
متوســط رشــد اقتصــادي كشــورهاي عضو 
 منطقه يورو و اتحاديه اروپــا 0.2 درصد كاهش 

يافت. 
به گزارش مركز آمار اتحاديه اروپا، متوسط رشد 
اقتصادي ۱۹ كشور عضو منطقه يورو و 2۸ كشور 
عضو اتحاديه اروپا تا پايان ســه ماهه دوم سال 
20۱۹ به 0.2 درصد رســيده كه در مقايسه با 
رشد 0.4 درصدي ســه ماهه نخست سال نصف 
شده است. رشد اقتصادي ساالنه تعديل شده با 
نرخ تورم اعضاي اتحاديه اروپا تا پايان ماه ژوئن به 
۱.3 درصد و در سطح منطقه يورو به ۱.۱ درصد 

رسيده است. 
در بيــن كشــورهاي مختلف، باالترين رشــد 
اقتصادي در بين كشورهاي اروپايي در سه ماهه 

دوم سال متعلق به مجارستان با ۱.۱ درصد بوده 
است و پس از اين كشور، روماني با يک درصد و 
فنالند بــا 0.۹ درصد قرار دارنــد. از طرف ديگر 
كمترين رشد فصلي ثبت شده مربوط به انگليس 
با منفي 0.2 درصد بوده است و پس از اين كشور، 
سوئد با منفي 0.۱ درصد و ايتاليا با صفر درصد 

قرار دارند. 
در بين ديگر كشورهاي اروپايي، رشد اقتصادي 
بلژيــک 0.2 درصــد، دانمــارك 0.۸ درصد، 
اســپانيا 0.5 درصد، فرانســه 0.2 درصد، هلند 
0.5 درصد و اتريــش 0.2 درصد بوده اســت. 
مركز آمار اتحاديه اروپا رشــد اقتصاد آمريكا را 
نيز در ســه ماهه دوم ســال معادل 0.5 درصد 
برآورد كرده است. الزم اســت ذكر شود منطقه 

يورو شامل ۱۹ كشــور بلژيک، آلمان، استوني، 
ايرلند، يونان، اسپانيا، فرانســه، ايتاليا، قبرس، 
لتوني، ليتوانــي، لوكزامبورگ، مالــت، هلند، 
اتريش، پرتغال، اسلووني، اسلواكي و فنالند است 
كه از يورو بــه عنوان واحد پولي خود اســتفاده 
مي كنند. اتحاديه اروپا نيز داراي 2۸ عضو است 
كه شامل ۱۹ كشــور عضو منطقه يورو به عالوه 
انگليس، بلغارســتان، مجارســتان، لهســتان، 
 دانمارك، ســوئد، كرواســي، جمهوري چک و 

روماني است. 
نرخ رشــد اقتصادي هم در ســطح منطقه يورو 
و هم در ســطح اتحاديه اروپا در مقايسه با رشد 
ثبت شــده مدت مشابه سال گذشــته تغييري 

نكرده است. 

روســاي بانک هاي مركزي آمريكا و اروپا نتوانستند در 
بين بهترين هاي اين رشته قرار گيرند. به گزارش ايسنا، 
نشريه گلوبال فاينانس امسال نيز مانند سال هاي گذشته 
نسبت به رتبه بندي روســاي بانک هاي مركزي جهان 
برحسب عملكرد آنها اقدام كرده است كه بر اين اساس، 
۹4 رئيس بانک مركزي رتبه بندي شده اند. در رده بندي 
امسال كشورهاي كامبوج، گامبيا، قرقيزستان، الئوس، 
ماداگاسكار، موريتاني، موريشــس، موزامبيک و رواندا 
نيز براي نخســتين بار مورد پژوهش قرار گرفته اند. الزم 
اســت ذكر شــود كه اين گزارش عملكرد رئيس بانک 
مركزي ايران را در رتبه بندي خود لحاظ نكرده است.  اين 
رتبه بندي داراي شش رده از A تا F است كه A  بيانگر 
بهترين عملكرد در مهار تورم، دستيابي به اهداف رشد، 
ثبات بخشــي به بازار ارز و مديريت نرخ بهره و F بيانگر 

بدترين عملكرد اســت. جوزف گياروپوتو، سردبير اين 
نشريه گفت: روســاي بانک هاي مركزي نسبت به سال 
گذشته كار سخت تري پيش رو دارند؛ چراكه احتمال وقوع 
ركود اقتصادي در جهان افزايش يافته است. در برخي از 
مناطق استقالل عمل بانک هاي مركزي مورد تهديد است. 

برترین روسای بانک های مرکزی
در مجموع ۱0 نفر موفق شده اند رتبه كيفي A  را در 
رده بندي امسال از آن خود كنند كه عبارت اند از: فيليپ 
لووه- رئيس بانک مركزي استراليا، ويلفردو سراتو- 
رئيس بانک مركزي هندوراس، مار گوموندســون- 
رئيس بانک مركزي ايسلند، محمديوسف ال حاشل- 
رئيس بانک مركزي كويت، رياض سالمه- رئيس بانک 
مركزي لبنان، الخانــدورو دياز- رئيس بانک مركزي 

مكزيک، عبداللطيف جواهري- رئيس بانک مركزي 
مراكش، الويرا نابيولينا- رئيس بانک مركزي روسيه، 
لي جو يول- رئيس بانک مركزي كره جنوبي و يانگ 

چين لونگ- رئيس بانک مركزي تايوان. 

بدترین روساي بانک هاي مرکزي
در رده بندي امسال، تنها اورتگا ســانچز- رئيس بانک  
مركزي ونزوئال داراي رتبه F بوده است. امانوئل موتيبيل، 

رئيس بانک مركزي اوگاندا نفر بعدي با رتبه C- است. 

دیگر رتبه ها
در اين رده بندي همچنين رئيس بانک  مركزي كانادا 
 ،C سوئيس ،-A اروپا و انگليس ،-A آمريكا ،-B رتبه

چين C و ژاپن B را كسب كرده اند. 

