
براساس گزارش مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت كار از 
وضعيت دستمزد نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي، 
كمترين ميزان دســتمزد روزانه را كارگران »ميوه چين« و 
بيشترين متوسط دستمزد روزانه را كارگران »دروگر غالت و 

نشاكار« دريافت كرده اند. 
به گزارش ايسنا، مزد كارگران كشاورزي شامل وجه نقد بوده 
و در مواردي كه به جاي تمام يا قســمتي از آن غذا يا سهمي 
از محصول داده شــده باشــد، ارزش ريالي آن به قيمت روز 

پرداخت، برآورد و به وجه نقد اضافه مي شود. 
مركز آمار ايران همه ساله طرحي را با عنوان »قيمت فروش 
محصوالت و هزينه خدمات كشــاورزي در مناطق روستايي 
كشــور« همزمان بــا اجراي طــرح »آمارگيــري از قيمت 
خرده فروشــي ها و خدمات مصرف خانوار روستايي« انجام 

مي دهد كه نتايج آن شــامل اطالعات مربــوط به ۱۱۷ قلم 
محصول زراعي، باغي و دامي، ۱۰ قلم خدمت ماشيني و ۷ قلم 
خدمت نيروي انساني است و اين اطالعات از مراجعه به آبادي 

نمونه در هر دوره آمارگيري به دست آمده است. 
در همين راستا مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي به دليل اهميت و كاربرد اطالعات مربوط 
به دســتمزد نيروي انساني شــاغل در بخش كشاورزي در 
تداوم روابط بين كارگر و كارفرما و تعيين قيمت تمام شــده 
محصوالت، به بررســي آمار و اطالعات حاصل از اين طرح، 

پرداخته است. 
نتايج طرح مذكور درباره مزد روزانه كارگران مشاغل منتخب 
كشاورزي )۷ شــغل( حاكي از آن اســت كه بيشترين مزد 
روزانه در ميان مردان را »كارگر دروگــر غالت« با ۸۱ هزار 

و ۷۸۱ تومان و كمترين مزد روزانــه را »كارگر ميوه چين« 
با ۵۳ هزار و ۴۷۲ تومان دريافت كرده اســت؛ بيشترين مزد 
روزانه در ميان زنان نيز به »كارگر نشــاكار« بــا ۷۵ هزار و 
۲۶۵ تومــان و كمترين مزد روزانه زنــان همچون مردان به 
 »كارگــر ميوه چين« بــا ۴۰ هزار و ۷۴۴ تومــان اختصاص 

داشته است. 
پس از كارگر دروگر غالت، بيشترين دستمزد در سال گذشته 
متعلق به كارگر نشاكار بوده كه بر اين اساس متوسط دستمزد 
روزانه زنان با ۷۵ هزار و ۲۶۵ تومان نسبت به متوسط دريافتي 
روزانه مردان با ۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان بيشتر بوده است. اين 
در حالي است كه بيشترين دستمزد روزانه را در سال ۱۳۹۶ 
كارگر نهركش و مرزبند به خود اختصــاص داده و كارگران 
ميوه چين همچنان كمترين مزد روزانه را دريافت كرده اند. 

نكته قابل توجه اينكه متوسط مزد روزانه »كارگر بيل زن باغ« 
در دو سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تغيير چنداني نداشته و دستمزد 
»كارگر نهركش و مرزبند« از ۷۲ هزار و ۱۴۳ تومان در سال 
۱۳۹۶ به ۵۸ هزار و ۱۱۰ تومان رســيده و به شدت كاهش 

داشته است. 
با توجه به متوسط مزد روزانه در استان هاي كشور، باالترين 
مزد روزانه براي مردان مربوط به »كارگر وجين كار و تنك كار« 
در اســتان گيالن با ۱۲۰ هزار و ۸۹۹ تومــان و پايين ترين 
مزد روزانه مربوط به »كارگر نهركش و مرزبند« در اســتان 
خراســان جنوبي با ۳۰ هزار تومان است. باالترين مزد روزانه 
براي زنان در بين اســتان هاي كشــور نيز مربوط به »كارگر 
وجين كار و تنك كار« در اســتان گيالن با ۱۰۲ هزار و ۶۲۵ 
تومان و پايين ترين مزد روزانه مربوط به »كارگر وجين كار و 

تنك كار« در استان خراسان رضوي با ۲۷ هزار و ۹۰۷ تومان 
بوده است. 

بررسي شكاف جنسيتي مزد در سال ۱۳۹۷ بيانگر آن است 
كه بيشترين شكاف جنسيتي مزد به »كارگر دروگر غالت« و 
كمترين شكاف جنسيتي مزد به »كارگر وجين كار و تنك كار« 
و »نشاكار« اختصاص داشته است. همچنين بررسي شكاف 
جنسيتي مزد بيانگر آن است كه اختالف متوسط مزد روزانه 
زنان و مردان در شغل وجين كار و تنك كار، در سال گذشته 
۰.۸ درصد كمتر از سال ۱۳۹۶ است. شكاف جنسيتي مزد از 
نسبت مابه التفاوت مزد زنان و مردان به مزد مردان به دست 
مي آيد و اين شاخص به صورت درصد نمايش داده مي شود؛ 
بنابراين هرچه اين رقم بيشتر باشــد، شكاف جنسيتي مزد 

عميق تر خواهد بود. 

گزارش وزارت صمت نشــان می دهد در سه ماهه 
نخست سال جاری ۳۰ هزار ميليارد تومان به مجموعه 
بخش صنعت و معدن كشور تســهيالت پرداخت 
شده كه از رشــد ۴۱.۵درصدی نسبت به سه ماهه 
نخست سال گذشته حكايت دارد. ، بر اساس گزارش 
عملكرد پرداخت تسهيالت به بخش صنعت و معدن، 
تسهيالت پرداختی بانك ها و موسسات اعتباری در ۲ 
ماهه اول سال ۹۸ به بخش های اقتصادی ۹۲.۳ هزار 

ميليارد تومان بوده است.
بر اســاس اين گزارش، با پرداخت ۳۰ هزار ميليارد 
تومان در سه ماهه نخست امسال در بخش صنعت و 
معدن اين تسهيالت نسبت به مشابه سال قبل ۴۱.۵ 

درصد افزايش داشته است.
همچنين در بخش بازرگانی نيز ۱۱.۷ هزار ميليارد 
تومان تسهيالت پرداخت شده است كه رشدی برابر 

با ۲۰.۶ درصد را نشان می دهد.
عملكرد سه ماهه تسهيالت بخش صنعت و معدن 
نشان می دهد، سهم تسهيالت بخش صنعت و معدن 
و بازرگانی به ترتيب ۳۲.۵ و ۱۲.۷ درصداز مجموع 

تسهيالت پرداخت شده است.
در سه ماهه اول سال ۹۸ صادرات كاالهای غير نفتی 

۴۰.۴ ميليون تن با ارزش ۱۱.۵ ميليارد دالر بود كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۴۴.۶ 
درصد رشــد و به لحاظ ارزش دالری ۱۰.۲۳ درصد 

كاهش داشته است.
همچنين ميزان واردات به كشور ۸.۹ ميليون تن به 
ارزش ۱۰.۳ ميليــارد دالر به لحاظ وزنی ۵.۹ درصد 
رشــد و به لحاظ ارزش دالری ۸.۷ درصد كاهش را 

نشان می دهد.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت طرح و برنامه 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت هــزارو ۳۱۰ فقره 
پروانه بهره برداری با ميزان سرمايه گذاری ۹.۲ هزار 
ميليارد تومان و اشتغال ۲۱ هزارو ۹۸۲ نفر صادرشده 
 اســت كه به ترتيب در تعداد ۱۵.۳ درصد رشد، در 
ســرمايه گذاری ۶۴.۸ درصد ودر اشتغال ۴ درصد 

كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
 تعــداد ۵ هــزارو ۹۱۹ فقــره جــواز تاســيس با 
 پيش بينی سرمايه گذاری ۵۷.۴ هزار ميليارد تومان و 
پيش بينی اشتغال ۱۳۸ هزارو ۱۲۰ نفر صادر شده 
است كه نسبت به مدت مشابه ســال قبل در تعداد 
۲۶ درصد و در سرمايه گذاری ۴.۶ درصد كاهش و در 

اشتغال ۲۸ درصد رشد را نشان می دهد.

حكم دادگاه عالي برزيل به شركت »پتروبراس« 
براي تامين سوخت دو كشتي ايراني كه بيش از 
يك ماه به دليل تحريم هاي آمريكا در آب هاي 
ساحلي اين كشور آمريكاي التين معطل مانده 
بودند، خاطر صادركنندگان برزيلي وابســته به 

بازار خاورميانه را آسوده كرد. 
به گزارش ايسنا، دياس توفولي، عالي ترين مقام 
قضايي برزيل پنج شنبه گذشته تصميم شركت 
نفت دولتي برزيل، » پتروبراس« را مبني بر عدم 
فروش سوخت به اين دو كشتي ايراني رد كرد و 
حكم داد كه به اين كشتي ها سوخت رساني شود. 
سياســت بي طرفــي برزيل از زمــان به قدرت 
رسيدن بولســونارو، رئيس جمهوری جديد اين 
كشور دستخوش تغيير شده و يكي از نخستين 
تصميمــات وي همراهي بــا آمريــكا و رژيم 
صهيونيستي بوده اســت. سياست دولت فعلي 
برزيل، شركت هاي اين كشــور كه به بازارهاي 
خاورميانه وابسته هستند را عصباني كرده است؛ 
اما رويدادهاي چند روز اخير نگراني آنها را تشديد 
كرده بود.  شركت نفتي دولتي پتروبراس به دليل 

ريسك تحريم هاي آمريكا از تامين سوخت براي 
كشتي هاي ايراني كه بيش از يك ماه بود در بندر 
پاراناگوا در حدود ۴۵۰ كيلومتر جنوب سائوپائولو 
معطل بودند، اجتناب كرده بود. ايران چهارمين 
واردكننده بزرگ كاالهاي كشاورزي برزيل است 
و يك سوم از كل صادرات ذرت برزيل را خريداري 
مي كند. خاورميانــه ۷.۲ ميليارد دالر يا معادل 
۸.۵ درصد از صادرات كشاورزي برزيل را در سال 

۲۰۱۸ خريداري كرده بود. 
سرگيو مندس، مديركل گروه صادرات كشاورزي 
Anec در مصاحبه تلفني به بلومبرگ گفت: حل 
اين مساله، خبر خوبي براي ما بود. عمده توليد 
غالت برزيل به آسيا و خاورميانه صادر مي شود و 

روابط تجاري ارتباطي با سياست ندارند. 
سيد علي ســقائيان، ســفير ايران در برزيل، به 
مقامات برزيلي اعالم كرده بود كه اگر اين كشور 
آمريكاي جنوبي اجازه ندهد كشتي هاي ايراني 
سوخت گيري مجدد داشته باشند ايران مي تواند 
به راحتي فروشندگان ديگري براي ذرت، سويا و 

گوشت پيدا كند. 

