
يك بانك دانماركي براي نخستين  بار به مشتريان 
خود وام مسكن با نرخ بهره منفي ارائه مي كند. 

به گزارش ايسنا به نقل از گاردين، بانك دانماركي 
»Jyske« براي نخستين بار در تاريخ بانكداري به 
مشترياني كه براي رهن منزل خود نيازمند دريافت 
كمك هزينه باشند وام با نرخ بهره منفي پرداخت 
مي كند و مشــتريان مبلغ كمتري از وام دريافتي 
را بازپرداخت خواهند كرد. اين بانك كه ســومين 
بانك بزرگ دانمارك است، در رقابت با بانك ديگر 
دانماركي يعنــي »Nordea« تصميم به چنين 
كاري گرفته است كه وام هاي رهني ۱۰ ساله با نرخ 
بهره صفر درصد و ۳۰ ساله با نرخ بهره ۰.5 درصد 

را به مشــتريان پرداخت مي كند.  مايكل هوگ، 
كارشناس مسكن اين بانك گفت: پول به صورت 
مستقيم به مشتري پرداخت نخواهد شد، بلكه صرف 
هزينه مسكن خواهد شد. وي در پاسخ به اين پرسش 
كه اين تصميم عجيب بانك بــا چه واكنش هايي 
مواجه شده است، گفت: با اظهاراتي نظير اين مواجه 
مي شويم كه اين مساله چطور ممكن است و پاسخ 

مي دهيم كه بله درست خوانده ايد، صحت دارد.
نرخ بهــره در بســياري از بانك هــاي دانمارك 
اكنون صفر درصد است و اكنون برخي از بانك ها 
مي خواهند مانند بانك هاي سوئيسي به سمت نرخ 
بهره منفي حركت كنند. بانك »يو.بي. اس« سوئيس 

نرخ بهره منفي ۰.6 درصدي را درباره سپرده هاي 
باالي نيم ميليون پوند اعمــال مي كند؛ يعني در 
پايان هر سال، به ازاي نگهداري نيم ميليون پوند 
سپرده مشتري، سه هزار پوند كارمزد كسر مي كند.

هوگ درباره احتمال اتخاذ رويكرد مشابه بانك هاي 
سوئيسي در دانمارك گفت: در حال حاضر نرخ بهره 
منفي درباره سپرده هاي سرمايه گذاري در دانمارك 
وجود ندارد؛ اما رايزني هايي در اين خصوص در سطوح 
باالي مديران بانكي در جريان است. با اين وجود فعال 
هيچ بانكي نمي خواهد نخستين بانكي باشد كه نرخ 
بهره منفي را انتخاب مي كند.  نرخ بهره در انگليس 

۰.75 درصد و در اتحاديه اروپا ۰.5 درصد است. 

گزارش ها حاكي اســت كه كاربران در ماه هاي 
آينده احتماال قادر خواهند بود از طريق اثرانگشت 

خود وارد برخي از سرويس هاي گوگل شوند. 
به گزارش ايســنا، با توجه به محبوبيت حسگر 
اثر انگشت در ســرويس هاي ســخت افزاري و 
نرم افــزاري مختلف، به نظر مي رســد كه تعداد 
زيادي از غول هــاي تكنولوژي در جهان از جمله 
گوگل سعي دارند كه از اين فناوري براي ارتقاي 
سطح امنيت سايبري و حفاظت از حريم خصوصي 
كاربران خود بهره ببرند و از طرفي دست هكرها و 
مجرمان سايبري به اطالعات شخصي كاربران را 

نيز كوتاه كنند. 

حاال اخبار و گزارش هاي منتشرشــده در منابع 
 mobile ID خبري مختلف نظير وب ســايت
world  نشــان مي دهد كه كاربران در آينده اي 
نزديك ديگر الزم نيســت رمز عبور خود را وارد 
كنند تا بتوانند به سرويس هاي مختلف مورد نظر 
خود وارد شوند، بلكه تنها كافي است اثر انگشت 
خود را روي گوشــي و دستگاه الكترونيكي مورد 
نظر گذاشته و سپس از خدمات سرويس مذكور 

بهره مند شوند. 
به عقيده كارشناسان، اين كار كه به علت مالل آور 
بودن فرايند حفظ و اســتفاده از رمــز عبور كه 
احتمال هك كــردن آن همواره وجود داشــته، 

توســط گوگل انجام شــده اســت، احتماال در 
ماه هاي آينده و اوايل سال ۲۰۲۰ ميالدي مورد 
استفاده كاربران قرار خواهد گرفت. حسگرهاي 
بيومتريك در سال هاي اخير كاربردهاي زيادي 
در عرصه هاي مختلف داشته كه از جمله مهم ترين 
آن مي توان به درگاه هــاي ورودي فرودگاه هاي 
بين المللــي و چك  كــردن گذرنامــه و كارت 
پرواز، حســاب هاي كاربري در اپليكيشــن هاي 
پيام رسان و شبكه هاي اجتماعي و بسياري ديگر 
از سرويس هاي توسعه داده شده توسط غول هاي 
 تكنولوژي براي ورود به حريم خصوصي كاربران

 اشاره كرد. 

به دنبال آتش بــس موقت در جنــگ تجاري، 
صف هاي خريد در بورس هاي آســيايي مجددا 

پررونق شد. 
به گزارش ايســنا به نقل از رويتــرز، معامالت 
روز چهارشــنبه بورس هاي منطقه آسيا كامال 
تحت تاثيــر اخبار مربــوط به جنــگ تجاري 
آمريكا و چين قــرار گرفت و افزايــش اميدها 
به حل و فصــل اختالفات بيــن دو اقتصاد برتر 
جهان بار ديگر شــاخص ها را ســبزپوش كرد. 
رئيس جمهــوری آمريــكا با به تاخيــر افتادن 
اعمال تعرفه ۱۰ درصدي بر كاالهاي وارداتي از 
 چين به ارزش ۳۰۰ ميليارد دالر تا ماه دسامبر 

موافقت كرد. 
روز چهارشــنبه شــاخص »ام.اس.ســي.آي« 
بورس هاي منطقه آسيا- اقيانوسيه به جز ژاپن 
با افزايش ۰.9 درصدي بــه كار خود خاتمه داد. 
در چين شاخص »شــانگهاي كامپوزيت« ۰.6 
درصد باال رفت و در هنگ كنگ با وجود افزايش 
اعتراضات مردمي، شاخص »هانگ سنگ« ۰.5 

درصد افزايش يافت. 
در ديگــر نقاط، شــاخص »نيك كــي ۲۲5« 
بــورس توكيو روز چهارشــنبه بــا ۰.6 درصد 

افزايش نســبت به روز سه شــنبه به كار خود 
پايان داد و شــاخص »كســپي« بورس سئول 
 بــا پيشــروي ۰.8 درصدي نســبت بــه روز 

سه شنبه بسته شد. 
با اين حال هنوز روشــن نبودن دورنماي آينده 
جنگ تجاري بيــن آمريكا و چين و ســرانجام 
اعتراضات هنگ كنــگ، ريســك هاي زيادي 
را متوجــه بورس هاي آســيايي در كوتاه مدت 
خواهد كرد. كنتا اينوئه، استراتژيســت ارشــد 
بازار در بانك »ميتسوبيشــي« گفــت: به نظر 
مي رســد جنگ تجاري به ابزاري براي تنظيم 
روند بازار بــراي رئيس جمهــوری آمريكا بدل 
شده است و وي موقعي كه احساس كند بازارها 
 روي خط زيــان باقــي مانده انــد، تغيير لحن 

مي دهد. 
در بازار اوراق قرضه، بازدهي اوراق قرضه ۱۰ ساله 
وزارت خزانه داري آمريكا با ۲.5 واحد كاهش به 
۱.676 درصد رسيد. هر بشكه نفت برنت براي 
تحويل در معامالت آتي با ۰.8۳ درصد كاهش 
به 6۰.79 دالر و هر بشكه نفت »وست تگزاس 
اينتر مديت« با ۰.7۳ درصد كاهش به 56.۳7 

دالر رسيد. 

ارزش پزو آرژانتين و روپيه هند در برابر دالر بار 
ديگر كاهش يافت.

به گزارش ايســنا به نقل از هندو بيزينس الين، 
افزايــش تنش هــاي ژئوپليتيكي در ســطح 
جهــان باعث شــد تــا ارزش روپيــه هند به 
پايين تريــن حد خود در طول شــش ماه اخير 
 برســد و هر دالر به ازاي 7۱.4۰ روپيه معامله 

شود.
از ســوي ديگــر رونــد نزولــي ارزش پــزو 
آرژانتين نيــز ادامــه دارد و بازارهــاي مالي 
ايــن كشــور نوســانات شــديدي را تجربــه 
 مي كنــد كــه در طــول نيــم قــرن اخيــر 

بي سابقه بوده است. 
از ابتداي ايــن ماه تاكنون، روپيــه ۳.5 درصد 
ارزش خــود در برابــر دالر را از دســت داده 
اســت و اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه ماه 
جاري ميالدي مــاه خوبي بــراي دالر در برابر 
 ارزهاي مهم جهاني نظير پونــد، يورو، فرانك 

و ين نبود.
از زمانــي كه بانــك مركزي آمريــكا تصميم 
به كاهش نرخ بهــره گرفت، فشــارها بر بانك 
مركزي هند براي اتخاذ رويكرد مشابه افزايش 

پيدا كرده است و اين مســاله مي تواند با توجه 
به احتمال بــاالي كاهش مجدد نــرخ بهره در 
 آمريــكا، روپيه را بيــش از پيش تحت فشــار 

قرار دهد. 
از ســوي ديگر آن طور كه خبرگزاري فرانســه 
نوشــته، ارزش پزو در برابــر دالر ۱.77 درصد 
ديگر كاهش يافته اســت تا تنها طي ســه روز، 
 ۱8.76 درصــد از ارزش پول ملــي آرژانتين از 

بين برود.
ارزش پــزو پــس از آن ريزش كرد كــه نامزد 
حزب رقيب رئيس جمهور كنوني اين كشــور 
توانست در انتخابات رياســت جمهوري از وي 
پيشي بگيرد، هرچند كه به دليل نرسيدن راي 
 وي به تعداد مــورد نياز، انتخابــات به مرحله 

بعدي كشيده شد. 
پزو ســال گذشــته حدود نيمي از ارزش خود 
در برابــر دالر را از دســت داد كه اين مســاله 
به نوبه خــود باعث كاهش شــديد محبوبيت 
دولت فعلــي و افزايش نرخ تورم در ســومين 
اقتصاد بــزرگ آمريكاي جنوبي شــد. در حال 
 حاضــر ۳۲ درصد مــردم اين كشــور در فقر 

زندگي مي كنند. 

