
در فرايند پرداخت تسهيالت ارزي از محل منابع صندوق توسعه ملي، تاكنون 
حدود ۱۷ ميليــارد دالر براي طرح هــاي نفت و گاز مورد تاييد و در مســير 
پرداخت قرار گرفته است. به گزارش ايســنا، در اجراي قراردادهاي عامليت 
اعطاي تسهيالت ارزي از محل صندوق توسعه ملي روال به اين ترتيب است كه 
طرح هايي كه بانك ها تاييد و به صندوق ارسال مي كنند از نظر انطباق با ضوابط 
ناظر بر اعطاي تسهيالت از منابع صندوق بررسي می شوند و در صورت تاييد 
مورد پذيرش قرار مي گيرند. در ادامه بانك عامل مي تواند قرارداد مشــاركت 
براي اجراي طرح را با متقاضي منعقد و با ارســال مدارك مربوطه نسبت به 
دريافت مسدودي براي طرح كه به مفهوم تخصيص تسهيالت ارزي است، اقدام 

كند تا از محل آن اعتبارات مربوطه تامين شود. در صورت عدم ارسال مستندات 
الزم در مهلت مقرر، اعالم وصول طرح لغو شده و در صورت ارائه داليل توجيهي 
كافي از سوي بانك عامل مهلت تمديد مي شود. اين در حالي است كه بررسي 
عملكرد صندوق توسعه ملي از ابتداي فعاليت )آغاز دهه ۱۳۹۰( تا پايان سال 
گذشته نشان مي دهد كه حدود ۳۵۰ فقره با حدود ۴۱ ميليارد دالر طرح در 
صندوق اعالم وصول شده است. از طرح هاي اعالم وصول شده سهم طرح هاي 
باالدستي نفت و گاز از حدود ۱6.8 ميليارد دالر و در قالب ۱۱ فقره طرح بوده 
كه براي تمامي آنها مسدودي صادر شده اســت. در مجموع ۱۲ ميليارد دالر 
براي طرح هاي باالدستي نفت و گاز تامين اعتبار و 8.8 ميليارد دالر پرداخت 

شده است. از مبلغ مسدودشده 6.8 ميليارد دالر در چهار فقره طرح مربوط به 
بخش خصوصي و ۹.۹ ميليارد دالر براي هر فقره طرح در شركت هاي وابسته 
به نهادهاي عمومي غير دولتي بوده است. در رابطه با طرح هاي پايين دستي 
نفت و گاز نيــز عملكرد صندوق توســعه ملي اينگونه بوده كه ســهم آنها از 
طرح هاي اعالم وصول شده ۲۹8 ميليون دالر و در سه طرح بوده است كه براي 
تمامي آنها مسدودي صادر شده است. همچنين براي دو فقره از اين طرح ها 
در مجموع ۳6 ميليون دالر گشايش اعتبار انجام شده كه بابت يك طرح ۲8 
ميليون دالر به متقاضي پرداخت شــده و تمامي طرح هاي مسدود شده در 
طرح هاي پايين دستي نفت و گاز مربوط به بخش خصوصي است. بر اين اساس 

مجموع سهم طرح هاي باالدستي و پايين دستي نفت و گاز از طرح هاي اعالم 
وصول شده صندوق توسعه ملي به حدود ۱۷ ميليارد دالر مي رسد. صندوق 
توسعه ملي در اوايل دهه ۱۳۹۰ و بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخيره 
ارزي راه اندازي شد و با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز، 
ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروت ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده 
اقتصادي و نيز حفظ سهم نســل هاي آينده از محل نفت، گاز و فرآورده هاي 
نفتي شروع به كار كرد. ساالنه از منابع ارزي ورودي به صندوق نيز تسهيالتي 
 به صورت عمدتا ارزي و تا بخشي ريالي بر اساس موارد درج شده در اساسنامه 

پرداخت مي شود. 

با وجود بهبود رشد بخش خودروسازي، اقتصاد انگليس 
هنوز در لبه ركــود قرار دارد. به گزارش ايســنا به نقل از 
آسوشــيتدپرس، اقتصاد انگليس در مــاه مي  هرچند 
توانست از خطر ركود رها شــود؛ اما ثبت رشد ضعيف و 
نااميدكننده ۰.۳ درصدي براي آن باعث شــده است تا 
نگراني اقتصاددانان از ورود اين كشــور به ركود به ويژه 
در صورتي كه انگليس اتحاديه اروپا را بدون دستيابي به 
توافقي مشخص ترك كند تشديد شود. مركز آمار انگليس 
در جديدترين گزارش خود از وضعيت اقتصادي اين كشور 
گفته است كه به لطف بازگشــت بخش خودروسازي به 
مدار رشد مثبت، رشد اقتصادي اين كشور از منفي ۰.۴ 
درصد در ماه آوريل به ۰.۳ درصد در ماه مي  افزايش پيدا 
كرده است. با اين حال هنوز خطر ثبت رشد منفي در سه 
ماهه دوم امسال براي ششمين اقتصاد بزرگ جهان جدي 
اســت. بن برتل، كارشناس ارشد مســائل اقتصادي در 
موسسه »هارگريوز لندزدون« گفت: ابرهاي تيره در حال 
جمع شدن روي آسمان انگليس هستند و فعاليت هاي 

كســب و كار در نتيجه فضاي نامطمئن كنوني كه ناشي 
از سردرگمي ها درباره برگزيت است، كاهش محسوسي 
يافته اســت. هر دو نامزد جايگزيني خانم ترزا مي  براي 
نخست وزيري انگليس وعده داده اند كه در صورت پيروزي 
چه با توافق و چه بدون توافق در مــاه اكتبر انگليس را از 
اتحاديه اروپا خارج كرده اند. مسأله اي كه نگراني هاي زيادي 
را بر انگيخته است. بانك مركزي انگليس پيش بيني كرده 
است رشد اقتصادي سه ماه دوم امسال اين كشور كمتر از 
۰.۲ درصد و براي ســال ۲۰۱۹ حدود صفر درصد باشد. 
كميته پولي اين بانك در بيانيه اي اعالم كرد: آمارهاي اخير 
نشان دهنده افزايش نوسانات در بازارهاي بورس، بازارهاي 
مالي و فعاليت هاي تجاري است كه بخش بزرگي از اين 
نوسانات به ريسك هاي برگزيت مرتبط است. متوسط نرخ 
رشد ماهانه انگليس در بازه زماني ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۹ معادل 
۰.۴۹ درصد بوده كه كمترين آنها مربوط به رشد منفي ۲.۱ 
درصدي ژانويه ۲۰۰۹ و بيشترين آنها مربوط به رشد ۱.۹ 

درصدي سپتامبر ۱۹۹۹ بوده است. 

محققان براساس بررسي هاي خود اظهار داشتند كه تا سال 
۲۰۵۰ حدود ۷۷ درصد از شهرهاي جهان تغييرات حائز 

اهميتي را در وضعيت آب و هوايي خود تجربه مي كنند. 
به گزارش ايسنا، طبق پيش بيني محققان موسسه فناوري 
فدرال زوريخ در سوئيس تا سال ۲۰۵۰ آب و هواي لندن 
شبيه آب و هواي امروز شــهر مادريد مي شود، وضعيت 
جوي پاريس با كانبرا در اســتراليا برابري خواهد كرد و 
آب و هواي اســتكهلم در سوئد مشابه با وضعيت اقليمي 
بوداپست در مجارستان مي شود. اين تغييرات در شهرهاي 
اصلي اســتوايي جهان از جمله كواالالمپــور، جاكارتا و 
ســنگاپور قابل توجه تر خواهد بود و شرايط آب و هوايي 
بي سابقه اي را تجربه كرده كه به شرايط نامناسب اقليمي 
و خشكسالي هاي شــديد منتهي مي شود. اين محققان 
به بررسي اقليم ۲۵۰ شــهر اصلي جهان با استفاده از ۱۹ 
متغير پرداختند كه نشان دهنده تغييرپذيري در ميزان 
دما و بارش هاست. همچنين محققان شباهت هاي اقليمي 
وضعيت فعلي و آتي شهرها را با يكديگر مقايسه كرده و 

پيش بيني كردند تا سال ۲۰۵۰ در سراسر نيمكره شمالي، 
شهرها به نقاطي شباهت پيدا مي كنند كه بيش از ۱۰۰۰ 
كيلومتر دورتر و در اســتوا قرار دارند. همچنين مناطق 
نزديك به استوا گرماي قابل توجهي را تجربه نمي كنند اما 
ممكن است با خشكسالي هاي شديد و بارش باران روبه رو 
شوند. طبق پيش بيني محققان در مجموع تا سال ۲۰۵۰، 
۷۷ درصد از شهرهاي جهان تغييرات حائز اهميتي را در 
وضعيت آب و هوايي تجربه مي كنند و ۲۲ درصد از شهرها 
با شرايط جديدي روبه رو مي شوند كه پيش از اين آن را 
تجربه نكرده اند. در كشــورهاي اروپايي فصل تابستان و 
زمستان گرم تر شــده و به ترتيب با افزايش حدود ۳.۵ و 
۴.۷ درجه ســانتي گرادي روبه رو خواهد شد. به گزارش 
ايسنا به نقل از ژاپن تودي، محققان اظهار داشتند: بيش 
از ۳۰ سال اســت كه اين توافق حاصل شده كه تغييرات 
اقليمي پديده اي واقعي است و از فعاليت هاي بشر ناشي 
مي شــود؛ اما همچنان در هماهنگي و اجــراي اقدامات 

جهاني موفق نبوده ايم. 

الكترونيكي شــدن خدمات دولتي شايد در نخستين 
مرحله شامل حذف كاغذ شود، اتفاقي كه در نمايشگاه 
الكامپ امسال كليد خورده و در راستاي رعايت موازين 
محيط زيستي، چاپ و انتشار بروشور توسط ارگان هاي 
دولتي ممنوع شده اســت. به گزارش ايســنا، دولت 
الكترونيكي به عنوان يكي از مهم ترين بسترهاي ارائه 
خدمات دولت به مردم، شــفافيت فرايندها و نظارت 
كارآمد مي تواند فساد را به طور جدي ريشه كن و توسعه 
پايدار جامعه را تسهيل كند. اين موضوع از اصلي ترين 
مباحثي بوده كه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات از 
نخستين روزهاي دولت دوازدهم به پيگيري و اجراي 
آن توجه نشان داده است. دولت الكترونيكي به معناي 
مكانيزاسيون اقدامات داخلي ســازمان ها، اتوماسيون 
اداري، ايجاد وب سايت اطالع رساني، احداث مركز داده 
يا خريد تجهيزات گران قيمت سخت افزاري بدون توجيه 
اقتصادي نيست، بلكه تعامل پذيري دستگاه ها شامل 
اتصال و تبادل را معنا مي دهد. اين روند اتصال فرآيندهاي 

بين دســتگاهي و امكان نظارت دستگاه ها بر يكديگر 
مورد نظر است. يكي از فرايندهايي كه به تحقق دولت 
الكترونيك معنا مي بخشد، كاهش استفاده از كاغذ در 
خدمات دولتي است. در حالي كه اين روزها تقريبا تمامي 
خدمات در وب سايت دستگاه ها موجود است، شايد ارائه 
از بروشورهاي كاغذي كه چندان مورد استفاده نيستند، 
چندان منطقي نباشد. همچنين يكي ديگر از اقدامات، 
حذف قبوض كاغذي است كه همين حاال هم بسياري 
از قبوض به صــورت غيرحضــوري و آنالين پرداخت 
مي شــود. به گفته امير ناظمي، رئيس سازمان فناوري 
اطالعات كشور، نمي توان مدعي دولت الكترونيك بود؛ 
اما ساده ترين اصول يعني حذف كاغذ را ناديده گرفت. 
اميدواريم ســازمان ها با بارگذاري بروشورهای شــان 
زمينه تــداوم و دسترســي بهتر را براي شــهروندان 
فراهم آورند. رويكرد خدمات شهروندمحور نمايشگاه 
 امســال )الكامپ( تنها در ارائه خدمات نيســت، بلكه 

در رفتارها هم هست. 

