
آخرين آمارهاي بانك مركزي حكايت از رشد نقدينگي تا مرز ۱۹۰۰ هزار ميليارد 
تومان دارد. اينكه اين حجــم از نقدينگي، جدا از افزايش قيمــت ارز تا چه حد 
مي تواند روي افزايش نرخ تورم تاثير بگذارد، مساله اي است كه يك اقتصاددان به 
آن پرداخته است. به گزارش ايسنا، افشــين خاني با بيان اينكه رشد نقدينگي با 
تورم ارتباط مستقيمي دارد، اظهار كرد: دو شاخص براي تحليل اين ارتباط وجود 
دارد؛ يكي دفاع سياست گذاران ارزي و پولي كشــور از كنترل تصنعي نرخ ارز و 
ديگري عدم اصالح ساختار بانك هاســت. او با بيان اينكه كنترل تصنعي نرخ ارز 
باعث از دست دادن منابع ارزي خواهد شد، ادامه داد: در شرايطي كه صادرات يك 
و نيم ميليون بشكه نفت پيش بيني شده در بودجه با اما و اگرهايي روبه رو است، 
منابع ارزي حكم شــريان هاي حياتي را دارد. واقعيت اين است كه دادن ارزهاي 

يارانه اي باعث فشار به منابع ارزي خواهد شد كه در نهايت باعث فشار بيشتر بر 
ذخاير ارزي بانك مركزي و در نتيجه افزايش نرخ تورم مي شود. 

بزرگ تر شدن حساب هاي قرمز درپي عدم اصالح ساختار بانكي
اين اقتصاددان با بيان اينكه عدم اصالح ســاختار بانكي باعث خلق نقدينگي بيشتر و 
بزرگ تر شدن حســاب هاي قرمز و در نهايت افزايش تورم خواهد شد، گفت: در نتيجه 

چنين شرايطي حوزه توليد آسيب بيشتري مي بيند. 
خاني با بيان اينكه رشــد نقدينگي باعــث افزايش دارايي هاي موهــوم يا بي كيفيت 
خواهد شــد كه در نهايت براساس آن پرداخت سود بيشــتري صورت خواهد گرفت، 
اضافه كرد: نتيجه ايــن دارايي هاي موهوم اضافه برداشــت بانك هــا از بانك مركزي 

خواهد شد كه اين مساله باعث رشد پايه پولي و رشــد نقدينگي می شود كه در نهايت 
تبعات تورمي خواهد داشــت. خاني همچنين تاكيد كرد: بايد يك بازتعريف در نقش 
 بانك ها، صرافي ها و صندوق توســعه ملي انجام شــود تا بتوان بر مشــكالت مربوط 

به اين حوزه غلبه كرد. 

رتبه پنجم ايران در حجم باالي نقدينگي 
اين اقتصاددان در پايان با تفكيك پنج گونه مختلف نقدينگي در دنيا كه اقتصادهاي 
مختلف در آن قرار مي گيرند، ادامه داد: رشد نقدينگي در يك پنجم از كشورها كمتر از 5 
درصد است؛ در ۴۰ درصد ديگر از كشورها بين 5 تا ۱۰ درصد؛ در ۲۳ درصد از كشورها 
رشد نقدينگي ۱۰ تا ۱5 درصد؛ در ۱۱ درصد از كشورها رشد نقدينگي ۱5 تا ۲۰ درصد 

و در 7 درصد از كشورها هم رشد نقدينگي باالي ۲۳ درصد است كه در اين دسته بندي 
ايران در دسته آخر و رتبه پنجم جهاني قرار مي گيرد.

 مطابق آماري كــه پيش از ايــن بانك مركــزي از وضعيت دارايي هــا و بدهي هاي 
سيســتم بانكي در پايان ســال گذشــته منتشــر كرد، حجم نقدينگي در ســال 
۱۳۹7 با رشــد ۲۳.۱ درصدي نســبت به پايان ســال ۱۳۹۶ به ۱۸۸۲ هزار ميليارد 
تومان افزايــش پيدا كرده اســت. بيــش از ۲۸5 هــزار ميليارد تومــان از مجموع 
ايــن نقدينگي »پول« و حــدود ۱5۹7 هزار ميليــارد تومان از آن هم »شــبه پول« 
)عمدتا ســپرده هاي بانكي( است. همچنين نقدينگي در ســال ۱۳۹۶ حدود ۱5۲۹ 
 هزار ميليــارد تومان بوده كه رشــد ۳5۳ هزار ميليارد توماني را در ســال گذشــته

 به همراه داشته است. 

روز پنج شنبه سرمايه گذاران طال در انتظار نتيجه 
نشست روساي بانك مركزي اروپا و آمريكا بودند 
و به همين دليل قيمت تقريبــا افزايش اندكي 
را تجربه كرد. در بازارهــاي جهاني قيمت طال 
افزايش داشــت. هر اونس فلز زرد با ۳۰ سنت 
افزايش، بــه قيمت ۱۴۲5 دالر و ۶۰ ســنت به 

فروش رفت. 
رويترز روز پنج شنبه در اين باره نوشت: در حال 
حاضر بازار در انتظار تصميم بانك مركزي اروپا 
در اواخر وقت امروز است. براساس اين گزارش، 
 تقويت دالر تا حدود زيادي مي تواند نقطه امن 

فلز زرد را با چالش مواجه كند. 
روز پنج شــنبه قيمت طال در كمترين زمان به 
قيمت ۱۴۲۱ دالر و در بيشترين زمان به قيمت 
۱۴۲7 دالر و ۹۰ ســنت به فروش رفت. قيمت 

روز فلز گرانبها نســبت به يك ماه گذشته ۲.۶ 
دالر و نسبت به يك ســال گذشته ۱۹۴.۲ دالر 

افزايش داشت. 
در گــروه ســاير فلــزات گرانبهــا هــم نقره 
با كاهش 5 ســنت هر انس بــه قيمت ۱۶.5۲ 
دالر معامله شــد. فلزات گرانبهــاي پالتينوم 
 و پاالديــوم افزايش هاي به ترتيــب 7 و ۳ دالر

 را تجربه كردند. 
براساس اين گزارش، سرمايه گذاران روي نتيجه 
نشست روز پنج شنبه بانك مركزي اروپا تمركز 
كرده بودند و همچنين به شــدت منتظر بودند 
كه فدرال رزرو آمريكا نرخ بهره را از هفته آينده 
كاهش دهد. كاهش نرخ بهره آمريكا روي دالر و 
اوراق قرضه فشار وارد خواهد كرد و تقاضا براي 

طال را بيشتر می كند. 

روز پنج شــنبه پس از رشد وال اســتريت با باال 
آمدن سهام تكنولوژي، سهام آسيايي در انتظار 
تصميم بانــك مركزي اروپا بــراي كاهش نرخ 
بهره، محتاطانه رشــد كردند. نيكــي ژاپن در 
آغاز معامالت روز پنج شنبه به ركورد سه ماهه 
رسيد؛ اما در ادامه بخشي از سود خود را از دست 
داد و تنها ۰.۲۶ درصد رشد كرد. در بازار چين، 
شاخص شــانگهاي ۰.۲7 درصد رشــد كرد و 
شاخص هانگ سنگ در هنگ كنگ ۰.۳۴ درصد 
باال آمد. اي اس اكس استراليا هم با انتظار از اينكه 
بانك مركزي اروپا و فــدرال رزرو، به زودي نرخ 
بهره خود را كاهش خواهند داد، با رشــد ۰.5۲ 
درصدي روبه رو شــد؛ اما افــت ۰.5۳ درصدي 
كوسپي كره جنوبي، به علت كاهش درآمدهاي 
اخير سازندگان تراشــه كامپيوتري، رخ داد. در 

عين حال، تنش هاي تجاري بين توكيو و سئول، 
باعث شد كه رشد گسترده ترين شاخص سهام 
آسيا-اقيانوسيه ام اس ســي آي در خارج از ژاپن 
به ۰.۲۲ درصد محدود شود. ســرمايه گذاران 
بازار ســهام، اين روزها با اميد به اتفاقات مثبت 
در مذاكرات تجاري چين و آمريكا و نيز احتمال 
تســهيل در سياســت گذاري هاي مالي جهان، 
تشويق شــدند. آنچه احتمال كاهش نرخ بهره 
بانك هاي مركزي جهان را باال برده است، اعالم 
يك مجموعه از شــاخص هاي مديــران خريد 
)پي ام آي( از اقتصادهاي جهان بود كه ضعيف تر 
از ســطح انتظار بودند. در بازار ارز، يورو به نرخ 
برابري دالري ۱.۱۱۲5 رســيد كه از اواخر ماه 
مي تاكنون بي سابقه بود. شــاخص دالر هم در 

۹7.7۲۴ واحد، بدون تغيير ماند. 

بانك مركزي تركيه در تالش براي دستيابي به 
فناوري بالك چين براي صــدور ارز ديجيتالي 
است. از زمان آغاز بحران ارزي در تركيه در سال 
گذشته كه بر سر بازداشت يك كشيش آمريكايي 
به اتهام جاسوسي آغاز و در نهايت به كاهش ۳۰ 
درصدي ارزش لير در برابر دالر ختم شد، تمايل 
به معامله ارزهاي ديجيتالي در اين كشور افزايش 
يافته و مناقشه جديد بين واشنگتن و آنكارا بر سر 
خريد سامانه موشكي اس-۴۰۰ از روسيه، به اين 
مساله دامن زده است؛ تا جايي كه اكنون بانك 
مركزي تركيه به طور جدي به دنبال ورود به بحث 
ارزهاي مجازي است. آنكارا به عنوان بخشي از 
سند چشم انداز توسعه خود به دنبال ايجاد يك 
ارز ديجيتالي مبتني بر فناوري بالك چين تا سال 
۲۰۲۳ است كه منجربه ارتقاي سيستم پولي اين 

كشور در حوزه مرتبط با پرداخت هاي گمركي و 
زيرساختي خواهد شد. پيش تر در سال ۲۰۱7 
بانك مركزي تركيه با انتشار بيانيه اي، پتانسيل 
ارز هــاي ديجيتالي براي ثبات مالي را ســتوده 
بود. به نظر مي رسد پس از بركناري مراد جتين 
كايا، رئيس اسبق بانك مركزي تركيه كه داراي 
اختالف ديدگاه زيادي با رجب طيب اردوغان، 
رئيس جمهوری اين كشــور بود، فضا براي ورود 
جدي تر بانك مركزي تركيه به اين عرصه فراهم 
شده است. طبق اعالم بانك اي.ان.جي، تركيه در 
حال حاضر بيشترين معامله گر ارزهاي ديجيتالي 
در بين كشورهاي شرق اروپا را دارد و ۴5 درصد 
شركت كنندگان ترك در نظرسنجي اين بانك 
گفته اند كه نسبت به موفقيت اين ارزها در آينده 

اميدوار هستند. 