قيمت طــال در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی 
تحت تاثير رشد ارزش دالر و بهبود بازارهای سهام 
كه تقاضا برای خريد اين فلز ارزشمند را محدود كرد، 
كاهش پيدا كرد. به گزارش ايسنا، هر اونس طال برای 
تحويل فوری در معامالت روز دوشنبه بازار سنگاپور 
0.3 درصد كاهش يافت و به ۱50۹ دالر و ۱3 سنت 
رسيد. در بازار معامالت آتی آمريكا هر اونس طال با 

0.3 درصد كاهش به ۱5۱۸ دالر و ۷0 سنت رسيد.
شاخص دالر در برابر سبدی از شش ارز بزرگ نزديک 
به باالترين سطح خود در دو هفته اخير كه روز جمعه 
به آن صعود كرده بود، ايســتاد. قوی تر شــدن دالر 
معامالت طال را برای سرمايه  گذاران غيرآمريكايی 
گران تر می كند. بازده اوراق خزانه ۱0 ساله آمريكا نيز از 
باالترين حد خود در سه سال اخير كه هفته گذشته به 

آن صعود كرده بود عقب نشينی كرد. براساس گزارش 
رويترز، بازارهای سهام آسيا روز دوشنبه با اميدواری 
به تصويب تدابير محرك مالی بيشتر از سوی بانک های 

مركزی سرتاسر جهان صعود كردند.
بهای هر اونس طال از ماه می كه به ركورد پايين ۱2۶5 
دالر نزول كرده بود تحت تاثيــر تنش های تجاری 
آمريكا و چين و تسهيل سياســت پولی بانک های 
مركزی ۱۹ درصد رشــد كرده اســت. در بازار ساير 
فلزات ارزشــمند هر اونس نقره برای تحويل فوری 
0.2 درصد كاهش يافت و به ۱۷ دالر و چهار ســنت 
رسيد. هر اونس پالتين برای تحويل فوری 0.5 درصد 
افزايش يافت و به ۸4۸ دالر و 4۹ ســنت رسيد. هر 
اونس پاالديوم بــرای تحويل فوری بــا 0.2 درصد 

افزايش ۱45۱ دالر و ۱4 سنت معامله شد.

تورم انگليــس تا پايــان مــاه ژوئيــه از محدوده 
هدف گذاري شده بانک مركزي اين كشور گذشت. 

به گــزارش تريدينگ اكونوميكــس، بانک مركزي 
انگليس در گزارشي اعالم كرد كه متوسط نرخ تورم 
اين كشور در بازه زماني ۱2 ماه منتهي به ژوئيه با 0.۱ 
درصد افزايش نسبت به ماه ژوئن به 2.۱ درصد رسيده 
كه باالتر از نرخ 2 درصدي هدف گذاري شده توسط 
اين بانک است. اين نرخ همچنين 0.2 درصد بيشتر از 

نرخ پيش بيني شده قبلي است. 
در بين بخش هاي مختلف، رستوران و هتل داري با 
تورم 3.۱ درصدي بيشترين تورم ساالنه و همچنين 
بيشترين افزايش ماهانه تا پايان ماه ژوئيه )0.۷ درصد 
افزايش نســبت به ژوئن( را داشته اســت. تورم در 
بخش خدمات ۱.۷ درصد و لوازم خانگي ۱.۱ درصد 

اندازه گيري شده است. از سوي ديگر تورم آب و برق 
از 2.۸ درصد در ماه ژوئن به 2.4 درصد در ماه ژوئيه 
و غذا و نوشيدني از ۱.۶ درصد به ۱.4 درصد كاهش 
پيدا كرده است.  هسته تورمي كه تغييرات قيمتي 
گروه انرژي و غذايي را به دليل نوسانات باالي آنها در 
نظر نمي گيرد تا پايان ماه ژوئيه به ۱.۹ درصد رسيد 
كه باالترين نرخ ثبت شــده در طول شش ماه اخير 
محسوب مي شود. بر مبناي ماهانه نيز نرخ تورم 0.۱ 

درصد اندازه گيري شده است. 
متوســط نرخ تورم انگليس در بازه زماني ۱۹۸۹ تا 
20۱۹ معادل 2.5۷ درصد بــوده كه باالترين تورم 
ثبت شده مربوط به تورم ۸.5 درصدي آوريل ۱۹۹۱ و 
كمترين تورم ثبت شده نيز مربوط به تورم منفي 0.۱ 

درصدي آوريل 20۱5 بوده است.

روز دوشنبه 20 درصد از سهام شركت »غلتک سازان 
سپاهان« در بازار دوم بورس تهران عرضه اوليه شد. 
از ابتداي سال ۱3۹۸ تاكنون غير از اين شركت، سه 

شركت ديگر هم در بورس عرضه اوليه شدند. 
به گزارش ايسنا، مجيد نوروزي در نشستي خبري 
كه به مناســبت عرضه اوليه شركت »غلتک سازان 
سپاهان« برگزار شد، گفت: اين شركت در شهريور 
ماه سال ۱3۹۷ در جلسه هيات پذيرش، پذيرفته و با 
احراز شرايط پذيرش در اسفند سال ۱3۹۷ به عنوان 
پانصد وسي امين شركت در فهرست نرخ هاي بورس 

تهران درج شد. 
وي افزود: سرمايه اين شــركت 3۷5 ميليارد ريال 
است كه »چدن ســازان« به عنوان سهامدار بيش از 
۹۹ درصدي در تركيب سهامداري آن حضور دارد. 

حوزه فعاليت شركت توليد شــمش هاي فوالدي و 
ريخته گري انواع قطعات ســنگين و فوق سنگين 
صنعتي است. معاون ناشران و اعضاي بورس اوراق 
بهادار تهران بيان كرد: ظرفيت اسمي شركت ۱40 
هزار تن در ســال است، مشــتريان عمده متفاوتي 
دارد كه عمدتا شركت هاي فوالدي هستند. مشتري 
قطعات توليدي اين شركت فوالد مباركه، ذوب آهن 
اصفهان، مپنا و ساير شركت ها در اين حوزه هستند. 

وي بيان كرد: فروش شــركت در سال گذشته 3۶3 
ميليارد تومان بوده كه براساس اطالعاتي كه در كدال 
منتشر شده براي سه ماهه اول ســال فروش ۱34 
ميليارد تومان بوده است. سود هر سهم در سه ماهه 
اول ســال ۱۷ تومان بوده و در سال ۱3۹۷ مبلغ 32 

تومان به ازاي هر سهم محقق شده است. 

