظهار کرد: در تاریخ 
۲۲ اسفند ماه سال گذشته، نامه اي از طرف هر دو انجمن قطعه سازان و خودروسازان به معاون 
اول رئيس جمهوری ارسال شد که طي آن ما اعالم کردیم که در صورت عدم دریافت این 7 هزار 
ميليارد تومان، صنعت خودروسازي و قطعه سازي ایران به شدت دچار بحران خواهد شد. ظرف 
شش روز ایشان نامه اي را به بانك مرکزي ارجاع دادند و نظر مساعد خود را براي تخصيص این 
تسهيالت اعالم کردند؛ اما تا پایان اردیبهشت ماه اتفاقي نيفتاد. مجدد انجمن قطعه سازي 14 
اردیبهشت  ماه نامه اي به رئيس کل بانك مرکزي ارسال کرد که ضمن آن به رشد سه برابري 
قيمت مواد اوليه و نبود فرصت کافي قطعه سازان و خودروسازان در تامين مواد که منجر به 
نااطمينانی در صنایع و سوءاستفاده دالالن و سودجویان مي شود، تاکيد کرد. بيگلو افزود: در 
این نامه از رئيس کل بانك مرکزي درخواست شد تا تدبيري اتخاذ شود تا تسهيالت 7 هزار 
ميليارد توماني به صورت اضطرار در اختيار صنایع قطعه سازي و خودروسازي قرار گيرد؛ چراکه 
در صورت تعلل در پرداخت این تسهيالت از خردادماه، مجدد صنایع قطعه سازي به دليل عدم 
تامين مواد اوليه مورد نياز متوقف خواهند شد. دبير انجمن قطعه سازان تصریح کرد: نامه ای در 
۲5 اردیبهشت ماه از سوي بانك مرکزي دریافت کردیم که تعجب ما را برانگيخت. بانك مرکزي 
از دو رسالت اصلي خود؛ یعني حفظ ارزش پول ملي که بر همه عيان است و موضوع مطالبات 
ارزي از محل فروش دارایي هاي ملي کشور که طبق آمار بانك هاي جهاني بيش از 1۰۰ ميليارد 
دالر است، باز مانده است. اعتبارات بانك مرکزي در پاسخ به نامه مذکور اعالم کرد که براساس 
ماده 6 آیين نامه تسهيالت و تعهدات کالن، حداکثر مجموع تسهيالت و تعهدات به هر ذي نفع 
واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباري تجاوز کند؛ ازاین رو اعطاي تسهيالت از 
سوي بانك ها به قطعه سازان و خودروسازان با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر است. 
بنابراین متقاضيان مي توانند تقاضاي خود را همراه با توجيهات فني، مالي و اقتصادي کافي نزد 
بانك هاي عامل مطرح و از آن طریق پيگيري کنند. وي با تاکيد بر اینکه این نامه موجب بهت 
قطعه سازان شد، افزود: در جنگ اقتصادي که در خط مقدم آن قطعه سازان و خودروسازان قرار 
گرفته اند، ما به عنوان سرباز این جنگ جلو فرستاده شده ایم؛ اما سيستم اقتصادي حاضر به 
همکاري نيست و در صورت ادامه این روند تا ۲۰ روز آینده، صنعت قطعه سازي قطع به یقين 
زمين گير خواهد شد. اگر بانك مرکزي در شرایط ویژه قرار دارد، باید قبول کند که ما هم دچار 
تحریم ها هستيم و باید دست ما را بگيرند. نهادهایي که عدم همکاري و حمایت از این صنعت 
را به اثبات رسانده اند و کارشکني مي کنند، باید مسئوليت 75۰ هزار شغل را بر عهده بگيرند. 

وي مدعي شد: قطعه ســازان برادري خود را یك بار به اثبات رسانده اند، به طوري که شاهد 
بودیم با آغاز پرداخت تسهيالت 4 هزار ميليارد توماني، ظرف چهار هفته ميزان توليد قطعه را 
صددرصد افزایش دادند. دبير انجمن قطعه سازان ضمن تاکيد بر اینکه در حال حاضر تمامي 
خرید مواد اوليه صنعت قطعه به صورت نقدي انجام مي شود، اظهار کرد: آنچه در گذشته با یك 
ميليارد تومان مي توانستيم خریداري کنيم، اکنون باید ۲۰ ميليارد تومان بابت همان خرید 
هزینه کنيم. نه تنها ارزش پایه پولي ما از بين رفته، بلکه خریدهاي ما از مدت دار به نقد و چه بسا 

پيش پرداخت تبدیل شده است. 
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