 پس از حدود ســه دهه، انحصار در اختيار داشتن 
بزرگ تريــن شــركت هاي درآمــدزاي جهان از 
دســت آمريكايي ها خارج شــد. به گزارش نشريه 
فورچون، براي نخســتين  بار از سال ۱۹۹۰ شمار 
شــركت هاي چيني كه بيشــترين درآمد را دارند 
از همتايان آمريكايي  آنها پيشــي گرفته و چين با 
۱۲۹ نماينــده داراي پردرآمدترين شــركت هاي 
جهان است و آمريكا با ۱۲۱ شركت در جايگاه دوم 
ايستاده است. در حال حاضر شركت »والمارت« كه 
بزرگ ترين فروشــگاه زنجيره اي دنيا و بزرگ ترين 
استخدام كننده نيروي انساني آمريكا نيز محسوب 
مي شــود با درآمد بيش از 5۰۰ ميليــارد دالر در 
ســال گذشــته در صدر جدول جاي گرفته است. 
شركت نفت عربستان موســوم به »آرامكو« عضو 
تازه وارد در بين ۱۰ شــركت پردرآمد جهان است 
و به لطف افزايش درآمدهاي نفتي، اين شــركت 

اكنون ششمين شركت پردرآمد دنياست. در ادامه 
با شركت هايي كه بيشــترين درآمد را داشته اند، 

آشنا مي شويد: 
۱-والمارت )Walmart( – آمريكا، زمينه فعاليت: 
فروشگاه زنجيره اي، درآمد سال گذشته: 5۱۴.۴۰5 

ميليارد دالر
 – )Sinopec Group( ۲- ســاينوپك گــروپ
چين، زمينه فعاليت: نفت و پتروشيمي، درآمد سال 

گذشته: ۴۱۴.۶۴۹ ميليارد دالر
 – )Royal Dutch Shell( ۳- رويال داچ شــل
هلند، زمينه فعاليت: نفت و گاز، درآمد سال گذشته: 

۳۹۶.55۶ ميليارد دالر
 China national( ۴- چاينا نشــنال پتروليوم
petroleum( – چين، زمينه فعاليت: نفت، درآمد 

سال گذشته: ۳۹۲.۹7۶ ميليارد دالر
5- اســتيت گريــد )state Grid( چين، زمينه 

فعاليت: لوازم الكتريكي، درآمد ســال گذشــته: 
۳۸7.۰5۶ ميليارد دالر

۶- آرامكو سعودي )Aramco( عربستان سعودي، 
زمينه فعاليت: نفت، درآمد سال گذشته: ۳55.۹۰5 

ميليارد دالر
7- بريتيش پتروليوم )BP( انگليس، زمينه فعاليت: 

نفت، درآمد سال گذشته: ۳۰۳.7۳۸ ميليارد دالر
۸- اكســون موبيل )Exxon Mobil( آمريكا، 
زمينه فعاليت: نفت، درآمد سال گذشته: ۲۹۰.۲۱۲ 

ميليارد دالر
۹- فولكــس واگــن )Volkswagen( آلمــان، 
زمينه فعاليت: خودروسازي، درآمد سال گذشته: 

۲7۸.۳۴۱ ميليارد دالر
۱۰- تويوتا موتورز )Toyota( ژاپن، زمينه فعاليت: 
خودروســازي، درآمد سال گذشــته: ۲7۲.۶۱۲ 

ميليارد دالر

فيسبوك چند سال است متهم به فروش اطالعات 
خصوصي كاربرانش به ۶۰ شركت در عرصه فناوري 

در جهان است. 
به گزارش رويترز، كميسيون تجاري آمريكا چندي 
پيش اعالم كرد فيسبوك براي تبرئه كردن خود از 
اتهام بي توجهي به حريم خصوصي كاربران، حاضر 
به پرداخت 5 ميليارد دالر به دولت اين كشور شده 

است. 
فيســبوك با تشــكيل يك هيات مديره خصوصي 
درباره اين موضــوع توانســت گواهينامه اجرايي 
تشكيل يك پنل خصوصي براي حفاظت از اطالعات 

كاربران را بگيرد. 
 مــارك زاكربــرگ، مديــر اجرايــي فيســبوك 
 براســاس ايــن توافقنامه بايــد هر ســه ماه يك

 بار يك شهادت نامه كتبي مبني بر عدم سوءاستفاده 
از اطالعات خصوصــي كاربران در ايــن كمپاني 

 را به دولت بدهد. واشنگتن پســت روز سه شــنبه 
 خبر داد كه كميســيون تجاري آمريــكا از احراز
  هويــت افــراد توســط فيســبوك و منتشــر

  شــدن اطالعــات تلفــن همــراه آنهــا ابــراز 
 نگرانــي كــرده اســت و روزنامه وال اســتريت 
 در ايــن خصــوص گفتــه كــه فيســبوك

  بايد از اطالعــات كاربرانــش در مــوارد مرتبط 
از  جلوگيــري  بــراي  و  كنــد  اســتفاده 
سوءاســتفاده ســرمايه گذاران از اطالعــات 
ميليــون   ۱۰۰ حداقــل  بايــد   كاربــران 

دالر هزينه كند. 
ايــن توافــق نشــان دهنده افزايــش نگراني ها 
از سياســت هاي آمريــكا بــراي دسترســي به 
اطالعــات كاربــران آناليــن اســت و كنگــره 
 آمريــكا در ايــن خصــوص در حــال انجــام

 اقداماتي است. 

طــي هفتــه گذشــته وزارت دادگســتري 
 آمريــكا جلســه اي را دربــاره بررســي وضعيت
فنــاوري بــزرگ  كمپاني هــاي  امنيتــي    
 مثل فيســبوك برگزار كرد و گفت كميســيون 
 تجــاري آمريكا ديگــر اجــازه نخواهــد داد تا از 

اطالعات كاربران سوءاستفاده شود. 
در مــاه مــارس ســال ۲۰۱۸ كميســيون 
دربــاره  را  تحقيقاتــي  آمريــكا  تجــاري 
 منتشــر شــدن اطالعــات ۸7 ميليــون كاربــر

 فيسبوك شروع كرد. 
سناتور مارشا بلكبورن جمهوري خواه مي گويد: »5 
ميليارد دالر جريمه براي فيسبوك كافي نيست و 
اين غول صنعت ارتباطــات بايد متحمل پرداخت 
جريمه اي 5۰ ميليارد دالري شــود؛ چراكه درآمد 
اين كمپاني در سال ۲۰۱۸ نزديك به ۸۰ ميليارد 

دالر بوده است.«
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۷۷۰ هزار كارت سوخت 
معطل   در   پست

 فرار  مالياتی 
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 در  ايران

رئیس سازمان امور مالیاتی مطرح کرد

 در  ماه های
  آينده تورم
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يادداشت

 تشدید  فقر  با 
بی ثباتی    اقتصادی

موانع تسهیالت دهی به 
دانش بنیان ها

افزايــش تعــداد فقــرا و 
پررنگ شــدن فقر مطلق 
در كشور نشــان می دهد 
بی ثباتی هــای اقتصادی 

موجب تشديد فقر در جامعه...

  مرتضی عزتی، کارشناس 
اقتصادی

  افشین کالهی، رئیس هیات مديره مجمع تشكل های 
دانش بنیان اتاق بازرگانی ايران
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صندوق بین المللی پول اعالم کرد

 رشد اقتصادی ايران
  در ۲۰۱۸ منفی،
 در ۲۰۱۹ مثبت

وقت كشی  در ساماندهی 
رمزارزها

»کسب و کار« ضعف مکانیزم تسهیالت دهی به دانش بنیان ها را بررسی می کند

گالیه   دانش بنیان ها   از   بانک ها
صفحه3

صفحه3

کارشکنی  واسطه ها   در تأمین  
مواد   اولیه    تولید   پوشاک 

بخش خصوصی   با    ارز آزاد   هم     نمی تواند   مواد   مورد     نیاز  خود   را   تهیه  کند

صندوق بين المللی پول در گزارش جديد خود نيز مانند 
گزارش قبلی پيش بينی كرده است كه پس از پشت سر 
گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی ايران از سال 
آينده ميالدی مثبت خواهد شد. صندوق بين المللی پول 
رشد اقتصادی ايران در سال جاری ميالدی را همچنان 
منفی ۶ درصد پيش بينی كرده است.صندوق بين المللی 
پول در جديدترين گزارش »چشم انداز اقتصادی جهان« 
نرخ رشــد توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۲۰۱۹ را 
بدون تغيير نسبت به گزارش قبلی كه در ماه آوريل )اواسط 
 فروردين( منتشر شــد، منفی ۶ درصد پيش بينی كرد.

براساس گزارش صندوق بين المللی ...

براســاس گزارش های منتشرشــده تا سال 
 ۲۰۲۰ قيمــت ارزهــای ديجيتــال ماننــد 
بيــت كوين خيلــی باالتــر از امــروز خواهد 
بــود و همين امــر ضــرورت تهيــه رمزارز 
ملی و به رســميت شناخته شــدن استفاده 
 از ارزهــای ديجيتال را بيش از پيش آشــكار 
می كنــد. ايــن اتفاق تــا جايی مهــم جلوه 
كرده اســت كــه مســئوالن كشــور نيز در 
هفته هــای اخير اظهــار نظرهای بســياری 
 در رابطه بــا ارزهــای ديجيتال كــرده اند و 
برنامه های مثبتی نيز برای قانونی شــدن آن 
دارند. اما در اين بين گويی نظام بانكی مقاومت 

بسياری در برابر...

ایران در  حجم  باالي  نقدینگي رتبه پنجم در جهان را   دارد

نقدينگي، نخستين مقصر افزايش تورم

چین  با  129 نماینده  دارای پردرآمدترین شرکت های جهان است

۱۰  شركت   بزرگ   جهان
به اتهام  بی  توجهی  به حریم خصوصی کاربران اعالم   شد

جريمه  ۵ ميليارد   دالري   براي   فيسبوك



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس سازمان  امور مالیاتی خبر داد
فرار مالیاتی ۴۰هزار میلیارد ی 

در ایران
رئیس ســازمان امور مالیاتی کشــور با بیان 
اینکه رقم فرار مالیاتی در کشور قطعی نیست، 
گفت: اما طبق برآوردهای ســازمان مالیات، 
۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران 
صورت گرفته اســت.به گزارش تسنیم، امید 
علی پارســا ظهر امروز در شصت و هفتمین 
جلســه شــورای گفت وگوی دولتی و بخش 
خصوصی اســتان خراســان رضــوی اظهار 
داشت:  باتوجه به سهم قاچاق و عوامل پنهان 
در این مســئله، رقم فرار مالیاتی در کشــور 
قطعی نیست اما طبق برآوردهای ما، ۴۰ هزار 
میلیارد تومان فــرار مالیاتی در ایران صورت 
گرفته است.وی با بیان اینکه مودیان مالیاتِی 
بخش خصوصی که تا پایان شهریور نسبت به 
پرداخت معوقات مالیاتی خــود اقدام کنند، 
جرائم شــان به صورت 1۰۰ درصد بخشیده 
می شود، خاطرنشــان کرد: در این بخشنامه 
که یکشــنبه هفته آینده صادر می شود برای 
معوقات بخش دولتی هم تخفیف هایی در نظر 
گرفته شده است. پارسا با بیان اینکه وزرات راه 
و شهرســازی قول داده  زیرساخت الزم برای 
شناســایی خانه های خالی را تا پایان امسال 
فراهم کند، تصریح کرد: این سامانه، گرفتن 
مالیات از خانه هــای خالی را ممکن می کند. 
وی اضافــه کــرد: الیحه مالیات بــر عایدی 
سرمایه تا پایان مرداد، چکش کاری و به وزارت 
اقتصاد ارجاع می شــود.  رئیس سازمان امور 
مالیاتی کشور در ادامه گفت: داشتن اطالعات 
اقتصادی شــهروندان حق حاکمیت اســت. 
نمی شود ارائه اطالعات اقتصادی به سازمان 
امور مالیاتــی را دخالت در حریم شــخصی 
 عنوان کرد و انتظار دریافــت عادالنه مالیات

 را هم داشت.

رشد ۲۶ درصدی صدور جواز 
تاسیس صنعتی در فصل بهار

بررسی آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، از صدور پنــج هزار و ۹1۹ 
فقره جواز تاســیس صنعتی در ســه ماهه 
ابتدایی امســال و رشــد ۲۶ درصدی آن در 
مقایسه با پارسال حکایت دارد.نرخ اشتغال 
ایجاد شده بمجوزهای صادر شده 1۳۸ هزار 
و 1۲۰ نفر پیش بینی شــده که در مقایسه 
 با مدت مشــابه پارسال رشــد ۲۸ درصدی

 نشان می دهد.همچنین، پیش بینی سرمایه 
گذاری جوازهای تأســیس صــادره در این 
مدت بیــش از ۵۷۴ هــزار و ۴۷1 میلیارد 
ریال بوده اســت که در مقایســه با پارسال 
افــت ۴.۶ درصدی داشــته اســت.در این 
مدت یک هزار و ۳1۰ پروانــه بهره برداری 
ایجادی و توســعه ای صنعتی صادر شد که 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد 1۵.۳ 
درصدی داشــته است.اشــتغال پروانه های 
بهره بــرداری صادره با افــت چهار درصدی 
در مقایســه با پارســال ۲1 هزار و ۹۸۲ نفر 
پیش بینی شد.همچنین، سرمایه پروانه های 
بهره برداری صادره با افــت ۶۴.۸ درصدی 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته به بیش 
 از ۹۲ هــزار و 1۷1 میلیــارد ریال رســیده

 است.