معاون ســازمان امور مالياتی ايران گفت: تمام موديانی كه تا پايان 
مهر برای پرداخت اصل ماليات اقدام كنند صد در صد جرايم آن ها 

بخشيده می شود.
محمد مسيحی در برنامه تيتر امشب شبكه خبر افزود: سازمان امور 
مالياتی در راســتای اقدامات موثر در سال توليد و حمايت از كاالی 
ايرانی، تصميماتی را برای حمايت از عمده موديان مالياتی و به طور 

ويژه برای بخش توليد اتخاذ كرد كه در قالب بخشنامه ای ابالغ شد.
وی تصريح كرد: بر اساس اين بخشنامه مقرر شد تمام موديان مالياتی 
حقيقی و حقوقی غير دولتی كه تا پايان مهــر ماه اقدام به پرداخت 
بدهی مالياتی خود كنند صد در صد جرايم مالياتی آن ها بخشوده 
 شود و به تناســب تاخيری كه تا پايان سال داشته باشند به ازای هر 
يک ماه برای بخش های توليدی 2 درصد و برای ســاير بخش ها 4 
درصد از ماليات آن ها كم خواهد شــد و اين بخشنامه تا پايان سال 

۹۸ ادامه دارد.
معاون سازمان امور مالياتی تاكيد كرد: قاعده بازی بر اساس بخشش 

مالياتی در راستای عفو و فراهم كردن شرايط برای واحدهای توليدی 
و نظام مند شدن قانون ماليات تعريف شده است؛ و موديانی كه به قانون 
تمكين می كنند از راستگويی خود منفعت خواهند بود و آن هايی كه 
اظهارات خالف قانون دارند و دروغ بگويند بر اساس اين بخشنامه ضرر 

خواهند كرد و قاعده بازی بر اساس صداقت خوداظهاری خواهد بود.
وی گفت: به طور مثال اگر مودی، مالياتی برای ســال ۹5 داشــته 
باشد اگر اصل بدهی ماليات اعم از ماليات بر ارزش افزوده و ماليات 
 مســتقيم را پرداخت كند تمام جرايم مالياتی قابليت بخشودگی 

صد در صد دارد.
معاون سازمان امور مالياتی با بيان اينكه اين بخشنامه در سال های بعد 
تكرار نخواهد شد، تاكيد كرد: در سال بعد تفويض اختيار به استان ها 
كاهش خواهد يافت و درصد بخشــودگی تغيير و نظام مند برخورد 
خواهد شد بنابراين بهتر اســت كه فعاالن اقتصادی از اين فرصت 

استفاده كنند.
مسيحی افزود: در سازمان امور مالياتی به دنبال اين هستيم كه با تقويت 

ضمانت های اجرايی و با بازتعريف رابطه بين سازمان امور مالياتی و 
فعاالن اقتصادی با مبارزه قاطعانه با فرار مالياتی دركنار حمايت همه 

جانبه از توليد بتوانيم تمكين مالياتی را با خوداظهاری افزايش دهيم.
وی تصريح كرد: با توجه به اينكه ماليــات بهترين ابزار تامين مالی 
دولت ها و قدرت ذاتی دولت هاست بنابراين راهبرد سازمان مالياتی 

اين است كه بايد محدود، مشروط و كاهنده باشد.
معاون سازمان امور مالياتی افزود: ماليات بر ازش افزوده در ۱۶0 
كشور اجرا می شود و در كشورهای حوزه خليج فارس نيز از ابتدای 
20۱۸ آن را عملياتی كرده اند و در نظام مطلوب اجرايی نبايد فعال 
اقتصادی از محل سرمايه در گردش، ماليات بر ارزش افزوده پرداخت 
كند بلكه بايد در حلقه به صورتی پرداخــت كند كه در نهايت به 

مصرف كننده برسد.
رئيس كميســيون صنايع اتاق بازرگانی نيز گفت: در شــرايط بد 
اقتصــادی فعلی، بــه علت نبــود نقدينگــی و نبود بســترهای 
مناســب، اين بخشــنامه ها )بخشــش مالياتی( كمــک زيادی 

 به توليد نمی كند و بهتر اســت زمان بيشــتری در اختيار فعاالن 
اقتصادی بدهند.

ابوالفضل روغنی افــزود: با توجه به اينكه بخش اقتصادی كشــور 
با ماليات بر ارزش افزوده مشــكالتی دارند و قرار بــود اين قانون 5 
 سال آزمايشی اجرا و شفاف ســازی شود و ماليات از بخش توليد به 
مصرف كنندگان برگردد، اما نه تنها مشكالت برطرف نشد بلكه دولت 
از اين راه درآمدهای زيادی به دست آورد، اما توليد با چالش اساسی 
در اين باره مواجه است چراكه توليد كننده ۹ درصد ماليات بر ارزش 
افزوده را پرداخت می كند، اما نمی تواند آن را از خريداران دريافت كند.

وی گفت: با توجه به 40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتی در كشور، 
بخش پرداخت و دريافت ماليات مشكل دارد و تمام فشار بر فعاالن 
اقتصادی است بنابراين بايد قانون ضابطه مند و از توليد برداشته شود.

حسين شاهرودی عضو كميسيون اقتصادی مجلس نيز در ارتباط 
تلفنی با برنامه گفت: با توجه به چالــش بزرگ ماليات بعنوان يكی 
از موانع مهم توليد، اين اليحه ای نبود كه به ســرعت در كميسيون 

مجلس جمع آوری و تصويب شــود.  وی افزود: ۱0 فصل و 5۷ ماده 
در اين اليحه گنجانده شد و تمام فعاالن اقتصادی اعم از دستگاه های 
اجرايی، اتاق بازرگانی، صنعت ومعدن، اتاق تعاون، اتحاديه ها و صنوف 
مختلف و فعاالن اقتصادی در اين بخش شــريک هستند و هزاران 
ساعت وقت گذاشته شد تا بتوانيم با اصالحات عميق فرار مالياتی 
و فساد مالياتی را به حداقل برسانيم و همه اين حركت ها برای رونق 

توليد بود. 
شاهرودی افزود: ايجاد سامانه مالياتی و موظف شدن موديان برای 

ثبت نام در آن، برای ايجاد شفافيت و عدالت مالياتی است.
عضو كميســيون اقتصادی مجلس تاكيد كرد: ماليات اساســی و 
نهايی را بايد مصرف كننده نهايی پرداخت كند كه آن هم در اليحه 

صندوق های فروش ديده شده است و شفاف سازی خواهد شد. 
شاهرودی گفت: اين اليحه هفته گذشته به صحن رفت و هفته آينده 
بررسی آن در صحن مجلس آغاز خواهد شد و تا 2 ماه آينده گزارش آن 

از صحن خارج و به شورای نگهبان خواهد رفت.

