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زنگنه: 
8 ساعت با وزیر نفت عربستان 

دعوا کردیم
وزیر نفت گفت: حدود هفت تا هشت ساعت 
در جلســه اوپک با وزیر نفت عربستان دعوا 
کردیم.به گزارش فارس، بیــژن زنگنه وزیر 
نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به ســوالی درخصوص 
دیدارش با وزیر نفت عربســتان در حاشیه 
اجالس اوپک گفت: هیچ دیــدار خصوصی 
با وزیر نفت عربســتان نداشتم و فقط احوال 
پرســی کردیم.وی افزود: فقط حدود هفت 
تا هشت ســاعت در جلسه اوپک با وزیر نفت 

عربستان دعوا کردیم.
زنگنه در پاســخ به ســوالی در مورد انتشار 
گزارش اطالعات فروش نفــت ایران گفت: 
پیش تر هم گفتم با چه نیتی برخی اطالعات 
داده می شود؟ البته اطالعات درست نیست 
 و اینکه بازنشــر می شــود هــم کار خوبی

 نیست.
وی ادامه داد: اطالعات مربوط به صادرات نفت 
با توجه به اینکه در جنگ هستیم، اطالعات 
جنگی محسوب می شود و هرکس می خواهد 
آن را منتشــر کند باید با هماهنگی باشــد؛ 
چراکه به منافع ملی آسیب می زند. وزیر نفت 
همچنین در خصوص روند گازرســانی های 
روستایی در کشور گفت: حدود ۸ تا ۹ روستا 
را گازرســانی می کنیم و عمــال کار به پایان 

رسیده است. 
در چند اســتان صد در صد هســتیم. چند 
استان کمی عقب تر هستند که ما همت مان 
را برای آنها گذاشــته ایم که شامل خراسان 
رضوی، خراســان جنوبی، کرمان، کرمانشاه 
و آذربایجان غربی اســت. در حــال حاضر 
جمعیت تحت پوشــش گازرسانی روستایی 
نزدیک ۸۵ درصد و گازرسانی کل کشور نیز 

۹۳ تا ۹۴ درصد است.

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد:
پرتفوی ۴۵ هزار میلیارد تومانی 

صنعت بیمه در سال ۹۷
رئیس کل بیمه مرکزی، از پرتفوی ۴۵ هزار 
میلیارد تومانی صنعت بیمه در سال ۹۷ خبر 
داد و پیش بینی کرد که تا پایان سال، این رقم 

از ۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.
به گزارش مهر به نقل از بیمه مرکزی، غالمرضا 
سلیمانی، با اشاره به اینکه بعد از تحریم های 
ظالمانه آمریکا، تمامی ریسک های بیمه ای در 
داخل کشــور نگهداری می شود، خاطرنشان 
کــرد: تحریم ها ریســک پذیــری صنعت 
بیمه را به شــکل محسوســی افزایش داده؛ 
اما خوشــبختانه با درایت و مدیریت صحیح 
 توانسته ایم این ریســک ها را در داخل کشور

 نگهداری کنیم.
وی از صنعــت بیمه به عنــوان ضمانت نامه 
ســرمایه گذاری یــاد کــرد و افــزود: 
پوشــش ریســک های بخــش تولیــد و 
خدمــات در کنار بیمه هــای انفــرادی، از 
 مأموریت های اصلی صنعت بیمه به شــمار 

می رود.
رئیس کل بیمــه مرکزی از زمینه ســازی 
کافی برای تصویب الیحه تأســیس صندوق 
بالیای طبیعی به منظور پوشش حوادث ۳۰ 
میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد تا با تصویب نهایی این الیحه و 
تأیید شورای نگهبان، مشکالت مردم در این 

حوزه برطرف شود.
رئیس شــورای عالــی بیمــه با اشــاره به 
اهمیــت عملکــرد ارزیابان خســارت های 
بیمه ای، افــزود: نظر کارشناســان ارزیابی 
خســارت برای بیمه گران، بیمــه گذاران و 
محاکــم قضائــی فصل الخطــاب اســت 
و می توان بــا تربیت کارشناســان خبره در 
 این حــوزه، به بحــث ســرمایه های صنعت

 بیمه کمک کرد.
وی به اهمیت حضور کارشناســان رســمی 
دادگســتری در اختالفات بین بیمه گران و 
بیمه گذاران اشاره کرد و افزود: موضوع ارزیابی 
خســارت از کلیدی ترین فرایندهای صنعت 
بیمه است؛ دقت، صحت و سرعت آن می تواند 
از ضرر و زیان صنعت بیمه و یا بیمه شدگان 
پیشگیری کند.سلیمانی گفت: بورس، بانک و 
بیمه در مبادالت مالی، سه ضلع مثلث رشد و 
توسعه اقتصادی به شمار می روند که تناسب 
این اضــالع می تواند تحوالت ویــژه ای را در 
بخش های تولیدی خدماتی و بازار ســرمایه 

را رقم بزند.

خبر

آمارهــا از افزایش رشــد 
نقدینگی و سرعت آن در 
حالی بــه نگرانی عمده ای 
بــرای اقتصــاد کشــور 
مبدل شــده که برخی از 
کارشناسان عقیده دارند ۸۵ درصد از نقدینگی در 
سیستم بانکی به صورت ســپرده مدت دار حبس 
اســت و همین امر مانع از ایجاد موج های تورمی 

جدید می شود.
موضوع رشــد نقدینگی تقریبا معضل همیشگی 
اقتصاد کشور ما بوده است. از آنجایی که دولت در 
هدایت این نقدینگی به سمت تولید، ناموفق عمل 
کرده و به این دلیل که فعالیت های ســفته بازانه 
سهم عمده ای از این نقدینگی را دارد، تبعات رشد 
نقدینگی به مراتب، خطرناک اســت. در حالی که 
کشورهای توسعه یافته از این فرصت برای تامین 

مالی تولید، سود می جویند.

بر اســاس اعالم بانک مرکزی حجم نقدینگی در 
پایان ســال ۱۳۹۷ به رقم ۱,۸۸۲ هــزار میلیارد 
تومان رسیده که در مقایسه با رقم پایان سال پیش 

از آن ۲۳.۱ درصد رشد داشته و رشد نقدینگی در 
سال ۱۳۹۷ نسبت به رقم سال قبل تنها یک واحد 
درصد افزایش داشته اســت. برخی از کارشناسان 

دلیل این امر را ناشــی از بی تدبیری بانک مرکزی 
در کنترل پایه پولی عنوان می کنند، در حالی که 
توضیح بانک مرکزی برای این مســئله این است 
که بخشی از این افزایش حجم نقدینگی فاقد آثار 
پولی بوده است.مدیر اداره بررسی ها و سیاست های 
اقتصادی بانک مرکزی نیز در این باره، گفته است 
که بررسی اجزای نقدینگی نشان می دهد که رشد 
نقدینگی در پایان ســال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش 
۲۴.۲ درصدی پایه پولــی و کاهش ۰.۹ درصدی 

ضریب فزاینده پولی بوده است.
اما کارشناســان دالیل متفاوتی برای این موضوع 
عنوان می کنند. به اعتقاد برخی حبس نقدینگی 
در بانک ها مانع از ایجاد تورم جدید خواهد شــد و 
به همین دلیل رشــد ۲۳ درصدی نقدینگی نباید 
جای نگرانی داشــته باشــد.  با این حال موضوع 
رشد نقدینگی و تبعاتی که دارد کماکان ابهامات 
زیادی به وجود می آورد و از جمله آن آثاری است 
 که حبس این نقدینگی در نظــام بانکی به همراه

 دارد.

هیچ شــبهه ای در کنترل 
سوداگری در بازار مسکن 
از طریــق اخــذ مالیات، 
وجود ندارد. اما شواهدی 
نشان می دهد که دولت و 
برخی ذی نفعان همچنان با بهانه هایی ســعی در 
عدم اجرای این طرح دارنــد. البته به گفته معاون 
پژوهشــی ســازمان امور مالیاتی، این مسئله به 
 دلیل فرایند سخت شناســایی خانه های خالی و 
هزینه بر بودن این کار، به تاخیر افتاده اســت. از 
دید وی هزینه شناسایی خانه های خالی به مراتب 
بیشتر از درامدی است که قرار است دولت در محل 
این مالیات، عاید شــود.اما به اعتقاد کارشناسان 
رصد بازار مســکن و شناسایی خانه های خالی که 
البته آمار تقریبی آن نیز موجود است، کار دشواری 
نیست. مطابق آمار مرکز آمار ایران هم اکنون ۲,۶ 
میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد 

که از این تعداد واحد مسکونی بیش از ۵۰۰ هزار 
واحد در تهران قرار دارد. به اعتقاد کارشناســان 
کنترل ســوداگری در بازار مســکن تنها از طریق 
شناســایی این خانه ها و اخذ مالیات از آنها وجود 
دارد.در همین رابطه معاون پژوهشی سازمان امور 

مالیاتی گفت: تا زمانی که ســامانه ملی اسکان و 
امالک کشور راه اندازی نشــود، امکان شناسایی 

خانه های خالی و اخذ مالیات از آنها وجود ندارد.
معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: 
بخش مالیات مربوط به واحدهای خالی از سکنه به 

دلیل آنکه ساز و کار اطالعات آن فراهم نشده، قابل 
اجرا نیست؛ اما الیحه پیش نویس مالیات مربوط 
به عایدی سرمایه که بخشی از آن مسکن است، به 
زودی ارائه می شود.زمانی افزود: مالیات بر عایدی 
سرمایه صرفاً مسکن نیست، اما به این حوزه توجه 
ویــژه ای دارد؛ البته این موضــوع پیچیدگی های 
بســیار خاص دارد، به همین دلیل، مطالعات این 
طرح ۳ ماه به طول انجامیــد و الیحه پیش نویس 
آن، تا چند روز آینده تحویل دولت داده می شود.

وی افزود: طــرح پیش نویس مالیــات بر عایدی 
ســرمایه، با امضای وزیر اقتصاد بــه دولت تقدیم 
می شــود و البته در هیأت دولت هم به دلیل آنکه 
حجم کارهای اقتصادی باال است، نمی توان زمان 
دقیقی برای اجرای آن اعالم کرد.به گفته زمانی، 
وزارت راه و شهرســازی درباره اجرایی شدن این 
ســامانه اعالم کرده که به دلیل آنکه شهرداری ها 
دسترسی کامل به تمامی اطالعات مسکن دارند، 
 راه اندازی این ســامانه برای شــهرداری راحت تر

 است.