جديدترين آماري كه اتاق بازرگاني تهران ارائه كرده، 
نشان مي دهد از ابتداي سال جاري تا ۲۰ مردادماه، 
شش ميليارد و 68۰ ميليون يورو وارد سامانه نيما شده 
است.  به گزارش ايسنا، براساس جديدترين آمارها از 
ابتداي مرداد ماه ســال ۱۳97 تا ۲۰ مردادماه سال 
۱۳98 ميزان ارز واردشده به سامانه نيما، ۱7 ميليارد 
و 78۰ ميليون يورو بوده و از ابتداي سال تاكنون نيز 
شش ميليارد و 68۰ ميليون يورو ارز وارد سامانه نيما 
شده اســت. از اين رقم ها حدود ۱5 ميليارد و 5۰۰ 
ميليون يورو ارز در سامانه نيما از مردادماه سال ۱۳97 
تا مردادماه سال ۱۳98 براي واردات خريداري شده 
و از ابتداي ســال تا ۲۰ مردادماه سال ۱۳98، شش 
ميليارد و ۱۰۰ ميليون يورو در اين سامانه براي واردات 
خريد شده است. همچنين اتاق بازرگاني آمار عملكرد 
يك ماهه اخير را نيز منتشــر كرده كه بر اين اساس 
در يك ماه منتهي به ۲۰ مردادماه ســال ۱۳98، ارز 
صادراتي واردشده به نيما يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون 
يورو بوده كه در قياس با ماه قبل از آن، كاهش ۲4۰ 
ميليون يورويي را نشان مي دهد. همچنين در يك ماه 
گذشته حدود 97۰ ميليون يورو ارز در سامانه نيما 
براي واردات خريداري شده كه اين عدد نيز در قياس 
با ماه قبل از آن، كاهش حدودا ۳۰۰ ميليون يورويي 

را نشان مي دهد.  در حوزه شاخص بهاي توليدكننده 
در دو بخش صنعت و معدن نيز، گزارش اتاق بازرگاني 
تهران نشان مي دهد در حوزه صنعت رشد اين شاخص 
89 درصد و در حوزه معدن 64 درصد بوده اســت. 
براســاس برآوردهاي صورت گرفته در تيرماه سال 
۱۳98 ميانگين نرخ خريد يورو در بازار نيما، ۱۳ هزار و 
۲۰۰ تومان بوده كه اين عدد در مردادماه سال ۱۳98 
به ۱۳ هزار تومان كاهش يافته است. همچنين آمارها 
نشان مي دهد كه خريد اسكناس در تيرماه ۱4 هزار و 
5۰۰ تومان و در مردادماه ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان بوده، 
دالر نيز در تيرماه سال ۱۳98، ۱۲ هزار و 8۰۰ تومان 
و در مردادماه ۱۱ هزار و 8۰۰ تومان معامله شده است.  
گزارش اتاق نشــان مي دهد كه در يك ماه گذشته 
قيمت سكه 8 درصد، نيم سكه 4.7 درصد، ربع سكه 
۲.8 درصد و طالي ۱8 عيار، 4.6 درصد كاهش داشته 
است.  در بازار بورس نيز ارزش معامالت از حدود ۱۰ 
هزار ميليارد تومان در مردادماه ســال ۱۳97 به ۲۰ 
هزار ميليارد تومان، در مردادماه سال ۱۳98 رسيده 
و تعداد معامله ها نيز از حــدود ۲.5 ميليون به حدود 
6.5 ميليون افزايش يافته است. به اين ترتيب ارزش 
معامالت رشدي 89 درصدي و تعداد معامالت افزايش 

حدودا سه برابري را در يك سال تجربه كرده است. 

قيمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهاني تحت تاثير 
ابهامات پيرامون ريسك هاي سياســي و نگراني ها نسبت به 
كندي رشــد اقتصاد جهاني ثابت ماند و در حدود مرز ۱5۰۰ 

دالر ايستاد. 
به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت 
روز چهارشنبه بازار ســنگاپور ثابت بود و در ۱5۰۱ دالر و 7۳ 
سنت ايستاد. در بازار معامالت آتي آمريكا، هر اونس طال ۰.۱ 

درصد كاهش پيدا كرد و به ۱5۱۲ دالر و ۱۰ سنت رسيد. 
جان شارما، اقتصاددان بانك ملي استراليا اظهار كرد: تسهيل 

تنش هاي تجاري و ريسك هاي ژئوپليتيكي نوعي اميد در بازار 
ايجاد كرده كه باعث رونق معامالت سهام شده و به همين دليل 
طال از صعود باز مانده، اما اختالف تجاري هنوز حل نشده است. 
ريسك هاي ژئوپليتيكي در هنگ كنگ، روند رشد اقتصاد جهاني 
و همچنين انتظار براي حداقل يك دور ديگر كاهش نرخ هاي 
بهره توســط بانك مركزي آمريكا، عواملي هستند كه از رشد 

قيمت طال پشتيباني مي كند. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمريكا روز سه شنبه از مهلت اول 
سپتامبر براي وضع تعرفه روي برخي از واردات كاالهاي چيني 

عقب نشــيني كرد و وضع تعرفه روي كاالهايي همچون تلفن 
همراه، لپ تاپ و ساير محصوالت مصرفي را به تاخير انداخت تا 
تاثير آن روي فروش تعطيالت كريسمس آمريكا تعديل شود. 

تســهيل ايــن اختالفــات ميــان دو اقتصاد بــزرگ جهان 
ريسك پذيري ســرمايه گذاران را بهبود بخشــيد و در نتيجه 
بازارهاي سهام آسيايي در معامالت روز چهارشنبه به پيشروي 
پرداختند. براســاس گزارش رويترز، قيمت طال روز سه شنبه 
تحت تاثير ريزش پــزو آرژانتين و ناآرامــي در هنگ كنگ به 
باالترين حد خود در بيش از شش ســال گذشته صعود كرده 

بود، اما اعالم خبر به تاخير افتادن وضع تعرفه هاي آمريكا روي 
كاالهاي چيني باعث شد با ۰.7 درصد كاهش بسته شود. 

شاخص دالر آمريكا پس از رشد ۰.4 درصدي در شب سه شنبه، 
روز چهارشنبه در برابر ســبدي از ارزهاي بزرگ نسبتا بدون 
تغيير ماند.  سرمايه گذاران به سمپوزيوم ساالنه بانك مركزي 
آمريكا كه هفتــه  آينده برگزار مي شــود چشــم دوخته اند. 
معامله گران احتمال كاهش ۲5 واحدي نرخ هاي بهره توسط 
بانك مركزي آمريكا در سپتامبر را 74 درصد ارزيابي مي كنند. 
نرخ هاي بهره جذابيت ســرمايه گذاري در طال كه بازدهي ندارد 

را افزايش مي دهد و طال را براي خريداران غيرآمريكايي ارزان تر 
مي كند. ذخاير طالي »اس.پي.دي.آر گلد تراست« كه بزرگ ترين 
صندوق سرمايه گذاري تحت پشــتوانه طال در جهان است، روز 
سه شنبه ۱.۳۳ درصد كاهش پيدا كرد و به 847.77 تن رسيد.  
در بازار ساير فلزات ارزشــمند، هر اونس نقره براي تحويل فوري 
۰.۱ درصد كاهش يافت و به ۱6 دالر و 95 سنت رسيد. هر اونس 
پالتين براي تحويل فوري ۰.8 درصد كاهش يافت و به 845 دالر 
رسيد. هر اونس پاالديم براي تحويل فوري ۰.7 درصد كاهش پيدا 

كرد و به ۱444 دالر و ۲۰ سنت رسيد. 

با اثر انگشت وارد گوگل  شويدنخستين وام مسكن با نرخ بهره منفي  در تاريخ
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وام ازدواج  هنوز دو  ضامن می خواهد

سرپيچی  بانک ها
از  دستور  بانک  مرکزی

مذاکره  با
 اروپا جدی تر
 شده  است

واعظی: 

آغاز کاهش تعهدات 
ايران  در پايان 

60  روز  دوم
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روحانی خبر داد 

سرمقاله

استفاده از فناوری های 
موج دوم در معادن

همان طــور كــه در اكثر 
محافل گفته می شود، اثر 
تحريم هــای ظالمانه عليه 
كشــورمان در همه صنايع 
ديده می شود. صنعت معدنكاری نيز از اين شرايط 

مستثنی نيست...

  محمدرضا بهرامن،عضو  اتاق 
بازرگانی ایران
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رکورد   بورس
با  تكيه  بر  خودرويی ها

رشوه   برای  واردات
 تجهيزات  کامپيوتری

رانت در آزادسازی 
واردات برنج

»کسب و کار« راهکار هدایت سرمایه داخلی به سمت استارت آپ ها را  بررسی می کند

حمایت  از  سرمایه گذاران استارت آپی
صفحه2

صفحه2

سهم  ناچیز  بنگاه ها   از  نقدینگی
کشور  درگیر   پارادوکس   نقدینگی   است

»کسب و کار«   رتبه   دهم   ایران   در جهان  در   رشد   نقدینگی   را   بررسی   می کند

نماگر اصلی بورس تهران توانست با رشد بيش از 4۰۰۰ 
واحد كانال ۲6۱ هزار واحدی را بشــكند و ركوردی 
جديد به ثبت برساند. بيشتر سهم ها روز چهارشنبه 
در بازار سهام رشد كردند. شــاخص كل بازده نقدی 
و قيمتی بورس اوراق بهادار تهران 4۲94 واحد رشد 
كرد و در تراز ۲6۱ هزار و ۳9۱ واحدی ايستاد و توانست 

ركوردی جديد را به ثبت برساند...

در حال حاضر كمبود كاال، مشــكل ثبت سفارش 
و تنزل خريد رايانه در ســبد خانوار هــای ايرانی از 
چالش های موجود در بازار كامپيوتر به شمار می رود. 
به دنبال اتفاقاتی كه سال گذشته در بازار ارز افتاد بازار 
كامپيوتر يكی از مهم ترين بازارهايی بود كه تاثيرات 
اين نوسانات را به خود ديد. وابستگی اين صنف به 

واردات موجب شد ...

براساس ابالغ بخشنامه گمرك به گمركات اجرايی 
سراسر كشــور، اجرای بخشــنامه لغو ممنوعيت 
فصلی واردات برنج برای امســال توســط تمامی 
گمركات الزم االجرا شد. بر اساس اين بخشنامه كه 
توسط مديركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و 
ويژه گمرك ابالغ شده است، واردات برنج در ادامه 

سال با رعايت كامل مقررات...

يادداشت

نگاه

نگاه سنتی  به 
کسب و کارها

نقدینگی
 ناکارآمد

 افشین کالهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین اتاق ایران

  مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی
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اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی خبرداد
آغاز کاهش تعهدات ایران در 

پایان 60 روز دوم
حجت االسالم والمســلمین حســن روحانی روز 
چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با بیان اینکه تمام 
شعارهایی که در خصوص ائتالف جدید در منطقه 
خلیج فارس و دریای عمان داده می شود، ظاهری و 
غیرعملی است، گفت: بی تردید هر مقدار از این شعارها 
هم عملی شود، کمکی به امنیت منطقه نخواهد کرد.
رئیس جمهور طرح ادعاهایی که رژیم صهیونیستی 
می خواهد در امنیت منطقه حضور داشــته باشد را 
سخنان پوچ توصیف کرد و گفت:  پاسخ به این ادعاها 
روشن است، اسرائیلی ها اگر می توانند همانجایی که 
هستند امنیت خود را حفظ کنند! گر چه آنها هر جا 
که حضور داشتند، ناامنی، کشتار و ترور ایجاد کردند 
و عامل اصلی تروریزم ، جنگ و کشتار در این منطقه 
صهیونیست ها و رژیم غاصب اسرائیل است.روحانی 
خاطر نشان کرد: در مرحله بعد از مذاکرات توانستیم 
نظر سازمان ملل و دبیرخانه شورای امنیت سازمان 
ملل را در اینکه عراق آغازگر جنگ بود، جلب کنیم 
و پیروزی هایی که از لحاظ سیاسی به دست آوردیم، 
نشان دهنده تحرک عمیق و حساب شده همه ارکان 
کشور در این مســأله مهم بود و این نمونه و الگوی 
بسیار خوبی اســت که اگر بخواهیم مسایلی را حل 
و فصل کنیم، باید همه ارکان قدرت در کنار هم قرار 
بگیرد و همه با هم باشیم.رئیس جمهور با تأکید بر 
اینکه جمهوری اســالمی ایران در عرصه سیاست 
خارجی فعال است، گفت: با کشورهای همسایه و سایر 
کشورهای جهان در راســتای تقویت بیش از پیش 
روابط در حال گفتگو و مذاکره هستیم و در جریان 
روند کاهش تعهدات نیز مذاکرات را ادامه می دهیم 
ولی اگر در پایان ۶۰ روز دوم به نتیجه نرسیدیم، حتماً 
مرحله سوم را آغاز خواهیم کرد و بعد از آن باز هم ۶۰ 
روز فرصت خواهیم داد تا به راه حل منطقی، درست و 
متوازن برسیم و به تعهد در برابر تعهد پایبند هستیم.