رده بندي برترین روساي بانك هاي مركزي جهان اعالم شدرشد اقتصادي كشورهاي اروپایي كاهش یافت

جنب وجوش فعاالن بورسي با عرضه اولیه جدیدنرخ تورم انگلیس از محدوده هدف خارج شدكاهش قیمت طال  در پی گرانی دالر

4۰ هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی دركشور
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هدف بانک مركزي از طرح 
حذف چهار صفر پول ملي 
و اجرايي كردن اين موضوع، 
كمک به اعتبــار پول ملي 
است كه در شرايط تورمي كنوني به شدت، صدمه 

ديده است...

  عبدالمجيــد شــيخي، 
اقتصاددان
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کوچ  اجباری  به  واحدهای  کوچک  و  قدیمی ساز
فروش  آپارتمان   با   عمر   شش   سال   به   باال   طی   5  سال  گذشته   از   45  درصد   به   65   درصد   رسید

77  درصد    تهرانی ها    در  خانه های    زیر  100 متر   زندگی    می کنند

با كاهش توانايی مردم برای مسافرت های خارجی 
 كه به دنبال افزايش نرخ ارز به وجود آمد شاهد بروز 
پديــده ای به نام اجــاره چمدان های مســافران 
خارجــی در ازای پرداخــت هزينــه های ســفر 
آنها از ســوی افراد ســودجو و دالالن هستيم. اين 
افراد با پرداخت قســمت اعظم يا كل هزينه های 
 سفر سه روزه مســافران به كشــورهای خارجی 
به خصوص استانبول، آنكارا، آنتاليا، چين و... حق بار 
اين افراد را برای تامين منافع خود و واردات چمدانی 
پوشــاك به كشــور اجاره می كنند. البته اجاره به 
معنای آن اجاره كه در ازای آن پول بپردازند نيست 
 و همان تامين هزينه های ســفر را شامل می شود. 
محمدحسين كاويانی مدير عامل صندوق پنبه با 

اشاره به اينكه ساالنه صنايع نساجی...

 امروزه شــبكه های اجتماعی به پديده ای تبديل 
شده اند كه بسياری از مردم ساعت ها وقت خود را 
در آنها می گذرانند. از طرفی ديگر موضوع ارزهای 
ديجيتال نيز موضوع روز در دنياست و كشورهای 
بســياری وجود دارند كه معامالت تجاری خود را 
بر اســاس پول های مجازی انجام می دهند. حال 
 ربط اين دو موضوع چيست؟ شبكه های اجتماعی 
به خصوص فيســبوك و تلگرام مدتی اســت به 
سمت راه اندازی اپليكيشن های استخراج ارز و يا 
درآمدزايی از اين طريق رفته اند. چندی است كه 
فيسبوك با اعالم راه اندازی پروژه ليبرا، سروصدايی 
راه انداخته و جهان را تكان داده است. حتی يک سال 
گذشته، اين ايده كه يک شركت نمادين آمريكايی 

بخواهد ارز ديجيتال راه اندازی...

يادداشت
تصمیمات  یک شبه 

در  بازار خودرو
  فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو
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اقتصاد2
ایران وجهان

جهانگیری:
 حذف مقررات و موانع دست  و 

پاگیر  الزمه  رونق تولید  است
معاون اول رئیس جمهوری الزمه رونق بخش تولید 
و بهبود فضای کسب و کار را حذف مقررات و موانع 
دست و پاگیر دانست و تاکید کرد: در شرایط خطیر 
فعلی کشور باید مقررات دست و پاگیر که مانع فعالیت 
بخش خصوصی و رونق تولید داخلی اســت، حذف 
شوند.جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت و همه نهادها 
مســئول اجرای دقیق این راهبردها هستند، خاطر 
نشــان کرد: دولت مصمم اســت این راهبردها را به 
صورت دقیق اجرایی کند و دبیرخانه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی نیز باید با تمرکز جدی بر سرفصل 
های تدوین شده، بسترهای الزم را برای اجرای این 
راهبردها فراهم کند. ضمن آنکه همه دستگاه ها باید 
برای مقابله با سیاست فشار حداکثری آمریکا بر اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی تمرکز کنند.جهانگیری 
با اشاره به گزارش مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
کشور در خصوص وضعیت موجود کاالهای اساسی در 
بنادر، این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: افزایش 
موجودی کاالهای اساســی در بنادر کشور اتفاقی 
مثبت است اما از ســوی دیگر این نگرانی وجود دارد 
که ماندگاری کاال در بنــادر به مدت طوالنی موجب 
آسیب دیدن برخی اقالم شود که این موضوع باید با 
دقت مدیریت شود.معاون اول رییس جمهوری افزود: 
با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، باید واردات 
کاالهای اساسی مطابق با مصوبات و در سقف تعیین 
شده انجام شود چرا که واردات بیش از سقف تعیین 
شده هم نیاز به منابع ارزی بیشتر دارد و هم موجب 
ماندگاری کاال در بنادر و انبارها می شود.وی با تاکید بر 
اینکه باید روند تخلیه کاالهایی که در انبار بنادر "دپو" 
شده اند، تسریع شود، خاطر نشان کرد: اگر صاحبان 
کاال و واردکنندگان تمایلــی به تخلیه کاالی خود از 
بنادر ندارند باید با استفاده از روش ها و ساز و کارهای 
الزم، شرایطی فراهم شود تا زمان ماندگاری کاالها در 
انبار بنادر کاهش پیدا کند.معاون اول رییس جمهوری 
همچنین با اشاره به زمانبر بودن فرایند صدور مجوز 
تخلیه کاال از بنادر توسط ســازمان ملی استاندارد و 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، بر لزوم 
مدیریت یکپارچه در این زمینه تاکید کرد و گفت: نباید 
به دلیل اینکه چند دستگاه متولی صدور مجوز هستند، 
باعث کندی در امر تخلیه کاال شود. باید این موضوع به 
نحوی مدیریت شود تا فرآیند صدور مجوز، به عاملی 

برای افزایش ماندگاری کاال در بنادر تبدیل نشود.