»کسب و کار« بررسی می کند

حبس غول نقدینگی در بانک ها

سازمان امور مالیاتی:    اجرای   این   طرح    صرفه   اقتصادی   ندارد

عقب نشینی   از  طرح   مالیات  بر خانه های خالی

روحانی در جلسه هیئت دولت:
انگلیس تبعات توقیف نفتکش 

ایرانی را بعدا می فهمد
رئیس جمهور با اشاره به توقیف نفتکش ایرانی توسط 
انگلیس گفت: به انگلیسی ها گوشزد می کنم که شما 
آغازگر ناامنی در دریا هستید و تبعات آن را بعداً درک 
خواهید کرد.به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت، 
گفت: دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در منطقه است 
و از این رو به فضای کشورمان تجاوز کرد که البته با 
پاسخ قاطع مواجه شد و از سوی دیگر به طور نیابتی، 
کشتی نفتکش ایرانی را توقیف کردند که کار بسیار 
ســخیف و غلطی انجام دادند.روحانی خاطر نشان 
کرد: انگلیسی ها در آب های سرزمینی اسپانیا به ناروا 
این کشتی را توقیف کردند در حالی که خودشان در 
این سرزمین و منطقه جبل الطارق اشغالگر هستند 
چرا که این سرزمین متعلق به اسپانیا است و دولتی 
اشــغالگر که به ناروا در این منطقه حضور دارد این 
کار سخیف را انجام داده اســت و این در حالی است 
که مردم اسپانیا هم از این کار انگلیس اعالم انزجار 
دارند.رئیس جمهور با بیان اینکه اقدام انگلیسی ها 
کاری بسیار سخیف، غلط و اشتباه بود و به زیان آنها 
است، تصریح کرد: همه باید تالش کنیم که در سطح 
جهان، خطوط کشتیرانی از امنیت کامل برخوردار 
باشد و به انگلیسی ها گوشزد می کنم که شما آغازگر 
ناامنی هستید و تبعات آن را بعداً درک خواهید کرد.
روحانی اظهارداشت: البته ممکن است انگلیسی ها به 
دستور آمریکا و یا آنچه که گروه »ب« نامیده می شود 
این کار را کرده باشــد که البته باز هــم اقدام غلط و 
اشتباهی اســت. ضمن اینکه می دانیم که در داخل 
انگلستان شرایط انسجام ندارد و بهم ریخته است و 
دولت و پارلمانی به طور منسجم وجود ندارد. اما در 
عین این سراسیمگی و بهم ریختگی، توقیف کشتی 
نفتکش ایرانی کاری احمقانه بود.رئیس جمهور در 
بخش دیگری از سخنان خود تحرکات اخیر آمریکا 
را حکایتی جالب و خنــده آور توصیف کرد و گفت: 
تحرکات امروز آمریکا، حکایت آدمی است که با دست 
پس می زند و با پا پیش می کشد. آمریکایی ها از یک 
طرف برجام را یک توافق بسیار بد و به تعبیر خودشان 
بدترین توافق می دانند و بدون هیــچ بهانه ای از آن 
خارج می شوند و از طرف دیگر وقتی ایران برخی از 
تعهدات خود را کاهش می دهــد، همگی از آن ابراز 
نگرانی می کنند در حالی که باید از آمریکا نگران بود که 
کل برجام را زیر پا گذاشته است.روحانی خاطر نشان 
کرد: آنها درخواست جلسه فوق العاده برای شورای 
حکام دادند که چرا ایران برخی از تعهدات برجامی 
را کنار گذاشته است و این داستان خنده آوری است 
که امروز آمریکایی ها آن را انجام می دهند که کمتر 
می توان در تاریخ سیاســی جهان سراغی از اینگونه 

اقدامات گرفت.

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک 
مسکن خبر داد:

خدمات ویژه بانک مسکن به 
روشندالن

مســعود ایزدی، مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت 
بانک مسکن از ارایه خدمات ویژه شعب بانک مسکن به 
هموطنان روشندل در سراسر کشور خبر داد.به گزارش 
پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مسعود ایزدی مدیر 
امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مســکن با اشاره 
به خدمات ویژه شــعب بانک عامل بخش مســکن به 
روشندالن، اظهار کرد: بانک مرکزی بخشنامه جدیدی 
در خصوص ارایه خدمات ویژه به هموطنان روشندل ابالغ 
کرده و بانک مسکن نیز پیرو این بخشنامه دستورالعمل 

جدیدی به شعب خود ارایه و ابالغ کرده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات، 
برنامه های مراقبت از مشتریان در 

شرایط تحریم را تشریح کرد
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت بیست 
و هفتمین سالگرد تاسیس این بانک سیاست های بانک 
را در سال جاری برای حمایت و مراقبت از مشتریان در 
بخش های اعتباری و ارزی تشریح کرد.دکتر علی صالح 
آبادی گفت: افزایش نیاز به نقدینگی بنگاه های صادراتی 
ناشی از جهش ارز طی سال گذشته، لزوم حمایت های 
اعتباری از صادرکنندگان را در شرایط فعلی روشن می 
کند لذا تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی 
صادراتی از اولویت های اساسی بانک توسعه صادرات 
ایران اســت.علی صالح آبادی تاکید کرد: بازگشت ارز 
حاصل از صادرات غیر نفتی ضامــن تامین نیاز ارزی 
کشور است و بانک توسعه صادرات از همه امکانات و ساز 
و کارهای خود برای برگشت ارز صادراتی و رفع تعهد 

صادرکنندگان به سامانه نیما به کار بسته است.

اخبار

بانک ها
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سکه به به ۴میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید
سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران به ۴میلیون و ۵۲۰ هزار تومان، طالی ۱۸عیار هم ۴۳۰ هزار تومان و قیمت دالر در صرافی های بانکی ۱۲ هزار و ۷۵۰ تومان ارزش گذاری شده است.

به گزارش تسنیم، در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با تغییر جزئی نسبت به روز کاری قبل، به قیمت ۴میلیون و ۵۲۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم ۴میلیون و ۳6۰ 
هزار تومان معامله می شود.در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی ۲میلیون و ۳۲9 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 99۰ هزار تومان فروخته 

می شود.قیمت طالی ۱۸عیار هم ۴۳۰ هزار و 6۰۰ تومان ارزش گذاری شده است. ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت ۱۳9۲.۷ دالر معامله می شود.

خطر انحراف نقدینگی
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی

واقعیت این است که سال به سال به رقم نقدینگی اضافه می شود. در حالی که ای نقدینگی مولد نیست. ۷۸ درصد نقدینگی عمدتا شبه پول است. یعنی برای ۸۵ درصد آن نرخ سود تعلق می گیرد. در حال حاضر مسئله اساسی در ارتباط با 
رشد نقدینگی عدم هدایت آن به سمت تولید است، تا مادامی که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، هم آثار تورمی دارد و هم ممکن است سر از بازارهای سفته بازانه در بیاورد. اینکه نقدینگی در نظام بانکی حبس است، بدین معناست که 
بانک ها در هدایت آن به سمت تولید، کوتاهی می کنند و نقدینگی موجود سر از صنعت و بخش واقعی و مورد نیاز در نمی آورد. بانک ها خود کاسب نقدینگی موجود اند، یعنی با آن ملک و مسکن خرید و معامله می کنند. در چنین شرایطی هر 
چه میزان رشد نقدینگی بیشتر باشد، خطر انحراف آن نیز بیشتر می شود و تولید سهم کمتری از آن خواهد داشت. به طوری که در شرایط فعلی نیز فعالیت های غیرمولد سهم زیادی از تسهیالت بانکی به خود اختصاص داده است. اینکه تصور 
کنیم حبس نقدینگی در شبکه بانکی خطری برای اقتصاد ایجاد نمی کند، درست نیست. بانک ها برای پرداخت سود سپرده های بانکی به سمت سوداگری روی آورده و بخشی از نقدینگی را به این سوی هدایت کرده اند. هر چه سیاست های 
دولت برای کنترل نقدینگی ناکارآمد تر باشد، آسیب بیشتری بابت رشد نقدینگی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. بنابراین مسئله اساسی اقتصاد کشور ما در حال حاضر نه صرفا رشد نقدینگی بلکه عدم مدیریت درست نقدینگی است که 

بانک ها در این زمینه بیش از همه سهم  دارند. 

انحصار خانه های خالی
افشین پروین پور، کارشناس بازار مسکن

راه اندازی سامانه ای که آمار خانه های خالی و صاحبان آن را مشخص کند، برای دریافت مالیات از این خانه ها ضرورت دارد. اما موضوع این اســت که مسئوالن باالدستی عزمی جدی برای راه اندازی این سامانه و 
تعریف سازوکاری مشخص برای پیاده ســازی آن را ندارند. به همین دلیل از آنجایی که زیرساخت های اخذ مالیات از این خانه ها فراهم نیســت، این موضوع هر ساله به تاخیر می افتد. بهانه  تراشی در اجرای طرح 
مالیات بر عایدی مسکن باعث شده، سود حاصل از گرانی همه ساله به جیب دالالن برود و در حالی که مردم روز به روز در تامین مسکن با مشکالت جدی تری روبرو می شوند که عده ای به سودهای کالن می رسند. 
دولت می تواند با اخذ مالیات از خانه های خالی زمینه عرضه و یا فروش آنها در بازار را که در کاهش قیمت مسکن با توجه به رقم آن، تاثیرگذار است،فراهم می کنئ. موضوعی که در کشورهای توسعه یافته برای مهار 
سوداگری مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج آن مشخص است. شناسایی صاحبان خانه و افرادی که چندین خانه و ملک دارند، در صورتی که اراده ای جدی وجود داشته باشد کار سختی نیست. در حال حاضر 

عدم شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات باعث شده، خانه ها عمدتا دست عده ای خاص باشد و به انحصار دربیاید در حالی که چنین اجازه ای به صاحب خانه ها در کشورهای دیگر داده نمی شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت از آمار عجیب حق 
العمل داللی دارندگان کارت هــای بازرگانی جدید 
برای صــادرات کاال خبر داد.محمدرضــا مودودی  
در واکنش به موضــوع رتبه بنــدی صادرکنندگان 
برای حذف کارت هــای بازرگانی جدیدالــورود، با 
اشــاره به لزوم اصالح سیاســت های تجاری کشور 
اظهار کرد: ما باید بدانیم کــه هدف مان در هریک از 
سیاست گذاری هایمان چیست و قرار است چه چیزی 
را دنبال کنیم.سرپرســت ســازمان توسعه تجارت 
افزود: ما برای حل مشــکالت فعلی، باید اصل ماجرا 
و سیاست های ارزی کشــور را اصالح کنیم و امنیت 
روانی و خاطرنشانی را به صادرکنندگان خوش سابقه 
بدهیم تا آن ها با انگیزه بیشتری وارد میدان شوند.وی 
با اشــاره به حق العمل داللی صادرات از سوی برخی 
دارندگان کارت های بازرگانی جدیدالورود گفت: این 
افراد بابت هر دالری که با کارت های بازرگانی  آن ها 
صادر می شــود، ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان پول می گیرند؛ 
خب اگر ۵,۴ میلیارد دالر صادراتی که سال گذشته 
توســط کارت های جدید الورود انجام شده است را 
در نظر بگیریــم، ببینید داللی صــادرات چه درآمد 
هنگفتی بــرای صادرکنندگان جدیدالــورود دارد.

مودودی ادامه داد: شما اگر به ازای هر دالر از این رقم، 
۱۵۰ تومانی که به دارنــدگان این کارت های جدید 
الورود داده می شود را مبنای محاســبه قرار دهید، 
بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد این صادرکنندگان 
جدیدالورود بوده است.سرپرســت ســازمان توسعه 
تجارت خاطرنشان کرد: این یعنی ۸۰۰ میلیارد تومان 
محصوالت ما در بازارهای جهانــی گران تر فروخته 
شده است و رقابت منفی در بازار برای صادرکنندگان 
کشورمان ایجاد کرده است.وی در پایان گفت: نکته 
حائز اهمیت آن اســت که باید سیاســت های ارزی 

اصالح شــود تا صادرکنندگان پرقدرتی که همواره 
از برند خود حراســت می کنند اجازه یابند کاالهای 
با کیفیت شــان را تولید و روانه بازار کنند تا تجارت 

خارجی ما رونق بیشتری یابد.

بیشتر بخوانید
-واکنش کنفدارســیون صــادرات ایران به بســته 

سیاستی جدید بانک مرکزی
-سیاست ارزی کشــور نتیجه مطلوب نداشت/ ۵,۷ 

میلیارد دالر ارز صادراتی برنمی گردد

-نصف صادرات غیرنفتی ۹۷ توسط صادرکنندگان 
غیرواقعی انجام شد

به گزارش تســنیم، اوایل اردیبهشــت ماه امســال 
سرپرست سازمان توسعه تجارت از آماری تکان دهنده 
از روند صادرات در سال ۹۷ پرده برداشت که در پی 
سیاست ارزی غلط سال ۹۷ رقم خورده بود؛ بنابراعالم 
محمدرضا مودودی، سال گذشته با توجه به صادرات 
۴۴,۳ میلیارد دالری و واردات ۴۲,۶ میلیارد دالری، 
تراز تجاری کشور به ۱,۷ میلیارد دالر رسید.این در 
حالی اســت که بنابرآمارها اعالمی، در سال گذشته، 
حدود ۱۶۰۰ شــرکت حقوقی و ۴ هزار و ۸۴۸ فرد 
حقیقی به چرخه صادرات کشــور پیوسته اند که در 
سال های ۹۴ تا ۹۶ هیچگاه در لیست صادرکنندگان 
کشور قرار نداشتند. این افراد که تا پیش از این هیچ 
سابقه صادراتی نداشــته اند، توانسته اند در سال ۹۷ 
برابر با ۵ میلیــارد و۴۰۰ میلیون دالر صادرات انجام 
دهند.به گفته وی از این میان تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، 
صادرات بیش از یک میلیون دالر داشته اند و مابقی، 
صادراتی کمتر از یک میلیون دالر انجام داده اند؛ این 
به معنای آن است که بخش عمده ای از این صادرات 

با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت خبر داد

آمار عجیب حق العمل داللی با کارت های بازرگانی جدید



3 اقتصاد
ایران
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برق ایران ارزان است و همین امر موجب 
شده تا بسیاری از شــرکت ها، سازمان ها 
و حتی مردم عادی به فعالیت اســتخراج 
بیت کویــن روی بیاورنــد. در طی هفته 
های گذشته با کشف تعداد بسیاری مزارع 
استخراج بیت کوین در مراکز دولتی و مساجد اظهارنظرهای بسیاری 
در رابطه با فعاالن آن شده است. حتی قرار بر این شد تا برق ماینرها نیز 
قطع شود. محبوبیت استخراج ارزهای دیجیتال در دنیا وارد فاز جدیدی 
شده استو بسیاری از فعاالن آن حجم بسیار زیادی از این ارز دیجیتال 
را استخراج کرده اند. در ایران حتی اتباع خارجی مشغول به کار نیز با 
یک دستگاه به استخراج بیت کوین مشغولند و ار برق ارزان ایران برای 
درآمدزایی خود استفاده کرده اند. اما وزیر کشور از ورود وزارت اطالعات 
به موضوع استخراج ارز دیجیتال )بیت کوین( خبر داده است تا به گفته 
وی، از »سوءاستفاده« جلوگیری شــود. به گفته عبدالرضا رحمانی 
فضلی این موضوع در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کاال مطرح شده است. 