وام ازدواج  هنوز ۲ ضامن می خواهد
ســرپیچی  بانک ها  از  دستور  

بانک  مرکزی
با وجود بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام 
ازدواج با سفته و یک ضامن معتبر، برخی از بانک ها 
هنوز بــرای پرداخت این تســهیالت دو ضامن از 
متقاضی طلب می کنند.به گزارش ایسنا، با تصویب 
مجلس شورای اســالمی، مبلغ وام ازدواج از سال 
۱۳۹۸ دو برابر شد و به ۳۰ میلیون تومان برای هر 
نفر رسید، اما دریافت این تسهیالت از بانک ها برای 
برخی از زوجین اندکی مشکل شده است. در ابتدا 
قرار بود که بانک ها کارت یارانه سرپرست خانوار را به 
عنوان ضامن تسهیالت قبول کنند، اما با توجه به این 
مبلغ پرداختی یارانه سرپرست خانوار، عمدتا کمتر از 
اقساط تسهیالت بود، بانک ها از پذیرفتن این کارت 
خودداری کردند.به این ترتیب، پیدا کردن ضامن 
برای دریافت وام ازدواج به معضلی تبدیل شد که 
گریبان برخی از متقاضیان این تسهیالت گرفت. 
بانک ها در حال حاضر برای پرداخت تســهیالت 
خرد به مردم، به ازای هــر ۲۰ میلیون تومان، یک 
ضامن از گیرنده تســهیالت طلب می کنند و در 
مورد این تسهیالت نیز همین روال را پیش گرفتند.
اعظم کریمی، مدیرکل برنامه ریزی و توســعه 
اجتماعی جوانان با اشــاره به مشــکالت تامین 
ضامن زوج های جوان برای دریافت وام ازدواج، 
گفته بود که یکی از مشکالت جوانان به ویژه در 
شهرستان ها، تامین چندین ضامن برای دریافت 
وام  است که به دنبال افزایش مبلغ وام، بانک های 
عامل بیش از یک ضامن را طلــب می کنند که 
خوشبختانه با مطرح شــدن موضوع در حاشیه 
جلســه هیات دولت و ابالغ بانک مرکزی برای 
پرداخت وام با یک ضامن معتبر و ســفته، این 
مشکل برطرف خواهد شــد.ماجرا از این قرار بود 
که بانک مرکزی با ابالغ بخش نامه ای به شــبکه 
بانکی کشور، اعالم کرد از محل پس انداز و جاری 
قرض الحسنه نظام بانکی، به زوج هایی که تاریخ عقد 
آن ها بعد از یکم فروردین سال ۱۳۹۶ است و تاکنون 
وام ازدواج دریافت نکرده اند، با اولویت نخست و با 
سقف فردی ۳۰۰ میلیون ریال، با دوره بازپرداخت 
پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته، تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود. به نظر می رسید 
که با وجود این ابالغیه، بانک های عامل تسهیالت 
ازدواج نسبت به پرداخت این تسهیالت با سفته و 
یک ضامن معتبر، اقدام کنند، اما آن چه که اکنون در 
شعب بانکی مشاهده می شود، خالف این موضوع را 
می رساند. بررسی میدانی خبرنگار ایسنا، از شرایط 
پرداخت وام ازدواج به متقاضیان در برخی شعب 
بانک های مختلف کشور، حاکی از آن است که اغلب 
بانک ها برای پرداخت وام ازدواج هنوز دو ضامن از 

متقاضیان طلب می کنند.

اخبار

رغبت کم ســرمایه گذاران 
داخلی به ســرمایه  گذاری 
کارهــای  و  کســب  در 
 نوپـــــــا باعــث شــده، 
اســتارت آپ ها مشکالت 
زیادی بابت تامین مالی در داخل کشور داشته باشند، 
بر همین اساس اســتارت آپ ها از مدل هایی برای 
جذب سرمایه استفاده می کنند که متناسب با جذب 
سرمایه خارجی بوده است. در حالی که کارشناسان 
عقیده دارند باید سرمایه های داخلی و به ویژه سرمایه 
بخش خصوصی را به سمت اســتارت آپ ها سوق 
داد. اما سوال اساســی این است که با وجود ریسک 
باالی استارت آپ ها و شــرایط بی ثبات اقتصادی 
که ســرمایه گذاری در فعالیت های کم ریســک را 
نیز با تردید مواجه می کنــد، چه امیدی می توان به 
تامین مالی اســتارت آپ ها از محل ســرمایه های 
داخلی داشت؟ از سویی اگر قرار باشد این سرمایه ها 
را جذب اســتارت آپ ها کنیم، فراهــم کردن چه 

مقدماتی نیاز اســت؟از آنجایی که ریسک سرمایه 
گذاری در استارت آپ ها باالســت آنها معموال در 

مراحل اولیه برای تبدیل ایده خود از منابع موجود 
خود اســتفاده می کنند و یا یا به روش های تامین 

مالی جمعی و خانوادگی روی می آورند. برای مثال 
کارآفرینان در این مرحله با استفاده از اندوخته هاي 
خود، یاري گرفتن از خانواده، قرض و خرده درآمدها، 
ایــده خود را جلــو مي برنــد. خــود کارآفرین نیز 
می تواند از سرمایه گذاران اولیه باشد یا اینکه با یک 
جســتجوی محلی یا اینترنتی افراد مختلفی برای 
ســرمایه گذاری پیدا کند.  توسل به سرمایه گذاران 
 ریسک پذیر و یا جسورانه مدل دیگری از تامین مالی

 استارت آپ ها اســت.در همین رابطه کارشناسان 
معتقدند مدل های جذب ســرمایه  که استارت آپ 
ها تاکنون از آن پیروی می کردند، با جذب سرمایه 
خارجی بوده است و الزم اســت برای استفاده بهتر 
از ظرفیت ســرمایه داخلی، آن را تغییــر دهند تا 
سرمایه گذاران  ترغیب به مشــارکت در این حوزه 
شوند. نسبت سهامی که موسسات باید آن را حفظ 
کنند و تضامینی که در میان مدت و دراز مدت باید 
به سرمایه گذار درباره تداوم کسب وکار و موفقیت 
آن داده شود، می تواند زمینه اســتفاده از سرمایه 
صاحبان ســنتی آن را برای کســب وکارهای نوپا 

فراهم کند.

طبق بررســی ها ایــران رتبه 
دهم رشــد نقدینگی در جهان 
را دارد و این در حالیســت که 
بســیاری از بنگاه ها و صنایع با 
کمبود نقدینگی روبرو هستند. 
به عبارتی همانطور که معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نیز صحبت کرده، کشور درگیر پارادوکس 
نقدینگی شده است. یعنی در حالی رشد نقدینگی که عامل 
مهم آن نظام بانکی است، به معضلی برای اقتصادی و بازارهای 

مالی مبدل شده، که تولید و صنعت با چالش تامین مالی و 
کمبود نقدینگی روبرو شده اســت. با رشد چهاربرابری نرخ 
ارز از سال گذشــته تا به حال، نیاز صنایع به منابع بانک ها و 
نقدینگی چهار برابر شده است و این در حالیست که  منابع 
بانک ها در اختیار بخش های غیرمولد و کسانی قرار می گیرند 
که بحران نقدینگی را تشدید می کنند. سیاست گذاری ها و 
تصمیم گیری ها در سطح اقتصاد کالن نیز به گونه ای نبوده 
که هدایت گر نقدینگی به ســمت واحدهای تولیدی باشد. 
یعنی دولــت از فرصت بهره گیری از رشــد نقدینگی برای 
رونق بنگاه ها و صنایع ناکام مانــده و به همین دلیل گرفتار 
تورم افسارگسیخته شده اســت. در حالی که در کشورهای 

توسعه یافته، نقدینگی در اختیار صنعت و تولید قرار می گیرد.
به عقیده کارشناسان، ایجاد شفافیت در تسهیالت  دهی نظام 
بانکی و افزایش نظارت بر بانک ها، کاهش سود سپرده های 
بانکی، کنترل فعالیت های سوداگرایانه با اخذ مالیات از آنها و 
همچنین سودآور کردن فعالیت های تولیدی با ایجاد شرایط 
باثبــات در اقتصاد از جمله مهم ترین عوامــل تاثیرگذار بر 
هدایت نقدینگی به سمت صنایع و استفاده بهینه از نقدینگی 
است.بررسی رشد نقدینگی در ۲۲ کشــور دنیا طبق آمار 
بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ نشان می دهد نرخ باالی رشد 
نقدینگی فقط در کشور های غیر توسعه یافته وجود دارد و 
اکثر کشور های توسعه یافته موفق شدند نرخ رشد نقدینگی 

را کنترل کنند. به طور مثال کشور هایی مثل سودان ، ونزوئال 
، کنگو و گابن دارای رشد نقدینگی باالی ۳۰ درصد در سال 
هستند. از ســوی دیگر، اکثر کشور های توسعه یافته مانند 
آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی، انگلستان و .... همگی دارای 
رشد نقدینگی زیر ۱۰ درصد هستند. بررسی این شاخص ها 
نشان می دهد ایران با رشد نقدینگی ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۸ 
در رتبه ۱۰ ام رشد نقدینگی در جهان قرار دارد.به گفته فعاالن 
اقتصادی  باید این امکان فراهم شود که این صنایع با کمک 
بانک ها و از طریق ال سی داخلی بتوانند محصوالت مورد نیاز 
خود را خریداری کنند. آنها اکنــون قادر به تامین نیازهای 
خود در بورس نیستند و رکود بر این صنایع حاکم شده است.

»کسب و کار«  راهکار  هدایت سرمایه داخلی به سمت استارت آپ ها را بررسی می کند

حمایت  از  سرمایه گذاران استارت آپی

»کسب و کار«   رتبه   دهم   ایران   در   رشد   نقدینگی   را   بررسی   می کند

سهم  ناچیز   بنگاه ها    از  نقدینگی
کشور   درگیر   پارادوکس  نقدینگی   شده   است

واعظی: 
مذاکره  با   اروپا جدی تر  شــده  

است
رئیس دفتر رئیس جمهــور اعالم کرد: آقای 
تخت روانچی یک نامه اعتراضی جدی به دبیر 
کل سازمان ملل نوشته و از ایشان خواستند که 

موضوع تحریم ظریف را پیگیری کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهــور اعالم کرد: آقای 
تخت روانچی یک نامه اعتراضی جدی به دبیر 
کل سازمان ملل نوشته و از ایشان خواستند که 

موضوع تحریم ظریف را پیگیری کنند.
محمود واعظی رئیس دفتــر رئیس جمهور 
، درباره مذاکره با اروپا گفــت: مذاکره با اروپا 
جدی تری شده است، در کنار این مذاکرات 
صحبت هایی شــده که بتوانیم به چارچوب 
هایی برســیم و امیدواریم به بهــره مندی از 

منافع برجام برسیم.
وی همچنین گفت: در مورد اینکه اگر به جمع 
بندی نرســیم گام ســوم را انجام می دهیم، 

تردیدی نیست.
رئیس دفتر رئیس جمهور دربــاره اینکه آیا 
مذاکراتی با ســازمان ملل برای رفع تحریم 
ظریف و حضور وی با هیات ایرانی در سازمان 
ملل شده است، گفت: بله. آقای تخت روانچی 
یک نامه اعتراضی جدی به دبیر کل سازمان 
ملل نوشته و از ایشان خواستند که موضوع را 

پیگیری کنند.