زمینه سازي  براي مهار تورم
   عبدالمجید شیخي، اقتصاددان

هدف بانك مرکزي از طرح حذف چهار صفر پول ملي 
و اجرایي کردن این موضوع، کمك به اعتبار پول ملي 
است که در شــرایط تورمي کنوني به شدت، صدمه 
دیده است. اگر پول کم ارزش باشد، هم از نظر عرف 
و عمومي غیرقابل پذیرش اســت و هم از دید سایر 
کشورها مناسب نیست. در قیاس با پول کشورهاي 
دیگر زماني که ارزش پول ملي به شدت پایین آمده، 
مردم فکر مي کنند که اقتصاد تحقیر شده و خالف 
منطق سیاست گذاران اقتصادي است که به تضعیف 
بیش از حد پول ملي با این سرعت رضایت دهند؛ اما 
مساله توجه به شرایط زماني اجراي این هدف است 
که طبق اعالم نظر بانك مرکزي طي دو سال آینده 
صورت خواهد گرفت و در این مدت اگر برنامه هاي 
بانك مرکزي در مهار نرخ ارز و کاهش تالطمات بازار 
به نتیجه برسد، بســتر حذف چهار صفر نیز فراهم 
خواهد شد؛ اما در محافل علمي کسي چنین تفکري 
نسبت به افت ارزش پول ملي ندارد. مثال واحد پول 
ملي ژاپن در قیاس بــا دالر کم ارزش اســت و این 
مساله چندان مورد توجه سیاست گذار نیست. آنچه 
اهمیت دارد، افزایش ســطح واقعي ارزش پول ملي 
است. در شرایط تورمي فعلي حذف چهار صفر مثل 
ساختن برج بلند روي شن هاي روان است و حکایت 
ساختماني را دارد که ثباتي ندارد و در حال احداث هم 
فرو مي ریزد. در صورتي که با وجود تورم و بحران هاي 
فعلي چهار صفر پول ملي حذف شود، دو سال دیگر 
باید یك صفــر از پول ملي را حذف کــرد. بنابراین 
حذف 4 صفر از پول ملي با توجه به مشــکالت جزو 
اولویت هاي کشور نیست و به نظر مي رسد همان طور 
که رئیس کل بانك مرکزي نیز اعالم کرده، تا چندین 
سال زمان اجرایي شــدن آن به طول بینجامد. در 
حال حاضر اقتصاد مشــکل کسري شــدید بودجه 
دارد. صادرات نفت کاهش پیــدا کرده و هزینه هاي 
غیرمترقبه روي دست دولت مانده، برخي از پروژه ها 
ناتمام مانده اســت و پول الزم بــراي تکمیل آن در 
دسترس دولت نیست. هزینه تغییر واحد پول در این 
شرایط به این هزینه ها اضافه خواهد شد و از آن جایي 
که کاري غیرضروري است، براي دولت هزینه  دارد. 

ظاهرا گویي دولت ژست فرار از تورم گرفته است. 

خبر

سرمقاله

جرقه افزایش قیمت ها در بازار 
خودرو در حالی از ابتدای سال 
گذشته شروع شــد که هر روز 
خودروسازان بابت این گرانی ها و 
التهابات بازار بهانه ای می آوردند. 
یك روز مشــکل کمبود قطعه برای تحویل خودرو، یك روز 
معضل تامین نقدینگی و روز دیگر انتقاد از قیمت گذاری های 
دستوری. حاال پس از گذشــت بیش از یك سال از التهابات 
بازار خودرو و تثبیــت قیمت های نجومی در بازار، شــاهد 
ممنوع الخروجی مدیرعامل ســایپا و برکناری مدیر عامل 
ایران خودرو، هســتیم که به گفته سخنگوی دولت به دلیل 
افزایش عمدی قیمت ها و همچنین شکایت مشتریان انجام 
شده است. در حالی که این سوال بزرگ هنوز مطرح است که 
چرا پس از گذشت بیش از یك سال از تخلفات خودروسازان 
و وعده های بی ســرانجام آنها، دولت برای ممنوع الخروجی 
و برکناری مدیران دو خودروســاز بزرگ دست به کار شده 
است؟ از سویی این ابهام بزرگ وجود  دارد که آیا این اقدامات 
تضمینی بر کاهش قیمت ها در بــازار خودرو و رفع تعهدات 
خودروسازان به مردم می دهد؟ و یا صرفا اقدامی نخ نما جهت 
راضی کردن شاکیان است.فشــار تحریم و محدودیت هایی 
که در واردات قطعات خودرو وجود داشــت، از مرادا ماه سال 
گذشته جرقه رشــد قیمت ها در بازار خودرو را زد. بر همین 
اســاس خودروســازان ابتدا با قیمت های تعیین شده این 
شــورا به مخالفت برخاســتند و پس از آن به تدریج از دایره 

قیمت گذاری شورای رقابت خارج شده وباالخر شورای رقابت 
را از قیمت گذاری خودرو حذف کردند. چالش خودروسازان 
با دولت برای افزایش قیمت خودرو در حالی تا ســال جاری 
ادامه پیدا کرده که خودروسازان تقریبا اهداف خود مبنی بر 
رشد نجومی قیمت ها را محقق کرده اند.در پی گالیه شدید 
خودروسازان از کمبود نقدینگی بود که بانك مرکزی وعده 
پرداخت تسهیالت 15 هزار میلیاردی به خودروسازان را داد، 
در حالی که این موضوع نیز خودروسازان را قانع نکرد. یکی از 
مطالبات خودروسازان تعیین قیمت خودرو 5 درصد حاشیه 
بازار بود که باعث شد قیمت کارخانه ای خودرو به شدت باال 
برود. شکایات و اعتراضات مردم نسبت به رفتار خودروسازان، 
بدعهدی آنها در تحویل خودروها و حذف آپشن های خودرو 

و کوتاهی در خدمات پس از فروش، از جمله مواردی است که 
باعث اعتراض مشتریان دو خودرو ساز بزرگ شده است. در 
همین رابطه ســخنگوی دولت از برکناری مدیر عامل ایران 
خودرو خبر داد و گفــت: وی به دلیل افزایش عمدی و بدون 
هماهنگی قیمت خودرو برکنار می شود. علی ربیعی گفت: 
چون مدیرعامل ایران خودرو عمدی و بدون هماهنگی قیمت 
خودرو را افزایش داد برکنار می شود و فردی به نام علی آبادی 
به عنوان مدیرعامل ایران خودرو شــروع بکار خواهد کرد.