اين براي چندمين بار است كه رئيس سازمان اداري و 
استخدامي از عدم ورود چند دستگاه خاص از جمله 
قوه قضائيه و صدا و سيما براي بارگذاري اطالعات 
حقوقي خود در سامانه حقوق و دستمزد گله مي كند 
و راه به جايي نمي برد؛ ظاهرا دســتگاه هاي ناظر بر 
اجراي اين تكليف قانوني توجهي به تحقق آن ندارند. 
به گــزارش ايســنا، جمشــيد انصــاري، معاون 
رئيس جمهوری و رئيس سازمان اداري و استخدامي 
به دفعات اعالم كرده كه برخي دستگاه ها براي ورود 
اطالعات حقوقي خود به سامانه حقوق و دستمزد 
ورود نمي كنند و اين موضوع را در روزهاي اخير بار 
ديگر مورد اشاره قرار داده و گفته است كه »در قوه 
مجريه اكثر دستگاه ها اطالعات خود را وارد كردند 
و در قوه مقننه و تمامي دســتگاه هاي تابعه آن نيز 
اطالعات كاركنان در ســامانه حقــوق و مزايا وارد 
شده اســت؛ اما در اين بين تاكنون هيچ اطالعاتي 
در قوه قضائيه بارگذاري نشده و اين در حالي است 
كه به گفته وي، »از مجموعه نهادها و بنيادهاي زير 
نظر رهبري و صدا و سيما نيز اطالعاتي بارگذاري 
نشده است.« البته انصاري گفته كه »از نظر سازمان 
اداري و استخدامي سامانه ثبت حقوق و مزايا كامال 

مستقر است و دستگاه هايي كه اطالعات خود را وارد 
نكرده اند، بايد در اين زمينه همكاري كنند.« 

بر اين اساس از ابتداي سال گذشته سامانه حقوق و 
مزايا راه اندازي شد و دستگاه ها مكلف به بارگذاري 
اطالعات حقوقي شدند؛ ولي تاكنون با گذشت بيش 
از يك ســال خبري از برخي دستگاه ها نيست و با 
وجود تاكيد چندباره سازمان اداري و استخدامي براي 
اجراي قانون اقدامي نكرده اند و هيچ پاسخ شفافي 

درباره اين عدم تمايل اعالم نشده است. 
در اين بين مشخص نيست چرا دستگاه هاي ناظر بر 
تكليف مانده )۲۹( قانون برنامه ششم توسعه درباره 
ســامانه حقوق و مزايا، از جمله ديوان محاسبات و 
سازمان بازرسي كل كشور، نظارتي بر اجرا و ورود 
تمامي دستگاه ها ندارند، آن هم در حالي كه حداقل 

دو سال از اجراي قانون برنامه گذشته است. 
اين در شرايطي است كه در ســال جاري سازمان 
اداري و استخدامي آمار و اطالعات جديدي درباره 
تعداد دســتگاه هايي كه براي اعــالم حقوق اقدام 
كرده اند، منتشــر نكرده و البته انصاري، قول داده 
است كه آخرين وضعيت سامانه حقوق و مزايا را به 

زودي اعالم كند.

شــوراي نگهبــان اعالم كــرد تحميــل زيان به 
بانك هــاي دولتــي بــدون پيش بينــي طريق 
 جبــران آن مغايــر با اصــل ۷۵ قانون اساســي

 است. 
به گزارش ايلنا، قائم مقام و ســخنگوي شــوراي 
نگهبان در نامه اي خطاب به علي الريجاني، رئيس 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به طرح دوفوريتي 
تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي برخي 

ايرادات اين طرح را متذكر شد. 

در متــن اين نامــه ارســالي به علــي الريجاني 
آمــده اســت: مصوبه جلســه مــورخ اول مرداد 
۱۳۹۸ مجلس شــوراي اســالمي در جلسه دوم 
مرداد شــوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار 
 گرفت كه بر همين اســاس نظرات اين شورا اعالم 

مي شود:
۱- اطالق مصوبه مذكور نســبت بــه مواردي كه 
قرارداد بين اشخاص و بانك، شرعي و قانوني است، 

خالف موازين شرع شناخته شد. 

۲- در بنــد ۷، تحميل زيان بــه بانك هاي دولتي 
بدون پيش بيني طريق جبران آن، مغاير با اصل ۷۵ 

قانون اساسي است. 
۳- بنــد ۸، موضــوع مــاده ۴۴ قانــون پولي و 
بانكــي، از ايــن جهت كه مشــخص نيســت آيا 
قطعي بودن راي شــوراي پــول و اعتبــار مانع 
مراجعــه بــه دســتگاه قضايي يــا خيــر، ابهام 
 دارد؛ پــس از رفــع ابهــام اظهارنظــر خواهــد 

شد. 

توئيتر در سه ماهه دوم سال جاري ميالدي به ميزان يك 
ميليارد و ۱۰۰ ميليون دالر سود داشته است كه به هر 

سهم يك دالر و ۴۳ سنت تعلق مي گيرد. 
به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، سهام توئيتر به ميزان 
۱۰ درصد در روز جمعه افزايش داشت كه بيش از حد 
انتظار سرمايه گذاران بود. اين افزايش در حالي صورت 
گرفته بود كه توئيتر ميليون ها حساب جعلي و غير قابل 

استفاده را از سيستم خود حذف كرد. 
جك دورسي، مدير اجرايي توئيتر اعالم كرده كه ميزان 

شكايت ها از مزاحمت به ميزان ۱۸ درصد پس از پاك 
كردن اين حساب هاي جعلي كم شده است. اين شركت 
همين طور اعالم كرده است كه ميزان استفاده روزانه 
فعال از حساب هاي كاربري اين برنامه به طور فزاينده اي 
در سه ماهه دوم سال جاري ميالدي افزايش يافته است. 
براســاس گزارش هاي رفينيتيو، درآمد توئيتر با ۱۸ 
درصد افزايــش به ميزان ۸۴۱ ميليون دالر در ســال 
گذشــته رســيد كه بيش از ميزان پيش بيني شــده 

موسسات مالي بوده است. 

همين طور توئيتر اعالم كرده كــه با حذف محتويات 
توهين آميز به اديان درصدد ترويج صلح در اين شبكه 

اجتماعي است. 
اين شركت اعالم كرد كه در سه ماهه دوم سال جاري 
ميالدي يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دالر سود داشته 
است كه به هر سهم ميزان يك دالر و ۴۳ سنت تعلق 
مي گيرد. اين در حالي بود كه در سال گذشته سود اين 
شركت ۱۰۰ ميليون دالر اعالم شد كه به هر سهم ۱۳ 

سنت تعلق مي گرفت. 

كدامكارگرانكمتريندستمزدروزانهراميگيرند؟
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200 درصد افزایش یافته است

گرانینوشتافزار
درآستانهفصلمدارس

فعاالناقتصادی
توانپيشبينی
آيندهراندارند

شافعی:

حذفيارانه
پردرآمدها
كليدخورد

صفحه4صفحه2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

شریعتمداری:

سرمقاله

مقابله  با  سودجویی 
در  بازار  ارز

كنترل و مهار التهابات بازار 
ارز بــا وجودكمبود ذخاير 
ارزی از سوی بانك مركزی، 
تاثير مهمی در كاهش نرخ 
آن طی چندين ماه اخير داشــته است، بنابراين 
تك نرخی كردن ارز نيز با تــداوم اين نظارت ها و 

كنترل ها ميسر...

  حســن مرادی، کارشناس 
اقتصادی
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كارشكنیدرمسيرراهاندازی
بازارمتشكلارزی

تشديدگرانی
درسايهكمبودبازرس

در جلسه  شورایعالی  هماهنگی  اقتصادی سران  قوا  تصویب  شد

4 راهکار دولت  برای جبران کسری  بودجه
صفحه2

صفحه2

طرح   مالیات   بر عایدی   مسکن   در  کما
»کسب و کار«   حذف    مسکن    از   الیحه    مالیات    بر  درآمد   فعالیت های    اختالل  زا    را     بررسی    می کند

با وجود گذشت چندين ماه از وعده راه اندازی بازار 
متشــكل ارزی كه می تواند مســير تحقق ارز تك 
نرخی را هموار كند، ســودجويان مانع راه اندازی 
بازار می شوند. به همين دليل است كه با اينكه بارها 
از زبان رئيس كل بانك مركزی خبر راه اندازی بازار 
متشكل ارزی را شنيده ايم و حتی مديرعامل اين بازار 
نيز تعيين شده، اما اقدامی عملياتی برای آن صورت 
نگرفته است.ورود نرخ دالر به كانال ۱۱ هزارتومان و 
تالش های بانك مركزی برای كنترل عوامل بيرونی و 
درونی اثرگذار در بازار ارز، در حالی شرايط خوبی را در 
بازار فراهم كرده كه برخی ذی نفعان در برابر تغييرات 
موجود مقاومت می كنند. از دالالن ارزی گرفته تا 
كســانی كه زيان خود را در راه اندازی بازار متشكل 

ارزی و ساماندهی بازار ارز...

كنترل بازارها از سال گذشــته تا به امروز به داليل 
بسياری كه بارها از آن صحبت به ميان آمده، دچار 
مشكالت بسياری اســت. اصناف به عنوان متولی 
اصلی نظارت بر بازارها در تامين مالی بازرســان و 
افزايش تعداد آنها در اين شرايط چالش های بسياری 
دارند. اين در حالی است كه قائم مقام وزير صمت با 
اشاره به لزوم تامين ابزارهای بازرسی و تامين بودجه 
بازرسی برای اتاق های اصناف، تصريح كرد: بايد يك 
سوم سهم اصناف از محل جرايم تعزيرات به اصناف 
اختصاص داده شود تا اتاق های اصناف بتوانند كار 
بازرســی و نظارت را انجام دهند. در همين رابطه 
رئيس اتاق اصناف المرد استان فارس گفت: عدم 
پرداخت سهم يك درهزار اصناف توسط دارايی و 

سهم اصناف از محل جرايم...