طی هفت سال گذشته
بانک صادرات ایران بیش از ٤ میلیارد 
دالر تسهیالت صندوق توسعه ملی 

پرداخت کرده است
ســهم بانــک صــادرات ایــران در عاملیت 
تسهیالت صندوق توسعه ملی در هفت سال 
 گذشــته به چهار میلیارد و ۶٧ میلیون دالر 

رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران 
به نقــل از پایگاه خبری خــرد و کالن، بانک 
صادرات ایران از ســال ۱۳۹۰ تا پایان سال 
گذشــته، ســهم چهار میلیارد و ۶٧ میلیون 
دالری در قراردادهــای عاملیت ارزی منعقد 
شده توسط صندوق توسعه ملی با بانک های 

عامل داشته است.
آمارهای عملکــردی صندوق توســعه ملی 
نشــان می دهد عملکــرد این صنــدوق در 
حوزه تسهیالت ارزی طی ســال ۹٧ حاکی 
از این اســت که بانک صادرات ایران در این 
ســال گذشــته ۵۰۰ میلیون دالر اعتبار نزد 
صندوق توســعه ملی داشــته، در حالی که 
 این رقم در ســال قبل از آن )سال ۹۶( صفر 

بوده است.

مدیر عامل بانک مسکن تشریح کرد:
8900 میلیارد تسهیالت به خانه 

اولی ها پرداخت شد
ابوالقاســم رحیمــی انارکی، مدیــر عامل 
بانک مســکن از 4 ســال فعالیــت صندوق 
پس انــداز مســکن یکم بــه عنــوان دوره 
تجهیز مالــی زوج های خانه اولــی یاد کرد 
 و دربــاره عملکرد ایــن صندوق بــه مردم 

گزارش داد.
ابوالقاسم رحیمی انارکی ضمن اشاره به زمان 
شــروع به کار صندوق پس انداز مسکن یکم 
که خرداد ماه سال ۹4 بوده است، اعالم کرد: 
طی 4 سال اول فعالیت صندوق یکم نزدیک 
به ۵۹۵ هزار نفر در این صندوق افتتاح حساب 
و سپرده گذاری انجام دادند که البته روند ورود 
خانه اولی ها به صندوق طی این مدت از رشد 
یکسان برخوردار نبوده است بلکه در سال ۹۶ 
بیشترین حجم اســتقبال و تعداد ثبت نام و 
سپرده گذاری را در صندوق پس انداز مسکن 
یکم شاهد بودیم و البته در سال ۹٧ به دلیل 
رکود معامالت مســکن در تهران و شهرهای 
بزرگ از یک سو و رشــد قیمت خانه از سوی 
دیگر، ورودی به صندوق یکم نیز تحت تاثیر 
قرار گرفت و در مقایسه با سال اوج )سال ۹۶( 

با کاهش مواجه شد.
گزارش عملکــرد صندوق یکم -ارایه شــده 
از ســوی مدیر عامل بانک مســکن- نشان 
می دهد: تــا کنــون رقمی معــادل ۸ هزار 
و ۹۰۰ میلیــارد تومــان تســهیالت خرید 
مســکن از محــل صنــدوق پــس انــداز 
 مســکن یکم به ســپرده گــذاران پرداخت 

شده است.

خبر

بانک ها

سرمقاله

  محمدرضا بهرامن، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی  اتاق ایران
همانطور که در اکثر محافل گفته می شود، اثر تحریم های ظالمانه علیه 
کشورمان در همه صنایع دیده می شود. صنعت معدنکاری نیز از این شرایط 
مستثنی نیست.  آنچه در این راستا مستقیما روی این حوزه اثر گذاشته 

است به شرح زیر است:
تحریم فلزات: مشخصا این مدل تحریم روی صنایع فلزی ما اثرات خود را 
کم و بیش گذاشته است. محدودیت خرید و فروش فلزات می تواند ارزش 
سهام شرکت های معدنی ایرانی را دستخوش تغییر کند و هم اکنون این 

اتفاق افتاده است.
تحریم مواد با کاربری دوگانه: دسترسی به این مواد از جمله کاتالیست ها و 
مواد مورد نیاز صنایع فرآوری مواد معدنی طوری محدود شد که در برخی 
موارد به تعطیلی موقت برخی واحد ها انجامید. این مواد اگر هم در دسترس 
باشند، قیمت شان در مقاطعی به قدری باال رفت که توجیه پذیری اقتصادی 

روش های مورد استفاده را تحت الشعاع قرار داد.
تحریم حمل ونقل: حمل و نقل دریایی به عنوان راه ارتباط مواد معدنی 
ایران با دنیا، تحریم شد. بنابراین مشکالت بســیاری گریبان گیر دست 
اندرکاران این حوزه شد. از عدم بارگیری و تخلیه کشتی ها تا عدم پهلوگیری 
کشتی های خارجی و حتی عدم سوخت رسانی به کشتی های ایرانی. همه 

باعث مشکالت فراوان شده است.
تحریم فناوری هایتک و قطعات و ماشین آالت: در این بخش نیز عدم 
تمایل شرکت های بزرگ و مطرح تولید کننده ماشین آالت، معدنکاران و 

فعاالن را با مشکل بزرگ عدم تامین قطعات مواجه کرده است.
خود تحریمی: این مورد از همه موارد باال، این صنعت را با تهدید بزرگتری 
روبرو کرد. عدم اجازه صادرات مواد معدنی مازاد کشور با توجیهاتی از قبیل 
تضمین بازگشت ارز با قیمت های ترجیهی، جلوگیری از خام فروشی، نیاز 
داخلی و ... باعث شد بخشــی از بازار مواد معدنی ایران از دست برود. عدم 
اجازه واردات ماشین آالت خط تولید و یا با تعرفه های گمرکی باال، عمال 

دست بخش معدن را از ابزار کار کوتاه کرده است. 

راه های مختلفی برای مقابله با تحریم ها اندیشیده شده است. و اما برای 
مقابله با خود تحریمی، جز با عزم و اراده مسئوالن بلند پایه کشور، واقع بینی 

و درک و شناخت صحیح شرایط موجود، میسر و میسور نمی شود.
امااین حوزه در خصوص جذب فناوری نیز مشکالتی دارد.متاسفانه در ایران 
از فناوری های موج دوم استفاده می شود و در این زمینه بسیار فقیر هستیم. 
در کشور ما استفاده از ماشین آالت هایتک و با فناوری پیشرفته چندان 
مرسوم نیست و خود فعاالن نیز بدلیل عدم شناخت صحیح اثر فناوری های 
نوین در افزایش بهره وری، تمایلی در زمینه به دست آوردن آنها ندارند. مع 
الوصف، حرکت هایی رو به جلو انجام شده است که نمونه آن توجه به استارت 
آپ های حوزه معدن و همچنین فناوری فرآوری قابل جابجایی )موبایل( 
است و مهم تر از آن ایجاد زیر ساخت ها برای استفاده از فناوری های نوین 
است که با توجه به اهداف افق ۱4۰4 در زمینه معدن وصنایع معدنی، به 
نظر می رسد، راهی جز این وجود ندارد که خود را به فناوری های پیشرفته 

مجهز کنیم.
انتظار می رود که بازار جهانی هوشــمند در چند سال آینده به طور قابل 
مالحظه ای افزایش یابد و به دلیل استفاده روزافزون از راه حل های اینترنت 
عالوه بر این،  نگرانی های فزاینده ای در مورد ایمنی کار در معدن در سطح 

جهان را افزایش خواهد داد.
•عالوه بر این، رشد سریع این بازار )بازار تجهیزات مواد معدني(نیز می تواند 
به افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن سریع در کشورهای در حال   ظهور 

جهان نسبت داده شود.
•انتظار میرود که تجهیزات بیل مکانیکی به دلیل افزایش تقاضا برای بیل 

مکانیکی  بزرگ ترین سهم بازار جهانی هوشمند معدن را حفظ کند.
•سیستم های هوشمند، بزرگ ترین سهم بازار جهانی هوشمند معدن را 
در سال ۲۰۱۸ به خود اختصاص داده اند و پیش بینی می شود که در آینده 

نیز مورد توجه قرار گیرند.
•بازار معدن هوشمند بر اساس راه حل های نرم افزاری به تدارکات هوشمند، 
سیستم های کنترل هوشمند، سیستم ایمنی هوشمند و امنیتی و مدیریت 

ازراه دور و پردازش اطالعات و تجزیه و تحلیل عملیاتی تقسیم می شود.
•منطقه آسیا و اقیانوســیه بزرگ ترین منطقه همکاری در بازار جهانی 

هوشمند معدن در   سال ۲۰۱۸ بود. 
•پیش بینی می شــود که بازارهای معدن هوشمند اروپایی در سال های 
پیش رو به میزان          متوسط رشد کنند و به دلیل افزایش نیاز به تجهیزات 
خودکار در معدن، انتظار می رود انگلیس و آلمان در باالترین نرخ در منطقه 
رشد کنند، چرا که تعداد شرکت های معدنی افزایش یافته و نیاز به تجهیزات 

خودکار معدنی منطقه افزایش می یابد. 
• امنیت سرمایه گذاری مهم ترین موردی است که سازمان ها و نهادهای 
حاکمیتی باید برای رسیدن به آن بکوشند. بنابراین ایجاد هماهنگی بین 
دستگاه های ذی ربط و جلوگیری از  تصمیم گیریهای متعدد و مختلف 
توسط هر یک از نهادها می تواند در تحقق این امر کمک کند تا  جایی که 
سرمایه گذار این امنیت را نه تنها احساس و درک کند بلکه درباره آن به 
یقین  برسد. •با توجه به وضعیت کنونی جهان در عصر ارتباطات، اقدام برای 
بین المللی شدن اقتصاد  کشور امری اجتناب ناپذیر است و از جمله مزایای 
جذب و حضور سرمایه گذار خارجی در یک  کشور کمک به بین المللی شدن 
اقتصاد یک کشور است.با توجه به وجود منابع طبیعی و نیروی کار موجود در 
کشور، آینده سرمایه گذاری خارجی در این کشور افق بسیار روشنی دارد، 
مشخصاً بازار  سرمایه ایران از شفاف ترین بازار های مالی ایران است که می 
توان با هدایت سرمایه گذار خارجی  به بخش های سود آور و پایدار این بازار 

در جذب آنها بسیار موفق عمل کرد.
اهداف، برنامه ها و تصمیمات مدیریتی و حاکمیتی کشور و متولیان بازار 
سرمایه باید به سمت تدوین برنامه های قابل اجرا با هدف درون زا و برون 
گرا باشد. بدین معنی که سرمایه گذاری باید در درون کشور زایش داشته و 
موجب توسعه، گسترش و فعال تر شدن بخش های مختلف  اقتصادی شود 
همچنین از امکانات فنی و تکنولوژی خارجی استفاده بهینه شود تا بتوان 
 در تولید کاال و ارائه خدمات با کمیت و کیفیت مناســب و قابل رقابت در 

بازار های جهانی نقش ایفا کرد.