سخنگوی دولت در رابطه با ممنوع الخروجی مدیرعامل سایپا 
نیز گفت: موضوعی که برای مدیرعامل سایپا به وجود آمد به 
دلیل شکایت مشــتریان از وی بود.وی با بیان اینکه افزایش 
قیمت خودرو قابل نقد است و باید بررسی شود، اظهارداشت: 

موضوع خودرو از مسائل مهم محســوب می شود، زیرا این 
صنعت هم اشتغالزایی بسیاری دارد و هم قیمت آن بر دیگر 
اقالم تاثیر می گذارد.سخنگوی دولت با بیان اینکه  غالب سهام 
خودرو سازان خصوصی است، گفت: با این وجود خودرو سازی 
یك موضوع ملی است و با توجه به تاثیرات گسترده آن زمان 
بسیاری برای خصوصی سازی نیاز دارند.ربیعی درباره تغییر 
مدیریت در ایران خودرو و کاهش قیمت محصوالت آن گفت: 
این رابطه معنا داری نیست، اما مدیری که منصوب می شود 
موظف است که افزایش قیمت ندهد، البته در حال حاضر که 
قیمت ها کاهش یافته است.معاون اول قوه قضاییه  نیز در این 
خصوص گفته یکی از خودروســازان که پرونده اش در حال 
رسیدگی است 600 نمایندگی در سطح کشور دارد اما با زد 
و بند 15 نمایندگی خاص را انتخاب می کند و تولیداتش را به 
آنان می دهد تا با افزایش تقاضا این خودروها را با قیمت بسیار 
به مردم بفروشند.رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم تصریح 
کرد: پیگیری های قوه قضائیه در این زمینه همچنان ادامه دارد 
و این اطمینان را به مردم عزیز می دهیم که سازمان بازرسی 
کل کشور تا به دست آوردن نتیجه مطلوب پیگیر رفع مسائل 
و مشکالت حوزه صنعت خودرو است.با این حال برخی منابع 
از ادامه بازداشــت  مدیران خودرویی در روزهای آینده خبر 
می دهند. 2 نفر از مدیران گروه خودروسازی ایران خودرو طی 
روزهای اخیر بازداشت شده اند و یك تیم بازرسی در بخش 
مالی ایران خودرو مستقر شده اند.طبق اعالم سخنگوی دولت، 
عباس علی آبادی مدیرعامل مپنا جایگزین مدیرعامل فعلی 
مدیران خودرو خواهد شــد. در حالی که گروه صنعتی ایران 

خودرو تاکنون واکنشی به این خبر نداشته است.

صندوق هــای   تاســیس 
قرض الحسنه ، طی سال های 
اخیر کار خیلی از متقاضیان 
تسهیالت بانکی را راه انداخته 
است. اما مســئله ای که در 
خصوص این صندوق ها بروز کــرده، ورود برخی از این 
صندوق ها به فعالیت های اقتصــادی با تکیه بر منابع 
صندوق و همچنین صرف این منابع جهت فعالیت هایی 
است که با قوانین نظام بانکی تعارض دارد. این صندوق ها 

با نیت اعطای تســهیالت قرض الحسنه که فاقد سود 
بوده )و فقط کارمزد به اصل تســهیالت اضافه شده(، 
تالش می کنند تا به رفع نیازمندی های اقشار محروم 
جامعه بپردازند و عمدتا جهت رفع احتیاجات ضروری 
اشخاص حقیقی مشتمل بر; هزینه ازدواج، بیماری، تهیه 
جهیزیه و ...، اعطا می شود. اما  ورود مدیران این صندوق 
به فعالیت های تجاری با تکیه بر منابع این صندوق ها و 
انجام فعالیت های اقتصادی که ممکن است با شکست 
روبرو شود، این صندوق ها را اهداف اولیه دور می سازد 
و دقیقا تکرار همان چیزی است که در نظام بانکی رخ 
داده و باعث بنگاه داری بانك ها و پس از آن ضعف شدید 

منابع آنها شده اســت.در همین رابطه احمد مجتهد 
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانك مرکزی با 
اشاره  به عدد ۳ هزار صندوق قرض الحسنه که در سطح 
کشور پراکنده و از محالت تا مساجد مستقر هستند، 
گفته: موسســان صندوق ها از نظــر صالحیت فردی 
بررسی و تایید شده اند اما صالحیت بانکی ندارند. برخی 
صندوق ها منابع جذب شده را بر خالف اساسنامه وارد 
فعالیت اقتصادی می کنند و یا وارد فعالیت های تجاری 
می شوند. یك نمونه این امر واردات الستیك با منابع 

صندوق قرض الحسنه است.
حال سوال و مســئله اساســی با توجه به وظایفی که 

نهادهای نظارتی و از جمله بانك مرکزی بر عهده دارند، 
 این اســت که کنترل این فعالیت هــا در صندوق های 
قرض الحســنه چگونه میسر خواهد شــد؟ و چگونه 
می توان منابع صنــدوق به به بخش هــای مورد نظر 
سوق داد؟بر اســاس قانون، بیشتر صندوق های قرض 
الحســنه حتی در نوع کامال ســنتی آن که بیشتر در 
مساجد تشکیل شده نیز مطابق با مقررات فعلی خود 
در چارچوب »آیین نامه اصالحی ثبت تشــکیالت و 
موسسات غیرتجارتی« مصوب سال 1۳۳۷ )با اصالحات 
بعدی( تحت عنوان موسســه غیرتجارتی به ثبت می 

رسند بنابراین دارای شخصیت حقوقی هستند.

ربیعی  از برکناری مدیر عامل ایران خودرو  به  دلیل  افزایش  عمدی  قیمت ها خبر داد 

مشتریان  بی پناه خودروسازی ها

صندوق ها  پا جای   بانک ها   گذاشتند

بنگاه داری  صندوق های  قرض الحسنه

سراج خبرداد: 
تحویل 20هزار خودرو   دپوشده 

به مردم
رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور گفت: با ورود 
دســتگاه قضایی و پیگیری های انجام شده 20هزار 
خودروی دپوشده به مشتریان واگذار می شود.ناصر 
ســراج در بانه در پاسخ به این ســؤال که "پیگیری 
سازمان بازرســی کل کشــور در مورد قراردادهای 
خودروسازان چه شد؟"، به وضعیت نابسامان صنعت 
خودرو کشور اشاره کرد و اظهار داشت: چند روز قبل، 
»وزیر صنعت، معدن و تجارت، کل خودروســازان، 
قطعه سازان و شــورای روابط و تعزیرات را دعوت به 
جلسه کرد و به طور کامل مشکالت را بررسی کردیم 
که تعداد زیادی ماشــین در شــهرها و استان های 
مختلف دپو شده بود.وی با بیان اینکه مشکل اساسی 
خودروسازها مربوط به قطعه سازان بود که قطعات 
مورد نیاز را در اختیار خودروســازها قرار نمی دادند، 
افزود: با ورود دستگاه قضایی و پیگیری های انجام شده 
این مشکل مرتفع شد و 20 هزار خودروی دپوشده به 