با حکم دادگاه براي سوخت گیري كشتي هاي ایراني

صادركنندگانبرزيلينفسراحتكشيدند

يادداشت

هزینه شفاف سازی 
در  بازار  مسکن

  علی مروی، کارشناس اقتصادی
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اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر صمت:
رونق تولید با بخشــی نگری 

محقق نمی شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تحقق اهداف 
رونق تولید باید از مواضع بخشــی عبور کنیم و اصل 
را در اقــدام و کار جهادی بنا کنیم.به گزارش شــاتا، 
رضا رحمانی با بیان این مطلب افزود: مســائل مربوط 
به تولید را در دو بخش ملی و استانی به جد دنبال می 
کنیم و حتی در مواردی با موضوعات و مشکالت منطقه 
ای مواجه هســتیم که با تعامل و همکاری مسئوالن 
مرتبط درصدد حل آن ها برآمدیم.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در مورد بازدید خود از یک واحد تولید دارو در 
شهرستان چالوس، اظهار داشت: شاهدیم که در این 
واحد افراد نخبه دانشگاهی با سرمایه گذاری شخصی 
تولیدات بسیار با اهمیتی را وارد بازار مصرف می کنند 
ولی متاسفانه در حوزه مسائل بانکی با تنگناهایی مواجه 
هستند که با کمی همراهی نه تنها زمینه خودکفایی 
کشور در محصوالت تولیدی مربوطه ایجاد می شود بلکه 
فرصت های شغلی و صادراتی خوبی را نیز به وجود می 
آورد.وزیر صمت تاکید کرد: رونق تولید امروز استراتژی 
کالن و اصلی کشور است و مقام معظم رهبری بر این 
نکته همواره تاکید دارند که همه دستگاه ها باید روی 
مسئله تولید متمرکز شوند که البته اولویت نخست هم 
در این راستا حفظ تولید و واحدهای صنعتی موجود 
است.وزیر صمت اضافه کرد: در خصوص مسائل ارزی 
طی هماهنگی های به عمل آمده با بانک مرکزی و با 
تدابیر اتخاذ شده، شرایط بهبود پیدا کرده و خواهد کرد.
وی تصریح کرد: امسال یکی از محورهای کاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت توسعه صادرات غیر نفتی است 
و تنها مالحظه ای که در این بخش داریم این است که 
صادرات روی مازاد تولید و نیاز کشور باید برنامه ریزی 
شود.رحمانی اعالم کرد: در سه ماهه نخست سال شرایط 
صادرات کشور بهبود یافته و خوشبختانه در بسیاری از 
رشته های صنعتی ما تولید مازاد داریم و ظرفیت های 
صادراتی باید فعال شــوند؛ البته این مهم دارای یک 
ضرورت اصلی است که به هر نحو ممکن باید موانع از 
پیش روی صادر کنندگان برداشته شود.وی گفت: از 
ورود و فعالیت استارت آپ ها و شرکت های فناورانه در 
بخش توزیع و بازار استقبال می کنیم و طی مذاکراتی 
با معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری وزارت علوم، 
دنبال ایجاد تحول در این حوزه هستیم.وی یادآور شد: 
در وزارت صمت این موضوع همواره مورد تاکید است 
که واردات اقالم کاالیی که تولیدش در کشور به میزان 
کافی است، ممنوع شود و تاکنون حدود 1500 قلم کاال 

با ممنوعیت واردات مواجه هستند.

بانک صــادرات ایران در کنار 
دانش بنیان ها خواهد ایستاد

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: رشد و توسعه 
کشور از مســیر حمایت از طرح های دانش بنیان و 
پشــتیبانی از کارآفرینان خالق و ایده های نو آنها 
می گذرد و بانک صادرات ایران آماده اســت از زمان 
تاسیس تا مرحله بهره برداری و تولید انبوه در سطح 
ملی و توســعه بازارهای صادراتی از این شرکت ها 
حمایت کند.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، حجت اله صیدی در مراســم گشایش دفتر 
حمایت از نوآوری بانک در محــل صندوق نوآوری 
و شکوفایی ریاســت جمهوری و امضای تفاهم نامه 
همکاری با این صندوق ابراز کرد: بخش عظیمی از 
مشتریان و شرکت های بزرگ کشور، فعالیت خود را 
با بانک صادرات ایران آغاز کرده اند و این بانک کارنامه 
درخشــانی در حمایت از ایده های نو تا مرحله  بهره 

برداری و تولید انبوه داشته است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تاکید کرد:
اهمیت ویژه مراقبت از مشتریان 

در شرایط تحریم
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تاکید کرد: مراقبت 
از مشتریان در شرایط تحریم اهمیت ویژه ای دارد و 
به رغم تعامل خوب مشتریان با بانک، برخورد اداری 

صرف جوابگو نیست.
به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات، 
دکتر علی صالح آبادی در همایش مدیران این بانک 
با عنوان " مراقبت از مشــتریان در شرایط تحریم " 
افزود: اولویت اصلی بانک تامین سرمایه در گردش 
بنگاههاست چرا که شــرکت ها به نسبت گذشته 
باتوجه به افزایش نرخ ارز نیاز بیشــتری دارند.دکتر 
صالح آبادی بــا تاکید بر دو چندان شــدن اهمیت 
صادرات غیر نفتی گفت: با وجود اینکه دشمنان در 
پی کاهش ورودی های ارز به کشور از طریق کاستن 
فروش نفت هستند اما تجربه استفاده از شرکتهای 
خصوصی حتی در حوزه هایی چون پتروشیمی ها، 
فوالدی ها باعث شده است که مشکالت کمتری در 

این زمینه بروز کند.

خبر

بانکی

گرچه همتــی از  راه اندازی 
بازار  متشــکل ارزی تا قبل از 
عید قربان خبر داده است اما 
برخی همچنان برای راه اندازی 
این بازار کارشکنی می کنند. 
علی رغم گذشت چندین ماه از وعده راه اندازی بازار متشکل 
ارزی که می تواند مسیر تحقق ارز تک نرخی را هموار کند، 
سودجویان مانع از راه اندازی بازار می شوند. به همین دلیل 
اســت که با اینکه بارها از زبان رئیس کل بانک مرکزی 
خبر راه اندازی بازار متشــکل ارزی را شنیده ایم و حتی 
مدیرعامل این بازار نیز تعیین شده، اما اقدامی عملیاتی 
برای آن صورت نگرفته است.ورود نرخ دالر به کانال یازده 
هزارتومان و تالش های بانک مرکزی برای کنترل عوامل 
بیرونی و درونی اثرگذار در بازار ارز، در حالی شرایط خوبی 
را در بازار فراهم کرده که برخی ذی نفعان در برابر تغییرات 
موجود مقاومت می کنند. از دالالن ارزی گرفته تا کسانی 
که زیان خود را در راه اندازی بازار متشکل ارزی و ساماندهی 
بازار ارز می بینند، مانع ازثمربخشی اقدامات بانک مرکزی 
هستند. وزیر اقتصاد نیز به صراحت بیان کرده که ذی نفعان 
مانع از راه اندازی بازار متشــکل ارزی می شوند.به اعتقاد 
کارشناسان بازار متشکل ارزی به دلیل ایجاد شفافیت و 

همچنین سامان بخشی به بازار و نظم بخشی به آن، نقش 
موثری در کاهش نرخ ارز خواهد داشت.در همین رابطه 
وزیر اقتصاد گفت: بازار متشکل ارزی آمادگی اجرا را دارد 
اما ذی نفعان عملیاتی شدن آن را به تأخیر انداخته اند.طبق 
برنامه ریزی ها بازار متشکل ارزی باید تا در همان سالی که 

ایجاد شد، راه اندازی و به اجرا می رسید اما هنوز این بازار کار 
و فعالیت خود را آغاز نکرده است.دراین بین گمانه زنی هایی 
مبنی بر اینکه بانک مرکزی ترجیح می دهد تا فعالیت بازار 
متشکل ارزی هم زمان و متقارن با التهاب های ساالنه شود. 
طبق گفته برخی از کارشناسان به طورمعمول التهابات بازار 

ارزی از در بازه زمانی مهر تا دی ماه اتفاق می افتد.دژپسند 
ادامه داد: طبق آخرین بررسی ها ذی نفعان این بازار هنوز 
نتوانسته اند پیش نیازهای الزم را برای اجرایی شدن این بازار 
فراهم آورند و درواقع اجرای این طرح در گلوگاه ذی نفعان 
باقی مانده است.این مقام مســئول ابراز کرد: وزارت امور 
اقتصادی و دارایی نمی تواند زمان مشخصی را برای عملیاتی 
شدن این بازار تخمین بزند چراکه اکنون تمام سرنوشت 
بازار متشکل ارزی در دستان عوامل تاسیس کننده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: به نظر می رسد 
ایجاد هماهنگی میان ذی نفعان با وزارت امور اقتصادی 
و دارایی زمان بر بشود.وی تشریح کرد: سیاست گذاری ارز 
باید به سمتی برود که ما توانایی دست یابی به اهداف اصلی 
خود را داشته باشیم. به عبارت دیگر مطابق قانون برنامه 
ششم توسعه، نظام ارزی شناور مدیریت شده ای در قالب 
تک نرخی و در دامنه مشخصی داشته باشیم.دژپسند در 
خاتمه سخنان خود گفت: خوشبختانه سیاست گذاری ها 
و برنامه ریزی ها به خوبی پیش مــی رود و انتظار می رود 
به زودی به این اهم دســت بیابیم.بر اساس گزارش های 
موجود قیمت دالر در جریان معامالت شنبه 5 مرداد ۹۸ در 
صرافی های بانکی، مجدد به کانال 11 هزار تومانی بازگشت 
و نرخ آن به 11۹50 تومان برای فروش رسید.در جریان 
معامالت  شنبه 5 مرداد ۹۸ در صرافی های بانکی، قیمت 

دالر مجدد به کانال 11 هزار تومانی بازگشت.

اجرای مالیــات بر عایدی 
سرمایه بر بخش مسکن، در 
حالی مورد توافق اکثریت 
کارشناسان و صاحب نظران 
بازار مســکن برای کاهش 
التهابات آن است و در کشورهای توسعه یافته نیز 
به عنوان الگویی موفق اجرا می شــود که دولت آن 
را از بخش مسکن حذف کرده است. با وجود آنکه 
صحبت از طرح مالیات بر عایدی سرمایه به سال ها 
قبل بر می گردد و ضرورت اخذ آن در دوره وزرای 
پیشین مســکن مطرح بوده و حتی گاها اقداماتی 
جهت اجرای آن انجام شــده اســت، اما به اعتقاد 
کارشناسان موانع جدی ای پیش پای آن است که 

از جمله آن مخالفت زیرپوسی برخی از ذی نفعان 
و صاحبان امالک مثل سیســتم بانکی و سرمایه 
داران بزرگ این حوزه است.البته برخی از مسئوالن 
پیش نیاز اخذ این مالیات را راه اندازی ســامانه ای 
جهت شناســایی صاحبان امالک می دانســتند و 
از نظر آنها این ســامانه هزینه هــای زیادی برای 
دولت می تراشــید، در حالی که کارشناسان بازار 
مسکن عقیده دارند،  این صحبت صرفا بهانه تراشی 
برای عدم اجرای طرح اســت. در همین رابطه نیز 
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از حذف بخش 

مسکن از الیحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.
صدیف بدری در واکنش به موضوعات مطرح شده 
درباره مخالفت هیأت دولت بــا موضوع مالیات بر 
عایدی ســرمایه مســکن، اظهار کرد: طبق اخبار 
منتشرشده، هیئت دولت در نشست های اخیر خود 

و در جریان بررســی الیحه مالیات بر فعالیت های 
اختالل زا، بخش مسکن را از الیحه مالیات بر عایدی 
سرمایه مسکن حذف کرده است.وی تصریح کرد: 
مجلس موافــق اعمال مالیات بر عایدی ســرمایه 

مسکن است و قطعاً این قانون باید برای ساماندهی 
بازار مسکن اعمال شــود؛ البته در شرایط کنونی 
مشــخص نیســت که هدف دولت از حذف بخش 
مالیات بر بازار مسکن از الیحه مذکور چه بوده است. 