بانک مرکزی اعالم کرد
افزایش ۱۸ درصــدی مانده 

تسهیالت بانکی
آمارهــای بانک مرکــزی از افزایــش ۲۴.۲ 
درصدی مانده سپرده ها و 1۸ درصدی مانده 
تسهیالت بانکی در پایان فروردین ۹۸ نسبت 

به مقطع مشابه سال قبل، حکایت دارد.
به گزارش خب مهر، گــزارش بانک مرکزی 
از وضعیت کل مانده ســپرده ها و تسهیالت 
ریالی و ارزی بانک ها و موسســات اعتباری 
در پایــان فروردین ماه ســال 1۳۹۸ حاکی 
از آن اســت که مانده کل ســپرده ها بالغ بر 
۲۰۸۲۵ هــزار میلیارد ریال گردیده اســت 
که نسبت به مقطع مشــابه سال قبل ۴۰۵۸ 
هزار میلیارد ریال )۲۴.۲ درصد( و نسبت به 
پایان ســال قبل معادل 1۵1.۷ هزار میلیارد 
ریــال )۰.۷ درصد( افزایش نشــان می دهد.

بیشــترین مبلغ ســپرده ها مربوط به استان 
تهران با مانــده 11۴1۷.۹ هزار میلیارد ریال 
و کمترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه 
 و بویــر احمد معــادل ۵۴.۳ هــزار میلیارد 

ریال است.

اخبار

تامین مالی یکی از مهم ترین 
دغدغــه های شــرکت های 
دانش بنیان و اســتارتاپ ها 
است. ازاینرو هم از منابع بانک 
ها و هم از منابع صندوق توسعه 
ملی تسهیالتی برای کمک به این بخش ها در نظر گرفته 
شده است، اما مسئله ای که وجود دارد این است که همه 
متقاضیان نمی توانند به نسبتی که باید از این تسهیالت 
بهره بگیرند.اهمیت شرکت های دانش بنیان و روند رو به 
گسترش ســهم آنها در بازارهای بین المللی، توجه به این 
بخش ها را پیش از بیش ضروری کرده است. بر همین اساس 
دولت با شــیوه های مختلف مثل معافیت های مالیاتی، 
پرداخت وام هــای بالعوض و یا با نرخ بهره پایین، ســعی 
در پشتیبانی از کســب و کارهای دانش بنیان کرده است. 
همچنین طبق آنچه از ســوی دولت ذکر شده، صندوق 
نوآوری و شکوفایی مجاز است با مشــارکت حداکثر ۳۰ 
درصدی بانکها و سایر مؤسسات و صندوقهای مالی و از طریق 
این مؤسسات اقدام به ارایه تسهیالت کوتاه مدت حداکثر 
یک ساله با نرخ ترجیحی کند.اما روند تسهیالت دهی به 

دانش بنیان ها دارای خللی است که برای رشد شرکت های 
دانش بنیان، اول باید آنها را برطرق کرد. یکی از این موانع، 
فرایند زمان بر تسهیالت دهی به شرکت های دانش بنیان 

است که بعضا باعث عدم صرفه اجرای طرح مورد نظر آنها 
می شود. یعنی با گذشت بیش از حد زمان طرح ارزش خود 
را از دست می دهد.در همین رابطه رییس صندوق نوآوری 

و شکوفایی با بیان اینکه در سال های گذشته ۷۹ میلیارد 
تومان تسهیالت صندوق توسعه ملی در بانکها برای حمایت 
از شرکتهای دانش بنیان تنها به ۳ شرکت دانش بنیان اعطا 
شده اســت، گفت: ما برای حمایت بیشتر از شرکت های 
دانش بنیان باید بانک ها و بخش خصوصی را وارد اکوسیستم 
جدید فناوری کنیم که بر این اساس تا کنون هزار میلیارد 

تومان از سیستم بانکی جذب شرکتها شده است.
وی به همکاری با بانک ها اشاره کرد و ادامه داد: ما باید بانک ها 
را وارد اکوسیستم فناوری جدید کنیم؛ صندوق توسعه ملی 
هشتصد تا نهصد میلیارد تومان به بانکها اختصاص داد تا به 
شرکتهای دانش بنیان واگذار کند، این اعتبارات باید با نرخ 
مناطق محروم یازده تا دوازده درصد محاسبه شود.به گفته 
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، اگر بانکها به این امر خود 
را متعهد نشدند، باید تا ســقف بهره 1۸درصد به صندوق 

توسعه ملی بازپرداخت کنند.
وی تصریح کرد: میزان عدد پرداخت شده از منابع صندوق 
توسعه ملی در بانکها برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان 
تا پایان سال ۹۷ حدود ۷۹ میلیارد تومان بوده که تنها به 
سه شرکت پرداخت شده بود؛ ولی از ابتدای سال تا کنون 
بیش از هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی جذب شرکتها 

شده است.

نتایج یک نظرسنجی حاکی از 
تمایل ۸۴درصــد مردم بین دو 
گزینه سرمایه گذاری در بورس 
یا بازار ارز، به بورس اســت. اما 
عواملی موجــب بی اعتمادی 
مردم به بورس شده و به همین دلیل جریان ورود سرمایه ها به 
بورس کند می شود. در برخی از کشورهای توسعه یافته بالغ بر 
۷۰ درصد جمعیت کشور در بورس سرمایه گذاری می کنند در 
حالی که این درصد در کشور ما ناچیز است.نوسانات هفته های 
اخیر بازار سرمایه نشان می دهد، عمدتا آنچه شاخص را مثبت 
و یا منفی می کند، تحت تاثیر رفتارهــای هیجانی برخی از 
تازه واردان به بورس به دلیل ناآگاهی آنها از این بازار است. به 
همین دلیل کارشناسان بورسی شرط رشد بورس و افزایش 
حجم آن را افزایش سطح سهام داران تازه کار و همچنین کسانی 

می دانند که به سرمایه گذاری در بورس عالقه مند هستند. بستر 
این آموزش به عقیده کارشناسان از طریق کارگزاری ها و با تغییر 
برخی از شیوه های مدیریتی در سازمان بورس، فراهم خواهد 
شد.به طور کلی از دید کارشناسان آنچه باعث اعتمادسازی به 
بورس می شود عبارت اســت از: ایجاد فضای مناسب در بازار 
سرمایه برای ورود به ســرمایه گذاران، ایجاد ابزارهای جدید 
در بورس، ورود به بورس از طریق واســطه های بورسی، مثل 
صندوق های ســرمایه گذاری، افزایش کارایی بازار سرمایه و 
همچنین کاهش رقابت منفی بانک ها با بازار سهام است.به گفته 
کارشناسان شرط اعتمادسازی برای بورس البته به پارامترهای 
دیگری هم بستگی دارد.به گفته کارشناسان بسیاری از مردم 
جامعه تصور می کنند که سود بانکی مطمئن است، در حالی که 
با نوسانات ارزی همان سود دریافتی از بانک ها هزینه می شود، 
در صورتی که اگر در خریداری ســهام عرضه اولیه شرکت ها 
اقدام کنیم می توان سودی باالی ۷۰۰ درصد را هم دریافت 
کرد. در چندماه اخیر بورس سودآورترین بازار کشور بوده است. 

»کسب و کار« ضعف مکانیزم تسهیالت دهی به دانش بنیان ها را بررسی می کند

گالیه   دانش بنیان ها   از   بانک ها

»کسب و کار« موانع اعتمادسازی برای بورس بررسی می کند

بی اعتمادی   مردم   به  بازار  سرمایه

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
در ماه های آینده تورم کنترل 

می شود
معاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه کشور با بیان اینکه با افزایش نرخ تورم ساالنه 
مواجه هســتیم، گفت در ماه های آینده روند نرخ 
تورم کاهش خواهد یافت.به گزارش ایلنا، در حاشیه 
بازدید از جــاده قزوین به رحیم آبــاد و  کالچای 
در پاسخ به این ســئوال که برای کاهش تورم ۴۰ 
درصدی برنامــه ای دارید، اظهار کرد: بر اســاس 
گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در 
حال کاهش است و در تیر ماه امسال حدود ۳ واحد 
نسبت به تیر ماه سال گذشته کاهش یافته است.
وی افزود: اما در ماه های قبــل، نرخ تورم نقطه ای 
افزایش پیدا کرده بــود که همچنان با افزایش نرخ 
تورم ساالنه مواجه هســتیم.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور ادامه داد: روند کاهش نرخ تورم در 
ماه های آینده بر روی نرخ تورم کل اثر خود را خواهد 

گذاشت و مجددا روند کاهنده خواهد داشت.

قائم مقام وزیر صمت اعالم کرد
بازگشــت تمام فعالیت های 

تنظیم بازاری به وزارت صنعت
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
تمام فعالیت های مرتبط با تنظیم بازار که در قالب 
قانون انتزاع، از وزارت صمت جدا شده بود، مجدد به 
این وزارتخانه باز خواهد گشت.به گزارش مهر به نقل 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حســین مدرس 
خیابانی گفت: طبق مصوبه جدید هیأت دولت مقرر 
شده است در تشکیالت جدیدی با عنوان قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمامی وظایف مرتبط 
با امور بازرگانی در این وزارتخانه متمرکز شود؛ بر این 
اســاس، در این مصوبه، همه وظایف محول شده به 
وزارت جهاد کشاورزی که طی قانون انتزاع در سال 
1۳۹1 انجام گرفته بود، مجدداً به وزارت صمت و با 
مســئولیت متمرکز قائم مقام وزیر منتقل می شود.

وی گفت: ۳ اصل اساسی تأمین مناسب، شبکه توزیع 
چابک و نظــارت کارآمد در فرآینــد تمرکز وظایف 
بازرگانی به دقت باید دنبال شود؛ البته در این میان، 
بالغ بر ۹۰ تا ۹۵ درصد تأمین کاالی کشــور توسط 
تولیدکنندگان داخلی انجام می گیرد و بخش عمده 
تأمین کاالی کشور بر عهده بخش خصوصی و بخش 
غیر دولتی اســت.وی حوزه اصناف را پرقدرت ترین 
شبکه توزیع کشور عنوان کرد و گفت: این بخش با 
بیش از ۳ میلیون واحد صنفی تحت پوشش و بالغ بر 
۷۵۰۰ اتحادیه صنفی، در حال فعالیت است.مدرس 
خیابانی ادامه داد: در شــرایط موجود و در راستای 
حمایت از بازار، خود شــبکه اصناف، تراز عملکردی 
و کاری خود را ارتقا بخشیده اند.وی یادآور شد: برای 
ایجاد یک شبکه توزیع پویا، زیرساخت های الزم در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال شکل گیری 
است که از جمله آن، می توان به راه اندازی سامانه های 

تخصصی و جامع در این بخش اشاره کرد.

 امضای 3 تفاهمنامه توسط شناسا 
از شرکت های گروه مالی پاسارگاد

در راستای توســعه فعالیت های مجموعه شناسا و 
هم افزایی با سایر ســازمان های مؤثر در اکوسیستم 
کارآفرینی کشور، سه تفاهم نامه همکاری مشترک 
بین تریگ آپ و مجموعه های فعال منتخب زیست بوم 
کارآفرینی به امضا رســید.با توجه به نقش آفرینی 
مجموعه شناسا در زیســت بوم کارآفرینی کشور و 
با هدف کمک به رشد و توســعه این فضا، مجموعه 
اقدامات موثری که هم راستا با چشم انداز بلندمدت 
این مجموعه است، برنامه ریزی و پیاده سازی می شود. 
از جمله این اقدامات برقراری تفاهم نامه هایی با نهادها 
و سازمان هایی است که به نوعی بخشی از این زنجیره 

ارزش بوده و خلق ارزش می کنند.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن خبر داد
انعقاد قرارداد تسهیالتی هزار 

واحد طرح اقدام ملی
محمد حسن علمداری، مدیر امور اعتباری بانک مسکن 
از انعقاد قرارداد میان ایــن بانک و دولت برای پرداخت 
تسهیالت به بیش از یک هزار واحد مسکونی در قالب 
طرح اقدام ملی خبر داد.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن-هیبنا، محمد حسن علمداری مدیر امور اعتباری 
بانک مسکن با اشــاره به پیگیری و همکاری دوجانبه 
دولت و شهرداری در راســتای اجرای طرح اقدام ملی 
با هدف سرعت گیری بازآفرینی بافت فرسوده سراسر 
کشور، اظهار کرد: با توجه به تاکید مدیر عامل محترم 
بانک مســکن در راستای اســتفاده از ظرفیت و توان 
حداکثری برای پرداخت تسهیالت به این طرح، بانک 

فعالیت خود برای اجرای این طرح را آغاز کرده است.