بافعاالنبیتکوینبرخوردمیشود
در همین رابطه بانک مرکزی درباره فعالیت و معامله در حوزه رمزارزها 
توضیحاتی ارائه و اعالم کرد که فعالیت در این بخش غیرمجاز است 

و با متعامالن آن برخورد می شود. با اســتناد به قانون پولی و بانکی 
کشور )مصوب سال ۱۳۵۱ و اصالحات بعدی آن( که تولید و انتشار 
پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار 
داده است، این بانک ضمن تاکید مجدد به فعاالن حوزه پولی و بانکی 
کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه سی امین جلسه »شورای عالی 
مبارزه با پولشویی« در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشی 
از معرفی و استفاده از رمزارزها، نکاتی را اعالم کرد. طبق اعالم بانک 
مرکزی انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طال و فلزات گران بها و انواع ارز 

در انحصار بانک مرکزی است. 
همچنین تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و 
پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز 
محسوب می شــود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با 
نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ 
می کنند را برای خود محفوظ می داند. بر اساس این گزارش، هرگونه 
ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه های پولی و پرداخت مبتنی 
بر فناوری زنجیره ای بلوک و کســب و کارهای مرتبط با آن، متوجه 
ناشران، پذیرندگان و متعامالن آن است. در این راستا بانک مرکزی 
اعالم کرده که موضوع اســتخراج رمز ارزهای جهان روا و شرایط آن 
در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی اســت و پس از اتخاذ 
تصمیمات الزم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابالغ می شود. 
رمزارز یا ارز رمزی یکی از انواع ارز مجازی است که از فناوری رمزنگاری 
در طراحی آن استفاده شــده و معموالً به صورت غیر متمرکز اداره 

می شود و در مقابل نظام های بانکداری متمرکز قرار می گیرد. رمزارزها 
که پدیده ای نوظهور هســتند که می توانند مانند سایر ارزهای فیات 
)بدون پشتوانه( قابلیت مبادله، انجام تراکنش، خرید آنالین و… داشته 
باشند. بیت کوین در سال ۲۰۰۹ به عنوان اولین ارز رمزپایه غیر متمرکز 
ایجاد شد. هر بیت کوین سلسله ای از کد و ارقام است که ویژگی خاصی 
دارند. از آن زمان تاکنون ارزهای رمزنگاری شده متعددی ایجاد شده اند 

که بسیاری از آن ها ارزهای جایگزین بیت کوین نیز نامیده می شوند.

کوچاجباریماینرهابهخارجازکشور
از طرفی دیگر، مجید حسینی نژاد، رئیس کمیسیون گردشگری و عضو 
هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از تصمیم فعاالن و استخراج کنندگان 
ارزهای رمزپایه بر خروج اجباری از کشــور برای به کارگیری سرمایه 
و توان خود در این صنعت در کشــورهای دیگر خبر داد. عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران که برای نخستین بار در دوره نهم، موضوع صنعت 
و اقتصاد ارزهای رمزنگاری شده را در نشست هیات نمایندگان مطرح 
کرد و حذف یارانه انرژی و ورود ایران به صنعت ماینینگ را به هم گره 
زد، حاال از کوچ اجباری ماینرها و استخراج کنندگان ارزهای رمزپایه به 
خارج از کشور خبر می دهد. مجید حسینی نژاد اصرار یک طرفه دولت بر 
ماندگاری یارانه انرژی را بالی جان اقتصاد و صنعت ایران و البته زندگی 
خانوارهای ایرانی دانست و معتقد است که یارانه انرژی، ریشه فساد در 

کشور را همچنان سیراب نگه می دارد.
او با بیان اینکه انرژی خدادادی به سرزمین ایران را باید به شکل درست 

و منطقی به ارز تبدیل کرد، گفت: امروز صنعت گاز در ایران به مرحله 
تکمیل ظرفیت رسیده و صادرات این بخش نیز به اما و اگرهای بازگشت 
ارز برخورده است، بنابراین اگر میزان مشخصی از گاز کشور در اختیار 
صنعت ماینینگ و استخراج ارزهای رمزینه قرار گیرد، عالوه بر ایجاد 
رونق در صنعت نیروگاهی کشور، با تولید ارزهای رمزپایه درآمدزایی 
ارزی جدیدی برای ایران ایجاد خواهد شد. این عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران عدم تصمیم گیری به موقع دولت در خصوص شکل گیری 
صنعت استخراج ارزهای رمزپایه در ایران را موجب عقب افتادگی کشور 
در مقایسه با سایر نقاط دنیا در این حوزه اقتصادی عنوان کرد و افزود: 
خلق ارزهــای رمزپایه، آینده تراکنش های مالی در جهان را شــکل 

می دهد و این در حالی اســت که در ایران استعدادهای فراوانی برای 
ورود قدرتمند به این صنعت وجود دارد. وی افزود: در حالی از بیت کوین 
و سایر ارزهای رمزنگاری شــده در داخل کشور استفاده می شود که 
استارت آپ های ایرانی این توانایی را دارند که ارز دیجیتال بومی، خلق 
کنند. حسینی نژاد با اشاره به اینکه سخت گیری های دولت در مواجهه 
با این صنعت و تاخیر در تصمیم گیری ها، خسارات جبران ناپذیری به 
این صنعت نوپا در کشور وارد می کند، افزود: در حال حاضر بسیاری از 
فعاالن اقتصادی این حوزه و استخراج کنندگان ارزهای رمزپایه قصد 
خروج اجباری از کشور را دارند تا سرمایه و توان خود در این صنعت را در 

کشورهای دیگر به کار اندازند.

در فصل برداشت گندم فعالیت 
دالالن و افراد ســودجو برای 
پیش خرید این محصول مهم از 
کشاروز افزایش پیدا می کند. در 
این بین کشاورز با تمام زحماتی 
که برای به ثمر رســیدن این محصول متحمل شده هیچ 
سودی در برابر فروش آن عایدش نمی شود در سال جاری 
با توجه به اینکه سیل بهار به بســیاری از مزارع زیر کشت 
گندم خســارت وارد کرد دالالن نیز با تکاپوی بیشتر برای 
گران فروشی این محصول وارد عمل شده اند. مسووالن بر 
این باورند که کشاورزان مراقب دالالن و سودجویان باشند؛ 
براساس اخبار به دست آمده دالالن گندم را باهدف ضربه زدن 
به امنیت غذایی کشور می خرند. اما در همین رابطه علیقلی 

ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران درباره 
دالیل امتناع گندمــکاران از عرضه گندم تولیدی به مراکز 
خرید دولتی اظهار کرد: با توجه به نوسان قیمت خوراک دام 
و طیور و نگرانی تولیدکنندگان از آینده تامین دان مورد نیاز، 
افزایش چشمگیر هزینه های تولید و امید به تعدیل قیمت 
گندم در روز های آتی موجب شــده تا کشاورزان بخشی از 
گندم تولیدی را نزد خود نگه دارنــد. وی افزود: در ابتدای 
فصل، ما این نگرانی را داشتیم که اگر قیمت ها بنا به هر دلیلی 
واقعی نشود، این احتمال وجود دارد که گندم از چرخه خرید 
خارج شود چرا که کشاورزان برای تامین معیشت خانوار خود 

به دنبال سود منطقی تولید هستند.
ایمانی با اشاره به اینکه دولت در قیمت گذاری خرید تضمینی 
گندم در حق کشاورزان ظلم کرده است، بیان کرد: با توجه به 
شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و افزایش هزینه های تولید 
باید سود منطقی برای کشاورزان به منظور پایداری تولید در 
نظر گرفته شود. نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران 

با بیان اینکه افزایش کرایه های حمل و نقل ذرت و کنجاله 
سویا در برخی استان ها مشکالتی ایجاد کرده است، گفت: بر 
این اساس برخی کشاورزان سبوس گندم را پس از تبدیل به 
آرد به عنوان خوراک دام و طیور مصرف می کنند و آرد آن را 
در بازار آزاد به فروش می رسانند که همین امر موجب شده تا 
میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل 

کاهش چشمگیری داشته باشد.
وی با تاکید بر شــناور بودن نرخ خریــد تضمینی گندم 
برحسب تورم در فصل برداشت افزود: احتساب نرخ خرید 
تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی برای ۶ ماهه دوم سال 
امری نادرست است چرا که تورم بخش کشاورزی از تورمی 
که دولت اعالم می کند، باالتر است. از این رو اگر برای سال 
زراعی جدید نرخ خرید تضمینــی گندم بر مبنای حداقل 
تورم محاسبه نشــود، خودکفایی این محصول در معرض 
خطر قرار می گیرد. ایمانی با بیان اینکه پیشــنهاد ما برای 
نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۹-۹۸ حداقل 

۲ هزار و ۵۵۰ تومان اســت، اظهار کرد: اگر بنا به هر دلیلی 
شورای اقتصاد با این نرخ موافقت نکند، بدون تردید شاهد 
ناپایداری در تولید خواهیم بود. نایب رئیس بنیاد توانمند 
سازی گندمکاران از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی میزان خرید 
تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و 
گفت: اگرچه در ابتدای فصل به سبب شرایط مساعد تولید 
پیش بینی می شد که میزان خرید تضمینی گندم به ۱۰.۵ تا 
۱۱ میلیون تن برسد، اما به سبب افزایش هزینه های تولید و 
وعده افزایش قیمت از سوی دالالن به کشاورزان این میزان 
خرید محقق نخواهد شد. وی تصریح کرد: با توجه به نگرانی 
گندمکاران از آینده بازار خوراک دام و عدم صرفه اقتصادی 
فروش گندم با نرخ یک هزار و ۷۰۰ تومان باید منتظر ماند و 
دید که دولت برای عرضه گندم های ذخیره شده در انبار ها به 
مراکز دولتی چه تدابیری را می اندیشد؟ چرا که از کشاورزان 
نمی توان انتظار داشت که محصول تولیدی خود را کمتر از 

قیمت تمام شده در بازار عرضه کنند.