استفاده از فناوری های موج دوم در معادن
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کاهش ۵۰ هزار تومانی نرخ سکه در بازار آزاد
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )چهارشنبه( در بازار آزاد تهران با افت حدود ۵۰ هزار تومانی نسبت به  روز سه شنبه  به بهای چهار میلیون و ۱۵۵ هزار تومان رسید. کاهش قیمت اونس طال در 
بازارهای جهانی، مهم ترین علت کاهش بهای سکه و طال در معامالت به شمار می رود. بهای اونس طال در مقایسه با عصر دیروز حدود ۲۰ دالر افت داشته و به رقم یک هزار و ۵۰۲ دالر رسیده است. بر این 

اساس، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در ساعت ۱۳ به قیمت چهار میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش رسید. نیم سکه نیز دو میلیون و ۱۶۰ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۳۵۰ هزار 
تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۴۰ هزار تومان دادو ستد شد.همچنین در بازار آزاد تهران هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۴۱۳ هزار تومان و هر مثقال طال نیز یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان به فروش رسید.

نگاه سنتی  به  کسب و کارها
افشین کالهی، رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان اتاق ایران

یکی از مهم ترین روش های تامین مالی استارت آپ ها و جذب سرمایه برای آنها، هدایت سرمایه شرکت های بزرگ و موفق به سمت استارت آپ ها است. از سویی برای تحقق این امر باید از شرکت های بزرگ حمایت شده و  از vc ها یعنی 
از صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر برای هدایت سرمایه داخلی به سمت استارت آپ ها کمک گرفت که البته تجربه آن در کشور هم موفق بوده است. همچنین جذب سرمایه گذاران به کارآفرینان حوزه استارت آپ ها از طریق اتاق 
بازرگانی از دیگر راهکارها است. شرکت ها و سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها می توانند از اتاق بازرگانی باشند.وگرنه همانطور که تجربه شده است، ریسک باالی استارت آپ ها مانع از سرمایه گذاری مستقیم در 
آنها خواهد شد و اصال هم به صالح نیست که چنین روشی مورد استفاده قرار بگیرد. در این حالت معموال سرمایه گذاران با شکست روبرو شده و بدهکار شده اند. روش دیگر استفاده از سرمایه خارجی برای تامین مالی استارت آپ ها است که 
در شرایط فعلی و با وجود تحریم اصال وجود خارجی ندارد. وگرنه روش مناسبی برای هدایت سرمایه ها به سمت استارت آپ ها است. ازاینرو به طور کلی دو شیوه برای بهره گیری از سرمایه داخلی جهت رونق استارت آپ ها وجود دارد، یکی 
سرمایه خارجی و دیگری استفاده از سرمایه شرکت های بزرگ و موفق در داخل کشور. دولت هم باید با استفاده از منابعی که دارد از استارت آپ ها حمایت کند. برای مثال الزم است که صندوق نوآوری شکوفایی از شرکت های بزرگ که قصد 

سرمایه گذاری در استارت آپ ها دارند، حمایت کند. در این شیوه سرمایه گذار می تواند چندین استارت آپ را در زیر مجموعه حمایت مالی خود قرار بدهد و به صرفه تر هم هست.

نقدینگی  ناکارآمد
مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی

رشد نقدینگی در شرایطی معنی دارد که منجر به رشد تولید ناخالص ملی شده باشد. در صورتی که تولید ناخالص داخلی منفی باشد، رشد نقدینگی مفید نیست و به تورم دامن می زند. افزایش نرخ تورم نیز در کشور ما 
معموال ناشی از کسری بودجه دولت است. برای مثال دولت بدون اینکه تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، میزان نقدینگی را با چاپ پول افزایش  می دهد که موجب کاهش ارزش پول ملی شده و اثرات بدی برای اقتصاد 
دارد. پولی که منتشر می شود در خزانه و بابت بدهی های دولت و هزینه های جاری صرف می شود. در حالی که سهم تولید و ســرمایه گذاری های مولد از این نقدینگی صفر است.  بنابراین رشد نقدینگی به افزایش ارزش 
افزوده، اشتغال و تولید ناخالص داخلی کمکی نخواهد کرد. این امر حاصل سیستم اقتصادی ناکارآمد است و جز ضرر به مردم، سرمایه گذار و واحدهای تولیدی چیزی به همراه ندارد. در شرایط تورمی ارزش دستمزدهای 
مردم به شدت پایین می آید و قدرت خرید حتی ضروری ترین کاالها را هم نخواهند داشت، واحدهای تولیدی با سرمایه سابق قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و با کمترین ظرفیت فعالیت می کنند. به همین دلیل باید 
تاکید کرد این مدل از رشد نقدینگی اصال مثبت نیســت. یکی از روش هایی که معموال به بنگاه ها برای خرید مواد اولیه کمک می کند، راه اندازی ال سی داخلی و استفاده واحدهای صنعتی از ال سی داخلی و خرید مواد 

اولیه است. در حالی که سیستم  بانکی تمایلی به انجام این کار ندارد و در قبال آن تضامینی از واحدها می خواهد که آنها قادر به انجام آن نیستند. یعنی دغدغه نظام بانکی و به طور کلی دولت، تامین مالی تولید نیست.
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آگهـی مزایده عمومی کد 98-60
سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری شهرداری کرج درنظر دارد مشخصات مندرج در جدول زیر را از طریق مزایده عمومی 

به اشخاص حقیقی وحقوقي واجد شرایط به مدت سه سال شمسی واگذار نماید:

موضوع  مزایدهردیف
قیمت پایه اجاره 

ماهیانه ریال
آدرس

کرج- میدان توحید- بلوار بالل- روبروی شهرداری مرکز- پارک تاجیکستان50/000/000 اجاره یکباب رستوران به مساحت حدود 300 مترمربع1

کرج- باغستان غربی جنب نمازخانه تفرجگاه باغستان19/000/000 اجاره یکباب بوفه به مساحت حدود 42 مترمربع2

1- سپرده شرکت درمزایده به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد: 
- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.

- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهرشعبه عظیمیه.
2- برندگان نفر اول ودوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
4- مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد مزایده به حساب شماره 700824126398بانک شهرشعبه عظیمیه واریز و  واصل فیش واریزي به امورپیمانهاي 

سازمان ارائه نمایند. 
5- متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده ازتاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز می توانند درساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری 

شهرداری کرج  واقع - عظیمیه- ضلع شمالي میدان استقالل- طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن 32540303 )026( تماس مراجعه نمایند.
6- محل دریافت اسناد وقبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان می باشد.

7- مهلت ارائه وتحویل اسناد: حداکثر 10 روزکاری ازتاریخ درج آگهی می باشد.
8- داشتن معرفی نامه همراه مهر و امضاء مدیرعامل شرکت هنگام خرید اسناد مزایده الزامی می باشد.

9- سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است.
10-مالیات بر ارزش افزوده به عهده مستاجر بوده و به مبلغ کل قرارداد اضافه خواهد شد.

11-هزینـه چاپ دو آگهـی توامان وکارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنـده مزایده می باشد.
امور قراردادها و روابط عمومی
سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری کرج

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمدناجی محمدپناه با وکالت مهشید شهروان دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 980581/7 از این شــورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان پروانه 
طاووسلی بشناسنامه شــماره 2261 درتاریخ 1398/4/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدناجی محمدپناه متولد 1354/3/2 به شماره شناسنامه 1 
فرزند حسن همسرمتوفی/2- نیکی محمدپناه متولد 1390/11/19 به شماره شناسنامه 0152926143 فرزند محمدپناه دخترمتوفی/3- رقیه طاووسلی متولد 1342/2/4 به شماره شناسنامه 3400 فرزند اباذر 
مادرمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادرخواهد شد.
م الف: 62694 – رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف کرج

بازاريابي سازگار
)ADAPTIVE MARKETING( 

بازاریابي سازگار رویکردي نوین در بازاریابي است 
که معنا و مفهوم ساده و کاربردي آن »بهپویي و 
آمادگي براي پاســخگویي به نیازها و نیازمندان 
در شرایط گوناگون محیطي و بازار است.« با این 
تعریف، شــاهد پدیده هاي جدیــدي در رقابت 
خواهیم بود که شــامل » قابلیــت، صالحیت و 
مزیت« ســازگاري اســت. »قابلیت« سازگاري 
شــامل اســتعداد، ظرفیت ومهارت همسوئي با 
تحوالت است که هرکسی به نوعي از آن برخوردار 
است. »صالحیت« سازگاري واجد شرایط کردن 
قابلیت، استعداد و ظرفیت سازگاري با نوع بازارها و 
مشتریان است. »مزیت« سازگاري قدرت سازگاري 
ویژه و متمایز است که باعث برتري و سرتري نسبت 
به رقبا مي شود. شکاف تحول یا فاصله بین تحوالت 
محیطي و تحول در انســان ها و سازمان ها باعث 
مشکالت و نگراني هاي زیادي شــده است. این 
شکاف و فاصله فزاینده در انواع حوزه ها و از جمله 
بازاریابي و فروش مدیران و بازاریابان را وادار ساخته 
است تا جستارگر راهکارها و راه حل هایي جدید 
براي برخورد درســت با این پدیده باشند. شکاف 
تحول باعث شده است تا بازاریابان و فروشندگان 
همواره عقب تر از تحوالت باشند. کهنگي سریع 
و زودمرگي محصوالت جدید، سرمایه گذاري هاي 
کم بازده، تغییر رفتارها و معیارها، کم اثر شــدن 
بســیاري از راهکارها و ابزارها و ناهماهنگي بین 
انتظار خریــداران و رفتار فروشــندگان حاصل 
این فاصله و شــکاف فزاینده است. »سازگاري« 
رویکردي تازه و راهبردي جدید براي هماهنگي 
و همســویي با تحوالت و کاهش شــکاف تحول 
جهت پاســخگویي بهتر به نیازها و نیازمندان و 
پایداري و ماندگاري در کسب وکارها و بازارهاست. 
سازگار یا سازوار کسي است که با سرعت، چابکي، 
انعطاف پذیري، انطباق پذیــري بهپوئي و پویایي 
بتواند خود را با تحوالت محیــط، صنعت و بازار 
نزدیک کند و آماده پاســخگوئي به نیازها باشد. 
بازاریابي نوین نیازمند بازاریابان سازگار و راهبرد 
سازگاري است. سازگار یا سازوار در فرهنگ زبان 
فارسي به معناي اهل ســازش، شایسته، سزاوار، 

سازگر، مالیم طبع، متناسب و موزون است. 

مفاهيم بازاريابي
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اگر روياهاي تان را بنويسيد، شانس رسيدن به آنها بيشتر مي شود. 
كارآفرينان روياهاي خود را روي كاغذ مي نويسند. 
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ضرورت ورود شركت هاي دانش بنيان به حوزه غذا
معاون علمي و فناوري رئیس جمهوري گفت: حوزه مواد غذایي بسیار بکر است 
و جاي کار و فعالیت بسیار زیادي براي شرکت هاي دانش بنیان در این زمینه 

وجود دارد. 
سورنا ستاري روز چهارشــنبه درباره ورود شرکت هاي دانش بنیان به فعالیت 
در زمینه تولید مــواد غذایي افزود: حمایت هایي کــه در زمینه بیوتکنولوژي 
براي شرکت هاي دانش بنیان افتاده، براي حوزه غذا هم از چند ماه قبل شروع 
شده و به طور مثال واکســن هاي دام و طیور و آبزیان، افزودني هاي غذایي و 
پروبیوتیک ها در این زمینه مورد نظر است. وي ادامه داد: عالوه بر مسائل مربوط 
دانش بنیان بودن شــرکت ها، تمام خطراتي که شرکت هاي دانش بنیان براي 
تولید و توسعه محصوالت غذایي ممکن اســت با آن مواجه شوند را بر عهده 

مي گیریم. 
معاون رئیس جمهوري پیش از این نیز گفته بود: در حوزه غذا وابســتگي هاي 
شدیدي به واردات داریم. شرکت هاي دانش بنیان که به حوزه غذا عالقه دارند 
وارد این زمینه شوند. زیرا غذا بسیار اساســي تر از امنیت دفاعي است. یعني 
اگر نتوانیم در حوزه غذا خودکفا باشیم، اهمیتي ندارد که چه سالحي داشته 
باشیم. حوزه غذا بسیار بکر است و معاونت علمي و فناوري هم حاضر است در 

این زمینه حمایت کند. 