اخبار

بانک ها
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صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی 
کرده است که پس از پشت ســر گذاشتن دو سال سخت، 
نرخ رشد اقتصادی ایران از سال آینده میالدی مثبت خواهد 
شد.به گزارش مهر، صندوق بین المللی پول در گزارش جدید 
خود نیز مانند گزارش قبلی پیش بینی کرده است که پس از 
پشت سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی ایران 
از سال آینده میالدی مثبت خواهد شد. صندوق بین المللی 
پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری میالدی را همچنان 
منفی ۶ درصد پیش بینی کرده است.صندوق بین المللی 
پول در جدیدترین گزارش »چشــم انداز اقتصادی جهان« 
نرخ رشــد تولید ناخالص داخلی ایران در ســال ۲۰1۹ را 
بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی که در ماه آوریل )اواسط 
فروردین( منتشر شد، منفی ۶ درصد پیش بینی کرد.بر اساس 
گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در 
سال گذشته میالدی منفی ۳.۹ درصد بوده است که با توجه 
به شدت گرفتن تحریم های یکجانبه آمریکا، در سال جاری 
میالدی به منفی ۶ درصد خواهد رسید.با این حال، صندوق 
بین المللی پول در گزارش اخیر خود نیز مانند گزارش قبلی 
پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ رشد 
اقتصادی ۰.۲ درصدی را تجربه کند. تخلیه شدن اثر تحریم ها 
نقش مهمی در مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 
آینده میالدی ایفا خواهد کرد و بر اساس پیش بینی صندوق 

بین المللی پول، این روند مثبت دست کم تا سال ۲۰۲۴ ادامه 
خواهد یافت.صندوق بین المللی پول همچنین سایر اطالعات 
و آمارهای مربوط بــه اقتصاد ایران را در پایــگاه داده های 

»چشم انداز اقتصادی جهان« خود به روزرسانی کرده است:
سهم از اقتصاد جهان

در سال ۲۰1۹ سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان )بر 
مبنای قدرت خرید( به 1.۰۸ درصد خواهد رسید؛ در حالی 
که این رقم در ســال های ۲۰1۷ و ۲۰1۸ به ترتیب 1.۲۸ و 

1.1۹ درصد بوده است. 
سرمایه گذاری

بر اســاس برآوردهای صنــدوق بین المللی پول، نســبت 
سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰1۹ تقریباً 

۳۹ درصد )۳۸.۹۷( درصد خواهد بود. 
پس انداز ناخالص ملی

صندوق بین المللی پول نسبت پس انداز ناخالص داخلی به 
تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال ۲۰1۹ حدود ۳۸.۶ 
درصد پیش بینی کرده است که کاهش نسبتاً قابل توجهی 
نسبت به رقم سال گذشته آن )۴۲.۶ درصد( نشان می دهد.

تورم
نرخ تورم ایران که در سال ۲۰1۷ حدود ۹.۶ درصد بود، در 
سال ۲۰1۸ به ۳1.۲ درصد رسید و صندوق بین المللی پول 
در گزارش اخیر خود پیش بینی کرده است که نرخ تورم ایران 
در سال جاری میالدی به ۳۷.۲ درصد افزایش خواهد یافت 

و در سال های بعد شاهد روند نزولی نرخ تورم خواهیم بود.
واردات کاالها و خدمات

حجم واردات کاالها و خدمات به ایران که در ســال ۲۰1۸ 
حدود ۹.1۴ درصد نسبت به ســال قبل از آن کاهش یافته 
بود، طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول در سال جاری 
میالدی نیز 1۰.۵ درصد نسبت به ســال گذشته کاهش 

خواهد یافت.
صادرات کاالها و خدمات

سرعت کاهش صادرات ایران حتی بیشتر از سرعت کاهش 
واردات بوده اســت، به طوری که صندوق بین المللی پول 
پیش بینی کرده اســت که حجم صادرات کاالها و خدمات 
از ایران در سال جاری میالدی ۲۲.۶ درصد نسبت به سال 

گذشته کاهش یابد. 

بیکاری
نرخ بیکاری در ایران که در سال ۲۰1۷ حدود 11.۸ درصد 
بوده است، در ســال ۲۰1۸ به 1۳.۹ افزایش یافته و طبق 
گزارش صندوق بین المللی پول، انتظار می رود در سال جاری 

میالدی به 1۵.۴ درصد برسد.
درآمد و مخارج دولت

صندوق بین المللی پول درآمد عمومی دولت ایران را برای 
ســال ۲۰1۹ معادل 1۳.۴ درصد تولیــد ناخالص داخلی 
پیش بینی کرده اســت.از طرفی صندوق بین المللی پول 
مخــارج عمومی دولت ایران در ســال جــاری میالدی را 
نیــز 1۷.۴ درصــد تولید ناخالــص داخلــی پیش بینی 
کرده اســت. شــایان ذکر است که در محاســبات مربوط 
به بودجه عمومــی دولت )درآمــد و مخــارج عمومی(، 
 درآمدهــا و هزینه هــای شــرکت های دولتــی لحــاظ

 نمی شود.
بدهی دولت

بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، خالص بدهی 
دولت ایران در ســال ۲۰1۹ به بیش از ۶۶۹ هزار میلیارد 
تومان )معادل ۲۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت 
جاری( خواهد بود. این رقم در سال ۲۰1۸ حدود ۵1۶ هزار 
میلیارد تومان و در ســال ۲۰1۷ نیز ۴۲۷.1 هزار میلیارد 

تومان بوده است.

صندوق بین المللی پول اعالم کرد

رشد اقتصادی ایران در ۲۰۱۸ منفی، در ۲۰۱۹ مثبت
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سکه به 4 میلیون و 94 هزار تومان رسید
هر گرم طالی ۱۸عیار ۳9۶ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 4میلیون و 94 هزار تومان قیمت خورده است. قیمت طال در بازارهای جهانی طی روز جاری با افزایش نسبت  به 

دیروز به ارزش ۱425.۶ دالر مبادله می شود.در روزهای اخیر کاهش همزمان قیمت جهانی طال  با قیمت ارز در بازار داخلی، موجب شد تا قیمت طال و سکه در بازار داخلی کاهش چشمگیری 
را تجربه کند.به صورتی که هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار سبزه میدان از کانال 400 هزاری به ۳00 هزار تومان سقوط کرد هر چند طال زمان زیادی در این کانال باقی نماند. سقوط آزاد 

قیمت ها در انواع سکه نیز مشهود بود به طوری که قیمت سکه طرح جدید از کانال 4 میلیونی به ۳ میلیون برگشته بود.

موانع تسهیالت دهی به دانش بنیان ها
افشین کالهی، رییس هیات مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران

تسهیالتی که به شرکت های دانش بنیان داده می شود از اینرو برابر نیست که هزینه طرح و ایده ای مورد نظر برای سرمایه گذار با طرح ها و ایده های دیگر متفاوت است. اما برخی از شرکت های دانش بنیان راه ساده تری برای دست یابی به 
تسهیالت دارند که شاید برای همه دانش بنیان ها فراهم نباشد. بانک ها بر اساس توانایی و بازدهی مورد نظر طرح، مبلغی برای تسهیالت دهی به آن در نظر گرفته و پس از ارزیابی طرح به آن تسهیالت می دهند. طبیعتا کسانی که روابط بهتر 
و صمیمی تری با سیستم بانکی دارند، با سرعت بیشتری به تسهیالت مورد نظر خود دسترسی پیدا می کنند و این صرفا مربوط به شرکت های دانش بنیان نمی شود، بلکه برای خیلی از شرکت ها اتفاق می افتد. از سویی زمان دسترسی به این 
تسهیالت آنقدر  طوالنی و زمان بر است که یا فناوری مورد نظر عوض شده و یا متقاضی تسهیالت از دریافت آن منصرف می شود. مسئله اساسی در موضوع پرداخت تسهیالت به دانش بنیان ها این است که میزان این تسهیالت کافی نیست 

و موانع زیادی برای دسترسی به آن وجود دارد. به همین دلیل شرکت های دانش بنیان از فرایند تامین مالی و شیوه های تسهیالت دهی بانک  ها رضایتی ندارند.
آنچه باعث طوالنی شدن زمان تسهیالت دهی به شرکت های دانش بنیان است، ارزیابی های خیلی طوالنی و فرایند پیچیده اخذ وثیقه است در حالی که سیستم بانکی با همراهی تشکل ها قادر به انجام این ارزیابی ها است و البته با این کار 

زمان پرداخت تسهیالت به شرکت دانش بنیان کوتاه تر خواهد بود. طبق قانون ورود شرکت های دولتی به فعالیت های دانش بنیان ؛ تخلف آشکار است واین حوزه صرفا برای بخش خصوصی تعریف شده است. 

کارشکنی  بازارهای رقیب بورس
عباسعلی حقانی نسب، کارشناس بازار سرمایه

برای اینکه به بازار سرمایه اعتماد شکل بگیرد، باید ابهامات موجود بازار برای مراجعان از میان برود. مردم از ترس اینکه 
دچار زیان شوند به بورس وارد نمی شوند. بورس عمال بر شالوده درستی بنا نهاده نشده است. این بازار باید خود را بازتعریف 
کرده و آلودگی های آن اصالح شود. اولین جایی که در بازار سرمایه دچار مشکل اساسی است، نقطه اتصال مردم به بازار 
سرمایه است. جریان رقیب بازار سرمایه مثل بانک ها و سیستم بانکی  نقطه اتصال به بازار سرمایه را تخریب می کند. 
تنها کشوری که نقطه اتصال مردم با بازار سرمایه دچار اشکال است کشور ما ست، در هیچ جای دنیا نقطه اتصال به بازار 
سرمایه کارگزاران نیستند. بلکه  شرکت هایی این وظیفه را بر عهده دارند که مدیریت سرمایه گذاری را بر عهده گرفته و به 
عنوان نقطه اتصال شناخته می شوند. عنوانی که برای بحث مدیریت سرمایه گذاری انتخاب شده، عنوان مبهم و خاصی 
است که حتی مورد توجه متولیان هم نیست. اگر از مردم نظرسنجی کنیم، درصد کمی با نام سبدگردان ها آشنایی 
دارند. وقتی کسی پس انداز خرد و سرمایه خردی دارد، مدیران سرمایه گذاری را انتخاب می کند و منابع را در اختیار 
متخصص قرار می دهند و این مدیر سرمایه گذاری است که منابع فرد را در بازار سرمایه مدیریت می کند، بدون آنکه 
سرمایه آسیب ببیند. اما وقتی کارگزار حلقه اتصال به بورس است، از آنجایی که با سرمایه گذار تضاد منافع دارد، نتیجه 
خوبی از آن به دست نمی آید. منافع کارگزار در گردش معامالت است ولی منافع مردم در رسیدن به بازدهی است که 

این دو با هم همخوانی ندارد.
به دلیل همین تضاد منافع مردم به بازار سرمایه اعتمادی ندارند. در حالی که اگر متولیان بورس به این بپردازند و به 
درستی نقطه اتصال مردم با سرمایه گذار تعریف کنند؛ مردم به راحتی به بازار سرمایه اعتماد می کنند و منابع خود را 
به بارار سرمایه می آورند. در یک نظرسنجی نشان داده شده که کمتر از یک و نیم درصد منابع پس اندازی مردم در بازار 
سرمایه و این فاجعه است. لذت سرمایه گذاری در بازار سرمایه و سودآوری از آن برخالف سایر بازارها مثل سکه، طال و ... 
به قیمت تورم و کاهش قدرت خرید مردم نیست. اما البی کارگزاران و سیستم بانکی آنقدر سنگین است که مردم را از 

فضای مثبت سرمایه گذاری محروم می کند.