»کسب و کار« تاخیر  در عملیاتی شدن بازار متشکل ارزی   را  بررسی می کند

کارشکنی  در مسیر  راه اندازی  بازار متشکل ارزی

»کسب و کار« حذف  مسکن از الیحه مالیات بردرآمد فعالیت های  اختالل زا   را بررسی می کند

طرح   مالیات   بر عایدی   مسکن   در  کما

در جلسه  شورای عالی  هماهنگی  اقتصادی 
سران قوا  تصویب  شد

4 راهکار دولــت  برای جبران 
کسری  بودجه

واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت، استفاده 
از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسالمی 
و برداشــت ۴5 هزار میلیارد تومانی از صندوق 
توسعه ملی، ۴ راهکار دولت برای جبران کسری 
بودجه است.به گزارش فارس، راهکار پیشنهادی 
دولت برای جبران کسری بودجه امسال در جلسه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به 
تصویب رسید.براساس این گزارش و بنا بر گفته 
های معاون سازمان برنامه و بودجه، مقرر شده 
است بودجه امسال بر مبنای صادرات روزانه 300 
هزار بشکه نفت خام تنظیم شود. در نتیجه، کل 
کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد 
تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت، 
قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه ها و نیمی 
دیگر با افزایش منابع تامین شود.براساس این 
گزارش، دولت چهار راهکار برای افزایش منابع 
بودجه امسال )مجموعا 76 هزار و 500 میلیارد 

تومان( پیشنهاد داده است که عبارتند از:
الف- واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت 

توسط وزارت اقتصاد: 10 هزار میلیارد تومان
ب- 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: ۴ 

هزار و 500 میلیارد تومان
ج- فروش اوراق مالی اسالمی مازاد قانون بودجه 

۹۸: 3۸ هزار میلیارد تومان
د-برداشت از حســاب مخصوص نزد صندوق 
توســعه ملی: ۴5 هزار میلیارد تومان )مصوبه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی به شــماره 
11۸30 -۹7 / م مورخ13۹7/0۴/26 موضوع 
ذخیره ســازی )12( واحد درصد از ســهم 32 
درصدی منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای 
نیازهای ضروری کشور(مجموع ارقام فوق، ۹7 
هزار و 500 میلیارد تومان است ولی سقف مجاز 
دولت برای فروش اوراق و برداشــت از صندوق 
توســعه ملی )بندهای ج و د(، 62 هزار میلیارد 
تومان است. بنابراین 21 هزار میلیارد تومان از 
رقم فوق کسر می شود و مجموع ارقام فوق برابر 
76 هزار و 500 میلیارد تومان است.مجوز دولت 
برای برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ۹7 
)بند ج(، مجموعا حدود 5.7 میلیارد دالر بوده 
است و دولت در سال گذشته هیچ استفاده ای 
از این مجوز نکرده است.همچنین ظاهرا دولت 
مجوز استفاده از 20 هزار میلیارد تومان تنخواه 
که بخشی از آن مربوط به درآمدهای نفتی که 
هنوز اعالم وصول نشده است، را دریافت کرده 

است.

شریعتمداری:
حذف  یارانه پردرآمدهاکلید  

خورد
وزیر کار درخصوص حذف یارانه برخی دهک های 
پردرآمد گفت: حذف یارانه پُردرآمدها بر اساس 
مصوبه کارگروهی مرکب از وزارت کار و توسط 
اســتانداران و فرمانداران در حال انجام است. به 
گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری در حاشیه 
مراسم تجلیل از مهارت آموختگان برتر نیروهای 
مسلح در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: مرکز آمار ایران مرکز اصلی اعالم آمارهای 
رسمی کشور است و وزارتخانه ها نمی توانند آمار 
جداگانه ای اعالم کنند.وی افزود: براساس آمار 
اعالم شده توسط این مرکز، در سه ماهه ابتدای 
امسال نسبت بیکاران نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهش یافته اســت. دالیل کاهش نرخ 
بیکاری می تواند، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی 
و اســتفاده از وام هــای ارزان ۴ و 6 درصدی در 
شــهرهای زیر 10 هزار نفر و روستاهای کشور 
باشد که سهم این نوع اشــتغال )روستایی( در 
سبد اشتغال کشــور از کمتر از ســه درصد به 
25.3 درصــد افزایش یافته اســت.وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: با وجود محدودیت ها 
علیه کشور و کاهش ســرمایه گذاری داخلی و 
خارجی، جایگزین هایی برای ایجاد اشــتغال در 
نظر گرفته شده، بر این اســاس بخشی از نیازها 
در این حوزه مرتفع شــده و نرخ بیکاری افزایش 
نیافته است.وزیر کار در ادامه در خصوص حذف 
یارانه برخی دهک ها گفت: براساس مصوبه هیات 
وزیران کارگروهی مرکب از وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، ســازمان برنامه  و بودجه، وزارت 
کشــور و وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
نحوه همکاری و اقدام اســتانداران و فرمانداران 
را در شناســایی دهک های بــاالی درآمدی که 
 اســتفاده آنهــا از یارانه امر ممدوحی نیســت،

 مشخص می کند.  

اخبار
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اولین نشست خبری مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با حضور اصحاب رسانه در محل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برگزار شد.خیابانی در ابتدای این نشست با 
اشــاره به وظایفی که برای وی در این سمت تعریف شده، به 
مهم ترین اقدامات و برنامه هایی که قرار است در دستور کار قرار 
بگیرد، اشاره کرد. از جمله این برنامه ها، اقداماتی بود که وی 
جهت مقابله با گرانی ها و بهبود فرایند توزیع و تامین بازار در 
نظر داشت.وی در این نشست در خصوص برنامه هایی که قرار 
است جهت کاهش قیمت کاالها صورت بگیرد و چرایی ضعف 
ستاد تنظیم بازار در تحقق هدف کاهش قیمت ها، به »کسب 
و کار« گفت: علی رغم برخی از صحبت ها و پیش بینی ها که 
سعی در تضعیف ستاد تنظیم بازار و عدم کارایی عملکرد آن در 
کنترل قمیت ها دارد، اقداماتی که تا به حال انجام شده هم به 
کاهش قیمت کاال منجر شده و حتی در کنترل قیمت برخی از 
کاالها موفق هم بوده است. طبیعتا بخشی از اختالالت شبکه 
توزیع موجب التهاب بازار می شود و  هزینه اضافی ایجاد می کند 
که الزم است ستاد تنظیم بازار اساس ناکارامدی شبکه توزیع 
و عرضه را حل کند.قائم مقام وزیــر صنعت در امور بازرگانی 
گفت: حوزه بازرگانی کشور باید به صورت متمرکز در یک جا 
راهبری شود و کانون قرار گیرد، بر این اساس، اینکه ساختار 
در قالب قائم مقام وزارت صمت باشد؛ یا اینکه یک وزارتخانه 
مجزا تشکیل شود، تصمیم گیری اش به عهده مجلس است؛ 
ولی اصل اینکه موضوع تنظیم بازار، یک موضوع فرابخشی 
است، نباید فراموش شود و همه دستگاهها باید کمک کنند.

به گفته وی تمام اختیاراتی که سال 13۹1 از وزارت صمت در 
حوزه تجاری و بازرگانی منتزع شده بود مجدد با این تصمیم 

به صمت بازمی گردد.

رئوس برنامه های قائــم مقام وزیر صمت در 
ساختار جدید

مدرس خیابانی گفت: در بخش بازرگانی داخلی، مهمترین 
موضوع و مطالبه عمومی تنظیم بازار است؛ به نحوی که 
بخش های تامین، توزیع و نظارت در کنار عنصر رسانه 
می تواند کار را پیش برد؛ بر همین اساس، تامین، توزیع 
و نظارت در کنار ظرفیت رســانه می تواند کار اثربخشی 
را پیگیری نماید. این در حالی اســت که مواضع تنظیم 
بازار و اطمینان آفرینی به کارکردها را از طریق رسانه ها، 
پیگیری خواهیم کرد تا آرامش بازار را فراهم کنیم، این در 
حالی است که آرامش مردم در گرو آرامش بازار است.وی 
اظهار داشت: 100 قلم کاالی اساسی تعیین شده که در 
آن، حتی فوالد، سیمان، لوازم خانگی، نهاده های دامی در 
کنار کاالهای اساسی قرار گرفته اند، بر این اساس کانون 
و تمرکز بر روی تنظیم بازار این 100 قلم کاال قرار گرفته 
است و در کنار آن، سایر کاالهای دیگر در اولویت بعدی 
مورد اجرای سیاست های تنظیم بازار قرار می گیرند؛ البته 
امروز تامین مناسب کاال و فراوانی آن، مقدم به قیمت است؛ 
این یک اصل در تنظیم بازار است؛ چراکه قیمت، خروجی 
ابزارهای تنظیم بازار است.مدرس خیابانی گفت: بیش از 
۹5 درصد کاالها، اتکای ما بر روی تولید داخلی اســت و 
تامین بخش عمده ای از کاالهای اساسی و ضروری ما بر 
عهده تولید داخلی است؛ پس در تنظیم بازار، اصل تولید 

نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه تنظیم بازار، نباید 
سرعت حرکت و جریان کاال را نباید کند یا حتی متوقف 
کرد.قائم مقام وزیر صمت گفت: از شــرایط سخت عبور 
کردیم و با اتکای به ظرفیت و تولید و تنظیم بازار، شرایط 
بهتری را سپری خواهیم کرد؛ این در حالی است که اگر 
در کشورهای توسعه یافته، اگر چنین تحریم هایی اعمال 
می شد، تاب آوری به اندازه ایران نداشتند. بر این اساس در 
بخش توزیع نیز برنامه های توانمندسازی بخش اصناف، 
الکترونیکی کردن شبکه توزیع را داریم تا کاهش هزینه 
مبادله به نفع مصرف کنندگان صورت گیرد؛ پس هر هزینه 
ای به غیر از قیمت اصل کاال، به مصرف کننده منتقل می 
شود، از جنس شبکه توزیع است؛ پس در بخش نوسازی و 
توانمندسازی شبکه توزیع، این هزینه را کنترل خواهیم 
کرد.وی اظهار داشــت: امروز وظیفه اصلی تنظیم بازار، 
حذف اختالالت شبکه توزیع و مقابله با گرانفروشی است 
که باید کنترل شوند؛ این در حالی است که بخش نظارت 
را نیز فراموش نخواهیم کــرد، به این معنا که وزن اصلی 
سازمان حمایت اکنون به سمت قیمتگذاری رفته است، 
در حالیکه این سازمان باید شش دانگ در بحث نظارت 
در اولویت قرار گرفته است؛ پس بخش نظارت بر بازار به 
صورت هفتگی کنترل خواهد شد و گزارش هایی را دریافت 
خواهیم کرد.مدرس خیابانــی گفت: هر هفته 5 اولویت 
کاالیی در نظارت تعیین خواهد شد و در انبارها و نظارت بر 

قیمت حضور جدی خواهیم داشت؛ از سوی دیگر اصناف 
را نیز که ظرفیت پرقدرتی دارند؛ به کار خواهیم گرفت و 
به نحوی مدیریت خواهیم کرد تا بازرسان و ناظران آنها به 
میدان خواهند آمد؛ چراکه کنترل بازار به غیر از حضور آنها، 
غیرممکن است و اصناف نیز برنامه های خوبی تدارک دیده 
اند که بازار یله و رها نباشد.وی افزود: بخشی از سیاست ها با 
روش استانی و غیرمتمرکز پیش خواهیم برد و امروز ستاد 
تنظیم بازار در استانها به ریاست استانداران فعال خواهد 
شد و ابزارهایی خواهیم داشــت که در استانها راحت تر 
اجرایی خواهند شد؛ پس اختیارات این ستادها در استانها 
 متفاوت است؛ در کنار این در حوزه تجارت الکترونیکی

 را نیز گسترش خواهیم داد.

صــادرات کاالهایی کــه ارز ۴۲۰۰ تومانی 
می گیرند، تا اطالع ثانوی ممنوع است

وی افزود: ممنوعیت صادرات کاال به دلیل تنظیم بازار، 
به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد؛ ولی برای صادرات 
کاالهایی کــه دالر ۴200  تومانــی می گیرند، به دلیل 
رانت و اختالف قیمــت، اجازه صــادرات نخواهیم داد. 
این در حالی اســت که ممنوعیت دائمی برای کاالهایی 
قــرار خواهیم داد کــه دالر ۴200 تومانــی می گیرند؛ 
بنابراین صــادرات آنها فعــال ممنوع خواهــد بود؛ ولی 
ممنوعیت های صادرات مقطعی نیــز به تدریج کاهش 
خواهد یافت؛ مــا از قبل باید برای کاالهــا برنامه ریزی 
داشته باشــیم؛ ولی اطمینان می دهیم که شوک های 
 مقطعی روی کاالها ایجاد شــود ولی اولویت ما تولید و

 صادرات است.

قائم مقام وزیر صمت در پاسخ به »کسب و کار« مطرح کرد

هزینه های اضافی در شبکه توزیع

ثمانه نادری
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سکه به ۴میلیون و ۹۴ هزار تومان رسید
هم اکنون هر گرم طالی ۱۸عیار ۳۹۶ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۴میلیون و ۹۴ هزار تومان قیمت خورده است.قیمت طال در بازارهای جهانی طی روز جاری با افزایش 

نسبت  به دیروز به ارزش ۱۴25.۶ 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 ۴00 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 ۴ میلیونی به ۳ میلیون برگشته بود.

مقابله  با  سودجویی  در  بازار  ارز
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

کنترل و مهار التهابات بازار ارز با وجودکمبود ذخایر ارزی از سوی بانک مرکزی، تاثیر مهمی در کاهش نرخ ارز طی چندین ماه اخیر داشته است، بنابراین تک نرخی کردن ارز نیز با تداوم این نظارت ها و کنترل ها میسر است. اما مسئله 
 اساسی این است که سازمان ها و وزارت خانه های مختلف در برابر دستورالعمل های بانک مرکزی ساز مخالف می زنند. مخالفت برخی از وزارت خانه ها با بخشنامه های بانک مرکزی و سرپیچی از آنان نشان از سودجویی برخی از افراد در این 

وزارتخانه ها دارد. بانک مرکزی علی رغم حسن نیت و تالش مستمر برای کاهش ارز که البته تا حدودی با موفقیت نیز همراه بوده، با موانع جدی زیادی روبه رو است که کنترل برخی از آنها از دست این بانک خارج است.
رانت خواران و سودجویان سد محکمی در برابر تحقق اهداف بانک مرکزی به شمار می روند.  از سرکوب تقاضای ارزی تا تالش برای خروج دالالن از بازار ارز، جزو مهم ترین اقدامات بانک مرکزی برای مهار التهاب بازار ارز است که با مخالفت 
جدی برخی گروه ها روبه رو بوده است. در صورتی که بازار متشکل ارزی راه اندازی شود که هدف از آن نیز تعادل بخشی به عرضه و تقاضای ارزی است، بسیاری از مشکالت بازار حل خواهد شد. حداقل این کار به ثبات نرخ ارز که اثر مستقیمی 
در ثبات کلی بازار دارد، منجر خواهد شد و این مهم ترین هدفی است که بانک مرکزی دنبال می کند.بنابراین تالش های بانک مرکزی به تنهایی کافی نبوده و به همراهی قوه قضائیه برای مقابله با سودجویان نیز نیاز دارد.  مسئله دیگر نیاز بازار 

ارز به پارامترهای اعتمادساز است. به همین دلیل ورود نهادهای قضایی برای پیگیری مسائل و موانع در بازار ارز، اهمیت دارد. 

هزینه شفاف سازی در  بازار  مسکن
علی مروی، کارشناس اقتصادی

با توجه به شرایط بحرانی بازار مسکن، عملکرد دولت نیز در قبال بخش مسکن باید متضمن اقدامات فوری برای حل این وضعیت بحرانی باشد. اما طبق آنچه از صحبت های مسئوالن شنیده می شود و یا وجود طرح هایی که مدت زمان طوالنی ای 
برای اجرا نیاز خواهد داشت، مشکالت این بخش به حال خود رها شده است. در کشورهای توسعه یافته دولت ها برای حل مشکل بازار مسکن، از ابزار مالیاتی استفاده می کنند. هزینه شفاف سازی در بازار مسکن به مراتب از هزینه های نبود 
شفافیت بیشتر است. اما سودجویی برخی از نبود شفافیت؛ مهم ترین مانع برای ایجاد شرایط بهتر در بازار مسکن است. در کشور ما همه از ابزارهای مالیاتی فراری اند. چه برسد به بخش مسکن که سابقه طوالنی در عدم پرداخت مالیات دارد. با هر 
اهرم دیگری غیر از مالیات اگر در صدد حل بحران بازار مسکن باشیم، به نتیجه نخواهیم رسید و حتی اگر به نتیجه برسد، مشکالت دیگری مثل تورم و یا مشابه طرح مسکن مهر به بار خواهد آورد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدت هاست که 
مطرح می شود. اما از آنجایی که اراده ای جدی بر آن نیست، در حد شعار باقی می ماند. با توجه به عدم اثربخشی طرح های حمایتی در بهبود شرایط بازار مسکن، این طرح ها بیشتر جنبه نمایشی پیدا کرده است. در اینکه مالیات مسکن مشکالت 
بازار مسکن را حل می کند، شکی نیست. اما مسئله این است که دولت مایل به اخذ مالیات از این بخش نیست و البته باید تاکید کرد که سرمایه گذاران این بخش که عمدتا بانک ها هستند، مانع تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه می شوند.

سرمقاله



3 اقتصاد
ایران
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کنترل بازارها از سال گذشته تا به امروز 
به دالیل بسیاری که بارها از آن صحبت 
به میان آمده اســت دچار مشــکالت 
بسیاری است. اصناف به عنوان متولی 
اصلی نظارت بر بازارها در تامین مالی 
بازرسان و افزایش تعداد آنها در این شرایط چالش های بسیاری 
دارند. این در حالی است که قائم مقام وزیر صمت با اشاره به لزوم 
تامین ابزارهای بازرسی و تامین بودجه بازرسی برای اتاق های 
اصناف، تصریح کرد: باید یک ســوم سهم اصناف از محل جرایم 
تعزیرات به اصناف اختصاص داده شود تا اتاق های اصناف بتوانند 

کار بازرسی و نظارت را انجام دهند.
در همین رابطه رییس اتاق اصناف المرد استان فارس گفت: عدم 
پرداخت سهم یک درهزار اصناف توسط دارایی و سهم اصناف از 
محل جرایم تخلفات صنفی، باعث شده اتاق های اصناف مشکالت 
جدی در تامین هزینه های خود و واحدهای بازرسی اصناف داشته 
باشند. عبدالحمید رئیسی با بیان این مطلب گفت: براساس قانون 
اتاق های اصناف به ازای عملکرد خود در هدایت واحدهای صنفی 
در ارایه اظهار نامه مالیاتی، می بایست سهم یک در هزار خود را از 
اداره دارایی دریافت کنند، اما متاسفانه این امر اجرایی نمی شود. 
وی افزود: از طرف دیگر سهم اصناف از محل جرایم تخلفات صنفی 
نیز پرداخت نمی شود و باعث شده واحدهای بازرسی اصناف با 
کسر شدید مالی و کمبود امکانات روبرو شوند. نماینده اتاق اصناف 
ایران در اســتان فارس بابیان اینکه اصناف به کارمند دولت در 
دریافت حقوق دولتی در حوزه هایی مثل دارایی یا بازرسی تبدیل 

شده اند؛ اظهار داشت:با عملکرد واحد بازرسی اصناف برای سازمان 
تعزیرات کسب درامد می کنیم اما متاسفانه سهم اصناف از محل 
جرایم تخلفات صنفی پرداخت نمی شود و یا با هدایت واحدهای 
صنفی تحت پوشش اتحادیه ها به ارائه اظهار نامه مالیاتی، سازمان 
 امور مالیاتــی از پرداخت یک در هزار ســهم اصناف خودداری 
می کند و همه اینها اتاق های اصناف را درتامین هزینه های خود 
یا واحدهای بازرسی اصناف با مشکل مواجه ساخته است. رئیسی 
با اشاره به فعالیت تنها ۲بازرس برای ۴هزار و۲۰۰ واحد صنفی 
در المرد، افزود: مشــکالت مالی و کمبود امکانات، مانع جدی 
برای تامین نیروی کافی برای بازرسی اصناف است و این درحالی 
است که اتاق اصناف نیز توانایی مالی برای تامین بیش از این مقدار 
واحدهای بازرسی اصناف، ندارد و همین امر باعث افزایش تعداد 
واحده های غیر مجاز به بالغ برهزار واحد شده است. رئیس اتاق 
اصناف المرد با اشاره به سهم بیش ار ۱۷درصدی سهم اصناف در 
تولید ناخالص ملی در مقایســه با بخش های صنعت ومعدن، از 
عدم توجه سیستم بانکی به اصناف به نسبت سهم ایشان در تولید 
ناخالص ملی انتقاد کرد و اضافه کرد: در حالی که اصناف جایگاه 
باالیی را در این بخش به خود اختصاص داده اند متاسفانه نظام 
بانکی کمترین توجه را به اصناف در پرداخت تســهیالت بانکی 