لزوم راه اندازي استارت آپ هاي حوزه حمل  ونقل 
جاده اي

معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري از برنامه راه اندازي استارت آپ هاي 
حوزه حمل  و نقل جاده اي و با هدف دمیدن جان تازه به صنعت خودرو خبر داد. 
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري اعالم کرد: ستاد توسعه فناوري هاي 
فضایي و حمل و نقل پیشــرفته معاونت علمي و فناوري که متولي توســعه 
فناوري هاي حوزه حمل و نقل در کشــور اســت درصدد برآمده با راه اندازي 
اســتارت آپ هاي حوزه حمل و نقل جاده اي، جان تــازه اي به صنعت خودرو 
بدمد که از جمله صنایع کاربردي و راهبردي هر کشوري بوده و سال هاست با 

پیشرفت هاي روزانه، رشد قابل توجهي کرده است. 
در بخش خودروی ستاد توســعه فناوري هاي فضایي و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري برنامه هایي براي برگزاري مجموعه 
نشســت هاي تخصصي با حضور متخصصان و فعاالن صنعت و بازیگران فعال 
در نظر گرفته شده است. این نشست ها با هدف ترویج گفتمان در حوزه حمل 
و نقل جاده اي هوشمند برگزار مي شود. همچنین برنامه هایي براي برگزاري 
اســتارت آپ ویکندهاي مرتبط با حوزه هاي نوین در حمل و نقل هوشــمند 
جاده اي نیز در ستاد طراحي شده است. صنعت خودروي کشور یکي از صنایعي 
اســت که باید با حضور متخصصان و جوانان ایراني به صورت بومي و با اتکا به 
توانمندي هاي داخلي توسعه یابد. بر همین اساس برگزاري استارت آپ هاي 
تخصصي در این زمینه یکي از راه هاي موثر براي توسعه این صنعت است که 
توسط ستاد توسعه فناوري هاي فضایي و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمي 

و فناوري ریاست جمهوري برگزار خواهد شد. 

فروش 38 کار در دو هفته اول
جمعه سوم »صد اثر« از راه رسيد

»صد اثــر صــد هنرمند« 
بیســت و هفتم در حالي به 
ســومین جمعه برگزاري 
خــود در گالري گلســتان 
رسیده است که تا این لحظه 
83 کار در مجموع به قیمت 
323 میلیون تومــان را به 

فروش رساند. 
در میان هنرمندان پرفروش، نام هاي جوانان موج مي زند: »الیکا ابراهیمي 
قاجار، گلناز قدیري، بارانه رئیســي، رضا عنصري، شیرین غازي، سعیده 
سروري، منیر صحت و… اما پیشکســوتان هم خیلي خوب فروخته اند: 
کوروش شیشه گران، نصرا... افجه اي، فریدون آو، یدا... کابلي، محمدابراهیم 

جعفري، یعقوب عمامه پیچ و…«
خانم لیلي گلســتان مي گوید طعــم خاص صد اثر صــد هنرمند 1398 
از همیشــه جوان تر بودن و از همیشــه شهرســتاني تر بودن اســت. او 
مي گوید بیش از 60 درصد این دوره به جوانــان هنرمند تعلق گرفته که 
خیلي هاي شان براي نخستین  بار در نمایشگاهي حرفه اي حضور یافته اند. 
گلستان مي گوید: »در این نمایشــگاه حتي هنرمندان نوجوان هم داریم. 
باران واثقي یک نوجوان سیزده ساله است که سه دوره است به این نمایشگاه 
راه  یافته و همان روز افتتاحیه نقاشــي او را فروختیم، بنابراین از 13 ساله 
تا 80 ســاله، هنرمنداني را در اینجا گرد هم آوردیم و مالك مان در عین 

جوانگرایي کار خوب و با کیفیت است.«
 نقاشي سهم بیشتر صد اثر صد هنرمند روي دیوار است که امسال با 228 
هنرمند کف تا سقف گالري کوچک گلســتان را مفروش از نقش و رنگ 
کرده اند و پیداست مدیر گالري براي جا دادن این همه کار کارستان کرده 
است. اما در این میان سهم مجسمه که در سال هاي اخیر مردم اقبال خوبي 

به آن نشان مي دهند و خط، حتي خط سنتي ایراني محفوظ است. 
رویکرد اصلي این نمایشــگاه از بدو تاسیس، تشــویق مردم به خرید اثر 
هنري است و از حدود یک دهه پیش که قیمت آثار هنري جهشي ناگهاني 
داشت تالش بســیار دارد با تعدیل قیمت ها این امر مهم را فرهنگ سازي 
کند. در همین راســتا گلســتان بارها گفته اســت: »چرا باید کار جواني 
که نخستین نمایشگاه خود را برگزار کرده اســت چندین میلیون تومان 
قیمت داشــته باشــد. من در »صد اثر« دایم هنرمندان را توجیه مي کنم 
که باید قیمت کارها مناسب باشــد. به هیچ  وجه کاري که بي جهت گران 
 اعالم شــده را قبول نمي کنم و خوشــبختانه همه هنرمندان هم منطق

 مرا مي پذیرند.«
او بــراي مشــارکت هر چــه بیشــتر مــردم در رونــق اقتصــاد هنر 
و گــردش مالــي افزون تــر در بــازار هنــر ابایــي از فروش قســطي 
 اثــر هنــري نــدارد و گاه بــدون چــک و ضمانــت، کار هنــري

 را قسطي مي فروشد. 
او مي گوید سال هاست قســطي اثر هنري مي فروشــد و هیچ وقت پیش 
نیامده کســي پولش را ندهد. اتفاقا برخي از بهترین خریداران گالري اش 
از چنین فرصت هایي بهره برده اند و امروز براي خود مجموعه هاي کوچک 
اما خوب و کیفي دارند که صاحب ارزش افزوده هم شده است. بنا به رسم 
این رویداد هر اثري که به فروش مي رود از روي دیوار برداشته و اثر دیگري 
از آن هنرمند جایگزین مي شود؛ ازاین رو نمایشــگاه صد اثر صد هنرمند 
هر چند روز یک بار نو و تازه مي شود و عالقه مندان و خریداران مي توانند 
بار دیگر از آن دیدن و خرید کنند. »صد اثر صد هنرمند« تا 30 مرداد در 
گالري گلستان ادامه دارد. نشاني گالري گلستان، خیابان دروس، خیابان 

کماسایي، شماره 34 است. 
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مهارت هاي مديريتي

 اغلب مدیران تازه کار خواسته یا ناخواسته در بدو ورودشان به دنیاي مدیریت به تکیه زدن به صندلي مدیریت و 
گذراندن ساعات متمادي در دفتر کارشان گرایش پیدا مي کنند و این مساله پس از مدتي به یکي از عادات کاري آنها 
تبدیل مي شود؛ اما اگر شما هم جزو آن دسته از مدیران تازه نفسي هستید که دغدغه اصلي شان پیدا کردن راهي 
براي آفرینش تصویري مثبت از خود و سازمان در ذهن آنهاست، باید بدانید این هدف ارزشمند از طریق نشستن 
در دفتر کار قابل تحقق نیست، بلکه نیازمند آن است که مدیر با افرادش از نزدیک ارتباط برقرار کند و ارزش ها و 

دیدگاه هاي شرکت را به آنها منتقل سازد. عامل اصلي موفقیت سازمان ها در تشویق کارکنان، 
ارتباط مستمر بین مدیران ارشد و کارکنان است. باز کردن در اتاق مدیریت و همچنین حضور 

یافتن مدیران در اتاق کارمندان یا سالن تولید مي تواند تاثیر بسزایي در نزدیک تر شدن 
مدیران و کارکنان داشته باشد. بر این اساس، شکل گیري روابط دوستانه بین مدیریت و 

کارمندان هر شرکت، مي تواند منجر به این شود که فرهنگ سازماني به شکلي مطلوب 
به تمام اجزاي سازمان منتقل شود و پس از آن است که بسیاري از غیرممکن ها امکان پذیر خواهد 
شد. خلق تصویري مثبت از سازمان در ذهن کارکنان مي تواند باعث شود سخت ترین پروژه ها از 

نظر کارکنان آسان و امکان پذیر جلوه کنند. 

 لطفا از دفتر کارتان بيرون بيایيد
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بر اســاس ابالغ گمرک ایران 
به گمرکات اجرایی سراســر 
کشــور، ممنوعیــت فصلی 
واردات برنــج بــرای ادامــه 
سال لغو شــد. بر اساس ابالغ 
بخشــنامه گمرک به گمرکات اجرایی سراســر کشور، 
اجرای بخشنامه لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج برای 
امسال توسط تمامی گمرکات الزم االجرا شد. بر اساس 
این بخشــنامه که توســط مدیرکل مرکز واردات و امور 
مناطق آزاد و ویژه گمرک ابالغ شده است، واردات برنج 
در ادامه ســال با رعایت کامل مقررات آزاد شد.اما عضو 
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس شورای اســالمی فروش محصوالت کشاورزی با 
قیمت کم را باعث نابودی منابع کشور دانست. وقف چی 
با تاکید بر اینکه حدود یک سوم بودجه کشور به منظور 
واردات کاال های اساســی هزینه می شود، عنوان کرد: به 
جای هزینه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در زمینه واردات از 
این منابع برای حمایت از تولیدات داخل استفاده شود، 
واردات محصوالت کشاورزی مانند برنج در فصل برداشت 
تبعات منفی بســیار زیادی دارد. علــی وقف چی عضو 
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به وضعیت واردات برنج 
در فصل برداشــت، گفت: در حال حاضر در کمال تاسف 

تصمیماتی که برای کشــور توســط متولیان امر گرفته 
می شود ضد تولید و ایجاد اشتغال است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به اینکه برخی از تصمیم گیران به دنبال رانت، 
فساد و مسائلی ضد اهداف کشــور هستند، ادامه داد: در 
حال حاضر عراق از صادرکنندگان گوجه و سیب زمینی 
به کشــور خود برای هر کیلوگرم ۴ هزار تومان دریافت 
می کند. این نماینده مردم در مجلس شورای با تاکید بر 
اینکه در حال حاضر به دلیل عدم وجود تدبیر و درایت در 

تصمیم گیری مدیران، گوجه فرنگی با قیمت ۴۰۰ تومان 
به فروش می رســد و این اتفاق به معنای نابودی منابع 
کشور است، عنوان کرد: افراد به جای حمایت از واردات 
با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از فرصت های قانونی موجود 

برای حمایت از تولید داخل استفاده کنند. 
وقف چی با تاکید بر اینکه حدود یک سوم بودجه کشور 
به منظور واردات کاال های اساسی هزینه می شود، عنوان 
کرد: به جای هزینه ارز ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانی در زمینه 
واردات از این منابع بــرای حمایــت از تولیدات داخل 

استفاده شود، واردات محصوالت کشاورزی مانند برنج در 
فصل برداشت تبعات منفی بسیار زیادی دارد. وی  با بیان 
اینکه اگر قرار است از تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی 
حمایت و امنیت غذایی تامین شود در صورت نیاز برای 
واردات محصوالت کشــاورزی، از ارز آزاد استفاده شود، 
گفت: در واردات محصوالت کشــاورزی بــا ارز ۴ هزار و 
۲۰۰ در حالــی که تولیدکنندگان داخلــی نهاده ها را با 
ارز آزاد تامین می کنند هدفــی جز نابودی تولید داخلی 

وجود ندارد.