وزارت اطالعات به موضوع استخراج ارز دیجیتال )بیت كوین( ورود می كند

ماینینگ در پستوی خانه ها 

گندمکاران از عرضه گندم تولیدی به مراكز خرید دولتی امتناع می كنند 

داللی در بازار گندم

واسطهگرانوسودجویاناقدامبهپیشخریدگندممیکنند
حسیننقویحسینی،نمایندهمجلس

ورود دالالن به بازار گندم چند هفته ای است که شدت بیشتری دارد و طبق آمارها دالالن گندم را به قیمت ۲ هزار و 4۰۰ تومان پیش خرید می کنند. اینکه دالالن در بازارها توانسته اند جای پای خود را محکم کنند به دلیل ضعف نظارت ها و مدیریت 
بازار است. داللی در بازار گندم غیر قابل پذیرش است. این محصول یک محصول استراتژیک است که در سالهای اخیر با تالش و کوشش کشاورزان و حمایت های الزم به خودکفایی رسیده است. نباید با سپردن آن به دست دالالن و واسطه ها جیب 
آنها را پر کنیم و سهم ناچیزی عاید کشاورز و تولیدکننده شود.  خودکفایی در رابطه با این محصول سالها به طول انجامید اما با تمام سختی ها و مشکالت به هدف تعیین شده دست پیدا کردیم. اینکه صنعت و بازار این محصول استراتژیک به دست 
عده ای سودجو بییفتد که تنها به فکر پر کردن جیب های خود هستند و نیاز مردم برایشان اهمیتی ندارد حکایت از عدم مدیریت و نظارت بر بازار دارد. دالالن با خرید گندم از کشاورزان بر سر زمین های زراعی و فروش آن با قیمت های بسیار گران 

تر هم حق کشاورز را ضایع می کنند و هم در بازار نابسامانی ایجاد کرده اند. به عبارتی اخیراً واسطه گران و سودجویان اقدام به پیش خرید محصول گندم کشاورزان می کنند که این مسئله موجب وارد شدن زیان های جبران ناپذیر به آنها می شود.
موضوع گندم و قیمت خرید تضمینی آن از دغدغه های امروز کشور است که دولت باید در این خصوص تدابیر الزم را اتخاذ کند تا کشور دچار مشکل نشود. گندم کاران با وضعیت نامناسبی از نظر فروش و تولید محصوالت شان مواجه هستند. گندم، 

محصولی استراتژیک برای کشور محسوب می شود و باید حمایت  های الزم توسط دولت از کشاورزان صورت گیرد، البته مجلس نیز در این زمینه به دولت کمک خواهد کرد.

فرصتسوزیتبدیلایرانبهکنترلکنندهصنعتماینینگجهان
امیربیات،عضوکمیتهماینینگانجمنبلکچینایران

یکی از پرسودترین تجارتهای حال حاضر دنیا مربوط به ارزهای دیجیتال و استخراج بیت کوین است. در کشورهایی مانند سوئد، نروژ، چین و روسیه به دلیل ارزانی برق 
فعالیت های زیادی در این رابطه شکل گرفته است. اما در کشورهای دیگر جهان گرانی برق این صنعت را به حاشیه رانده است. اما در ایران به دلیل اینکه هزینه های تولید 
برق ارزان است و تمام توانایی ها الزم برای تولید برق اعم از خورشیدی و با استفاده از حامل های انرژی وجود دارد تولید برق ارزان می شود و همین امر می توانست ایران 
را به بهشت استخراج ارز دیجیتال و قطب فعاالن این صنعت تبدیل کند که در سایه کندی و لختی دولت برای وضع قوانین مرتبط امروز این موضوع وارد حواشی بسیاری 
شده است. هم چنین می توانستیم با توجه به شرایط تولید ارزان برق برای اولین بار در جهان کنترل کننده یک فعالیت اقتصادی باشیم که تعلل های همیشگی این فرصت 

را از دست ایران گرفته است. 
در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است که این صنعت به جای اینکه نام ایران را در جهان مطرح کند به یک صنعت پنهان و خانگی تبدیل شده که ماینینگ در پستوهای خانه 
ها در حال انجام است. ماینینگ صرفا یک تجارت نیست و جزو الینفک از صنعت بالک چین است بنابراین باید زودتر به این سمت خود را سوق بدهیم در غیر این صورت نابودی 
بالک چین رانیز شاهد خواهیم بود. هرچند باید به این نکته نیز اشاره کرد که خیلی از مواردی که گفته می شود، غلو و بزرگ کردن قضیه است و در ۶۰۰ مزرعه ای که کشف 
شده تنها 4۸۰۰ دستگاه استخراج دیده شده که تعداد قابل توجهی هم نیست و این در حالی است که در چین کوچکترین مزرعه استخراج بیت کوین 4۰ هزار دستگاه دارد. هم 
چنین اخیراً اعالم شده است که افزایش هفت درصدی مصرف برق در کشور به خاطر فعالیت ماینینگ است. هفت درصد به معنی 4۰۰۰ مگاوات بوده که یعنی باید بیش از دو 

میلیون و ۷۰۰ دستگاه ماینینگ در ایران وجود داشته باشد، این در حالی است که طبق اعالم وزارت نیرو ۱4۸ هزار دستگاه وجود دارد.

قانونخاصیبراینظارتبرفعالیتهایرمزارزهاوجودندارد
حسامتاجالدین،وکیلدادگستری

وضعیت فعلی رمزارزها و بیتکوین در ایران بسیار پیچیده است. این امر ناشی از ضوابط متفاوتی است که توسط مقام های رسمی مختلف ایران در مورد رمزارزها اظهار می شود. 
موضوع استخراج ارزهای دیجیتال و بخصوص بیت کوین که امروز در کشور ما رواج پیدا کرده به استفاده از برق دولتی انجامیده که به نوعی می توان آن را به اموال دولتی ارتباط 
داد. چراکه استفاده از برق دولتی و مراکزی که تامین برق آن برعهده دولت است مانند مساجد و ادارات و وزارتخانه ها استفاده از اموال دولت است و می توان برای آن جرایم زیادی 
در نظر گرفت. بنابراین با اهمیت زیادی که این موضوع دارد می توان با وضع قوانین در اسرع وقت برای مجازات تولید کننده های بیت کوین اقدام کرد. اموال دولتی و اموال بیت 
المال باید در مراکزی استفاده شود که در مسیر خدمات رسانی به مردم باشد در غیر این صورت اگر ثابت شود که برق دولتی و ارزان در راه هایی دیگر و غیر از فعالیت مربوطه که 

مجوز فعالیت آن را دارد بکار گرفته می شود مشمول مجازات و زندانی است. 
بنابراین متاسفانه، قانون خاصی برای نظارت بر فعالیت های اطراف رمزارزها در کشور وجود ندارد و در شرایط حساس کنونی که هر فردی این اجازه را به خود داده که در این 
حوزه فعالیت کند ضروری است که دولت یک الیحه خاص برای تعیین سرنوشت استخراج رمزارزهایی مانند بیت کوین، و مبادله ارز با استفاده از این پول دیجیتال به مجلس 
ارائه دهد. به طوری که چارچوب قوانین کسانی که در حوزه  استخراج در سراسر کشور فعالیت می کنند، تعیین شود و اگر تخلفی در این رابطه وجود دارد بر طبق قانون مورد 
نظر با آن برخورد و فرد مورد نظر جریمه شود. البته اینکه بانک مرکزی ورود به این حوزه را به طور کلی ممنوع اعالم کرده است این موضوع وارد بعد تازه ای شده است. باید دید 
دستگاههای استخراج ارز دیجیتال چگونه وارد کشور می شود و از چه طریقی در اختیار شرکت ها و حتی افراد عادی قرار می گیرند. در اصل باید از اساس این موضوع را بررسی 

و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

معاون پژوهــش و فناوری وزیر علــوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: گردش مالــی ۸ هزار میلیارد تومانی، 
حاصل فعالیت ۱۷ساله مراکز رشد و پارک های علم و 
فناوری در کشور است.دکتر مسعود برومند در نشست 
هم اندیشی با پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری، 
اظهار کرد: هم اکنون حدود 4۳ پارک علم و فناوری و 
۱۹۰ مرکز رشد در کشور فعال است که 4۲ هزار نفر در 

آنها مشغول فعالیت هستند.
وی با تاکید بر افزایش تعداد این مراکز علمی، اضافه 
کرد: شاغالن پارک های علم و فناوری و مراکز رشد از 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها هستند که در حوزه های 
مختلف، فعالیت های پژوهشی انجام می دهند.معاون 
پژوهش و فناوری وزیر علوم، با تاکید بر اینکه حمایت 
بیشتر از پژوهشگران و فناوری از سیاست های کالن 
توسعه آموزش عالی اســت، تصریح کرد: در همین 
راستا طرح "گرنت فناوری" از سوی معاونت پژوهش 
و فناوری وزارت علوم در نظر گرفته شده تا دانشگاه ها 

بتوانند بهتر با پارک های علم و فناوری همکاری کنند.
وی ادامــه داد: این طرح از خروجی های پژوهشــی 
 که می توانند به فنــاوری تبدیل شــوند، حمایت و 
پشتیبانی می کند." دکتر برومند با اشاره به تدوین 
آیین نامه های اجرایی اعتبار پژوهشــی )ســتاپ(، 
تصریح کرد: "ستاپ" در سال گذشته اجرایی نشد، 
ولی مذاکراتی برای اخذ منابع مالی الزم انجام شده 
است. وی همچنین با اشاره به بازدید از آزمایشگاه ها و 
مراکز پژوهشی و مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری، 
اظهار کرد: این دانشگاه، دانشگاهی توانمند با اعضای 
هیات علمی قــوی و امکانــات و تجهیزات مطلوبی 
اســت. معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تولیدات 
شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناوری دانشگاه 
حکیم سبزواری را تولیدات خوبی ارزیابی کرد و افزود: 
شرایطی که در این دانشگاه وجود دارد، نشان می دهد 
که با همه کاستی و نواقص، کارآفرینان و جوانان خالق 
توانسته اند محصوالت کارآمدی را به بازار عرضه کنند.

رئیس انجمن صنایع بیســکویت، شــیرینی و 
شکالت از صادرات ۸۰۰ میلیون دالری آب نبات 
در ســال گذشــته خبر داد و اظهار کرد که این 
صنعت تاکنون 4۰ هزار تن شکر دولتی دریافت 
کرده و با توجه بــه اینکه از هر دو شــکر آزاد و 
دولتی اســتفاده کرده، مشخص نیست چقدر از 

صادرات آن ها وابسته به شکر دولتی بوده است.
در روزهای گذشته موضوع صادرات ۱۲۰ میلیون 
دالر شــکر دولتی در قالب آب نبات به خارج از 
کشور افشا شد که نشــان می دهد برخی با دور 
زدن قوانین، شکر یارانه ای که با ارز 4۲۰۰ تومانی 
دولتی تأمین شده را تبدیل به آب نبات کرده و 
در این قالب به عراق صادر کرده اند؛ تخلفی که 
در اینجا رخ داده آن اســت که شکر یارانه ای که 
باید به دست اقشار کم درآمد جامعه می رسیده، 
تبدیل به آب نبات شــده و از کشور خارج شده 
است و مابه التفاوت ارز یارانه ای 4۲۰۰ تومانی و 
ارز آزاد به جای عمومی مردم و شهروندان ایران، 
به جیب عده ای خاص رفته است.در همین رابطه 
محمدرضا مودودی - سرپرست سازمان توسعه 
تجارت ایران ضمن تأیید این خبر اعالم کرد که 
پس از تکمیل بررسی ها، این صادرکنندگان باید 

به مراجع قضائی پاسخگو باشند.
همچنیــن در پیگیری هــای صــورت گرفته 
رئیس اتحادیــه نبات، آب نبات ریــز و قند ریز 
اعالم کرد که تبدیل شــکر دولتی به آب نبات و 
صــادرات آن، کار اعضای این اتحادیه نیســت، 

زیرا واحدهای صنفی زیرمجموعه این اتحادیه 
با توجه به شرایط تولید و ســاختار کارگاه های 
 خــود، تــوان صــادرات آب نبــات و نبــات را 

ندارند.
اما در این رابطه جمشید مغازه ای - دبیر انجمن 
صنفی صنایع بیسکویت، شــیرینی و شکالت 
با بیان اینکه در صنعت شــیرینی و شــکالت، 
هم از شــکر آزاد و هم دولتی شــکر دولتی در 
ماه های اخیر استفاده شده اســت، اظهار کرد: 
تاکنــون تنها یــک حواله 4۰ هزار تنی شــکر 
دولتی در اســفند ماه دریافت کردیم که معادل 
دو ســوم مصرف ماهانه این صنعت بود چراکه 
در این ماه بخاطر عید نوروز مصرف شــیرینی 
و شــکالت بیشــتر اســت. همچنین 4۰ هزار 
تن شــکر دولتی نیز در اردیبهشــت ماه به این 
 صنعت اختصاص داده شد که هنوز به دست ما 