مديرعامل توانير گفت:هدف وزارت نيرو اين اســت كه 
توليدكنندگان ارز ديجيتال، با بــرق يارانه ای به توليد 

نپردازند بلكه قيمت غيريارانه ای برق را پرداخت كنند.
، محمدحسن متولی زاده در پاسخ به سوالی در خصوص 
ارزهای ديجيتال و چرايی توجه به شدت مصرف انرژی 
آنها گفت: ايران كشوری است كه به انواع مختلف يارانه 

دولتی در آن پرداخــت و اين يارانه ها نيز از جيب مردم 
پرداخت می شود.وی افزود: هدف وزارت نيرو اين است 
كه توليدكنندگان ارز ديجيتال، با برق يارانه ای به توليد 
نپردازند بلكه قيمت غيريارانه ای برق را پرداخت كنند.
متولی زاده در ادامه گفت: بيــش از ۲۲ هزار مگاوات در 
تابستان از سوی وسايل سرمايشی مصرف می شود كه 

اگر بتوانيم با فرهنگ سازی تنظيم درجه حرارت از اين 
مصرف بكاهيم، اقدام موثری انجام داده ايم.

وی ادامه داد: ما با بررسی های دقيقی كه انجام داده ايم 
معتقديم می توان ۳۰ درصد مصرف برق مردم را بدون 
اينكه شاخص رفاهی مردم افت كند، كاهش داد و اين 

مهم تنها با فرهنگ سازی مصرف درست شدنی است.

روز پنج شنبه در بازارهای جهانی با كاهش ذخاير نفت 
آمريكا و تاثير طوفان مكزيــك در كاهش توليد، قيمت 
نفت به بيشتری ميزان 6 هفته گذشته رسيد.در بازارهای 
جهانی قيمت نفت با متوقف شدن فعاليت دكل های نفتی 
آمريكا به دليل طوفان مكزيك و كاهش توليد به يك سوم، 
قيمت نفت در بازارهای جهانی به بيشترين ميزان 6 ماه 

گذشته رسيد. قيمت نفت برنت روز پنج شنبه  با ۹ سنت 
افزايش نسبت به روز چهارشنبه  به قيمت 6۷ دالر و ۱۰ 
سنت معامله شد. نفت وست تگزاس آمريكا هم با افزايش 
۱۳ سنتی بشكه ای 6۰ دالر و ۵6 سنت به فروش رسيد. 
بنزين، نفت كوره و گازوئيل هم افزايش هايی به ترتيب 
۲.۲8 دالر، ۹۹ ســنت و ۱۱.۷۵ دالر را تجربــه كردند.

خبرگزاری رويترز نوشت: پنج شنبه قيمت نفت آتی به 
دليل طوفان مكزيك كه توليد نفت در اين منطقه را به 
شدت تهديد می كند، به بيشترين ميزان شش ماه گذشته 
رسيد. توليدكنندگان نفت آمريكا روز چهارشنبه تقريبا 
يك سوم توليد نفت مكزيك را متوقف كردند كه پيش بينی 

می شود بزرگ ترين طوفان فصل در منطقه باشد.

وزارت خارجه آمريكا روز چهارشنبه اعالم كرد كه به حمايت مالي از پروژه »ايران ديس اينفو« 
پايان داده است. اين تصميم پس از آن گرفته شد كه افرادي كه در اين پروژه فعاليت مي كردند، 
فعاالن حقوق بشر، روزنامه نگاران و دانشگاهياني كه برخي از آنها شهروند آمريكا بودند را مورد 
حمالت تند قرار مي دادند. وزارت خارجه آمريكا روز چهارشنبه اعالم كرد كه به حمايت مالي از 
پروژه »ايران ديس اينفو« پايان داده است. به گزارش يورونيوز، اين تصميم پس از آن گرفته شد 
كه افرادي كه در اين پروژه فعاليت مي كردند، فعاالن حقوق بشر، روزنامه نگاران و دانشگاهياني 
كه برخي از آنها شهروند آمريكا بودند را مورد حمالت تند قرار مي دادند.اياالت متحده آمريكا 
ابتدا اين پروژه را براي بررسي تخلفات صورت گرفته تعليق كرده بود و روز چهارشنبه عمال اين 

پروژه تعطيل شد. لئا گابريل، رئيس مركز مشاركت جهاني آمريكا در پاسخ به سواالت نمايندگان 
كنگره با اشاره به پايان يافتن كمك مالي به اين پروژه گفت: »كمك مالي به اين پروژه ماه گذشته 
تعليق شده بود تا توئيت هايي كه منتشر كرده بودند بررسي شود. بررسي اين توئيت ها نشان 
داد كه آنها توافق هاي صورت گرفته بين پيمانكار و وزارت خارجه را نقض كرده اند.«لئا گابريل 
همچنين گفته است كه هدف ما از اين پروژه افشاي فعاليت هاي رسانه اي گمراه كننده ايران 
بوده است در حالي كه توئيت هاي منتشر شده از سوي پروژه »ايران ديس اينفو« در زمينه مورد 
نظر نبوده اند. وي افزوده است كه قصد اداره مركز مشاركت جهاني هرگز انتشار توئيت عليه 
شهروندان آمريكايي نبوده است. با اين حال لئا گابريل دقيقا مشخص نكرده كه چه زماني اين 

قرارداد لغو شده يا پيمانكار اين پروژه تاكنون چه مقدار پول دريافت كرده است. تعليق پروژه 
»ايران ديس اينفو« در ماه ژوئن پس از آن صورت گرفت كه چندين نفر كه مورد حمله اكانت 
توئيتري »ايران ديس اينفو« قرار گرفته بودند گفتند كه از ســوي اكانتي كه با دولت اياالت 
متحده آمريكا مرتبط است مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند. نگار مرتضوي، روزنامه نگار ايراني 
-آمريكايي كه خود نيز مورد حمله اكانت توئيتري »ايران ديس اينفو« قرار گرفته بود، اعالم 
كرد كه گردانندگان اين اكانت به يك پژوهشگر عضو ديده بان حقوق بشر، يك ستون نويس 
واشنگتن پست، يك روزنامه نگار بي بي سي و يك استاد دانشگاه جورج تاون حمله كرده اند. وي 
روز چهارشنبه در واكنش به متوقف شدن بودجه اين پروژه گفت: »اين خبر بسيار خوبي براي 

دموكراسي و حاكميت قانون است؛ اما كافي نيست.« مرتضوي همچنين خواستار بررسي ديگر 
پروژه هايي كه توسط همان پيمانكار اجرا مي شوند شده است تا اطمينان حاصل شود كه كار آنها 
با استاندارهاي قانوني مطابقت دارد. مركز مشاركت جهاني آمريكا توسط كنگره آمريكا و براي 
مبارزه با افراط گرايي و انتشار اخبار گمراه كننده روي شبكه هاي اجتماعي بنيان گذاشته شده 
است. اين مركز بعد از گسترش تالش هاي روسيه براي دخالت در انتخابات رياست جمهوري 
سال ۲۰۱6 آمريكا آغازبه كار كرد. آخرين پست حساب توئيتري »ايران ديس اينفو« كه بيش 
 از چهار هزار فالوور دارد، به تاريخ ۳۱ می منتشر شده و فعاليت هاي آن پس از اين تاريج متوقف 

شده است. 

۱۷ ميليارد   دالر   براي نفت و گاز كنار گذاشته شد

حذف بروشورهاي كاغذي كليد خوردپيش بيني وضعيت اقليمي شهرهاي جهان تا سال ۲۰۵۰رشد اقتصادي انگليس به صفر نزديك شد

قيمت نفت به بيشترين ميزان 6 هفته گذشته رسيدپرداخت  قيمت غيريارانه ای برق  در انتظار توليدكنندگان ارز  ديجيتال

آمريكا بودجه پروژه »ايران ديس اينفو« را قطع كرد
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سرمقاله

 آزادسازی 
 فضای کسب و کار

نگاه دولتی كه هنوز بر سر 
اقتصاد ايــران وجود دارد 
اجازه بهبود فضای كسب 
و كار را نخواهد داد. ديدگاه 
دولت بــه كارآفرينی بايد 
تغيير پيــدا كند و به اين باور برســد كه بخش 

خصوصی می تواند...

  موسی غنی نژاد، اقتصاددان
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 ميدان داری  دولت  
در مسير فعاليت های نوآورانه

ارز آوری   عسل قربانی 
نبود استاندارد اجباری

»کسب و کار« فشار تسهیالت تکلیفی به بانک    ها  را  بررسی  می کند

بی رغبتی  بانک ها  به   پرداخت    وام   ازدواج
صفحه۲

صفحه۲

فرار  بنگاه ها     از   ریسک   داخلی سازی  
»کسب و کار« بررسی    می کند

يكی از اصلی ترين موانعی كه در مسير فعاليت بنگاه ها 
و كارآفرينان بخش خصوصی قرار دارد، رقابت با بخش 
دولتی اســت. بنگاه های وابســته به بخش دولتی، از 
مزيت ها و حمايت های بيشتری نسبت به بنگاه های 
خصوصی برخوردارند و اين موضوع مانعی برای رقابت 
و رشد بخش خصوصی محسوب می شود. يكی ديگر از 
چالش های كارآفرينی و بنگاه داری خصوصی، محيط 
كسب وكار نامساعد اســت. با وجود تاكيدهای فراوان 
در قوانين باالدستی كشور، محيط كسب وكار وضعيت 
مطلوبی ندارد. عوامل مختلفــی مانند تعدد و تعارض 
قوانين و مقررات، وجود انحصارات، دخالت های دولت 
و نظاير آن، محيط كسب وكار را برای فعاليت بنگاه های 
بخش خصوصی نامســاعد كرده است. نامساعد بودن 

محيط ...

عسل ايران خواص بی نظيری به عنوان گياه دارويی 
دارد كه با حمايت از توليد داخــل، در صادرات نيز 
می تواند حرفی برای گفتن داشــته باشد؛ اما برخی 
افراد سودجو كاهش برداشت عســل در سال های 
اخير را ناشــی از بی كيفيتی ملكه های زنبورعسل 
می دانند تا با واردات و فروش آن باقيمت های گزاف 
و سرســام آور بتوانند از اين آب گل آلود بيشــترين 
سود را به جيب بزنند. از طرفی ديگر موانع بسياری 
هم موجب كاهش و در برخی موارد توقف ارزآوری 
اين محصول مهم شده است. در همين رابطه عفت 
رئيسی، رئيس كانون علم و دانش صنعت زنبور عسل 
كشور می گويد: با توجه به وجود تعداد 8 ميليون و 

۴۰۰ هزار كلونی ...