سرمقاله

  مرتضي عزتي، کارشناس اقتصادي
افزایش تعداد فقرا و پررنگ شــدن فقر مطلق در 
کشــور نشــان مي دهد بي ثباتي هاي اقتصادي 
موجب تشــدید فقر در جامعه شده است. به طور 
کلي چند عامل اساســي در پایین آمدن ســطح 
رفاه عمومي جامعه و عقب ماندن کشور از فرایند 
بهبود شاخص هاي رفاهي، اثرگذار بوده است. در 
کشور ما طي سال هاي گذشته سرمایه گذاري هاي 
زیربنایي به صورت مداوم و مســتمر و متناسب با 
رشد جمعیت صورت نگرفته و در سایر شاخص ها 

نیز رشدي به وجود نیامده است. اگر به بخش هاي 
اجتماعي و منابع انساني نگاه کنیم، پیشرفت هایي 
که کشــور در زمینه آموزشــي به ویژه در سطح 
آموزش متوسطه و عالي رخ داده با پیشرفت هاي 
تولید و ســرمایه گذاري قابل قیاس نیست. رشد 
سطوح آموزشي در کشور در حالي است که عرضه 
تولید متناســب با آن چیزي که انتظار مي رود، 

نبوده است.
 رفاه عمومي ارتباط مســتقیمي با قدرت خرید 

مردم و رابطه اي معکوس با خط فقر دارد. هرچه 
خط فقر پایین تر بیاید، رفاه مــردم افزایش پیدا 
مي کند. در غیر این صورت خــط فقر افزایش و 
سطح رفاه عمومي پایین مي آید؛ اما تورم مزمني 
که در اقتصاد کشور همیشه بوده و گاهي به شدت 
افزایش پیدا مي کند، قدرت خرید بنگاه ها و مردم 

را کاهش داده است. 
به همین دلیــل سیاســت هاي اقتصــادي در 
تقویت جنبه هاي رفاهي عاجــز مانده و تولید از 

رونق بخشي جا مانده است. نکته دیگري که روي 
رفاه تاثیرگذار بوده و بار مالي، روحي و اقتصادي 
دارد، نوســان هاي اقتصادي است که باعث شده 
استراتژي مداومي در ســطح اقتصاد کالن وجود 
نداشــته و به همین دلیل در ســطح خانواده ها 
 برنامه ریــزي بلندمدتي براي تامیــن نیازهاي

اساسي اتفاق نیفتد.
 پس درواقع ریشــه هاي اقتصادي و مشــکالت 
مربوط به نابه ساماني ها و بي ثباتي هاي اقتصادي 
است که عامل اصلي در کاهش رفاه عمومي جامعه 

شده است. 

تشدید  فقر  با بی ثباتی    اقتصادی

يادداشت
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در حال حاضر تأمین مواد 
اولیه برای صنایع پوشاک 
کشور بســیار سخت شده 
اســت. بــا وجــود تمام 
صحبت ها و مکاتبات هیچ 
گشایشی برای مواد اولیه واحدهای تولیدی به وجود 
نیامده و متأســفانه واحدهای تولیدی با مشکالت 
بسیاری روبه رو هســتند. دبیر کارگروه بررسی و 
پیگیری تأمین مواد اولیه پوشــاک بر لزوم مقابله 
جدی با بازار سیاه و واسطه ها در این حوزه تأکید کرد 
و گفت: حذف واســطه ها در بحث تأمین مواد اولیه 
واحدهای تولید پوشاک یک ضرورت است که در غیر 
این صورت در آینده نزدیک با کمبود نخ و گرانی این 
کاال مواجه خواهیم شد. محمد توکلی دبیر کارگروه 
بررســی و پیگیری تأمین مواد اولیه پوشاک با گله  
از برخی کارشکنی ها در روند فعالیت این کارگروه 
گفت: طی ماه های اخیر و با تشــکیل این کارگروه، 
منافع عده بســیاری به خطر افتاده و بازار ســیاه و 
واســطه هایی که تاکنون در این مسیر به سودهای 
بسیاری دســت می یافتند، از شرایط کنونی راضی 

نیستند و کارشکنی  می کنند.

وی درباره اقدامــات اخیر این کارگــروه در بحث 
تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی اذعان داشــت: 
توزیع بدون واسطه دو میلیون قطعه سوزن دستگاه 
جوراب بافــی با ۳۰ تا ۴۰ درصد زیــر قیمت، ۳۰۰ 
هزار متر پارچه و سه هزار تن نخ حاکی از آن است 
که حجــم قابل توجهی از این مواد اولیه به دســت 

تولیدکنندگان رســیده اســت آن هم درحالی که 
بخشی از این مواد مربوط به واردات بوده است. دبیر 
کارگروه بررســی و پیگیری تأمین مواد اولیه تولید 
پوشاک بیان کرد: ما بشدت مخالف واردات هستیم، 
به شــرطی که تولیدات داخلی کیفیت قابل  قبول 
داشته باشند، کما اینکه این کارگروه آمادگی خود را 

برای خرید مواد اولیه ایرانی اعالم می کند.او به نفوذ 
برخی کارخانه های ریسندگی که ۴۰ درصد کل نخ 
کشور را تولید می کنند در راستای تعطیلی کارگروه 
بررســی و پیگیری تأمین مواد اولیه پوشاک اشاره 
کرد و گفت: کارخانه هایی که توان تولید نخ مرغوب 
برای تولیدکنندگان را ندارد به تعداد انگشتان دست 

هم نمی رسد.
توکلی تصریح کرد: با تــداوم این وضع و اصرارهای 
بی مورد و کارشکنی های موجود، در آینده نزدیک 
با کمبود نخ و گرانی این کاال مواجه خواهیم شد.او 
تأکید کرد: افــرادی که برای تأمین مــواد اولیه با 
کارگروه همکاری نمی کنند، مخالف شفاف سازی 
هســتند چرا که تا پیش  از این کارخانه دار پارچه را 
به  واســطه می داد و بعد از دو سه دست چرخیدن 
توســط  واســطه باقیمت اصلی بــه تولیدکننده 
نمی رســید اما امروز با تشــکیل این کارگروه مواد 
اولیه بــا قیمت واقعــی به دســت تولیدکنندگان 
می رسد. کارگروه بررســی و پیگیری تأمین مواد 
اولیه تولید پوشــاک از سال گذشــته تشکیل  و بر 
این اساس قرار شــد واردکنندگان و تاجران با ارائه 
تعهد بــه این کارگــروه اقدام به دریافــت و توزیع 
ملزومــات وارداتی کنند تــا کاالهایی همچون نخ 
 و پارچه بدون واســطه در اختیــار تولیدکنندگان 

قرار گیرد.

بر اســاس گــزارش های 
منتشر شده تا سال ۲۰۲۰ 
قیمت ارزهــای دیجیتال 
مانند بیــت کوین خیلی 
باالتر از امــروز خواهد بود 
و همین امر ضرورت تهیه رمزارز ملی و به رسمیت 
شناخته شدن استفاده از ارزهای دیجیتال را بیش 
از پیش آشــکار می کند. این اتفاق تا جایی مهم 
جلوه کرده است که مســئوالن کشور نیز در هفته 
های اخیر اظهــار نظرهای بســیاری در رابطه با 
ارزهای دیجیتال کرده اند و برنامه های مثبتی نیز 

برای قانونی شــدن آن دارند. اما در این بین گویی 
نظام بانکی مقاومت بسیاری در برابر رسمیت یافتن 
ارزهای دیجیتال دارد و اقدامات انجام شده در این 
رابطه را دخالت و ورود به حوزه اختصاصی خود می 
داند. در بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز به وضوح 

شاهد این اتفاق بوده ایم.
»بیت کوین« پولی است غیر متمرکز که در حوزه 
تســلط دولت ها و بانک های مرکزی قرار ندارد و 
ارزش آن وابسته به مجموعه کاربرانی است که از 
آن برای داد و ستد و ســرمایه گذاری استفاده می 
کنند. همین ویژگی را شــماری از صاحبنظران، 
یک امتیاز مهم برای »بیت کوین« به شــمار می 
آورند. اما در رسانه ها و سایت های ایرانی توجه به 
این پدیده باال گرفته و انتشار نوشته های آموزشی 

درباره آن به گونه ای چشمگیر رو به افزایش میرود. 
ناصر حکیمی معــاون فنآوری هــای نوین بانک 
مرکزی درباره دو نگرانی عمــده مقام های بانکی 
ایران در برابر پدیده »بیت کوین« )و دیگر پول های 
دیجیتال( تاکید کرده است که نخست نوسان های 
شدید آن که به ســر در گمی فعاالن بازار مالی و 
سیاستگذاران پولی منجر شده، و دوم هجوم فعاالنه 
سوداگرانه به بازار این گونه پول ها است که، به گفته 
اقای حکیمی، زمینه تازه ای را برای »فعالیت های 
هرمی« فراهم کرده است. در همین رابطه معاون 
فنآوری های نوین بانک مرکــزی میگوید که این 
نهاد »هنوز بیت کوین را به عنوان یک ارز رسمی 
به رسمیت نشناخته اســت. در نتیجه بیت کوین 
می تواند بستر مال باختگی عده ای را فراهم کند.«

او در همان حال به صراحت می گوید که »سیاست 
گذار هنوز بــه تصمیم نهایــی در پذیرش یا عدم 
پذیرش« بیت کوین نرســیده اســت. به رغم این 
هشــدار ها، اقای حکیمی می پذیرد که »احتمال 
تقلب در ساختار بیت کوین نزدیک به صفر است.« 
اگر گفته های معــاون فنآوری هــای نوین بانک 
مرکزی را مــالک قرار دهیم، به نظر میرســد که 
مقام های پولی ایرانی هنوز نمی دانند چه سیاستی 
را باید در برابر بیت کوین« در پیش بگیرند. او از یک 
طرف میگوید که بانک مرکزی »هنوز بیت کوین 
را به عنوان یک ارز رسمی به رسمیت نشناخته«، 
ولی از طرف دیگــر اضافه میکند : »تــا زمانی که 
سیاســتگذاری صورت نگیرد، نمی توانیم بگوییم 

خرید و فروش )بیت کوین( ممنوع است یا خیر«.

بخش خصوصی   با    ارز آزاد   هم     نمی تواند   مواد   مورد     نیاز  خود   را   تهیه  كند

کارشکنی  واسطه ها   در تأمین مواد   اولیه    تولید   پوشاک

سیاست گذار  هنوز به تصمیم نهایی در پذیرش یا عدم پذیرش بیت كوین نرسیده است

وقت کشی  در ساماندهی رمزارزها

باید به دنبال رمز ارز ملی باشیم
محمدرضا فروزنده، مدیرکل توسعه بخش متن باز سازمان فناوری اطالعات

از زمانی که رمزارزها برای اولین باز ظهور کردند هدف از تشکیل آنها کنار زدن واسطه ها عنوان شد. یعنی در سال ۲۰۰8 و از بدو راه اندازی این پول های دیجیتال هدف بر این شد که در تمام شبانه روز بتوان معامالت را بر بستر 
این ارزهای دیجیتال انجام دارد. بنابراین از هدف شکل گیری این اتفاق می توان متوجه شد که یکی از جذابیت های بیت کوین توانایی این رمزارز در کنار زدن نظام بانکی خواهد بود. این بدان معناست که هدف این بود که بانک 

ها و واسطه ها را کنار بزنند و بتوانند هر وقت که بخواهند و در هر ساعت از شبانه روز دو یا چند فرد با یکدیگر مبادله کنند. همین اتفاق شاید دلیلی برای عدم تمایل بخش بانکی کشور با راه اندازی این سیستم باشد. 
البته اقداماتی در چند ماهه اخیر و با توجه به فراگیری و استقبال از این رمزارزها به خصوص بیت کوین انجام شده است که در راستای به رسمیت شناخته شدن آن است. البته مهم ترین اقدام در این راستا می تواند تهیه رمزارز 
ملی باشد که باید در راه اندازی آن سرعت عمل بیشتری به خرج داد. اهمیت این رمزارز ملی این است که مختص به ایران است و می توان در معامالت بین المللی آن را به نام ایران ثبت و استفاده کرد. باید به دنبال رمز ارز ملی 
باشیم. در حال حاضر هم ایران به دنبال این رمزارزاست و به رغم اینکه این رمزارز در مقایسه با نمونه های خارجی بسیار کوچک و ضعیف است اما با این وجود امر خوب و مثبتی است زیرا می تواند تعامالت بانکی را تسریع کند و 

هزینه های بانکی را کاهش و سرعت تبادالت را افزایش دهد.