نرسیده است.
وی با بیان نیاز صنعت بیســکویت، شیرینی و 
شکالت به ماهانه ۶۰ هزار تن شکر، گفت: ساالنه 
چهار تا پنج درصد کل تولید آب نبات کشور صادر 
می شود. در سال گذشته نیز یک میلیون و ۷۰۰ 
هزار تن آب نبات تولید شــد که ۲۳۰ هزار تن 
معادل ۸۰۰ میلیون دالر از آن صادر شد.به گفته 
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و 
شکالت، قیمت شکر دولتی و آزاد دریافتی این 
صنعت به ترتیب کیلویی حدود ۳4۰۰ و ۸,۰۰۰ 

تومان است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خبر داد

گردش مالی ۸ هزار میلیاردی مراکز رشد و پارک های فناوری 

انجمن صنایع شیرینی و شکالت: ما هم شکر دولتی می گیریم

افزایش ابهامات نسبت به عوامل صادرات شکر یارانه ای
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و نمی توان کتمان کرد که در هر حوزه ای، فعال اخالق مدار و مبتنی بر اصول 
حرفه  ای کاری داریم و همچنین در کنار آنها، افرادی داریم که خیلی این 
مسائل برای شان مهم نیست. این افراد از هر دری وارد می شوند و هر کاری 
می کنند. ما در کشور در برخورد با فناوری های جدید ازجمله بالک چین 
رویکرد دوم را اتخاذ کرده ایم؛ یعنی سیاست گذاران در جایگاه های مختلف 
خیلی دیر عمل کرده اند. شاید بخشی به خاطر اینرسی، لختی و کندی باشد 
که در فرایند قانون گذاری وجود دارد. شاید بخشی به خاطر بدنه کارشناسی 
ما باشد. خیلی از نهادهای ما دانش و مهارت الزم را برای تسلط بر فناوری های 
جدید ندارند. بدنه کارشناسی ما ضعیف است  به این دلیل که سیاست گذاران 
ما کمتر از افراد جوان و دارای دانش در این حوزه استفاده می کنند و کمتر 
با فناوری روز آشنا هستند. نتیجه این می شود که سیاست گذار تا بخواهد 
متوجه شود که این فناوری چیست، کسانی که می خواستند سوءاستفاده 
کنند، سوءاستفاده های شان را کرده و فضا را ملتهب کرده اند. نتیجه این 
است که به جای اینکه بازار را حاکمیت و سیاست گذار شکل بدهد، منفعالنه 
نســبت به بازار عمل می کند. در مورد رمزارزها کار درست این است که 
دولت با مشــورت فعاالن بخش خصوصی که می تواند نماینده، اتاق های 
بازرگانی یا سندیکای صنعت برق باشد یا درواقع سندیکا و تشکل مربوط 
به حوزه های نزدیک، نسبت به به رسمیت شناختن فضای رمزارزها با لحاظ 

کردن یکسری محدودیت هایی که طبیعتاً در هر کشوری محدودیت ها و 
چارچوب هایی دارد، اقدام کند. در حال حاضر چیزی که به همه ازجمله 
قانون گذار، سیاست گذار و بخش خصوصی ضربه می زند، این است که در 
این حوزه هیچ قانونی نداریم؛ ولی اگر قوانین شفاف و محدودیت ها مشخص 
شود، نتیجه این خواهد بود که از فضای تیره و تار کاسته می شود و افرادی که 
می خواهند صحیح و سالم کار کنند، می دانند که در این فضا می شود فعالیت 
مثبت اقتصادی انجام داد. مثل هر فناوری دیگری باید به جنبه های پولی و 
تعرفه های مواد اولیه که برق است و هم تعرفه خرید و فروش و... این فناوری 
بپردازیم. اگر به آن نپردازیم یک روز می بینیم که همه دارند از آن استفاده 

می کنند؛ ولی قانونی تصویب نشده است. 
در مجموعه قوانین کشور پیش بینی شده که نهادهای مختلفی می توانند 
نسبت به  پیشــنهاد یک بند قانونی یا مجموعه قوانین اقدام کنند. اینکه 
تابه حال این خأل وجود دارد، به این معنا نیســت که یکی مقصر است. ما 
همه کم کاری کردیم؛ چــه در بخش خصوصی، چــه در بخش دولتی و 
چه در مجلس و همه ما موظفیم فناوری جدیدی که می آید تالش کنیم 
شرایط تنظیم بازار در آن فراهم شود. اگر دولت تابه حال قانون نداده بخشی 
عقب ماندگی ناشی از عدم تالش منجر به نتیجه است. اگر مجلس کم کاری 
کرده با توجه به اینکه مرکز پژوهش ها، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون های 

مختلف که دارد، می تواند در این حوزه ورود کند. کارشناس های مختلفی 
به عنوان بازوهای اجرایی مجلس هستند. بخشی بر عهده مجلس است. ما 
در بخش خصوصی می توانستیم از طریق تشکل ها و از طریق اتاق فعال تر 
عمل کنیم و سند پیش نویسی را به دولت یا مجلس بدهیم و پافشاری کنیم 
در اینکه این مجموعه قوانین بررسی شــود و در صورت لزوم ثبت و ضبط 
شود و به تصویب برسند؛ ولی این کار را نکردیم. البته خوشبختانه دیروز 
در جلسه ای که ما اعضای کمیســیون اقتصاد، نوآوری و تحول دیجیتال 
خدمت آقای  آذری جهرمی و دکتر ناظمی رسیدیم، مقرر شد هفته آینده 
اتاق تهران نظر کارشناســی خودش را که جمع بندی شده به صورت یک 
بیانیه منتشر کند و آنجا فضایی به وجود می آید که از نظر بخش خصوصی 
دولت هم به صورت رسمی آگاه شود.  ما با دنیایی مواجهیم که هر روز در آن با 
مجموعه ای از فناوری ها مواجه می شویم. هوش مصنوعی و واقعیت مجازی 
پررنگ شده است. این فناوری ها و تکنولوژی هایی است که در دنیا به سرعت 
می آید و در همه این موارد ما می توانیم فرصت کشی و فرصت سوزی کنیم 
که اتفاق های بدی بیفتد و بگیر و ببندهایی که طبیعتاً اتفاق می افتد و فضا را 
برای فعال اقتصادی که سالم است و مسئوالنه عمل می کند سخت می کند و 
یا می توانیم همزمان با پخته شدن آن فناوری، دولت، مجلس و سایر نهادهای 

فعال، سیاست گذاری های را برای رشد آن انجام بدهند. 

خأل   قانونی در حوزه  رمزارزها

استراتژي هاي بازاريابي مايكل 
پورتر

در این مقاله به برخي از استراتژي هاي بازاریابي از 
نگاه مایکل پورتر اشاره خواهیم کرد. مایکل پورتر به 
استراتژي که مي توان در جهت ایجاد مزیت رقابتي 

از آنها استفاده کرد، پرداخته است. 
- اســتراتژي رهبري قیمت: در این اســتراتژي 
عرضه کنندگان کاال یا تولید کنندگان کاال کاالي 
خود را با پایین ترین قیمــت به مصرف کنندگان 
عرضه و از این طریق سهم قابل قبولي از بازار را براي 
خود ایجاد مي کنند. در این اســتراتژي با رهبري 
قیمت، خودبه خود هزینــه تولید با افزایش تولید 
و تقاضاي باال کاهش پیدا مي کند، رقباي ضعیف 
حذف مي شوند، امکان ورود رقباي جدید کاهش 
پیدا مي کند، نفوذ در بازارهاي دیگر افزایش پیدا 
مي کند. با توجه به مزیت هایي که از رهبري قیمت 
ایجاد مي کند هر کسب و کاري به راحتي نمي تواند 
رهبري قیمت را به عهده بگیرد این استراتژي زماني 
با حداقل ریسک همراه است که شرکت توان مالي 
خوبي داشته باشد، مجهز به تکنولوژي جدید باشد 
و قدرت توزیع گسترده اي داشته باشد و بتواند مواد 

اولیه ارزان تهیه کند. 
- استراتژي تمرکز: در این استراتژي عرضه کننده 
کاال یا تولیدکنندگان روي بخشي از بازار تمرکز 
مي کنند. مثال روي قشــر خاصــي از جامعه و با 
شــناخت نیازها و خواســته هاي آنان مي توانند 
خواسته هاي این قشــر را شناسایي کنند و کاال با 
خواسته آنان تولید قیمت گذاري و عرضه کنند. در 
این استراتژي چون روي قشر خاص تمرکز شده، 
تقاضا افزایش یافته مي تــوان فروش قابل قبولي 
داشت. البته در این استراتژي بازار محدود مي شود 
ولي هزینه تبلیغات کاهش مي یابد و هزینه توزیع 

نیز کاهش مي یابد. 
- اســتراتژي متمایز ســازي: در این اســتراتژي 
تولید کنندگان کاال را متمایز با دیگر تولید کنندگان 
رقیب تولید مي کنند و این متمایز سازي مي تواند 
کیفیت کاال باشد. در نتیجه باالترین قیمت را روي 
کاال مي گذارند و معتقد هستند باالترین کیفیت 
باعث به وجود آمدن قشر خاصي از مصرف کنندگان 
مي شود و اغلب براي این قشر، قیمت مهم نیست 
بلکه کیفیت کاالست که در درجه اول اهمیت است. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

مديريت تعارض در ســازمان و حل اختالفات در محــل كار، امري 
شخصيت دشوار است. براي حل اختالف در سازمان  با  بايد 

گاه رفتار بچگانه قدرتمند كاركنان، عقيده راسخ آنها و 
ني آنها روبه رو شويد. مديريت تعارض  ما ز سا
بخشي از وظايف شــما به عنوان 

مدير اســت. بايد اين مهارت را 
به خوبي يــاد بگيريد تا بتوانيد 
تعارضــات بيــن كارمندان را 
به خوبي مديريت كنيد و به نقطه 

نظرات مشترك برسانيد. اساسا ريشه 
همه اختالفات و تعارضات در ســازمان 

اين است كه چه كسي بايد درباره مساله اي 
تصميم بگيرد يا اينكه حق با چه كسي است. 

آگاه باشيد كه شما و ديگران به اين دليل با هم اختالف نظر پيدا مي كنيد 
ميان است. آگاه باشيد كه شما و ديگران كه مساله اي مهم در 
نظر داريد كه يكي يا هر دوي شما به اين دليل اختالف 

است كه نظرتان درست است يا بر اين باور 
درباره اينكه تصميم گيرنده چه 
كسي باشــد. وقتي مي خواهيد 
تعارضات را مديريــت كنيد و به 
حل يك اختــالف كمك مي كنيد، 
بايد به طور شــفاف بيان كنيد كه 
تفاوت هايي وجود دارد و براي آنها 
توضيح دهيد كه مي خواهيد درباره اين تفاوت ها 
به شكلي سازنده گفتگو كنيد تا به راه حل مناسبي 

دست يابيد. 