يادداشت

 رانت 
تسهیالت  تکلیفی

  کمیل طیبی
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اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر اقتصاد؛
وضع و معافیت مالیاتی جدید 

نیازمند حکم قانون گذار است
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه وضع و یا اعمال 
معافیت مالیاتی جدید باید با حکم قانونگذار 
باشد، تاکید کرد: سازمان مالیاتی نباید برای 
دریافــت اطالعات مودیــان، پیگیر تک تک 

دستگاه ها شود.
به گزارش ایبنا،  فرهاد دژپسند که به مناسبت 
هفته مالیات در جمع مدیران ســازمان امور 
مالیاتی کشور حضور یافته بود، ضمن تبریک 
هفته مالیــات و تقارن آن با دهــه کرامت، با 
بیان اینکه مودیان مالیاتــی ولی نعمتان ما 
هستند اظهار داشت: درست است که تامین 
نیازهای توسعه ای کشــور، مستلزم تحقق 
کامل درآمدهای مالیاتی است، اما باید توجه 
داشت این امر نباید به قیمت تحت فشار قرار 
دادن بخش خصوصی در شــرایط حســاس 

کنونی انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایــی در ادامه اظهار 
داشــت: موضوع مالیات جزو مــوارد نادری 
محسوب می شــود که وضع یا معافیت از آن 
نیازمند حکم قانونگذار اســت و سازمان امور 
مالیاتی نباید برای دریافت اطالعات مودیان، 
پیگیر تک تک دستگاه ها شــود، بلکه نظام 
اطالعاتی کشور باید به گونه ای طراحی شود 
که ســازمان امور مالیاتی به طور اتوماتیک، 
اطالعات مالی را از دستگاه های مختلف جمع 
آوری کند. دژپسند با اشاره به تنگنای موجود 
در تامین مالی کشــور به واسطه تحریم های 
ظالمانه، تالش کارکنان و مسئوالن سازمان 
امور مالیاتی کشور در راستای وصول عادالنه 

مالیات را جهادی مقدس خواند.

رئیس سازمان بورس خبر داد
بررسی راه اندازی بازار برتر در بورس

درپی مطرح شــدن راه اندازی بــازار برتر در 
بــورس اوراق بهادار تهران، رئیس ســازمان 
بورس گفت: این سازمان در حال بررسی این 
موضوع است. شــاپور محمدی ، در پاسخ به 
اینکه آیا بازار برتر با دامنه نوسان ۱۰ درصد در 
بورس اوراق رونمایی خواهد شد؟ اظهار کرد: 
جمع بندی این موضوع را هنوز نداریم و باید 

آن را بررسی کنیم.
وی در پاسخ به اینکه در شورای عالی بورس 
درباره بازار پایه چه مباحثی مطرح شد، گفت: 
قانون جدید بازار پایه فرابورس را در جلســه 
اخیر بررسی کردیم، اما الزم است بررسی های 
تکمیلی انجام شود. در ادامه نظرات فعاالن را 
بیشتر می گیرم که ان شــاءاهلل اصالحاتی که 

رضایت فعاالن هم همراهش باشد، رخ دهد.
رئیس سازمان بورس در پاســخ به اینکه چه 
زمانی فــروش تعهدی در بازار ســرمایه ایران 
رونمایی می شود نیز گفت: درباره این موضوع 
OMS هــا )نرم افزارهای مدیریت ســفارش( 
باید کارهایی انجام دهند کــه به مدتی زمان 
نیاز دارند تا تغییراتی در سیستم انجام دهند. 
فروش تعهدی در کمیته فقهی تأیید شــده و 
کارهای مربوط به راه اندازی آن انجام شده است. 
مدیریت فناوری بورس هم کارهای الزم را انجام 
داده و در حال حاضر نــرم افزارهای مدیریت 

سفارش باید کارهای الزم را انجام دهند.

وارانت هنوز نهایی نشده است
محمدی در پاســخ به اینکه باتوجه به تأیید 
وارانت از ســوی کمیته فقهی، این ابزار چه 
زمانی رونمایی می شــود؟ اظهار کرد: وارانت 
هنوز نهایی نشده است. کمیته فقهی وارانت 
را تأیید کرده اما دستورالعمل های مربوط به 
این ابزار را نیز باید به کمیته فقهی ببریم که 
آن ها هم تأیید شود. رئیس سازمان بورس در 
پاسخ به اینکه آیا امسال هر دو ابزار وارانت و 
فروش تعهدی در بازار سرمایه ایران رو نمایی 
می شــود؟ گفت: تالش می کنیم که امسال 

فروش تعهدی را داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، مدتی است که شرکت بورس 
اوراق بهادار تهران اعالم کرده که می خواهد 
بازاری با نام بازار برتر و با نوسان ۱۰ درصد را 
رونمایی کند و در خواست رونمایی از این بازار 

را به نهاد ناظر داده است.
همچنین مدتی اســت که قرار شــده که در 
قوانین بازار پایه فرابورس ایران تغییراتی داده 
شــده اما به علت اعتراض فعاالن بازار به این 
قوانین هنوز این تغییرات اعمال نشده است. 
قرار بر این بود که با جمع کردن نظرات فعاالن 
بازار سرمایه در شــورای عالی بورس در این 

مورد تصمیم گیری شود.

اخبار

افزایــش وام ازدواج از ۱5 
میلیــون بــه 3۰ میلیون 
یکی از اقدامــات مثبتی 
 بود که در جهت کمک به 
زوج هــای جــوان طــی 
ماه های اخیر انجام شــد. جــدا از اینکه این مبلغ 
کماکان با تورم 4۰ درصدی موجود برای پوشش 
هزینه هــای خرید جهیزیــه و موارد مــورد نیاز 
متقاضیان، پاسخ گو نیســت، بانک ها نیز شرایط 

سختی برای پرداخت این وام دارند. 
برخالف رویه گذشــته که بانک ها بابت پرداخت 
تسهیالت ازدواج چندین ضامن از متقاضی مطالبه 
می کردند، چند وقت پیش بانک مرکزی به بانک ها 
اعالم کرد که می توانند تنها با یک ضامن و سفته، 
به مشــتریان وام ازدواج پرداخت کننــد. در این 
راســتا حتی یارانه پرداختی به اشخاص به عنوان 
ضمانت نیز از جانب قانون پذیرفته شــده بود. اما 
گزارش های میدانی حاکی از این است که بانک ها 
 این شــرایط را برای پرداخــت وام ازدواج کافی 

نمی دانند. 
به اعتقاد کارشناســان فشار تســهیالت تکلیفی 

به بانک ها و عدم بازپرداخت به موقع تســهیالت 
به شــبکه بانکی باعث شــده، بانک ها تمایلی به 
اجرای دستورات بانک مرکزی به ویژه در مواردی 
که به زیان آنها اســت، نداشته باشــند. از سویی 
بانک مرکزی نیــز تمایلی برای تحت فشــار قرار 

دادن بانک ها بــرای اجرای قوانین ندارد. ســوال 
اساســی این اســت که بانک ها به چــه دلیلی از 
قوانین موجود ســرپیچی می کننــد؟ و آیا منابع 
آنها برای پرداخت این تســهیالت کافی نیست؟ 
بر اساس بررســی های موجود محل اصلی تامین 

مالی تسهیالت ازدواج، سپرده های قرض الحسنه 
مردم در بانک هاست. سپرده های موجود و مصرف 
نشده قرض الحسنه پس انداز، بازپرداخت اقساط 
تســهیالت قرض الحســنه، افزایش سپرده های 
قرض الحســنه پس انداز و بخش اندکی از سپرده 
های قرض الحسنه جاری، 4 منبعی است که می 
 تواند برای اعطای وام قرض الحسنه مورد استفاده 

قرار گیرد.
طبق آخرین آمار منتشــر شــده از بانک مرکزی 
مربوط به شهریورماه سال گذشته ، بانک ها معادل 
۹۱.3 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه از 
مردم جذب نموده اند و از این مبلــغ ۶۸.۲  هزار 
میلیارد تومان تســهیالت قرض الحسنه به مردم 

اعطا شده است.
طی سال های گذشته بانک ها منابع قرض الحسنه 
را که طبق قانون باید به دســت مردم و متقاضیان 
واقعی می رسید به کارکنان خود پرداخت می کردند 
و همین امــر باعث انحراف منابع قرض الحســنه 
شــده بود. افزایش وام ازدواج تا حد زیادی دست 
بانک ها برای ایــن انحرافات را می بنــدد. ازاینرو 
کارشناســان عقیــده دارنــد که یکــی از دالیل 
 امتنــاع بانک هــا از پرداخت تســهیالت، همین 

مسئله باشد.

یکــی از ضرورت هــای 
در  و صنعــت  تولیــد  
شــرایط تحریمــی فعلی 
که واردات ســخت شده، 
داخلی سازی قطعات مورد 
نیاز اســت و در همین راســتا رضا رحمانی وزیر 
صنعت نیز بر بهبود داخلی ســازی تاکید کرده و 
گفته باید وابســتگی خود را بــه قطعات خارجی 
کمتر کنیــم تا هم قیمت تمام شــده کاهش یابد 
 و هم از توانمندی های داخلی بیشــتر اســتفاده 

شود.
هر چند موضوع داخلی ســازی در ارتباط با برخی 
از قطعات در صنایع انجام شــده اما هنوز صنعت 
و تولید کشــور برای تامین نیاز خود در این حوزه 
وابسته به واردات از کشورهای دیگر است. تنها راه 
عبور از این شرایط داخلی سازی است اما سوال این 
است که این امر چه شــرایطی دارد و چگونه باید 

محقق شود؟
بررســی های موجود نشــان می دهد، محدودیت 
ارتباط با کشورهای خارجی خود مانعی بزرگ بر 
سر راه داخلی سازی اســت. به اعتقاد کارشناسان 
بدون ارتباط با کشورهای توسعه یافته داخلی سازی 
محقق نخواهد شد. بر همین اساس یکی از شروط 

داخلی ســازی، ورود ســرمایه گذاران  خارجی به 
کشور اســت که در شــرایط فعلی تقریبا نشدنی 
به نظر می رســد. موضوع دیگری که کارشناسان 
شــرط داخلی ســازی عنوان می کنند، همکاری 
دولت با آنها برای تامین مالی و جبران هزینه های 
ســاخت محصول اســت. در حال حاضر خیلی از 
بنگاه ها با مشــکل کمبود نقدینگی دست و پنجه 

نرم می کنند و ورود آنها به موضوع داخلی سازی، 
نیازمند ســرمایه کافی است. از ســویی به گفته 
فعاالن اقتصادی رکود حاکم بر بازار انگیزه فعالیت 
از بنگاه ها را گرفته اســت. اما داخلی ســازی تنها 
راه بی نیازی از واردات اســت و توان تولیدکننده 
 بــرای افزایــش میــزان تولیــد را بــاال خواهد 

برد.

»کسب و کار« فشار تسهیالت تکلیفی به بانک  ها را بررسی می کند

بی رغبتی  بانک ها  به   پرداخت    وام   ازدواج

»کسب و کار« بررسی  می کند

فرار بنگاه ها   از   ریسک  داخلی سازی

۷۰ درصد معامالت مسکن در 
سامانه امالک ثبت نمی شود

مقام مســئول وزارت راه و شهرسازی از تالش 
برای قانونی کردن ارائه کد رهگیری در معامالت 
مسکن به دلیل تخلفات صورت گرفته خبر داد 
و گفت: 3۰ درصد معمالت مســکن در سامانه 

امالک و مستغالت ثبت می شود.
به گزارش تسنیم، عباس فرهادیه با بیان اینکه 
سامانه امالک سال ۹۱ راه اندازی و سال ۹4 و 
۹5 آغاز به کار کرد، اظهار کرد: بر این اســاس 
بنگاه هــای امالک دارای مجوز بــا دریافت کد 

رهگیری معامالت را در سامانه ثبت می کردند.
وی ادامه داد: اما با دستور دیوان عدالت اداری 
لزوم دریافت ایــن کد برای مشــاوران امالک 
برداشــته شــد که با توجه به تخلفات صورت 
گرفته تالش می کنیم کــد رهگیری تبدیل به 

قانون شود.
وی با اعالم این که در سامانه امالک و مستغالت 
وزارت راه 3۰ درصد معامالت ثبت می شود ابراز 
امیدواری کرد با همکاری مشاوران امالک تعداد 
معامالت ثبتی در این ســامانه افزایش یابد تا 

مردم با رصد سامانه، کشف قیمت کنند.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن 
درباره تشکیل کمیته تعیین اجاره بها نیز گفت: 
کارشناسان و متخصصان مســکن معتقدند با 
افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره  مسکن افزایش 

پیدا نمی کند.
به گفته فرهادیه، بانک مرکــزی و نمایندگان 
مجلس به عنوان تیم های ایــن کمیته، بازار را 
رصد می کند و با پشتوانه تخصص و ظرفیت های 

خود وارد بازار مسکن می شود.
 