در حال حاضــر کمبود کاال، 
مشکل ثبت سفارش و تنزل 
خرید رایانه در سبد خانوار های 
ایرانی از چالش های موجود در 
بازار کامپیوتر به شمار می رود. 
به دنبال اتفاقاتی که ســال گذشــته در بازار ارز اتفاق 
افتاد بازار کامپیوتر یکی از مهــم ترین بازارهایی بود که 
تاثبرات این نوسانات را به خود دید. وابستگی این صنف به 
واردات موجب شد تا گرانی نرخ ارز کاالهای کامپیوتری 
را از دسترس خارج کند و مشــکالتی برای خریداران و 
فروشندگان بوجود بیاید. مهدی قویدل، یکی از فعاالن 
عرضه و فروش رایانه، سخت افزار و تجهیزات کامپیوتری 
در تشریح وضعیت حاکم بر بازار مذکور از حیث کسب و 
کار و رونق اقتصادی اظهار کرد: به هر ترتیب میزان رونق 
اقتصادی در جامعه و در میــان صنوف مختلف، رضایت 
بخش نیست و این واقعیتی است که با یک بررسی میدانی 
در میان صنــوف متعدد فعال در بازار، قابل احســاس و 
احصاء خواهد بود. وی افزود: به تبــع، بازار کامپیوتر نیز 

تافته جدا بافتــه از این بازار نیســت و طبیعتا نمی تواند 
از ترکش های وضعیت نامساعد اقتصادی مصون و مبرا 
باشــد.این فعال در حوزه فروش و عرضه ســخت افزار و 
سیســتم های کامپیوتری در ادامه بیان کرد: شاید وجه 
تمایز این صنف با دیگــر صنوف و فعالیت های اقتصادی 
ناظر بر این واقعیت باشد که بازار مذکور، در سال ۱۳۹۷، 

سخت ترین دوران خود را از حیث کسب و کار سپری کرد 
و به واقع در  بیست سال اخیر، در هیچ مقطعی به مانند 
امسال، کسادی بر این بازار سایه نیفکنده و به واقع اطالق 
عنوان بحــران در بازار مذکور، اغــراق آمیز نخواهد بود. 
قویدل گفت: افزایش نرخ ارز، به شدت، قیمت ها در این 
بازار را تکان داد، زیرا اکثر قریب به اتفاق اقالم این حوزه 

وارداتی است و طبیعتا کوچک ترین نوسانی در نرخ ارز، 
مستقیما بازار اشاره شده را تحت الشعاع قرار می دهد. وی 
افزود: از دیگر سو، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته و 
همین موضوع باعث شده است تا تجهیزات کامپیوتری 
و سخت افزاری به اولویت دست چندمی در سبد خرید 

خانوار های ایرانی تبدیل شود.

تبعات آزادسازی واردات برنج ضد تولید و ایجاد اشتغال است

رانت در آزادسازی واردات برنج

اگر بخواهیم كاال را به صورت قاچاق وارد كنیم ارزان تر تمام می شود

رشوه   برای  واردات   تجهیزات  کامپیوتری

برخی تصمیم گیری ها به ضرر تولید داخلی برنج تمام می شود
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج

برنج یک محصول استراتژیک است که برای تولید و عرضه و فروش آن باید برنامه ریزی های مدون و برنامه های حمایتی ثابت وجود داشته باشد. در ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص و پتانسیل باالی کشاورزی کاشت برنج در بسیاری از مناطق 
شمالی کشور انجام می شود و کیفیتی بسیار عالی از برنج برداشت شده قابل مشاهده است. این محصول برای مشتریان خارجی نیز بسیار ارزشمند است. برنامه های صادراتی باید توسعه پیدا کند چراکه قابلیت ارزآوری این محصول بسیار زیاد است 
و به لحاظ کیفیت باال نامی آشنا در جهان شده است.متاسفانه برخی سیاست ها در سال های اخیر موجب شده تا برنج ایرانی آن طور که باید در دید نباشد. سیاست های داخلی و برخی تصمیم گیری هایی که وجود دارد به ضرر تولید داخلی برنج 
تمام می شود لذا در خواست این است که در این تصمیم گیری ها تولیدکننده داخلی مدنظر قرار بگیرد و به مشکالتی که به دنبال اجرای این تصمیمات پیش خواهد آمد توجه داشته باشند. در حال حاضر نیازی به واردات برنج تا پایان سال نداریم.
با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی، بارندگی های اخیر و وجود ۵۰۰ هزار هکتار شالی در ۲ استان مازندران و گیالن و بی تاثیری سیل اخیر بر شالیزار ها و آفتاب مناسب تیرماه پیش بینی می شود که برداشت برنج از لحاظ کمی و کیفی با ۳ تا 
۴ سال گذشته قابل مقایسه نباشد. واردات به منظور جبران کسری برنج مورد نیاز کشور باید انجام شود، اما چنانچه به اندازه نیاز کشور برنج وارد شود، هیچ تولید کننده ای نگران اینکه برنج در فصل کاشت یا برداشت، وارد شود، نیست. از طرفی 

دیگر افزایش واردات به معنای کنترل قیمت نیست، بلکه به نوعی بازی است که تنها عده ای سود جو از این امر سود می برند. 

کاالهای آی تی به کاالهایی لوکس تبدیل شده اند
مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران یارانه

امروز بازار کامپیوتر به دالیل بسیاری در رکود و سکوت قرار دارد و سیاست هایی که در رابطه با واردات تجهیزات آن در پیش گرفته شده و می شود به این نابسامانی ها دامن می زند. بازار کامپیوتر یکی از مهم ترین 
بازارهای کشور است که از سال گذشته تاکنون به دلیل نوسانات ارزی در رکود فرو رفت و مشتریان از خرید این اقالم ناتوانند. متاسفانه رکود در این صنف زودتر از سایر اصناف آغاز شد. یعنی زمانی که کاالی آی 
تی از سبد خانواده ایرانی خارج شد عماًل دوباره وارد بحران رکودی شدیم و این وضعیت تا به امروز ادامه داشته است. کاالهای آی تی در حال حاضر به کاالهایی لوکس تبدیل شده اند که هر کسی توانایی خرید آن 
را ندارد و مراجعه به واحدهای صنفی فروش این کاالها افت چشمگیری داشته است. این در حالی است که با وجود رکود و ناتوانی مردم در خرید، هزینه های زیادی روی دست فروشنده باقی می ماند که به دلیل 
 عدم درآمدزایی شغل مربوطه به طور کلی فقط ضرردهی دارد. به عنوان مثال، وقتی قیمت یک لپ تاپ ۳ میلیونی تبدیل به ۱۳ میلیون تومان شد، کارمندی که برنامه ریزی می کرد لپ تاپ خریداری کند اکنون با 

پس انداز یک سال خود نیز نمی تواند این کاال را خریداری کند پس طبیعی است با این وضعیت وارد یک رکود طوالنی مدت شویم.
در حال حاضر مشکالت زیادی وجود دارد و مهم ترین آن هم روند تخصیص ارز و واردات کاالست. در این حوزه به دلیل تامین نیاز بازار با واردات به ارز نیاز زیادی وجود دارد. باید ارز کافی برای واردات این کاالها 
وجود داشته باشد تا هم در کشور قیمت این کاالها سر به فلک نکشــد و هم قاچاق آن رونق پیدا نکند. اما امروز روند تخصیص ارز و واردات کاال مورد انتقاد است. تجهیزات کامپیوتری در کشور ما تولید نمی شود 
و بخش عمده ای از آن وارداتی است و متاســفانه اگر چیزی به عنوان زیرمیزی ندهیم هیچ کاری صورت نمی گیرد. هزینه پرداختی بابت رشــوه به حدی افزایش پیدا کرده که اگر بخواهیم کاال را به صورت قاچاق 
وارد کنیم ارزان تر تمام می شود. این رویه در صورت ادامه یافتن بازار کامپیوتر کشور را نابود خواهد کرد. تمام واحدهای صنفی امروز در رکود قرار دارند در حالی که این قبیل هزینه ها هم مزید بر علت شده است. 
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علیرضــا نصیرمنش- 
استان البرز: شهردارکرج 
گفــت: آثــار فاخرفرهنگی 
هنــری در کاخ مروارید به 
نمایش گذاشته می شود.علی 
کمالی زاده درجلسه شورای 
برنامه ریزی اظهــار کرد: با 
هماهنگی های انجام گرفته ۲۵ هکتار از اراضی فضای سبز کاخ 
مروارید به شهرداری کرج تحویل داده شد. وی با اشاره به ضرورت 
بازسازی کاخ مروارید افزود: شهرداری کرج آماده بازسازی این 

مجموعه تاریخی و فرهنگی است.  شهردارکرج با اشاره به استقرار 
کارشناسان سازمان سیما، منظر وفضای سبز درکاخ مروارید، 
افزود: امیدوارم بتوانیم ظرف مدت دو ماه پیرایش خوبی در حوزه 
فضای سبز کاخ انجام دهیم. وی یادآور شد: پس از بازسازی، آثار 
فاخر فرهنگی هنری شهر در کاخ مروارید به نمایش گذاشته می 
شود. این مسئول در بخش دیگر صحبت های خود به استقبال 
خوب شهروندان از سامانه نظام پیشنهادات شهروندی شهرداری 
کرج پرداخت و یادآور شد: با بهره مندی از این سامانه می توانیم 
عالوه بر بهبود رابطه شهروندان با مدیریت شهری از پیشنهادات 

موثر برای رفع مشکالت شهری استفاده کنیم.

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: استاندار البرز گفت: ازمدیران 
دستگاه های اجرایی و روسای سازمان های مستقر در استان انتظار 
می رود به میمنت این روز فرهیخته از پیگیری شکایات و دعاوی 
خود مربوط به خبرنگاران، صرف نظــر و از اقامه دعوا علیه آنها 
خودداری کنند.شهبازی درمراسم بزرگداشت روز خبرنگار که 

درمحل صدا و سیمای مرکز البرزبرگزار شد، ضمن تبریک این 
ایام از تالش های تمامی دســت اندرکاران رسانه ملی قدردانی 
کرد و افزود: روزخبرنگار پاسداشت شهید بزرگوار، صارمی است 
که یادآور رشادت ها وکوشش اصحاب رسانه برای انعکاس دقیق، 
شفاف ومنصفانه عملکرد نظام ودولت و ازسویی مطالبه گری این 
قشر فرهیخته بعنوان زبان گویای مردم است. وی ادامه داد: طی 
نامه ای ازتمامی مدیران کل ومسئوالن استان خواسته شد که از 
اصحاب شریف وفرهیخته استان به نحو شایسته تقدیر وقدردانی 
شود. شهبازی گفت: رسانه ملی عالوه بر اینکه مطالبات مردم را 
به گوش مسئوالن می رساند با دید انصاف ومنطقی اخبار بسیار 
خوبی ازدســتاوردهای دولت ونظام برای امیدافزایی به جامعه 

منتقل می کند. 