مديريت تعارض در سازمان

ور
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تصوير ذهني كه از خودتان داريد، در ضمير ناخودآگاه تان ثبت مي شود. مهم نيست آن تصوير 
چقدر خوب يا بد باشد، شما در نهايت به همان تصوير تبديل مي شويد. 
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اجرای طرح نوآفرين برای  استارت آپ های نوپا  با  درآمد ماهيانه كمتر از  500  ميليون آغاز  شد
معافیت مالیاتي و بیمه براي استارت آپ ها

استارت آپ هاي نوپا با درآمد ماهیانه کمتر از 500 میلیون تومان بر اساس 
طرحي که از روز چهارشنبه اجرایي مي شود مشمول معافیت از مالیات و 

بیمه مي شوند. 
امیر ناظمــي، رئیس ســازمان فنــاوري اطالعــات وزارت ارتباطات در 
توئیتي روز سه شــنبه خبــر داد: خردادماه آیین نامه طــرح نوآفرین در 
دولت تصویب شــد؛ آیین نامه اي در جهت افزایش ورود استارت آپ ها به 
فضاي اقتصادي اســت. فردا به بهانه آغاز فرآیند اجرایي سازي آیین نامه 
 Eshaq_jahangiri@ میزبــان azarijahromi@ بــا حضــور
 خواهیم بــود. تــالش مي کنیم تــا اجراي طــرح #غیردولتي ســازي

 شود. 
انتقاد بدنه استارت آپي کشــور به اجراي دولتي طرح هایي که خود دولت 
آنها را به تصویب مي رســاند، این روزها از جمله مسائلي است که بیشتر 
مطرح مي شود و غیردولتي سازي خواندن این طرح از سوي رئیس سازمان 
 فناوري اطالعات نشــان مي دهد دولت به این انتقادات گوشه چشــمي

 داشته است. 
طرح نوآفرین اواخر اردیبهشت ماه گذشــته مطرح و در دولت به تصویب 
رسید و امروز برخي از رسانه ها از جمله »برنا« خبر دادند که وزیر ارتباطات 
درباره جزئیات طرح »نوآفرین« گفته اســت: در طرح نوآفرین تسهیالتي 
چون معافیت مالیات و بیمه اي براي استارت آپ ها وجود دارد و با احداث 
پارک اقتصاد دیجیتال، اســتارت آپ هایي که درآمد ساالنه آنها به 500 
میلیون تومان برسد مي توانند با استفاده از امکانات این پارک ها درآمد خود 

را به پنج میلیارد تومان برسانند
همچنین بــه گفته وزیــر ارتباطــات، هفتــه آینــده وزراي ارتباطات 
آذربایجان، ترکیه، روســیه و ایــران در تهران نشســت چهارجانبه اي را 
 براي ایجاد بازار مشــترک حوزه فناوري اطالعات و فعالیت هاي مشترک 

خواهند داشت. 

طرح نوآفرین چیست؟
امیر ناظمي درباره جزئیات این طرح در اردیبهشت ماه گفت: مطابق این 

آیین نامه، عمر استارت آپ باید کمتر از ۳ سال باشد. 
به عبارتي شرکت ها از زمان تاسیس تا سال ســوم )به شرط داشتن سایر 
ویژگي ها( از معافیت هایي برخوردار مي شوند؛ همچنین سرمایه شرکت 
باید محدود باشد. )براي امسال این عدد ۲50 میلیون تومان در نظر گرفته 
شده است( یعني شرکتي اگر توانست سرمایه اي بیش از این مقدار جذب 
 کند، دیگر شرکت بزرگي شــده و الزم است مانند شــرکت بزرگي با آن 

برخورد شود. 
از سوي دیگر درآمد شرکت باید در سال هم محدود باشد )براي امسال عدد 
500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است(؛ یعني اگر درآمد استارت آپ 
بیش از این مقدار شود مشابه شرکت هاي بزرگ با آنها برخورد خواهد شد. 
در همیــن حــال ویژگي دیگــر مدنظــر براي یــک اســتارت آپ این 
 اســت کــه مالــکان و موسســان آن نمي خواهند اقــدام به تقســیم 

سود کنند.
 آنها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت ســرمایه گذاري مي کنند. به 
همین دلیل اگر شرکتي مستقیم یا غیرمســتقیم )از طریق حقوق خارج 
از عرف( اقدام به تقسیم پول کند، مشــخص مي شود که خواسته است از 
طریق این آیین نامه راهي براي فرار از بیمــه و مالیات پیدا کند و هدف او 

سرمایه گذاري بر ایده اش نیست. 
در ماده 5 آمده که این شرکت ها مي توانند براي مدت ۲ سال کارورز داشته 

باشند.
 از آن جایي که بســیاري از اســتارت آپ ها با برخي از افراد وارد همکاري 
مي شــوند و این همکاري از انواع استخدام نیســت، تا پیش از این طبق 
مقررات چنین چیزي به رســمیت شناخته نمي شــد و بیمه مي توانست 
 این رفتار را جریمه کنــد، چون از نظر مقررات چنیــن نوعي از همکاري

 قابل قبول نبود. 
در همان ماده 5 قید شده که اگر فردي پلت فرمي ایجاد کند )مثال صنایع 
دستي ســفارش بگیرد و در پلت فرم به فروش برســانند( نیازي به بیمه 
 کردن آنها نیست. به عبارتي رابطه پلتفرم با این افراد از جنس استخدامي 

نیست. 
در ماده ۶ اشاره شده که کارورز تا مدت ۲ سال مي تواند در یک استارت آپ 
مشغول به همکاري شود و این همکاري با شرایط ساده تري باشد. به عنوان 
مثال بخشي از حق بیمه آن فرد که باید توسط شرکت پرداخت شود، توسط 
دولت جبران مي شود. به عبارت دیگر الزم نیست تا شرکت سهم خودش 
را در بیمه پرداخت کند، بلکــه دولت آن را به بیمــه پرداخت مي کند تا 

هزینه هاي بیمه کاهش یابد. 
 Coworking( در ماده ۱0 این آیین نامــه، فضاهاي کاري اشــتراکي
Space( و شتابدهنده ها )Accelerators( به رسمیت شناخته شده اند. 
به این ترتیب فضاهاي کار اشتراکي مي توانند چندین کد کارگاهي بیمه 
دریافت کنند. به عبارت دیگر اگر در یک فضاي کار اشتراکي ۱0 شرکت 
مستقر شده باشند، هر ۱0 شــرکت مي توانند کد کارگاه خود را با همان 
آدرس دریافت کنند. به زبان ساده تر فضاي کار اشتراکي مانند فضاي کار 

خصوصي به رسمیت شناخته شده است. 
در ماده ۳ این آیین نامه نیز به شــرکت هاي خارجي اجازه داده شده است 
 تا با دریافت مجوز بتوانند مراکز شــتابدهي خود را در کشــور راه اندازي 

کنند. 
در زمینه شرایط خرید اســتارت آپ نیز در ماده ۹ این آیین نامه ذکر شده 
که »در صورتي که خریداري باالتر از ۶۷ درصد از ســهام یک استارتاپ را 
خریداري کند، مي توانند با توافق هم مجوزها و پروانه ها را به شرکت مادر 

انتقال دهند.«
در ماده ۱۱ این آیین نامه نیز کل فرآیندها، اســامي شرکت ها و همچنین 
تسهیالت جذب شده در یک سامانه متمرکز به صورت شفاف قابل دسترس 
براي شهروندان خواهد بود. سازمان فناوري اطالعات مسئولیت راه اندازي 

این سامانه را بر عهده دارد. 
طرح نوآفرین از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ارائه شده است. 
این طرح از سال پیش رونمایی شده، اما اجرایی شدن آن به امسال موکول 

گشت.
 طرح نوآفریــن به عنوان راهکاری از ســوی وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات، بــا موضوعیت فعالیت شــرکت های خصوصــی و تعاونی که 
 در زمینــه فناوری اطالعــات و ارتباطــات فعالیت دارند، شــکل گرفته

 است.
 در واقع همان طور که از نام این طرح برمی آیــد؛ طرح نوآفرین به منظور 
حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای نوپایی است که از عمر حیات آن ها 
کمتر از سه سال می گذرد. به طور مثال پیام رسان های ایرانی می توانند در 
این زمره قرار بگیرند، به شرط آنکه فعالیت آنها نوپا بوده و هنوز به غول های 

این صنعت تبدیل نشده باشند.

خبر

تبلیغات 
خالق

اگر شرکت استارت آپ شــما در حال حاضر شروع به کار 
کرده است و شما یک استراتژي بازاریابي خاصي ندارید، 
عقب هستید. استراتژي شما باید در مراحل اولیه ایجاد شود 
تا زماني که شرکت به طور رسمي شروع به کار کند، آمادگي 
کافي داشته باشید. صرف نظر از سناریوي منحصربه فرد 
شما، من اطمینان دارم که این راهنما استراتژي بازاریابي 
استارت آپ مي تواند به هدایت شما در مسیر درست کمک 
کند. همچنین مي تواند به عنوان مرجع براي بنیان گذاران 
استارت آپ هاي آینده اي که در مراحل اولیه نوشتن یک 
طرح کسب و کار براي شرکت جدیدشان هستند، استفاده 
شود. استراتژي بازاریابي استارت آپ شما مي تواند کسب 
و کارتان را متوقف کند. مهم اســت که وقت خود را براي 
طراحي استراتژي بازاریابي استارت آپ به درستي صرف 
کنید تا در اسرع وقت نتیجه خوبي را بگیرید اگر غیر این 
باشد ممکن است کسب و کارتان به زودي متوقف شود. پس 
با هم گام به گام به مطالعه این راهنماي استراتژي بازاریابي 

استارت آپ مي پردازیم. 

بازار هدف خود را شناسايي كنيد
در طراحي اســتراتژي بازاریابي استارت آپ خود، پیش 
از انجام هر کاري دیگري، باید تصمیم بگیرید که قصد 
فروش محصوالت یا خدمات خود را به چه کسي دارید؟ 
من بسیاري از صاحبان کسب و کار نوپا را مي بینم که در 
طراحي استراتژي بازاریابي استارت آپ شان این مرحله 
را رد مي کنند، زیرا معتقدند محصوالت و خدمات شان 
براي همه است. شــما مي توانید در طراحي استراتژي 
بازاریابي استارت آپ خود از بازاریابي نسل ها براي تقسیم 
مخاطبان هدف خود استفاده کنید. با توجه به برند شما، 
ممکن است طیف گسترده اي از افراد را هدف قرار دهید. 
به عنوان مثال، بگذارید بگوییم شــرکت شما لباس به 

فروش مي رساند. شما لباس ها را به مردان، زنان و کودکان 
سنین مختلف مي فروشــید. چطوري مي توانیم بازار را 
محدود کنیم؟شاید شــما مردم را هدف قرار مي دهید 
که لباس هاي شما را براي فعالیت بدني و تناسب اندام 
مي پوشند. شما مي توانید حتي مي تونید به طور مشخص 
ورزش خاصي ماننددوچرخه ســواري را به عنوان بازار 
هدف خود تعیین کنید. ایجاد پرسونا مشتري براي هر 
نوع منحصربه فرد از مشتري الزم است. اما از سوي دیگر، 
خاص بودن بیش از حد کمپین، بخش بزرگي از بازار کل 
مصرف کننده را از بین مي برد. بهتر اســت با دقت عمل 
کنید و بهترین کار خود را براي یافتن یک بازار در وسط 

زمین بزرگ انجام دهید. 

انجام تحقيقات بازار
اکنون که شما در قدم اول استراتژي بازاریابي استارت آپ 
خود بازار هدف خود را شناسایي کرده اید، وقت آن رسیده 
تا استراتژي هاي تبلیغاتي را شروع کنید، درست است؟ نه 
خیلي سریع. قبل از اینکه شما در کمپین هاي تبلیغاتي 
جدید کار کنید، باید فرضیه خود را تایید کنید. فقط به این 
دلیل که نام تجاري شما در حال برنامه ریزي براي هدف 
قرار دادن یک مخاطب خاص است، به این معنا نیست که 
این گروه از مردم به طور خودکار شما را قبول خواهند کرد. 
شما باید بیرون بیایید و بفهمید کدام بازار هدف واقعا آن 
چیزي که شما مي فروشید را مي خواهد. دلیل شماره یک 
که چرا شرکت هاي استارت آپ شکست خوردند، دلیل 
عدم وجود بازار براي آنچه آنها ارائه مي دهند. به همین 
دلیل اســت که پیش از این گفتم که باید قبل از شروع 
استارت آپ به فکر طراحي استراتژي بازاریابي استارت آپ 

خود باشید. سپس، طي مرحله تحقیق بازار، مي توانید در 
ابتدا متوجه شوید که آیا سرمایه گذاري شما ارزش دنبال 
کردن دارد یا خیر. اگر برند شما یک محصول یا خدمات 
جدید ایجاد کرد، بررسي کنید که چگونه به بهبود زندگي 
بازار هدف تان کمک مي کند: مصاحبه با مردم، گروه هاي 
تمرکز، اجازه دهید آنها محصول شما را امتحان کنند، 
گوش دادن به بازخورد آنها. همه اینها براي فرایند تحقیق 
بازار مهم هستند. همه شما امکان تولید و ساخت چیزي 
منحصربه فرد ندارید. شما ممکن است فقط یک محصول 
یا خدمات موجود را بهبود ببخشید. خوب، در استراتژي 
بازاریابي استارت آپ تان نقطه تمایز شما چیست؟ چه 
چیزي محصول و خدمات شما را بهتر از رقبا مي کند؟ 
بدانید که چگونه برند شما با سایر محصوالت یا خدمات 
مشابه در بازار موجود مقایسه مي شود. این باعث مي شود 
که شما بتوانید یک استراتژي بازاریابي استارت آپ خود 

را طراحي کنید. 