قیمت محصوالت ایران خودرو تا 
دو میلیون پایین آمد

قیمت روز محصوالت ایران خودرو برای چندمین 
روز پیاپی کاهشی ظاهر شده و هم قیمت انواع 
محصوالت ایــران خودرو تــا دو میلیون تومان 
کاهــش قیمت را تجربــه کرده اســت. قیمت 
محصوالت ســایپا نهایتا ۷۰۰ هزار تومان تغییر 
کــرده و محصوالت مدیران خــودرو بدون هیچ 
تغییری نســبت بــه روز های گذشــته در بازار 
خودرو خودنمایی می کنند. از طرف دیگر قیمت 
محصوالت کرمان خودرو مثل جک S3 و جک 
J4 هر کدام با کاهش قیمت یک میلیونی روبرو 

شده اند
 قیمت روز محصوالت ایران خودرو برای چندمین 
روز پیاپی کاهشی ظاهر شده و هم قیمت انواع 
محصوالت ایــران خودرو تــا دو میلیون تومان 
کاهش قیمت را تجربــه کرده اســت. با اینکه 
همچنان فاصله این خودروها با جیب مردم خیلی 
زیاد است، اما نمی توان بیشتر از این از بازار خودرو 

انتظار داشت. 
 قیمت محصوالت سایپا نهایتا ۷۰۰ هزار تومان 
تغییر کرده و محصــوالت مدیران خودرو بدون 
هیچ تغییری نسبت به روز های گذشته در بازار 
خودرو خودنمایی می کنند. از طرف دیگر قیمت 
محصوالت کرمان خودرو مثل جک S3 و جک 
J4 هر کدام با کاهش قیمت یک میلیونی روبرو 

شده اند.
 

قیمت روز محصوالت سایپا
قیمت روز تیبا پنجشنبه ۲۰ تیر با کمی افزایش 
روبرو شده. البته افزایش آن بسیار ناچیز است و 
تیبا صندوق دار تنها در حدود ۱۰۰ هزار تومان 
گران شده و به 53 میلیون تومان رسیده است. 
افزایش قیمــت تیبا ۲ ۲۰۰ هزار تومان اســت 
و همین مورد باعث شــده در بازار با قیمت 5۸ 

میلیون و 3۰۰ هزار تومان فروخته شود.  
قیمت پراید تغییر خاصی نسبت به دیروز ندارد 
و تنها پراید هاچ بک بــا 3۰۰ هزار تومان کاهش 
قیمت به 5۱ میلیون تومان رسیده است. قیمت 
مصوب کارخانه برای این محصــول تقریبا ۱۲ 
میلیون تومان پایین تر و 3۹ میلیون تومان است. 
پراید سایپا ۱3۱ 45 میلیون و 3۰۰ هزار تومان 
و پراید وانت سایپا ۱5۱  44 میلیون و ۲۰۰ هزار 

تومان فروخته می شوند.
در بین محصوالت سایپا، بیشترین تغییر قیمت 
در مورد ســاینا اتفاق افتاده. قیمت روز ساینا در 
بازار با کاهش ۷۰۰ هــزار تومانی به 5۸ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان رســیده است. ساینا جدید و 
رینگ آلمینیومی هم وضعیتی مشــابه دارد و با 
کاهش 3۰۰ هزار تومانــی به ۶۱ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان برسد. اختالف قیمت این محصول با 
کارخانه ۲5۰ هزار تومان است و دلیلش این است 
که ساینا رینگ آلمینیومی به تازگی توسط سایپا 

قیمت گذاری شده است.

اخبار
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آمار بانک مرکزی حاکی از آن اســت که بانک ها 
در سال گذشته تسهیالت بانکی را افزایش داده 
و نسبت به ســال ۱3۹۶ بیش از ۲۰ درصد رشد 

تسهیالت دهی داشتند.
به گزارش ایسنا، بر اســاس تازه ترین آمار بانک 
مرکزی از بخش پولی و بانکی کشــور، مانده کل 
تسهیالت اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری در 
پایان سال گذشته به ۱,3۰۰ هزار میلیارد تومان 

رسیده که نسبت به سال پیش از آن ۲۰.۱ درصد 
افزایش داشته است.

بر اســاس این آمار، بیشــترین ســهم از میان 
تسهیالت اعطایی در این مدت مربوط به مشارکت 
مدنی با 3۱.3 درصد و پس از آن، فروش اقساطی 

با ۲۹.۶ درصد بوده است.
بیشترین میزان رشد مانده تسهیالت اعطایی در 
پایان اسفندماه سال گذشته نسبت به اسفند سال 

۱3۹۶ مربوط به تسهیالت اجاره به شرط تملیک 
با رشد ۱۰۰ درصدی بوده و پس از آن سلف با ۸۰ 
درصد بیشترین رشد مانده تسهیالت اعطایی در 

این مدت را به خود اختصاص داده اند.
آمار بانک مرکــزی از مانده تســهیالت اعطایی 
بانک ها نشــان می دهد که تا پایان اســفند ماه 
سال گذشته مانده تسهیالت قرض الحسنه ۷۸.4 
هزار میلیارد تومان، مشــارکت مدنی 4۰۷ هزار 

میلیارد تومان، فروش اقساطی 3۸4 هزار میلیارد 
 تومان و مرابحه حــدود ۱3۷ هزار میلیارد تومان

 بوده است.
بر پایه این گزارش، رشد مانده تسهیالت اعطایی 
بانک های تجاری در سال ۱3۹۷ نسبت به سال 
پیش از آن ۲4.۲ درصد، بانک های تخصصی ۱4.5 
درصد و بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 

۲۱.۱ درصد بوده است.

مردم ۲۰ درصد بیشتر وام گرفتند

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به۴میلیون و ۵۳۲ هزار تومان رسید
سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران به ۴میلیون و ۵۳۲ هزار تومان، طالی ۱۸عیار هم ۴۳۰ هزار تومان و قیمت دالر در صرافی های بانکی ۱۲ هزار و ۷۵۰ تومان ارزش گذاری شده است.

در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با تغییر جزئی نسبت به روز کاری قبل، به قیمت ۴میلیون و ۵۳۲ 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 ۳۲۸ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۴۵9 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 9۷9 هزار تومان فروخته می شود.

رانت تسهیالت تکلیفی
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

امتناع بانک ها از پرداخت تسهیالت ازدواج به تحلیلی بر می گردد که آنها از شرایط نظام بانکی دارند. از آنجایی که این تسهیالت تکلیفی است، نگرش بانک ها نسبت به آن چندان خوشایند نیست. از سویی دولت 
که یارانه و سوبسید این وام ها را تامین می کند خود با کسری بودجه روبه رو اســت، از این رو نگرش بانک ها نسبت به این تسهیالت و بازپرداخت آنها را با شــک و تردید روبه رو می کند. به همین دلیل بانک ها تا 
جای ممکن از انجام این کار سر باز می زنند چرا که به بازگشــت آن اطمینانی ندارند. بانک برای  خرید مسکن به راحتی وام می دهد، چرا که مســکن خود ضامن بازگشت وام است. اما برای وام ازدواج تضمینی به 
بازگشت وام وجود ندارد. از سویی وام ازدواج شکل جدیدی از تسهیالت است که جزئیات آن از سوی بانک مرکزی برای بانک ها، روشن نشده است تا آنها بر اساس منابع و مصارف خود تصمیم گیری کنند. به همین 
دلیل بانک ها با هر بهانه ممکن پرداخت آن را به تاخیر می اندازند. بنابراین روند اجرایی این امر در نظام بانکی شفاف نیست. تحلیل بانک ها از شــرایط اقتصادی را نیز باید در نظر گرفت. اینکه بانک چه تحلیلی از 
شرایط اقتصادی دولت دارد، در سرعت پرداخت این وام ها موثر اســت. وام ازدواج جزو وام های کوچک است که متقاضیان زیادی دارد و از ســویی متقاضیان آن نیز پشتوانه کمی دارند. درست است که تضامینی 
چون دریافت کارت یارانه نقدی از مردم بابت بازپرداخت، تا حدودی روند بازگشت تسهیالت به نظام بانکی را تســهیل می کند اما باز هم نگرش موجود نسبت به این وام ها در شبکه بانکی منفی است. مسئله دیگر 
 بستر رانتی است که از محل تسهیالت تکلیفی حاصل می شــود. از آنجایی که وام ازدواج ارزان است، بانک ها ترجیح می دهند این تســهیالت ارزان در اختیار افراد مورد نظر خود یا کارکنان و اقوام آنها قرار گیرد 

از  این رو زمینه فساد را نیز فراهم می کند.

صرفه اقتصادی داخلی سازی
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان 

اتاق بازرگانی تهران
مهم ترین موضوعی که در بحث داخلی ســازی 
باید در نظر گرفت، توجه به مزیت ها اســت. اگر 
در بخش های اقتصادی عزم داخلی سازی وجود 
داشته باشد و از سویی بنگاه ها نیز انگیزه ای جدی 
برای انجام آن داشته باشند، این امر شدنی است. 
منتهی این کار باید در حوزه هایی باشد که در آن 
دارای مزیت نسبی هستیم. وگرنه اگر به قیمت 
تمام شده دقت نشود و هدف ساخت نهایی کاالی 
مورد نظر باشــد، انجام این کار شاید سخت هم 
نباشــد. اما با چه بهایی و با چه قیمتی و اصال به 

صرفه هست؟
امروزه کاالی واســطه ای بین کشــورها مبادله 
می شود تا صرفه تولید بیشتر باشد و هر کشوری 
به فراخور مزیتی که دارد به تولید اقدام می کند. 
به همین دلیل برخی از کشورها با توجه به موانعی 
که برای داخلی ســازی یک محصول در کشور 
وجود دارد، واردات آن را بر ســاخت آن ترجیح 
می دهند و البته ایــن کار  از منظــر اقتصادی 

درست تر  است.
تعامالت ما با دنیای خارج باید  بیشــتر شــود. 
اگر از نگاه اقتصادی به مقوله داخلی سازی نگاه 
کنیم، داخلی سازی همه قطعات کاری اقتصادی 
نیست و از سویی این کار نیز تداوم پیدا نخواهد 
کرد. بنابراین مهم ترین مسئله در داخلی سازی 
مزیت هایی اســت که کشــور دارد و استفاده از 
آن می توانــد فرآیند داخلی ســازی را با قیمت 

ارزان تری به پیش ببرد.