امکان فعالیت از تولید کننده داخلی پوشاک گرفته شده است
مجیدافتخاری، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

 صنعت پوشاک یکی از مهم ترین صنایع کشور است که در صورت تامین نیازها و رسیدگی به آن می تواند در بسیاری از موارد کمک حال اقتصاد شــود. امروز در شرایطی قرار داریم که نهایت بی مهری به این صنعت 
می شود و تولیدکننده ایرانی از کوچک ترین حق خود در تامین مواد اولیه نیز برخوردار نیست. صنعت پوشاک باید جزو اولین صنایعی باشد که به خودکفایی می رسد چراکه پوشاک در حال حاضر سهم زیادی می تواند 

در اشتغالزایی و رشد اقتصادی داشته باشد. 
متاسفانه تولیدکنندگان پوشاک از ابتدایی ترین حق خود که مواد اولیه و سهولت تامین آن است بی بهره اند. اوضاع تامین مواد اولیه به اندازه ای بحرانی است که اگر نتوان راه حلی قطعی برای آن پیدا کرد باید عطای 
صنعت پوشاک را به لقای آن بخشید. این مشکل در ۴۰ سال گذشته برای صنایع کشور سابقه نداشته و بحرانی ترین وضعیت را سپری می کنیم. مواد اولیه درگیر و دار واسطه ها و دالالن قرار دارند و تولید کنندگان مجبور 

هستند با پرداخت هزینه های بسیار باال مواد اولیه را تهیه کنند و تولید را به هر قیمتی ادامه دهند.
شرایطی به وجود آمده که بخش خصوصی حتی نمی تواند با ارز آزاد مواد مورد نیاز خود را تهیه کند. در حال حاضر کف کارخانه مواد اولیه کافی وجود ندارد و تنها تولیدکننده رنج این اتفاق را به جان می خرد و کسی خود را 
موظف به پاسخگویی نمی داند. پایان صنعت پوشاک با وجود ادامه این شرایط نزدیک است و به جای اینکه خودکفایی اتفاق بیفتد باید فاتحه این صنعت را برای همیشه خواند. دولت می توانست در شرایط فعلی با حمایت 
از تولید کنندگان داخلی بستر الزم را برای توسعه آنها به کار گیرد. تحریم همیشه یک شرایط مناسبی را برای پیشرفت تولید کننده داخلی فراهم آورده است، اما در شرایط فعلی تحریم های داخلی در کنار تحریم های 

خارجی امکان فعالیت را برای تولید کننده داخلی گرفته است. به نوعی همه تصمیم ها سیاسی شده و کسی توجهی به رفع مشکالت تولیدکنندگان ندارد.
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رئیس اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران تهران با ابراز 
تاسف از ورود و تداخل بسیاری از مراکز در  حوزه فعالیت 
صنف متبوع خود گفت: متاسفانه همه ارگانها، سازمانها  و 
وزارت خانه ها از جمله آموزش و پــرورش در حرفه و کار 
صنف عکاسی  ورود و تداخل کرده اند.زعفر یاوری بلوک 
آبادی رئیس اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران تهران 
با بیان اینکه در امور یکدیگر مداخله و تداخل نکنیم گفت: 
ســابقاً همه دوربین های عکاســی آنالوگ بود اما اکنون 
که دیجیتال شــده و کارت می خورد تمامی دوربین ها و 
تجهیزاتمان را به روزرسانی کرده و همه امکانات بکار گرفته 
شده از باالترین متد ها و دســتگاهها برخوردار است اما 
متاسفانه تمامی سازمانها برای خود به طور مستقل داخل 
سازمان یا ساختمان مرکزی با بکار گیری یک فرد عکاس 
بدون مجوزی از اتحادیه مبادرت به کار عکاسی می کنند.

او افزود: این واحدها در داخل سازمان ها نه تنها کار اداری 
و عکســهای اداری را می گیرد بلکه عکسهای پرسنلی و 
دیگر امور محوله در  مورد عکاسی را نیز انجام می دهد و 
به مثابه این است که انگار یک واحد صنفی بدون پروانه در 
آن سازمان مشغول است بدون اینکه اخطار دریافت کند 
یا عملکردش مود نظارت باشد، اکنون با طیف وسیعی از 
این دست روبرو هستیم و عکاسانی که دارای واحد صنفی 
هستند و تمامی امور قانونی را انجام می دهند باید بیکار 
بمانند و یا اینکه پس از ۵۰ سال تغییر شغل و از صنف خارج 
شوند این ظلم است که به این صنف سالهاست روا داشته 
اند.یاوری بلوک آبادی در ادامه با تاکید بر اینکه همه صنوف 

باید یکدیگر را درک و به هم کمک کنند گفت: تاالرهای 
پذیرایی زمان مراجعه متقاضی اجاره تاالر مبادرت به طرح و 
ارائه سرویس عکاسی به متقاضی می کنند که این نیز ظلم 
به همکار است چرا که ما همه مجموعه صنوف باید در این 
شرایط بد اقتصادی وضع یکدیگر را در نظر بگیریم نه اینکه 
فقط به فکر سود و منفعت خود باشیم سابقاً تاالرها تنها به 
ارائه سرویس مربوط به خود به مشتری بودند اما اکنون با 
افزایش آپشن های خدمات به مشتری با جلب نظر مشتریان 
آنها را به سمت قبول ارائه ســرویس که از جمله عکاس و 
فیلمبردار است سوق می دهند که بارها در این خصوص با 
ریاست محترم اتحادیه تاالرداران به بحث و گفتگو نشسته 
ایم که ایشان نیز تالش در همکاری را داشته اند اما صنوف 
فعال به هیچ وجه رعایت نمی کنند.وی افــزود: از دیگر 
دستگاههایی که خود عکاس استخدام کرده  اند می توان 
به دفاتر پیشخوان دولت، گذرنامه و گواهینامه و کارت ملی 
اشاره داشت که متاسفانه عکسهایشان نیز بدون کیفیت و 
بدون رضایت صاحبان عکس  چاپ می شود.رئیس اتحادیه 
عکاسان و فیلمبرداران ضمن اظهار نگرانی از شرایط اعضای 
صنف تصریح کرد: به داد عکاسان صنف عکاسی برسید که 
تهدید ورشکستگی و ترک کار از سوی این قشر هنرمند 
و زحمت کش با تمام وجود احســاس می شود این طیف 
وسیع به همراه خانواده هایشان، جمعیت عظیمی از کشور 
را تشکیل می دهند بگذارید که هر کســی روزی خود را 
بخورد و کار خود را انجام دهد، انصاف را شرط کار کنیم و به 

روزی خود قانع باشیم.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه یکی از وظایف 
اتاق  های اصناف حمایت از حقوق مصرف کننده است 
گفت: از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست دارم 
زمان صدور اجازه واردات کاال یا تولید حتما خدمات 
پس از فروش آن کاال را لحاظ کنند و وارد کننده و تولید 
کننده را متعهد و ملزم به ارائه خدمات پس از فروش 
نمایند که این نوع مدیریت و نظــارت بر عهده اتاق 
اصناف نیست.قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف 
تهران بیان کرد: نکته مهم وجود و عملکرد بازرسی 
در اتاق اصناف و اتحادیه هاست که به جهت برخورد 
با متخلفان صنفی  در نهایت بــه حمایت از مصرف 
کننده منجر می شود؛ لذا از وزارت صمت درخواست 
دارم که زمان صدور اجازه واردات کاال یا تولید حتما 
خدمات پس از فــروش آن کاال را لحاظ کنند و وارد 
کننده و تولید کننده را متعهد و ملزم به ارائه خدمات 
پس از فروش نمایند که این نوع مدیریت و نظارت بر 
عهده اتاق اصناف نیست.فراهانی با اشاره به واردات و 
صادرات کاال و نقش اتاق اصناف بیان داشت: استفاده 
از پتانســیل اتاق اصنــاف در واردات کاالها مغفول 
مانده، متاسفانه دســتگاههای متولی صدور مجوز 
واردات کاالها هرگز از اتاق اصناف استعالم ضرورت و 
وجوب واردات کاالها را نمی گیرند در حالیکه اصناف 
بزرگترین فراکسیون و خانواده فعال اقتصادی با بیش 
از سه میلیون واحد صنفی در سراسر کشور هستند 
.او  تاکید کرد: خانواده اصناف با در برگرفتن بیش از 
۴۰۰ اتاق اصناف در سراسر کشــور و بیش از 8 هزار 

اتحادیه بیشتر از هر مرکز و سازمانی با کمبودها، نیازها 
و فراوانی کاال آشنا و خبره حوزه مورد نظر هستند؛ لذا 
این طیف وسیع  همیشه، آمادگی خود را برای ارائه 
تجربیات، فن و مهارت و اطالعــات در زمینه انواع و 
اقسام کاالی مصرفی در کشور اعالم داشته؛ اما  وزارت 
خانه های مربوط ه حاضر به اســتفاده از کارشناسی 
بدون توقع اصناف نیســتند.فراهانی با ابراز تاسف از 
وضعیت موجودی برخی از کاالها گفت: متاســفانه 
کاالهایی به کشور وارد می شود که به آن نیاز نداریم در 
حالی که می توان از این پتانسیل قوی و بازوی بسیار 
قدرتمند در کنار دولت اســتفاده کرد تا با همکاری 
یکدیگر در این حوزه ها  بتوانیم تمامی مشــکالت 
را کنترل و نظارت کنیم.رئیس اتــاق اصناف تهران 
تصریح کرد: کاال در کشور به اندازه کافی وجود دارد 
آنچه بیش از حد نگران کننده است این که اجناس 
در خانه هادپو شده اســت؛ لذا مردم دست به دست 
هم دهند و کاالها را انبار نکنند که این کار از بسیاری از 
نگرانی ها می کاهد.فراهانی در خصوص صدور مجوز 
در کشــور جهت تولید بیان داشت: تولید کنندگان 
کوچک در حوزه تولید زیــر مجموعه های اتاق های 
اصناف هستند که تحت نظارت اتحادیه های تولیدی 
مجوز فعالیت اخذ می کنند در گذشته در همه حوزه 
های تولید و توزیع، صدور مجوز بسیار طوالنی بود اما 
اکنون با توجه به آماده بودن تمامی مدارک مورد نیاز 
 برای صدور مجوز ،تنها در کمتر از دوماه پروانه صادر

 می شود.

طبق اعالم شرکت ملی پست، ۷۷۰ هزار کارت 
سوخت در باجه معطلی پســت مانده است و با 
توجه به لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی از 
۲۰ مرداد، درصورت مراجعه افراد، در اختیارشان 

قرار می گیرد.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اخیرا اعالم 
کرد که اتصــال کارت بانکی به کارت ســوخت 
اجرایی نمی شــود و کارت بانکی زمانی قابلیت 
اجرایی دارد که ســهمیه بندی اعمال شــود که 
در حال حاضر نیز برنامه ای برای ســهمیه بندی 
بنزین وجود ندارد؛ به همین دلیل اســتفاده از 
کارت ســوخت شــخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه 

اجباری شده است.
در این راســتا محمدرضا قــادری - عضو هیات 
مدیره شرکت ملی پســت درباره ی کارت های 
سوختی که در این شــرکت مانده است، گفت: 
در یک برهه چون تغییر سیاســت وجود داشت 
و تصمیم به اتصال کارت بانکی به کارت سوخت 
گرفته شــده بود، عالقه ی چندانــی به دریافت 

کارت سوخت وجود نداشت و مردم هم استقبال 
نداشــتند، به همین دلیل تعدادی از کارت های 
سوخت نزد ما مانده اســت، اما ظاهرا در آخرین 
اتفاقی که افتاده، اعالم کردند که افراد باید کارت 
ســوخت ها را بگیرند.وی همچنین خاطرنشان 
کرد: نهاد تصمیم گیرنده پاالیش پخش است و هر 
زمان اعالم کند ما آمادگی توزیع داریم. همچنین 
کارت سوخت هایی که نزد شرکت پست هست، 
درصورت مراجعه ی افراد، طبق روال گذشته در 

اختیارشان قرار دهیم.
بنا بر اعالم شــرکت ملی پســت، تا آخر تیرماه 
ســال جاری، ۷۷۰ هزار کارت سوخت در باجه 
معطلی پســت مانده اســت، بدین معنا که این 
کارت های ســوخت بــرای صاحبانش ارســال 
شده اما تحویل گرفته نشــده و به همین دلیل 
به پســت بازگشــته اســت. این کارت ها طبق 
قرارداد پســت چند ماه در این شرکت می ماند 
 و پس از آن به شــرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی برمی گردد.