رقباي خود را آناليز كنيد
در ادامه طراحي اســتراتژي بازاریابي استارت آپ خود 
باید بدانید که شما شرکت اســتارت آپ خود را در خأل 
راه نمي اندازید. همان طور که قبال اشاره کردم، شما باید 
از رقباي خود در این فضا مطلع شوید. در بیشتر موارد، 
شرکت استارت آپي شما صددرصد منحصربه فرد نیست. 
این احتمال وجود دارد که هر چه کــه در حال فروش 
هستید شبیه به سایر محصوالت و خدمات موجود در 
بازار باشد. این خوب اســت، زیرا درست طراحي کردن 
استراتژي بازاریابي استارت آپ تان مي تواند به شما در زنده 
ماندن در رقابت کمک کند. تجزیه و تحلیل رقابت یکي 

از مهم ترین بخش هاي استراتژي بازاریابي استارت آپ 
شماســت. با نگاه کردن به کمپین هــاي بازاریابي رقبا 

شروع کنید. 

با بودجه واقع بينانه شروع كنيد
شما ممکن است همه نوع ایده براي کمپین تبلیغاتي خود 
داشته باشید. اما شما نمي توانید کورکورانه بدون توجه به 
هزینه ها استارت آپ خود را راه اندازي کنید. متاسفانه، 
عدم توجه به هزینه بسیاري از شرکت هاي استارت آپي 
را نابود مي کند زیرا آنها پول ندارند. بودجه مناسب براي 
همه شرکت ها مهم است. اما براي استارت آپ ها مهم تر 
است. به همین دلیل است که وقتي شما براي نخستین 
بار استارت آپ النچ مي کنید، هنوز درآمد پایدار ندارید. 
مصرف کنندگان لزوما نمي دانند شما کي هستید و شما 
پایه مشتري به طور منظمي نخواهید داشت. اگر هنوز 
در مراحل ابتدایي نوشتن یک طرح کسب و کار و تامین 
بودجه براي استارت آپ خود هستید، مطمئن شوید که 
هزینه هاي بازاریابي شما دقیقا برآورد مي شود. بودجه 
بازاریابي شما در طرح کسب و کار تان مطلقا باید باشد. 
اگر طرح خود را به صورت کتبــي آماده کنید، احتمال 
اینکه شما از آن پیروي کنید، افزایش مي یابد. به همین 
دلیل استارت آپ ها داراي یک طرح کسب و کار نسبت به 
استارت آپ هاي بدون طرح کسب و کار، نرخ رشد باالتري 
را دارند. در تمام هزینه هــا در محدوده بودجه خود قرار 
بگیرید. اگر از محدودیت هاي هزینه اي فراتر رفته باشید، 
این مي تواند باعث سقوط شرکت شما شود. نگران نباشید. 
شــما نیازي به صرف صدها هزار دالر براي موفقیت در 
راه اندازي استارت آپ ندارید.بسیاري از استراتژي هاي 
بازاریابي اســتارت آپ مقرون به صرفه اي وجود دارد که 

مي توانید پیاده سازي کنید.

طراحي استراتژي بازاريابي استارت آپ ها
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به گفته معاون شرکت ملی نفت ایران، موضوع تحریم از فروش نفت 
جداست و ما اکنون به فروش نفت ادامه می دهیم چراکه به دنبال 
ازدیاد برداشت از میدان های نفتی هستیم و اگر ظرفیتی در این حوزه 

وجود نداشت، قطعاً این کار را انجام نمی دادیم.
به گزارش ایسنا، طرح نگهداشت و افزایش توان تولید در میدان های 
نفتی در دست بهره برداری کشور مشــتمل بر ۳۳ بسته کاری با 
پیش بینی بیش از ۶ میلیارد دالر سرمایه گذاری در طول سه سال 
تعریف شــده اســت. این طرح ملی که با هدف بهره مندی از توان 
شرکت های ایرانی و اشتغال زایی در دستور کار قرار گرفته، مشتمل 
بر ۳۳ پروژه است که ۲۹ پروژه در بخش خشکی و ۴ پروژه در بخش 

فراساحل را شامل می شود.
این پروژه ها با میانگین سرمایه گذاری حدود ۲۲۰ میلیون دالر و در 
محدوده جغرافیایی هفت استان نفت خیز کشور )خوزستان، بوشهر، 
فارس و هرمزگان، کرمانشــاه، ایالم و کهگیلویه و بویر احمد( اجرا 
خواهند شد و پیش بینی می شود با اجرای آنها ظرفیت تولید نفت 
خام کشور به طور میانگین حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش 

یابد که اضافه درآمد روزانه ۱۴ میلیون دالر را در پی خواهد داشت.
در این راســتا، قرارداد ســفارش لوله های جداری و مغزی مورد 
نیاز طرح های توسعه میدان های رامشیر و منصوری بین شرکت 

مهندسی و ســاختمان صنایع نفت )اویک( و شرکت لوله گستر 
اسفراین به ارزش ۱۴۳ میلیارد تومان امروز امضا شد.

بر این اساس، در حاشیه مراســم امضای قرارداد سفارش لوله های 
جداری و مغزی مورد نیاز طرح های توســعه میدان های رامشیر و 
منصوری بین شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت )اویک( و 
لوله گستر اسفراین با تاکید به این مساله که نامالیمات و تحریم موقت 
خواهد بود، اعالم شد که شرکت های ایرانی و متخصصان می توانند 

دست به دست هم، همه زنجیره اقتصادی و تولید را کامل کنند.
رضا دهقان - معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران 
- از امضای ۱۰ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت تا 

۲ ماه آینده خبر داد.
او درباره جزئیات قرارداد ســفارش لوله های جداری و مغزی مورد 
نیاز طرح های توسعه میدان های رامشیر و منصور اظهار کرد که این 
قرارداد نشان از وفاق و توانایی های داخلی در شرایط کنونی کشور 
دارد و گواه این موضوع است که چرخ صنعت متوقف نیست و ما در 

هر شرایطی کارمان را پیش می بریم.
وی با اشاره به طرح بزرگ نگهداشت و ازدیاد برداشت در ۳۳ میدان 
که قرار بود در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی اجرایی شــود، 
تصریح کرد: از مرحله ای به بعد به این نتیجه رسیدیم که نباید منتظر 

این قراردادها باشیم و به همین دلیل طرح هایی را به شکل موازی با 
الگوی جدید قراردادهای نفتی آغاز کردیم و حاال که این قراردادها 
در شرایط تحریم با مشکل روبه رو شده، همین قراردادهای موازی 

برای ما مانده است.
معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با بیان این که 
این ۳۳ قرارداد به ارزش ۶.۲ میلیارد دالر ســرمایه گذاری با هدف 
اشتغال داخلی، ایجاد زمینه کار برای پیمانکاران و سازندگان داخلی 
و نگهداشــت تولید حدود ۲۸۰ هزار بشکه در روز پیش بینی شده 
است، افزود: در این قراردادها چند بخش جدی برای ساخت داخل 
گنجانده شده است، از جمله اینکه برای ۸۴ قلم کاالی خارجی که 
امکان ساخت داخل داشــتند، ممنوعیت واردات گذاشتیم و ۱۵ 
قلم کاالی پرمصرف در این پروژه ها را شناســایی کردیم و به این 
ترتیب حدود ۴۰ درصد از ۶.۲ میلیارد دالر به تأمین کاال در داخل 

اختصاص می یابد.
دهقان با اعالم اینکه تاکنون ۱۰ قرارداد از این مجموعه امضا شده 
و ۱۰ قرارداد دیگر تا حدود دو ماه دیگر امضا می شود، عنوان کرد: 
اویک دو میدان مهم از میان این قراردادها را در اختیار دارد و امیدوارم 
پیشرفت خوبی در آن ها داشته باشد و به ۷۰ هزار بشکه افزایش تولید 
موردنظر دست یابد. همچنین دهقان در عین حال به تعیین تیم 

رصد کاال در معاونت مهندسی اشاره کرد و گفت: در این کمیته توجه 
می شود که از حداکثر ظرفیت پیمانکاران و سازندگان استفاده شود.

تسلیم نمی شویم؛ در ســاخت الفین ها به فناوری جدید 
رسیده ایم

همچنین غالمرضا منوچهری - مدیرعامل اویک - با تاکید بر اینکه 
در همین شرایط سخت کشور، تسلیم نمی شویم، افزود: آنچه در 
این شرایط باید تقویت شود، قابلیت های کشور است و ما توجه به 
ساخت داخل را در اولویت پروژه ها قرار داده ایم و از شرکت لوله گستر 
اسفراین نیز می خواهیم با فعالیت شبانه روزی محصولی با کیفیت و 

استاندارد را در زمان تعهد شده تحویل دهند.
وی با بیان اینکه صنعت گران و شــرکت های پیمانکاری ما نشان 
داده اند در شرایط ســخت می توانند به توسعه دست یابند، گفت: 
غربی ها تصــورش را هم نمی کردند که ما در شــرایط تحریم این 
فعالیت ها را پیش ببریم و تســلیم نشــویم، اما هنــوز حلقه های 
مفقوده زیادی داریم که متخصصانمان در حال فعالیت هســتند 
و آنچه پایداری جمهوری اســالمی ایران را رقــم می زند همین 
قابلیت هاست. هم اکنون دانش مهندسی و انگیزه باالیی در کشور 
داریم. به عنوان نمونه در ساخت الفین ها به فناوری جدید رسیده ایم 

و طرح های الفین جدید بدون دانش فنی خارجی انجام می شود. 
منوچهری تصریح کرد: شرکت اویک هم اکنون در پروژه های مهمی 
همچون پروژه ۱.۵ میلیارد یورویی کیان در نقش پیمانکار عمومی 
حاضر اســت، در همه پروژه هایی که در دست اجرا داریم، موضوع 
اشتغال زایی و تأمین کاال از داخل در اولویت است و در این دو میدان 
رامشیر و منصوری نیز با وسواس باال موضوع در اولویت قرار گرفت و 
حتی چند سری از لوله ها برای نخستین بار ساخته می شوند که باید 
با دقت باال استانداردهای آن ها را بررسی کنیم. انتظار داریم دوستان 
در شرکت لوله گستر اســفراین نیز بدون نقص و در موعد مقرر به 
تعهد خود عمل کنند، زیرا اجراکننده نهایی شرکت مناطق نفت خیز 
جنوب است، اما ما باید بر همه فرآیندها مسلط باشیم و نظارت کنیم 

تا هر دو طرف کاری ماندگار تحویل دهند.
طبق اعــالم وزارت نفت، او همچنیــن عنوان کرد: در گذشــته 
محصوالت چینــی کیفیت نداشــتند، اما چند ســالی اســت 
که کیفیت آنها افزایش یافته اســت، ســخن ما این است که چرا 
محصوالت ایرانی نباید این کیفیت را داشــته باشند؟ هم اکنون 
مهندســان، متخصصان و تجهیزات در این پروژه ایرانی هستند و 
 چرخه این صنعت می تواند بازار کار عمده ای را در منطقه و کشور

 ایجاد کند.