فقدان مزیت نسبی برای داخلی سازی
حسن فروزان فرد،  عضو اتاق بازرگانی تهران

موضوع توانایی علمی و اجرایی کشور برای داخلی سازی را اگر کنار بگذاریم، مسئله مهم تری که مطرح می شود این است که چقدر در این مقوله حرفه ای عمل خواهیم کرد. تجربه داخلی سازی در برخی از صنایع 
مثل صنایع نظامی نشان می دهد که ما در این عرصه نه تنها موفق شده ایم بلکه، مطرح هم هســتیم. اما آیا می توان این موفقیت ها را به تولید قطعات در بخش های دیگر نیز انتقال داد. از آنجایی که صنایعی مثل 

صنایع نظامی برای سرمایه گذاری محدودیتی ندارد، در ساخت محصوالت و تجهیزات به خوبی عمل می کنند.
اما مابقی تجهیزات و قطعات اگر توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند، دیگر جذابیتی برای تولید نخواهند داشت. هر وسیله و تجهیزاتی در بستر اقتصادی مناسب تولید خواهد شد. به عبارتی تولید محصوالت باید 

دارای صرفه اقتصادی بوده و بر اساس روابط عرضه و تقاضا شکل گرفته و توسعه پیدا کرده  باشد. وگرنه توانایی های فنی و مهندسی به راحتی منجر به تولید نخواهد شد.
در شرایطی که کمترین اتفاق انگیزه و ظرفیت تولید یک قطعه را از بین می برد، نمی توان توقعی برای داخلی سازی داشــت. این همان چیزی است که از آن به عنوان مزیت نسبی یاد می کنیم. وقتی مزیتی نسبی 
برای تولید وجود نداشته باشد و به دالیل کوتاه مدت مجبور به تولید قطعات شویم، در بلندمدت که زمینه برای واردات آن کاال فراهم شد، دست از تولید محصول بر می داریم و برای تکمیل زنجیره تولید از واردات 
محصولی استفاده می کنیم که هم کیفیت مناسب تر دارد و هم ارزان تر از تولید داخلی آن خواهد بود. بنابراین هزینه داخلی سازی برای بنگاه ها گاهی باعث می شود دست از تولید یک کاال بردارند اما ریسک ساخت 

قطعه مورد نیاز را نپذیرند.



3 اقتصاد
ایران
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عســل ایــران خواصــی 
بی نظیــر به عنــوان گیاه 
دارویــی دارد کــه بــا 
حمایت از تولیــد داخل، 
در صادرات نیــز می تواند 
حرفی برای گفتن داشــته باشــد اما برخی افراد 
سودجو کاهش برداشت عسل در سال های اخیر را 
ناشی از بی کیفیت ملکه های زنبورعسل می دانند 
تا بــا واردات و فــروش آن باقیمت هــای گزاف و 
سرسام آور بتوانند از این آب گل آلود بیشترین سود 
را به جیب بزنند. از طرفی دیگر موانع بسیاری هم 
موجب کاهش و در برخی مــوارد توقف ارزآوری 
این محصول مهم شــده اســت. در همین رابطه 
عفت رئیســی، رییس کانون علم و دانش صنعت 
زنبور عســل کشــور می گوید: با توجه به وجود 
تعداد 8 میلیــون و 400 هزار کلونی در کشــور، 
از این نظر رتبه ی چهــارم و تولیــد 91 هزار تن 
رتبه ســوم جهــان را ازآن خود کرده ایــم، اما از 
نظر تولید فاصله ی زیادی بــا جایگاه خود در بین 
الملل داریم به این دلیل کــه از تمام توانایی های 
کشــور در تولیــد عســل اســتفاده نمی شــود. 

ترکیه، مالزی و کشور های حاشــیه خلیج فارس 
 از جمله کشــور های هدف ایران بــرای صادرات 

عسل است.
وی ادامــه داد: عســل ایرانی از کیفیــت باالیی 
برخوردار اســت اما نمی توانیم آن را به کشور های 
اروپایی صادر کنیم و تنها دلیل آن اجباری نبودن 

استاندارد های عسل در کشور است و به همین دلیل 
اتحادیه اروپا، استاندارد های تشویقی را برای وارد 
کردن محصول به کشور های خود کافی نمی داند. 
متاسفانه تخلف های زیادی در خصوص استاندارد 
در محصول عسل دیده می شود به این صورت که 
تولید کنندگان از نشان استاندارد و عالم سالمت 

کپی برداری کرده و بر روی شیشه محصوالت خود 
چاپ می کنند. نبود اســتاندارد اجباری و نظارت 
کافی باعث شده تا عســل های تقلبی در بازار زیاد 
شوند و بیماری های زیادی را بین هم وطنان مرواج 
دهد که از خطرناک ترین آن ها می توان به بیماران 

دیابتی اشاره کرد.
به گفته رییس کانون علــم و دانش صنعت زنبور 
عسل کشور از ابتدای ورود عسل های تقلبی به بازار 
که حدود ۲0 ســال می گذرد، اتحادیه زنبورداران 
پیگیری های زیادی برای اجباری کردن استاندارد 
عســل کرده اســت، اما هیچ نتیجه ای نداشته و 
همچنان استاندارد عسل در کشور تشویقی است. 
از طرفی دیگر متاسفانه نظارت کافی نیز بر تولیدات 
و همچنین فروش عســل وجود نــدارد و همین 
موضوع باعث شده تا تخلف در این بازار به حداکثر 
خود برسد. همچنین بار ها خواستار این شدیم که 
وظیفه نظارت را برعهــده ی اتحادیه مرکزی قرار 
دهند تا به وضعیت عســل های تقلبی رســیدگی 
شود و آن ها را از بازار خارج کرده تا به دست مردم 
نرســد. اتحادیه مرکزی توانایی نظارت بر تمامی 
برند های تولیدکننده عسل را دارد و همچنین در 
آزمایشگاه های خود می تواند عسل های موجود در 
بازار را آزمایش و میزان خلوص آن را ارزیابی و برای 

مردم آشکار کند.

یکی از اصلی ترین موانعی که 
در مســیر فعالیت بنگاه ها و 
کارآفرینان بخش خصوصی 
قــرار دارد، رقابــت با بخش 
دولتی است. بنگاه های وابسته 
به بخش دولتی، از مزیت ها و حمایت های بیشــتری 
نسبت به بنگاه های خصوصی برخوردارند و این موضوع 
مانعی برای رقابت و رشــد بخش خصوصی محسوب 
می شود. یکی دیگر از چالش های کارآفرینی و بنگاه داری 
خصوصی، محیط کسب وکار نامســاعد است. با وجود 
تاکیدهای فراوان در قوانین باالدســتی کشور، محیط 
کســب وکار وضعیت مطلوبی نــدارد. عوامل مختلفی 
مانند تعدد و تعارض قوانین و مقررات، وجود انحصارات، 

دخالت های دولت و نظایر آن، محیط کسب وکار را برای 
فعالیت بنگاه های بخش خصوصی نامساعد کرده است. 
نامساعد بودن محیط کسب وکار منجر به افزایش هزینه 
مبادله و افزایش قیمت تمام شده محصوالت و کاهش 
توان رقابت پذیری بنگاه ها می شود. مجموعه تنگناها و 
مشکالت داخلی و خارجی موجود، فعالیت بنگاه های 
اقتصادی را دچار مشکل کرده و انگیزه سرمایه گذاری های 
بلندمدت را کاهش داده است. با تغییر دولت، کارآفرینان 
انتظار تغییر مسیر اقتصاد و اصالح سیاست های اقتصادی 
را داشتند ولی تکرار خطاهای سیاست گذاری دولت های 
قبل، تعلــل دولت در اصالح سیاســت های اقتصادی، 
به کارگیری مدیران ناکارآمد در سطوح مختلف اجرایی 
و بی توجهی به هشــدارها و توصیه های کارآفرینان و 
اقتصاددانان،  بیش از پیش کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 

را نسبت به آینده کسب وکار خود نگران کرده است.
در این رابطه رضا قربانی، کارشــناس استارت آپ 

و فین تک مــی گوید: مهم ترین نقد به ســال های 
گذشته ورود نامناسب دولت و ایجاد انحراف در مسیر 
درست بود. به عنوان نمونه امروز شاهد حضور پررنگ 
دولت در تب ماینینگ هســتیم. دولتی ها با حضور 
اشتباه خود و ارائه کدهای اشتباه، افراد را به مسیر 
خطا هدایت کرده اند. این در حالی اســت که هنوز 
کسب وکارهای خصوصی نتوانســته اند میدان دار 
اقتصاد ایران باشند. به عنوان نمونه ببینید که بانک ها 
و خصوصا بانک های دولتی یا تازه خصوصی شــده 
هنوز قدرت مسلط بانکداری در ایران هستند؛ تمرکز 
بیش از حد استارت آپ ها بر حوزه های ساده ای مانند 
پرداخت و عدم توجه به حوزه های دیگر هم یکی از 
دالیلی است که ایده »پایان استارت آپ« را جدی 
می کند؛ عدم اســتفاده یا ایجاد فناوری و رفتن به 
سمت تجارت به جای تولید، یادگار دوران نه چندان 

دور اقتصاد ایران است. 

به گفته قربانی، نمادین ترین تصویــر این دوران از نظر 
من زمانی اســت که اتاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی دســت به انتخاب از بین کســب وکارهای 
اســتارت آپی می زند و دیجــی کاال را انتخاب می کند؛ 
تاجرها کسب وکاری موفق را انتخاب می کنند که زمینه 
فعالیتش تجارت الکترونیکی است. عدم انجام چرخه های 
کوچک آزمون و خطا و انجام چرخه های بزرگ آزمون و 
خطا توسط دولتی ها، ما را به طرف سیل وام هایی هدایت 
کرده که سررسید آنها فرا رسیده است. دولتی ها تصمیم 
گرفتند با وام دادن، اســتارت آپ خلق کنند و بعد خود 
دولتی ها گفتند که وام دادن به استارت آپ، خیانت است. 
بعد دولتی ها به دنبال ایجاد یونیکورن رفتند و بعد از مدتی 
که فهمیدند یونیکورن یک بازی مانند بازی منتقدان فیلم 
برای ستاره دادن فیلم هاســت، از این موضوع گذشتند 
و اکنون هم با یکی از کســب وکارهای سرمایه گذاری 

هم نوا  شده اند.

كشورهای اروپایی عسل ایران را با استاندارد تشویقی خریداری نمی كنند

ارزآوری عسل  قربانی نبود  استاندارد  اجباری

كسب وكارهای خصوصی نتوانسته اند میدان دار  اقتصاد  ایران  باشند

میدان داری دولت در مسیر فعالیت های نوآورانه

آزادسازی فضای کسب و کار
موسی غنی نژاد،اقتصاددان

نگاه دولتی که هنوز بر سر اقتصاد ایران وجود دارد اجازه بهبود فضای کســب و کار را نخواهد داد. دیدگاه دولت به کارآفرینی باید تغییر پیدا کند و به این باور برسد که بخش خصوصی می تواند اشتغالزایی را متحول 
 ســازد. اگر دولت بتواند دخالت خود را از بخش های مختلف که بخش خصوصی توانایی تحول در آن را دارد، بردارد، شــاهد دگرگونی در اقتصادی خواهیم بود که امروز بیمار تصمیمات اشتباه شده است. هر چند در 
سال های اخیر تجربیاتی درباره مخالفت با اقتصاد دولتی در دولت وجود داشته و بیشتر به رشد بخش خصوصی تمایل داشتند اما به دلیل آنکه در چارچوب اقتصاد دولتی فعالیت می کردند، کار چندانی از دست شان 
برنیامد و این روند ادامه دار شده است.  امروز سایه دولت بر سر کسب و کارهای نوپا نیز دیده می شود و اگرچه نمی توان منکر تاثیر حمایت های دولتی در روند توسعه آنها شد، اما حضور ادامه دار دولت نمی تواند موفقیت 
کسب و کارهای نوین را رقم بزند. بنابراین بهترین کاری که دولت در شرایط کنونی باید انجام دهد آزادسازی فضای کســب و کار و برچیدن نهادهای دولتی بازار است. این در حالی است که یکی دیگر از موانع دست و 
پاگیر برای بخش خصوصی حضور نابرابر در میدان رقابت است. بخش خصوصی شرایط رقابتی در فضای کسب وکار ندارد. تبعیض ها رقابت نابرابری را بین بخش خصوصی از یک طرف و دولت و نهادهای عمومی از طرف 

دیگر رقم زده که به شکست و تضعیف بخش خصوصی منجر شده و در حالی که کلید حل مشکالت در شرایط اقتصادی امروز بخش خصوصی است کمتر به آن بها داده می شود. 