مشتریان واگذار می شود.
رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور تصریح کرد: 
پیگیری های قــوه قضائیه در ایــن زمینه همچنان 
ادامه دارد و این اطمینان را به مردم عزیز می دهیم که 
سازمان بازرسی کل کشور تا به دست آوردن نتیجه 
مطلوب پیگیر رفع مسائل و مشکالت حوزه صنعت 

خودرو است.
وی هشدار داد: باید مفسدان بدانند که قوه قضائیه در 
مبارزه با آنان به جد پای کار است و ریز به ریز تخلفات 
را رسیدگی و در مقام برخورد بدون توجه به جایگاه 
افراد عمل می کند.سراج در پاسخ به دیگر سؤال که 
"آخرین اخبار سازمان بازرسی برای مردم چیست؟" 
گفت: می توان به پیگیری های مکــرر در ارتباط با 
تعیین تکلیف تخلفات ســازمان خصوصی ســازی 
اشــاره کرد که در نهایت منجر به استعفای رئیس 
سازمان خصوصی سازی شد و امیدواریم رئیس جدید 
این ســازمان هدفی جز رونق تولید و ایجاد اشتغال 

نداشته باشد.

رکوردشــکنی بورس تهران با 
افزایش 1949 واحدی شاخص

شــاخص کل بــورس اوراق بهادار تهــران در یك 
رکوردشکنی با افزایش 1949 واحدی روبرو شد.به 
گزارش فارس،   بر اساس اطالعات مندرج در سامانه 
شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شــاخص 
کل بورس اوراق بهادار در پایان معامالت دوشــنبه 
28 مرداد 98 با افزایش 1949 واحدی به رقم 262 
هزار و 941 واحد رسید.شاخص کل با معیار هموزن 
1145 واحد رشــد کرده و به رقم ۷0 هــزار و 466 
واحد رســید.ارزش روز بازار که ناشی از ارزش سهام 
شرکت های بورسی در تعداد سهام آنهاست به بیش 
از 965 هزار میلیارد تومان رسید.معامله گران بورس 
اوراق بهادار بیش از ۳.1 میلیارد ســهام، حق تقدم 
و اوراق مالی در قالب 9۷2 هــزار نوبت معامله و به 
ارزش 11۳6 میلیارد تومان دادوستد کردند.نمادهای 
پربیننده فرابورس مربوط به شرکت های ذوب آهن 
اصفهان، سرمایه گذاری میراث فرهنگی، تولید ژالتین 
کپسول ایران، توسعه و عمران استان کرمان، ریل پرداز 
سیر، بانك دی، و گســترش سرمایه گذاری ایرانیان 
از نمادهای پربیننده فرابــورس بوده اند.با پیام ناظر 
توقف نماد قثابت )قند ثابت خراسان( به علت افشای 
اطالعات با اهمیت گروه ب متوقف شــد. همچنین 
توقف نماد غنوش1 )شرکت نوش مازندران( به علت 
افشــای اطالعات بااهمیت گروه ب صورت گرفت. 
توقف نماد شــرکت قند اصفهان به خاطر افشــای 

اطالعات با اهمیت گروه ب انجام شد.

استاندار سیستان و بلوچستان: 
برنامه ریزی بانک توسعه تعاون 
برای پیشبرد اشــتغال پایدار 

روستایی ستودنی است
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان گفــت: 
برنامه ریزی بانك توسعه تعاون برای پیشبرد 
اشتغال پایدار روســتایی و کسب بیشترین 
میزان جــذب در میان بانك های مشــمول 

ستودنی است.
به گــزارش روابط عمومی مدیریت شــعب 
سیستان و بلوچســتان، احمد علی موهبتی 
در بازدید از غرفه طرح های ســرمایه گذاری 
بانك توسعه اســتان در چهارمین جشنواره 
عشــایر و روســتائیان اظهار داشــت: قانون 
اشــتغال پایدار روســتایی زمینه ساز توسعه 
متــوازن در روســتاها اســت و بایــد از این 
 ظرفیت به بهترین شــکل ممکن اســتفاده 

کرد.

اخبار

بانک 
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به دنبال ایجاد تالطم قیمتی در بازار مسکن شهر تهران 
که از آذرماه 1۳96 آغاز شــد حرکت اجباری متقاضیان 
به ســمت واحدهای کوچك تر و قدیمی تر کلید خورد و 
در آذرماه 1۳9۷ برای اولین بار طی شــش سال گذشته 
واحدهای 50 تا 60 متر مربع بیشترین سهم از معامالت 
مسکن پایتخت را به خود اختصاص دادند.طی سال های 
پس از 1۳92 واحدهــای 60 تا ۷0 متــر مربع همواره 
بیشترین ســهم را از تعداد معامالت مسکن شهر تهران 
به خود اختصاص می دادند تا این که آذرماه 1۳9۷ برای 
اولین بار ایــن رتبه از آن واحدهــای 50 تا 60 متر مربع 
شــد که نشــان می دهد جهش قیمت مسکن منجر به 
سوق یافتن تقاضا به سمت واحدهای کوچك متراژ شده 
است. این روند با نوساناتی در ماه های آینده مواجه شد و 
در تیرماه 1۳98 واحدهای 50 تــا 60 متر مربع با 14.6 
درصد از کل معامالت، باالترین سهم را در توزیع فراوانی 
تعداد معامالت شهر تهران بر حســب سطح  زیربنای و 
احد مسکونی  از آن خود کردند. خانه های 60 تا ۷0 متر و 
خانه های ۷0 تا 80 متر مربع نیز به ترتیب با 1۳.8 و 11.9 
درصد از کل معامالت در رتبه های بعدی قرار گرفتند.از 
سوی دیگر آمار گویای آن است که طی پنج سال گذشته 
خریداران به تدریج به واحدهای قدیمی تر روی آورده اند. 
فروش آپارتمان های با عمر شش ســال به باال طی پنج 
سال گذشــته از 45  درصد به  60 درصد افزایش یافته 
است. مهرماه سال 1۳9۳ آپارتمان های با عمر بنای شش 
سال به باال 44.۷ درصد از کل معامالت شهر تهران را به 