 رئیـــــــــس دانشــگاه 
علوم پزشــکی البرزگفت: 
رسانه پل بسیارمهمی بین 
مردم ومسئولین است این 
پل اگر خراب شــود فاصله 
زیادی بین مردم ومسئولین 
ایجاد می شود پس این پل 
برای هردو طرف بسیار مهم 
است و اگر این پل نباشد شاهد اتفاقات بدی را شاهد خواهیم 
بود.دکتر حسین کریم درمراسم قدردانی از اصحاب رسانه که 
دربیمارستان مریم کرج برگزارشد با اشاره به نقش موثر اصحاب 
رسانه در دنیای امروز گفت: رســانه می تواند به عنوان بازوی 
قدرتمند مدیران، کارهای بزرگی انجام دهد. کریم افزود: با این 
وجود ممکن است برخی مواقع حس شود مشکالتی میان این 

دو وجود دارد، اینکه آفت هایی ممکن است در برخی مسئوالن 
وجود داشته باشد  را نمی توان کتمان کرد و این موضوع باید از 
طرف رسانه ها پیگیری و آفت زدایی شود وی در بخش دیگری 
از صحبت های خود به نقش بخش خصوصی در موضوع سالمت 
استان هم اشاره و خاطرنشان کرد:  البرز از یک سری کمبودهای 
قدیمی مثل تخت بیمارستانی، فضای آموزشی و ... رنج می برد، 
امکانات کنونی متناسب با جمعیت استان نیست. این مسئول 
ادامه داد: مقداری از این کمبودهــا را بخش خصوصی جبران 
می کند که این برای ما بسیاز ارزشمند است و سعی می کنیم 
تعامل خوبی بین این دو بخش ایجاد شود تا هر کدام به تکامل و 
اهداف مشترک برسند؛ در این بین خبرنگاران می توانند در این 
تمامل موثر باشند. وی با بیان اینکه نظارت علوم پزشکی بربخش 
خصوصی در جای خود انجام می شود گفت: بخش دیگری که 

برای البرز بسیار مهم است مجمع خیرین سالمت است.

نماگر اصلی بورس تهران توانست با رشد بیش از 
۴۰۰۰ واحد کانال ۲۶۱ هزار واحدی را بشکند و 
رکوردی جدید به ثبت برساند. بیشتر سهم ها در 
بازار سهام رشــد کردند.به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
۴۲۹۴ واحد رشد کرد و در تراز ۲۶۱ هزار و ۳۹۱ 
واحدی ایســتاد و توانســت رکوردی جدید را به 
ثبت برســاند. همچنین شــاخص کل هم وزن با 

۱۱۰۷ واحد رشــد رقم ۶۸ هزار و ۲۷۲ واحدی را 
تجربه کرد.شاخص آزاد شناور نیز با ۵۰۲۸ واحد 
افزایش تا رقم ۲۹۶ هــزار و ۴۱۱ واحد باال رفت و 
شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب ۳۸۳۸ و 
۵۵۳۹ واحد افزایش یافتند.نماد شرکت های فوالد 
مبارکه اصفهان، شــرکت ارتباطات سیار ایران و 
مخابرات ایران هر کدام به ترتیــب ۳۸۹، ۳۱۱ و 
۲۸۴ واحد شــاخص های بازار را تقویت کردند و 

در طرف مقابل ســرمایه  گذاری صنایع شیمیایی 
ایران، دادگسترعصر نوین و البراتوار دکتر عبیدی 
هر کدام به ترتیــب ۳۵، ۲۰ و ۱۶ واحد به کاهش 

شاخص های بازار دامن زدند.
در گروه محصوالت شــیمیایی حجــم معامالت 
به ۱۵۰ میلیــون ســهم و اوراق مالی رســید و 
ارزش معامالت تــا رقم ۱۱۴ میلیــارد تومان در 
این گروه باال رفــت. بار دیگر گــروه محصوالت 

شیمیایی بیشــترین ارزش معامالت را به دست 
آوردند.خودرویی هــا پــس از گــروه محصوالت 
شیمیایی بیشــترین ارزش معامالت را به دست 
آوردند؛ بــه طوری که با دادوســتد ۴۴۰ میلیون 
ســهم به ارزش معامالت ۱۰۹ میلیــارد تومان 
رســید.پس از خودرویی هــا، فلــزات اساســی، 
 سرمایه گذاری ها و بانک ها بیشترین ارزش معامله

 را به خود اختصاص دادند.

بهروز نصیرمنش- استان البرز: سامانه پایش تصویری وحفاظت 
هوشــمند آبفای اســتان البرز با حضور مهندس محسنی رئیس 
مرکز حراســت وزارت نیرو ومدیرکل حراســت شرکت مهندسی 
آبفای کشــور افتتاح وبه بهره برداری رسید.آقای محسنی با تقدیر 
 ازتالش هــای صورت گرفتــه درحوزه ی دفتر حراســت بمنظور
 ایمن سازی تاسیسات بیان داشــت:اقدامات خوبی انجام شده که 
بایستی به سایر مناطق حساس ومهم شرکت هم گسترش یابد وضمن 
استفاده از فن آوری روز درزمینه ی حفاظت الکترونیک، از ظرفیت 
شرکت های داخلی و تولید ملی با حداکثر صرفه جویی استفاده شود. 
مهندس غالمرضا رضایی فر مدیرعامل آبفای البرز دراین مراسم گفت 

: سامانه پایش تصویری وحفاظت هوشمند تاسیسات آبفای البرز با 
هدف ثبت وکنترل لحظه ای اماکن وتاسیسات شرکت وبه منظور باال 
بردن ضریب حفاظتی باهزینه ۲ میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان ایجاد 
شده است ومراکزی همچون: حوزه ستادی،تصفیه خانه آب شماره ۱ 
و ۲کرج،انبار مرکزی وانبار طرحهای عمرانی ماهدشت را زیر پوشش 
دوربین های مدار بسته قرار داده است و درنظر داریم مراکز وتاسیسات 
حساس دیگری راهم درآینده زیر پوشش این سامانه قرار دهیم. آقای 
قلیزاده مدیردفتر حراست وامور محرمانه آبفای البرز نیز گزارشی 
از روند اســتقرار تجهیزات ایمنی وپاالیش تصویری درتاسیسات 

حساس ومهم ارائه کرد. 

پس ازکســب تقدیرنامه دوســتاره جایزه ســرآمدی وبهبود 
مستمرشرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز اســتان البرز آماده 
حضور در سومین جایزه تعالی شرکت ملی گاز ایران شد.پس 
ازکسب تقدیرنامه دو ســتاره جایزه سرآمدی وبهبود مستمر 
شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استان البرز آماده حضور در 
سومین جایزه تعالی شرکت ملی گاز ایران شد. به همین منظور 
سومین دوره جایزه سرآمدی وبهبود مستمر شرکت ملی گاز 
ایران در شــرکت گاز اســتان البرز با حضور حسین تقی نژاد، 
مدیرعامل شرکت و روسای ستادی افتتاح شد. در این جلسه 

مجید ابراهیمی، مشاورتعالی، با اشاره به اهمیت تعالی خاطر 
نشان کرد: امیدواریم با همت وتالش مدیران وکارکنان شرکت 
گاز استان البرز، مسیر رشد وتعالی را به سطح منتخب برسانیم 
و با حوزه های دیگر رقابت داشته باشیم. وی با بیان اینکه مهم 
ترین هدف از اجرای این پروژه ایجاد فرهنگ تعالی است گفت: 
باید بتوانیم ادبیات تعالی را بین مدیران و کارکنان سازمان جا 
بیندازیم. همچنین در این جلسه دو روزِ، که به همت امور منابع 
انسانی شرکت گاز استان برگزار شد، از سند و  نقشه استراتژی 

منابع انسانی شرکت گاز استان البرز رونمایی شد.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز، آئین نکوداشت استاد 
شاپور رحیمی را برگزارمی کند.اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان با همکاری انجمن موسیقی البرز وموسسه فرهنگی هنری 
سپهر مهر وماه، آیین نکوداشت استاد شــاپور رحیمی را به پاس 
بیش ازنیم قرن تالش درعرصه فرهنگ وهنر البرز برگزار می نماید. 
گفتنی است این مراسم با حضور و اجرای  محمود مخدوم ومحمد مال 
آقایی ، روزجمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ در سالن سیروس 
صابرفرهنگسرای جوان واقع درکرج، خیابان شهید مطهری، نبش 

شاهد ۲ برگزارخواهد شد. شاپور رحیمی )محمد رحیمی( درسال 
۱۳۴۵ دربرنامٔه کودک رادیو ایران به عنوان خواننده فعالیت هنری 
خود را آغاز کرد. سپس نزد اسماعیل مهرتاش به یادگیری ردیف 
وی پرداخت و پس از آن ازمحضر محمود کریمی، ادیب خوانساری، 
محمدرضا شجریان، عبداهلل دوامی، نورعلی برومندبهره برد. سبک 
خوانندگی وی تحت تأثیر محمود کریمی است که ۱۸ سال شاگرد 
وی بوده است. شاپور رحیمی مدرک دانشگاهی او کارشناسی عود 

است. در سال ۱۳۹۲ مدرک درجه یک هنری به او اعطا  شد.

علیرضا نصیرمنش – اســتان البرز: رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن وکشاورزی البرز حمایت از کسب وکارهای نوپا، 
استارت آپ ها و ایده های تولید بدون کارخانه را از اولویت های 
بخش خصوصی استان ذکر کرد.رحیم بناموالئی  درمراسم افتتاح 
رسمی”مرکز آموزشی، پژوهشــی “فابا” در استان البرز، آغاز به 

کار این مرکز  را حرکتی در مسیر توسعه تکنولوزی عنوان کرد. 
وی ضمن اعالم  آمادگی هرگونه همکاری اتاق بازرگانی البرز با 
مرکز “فابا” در استان گفت: “فابا” ۱۲ سال تجربه مفید و کارآمد 
را درپرونده خود به همراه دارد ومی تواند در اســتان ما عملکرد 
خوبی به ویژه در حوزه های مهارتی ، تخصصی و کاربردی داشته 
باشد. وی از رانت وفســاد به عنوان یک چالش عمده در اقتصاد 
کشور نام برد و گفت: باید مجریان نظام ضمن استفاده ازنظرات 
کارشناسان صدیق بخش خصوصی، برای ریشه کن کردن این 
معضل حاد جامعه چاره اندیشی کنند. رئیس اتاق بازرگانی البرز 
با ذکر این نکته که ۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است گفت: 
متاسفانه درصدی از اقتصاد جامعه نیز در ید اختیار عوامل رانت  

و فساد است. 

شهردار كرج: 

آماده   بازسازی کاخ مروارید   هستیم

استاندار البرز مطرح كرد 

 کمک  صدا و سیمای البرز با انعکاس اخبار به  وحدت و انسجام ملی   

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز:

زیرساخت های سالمت البرز با جمعیت استان تناسب ندارد

رکورد   بورس  با  تکیه  بر  خودرویی ها 

باحضور رئیس مركز حراست وزارت نیرو

سامانه پایش تصویری وحفاظت هوشمند آبفای البرز افتتاح شد

با حضور مدیرعامل شركت گاز استان البرز افتتاح شد

رونمایی از سند  و نقشه استراتژی منابع انسانی شرکت گاز استان البرز

به همت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز

آیین نکوداشت استاد شاپور رحیمی  برگزار   می شود

بخش خصوصی البرز حامی کسب و کارهای نوپا ست
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