افت صادرات و نابودی صنعت زنبورداری
مهدی علیزاده، کارشناس کشاورزی

موضوع صادرات محصوالت غیرنفتی اهمیت بسیار زیادی دارد و اینکه بتوانیم ارزآوری را از کاالها و محصوالتی به غیر از نفت و فرآورده های نفتی داشته باشیم منجر به افزایش رشد اقتصادی و اشتغالزایی خواهد شد. صنعت 
زنبورداری و تولید عسل در ایران به عنوان یکی از پر ظرفیت ترین صنایع برای درآمدزایی شناخته شده و به دلیل اینکه ایران دارای منابع طبیعی بسیار و مراتع مناسب برای زنبورداری است به این مهم باید بیشتر پرداخته شود. 
درآمدزایی از این صنعت در سال های اخیر مغفول مانده و به دلیل نبود نظارت کافی بر بازار تولید و عرضه عسل شاهد عرضه عسل های تقلبی و بدون استاندارد در بازار هستیم. این اتفاق متاسفانه به بازارهای خارجی و صادراتی 
عسل ایرانی نیز رسیده و مشتریان خود را از دست داده است. زمانی بود که شاهد صادرات فله ای عسل به کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه بودیم که این اتفاق موجب شد مشتریان عسل ایران به سمت عسل های ترکیه 
با بسته بندی های شیک و درخور تمایل پیدا کنند و امروز نیز نبود استاندارد اجباری دلیل توقف ارزآوری عسل ایرانی شده است. کشورهای اروپایی و مشتریان عسل ایرانی تن به واردات این محصول از ایران نمی دهند و از 
این طرف مسئوالن نیز تمایلی برای اجباری کردن استانداردهای تولید عسل ندارند. اروپایی ها نیز استاندارد تشویقی را قبول ندارند و در حال حاضر نمی توانیم به ارزآوری آن از اروپایی ها امید داشته باشیم.  هرچند جلسات 
متعددی برای حذف استاندارد تشویقی و تبدیل آن به اجباری برگزار شد، اما این جلسات نتیجه ای در برنداشت و این امر دستاوردی جز افت صادرات و نابودی صنعت زنبورداری در بر ندارد. ادامه این راه نیز نه به صالح کشور و 
نه به صالح صنعت زنبورداری و تولیدکنندگان عسل است چراکه نتیجه ای جز کاهش درآمد و افزایش مشکالت صادراتی نخواهد داشت. در حال حاضر نبود استانداردهای الزم در تولید، نبود نظارت برعسل های بی نام و نشان، 
خام فروشی عسل ، نبود نظارت بر قیمت، نبود داروی استاندارد برای جلوگیری از تلفات زنبورعسل، نبود ترغیب و تشویق زنبورداران در تولید بیشتر و اشتغالزایی، عدم تخصیص اعتبارات و تسهیالت کم بهره به زنبورداران و... 

موجب کاهش تولید و درآمدزایی از این صنعت شده است. 
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وزیر ارتباطات گفت: موضوع استخراج ارز دیجیتال در 
دولت مطرح شــد ولی به دلیل ضعف هایی که داشت 
به کمیســیون اقتصادی دولت برگشت.محمدجواد 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در 
خصوص استخراج ارز دیجیتال گفت: موضوع استخراج 
ارز دیجیتال بیشــتر مربوط به وزارت نیرو است، چون 
بحث آن، مسئله مصرف برق است؛ وزارت نیرو هم خیلی 
روی این موضوع مسلط است و دیدگاه کارشناسی خوبی 
به آن دارد. وی ادامه داد: این موضوع در کمیســیون 
اقتصادی دولت نیز در حال بررســی اســت. بحث ارز 
دیجیتال در دولت مطرح شد ولی به دلیل ضعف هایی 
که داشت به کمیسیون اقتصادی دولت برگشت و حاال 
باید منتظر باشیم تا این موضوع به صحن هیئت دولت 
بازگردد.آذری جهرمی درخصوص علت طوالنی شدن 
فرآیند حذف قبوض کاغذی گفت: ما ســال گذشته 
گزارشی به ریاست جمهوری دادیم که ساالنه 1440 
میلیارد تومان در کشور برای صدور قبض هزینه می شود 
و شخص رئیس جمهور پس از این گزارش دستور دادند 

که در خدمات دولت الکترونیک، قبوض حذف شوند.
وی افزود: همراه اول در گذشته قبض ها را حذف کرده 

بود و قبوض فقط برای کســانی ارســال می شود که 
خودشان درخواست داده باشند ولی شرکت مخابرات 
ایران، قبض هایش حذف نشده بود و بنا بر ابالغی که از 
سوی وزارت ارتباطات به آن ها شد تا پایان اردیبهشت 
فرصت داشتند قبض های خود را حذف کند؛ شرکت 
مخابرات این حذف قبوض را در چهار_پنج استان انجام 
داده بود ولی در سایر استان ها این طرح انجام نشده بود. 
هم اکنون نیز طبق صحبتی که انجام داده اند، اعالم شده 
است تا پایان شهریورماه کلیه قبوض حذف خواهد شد. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه گفت: وزارت 
نیرو برای حذف قبوض برق گام هایی برداشته است و 
شرکت گاز و سایرین نیز در این راستا در حال پیشروی 
هستند و وزارت ارتباطات هم که پیش قراول این موضوع 

بود در حال پیگیری امور مربوط به این مسئله است.
آذری جهرمــی در پایان پیرامون عرضه گوشــی های 
تجهیزشــده به اندروید داخلی گفت: آن تعدادی که 
تاکنون عرضه شده در حدود پانصد نسخه است که به 
خود وزارتخانه تحویل داده شده است و در حال حاضر به 
عنوان تست از آن استفاده می کنیم و شرکت GLX تا 

پایان شهریورماه اقدام به عرضه انبوه آن می کند.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: نرخ ارز نیز امروز به 
آرامش نسبی رسیده و باید به سمت واقعی شدن حرکت 
کند.البته دولت در این زمینه عجله نمی کند و ترجیح می 
دهد با یک حرکت اقتصادی حساب شده این موضوع را به 
نتیجه برساند نشوند. جهانگیری به برنامه های آمریکا برای 
تحریم کانون های صادرات کشور نظیر پتروشیمی و فوالد 
اشاره کرد و افزود: با وجود دشمنی های آمریکا، صادرات 
غیرنفتی سه ماهه امسال 11 و نیم میلیارد دالر بوده است 
که در مقایسه با مجموع واردات سه ماهه کشور که 10 
میلیارد و 350 میلیون دالر بوده است، تراز تجاری مثبت 
یک میلیارد و 150 میلیون دالر را نشان می دهد. معاون 
اول رئیس جمهور با اشاره به نرخ اشتغال ایجاد شده در سه 
ماهه اول 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل تصریح کرد: 
بر اساس گزارش های رسمی مرکز آمار، در بهار سال 98 
تعداد شاغلین کشور ۲4 میلیون و 38۲ هزار و 764 نفر 

اعالم شده که نسبت به بهار پارسال بیش از 3۲1 هزار نفر 
افزایش نشان می دهد. اقتصاد کشور در شرایط مواجهه با 
سنگین ترین تحریم های تاریخ خود توانسته نرخ بیکاری 
1۲.1 درصــدی در بهار 97 را به 10.8 در بهار امســال 
برساند. جهانگیری با بیان اینکه این شاخص های مثبت 
اقتصادی نشان می دهد که ما دچار فروپاشی اقتصادی 
نشده ایم، خاطرنشــان کرد: یکی دیگر از دغدغه های 
نظام در 14 ماه گذشته این بود که برای تامین کاالهای 
خاصی دچار کمبود شویم. البته در مقاطعی با این مشکل 
روبرو شدیم، اما از مهمترین تصمیمات دولت این بود که 
کاالهای اساسی با اطمینان در اختیار مردم قرار بگیرد. 
در این زمینه ۲5 کاالی اساسی با قیمت های مناسب در 
شبکه توزیع در اختیار مردم قرار گرفت که از نظر وزنی 47 
درصد و از نظر ارزشی 54 درصد نسبت به سه ماهه سال 

97 افزایش یافته است.

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.
سعید قدیری از آغاز دوباره طرح برخورد با پوشاک 
قاچاق در سطح عرضه خبر داد و گفت: با موافقت 
ســتاد مبارزه با قاچــاق 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 نســاجی و پوشاک 
افزود: طرح مبارزه با پوشــاک قاچاق در ســطح 
عرضه، از جمله طرح هایی بود که ســال گذشته 
از سوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اجرایی 
شــد ولی بنا به دالیلی از جمله نگرانی ها در مورد 
بازار شــب عید و عدم تامین به موقع از ســوی 
تولیدکنندگان داخلی، متوقف گردید، در حالیکه 
هیچ مشکلی هم در سطح عرضه پوشاک به وجود 
نیامد و کار به روالی پیش رفت که تولیدکنندگان 

داخلی بازار را تامین کردند. وی تصریح کرد: اکنون 
دوباره اجرای این پروژه از ســوی ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اجرایی شده و قرار است با پوشاک 
قاچاق در سطح عرضه برخورد شود؛ این در حالی 
است که واردات پوشــاک همچنان ممنوع است 
و ثبت ســفارش ها هم حداکثر شش ماه مهلت 
دارند تا کاالهای آن وارد شــود، پس حتی اگر از 
ثبت سفارش های قبلی موردی باقی مانده باشد، 
حتماً تا کنون وارد شــده اســت؛ بنابراین اکنون 
نباید پوشــاک وارداتی در ســطح عرضه توزیع 
شود. به گفته قدیری، ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز هم باید بــا تمامی برندها و فروشــگاههای 
بزرگی که در سطح شهر پوشاک خارجی عرضه 
می کنند، برخورد کــرده و اغماضی در مورد آنها 
نداشته باشــد؛ چراکه اگر حتی یک مورد هم در 
فروشگاهها یا مراکز تجاری بزرگ بدون برخورد 
 باقی بماند، راه را برای عرضه در سایر فروشگاه ها 

هم باز می کند.

قیمت ســیب زمینی که مدتی در بــازار روند 
صعودی به خود گرفته اســت، باتوجه به وعده 
مسئوالن هنوز روند کاهشــی پیدا نکرده است.