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی 
درپی انتشار آماری که کاهش ذخایر نفت آمریکا برای 

چهارمین هفته متوالی را نشان داد، افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت آتی وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۸۱ سنت یا ۱.۴ درصد افزایش، به 

۵۸ دالر و ۶۴ سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی نفت برنت ۶۱ سنت یا یک درصد 
افزایش پیدا کرد و به ۶۴ دالر و ۷۷ سنت در هر بشکه 
رسید. شاخص های قیمت نفت برنت و آمریکا امسال 
تحت تأثیر پایبندی اوپک و متحدانش به توافق کاهش 

تولید نفت رشد کرده اند.
سرمایه گذاران همچنین به نشانه های رشد بی وقفه 

تولید آمریکا چشم دوخته اند. گزارش مؤسسه امریکن 
پترولیوم نشان داد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته 
بیش از میزان پیش بینی شده کاهش پیدا کرد و ذخایر 

بنزین نیز کاهش داشت.
طبق گزارش این مؤسسه، ذخایر نفت در هفته منتهی 
به پنجم ژوئیه، ۸.۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد و 
به ۴۶۱.۴ میلیون بشکه رسید در حالی که تحلیلگران 
کاهش این ذخایر به میزان ۳.۱ میلیون بشکه را پیش 
بینی کرده بودند. آمار رسمی از سوی اداره اطالعات 
انرژی آمریکا بعدازظهر روز چهارشنبه منتشر می شود.
به گفته فــواد رزاق زاده، تحلیلگر فنی وب ســایت 
فارکس، قیمت ها در حال حاضر که سرمایه گذاران 

منتظر مشاهده عوامل جدید هستند، متعادل شده اند. 
این عوامل ممکن است به شکل تغییر شکل ذخایر نفت 
خام آمریکا باشند. قیمت های نفت از نگرانی ها نسبت 
به رشد اقتصاد جهانی در بحبوحه مشاهده پیامدهای 
جنگ تجاری آمریکا و چین تحت فشار کاهشی قرار 
گرفته اند. رشد اقتصادی کمتر به معنای تقاضای کمتر 

برای کاالهایی مانند نفت خام است.
اطالعات انرژی آمریکا در گــزارش "دورنمای انرژی 
کوتاه مدت" خود پیش بینی کــرد تولید نفت خام 
آمریکا از ۱۰.۹۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۸ 
به رکورد ۱۲.۳۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ 

صعود خواهد کرد.

روسیه علیه تعرفه های ضددامپینگ 
آمریــکا بــرای واردات محصوالت 
فوالدی روسی به ســازمان جهانی 

تجارت )WTO( شکایت برد.
به گزارش ایسنا، در شکایت روسیه 
به هشــت مورد جداگانه تعرفه های 
آمریکا در فاصله سال ۱۹۹۹ تا فوریه 
سال ۲۰۱۹ اشاره شــده که به باور 
این کشور، مقررات سازمان جهانی 

تجارت را نقض کرده است.

 بر اســاس گزارش رویتــرز، آمریکا 
۶۰ روز فرصت داد تا این اختالف را 
حل و فصل کند در غیر این صورت 
سازمان جهانی تجارت در این درباره 

حکم خواهد کرد.
چین، هند و اتحادیه اروپا نیز پیش 
از این شــکایت های مشــابهی در 
سازمان جهانی تجارت مطرح کرده 
و تعرفه هــای آمریکایی را یک اقدام 

حمایت گرایانه خوانده اند.

شــورای پول و اعتبار بــا افزایش 
سقف فردی تسهیالت مسکن مهر 
برای ۲۰۰ هزار واحد مســکونی 

موافقت کرد.
به گزارش بانک مرکزی، در یکهزار 
و دویســت و هفتــاد و چهارمین 
جلســه شــورای پول و اعتبار که 
در تاریــخ ۱۸ تیرمــاه ۱۳۹۸ به 
ریاســت دکتر عبدالناصر همتی، 
رییس کل بانــک مرکزی، برگزار 

شــد؛ پس از توضیحات وزیر راه 
و شهرســازی مبنی بر لزوم اتمام 
پروژه های طرح مســکن مهر تا 
پایان ســال جاری، شورای پول و 
اعتبار برای ایجاد فضای رقابتی و 
تسریع در تعیین تکلیف پروژه های 
باقیمانده طرح مزبــور با افزایش 
سقف فردی تسهیالت مسکن مهر 
برای دویست هزار واحد مسکونی 

موافقت کرد.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک از آغاز 
دوباره طرح برخورد با پوشاک قاچاق در سطح شهر از 
سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد و گفت: 

واردات پوشاک همچنان ممنوع است.
ســعید قدیری در گفتگو با  مهر از آغــاز دوباره طرح 
برخورد با پوشاک قاچاق در ســطح عرضه خبر داد و 
گفت: با موافقت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اجرای 
طرح برخورد با پوشاک قاچاق، طی روزهای گذشته 

در سطح عرضه از سر گرفته شده است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک افزود: 
طرح مبارزه با پوشاک قاچاق در سطح عرضه، از جمله 

طرح هایی بود که سال گذشته از سوی ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اجرایی شد ولی بنا به دالیلی از جمله 
نگرانی ها در مورد بازار شب عید و عدم تامین به موقع 
از ســوی تولیدکنندگان داخلی، متوقف گردید، در 
حالیکه هیچ مشــکلی هم در سطح عرضه پوشاک به 
وجود نیامد و کار به روالی پیش رفت که تولیدکنندگان 
داخلی بازار را تامین کردنــد. وی تصریح کرد: اکنون 
دوباره اجرای این پروژه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اجرایی شده و قرار اســت با پوشاک قاچاق 
در سطح عرضه برخورد شــود؛ این در حالی است که 
واردات پوشاک همچنان ممنوع است و ثبت سفارش 

ها هم حداکثر شــش ماه مهلت دارند تا کاالهای آن 
وارد شــود، پس حتی اگر از ثبت سفارش های قبلی 
موردی باقی مانده باشد، حتماً تا کنون وارد شده است؛ 
بنابراین اکنون نباید پوشاک وارداتی در سطح عرضه 
توزیع شود. به گفته قدیری، ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز هم باید با تمامی برندها و فروشگاههای بزرگی که 
در سطح شهر پوشاک خارجی عرضه می کنند، برخورد 
کرده و اغماضی در مورد آنها نداشته باشد؛ چراکه اگر 
حتی یک مورد هم در فروشــگاهها یا مراکز تجاری 
بزرگ بدون برخورد باقی بماند، راه را برای عرضه در 

سایر فروشگاهها هم باز می کند.

طبق گزارشــی جدیــد هفتــه آینــده مدیران 
ارشــد اجرایی گــوگل، فیســبوک، آمــازون و 
اپل در جلســه کمیتــه آنتــی تراســت کنگره 
 آمریکا حاضر می شــوند تا به ســواالتی پاســخ 

دهند.
به گزارش مهــر به نقل از انگجــت، کنگره آمریکا 
مشــغول تحقیقاتی دربــاره قانون آنتی تراســت 
 )ضد انحصار( در صنعت فناوری است و قصد دارد 

شرکت های بزرگ را برای شهادت فرابخواند.
دســتیاران »دیوید سیســیلین«، رئیس کمیته 
آنتی تراســت کنگره آمریکا تایید کرده اند هفته 

آینده در ۱۶ جوالی یک جلســه اســتماع برگزار 
می شــود و از مدیران ارشــد اجرایی شرکت های 
 آمازون، اپل، گوگل و فیســبوک سواالتی پرسیده 

می شود.
محور دقیق این ســواالت مشــخص نیســت اما 
احتماالً بــه نگرانی هــای رقابتی مربوط باشــد. 
نماینــدگان دموکــرات و جمهوریخــواه مجلس 
آمریــکا نگــران هســتند کــه تعــداد اندکی از 
شــرکت ها اینترنت را کنترل می کنند و از قدرت 
 خود برای از میدان به در کردن رقبا سواســتفاده 

می کنند.

البته این تحقیــق لزوماً به انجــام اقداماتی منجر 
نمی شود اما سیاستمداران با اســتفاده آن تعیین 
می کنند حل مشــکالت با قوانین فعلی امکانپذیر 
 اســت یا باید قانون جدیــدی در این بــاره وضع 

شود.
کارشناســان معتقدند این شــرکت ها بــا اتهام 
انحصــار رقابــت مقابلــه می کنند. اپــل انحصار 
قدرت در اپ اســتور را رد کرد اســت. از ســوی 
دیگر نیــز گــوگل بــا جریمه های نقــض قانون 
 آنتــی تراســت در اروپــا دســت و پنجــه نرم 

می کند

شکایت  روسیه  علیه  آمریکا صعود قیمت نفت درپی کاهش ذخایر آمریکا
WTO در

با تصویب شورای پول و اعتبار، وام 
مسکن مهر افزایش یافت

گوگل، فیسبوک، اپل و آمازون به کنگره  آمریکا  می روندآغاز دوباره طرح برخورد با پوشاک قاچاق در سطح شهر
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وزارت  اطالعات  به  موضوع  استخراج
ارز  دیجیتال )بیت کوین(  ورود  می کند

ماینینگ
در  پستوی  خانه ها

8  ساعت  با 
وزیر نفت
عربستان
 دعوا  کردیم
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روحانی:

سرمقاله

خأل   قانونی
در حوزه  رمزارزها

ما در حوزه رمزارزها با کمبود 
قوانین مواجه هســتیم. دو 
رویکردی که می توانیم در 
این مورد داشته باشیم، این 
است که سیاست گذاران کشور اگر هرچه سریع تر 
نســبت به تعیین تکلیف، قانون گذاری و تنظیم 
مقررات و روابط کاری بین ذی نفعان زودتر اقدام 
کنند، طبیعتاً کمک می کند که فضا شکل بگیرد. 
براساس آن قوانین، یک رویکرد دیگر می تواند این 
باشد که صبر کنند و عکس العملی نشان ندهند و آن 
فضا را فعاالن شکل دهند. بخشی از فعاالن می توانند 
 فعاالنی باشــند که می توانند سوءاستفاده هایی 

را انجام دهند...

  فرزین فردیس، رئیس كمیسیون 
كسب وكارهاي نوین اتاق تهران
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حبس  غول  نقدینگی
در  بانک ها

داللی
 در   بازار  گندم

اجرای طرح نوآفرین برای  استارت آپ های نوپا  با  درآمد ماهیانه کمتر از  500 میلیون آغاز  شد

معافيت  مالياتي  و بيمه  براي  استارت آپ ها
صفحه4
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عقب نشينی   از  طرح   ماليات  بر خانه های خالی
سازمان   امور  مالياتی:    اجرای   این   طرح    صرفه   اقتصادی   ندارد

آمارها از افزایش رشد نقدینگی و سرعت آن در حالی 
به نگرانی عمده ای برای اقتصاد کشور مبدل شده 
که برخی از کارشناســان عقیده دارند ۸۵ درصد از 
نقدینگی در سیستم بانکی به صورت سپرده مدت دار 
حبس است و همین امر مانع از ایجاد موج های تورمی 
جدید می شود. موضوع رشد نقدینگی تقریبا معضل 
همیشگی اقتصاد کشور ما بوده است. از آنجایی که 
دولت در هدایت این نقدینگی به سمت تولید، ناموفق 
عمل کرده و به این دلیل که فعالیت های سفته بازانه 
ســهم عمده ای از این نقدینگی  دارد، تبعات رشد 
نقدینگی به مراتب، خطرناک اســت. در حالی که 
کشورهای توســعه یافته از این فرصت برای تامین 
مالی تولید، ســود می جویند. بر اساس اعالم بانک 
 مرکزی حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم 

۱,۸۸۲ هزار میلیارد تومان...

در فصل برداشت گندم فعالیت دالالن و افراد سودجو 
برای پیش خرید این محصول مهم از کشاورز افزایش 
پیدا می کند. در این بین کشــاورز با تمام زحماتی 
که برای به ثمر رسیدن این محصول متحمل شده 
هیچ سودی در برابر فروش آن عایدش نمی شود. در 
سال جاری با توجه به اینکه سیل بهار به بسیاری از 
مزارع زیر کشت گندم خسارت وارد کرد دالالن نیز 
با تکاپوی بیشتر برای گران فروشی این محصول وارد 
عمل شده اند. مسئوالن بر این باورند که کشاورزان 
مراقب دالالن و سودجویان باشند؛ براساس اخبار 
به دست آمده دالالن گندم را باهدف ضربه زدن به 
امنیت غذایی کشــور می خرند. اما در همین رابطه 
علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد توانمندســازی 
گندمکاران درباره دالیل امتناع گندمکاران از عرضه 

گندم تولیدی به مراکز...

فروش نفت  ایران  ادامه  یافت

 امضای ۱۰ قرارداد افزایش توان تولید نفت

يادداشت

خطر 
انحراف  نقدینگی
   وحید شقاقی، كارشناس اقتصادی
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