یکی از شــرکت های دانش بنیان توانسته است نرم افزاری به 
عنوان دستیار هوشمند سازمانی تولید کند. این دستیار در 
کامل ترین حالت خود عالوه بر اینکه توانایی گفت وگو با انسان 
را دارد می تواند صحبت آنها را متوجه شده و پاسخ مناسب ارائه 
دهد.یکی از شرکت های دانش بنیان توانسته است نرم افزاری 
به عنوان دستیار هوشمند سازمانی تولید کند. این دستیار 
که نوعی چت بات هوشمند محسوب می شود، در کامل ترین 
حالت خود عالوه بر اینکه توانایی گفت وگو با انسان را دارد می 
تواند صحبت آنها را متوجه شده و پاسخ مناسب ارائه دهد.این 
چت بات ها به هیچ عنوان پاسخ نادرست نمی دهند و یکی از 

راهکارهای نوین برای ارتباط با مشتریان محسوب می شوند.
شرکت دانش بینانی که در زمینه تولید این چت بات فعالیت 
می کند، توانسته چت باتی ارائه دهد که کمک به سازمان های 
ایرانی و شرکت هایی که مشتریان فارسی زبان دارند، نماید. 
این ســامانه از آخرین تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده 
می کند.شخصی سازی اپلیکیشن موبایل، ارائه وب سرویس 
برای یکپارچگی، طراحی نرم افزار گرافیکی و نصب و راه اندازی 
درون سازمانی از ویژگی های این دستیار هوشمند سازمانی 
است.این شرکت دانش بنیان تاکنون محصوالتی برای پردازش 

گفتار، تحلیل تصویر و متن و ویدئو را ارائه کرده است.

هوش مصنوعی به کمک پردازش محاسبات کسب وکار می آید

دستگاههای دولتی حاضر به استفاده از نظرات كارشناسی اصناف نیستند

لزوم استعالم از اتاق اصناف برای صدور مجوز واردات کاال

۷۷۰ هزار کارت سوخت همچنان معطل در پست

ورشکستگی و ترک كار این قشر هنرمند و زحمتکش را تهدید می كند

ورود و تداخل تمام ارگانها و سازمانها در کار عکاسان 
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ليبرا، رمزارز جديد فيسبوك چه ويژگي هايي دارد؟
ليبرا يك ارز ديجيتال جديد براساس تكنولوژي بالك چين است كه توسط 
فيسبوك طراحي شده است. اين رمزارز قرار است به عنوان ارز درون برنامه اي 
توسط 2.7 ميليارد كاربر فيسبوك، اينستاگرام و واتس اپ استفاده شود. از 
طريق اين كريپتو مي توان انتقال پول بين كشورها را سهولت بخشيد و خريد 
اينترنتي انجام داد يا مبلغي را به صورت خيريه اهدا كرد. براي اين پرداخت ها 
نيز به زودي كيف پولي به نام كاليبرا معرفي خواهد شد. فيسبوك از طريق 
پخش كردن اين كيف پول ديجيتالي بين كاربرانش و سپس ارائه خدماتي از 
قبيل سرمايه گذاري يا وام دادن، كسب درآمد خواهد كرد. به سادگي مي توان 
متوجه شد كه ليبرا چطور بين افرادي كه حساب بانكي ندارند يا افرادي كه در 
كشورهاي درحال توسعه زندگي مي كنند، فراگير خواهد شد. ماموريت ليبرا 
ساده كردن دنياي مالي و بهبود زيرساخت هاي اقتصادي است كه مي تواند 
به ميليون ها انساني كه امروز همچنان حســاب بانكي ندارند، كمك كند. 
پولي كه براي مهاجرها ارسال مي شود عمده بازار هدف اين پروژه است. طبق 
گزارش بانك جهاني، ساالنه 500 ميليارد يورو با هزينه اي بسيار سنگين از 
كشورهاي ثروتمند به كشــورهاي فقير انتقال داده مي شود. ليبرا توسط 
يك گروه خصوصي و مســتقل به نام انجمن ليبرا كه در سوئيس قرار دارد 
مديريت خواهد شد. در حال حاضر اين انجمن 29 عضو دارد كه شامل اسامي 
بزرگي مثل فيسبوك، اوبر، اسپاتيفاي، پي پال، ويزا و ebay مي شود. هدف 
اين انجمن اين اســت كه تا زمان رونمايي از اين ارز ديجيتال، اين انجمن 
100 عضو داشته باشد. انجمن ليبرا به صورت منظم رمزارز ليبرا را كنترل 
و مديريت مي كند تا ثبات داشته باشد. براي هر واحد از اين رمزارز كنترل 
كامل وجود دارد و زماني كه به پول واقعي )دالر، يورو و ين( تبديل بشود، اين 
كنترل از بين خواهد رفت. با وجود اينكه رونمايي از ليبرا در سال 2020 انجام 
مي گيرد اما تاكنون اين رمزارز واكنش هاي زيادي از سمت سياستمداران 
و افراد مختلف دريافت كرده است. بسياري از اين واكنش ها مثبت هستند 
ولي در ميان آنها واكنش هاي منفي و بدبينانه نيز وجود دارد. حتي از كلمات 
»كورپوريتوكراسي« براي تعريف اين كريپتو اســتفاده شده كه اين كلمه 
داراي بار معنايي منفي اســت و به معناي شركت ساالري است. ليبرا مانند 
بيت كوين و... يك كريپتو نيست. ازآن جايي كه كريپتوكارنسي ها ناشناس، 
شفاف و غيرمتمركز هستند پس طبق گفته فيســبوك، ليبرا يك كريپتو 
نيست؛ چراكه هيچ كدام از اين ويژگي ها را ندارد. اين ارز از مدل كسب وكاري 
فيسبوك پيروي مي كند، براي استفاده دنياي بيروني بسته است و تقريبا 
هيچ حريم شخصي براي كاربرانش ندارد. از طرفي انجمن ليبرا 100 عضو 
بيشتر ندارد و تمام زيرساخت ها و تكنولوژي اين پروژه در اختيار فيسبوك 
است. ليبرا يك بالك چين واقعي نيست. با بررسي ليبرا متوجه خواهيم شد 
كه استفاده واقعي از بالك چين رخ نداده است. ليبرا يك مورد خيلي خاص از 
بالك چين است كه فقط يك بلوك دارد و تمام تراكنش ها مثل يك ديتابيس 
ساده در آن ذخيره مي شوند. هيچ كســی از اين ديتا اطالعاتي ندارد و آنها 
تنها در اختيار فيسبوك قرار دارند. ليبرا يك ارز ديجيتالي خصوصي است. 
برخالف رمزارزهاي شناخته شده مثل بيت كوين، ليبرا مملو از دارايي هاي 
مالي مثل وام هاي بانكي و پول هاي بي پشتوانه است. به همين جهت ليبرا 

بيشتر شبيه يك ارز ديجيتالي خصوصي است. 

جايي براي بانك ها نيست
بعضي ليبرا و فيسبوك را مثل يك بانك معمولي در نظر مي گيرند؛ اما با وجود 
امكان جابه جا كردن سريع پول توسط اين ارز، در حقيقت فيسبوك سادگي و 
راحتي دنياي ديجيتال را با ساختار بانكي تركيب مي كند. چه كسي مي داند 
فيسبوك براي آينده اين ارز چه برنامه اي دارد؟ به نظر مي رسد در آينده اي 
نزديك فيسبوك قابليت هايي مثل اعتبار و غيره را به اين پروژه اضافه كند. 
در اين صورت فيسبوك شروع به توليد يك نوع پول مي كند. يك بانك را با 

2.4 ميليارد كاربر تصور كنيد؛ يك زمين بازي بي مرز. 

نياز ضروري به كنترل و نظارت
زماني كه فرايندي مثل توليد ارزي شبيه ليبرا در بستري به نام فيسبوك كه 
كاربران بسيار زيادي دارد شروع مي شود، ريسك هايي به همراه دارد. در اين 
مورد به نظر مي رسد هم مقامات نظارتي بانكي و هم مسئوالن پولي بايد وارد 
عمل شوند. تصور كنيد كه ليبرا معرفي و شروع به كار كرده است. نياز است 
تا مقدار پول واقعي دالر، يورو و ين وجود داشته باشد كه تعادل حفظ شود. 
اين ميزان پول بايد با ســرمايه گذاري دولتي يا شركت هايي ديگر به دست 
بيايد. حاال تصور كنيد اين ميزان پول افزايش پيدا كند و قدرت ليبرا بيشتر 
شود. در اين صورت ضربه بزرگي ممكن است به سيستم مالي وارد شود. اگر 
ليبرا با موفقيت شروع به كار كند، دستگاه هاي نظارتي پرداختي و مالي بايد 
وارد عمل شوند و نظارت هاي كافي را داشته باشند. همچنين هرچه زودتر 
بايد مشخص شود كه ليبرا چيست؛ يك نوع ارز است؟ نوعي سرمايه گذاري 
است؟ يا چيزي كامال متفاوت از اين موارد. اساس كار ليبرا يك تكنولوژی 

خاص براساس بالك چين است.

آگاهی

ايجاد اشتغال، 
د  ر و هــا ر

مشــاغل اينترنتي 
استارت آپ هاست.  و 

نت برگ، ديوار، ديجي كاال، اسنپ 
و ســاير مجموعه هاي اينترنتي 
كه در حوزه كســب وكار فعال 
هستند، اســتارت آپ به شمار 
مي آيند. در اين ميان بزرگ ترين 

استارت آپ كه جزو نخستين ها نيز 
به حســاب مي آيد، گوگل است. به طور 

كلي كسب و كارهايي را كه با كمك گرفتن 
از فناوري پيشــرفته و اينترنت پا به عرصه 

گذاشته اند، مي توان استارت آپ ناميد كه يك پديده 
جهاني اســت. اين تكنولوژي پيشرفت چشمگيري داشته 
و افراد زيادي را به كار مشــغول كرده است. به همين خاطر 
اتفاق مهمي است كه مي تواند در شرايط فعلي كشور جوانان 
را از شــر غول بيكاري نجات دهد و راهكار بسيار مثبتي 
براي اين بحران باشد. اما درحالي اســتارت آپ ها در دنيا 
جايگزين تجارت هاي سنتي شــده اند كه اين فناوري نو در 
 ايران با وجود ظرفيت هاي باالي ايجاد شــغل هنوز متولي

 مشخصي ندارد. 

حل بحران بيكاري با ايده هاي استارت آپي
چندي پيش بود كه بلومبرگ در خبري اعالم كرد كه مالك 
يكي از بزرگ ترين اســتارت آپ هاي چيني يك شبه 2.8 
ميليارد دالر سود كرده است. رقمي كه براي اقتصاد چين كه 
با روي كارآمدن دونالد ترامپ در آمريكا درگير است، عددي 

رويايي است. 
گزارش ها نشــان مي دهد كه با ارزش ترين شــركت هاي 
اينترنتي جهــان، كمپاني گوگل بــــا ارزش 41۰ ميليارد 
دالر متعلق به كشــور آمريكاســت. دومين شركت علي 
بابــا در چيــن بــا ارزش 2۰۰ ميليــارد دالر و در رتبه 
 ســوم هم كمپاني آمــازون بــا 18۶.9 ميليــارد دالر

 قرار دارد. 
در ايران شــركت ديجي كاال با ارزش 1۵۰ ميليون دالر در 
صدر است و بعد از آن، آپارات و كافه بازار هركدام به ارزش 
3۰ ميليون و 2۰ ميليــون دالر در مراحل بعدي قرار دارند. 
كسب و كار اينترنتي سابقه چندان طوالني در جهان ندارد 
اما با سرعتي كه در پيش گرفته، پيش بيني ها حكايت از آن 
دارد كه تجارت سنتي در آينده دنيا، ديگر جايي ندارد. به 

كت ها جز حجم باالي درآمدزايي، اين  شر
در اشتغال زايي هم سرآمد شده اند. استارتاپ ها 
حتي در كشورهاي درگير فقر، جنگ و خشونت 
نيز توانسته اند درآمدزايي كرده و شغل ايجاد 

كنند. 