مدتی اســت که قرعــه گرانی در بــازار میوه و 
صیفی جات به سیب زمینی افتاده است و روند 
افزایشی آن خیال توقف ندارد.این روند از اواخر 
سال گذشــته به دالیل مختلفی از جمله سیل 
و صادرات به کشــور های دیگر شــدت گرفت 
و در اوایل ســال جاری بــا ممنوعیت صادرات 
اندکی از شــدتش کاسته شــد، اما دوباره با لغو 
ممنوعیت صادرات در اوایل خــرداد ماه با روند 
صعودی همراه شــد. بررسی آمار نشان می دهد 
قیمت یک کیلو ســیب زمینی در اردیبهشــت 
ماه ســال جاری 5 هزارو 800 تومان بود که با 
13.۲ درصد افزایش در خــرداد ماه به قیمت 6 
هزارو 600 تومان رسید.همچنین قیمت سیب 
زمینی در خرداد ماه ســال گذشته هزارو 600 
 تومان بود که طی یک ســال ۲96 درصد گران 

شد.
البته در همین راســتا وعده ارزانی این محصول 
نیز مدتی اســت که از زبان مســئوالن مربوطه 
شنیده می شود، اما وعده ها هنوز عملی نشده و 
افزایش قیمت همچنان ادامه دارد. بررسی های 
میدانی میزان نشان می دهد که هر کیلو سیب 
زمینی در میادین تره بار بیــن 6 هزار و 500 تا 
7 هزار  تومان قیمت دارد و در مغازه های سطح 
شهر باتوجه به کیفیت بین 7 تا 10 هزار تومان 
فروخته می شود. البته وزیر جهاد کشاورزی در 
تازه تریــن صحیت های خود با تاکیــد بر اینکه 
حجم تولید سیب زمینی مورد نیاز کشور کاهش 

نیافته اظهار کرد: برداشت و عرضه سیب زمینی 
به بازار به دلیل بارش های ابتدای سال با تاخیر 
مواجه شــد که عاملی بــرای افزایش مقطعی 
قیمت این محصول شده است.حجتی در ادامه 
خاطرنشان کرد: با توجه به تولید سیب زمینی 
در فصول مختلف سال، این محصول تامین است 

و کمبودی در این زمینه نداریم.
همچنین چنــدی پیش رحیم نیــازی رئیس 
انجمن ملی ســیب زمینی در خصوص وضعیت 
بازار این محصــول اظهار کرد: روند برداشــت 
سیب زمینی در برخی اســتان ها آغاز شده و در 
حال ورود به بازار اســت و پیش بینی می شود با 
ورود ســیب زمینی تازه به بازار در روز های آتی 
قیمت این محصول کاهش یابد.وی یکی از دالیل 
افزایش قیمت این محصــول در بازار را کمرنگ 
بودن نظارت در این بخش دانست وتاکید کرد: 
در صورت نظارت بر قیمت ها و فروش با فاکتور 
محصوالت هر کیلو سیب زمینی باید با ۲0 درصد 
افزایش قیمت به فروش برسد که متاسفانه این 
مساله رعایت نمی شود. نیازی همچنین تاخیر 
در برداشت ســیب زمینی به دلیل سیالب های 
اخیر در شهر های مختلف را دلیل دیگر افزایش 
قیمت اعالم کرد و گفت: برداشــت با تاخیر این 
محصــول و تاخیر در ورود به بــازار بر قیمت ها 
تاثیرگذار بوده اســت.با این تفاســیر باید دید 
وعده مسئوالن در خصوص کاهش قیمت سیب 
زمینی در بازار چه زمانی محقق می شــود و در 
این زمینه چه تمهیداتی اندیشیده شده تا باعث 
 طوالنی شــدن زمان افزایش قیمت محصوالت 

در بازار نشود.

عرضه انبوه گوشی های مجهز به اندروید داخلی

استخراج ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است

معاون اول رییس جمهور تأكید كرد؛

نرخ ارز به آرامش نسبی رسید

آغاز دوباره طرح برخورد با پوشاک قاچاق در سطح شهر

سیب زمینی ارزان نشد
سرمقاله
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 در شــرايطي كه روز به روز بر تعداد بيكاران 
كشور افزوده مي شود و جوانان كمترين اميد را 
براي استخدام شدن در ارگان ها و ادارات دولتي 
دارند، عده اي در تالش هستند كه خود كسب 
و كارهايي نو يا به عبارتي استارت آپ هايي را 
ايجاد و با استفاده از آنها نه تنها براي خود، بلكه 
براي بسياري از افراد جامعه شغل هايي را ايجاد 
كنند. گاهاً صفحات مجازي، بنرهاي موجود در 
خيابان ها و برخي از موسسات علمي و آموزشي 
از برگزاري رويدادهايي خبر مي دهند كه به نظر 
مي رسد با وجود تعدد در برگزاري اين رويدادها 
در زمينه هاي مختلف و بسيار، در سطح كشور، 
عده زيادي از جوانان آنچنان كه بايد با جزئيات 
آنها آشنا نيستند. اين رويدادها عموماً بدون 
قائل شدن محدوديت سني افراد برگزار مي شود 
و در آنها عموماً و به طور مشترك هدف ايجاد 
انگيزه، باال بردن اعتمادبه نفس و نيز يادگيري 
و يافتن مسيري درســت براي شروع كاري 
نو و ايجاد كســب و كاري نوآورانه با استفاده 
 از تجربيات مربيــان موفق اين حــوزه بيان

 مي شود. 
با باال رفتن نرخ بيكاري، ديگر زمان آن رسيده 
اســت كه افراد جامعه و به ويــژه جوانان به 
دنبال يافتن مســيري ديگر براي درآمدزايي 
و موفقيت باشــند. افراد و صاحب نظران اين 
حوزه بنا به داليل منطقي از ديد خود تعاريفي 
را براي آن بيان مي كنند و بــه همين دليل 
تعاريف زيادي بــراي اين واژه وجــود دارد. 
»اريك ريس« نويسنده كتاب نوپاي ناب در 
اين خصوص بيان مي كند استارت آپ نوعي 
كسب و كار اســت كه براي ارائه محصوالت 
و خدمات جديد در شــرايطي كــه ابهامات 

زيــادي دارد به وجــود مي آيد. 
براي كامل تر شدن اين 

تعريف بهتر است به 
تعريف دو ويژگي 
مقياس پذيــر و 
نيــز تكرارپذيــر 

بودن استارت آپ ها 
بپردازيــم. در ادامه 

بــه توضيح ايــن دو 
ويژگي خواهيم پرداخت. 

تكرارپذيــر بودن بــه اين 
كار معناست كه كسب  و 

مدنظر هيچ گاه تمام نشود و داراي فرآيندهاي 
تكرارشونده باشد. 

استارت آپ ها سرعت رشد خوبي دارند
۹۰ درصد استارت آپ ها شكست مي خورند 
و به همين دليل اســت كه ريسك پذير بودن 
در آنهــا مطرح مي شــود. ۱۰ درصــد باقي 
مانده مي توانند نتايج بســيار خوبي را به ثمر 
برســانند. يكي از اساســي ترين داليل عدم 
موفقيت اســتارت آپ ها، اعضاي موجود در 
تيم ها هستند. مقياس پذيربودن يعني اينكه 
بتوان با حداقل هزينه، حداكثــر درآمد را به 
دست آورد. هرچند بسياري معتقدند كه براي 
استارت آپ، مقياس پذير بودن آنچنان اهميتي 
ندارد اما اين موضوع بسيار مهم است. براي مثال 
سايتي به نام »ديجي كاال« كه كسب و كاري 
شناخته شده در ايران اســت به اين دليل كه 
پايه و اساس آن فناوري است و بخش عظيمي 
از آن روي بســتر اينترنتي قرار دارد، ويژگي 
مهم بودن مقياس پذير بودن استارت آپ را به 
خوبي نشان داده است. »ديجي كاال« با هزينه 
اندك؛ بستر يا سايت خود را گسترش مي دهد 
و در نتيجه درآمدي خوب در مدت زمان كم 
به دست مي آورد. اگر كسب و كارهاي سنتي 
را در مقابل چنين كســب و كارهايي در نظر 
بگيريم؛ ويژگي ها و مزاياي استارت آپ ها را بهتر 
خواهيم شناخت. از جمله مي توان صرفه جويي 
در زمان، هزينه كم و درآمد باال را نام برد. كسب 
و كاري قديمي مانند يك توليدي پوشاك را 
در نظر بگيريد. چنين مجموعه اي با باالرفتن 

سفارشات به نيروي كار و 
دستگاه هاي دوخت و 

دوز بيشــتري نياز خواهد داشت. با باال رفتن 
نيازها و لزوم تامين آنها، باالرفتن مساحت و 
متراژ محل كار نيز ضروري است. انجام تمامي 
موارد نامبرده شده بدون تخصيص بودجه و 
زمان زياد امكان پذير نخواهد بود. پس داشتن 
يا تاسيس يك توليدي، مقياس پذير نيست و 
براي رسيدن به درآمدي مطلوب و قابل قبول 

زمان و هزينه زيادي نياز است.

ساختار برگزاري استارت آپ ويكند 
به چه صورت است؟

وي عنوان كــرد: در هر رويداد اســتارت آپي، 
تعداد ۷۰ الي ۱۰۰ نفر شركت كننده و تعدادي 
منتور وجود دارد. در روز نخســت افراد داراي 
ايده تنها در عرض يك دقيقه به ارائه ايده خود 
پرداخته كه اين ارائه بايد براســاس قواعدي 
باشد. صاحب ايده ابتدا خود را معرفي مي كند و 
سپس به بيان مشكل مدنظر مي پردازد. پس از 
آن راه حل يا ايده خود را توضيح و تخصص هاي 
مورد نياز را بر مي شــمارد. ارائه ايده به تعداد 
زياد دور از انتظار نيســت. پس از ارائه ايده ها، 
تمام شركت كنندگان و حتي صاحبان ايده ها 
برگه هاي مخصوص رأي هايي كه به آنها داده 
شده است را مي نويسند، پس از اتمام مرحله 
رأي گيري ۷ الي ۱۲ ايده منتخب مي شــوند. 
مرحله بعدي تيم سازي يا به عبارتي به نوعي 
يارگيري است. اين مرحله تا زماني كه تمامي 
شركت كننده ها به گروه هاي مورد نظرشان وارد 
شوند ادامه مي يابد. روز بعد، تيم ها عموماً در يك 
سالن يا در كالس هاي مختلف دور ميزهاي شان 
حاضر شده و كار آغاز مي شود. 
عمده فعاليت منتورها 
روز  از  نيــز 
آغــاز  دوم 
 مي شود. 

)نوبت اول(
آگهی تجديد مناقصه عمومی )دو مرحله ای( شماره 98/162-05

مناقصه گزار : شركت توزيع نيروی برق غرب مازندران
موضوع مناقصه: خريد 3۰۰ كيلومتر كابل خودنگهدار فشارضعيف نمره ۷۰

زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه: 
داوطلبان می توانند از روز شنبه مورخ ۹8/۰4/۲۲ لغايت روز چهارشنبه مورخ ۹8/۰4/۲6 به منظور دريافت اسناد 

مناقصه به آدرس های ذيل مراجعه نمايند.
 www.bargh-gmaz.ir )الف( وب سايت )شركت توزيع نيروی برق غرب مازندران 

www.tavanir.org.ir ب( سايت معامالت شركت توانير
http://iets.mporg.ir  ج( پايگاه ملی مناقصات

مبلغ خريد اسناد مناقصه: مبلغ 5۰۰/۰۰۰ ريال اســناد در مدت زمان تعيين شده به حساب سپهر )شماره 
۰۱۰۱853۷65۰۰5( بانك صادرات )كد ۲۰۰8(.