ارزان قیمت دارد.
رئیســی با بیان اینکه اصناف خصوصا صنوف تولیدی وخدمات 
فنی بدون کمتریــن هزینه برای دولت، مــی توانند نقش مهم 
وتاثیر گذاری را در اشتغالزایی و کاهش بیکاری با تضمین ثبات 
وماندگاری را ایفا نمایند، ادامه داد:این مزیت برای بخشهای صنعت 
ومعدن و…. وجود ندارد و این درحالی است که اصناف کمترین 
سهم را از تسهیالت بانکی ارزان قیمت و دیگر حمایت های ویژه 
دارند. عبدالحمید رئیسی از توافق مالیاتی ابراز رضایت کرد و با 

اشاره به مشکالت مالیات برارزش افزوده ادامه داد: قانون مالیات 
برارزش افزوده دارای ابهامات و مشــکالتی در حوزه اجرا است 
ضمن اینکه از نظر گستردگی و پوشش صنوف مشمول در مناطق 
جغرافیایی مختلف، باید به روز رسانی وشفاف سازی شود. نماینده 
اتاق اصناف ایران در استان سیســتان و بلوچستان، شهرستان 
خاش نیز گفت: امیدواریم مشکل تامین اعتبار بودجه بازرسی و 
نظارت اصناف مرتفع شود .نوراحمد هاشم زهی در خصوص کمبود 
نیروی بازرسی نظارت به دلیل کمبود اعتبارات مالی، اظهار کرد: 
شهرستان خاش با داشتن ۳ هزار و ۲۰۰ واحد صنفی و ۴ بخش 

تنها ۲ بازرس فعال دارد که برای تامین حقوق بازرسان و جذب نیرو 
مشکل بودجه ای داریم و همین مساله باعث کاهش بازدهی مساله 

بازرسی و نظارت می شود .
وی تصریح کرد: با وجود همه مشکالت بودجه ای و همچنین نبود 
امکانات، بازرسان اصناف تاکنون به وظایف خود به درستی عمل 
کرده اند. رئیس اتاق اصناف خــاش افزود: در حال حاضر تامین 
بودجه بازرســی و نظارت اتاق های اصناف به دغدغه ای تبدیل 
شده و اتاق اصناف ایران باید راهکاری برای حل این موضوع در 
نظر بگیرد.هاشم زهی با بیان اینکه اصناف بدون تامین بودجه 

نمی توانند عملکرد موفقی را در حوزه بازرســی و نظارت داشته 
باشند، تصریح کرد: طبق اصول کسب باید به ازای هر ۵۰۰ واحد 
صنفی حداقل یک بازرس داشته باشــیم و در حال حاضر نبود 
بودجه بازرسی و نظارت باعث شده تا نتوانیم جذب نیرو در حوزه 
بازرسی داشته باشیم بنابراین از دولت می خواهیم تا رسیدگی به 
این موضوع را در دستور کار قرار دهد. وی تاکید کرد: اتاق اصناف 
ایران باید به دنبال اخذ بودجه قانونی بازرسی و نظارت از یک سوم 
جرایم تعزیرات حکومتی که حق قانونی اصناف است باشد و این 

موضوع را پیگیری نماید.

از سال گذشــته تا کنون 
بــه دلیل نوســانات ارزی 
بازارها دستخوش تحوالت 
بسیاری شــدند. در حال 
حاضر بازار نوشت افزار نیز 
با توجه به نزدیکی شــهریور مــاه و فلصل خرید 
مدارس آماده خدمات رســانی می شــود. اما این 
در حالی است که به دلیل نوســان نرخ ارز و عدم 
مدیریت به هنگام بازار نوشت افزار و لوازم التحریر 
توســط نهادهای متولی این کاالها هــم از گرانی 
ها بی رویه و فراتر از انتظار مســتثنی نیســتند و 

با توجه به قیمت های موجود در بــازار نرخ لوازم 
التحریر مورد نیاز دانش آموزان در بازار نسبت به 
سال گذشــته افزایش قیمت ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی 

داشته است.
اما رئیس اتحادیه لوازم التحریر و نوشت افزار معتقد 
است که ۵۰ درصد لوازم التحریر بازار، تولید داخل 
اســت و در صورت حمایت، تولیدکنندگان توان 
تامین نیاز بازار را دارند. موســی فرزانیان با بیان 
اینکه حدود ۵۰ درصد نوشت افزار موجود در بازار، 
تولید داخل است گفت: تولیدکنندگان قول داده 
اند که با تمام تــوان خود اقالم مورد نیــاز بازار را 
تامین کنند. وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد مداد 
تولید داخل و ۸۰ درصد مابقی وارداتی است اظهار 
کرد: با ممنوع شدن واردات مداد، کارخانجات قول 

صد درصدی تامین آن را داده اند. رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم التحریر و نوشــت افزار از تاثیر 
نوســان نرخ ارز بر این صنف خبر داد و اظهار کرد: 
اگر مشکالت داخلی همچون عدم دسترسی آسان 
به تولیدات پتروشیمی ها برطرف شود، بسیاری از 
تولید کنندگان توانایی تولیــد با ظرفیت کامل را 

دارند و می توانند نیاز بازار را پاسخ دهند.
فرزانیان با اشاره به اینکه کمبودی در تولید لوازم 
التحریر در بازار نداریــم اظهار کرد: اگر حمایت ها 
از سوی دولت و مسئوالن بیشــتر شود به مراتب 
مشــکالتی در این صنف نخواهیم داشت. به گفته 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم التحریر و نوشت 
افزار، هم اکنون بســیاری از کارخانجات با کمبود 
نقدینگی مواجه اند و تنوع کاال در بازار کم شــده 

است. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم التحریر و 
نوشت افزار از شایعه مربوط به واردات لوازم التحریر  
الکچری در بازار خبر داد و افزود: این خبر نادرست 
اســت و چنین موضوعی صحت نــدارد. فرزانیان 
تصیریح کرد: هم اکنون ۲ هزار واحد رسمی پروانه 
دار و ۱۰۰۰ واحد غیررســمی لــوازم التحریر در 

تهران مشغول به فعالیت اند.
در روزهای آینده گزارش های بیشتری از وضعیت 
نوشت افزارها در بازارها بخصوص در تهران منتشر 
می شود. انتظار می رود که  با توجه به نزدیک شدن 
به فصل بازگشایی مدارس، مسئوالن توجه و نظارت 
بیشتری بر فروش این اقالم داشته باشند. خانواده 
ها نیز نوشــت افزارهای ایرانی را انتخاب کنند تا 

بتوان شرایط بهتری را در کشور رقم زد.

چالش پرداخت سهم یک درهزار اصناف توسط دارایی ادامه دارد

تشدید گرانی در سایه کمبود  بازرس

قیمت لوازم التحریر وارداتی 200 درصد افزایش یافته است

گرانی نوشت  افزار در آستانه فصل  مدارس

لوازم التحریر وارداتی نیز 200 درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند
رضا بلغاری، فعال بازار نوشت افزار

 اگر ۵۰ درصد نوشــت افزار را تولیدکننده داخلی تولید می کند دلیلی برای گرانی در بازار وجود ندارد. در حال حاضر لوازم التحریر تولید داخل تا ۳ برابر گران تر شده اند و لوازم التحریر وارداتی نیز ۲۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه 
کرده اند. با توجه به اینکه یک ماه از تابستان گذشته و مرداد ماه را می گذرانیم گرانی در انتظار فصل مدارس خواهد بود و از شهریور ماه که خریدهای مدارس آغاز می شود کمتر کسی توان خرید را با توجه به این قیمت ها خواهد داشت.

شرکت های تولیدکننده با نبود مواد اولیه مواجهند و بسیاری از آنها برای اخذ وام های متعدد اقدام کرده اند که صدای آنها به گوش کسی نمی رسدو بوروکراسی تخصیص وام شرکت های تولیدکننده را از ادامه طی هفت خوان 
منصرف می کند و تعطیلی واحدها کلید خورده است. مواد اولیه را هم پتروشیمی ها تامین می کنند و یا از خارج از کشور وارد می شود که هر دو روش هم درگیر سازوکار اشتباهی است که در نهایت تولیدکننده را وادار به ترک کار 

می کند. صنایع لوازم التحریر جزو صنایع پیچیده نیست و دانش آن سال هاست که در کشور وجود دارد، مانع اصلی موجود در این صنعت گران بودن تولید است که بر سر راه دیگر صنایع کشور نیز وجود دارد.
پراکندگی تصمیمات در این زمینه باعث شده که هجوم قابل مالحظه ای از اقالم لوازم التحریر را با برندهای مختلف به کشور داشته باشیم که ضربات بسیار جبران ناپذیری را به بدنه صنعت کشور وارد کرده است. در سال های 
گذشته از لوازم التحریر داخلی استفاده می شد، اما در حال حاضر شاهد حضور این برندها در سطح کشور نیستیم. بنابراین می توان نتیجه گرفت که قطعا افزایش قیمت ها تاثیر بسیار زیادی بر قدرت خرید والدین دانش آموزان 

خواهد گذاشت و متاسفانه در این بازار یا برخوردی صورت نگرفته و اگر هم شده به قدری نبوده که باعث پایین آمدن قیمت ها شود. 