استارت آپ هاي نوپا در ايران
سابقه فعاليت كسب و كارهاي اينترنتي در 
ايران نيز چندان زياد نيست. شايد كمتر از 
يك دهه؛ اما در همين مدت آنچنان پيشرفت 
داشته اند كه مي توان از ظرفيتي كه در اقتصاد 
ايران ايجاد كرده اند، اســتفاده كرد. هرچند كه 
گروهي معتقدند كه آنچه در ايران اجرايي شــده، كپي 
نرم فزارها و آپ هاي خارجي است، با اين حال همين كپي ها 
هم توانسته اشــتغال مناســبي ايجاد كند. طي سال هاي 
اخير، اين نوع كسب و كار در ايران نيز با اقبال مواجه شده 
است و علت آن به وجود نخبگاني در اين حوزه بازمي گردد 
كه ابتكارات خوبي داشــته و جذب اين نوع كســب و كار 
شــده اند كه اين موضوع درباره حوزه هايي مانند آي تي و 
تكنولوژي هاي انفورماتيك چشــمگيرتر بوده اســت. با 
اين وجود پيشرفت اســتارت آپ ها در ايران، اقتصاددانان 
را نگران كرده اســت؛ نگراني از اين جهت كه دولت مانند 
ديگر حوزه ها، وارد اين حوزه شــود و جريان پيشــرفت 
را كه به صــورت خودجوش به وجود آمده اســت، متوقف 
 ســازد. اتفاقي كه چندي پيش در رابطه با رقيب اســنپ

 از سوي شركت تاكسيراني اتفاق افتاد. 

موانع توسعه استارت آپ در ايران
كارشناسان مي گويند اگر بستر قانوني توسعه استارت آپ ها 
فراهم نشــود و چارچوب هاي الزم و ضروري براي استفاده 
از فضاي مجازي به صورت روشن تعريف نشود و حاكميت، 
زيرساخت هاي الزم را فراهم نياورد، مشكالتي در اين حوزه 

به وقوع مي پيوندد. 
در حال حاضر قانون تجــارت الكترونيك بيش از يك دهه 
است كه مصوب شده اســت؛ از همين رو الزم است كه در 
فضاي قانوني، كســب و كارهايي همچون اســتارت آپ ها 
تعريف شوند تا تجارت الكترونيك درايران همپاي كشورهاي 
پيشرفته دنيا رشد كند. رشد استارت آپ ها مي تواند به ايجاد 
اشتغال بيش از شغل هاي سنتي و صنعتي بينجامد. موسس 
يكي از استارت آپ هاي موفق ايراني معتقد است كه يكي از 
مشكالتي كه براي توسعه استارت آپ ها وجود دارد، مشخص 

ن  د متولي اين نوع كسب نبــو
هم معلوم نيست كه ما و كار است. هنوز 

جواب پس بدهيم؟ وزارت بايد به چه كسي 
صنعت ادعا مي كند كه متولي ماســت، وزارت ارتباطات و 
ارشــاد نيز در اين زمينه ادعا دارند. از طرفي سرعت پايين 
اينترنت و قطعي هاي بدون برنامه و البته خطر فيلتر شدن نيز 
از جمله مشكالتي است كه سبب مي شود هيچ كاسبي نتواند 
كار خود را ادامه دهد. زيرا وقتي اينترنت قطع شود مثل اين 

است كه خيابان ها را بسته اند. 

نسخه بانك مركزي براي استارت آپ هاي مالي
چندي است كه استارت آپ هاي فعال حوزه مالي يا به اصطالح 
فين تك ها در همه جاي دنيا از جمله در ايران مورد توجه قرار 
گرفته اند. دسته اي از آنها كه در زمينه راهكارهاي پرداخت 
فعاليت مي كنند، در بين كاربران محبوب شده اند و مدتي 
است كه ساماندهي و نظارت بر اين حوزه در دستوركار بانك 
مركزي قرار گرفته است و بانك مركزي حاال به فين تك ها 
عنوان فارســي »پرداخت يار« داده است. اين روزها بانك 
مركزي نيز در حوزه نوآوري هاي مالي رويكرد بهتر و تازه تري 

نسبت به گذشته دارد. 
كاربرد نوآوري هــاي فناورانه در ارائه خدمــات مالي را 
»فين تك« مي نامند البته در برخــي مواقع »فين تك ها« 
با »اســتارت آپ ها« اشتباه گرفته مي شــوند در حالي كه 
فين تك، استارت آپ نيســت. فين تك ها طيف وسيعي از 
شركت ها و كســب وكارها را در برمي گيرند كه ممكن است 
مرحله اســتارت آپي را رد كرده باشــند. درواقع فين تك 
بيشــتر از هر چيز با نوآوري گره خورده است. فين تك ها 
كاربــرد نوآورانه فنــاوري در حوزه هاي مالي هســتند 
وگرنه اســتفاده از فناوري به طور عام و فناوري اطالعات 
به طور خــاص به معناي فين تك نيســت. وقتي صحبت از 
فين تك مي كنيــم يعني به طور نوآورانــه از فناوري براي 
ارائه خدمات مالي اســتفاده مي كنيم. اكنون ديگر نوآوري 
به  تنهايي و درون ســازمان ها اتفاق نمي افتد، بلكه حدود 
 پانزده سال است كه ســازمان ها به اين نتيجه رسيده اند 
براي اينكه نوآور باشــند چاره اي ندارند جز اينكه مرزهاي 
سازمان شــان را به روي آنهايي كه بيرون هســتند، باز 
كنند. به همين دليل نوآوري باز در 1۷ ســال گذشــته در 
دنيا مورد توجه جدي سازمان هاي نوآور قرار گرفته است. 
در ايران نيز شــركت هاي بزرگ فين تك چند سالي است 
 كه ارزش نوآوري باز را درك كرده و درهاي شــان را به روي

 استارت آپ ها باز كرده اند. 

  استارت آپ ها    در گير و دار  قوانين 

بازاريابي متقابل
 )Cross Promotion( 

بازاريابي متقابل )Cross Promotion( شيوه اي از 
بازاريابي است كه در آن مشتريان يك شركت، مورد 
هدف پيشــنهاد خريد يك محصول مرتبط از همان 
شركت يا يك شركت ديگر قرار مي گيرند. براي مثال، 
خريداري كه اشــتراك يك نرم افزار آنتي ويروس را 
خريده، ممكن است ايميلي براي خريد يك سرويس 
اينترنت با تخفيف دريافت كند كه توسط كسب وكار 
ديگري فروخته مي شود. در واقع يك كمپين بازاريابي 
متقابل هر زماني اتفاق مي افتد كه شما پيشنهاد خريد 
محصول يا خدماتي را به خاطر خريد مرتبطي كه انجام 
داده ايد، دريافت مي كنيد. بازاريابي متقابل چند سالي 
است كه مورد استفاده قرار مي گيرد و روشي اثبات شده 
براي رشد مخاطبان يك شــركت و افزايش كاربران 
است. اين شيوه معموال به صورت آنالين و گاهي آفالين 
اتفاق مي افتد و مي تواند فرم هاي متفاوتي داشته باشد: 
- خبرنامه اشتراكي: دو شركت خدمات خود را با 
فهرست كاربران يكديگر به اشتراك مي گذارند. اين 
يكي از رايج ترين روش هاي بازاريابي متقابل است و 
معموال در ميان شركت هاي نرم افزاري مورد استفاده 
قرار مي گيرد. اين شيوه به شــركت ها اين فرصت را 
مي دهد كه خدمات شان را به مشــتريان آينده شان 

ارائه دهند. 
- محصوالت تخفيف دار يــا خدمات ويژه: اگر 
دو كســب وكار آنالين محصوالت مكمل يكديگر را 
مي فروشند، مي تواند خدمات ويژه و تخفيف هاي خود 
را به كاربران يكديگر ارائه دهند. كاربران از خريد يك 
محصول باتخفيف خوشحال خواهند شد و رضايت آنها 

افزايش پيدا خواهد كرد. 
- پيشنهادهاي افزوده طي فرايند خريد يا بعد 
از آن: مي توان به كاربران محصولي مرتبط با آنچه در 
حال حاضر در سبد خريد خود گذاشته اند را پيشنهاد 
داد. عالوه بر اين، بعد از خريد، در ايميل تشــكر يا در 
خبرنامه هاي بعدي، آنها مي توانند پيشنهادهايي را 
براي خريد يك محصول جديد با تخفيف دريافت كنند. 
- قرارداد بازاريابي مشــترك: اين شيوه زماني 
اتقاق مي افتد كه دو شركت محصوالت مكمل يكديگر 
را تبليغ مي كنند. براي مثال، شــركتي كه پوشاك 
مي فروشد، مي تواند با يك شركت خياطي بازاريابي 

متقابل انجام دهد. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

»مديران كساني هستند كه كارها را به درستي انجام مي دهند، رهبران كساني هستند كه كارهاي درست را انجام مي دهند.« اين جمله را بارها 
شنيده ايم؛ جمله اي كه عرف شده است. چنين برخوردي با مديريت باعث مي شود مديران تالش كنند مبدل به 
رهبراني تاثيرگذار شوند كه كاركنان مي توانند به آنها تكيه كنند. مهم ترين تفاوت بين يك مدير بزرگ و يك 
رهبر بزرگ در ميزان تمركز آنها نهفته است. مديران بزرگ به درون مي نگرند. آنها بر درون شركت ها، 
افراد، تفاوت سبك هاي كاري كارمندان، اهداف و نيازهاي آنها و انگيزه هاي متفاوت افراد تمركز 
مي كنند. آگاهي كامل از اين تفاوت ها مي تواند مديران را به سوي راه درست براي آزاد كردن 
استعدادهاي منحصربه فرد هركدام از كاركنان و تبديل آنها به بهترين عملكرد ممكن 
راهنمايي كند. در نقطه مقابل، رهبران بزرگ قرار دارند؛ كســاني كه به برون 
مي نگرند. آنها توجه زيادي به رقابت هاي آينده و مسيرهاي جايگزين دارند. 
اين رهبران مي كوشند استعدادها و توانمندي هاي كارمندان را به هم پيوند بزنند. 
رهبران سازماني بزرگ افرادي پر از انديشه هاي استراتژيك هستند. همچنين مديران 
بزرگ مانند مجريان خرده پايي كه به شدت به رهبران سازمان وابسته اند، نيستند؛ همان طور 

كه رهبران بزرگ نيز صرفا مديراني داراي تجربيات و دانش فردي نيستند. 

مديران، رهبران آينده نيستند

كز
مار

سيا 
گار

يل 
ابر

گ

در 55 ســالگي پي بردم كه تصميمات كوچك را بايد با 
مغز گرفت و تصميمات بزرگ را با قلب. 
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زمان بندي حمايت از طرح هاي فناورانه
صندوق حمايت از پژوهشــگران و فناوران فراخوان حمايت از طرح هاي 
پژوهشي محققان كشور براي طرح هاي علمي دكترا و رساله دكترا را منتشر 
كرد. به گزارش ايسنا، از سوي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران در 
راستاي حمايت متوازن از تحقيقات و كمك به توليد دانش و فناوري، سري 
جديد فراخوان هاي طرح هاي پژوهشــي، پسادكترا و رساله دكترای سال 

9۸ منتشر شد. 
پژوهشگران از اول مرداد تا 15 شهريور ماه سال جاري مهلت دارند تا نسبت 
به ارســال طرح به كارگروه هاي فني و مهندسي، محيط زيست، تغييرات 
اقليم و ســالمت اقدام كنند. براســاس اعالم اين صندوق، برنامه زماني 

فراخوان دوم سال جاري به اين شرح است: 
- رشته هاي فني و مهندسي، محيط زيست، تغيير اقليم و سالمت از ابتداي 

مرداد تا نيمه شهريور
- رشــته هاي علوم پزشــكي، رياضي و فيزيك،  علوم دامي، دامپزشكي و 

شيالت از ابتداي مرداد تا پايان شهريور
- رشته هاي كشاورزي و منابع طبيعي، علوم و علوم زيستي از ابتداي مرداد 

تا نيمه مهر
- ميان گروهي، علوم انســاني، اجتماعي و مطالعــات علم، معارف و علوم 
اســالمي، مديريت و علوم اقتصادي و هنرو معماري از ابتداي شهريور تا 

نيمه آبان
بنابر اعالم صندوق حمايت از پژوهشــگران و فناوران، با توجه به مصوبه 
كميته تخصصي صندوق مبني بر افزايش سقف حمايت از پروژه پسادكترا تا 
ميزان ۸0 درصد حقوق استاديار پايه يك، امكان ثبت درخواست پسادكترا 

در ذيل كارگروه مربوط از نيمه دوم مرداد ماه فراهم شده است. 
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