تضمین شرکت در مناقصه )فرايند ارجاع کار( به مبلغ 3،250،000،000ريال به شرح زير می باشد: 
- ضمانت نامه بانكی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه ديگر 

- ضمانت نامه های صادره از سوی موسســات اعتباری غيربانكی كه دارای مجوز فعاليت از سوی بانك مركزی 
جمهوری اسالمی می باشند.

- اصل فيش واريز وجه به حساب جام به شماره ۱6۷۲۰4۰5/5۰ بانك ملت شعبه مركزی چالوس 
- ضمانتنامه صادره توسط موسســات بيمه گر دارای مجوز الزم برای فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوی بيمه 

مركزی ايران.
- كسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تاييد شده از سوی امور مالی.

- چك تضمين شده بانكی ) چك شخصی مورد قبول نمی باشد (
تاريخ تحويل پاکات مناقصه: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ ۹8/۰5/۱۲

محل تحويل پاکات مناقصه: دفتر حراست و امور محرمانه اين شركت واقع در نوشهر – بلوار شهيد خيريان – 
ميدان وليعصر – نبش كوچه نيرو – طبقه چهارم

تاريخ گشايش پاکات مناقصه: زمان بازگشايی ساعت ۱۰ صبح روز شــنبه مورخ ۹8/۰5/۱۲ در محل ستاد 
شركت دفتر معاون مالی و پشتيبانی 

شرايط عمومی 
- هزينه آگهی مناقصه ) هر دو نوبت( به عهده خريدار می باشد.

- محل تامين منابع: اعتبار خريد كاالی فوق از منابع داخلی شركت تامين شده است.
- حضور يك نفر از طرف پيشنهاد دهندگان با ارائه معرفی نامه كتبی در جلسه گشايش پاكات آزاد می باشد.

- به پيشنهادهای فوق سپرده، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضا، مدت مقرر در فراخوان واصل شود 
مطلقا ترتيب اثر داده نمی شود.

- ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا در صورت كسب اطالعات بيشتر می توانيد 
با شماره تلفن 5۲۱4۰۲54 – ۰۱۱ تماس حاصل نماييد.

روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق غرب استان مازندران

لزوم وجود استارت آپ ها در کشور و عدم حمايت حقیقي

سه  حلقه  بازاريابي
بازاريابي را به صورت چرخي با سه حلقه می توان 
ديد. حلقه بيروني، حلقه عملياتي است كه با سرعت 
تغييرات گيج كننده در حال چرخيدن است. حلقه 
مياني كه با سرعتي بسيار آهسته تر حركت مي كند، 
حلقه استراتژيك است. در آخر، در ميان چرخ كه 
تقريبا حركت نمي كند، حلقه نيــاز به بازارمحور 
بودن است. بي شك، حلقه عملياتي همان است كه 
دوست داريم درباره آن صحبت كنيم و نقطه تمركز 
بازاريابان است. من آن را »عملياتي سازي« مي نامم 
و در معرض ديد همگان است. اغلب بازاريابان فكر 
مي كنند بازاريابي يعني شيوه ارتباط با مشتريان 
و درباره بازاريابي برون گرا، محتوا و رســانه هاي 
اجتماعي طوري وسواس دارند كه انگار چيز ديگري 
اهميت ندارد. اگرچه اينها همه جز رشته ما هستند، 
اما موضوعات ملموس و صرفا اجراي اســتراتژي 
محسوب مي شوند. اما عمليات دائما در حال تغيير 
است و اگر شما باور داريد كه بازاريابي فقط شامل 
فناوري پيشبرد است مي توان به راحتي فهميد كه 
چرا رويكرد تبليغات مكتوب و رسانه اي در گذشته، 
توسط بازاريابان جديد و آموزش نديده امروز كنار 
گذاشته شده است. اجازه دهيد پيش تر به سمت 
حلقه استراتژيك چرخ برويم؛ در اينجا مي بينيم 
كه نسبت به چهل سال قبل خيلي تفاوتي رخ نداده 
است. هنوز با چالش هميشگي بخش بندي بازارها 
به گروه هاي كوچك تر و قابل پيگيري از مشتريان 
مواجه هستيم. هنوز مناظره بر سر بازاريابي انبوه 
و هدفمند مطرح اســت. تا نــگاه را از چالش هاي 
عملياتي پيش روي بازاريابان به سمت استراتژيك 
ببريد، روشن است كه اگرچه ماهيت چالش ممكن 
است تغيير يافته باشد اما پرسش هاي استراتژيك 
بازاريابي درباره اينكه چه كسي را هدف قرار دهيم 
و چه جايگاهي را براي آن هدف در نظر بگيريم، به 
قوت خود باقي هســتند. و در نهايت، مركز چرخ 
بازاريابي. فرقي نمي كند در كنفرانس ها به شما چه 
مي گويند، نقطه تمركز فناوري، بازاريابي ديجيتال 
يا محتوا نيســت. مركز چرخ ما مشــتري است، 
همان گونه كه در گذشته بوده. بزرگ ترين چالش 
و بزرگ ترين كمكي كه ما بازاريابان مي توانيم به 
ســازمان ها خود بكنيم اين است كه نقطه اتصال 

ميان شركت و بازار باشيم. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

 استعداد اولويت شــماره يك مدير اســت. اگر فكر مي کنید که نگرش 
و استراتژي اهمیت دارند، بدانید که اســتخدام افراد مناسب از آن نیز 

مهم تر است. در نوشتار زير پیشنهادهايي براي اينكه بتوانیم بهترين 
منابع انساني را داشته باشیم و پروسه جذب و استخدام سازمان 

زمان خود را ارتقا دهیم، ارائه شــده است. الف( روش و 
اســتخدام را تغییر دهید: شرکت هايي 

وجود دارند که اين موضوع را به فرايند 
دائمي تبديل کرده اند و به جاي بررسي 
ناگهاني رزومه ها، يك فرايند بررسي 

دائمي را براي کشف استعدادها طراحي و 
اجرا مي کنند. اين فرايند به شرکت ها کمك 
مي کند همیشــه نامزدهاي مناسبي براي 

جايگزيني و اســتخدام داشته باشند. 

ب( شرکت هاي بزرگ مترصد جذب نیروهاي کلیدي رقباي خود هستند: 
همواره در بازار اقتصاد رقابتي، هر شرکت به دنبال تسخیر سنگر رقباست 
و اين روش مي تواند مناسب ترين سرمايه انساني را براي شما 
فراهم کند. ج( در ســطوح مختلف روحیات مختلف را 
استخدام کنید: اين موضوع بسیار مهم است که بدانیم 
درباره کارکنان مفهــوم بهترين را تعريف 
کنیم. يك مدير مالي خوب ابتدا بايد مدير 
منابع انساني خوبي باشد. د( مفهوم تولید 
و فروش درباره کارکنان نیز مصداق دارد: 
درواقع اگر بتوان با آموزش و سرمايه گذاري 
روي منابع انساني آنها را با دريافت مبالغي 
از قبیل حق نقل و انتقال به شــرکت هاي ديگر منتقل کرد براي 

کارمندان و شرکت هاي سرمايه گذار منافع متقابل به وجود مي آيد. 

استعداد، اولويت  شماره  يك مدير

دي
ار

ن ه
عادت هاي بد، به راحتي نيت هاي خوب را نابود مي كنند. ياد بگيريد تا عادت هاي دار

خود را بهبود دهيد تا زندگي تان نيز بهبود پيدا كند. 
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سخنگوي اتحاديه کشوري کسب وکارهاي مجازي: 
دولت روند صدور مجوز برای اســتارت آپ ها را 

كنترل مي كند
سخنگوي اتحاديه كسب و كارهاي مجازي مي گويد: براي صدور مجوز به استارت آپ ها 
بازيگر جديدي نيست و سامانه G4B سامانه جامع مجوزهاي كشور است كه نوع و 
مرجع صدور مجوز به كسب  و كارها را بررســي كرده و مورد تاييد قرار مي دهد. رضا 
الفت نسب اعالم كرد: چند روزي است كه اين سامانه راه اندازي شده و اتحاديه ها با آن 
مرتبط هستند. يعني اگر شما استارت آپ يا كسب  و كار آنالين هستيد مي توانيد براي 
دريافت مجوز از اتحاديه كسب  و كارهاي اينترنتي به آن سامانه مراجعه كنيد و از طريق 
آن سامانه روند صدور مجوز خود را پيگيري كنيد. او با بيان اينكه نقدي به اين سامانه 
است كه سواالتي پرسيده مي شود و مجددا درخواست كننده را در سيكل قبلي قرار 
مي دهد، تاكيد مي كند: هيات مقررات زدايي و معاونت وزارت اقتصاد به دنبال كاهش 
مجوزها هستند. بنابراين سامانه موردنظر بازيگر جديدي نيست و صرفا دولت در حال 
كنترل اين موضوع است كه اگر مجوزي داده نمي شود به چه علت است. در اجرا نقدهايي 

به اين سيستم وارد است كه اميد مي رود در آينده اشكاالت آن حل شود. 

آمادگي ايران براي تاســیس صندوق مشترك با 
روسیه براي تامین مالي همكاري هاي فناورانه

رئيس صندوق نوآوري و شكوفايي رياســت جمهوري از آمادگي ايران براي تاسيس 
صندوق يا صندوق هاي مشــترك با كشور روســيه براي تامين مالي همكاري هاي 
نوآورانه دو كشــور خبر داد و گفت: همچنين آمادگي داريم تا با ايجاد خط اعتباري 
مشترك، همكاري هاي فناورانه ميان دو طرف را تسهيل و پشتيباني كنيم. به گزارش 
ايسنا، علي وحدت كه با هدف گسترش تعامالت نوآورانه و بررسي زمينه همكاري هاي 
شركت هاي دانش بنيان دو كشور وارد روسيه شد، طي سخناني در دهمين نمايشگاه 
بين المللي صنعتي »اينوپروم ۲۰۱۹«، ضمن ابراز خوشحالي از همكاري هاي مشترك 
ايران و روسيه، اظهار اميدواري كرد كه اين نشست بتواند باعث گسترش هرچه بيشتر 
همكاري هاي نوآورانه ميان شركت هاي ايراني و روسي شود. وي با بيان اينكه اكوسيستم 
فناوري و نوآوري ايران در سال هاي اخير تحوالت مهمي را تجربه كرده و دستاوردهاي 
ارزنده اي داشته است، خاطرنشان كرد: شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ هاي ايراني 
به طور چشمگيري توان خود در توسعه فناوري هاي پيشرفته همچون زيست فناوري، 
اطالعات و ارتباطات و نانو را ارتقا داده اند و حاال در حال ورود به زنجيره ارزش شركت هاي 
جهاني هستند. وحدت با تاكيد بر اينكه روابط تجاري ايران و روسيه قدمتي ديرينه دارد 
و حاال شركت هاي دانش بنيان ايراني آماده هستند در كنار روابط تجاري، همكاري هاي 
نوآورانه را نيز عمق بخشند، ادامه داد: يكي از الزامات همكاري هاي فناورانه، به ويژه در 
سطح بين المللي تامين مالي كارآمد و هوشمندانه است و در اكوسيستم نوآوري ايران، 
بار اصلي تامين مالي شركت هاي دانش بنيان و استارتاپ هاي حوزه فناوري برعهده 
صندوق نوآوري و شكوفايي و شركاي راهبردي آن، يعني صندوق هاي پژوهش و فناوري 
است. از اين رو ما به اتفاق چهار صندوق ديگر پژوهش و فناوري در اين نشست حاضريم و 
آمادگي كامل خود را براي تامين مالي شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ هاي ايراني 

حاضر در اين نشست اعالم مي كنيم. 
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