بازرسان بازار حقوق ندارند، گرانی بیداد می کند
عیسی کریمی، کارشناس تنظیم بازار 

در اینکه همواره گران فروشی بیشترین آمار تخلفات را در اصناف تشکیل می دهد شکی نیســت اما نمی توان منکر تالش های اتاق های اصناف در نظارت بر بازار و شرایط آن شد. در حال حاضر تامین بودجه بازرســی و نظارت اصناف با چالش های زیادی روبه روست  در شرایطی که انتظار می رود به دلیل اوضاع اقتصادی 
گران فروشی تشدید شده باشد و نیروی بیشــتری باید برای نظارت به کار گرفته شود، در تامین حقوق بازرســان فعلی نیز اشکاالتی وجود دارد. اتاق های اصناف شهرســتان ها با حداقل نیرو کار می کنند و شــاید برای کل بازارهای شهرستان یک بازرس آن هم نه به صورت مســتمر بلکه پاره وقت بر اوضاع بازار نظارت 
می کند. کدام بازار است که می تواند با یک بازرس سر و سامان داشته باشــد و گران فروشی و تخلفی در آن دیده نشــود؟ اوضاع اقتصادی اتفاقات ناگوار زیادی را رقم زده و برخی از خرده فروشــان را وادار به گران فروشی کرده است. در اینکه مسئوالن باید جزو اولین افرادی باشــند که مسولیت این گران فروشی ها را به 
عهده بگیرند شکی نیست اما اینکه در پرداخت حق و حقوق اصناف کوتاهی می شــود جای تعجب دارد. با وجود اینکه به این موضوع واقف هســتند که اصناف متولی تولید و توزیع و نظارت بر بازار هستند اما در تامین بودجه آنها به خصوص بودجه بازرسی ها کوتاهی می شــود و سهم اصناف از دارایی و همچنین از محل 
جرایم تخلفات صنفی پرداخت نمی شــود. این کوتاهی و تعلل به ضرر مصرف کننده و مردم تمام می شود و دود آن به چشم مردم می رود.  متاسفانه در حالی که به دلیل شــرایط اقتصادی نظارت و بازرسی اهمیت بیشتری پیدا می کند، اتاق های اصناف سراسر کشــور در حال تعدیل کردن نیروهای بازرسی خود هستند 
 زیرا دیگر بودجه ای برای ادامه این کار ندارند. طبق قانون ســهمی از محل جریمه اصناف باید به حســاب اتاق واریز شود که این رقم در چند ســال اخیر به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده اســت. تا به امروز اصناف از طریق درآمدهای دیگر هزینه های بازرســی را پرداخت کرده اند اما دیگر این امکان وجود ندارد و مجبور به 

تعدیل نیروهای بازرسی گرفته اند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

رئیس دانشــگاه علم و صنعت گفت: دانشگاه با 
ایجاد صندوق های خطرپذیر از شرکتهای نوپایی 
که توان حل مشکالت ناشــی از تحریم را دارند، 
حمایت می کند.جبارعلی ذاکری درباره اقدامات 
و برنامه های این دانشــگاه برای حل مشکالت 
کشور در شرایط تحریم گفت: ما بر پایه احساس 
تکلیف، در گام نخســت با تکیه بر تــواِن علمِی 
دانشکده های خود به عنواِن قله های دانشگاه علم 
و صنعت، برای کمک به حل مشــکالت ناشی از 
تحریم ها اعالم آمادگی کرده ایم. رئیس دانشگاه 
علم و صنعت ادامه داد: دانشــگاه علم و صنعت 
ایران از آنجا که بر این باور اســت که بواســطه 
دانشــکده های خود می تواند در حــوزه صنایع 
گوناگون از جمله مهندســی راه آهــن و حوزه 
توربین های گازی و … اثر گذار بوده و کشور را 
در مقابله با تحریم ها و حل مشکالت ناشی از آن 
کمک کند، برای شناسایی چالش های موجود در 
موضوعات مورد اشاره و نیز رفع آنها اقداماتی را 

در دستور کار قرار داده است.
ذاکری با بیان اینکه تحریم ها موجب بروز خلل 
در برخی صنایع و شرکت هایی شده که بخشی 
از نیازشان از طریق واردات تأمین می شد، افزود: 
تردیدی نیســت که در این شــرایط به کمک 
مجموعه های داخلی و دانشگاهی می توان شکاف 
و وقفه ایجاد شده را در روند تولید برطرف ساخت. 
ما با این رویه در تالش برای شکل دهِی زنجیره ای 

از دانشگاه و صنایع هستیم که از طریق آن، هم 
چالش ها، مشکالت و نیازهای صنایع شناسایی 
شود و از سوی دیگر از شرکت هایی که توان تولید 
دارند و نیز شرکت های دانش بنیان و شرکت های 
که در مراکز رشِد دانشــگاه علم و صنعت فعال 
بوده و قادر هستند بخشی از این نیازها را برطرف 

سازند، حمایت کنیم.
وی اظهار داشــت: ما به منظور بررسی بیشتر و 
عمیق تر، برای هر یک از صنایِع هدف و شناسایی 
شده؛ نظیِر صنایع نفت، صنایع گاز، صنایع ریلی، 
حمل و نقل درون شــهری و برون شهری و … 
دفتری را در دانشگاه شــکل داده ایم که وظیفه 
برقراری ارتباِط کارآمد میان دانشــگاه و هریک 
از این صنایع و همچنین شناســایی چالش ها و 
مشکالِت آنها و البته جستجوی راهکار مناسب 
برای رفع آنها را برعهده دارد.رئیس دانشگاه علم و 
صنعت ایران اظهار داشت: یکی دیگر از اقداماتی 
که ما از سال گذشته در دستور کار قرار داده ایم، 
ایجاد صندوق خطرپذیر است؛ صندوقی که عماًل 
از شرکت های نوپا که توان حل مشکالت صنعتی 
ناشــی از تحریم را دارند، حمایت مالی می کند. 
این صندوق عموماً شــرکت های مرکز رشــد و 
همچنین شــرکت های دانش بنیان دانشگاه را 
مورد حمایت قرار می دهد که در همین راستا طی 
۲ ماه گذشته، ۲ مورد تفاهم نامه به امضا رسیده و 

پشتیبانی مالی از آن ها صورت گرفته است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغــداران، بی کیفیتی 
واکسن ها، تنش های گرمایی و تاخیر در وزن گیری 
الشه ها را از جمله علل گرانی قیمت مرغ در بازار اعالم 
کرد.عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران 
گوشــتی درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: 
امروز نرخ هر کیلو مرغ زنــده درب مرغداری ۹ هزار و 
۹۰۰ تا ۱۰ هــزار و ۵۰۰ و مرغ آماده به طبخ در خرده 
فروشی ها ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان است. 
وی بی کیفیتی واکسن ها را عامل اصلی افزایش تلفات 
در واحد های مرغداری اعــالم کرد و گفت: تنش های 
گرمایی و تاخیر در وزن گیری الشه ها در کنار افزایش 
تلفات موجب شد تا میزان عرضه از نظر وزنی کاهش 
یابد، این در حالی اســت که تعداد جوجه ریزی ثابت 
بوده است.حجت قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد 
و افزود: با توجه به شــرایط فعلی آب و هوا پیش بینی 
می شود که روند کنونی قیمت تا پایان مرداد در بازار 
اســتمرار یابد. عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران 
گوشتی ادامه داد: اگر دسترسی به دارو و واکسن های با 

کیفیت همچنان با محدودیت های روبرو باشد، افزایش 
تلفات موجب شده تا در هر فارم ۲۰ تا ۳۰ درصد مرغ 
تولیدی از بین رود که این امر در کنار ازدیاد تقاضا در 
فصل تابستان، تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می زند.وی 
درباره آخرین وضعیت بازار نهاده های دامی گفت: اگرچه 
عرضه نهاده هی دامی روی کاغذ نســبت به گذشته 
تفاوتی نداشته است، اما ارســال بار به سبب اختالف 
۷۰ تا ۸۰ درصدی کرایه با نرخ مصوب با مشــکالتی 
روبروست. به گفته حجت، در گذشته نهاده خریداری 
شده ظرف مدت زمان ۳ روز تا یک هفته به دست مرغدار 
می رسد که هم اکنون ارسال بار به سبب مشکالت حمل 
و نقل به یک ماه افزایش پیدا کرده است که به همین 
خاطر تولیدکنندگان به ناچار بخشی از نهاده مورد نیاز 
خود را از بازار آزاد خریداری می کنند.این مقام مسئول 
در پایان نرخ مصوب هرکیلو ذرت در بنادر را یک هزار 
و ۵۰۰ و کنجاله سویا را ۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعالم کرد 
و افزود: هم اکنون هر کیلو نهاده دامی با احتساب ۲۵۰ 

تا ۳۰۰ تومان کرایه حمل به دست مرغدار می رسد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت مطرح كرد:

حمایت از شرکت های نوپا با ایجاد »صندوق خطرپذیر«

دردسر جدید بی كیفیتی واكسن ها 

قیمت مرغ از ۱۵ هزار تومان گذشت
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پرسوناي مشتري و توليد محتوا 
قسمت پنجم

  الهام ابوالفضلی
در پست قبلي درباره كلمات كليدي صحبت كرديم و اگر اين مطلب را خوانده 
باشيد گفتيم دانستن اينكه كاربران در جستجوي چه چيزي هستند و چه 
مي خواهند، از مسائل زيربنايي اســت كه هر استراتژيست محتوا به كمك 
ابزارهايي چون پرسوناي مخاطب و نقشه همدلي، بايد آن را بداند. حال سوال 
پيش مي آيد كه پرسوناي مخاطب و نقشــه همدلي چگونه به استراتژيست 
محتوا كمك مي كند. در اين پست مي خواهيم به پرسوناي مخاطب بپردازيم؛ 
ولي براي درك بهتر آن، الزم است به طور خالصه به مدل STP اشاره كنيم. 
 STP :است STP ،يكي از مفاهيم زيربنايي در بازاريابي براي توســعه بازار
 targeting هدف گذاري ،segmention حرف ابتدايي كلمات تقسيم بندي

و جايگاه يابيposition  است. 
قبل از ارائه هرگونه سرويس يا محصول، مشتريان بازار را برحسب مواردي 
چون موقعيت جغرافيايي، روان شناسي، فرهنگي و... در بخش هاي متمايز با 
يكديگر قرار مي دهيم. سپس با توجه به خواسته هاي اين گروه ها و تحليل هاي 
خرد و كالن، اهداف را براي بخشي كه انتخاب كرديم تعريف مي كنيم. در آخر 
تالش مي كنيم بتوانيم با ارائه سرويس و محصوالت مزيت رقابتي به دست 

بياوريم. 
پرسوناي مخاطب ابزاري است كه كمك مي كند مخاطباني كه سرويسي چون 
محتوا به آنها ارائه مي دهيم را بهتر بشناسيم. هر چه اين شناخت شفاف تر و 
دقيق تر باشد محتواي توليدي نيز سفارشي تر و كاربرپسندتر خواهد بود. بدين 
شكل فروش محصول، ترافيك و رتبه سايت خود را مي توانيم افزايش دهيم. 
البته بايد گفت پرسوناي مخاطب به فرد واقعي اشاره ندارد؛ ولي ويژگي هايي 
كه براي آن براساس تحقيقات بازاريابي و بررسي هاي متعدد نوشته مي شود 
واقعي است. بنابراين پرســوناي مخاطب يكي از ابزارهايي است كه مي توان 
دقيق تر بازار را تحليل و بخش بندي و كار را براي رسيدن به اهداف بازاريابي 

را آسان كرد. 
معموال اجزاي زير پرســوناي مخاطب را تشــكيل مي دهد: نــام و عكس، 

بيوگرافي، عادت ها و عالقه مندي ها، نيازها، ترس ها و دغدغه ها و اهداف.
نكات كوچكي درباره پرسوناي مخاطب وجود دارد كه برخي از آنها را در زير 

ذكر كرديم: 
- نمودارهاي متفاوتي براي ترسيم پرســوناي مخاطب وجود دارد ولي بايد 
اشاره كرد فرد فرضي كه تصميم داريد پرسوناي آن را طراحي كنيد در واقع 
بدين معني نيست به ويژگي هاي ديگر افراد به طور دقيق شبيه باشد، بلكه 

تقريبي است. 
 - طراحي پرسوناي مخاطب در سازمان هاي b2b و b2c به يك روش انجام 

نمي شود. 
 - نكته ديگر تعريف پرسوناي منفي است. پرسوناي منفي نمايانگر خصوصيات 
فردي است كه دوست نداريم از سرويس و محصول ما استفاده كنند به عنوان 
مثال افرادي كه محصوالت و خدمات مان براي آنها گران هســتند و تمايل 
به خريد كردن ندارند. يا افرادي كه خارج از محدوده ســني مناسب هستند 
كه بتوانند از محصوالت مان استفاده كنند. توجه به پرسوناي منفي موجب 

مي شود كه بودجه بازاريابي را به طور بهينه تري به كار ببريد. 
طراحي پرســوناي مخاطب، يك  قدم كليدي و مهم براي بازاريابي در عصر 
حاضر است. شــناخت كافي نســبت به پرســوناي مخاطب باعث مي شود 
ضمن قرار دادن مشــتري در مركز فعاليت هاي بازاريابــي، پيام هاي تان را 
هدفمندتر طراحي كنيد و از طريق كانال هاي موثرتر براي ارسال اين پيام ها 

به مخاطبان تان، اهداف بازاريابي خود را تحقق دهيد. 
 ادامه دارد...

آگاهی

سهم ۴۵00 ميلياردي از 
بازار بيمه كشور در انتظار 

استارت آپ ها
رئيس كل بيمه مركزي خبر داد: صدور مجوز 
براي استارت آپ هاي بيمه اي آغاز شده است. 
غالمرضا سليماني روز شنبه با تاكيد بر لزوم 
گســترش خدمات بانكداري و بيمه از طريق 
اســتارت آپ ها و فناوري هاي جديد، افزود: 
تالش شده است فعاليت اســتارت آپ ها در 
زير چتر قانوني قرار گيرد. وي اضافه كرد: تا 
پيش از اين، استارت آپ ها مجوز قانوني براي 
فعاليــت در صنعت بيمه و صــدور بيمه نامه 
نداشــتند، اما در حال حاضر، امــكان ارائه 
خدمات بيمه اي توسط آنها فراهم شده است. 
رئيــس كل بيمــه مركــزي با بيــان اينكه 
استارت آپ ها مي توانند در نقش شركت هاي 
كارگزاري وارد شــوند، اضافه كــرد: تاكنون 
حدود ۱۳ استارت آپ خواســتار فعاليت در 
صنعت بيمه شــده اند كه شــماري از آنها با 
داشتن مجوز مشــغول فعاليت هستند. بقيه 
نيز براي اينكه كارهاي شــان قانوني شود، به 
آنها اعالم كرديم كه مجوز شركت كارگزاري 

دريافت كنند. 
وي با خاطرنشــان كردن اينكــه همه اين 
اســتارت آپ ها مي تواننــد مجوز شــركت 
كارگزاري دريافت كنند، اظهار داشــت: اين 
اســتارت آپ ها در صورتي كه مجوز دريافت 
كننــد، مي توانند مانند ســاير كارگزاري ها 
اما به شــكل نوين اقدام به صــدور بيمه نامه 
كنند. رئيس كل بيمه مركزي درباره ارزش 
بازار فعاليت اســتارت آپ هاي بيمه اي گفت: 
در ســال ۹۷ ارزش پرتفــوي شــركت هاي 
بيمه ۴۵ هزار ميليارد تومان بوده اســت كه 
انتظار داريــم حداقل ۱۰ درصــد اين بازار 
معادل چهار هــزار و ۵۰۰ ميليــارد تومان 
در اختيــار اســتارت آپ هاي بيمــه اي قرار 
بگيرد. ســليماني خاطرنشــان كرد: ارزش 
پرتفوي شركت هاي بيمه در سال ۹۸ به ۶۰ 
هزار ميليارد تومان خواهد رســيد كه امكان 
 كسب ۱۰ درصد آن توسط استارت آپ هاي 

بيمه اي وجود دارد. 

خبر مهارت هاي مديريتي

در مجله »كسب وكار هاروارد – 2019« می خوانیم: »ما انسان ها ذاتا 
نیاز داريم كه تعلق خاطر داشته باشــیم؛ تعلق خاطر به دوستان، 
خانواده، كشور، فرهنگ و... اين موضوع وقتي ما در محل كارمان هم 
هستیم، صدق مي كند. تحقیقات ما در مركز نوآوري استعدادها نشان 
داد كه هرگاه افراد به كارشان تعلق خاطر داشته باشند، باانگیزه ، 

تعهد و كارايي بیشتري كار مي كنند و تا 3.5 برابر بیشتر از افراد 
ديگر، امكان موفقیت در مسئولیتي كه به آنها محول 

شده است را خواهند داشت.« اگر قصد 
داريد به عنوان مدير ســازمان با 

كارمندان خود صمیمي شويد، 
بهتر اســت اين نكات را در نظر 

بگیريد. 
- عملكردي به جا و درست: شما 

مدت زمان زيادي را با كارمند خود گذرانــده و فكر مي كنید كه او 
مي تواند دوست خوبي باشد. زماني كه به اين مرحله رسیديد، عجله 

نكنید. 
- صمیمیت زياد تا حد امكان ممنوع:  طبیعي است اگر به  عنوان يك 
مدير گاه احساس تنهايي كنید؛ اما حتي اگر با يكي از كارمندان 
خود رابطه اي دوستانه برقرار كرديد، جايگاه خود را فراموش 

نكنید. 
- خودتان را براي هر دردسري آماده  
ســازيد: اگر قصد داريد با يكي از 
كارمندان خود ارتباط دوستانه 
داشته باشید، بهتر است ذهن 
خود را براي هــر پیامد ناگواري 

آماده كنید. 

قدرت شگفت انگيز يك احوالپرسي ساده با كارمندان 

دال
مان

ن 
سو

نل

امواج زندگي را بپذير، حتي اگر گاهي تو را به عمق ببرند. آن ماهي آســوده كه بر 
سطح دريا مي بيني مرده است. 
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نايب رئیس اتاق بازرگانی ايران:
فعاالن اقتصادی توان  پيش بينی آینده  را  ندارند

رئيس اتاق بازرگانی ايران گفت: فعاالن بخش خصوصی احساس امنيت 
اقتصادی ندارند فعــاالن اقتصادی حتــی يك ماه آينــده را نمی توانند 
پيش بينی كنند. در اين وضعيت همه برای سرمايه گذاری در حالت صبر 
و انتظار می مانند كه تبعات منفی دارد.»غالمحسين شافعی« در همايش 
آينده كار و كارآفرينی افزود: امروز حركت در مســير رشد و توسعه برای 
كشورها يك انتخاب نيســت بلكه الزام حتمی است. كشورهای مختلف 
دنيا نيز با برنامه ريزی، هدف گذاری و انتخاب مسير متناسب با مقتضيات 
خودشان قدم در راه توسعه گذاشــته اند. اين در حالی است كه تناسب با 
مقتضيات عمال در كشور ما غايب است و عدم حركت در اين مسير به معنای 

جا ماندن از رقبا و افتادن در دام فالكت است.
وی با اشاره به مقتضيات كشور ادامه داد: كارآفرينی به دليل آثار گسترده، 
نقش ويژه ای در تحقق اهداف اقتصادی جوامع دارد، به خصوص كشور ما 
با ۸۰ ميليون جميعت و ميانگين سنی ۳۱ سال يك جامعه كامال جوان و 
آماده حركت  های شتابان است.رئيس پارلمان بخش خصوصی معتقد است 
نه تنها انتخاب اين راه سخت است، بلكه تفهيم آن به برخی مسئوالن هم 
در كشور ما مشكل اســت كه نهايتا به اتفاقاتی مانند فرار مغزها، بيكاری 
فارغ التحصيالن، كمبود متخصص، كاهش سرمايه گذاری و عدم تحرك و 
رشد اقتصادی منجر می شود.شافعی با اشاره به اهميت آموزش كارآفرينان 
خصوصا در كســب وكارهای نوين، خاطرنشــان كرد: در نظام اقتصادی 
توســعه يافته تر، نوآوران سرمايه های اصلی توســعه محسوب می شوند. 
خصوصا در اقتصاد ايران كه متكی به منابع طبيعی است و با اقتصاد كارايی 
محور فاصله دارد، توجه جدی به اين موضوع بايد بيشتر باشد.  وی ادامه داد: 
شاخص های جهانی نشان می دهد رتبه كارآفرينی ايران در سال 2۰۱۸ ، به 
ميزان ۱۳ پله صعود كرده است؛ ولی به رغم اين حركت مثبت هنوز جايگاه 
مناسبی نداريم و وضعيتمان مطابق با داشته  هايمان نيست.شافعی معتقد 
است صحبت از كارآفرينی زمانی اميدواركننده است كه محيط مناسب آن 
در كشور فراهم باشد.رئيس اتاق ايران با يادآوری اينكه مسير حركت برای 
جوانان در كشور هنوز مهيا نيست، اظهار كرد: شايد اين باور هنوز به صورت 
اعتقاد قابل اتكا در كشور وجود ندارد و فضای تاريك كسب وكار حتی افراد 
حرفه  ای را هم با مشــكل مواجه كرده است.وی با انتقاد از موانع موجود بر 
سر راه كسب وكارها گفت: مسئوالن كشــور در روزنامه ها می گويند برای 
ســرمايه گذاران فرش قرمز پهن می كنند. فرش قرمز نمی خواهيم، زمين 
خاكی هم كافی است؛ فقط سنگالخ جلوی پای فعاالن اقتصادی نگذاريد. 
چرا كه اگر مسير هموار باشد خود افراد می دانند چطور حركت كنند.رئيس 
پارلمان بخش خصوصی همچنين افزود: فعاالن اقتصادی، امنيت اقتصادی 
ندارند. ما فعاالن اقتصادی حتی يك ماه آينــده را نمی توانيم پيش بينی 
كنيم و وقتی امكان پيش بينی مسائل اقتصادی وجود نداشته باشد، همه 
برای سرمايه گذاری در حالت صبر و انتظار می مانند كه اين موضوع تبعات 

منفی دارد.
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