خود اختصاص داده بودند. این رقم در مهر سال 1۳94 به 
44.9 درصد رسید. مهرماه 1۳95 آپارتمان های مذکور 
48.۳ درصد از کل معامالت را در بر گرفتند. مهر 1۳96 
واحدهای مسکونی باالی شش سال 5۳.8 درصد خرید و 
فروش را به خود اختصــاص دادند. در مهرماه 1۳9۷ نیز 
سهم آپارتمان های باالی شش سال از کل مبایعه نامه های 
شهر تهران 55.5  درصد شد. تیرماه 1۳98 خانه های باالی 
شش  سال ساخت 60 درصد از کل معامالت پایتخت را به 

خود اختصاص دادند.
هم چنین مهرمــاه 1۳9۳ واحدهای بیش از 20 ســال 
6.6 درصد از کل معامالت را در بر می گرفت. این رقم در 
تیرماه 1۳98 به 10.4 درصد رسیده است. خرید و فروش 
خانه های 16 تا 20 سال نیز از 6.1 درصد در مهرماه 1۳9۳ 
به 16.1 درصد از کل معامالت در تیرماه 1۳98 رسید.با 
وجودی که تعداد قراردادهای خرید و فروش در تیرماه با 
4800 فقره 65 درصد و در 15 روز ابتــدای مردادماه با 
2020 فقره ۷8 درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته 
کاهش داشــته، حرکت طرف تقاضا به سمت واحدهای 
قدیمی و کوچك متراژ از نمایه های اصلی بازار مسکن در 
ماه های اخیر بوده است. رسیدن تعداد معامالت به کمتر 
از 5000 فقره در شــرایثطی که 2 میلیون و 650 هزار 

واحد مسکونی در پایتخت وجود دارد به این معناست که 
معامالت تقریبا قفل شده است.

سکونت ۷۷ درصد تهرانیها در خانه های زیر 
۱۰۰ متر

بازار مسکن شهر تهران به دلیل سوددهی باال در بخش 
مســکن لوکس و نیمه لوکس که طی دهه های گذشته 
وجود داشته با تناقضاتی مواجه شده که هنوز الینحل باقی 
مانده است؛ به طوری که با وجود 490 هزار واحد مسکونی 
خالی در شهر تهران، همچنان روند تولید مسکن تناسبی با 
الگوی مصرف ندارد.مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد 
مسکن با بیان اینکه در شهر تهران تقاضا برای واحدهای 
کوچك و عرضه در واحدهای بزرگ انجام می شود بیان 
می کند: آمار ارایه شــده از آذرماه 1۳9۷ نشان می دهد 
بالغ بر 2۳ درصد مردم تهران در خانه های باالی 100 متر 
مربع و ۷۷ درصد در خانه های کوچکتر زندگی می کنند اما 
همچنان میانگین متراژ واحدها در پروانه های صادره باالی 
100 متر مربع است.وی می گوید: تقاضا برای واحدهای 
کوچك و عرضه واحدهای بزرگ منجر به گرانی شدید و 
کمبود واحدهای کوچك از یك طرف و حدود 500 هزار 

خانه خالی در استان تهران شده است.

کمترین تورم مســکن در ۵ منطقه جنوبی 
تهران

پنج منطقه  پیشتار تورم ملکی در شهر تهران طی سه سال 
اخیر به ترتیب مناطق 2، 5، 22، 14 و 21 با  255، 248، 
2۳8، 2۳8 و 2۳6 درصد رشد قیمت نسبت تیرماه 1۳95 
بوده اند.کمترین میزان رشد نیز در مناطق 20، 12، 19، 
15 و 18 به ترتیب با 168، 1۷9، 184، 185 و 189  درصد 
افزایش اتفاق افتاده است. همانطور که آمار نشان می دهد 
کمترین میزان افزایش قیمت در مناطق جنوبی بوده و در 
بین این نقاط، باالترین میزان رشد قیمت مسکن به منطقه 
14 با 2۳8 درصد افزایش قیمت تعلق داشته است.برای 
ظرفیت سنجی بازار مسکن در مناطق تهران، سال 1۳95 
به عنوان یکی از ســال هایی که بازار در رکود قرار داشت 
مالک ارزیابی قرار گرفته است. تیرماه 1۳95 مطابق آمار 
بانك مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر 
تهران چهار میلیون و 2۳0 هزار تومان بود که با رشد 215 
درصدی به 1۳ میلیون و ۳50 هزار تومان در تیرماه 1۳98 
رسیده است.به گزارش ایسنا، رصد وضعیت کنونی بازار 
حاکی از آن است که مناطق واقع در نیمه شمالی پایتخت 
به اشباع قیمت رسیده اند اما ممکن است مناطق جنوبی 
ظرفیت اندکی برای افزایش تا پایان شهریورماه 1۳98 
داشته باشند. با این حال هنوز بیشترین تعداد معامالت 
در مناطق 5، 2 و 4 انجام می شود که در تیرماه 12.۳، 9 و 
9 درصد از کل قراردادهای خرید و فروش در تهران را به 

خود اختصاص دادند.
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دالر به ۱۱۷۰۰ تومان رسید
هر دالر آمریکا ، دوشنبه ۲۸ مرداد ۹۸ در صرافی های بانکی ۱۱۷۰۰ تومان قیمت خورد.هر دالر آمریکا)اسکناس( دوشنبه ۲۸ مرداد ۹۸ در صرافی های بانکی ۱۱۷۰۰ تومان قیمت 

خورد.همچنین هر قطعه دالر آمریکا)اسکناس( برای خرید نیز ۱۱۶۰۰ تومان است.هر یورو برای خرید در صرافی های بانکی ۱۳۱۰۰ تومان و برای فروش ۱۳۲۰۰ تومان است.

تصمیمات  یک شبه  در بازار  خودرو
فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو

رشد قیمت ها در بازار خودرو بیش ازآنکه دست خودروسازان باشد، به قیمت ارز و افزایش آن مربوط است. بر همین اساس بود که افت ارزش پول ملی خودروسازان را به افزایش قیمت واداشت. خودرویی که قبال 20 میلیون بود حاال 50 
میلیون شده است. طبق اصل44 قانون اساسی دولت باید با خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو، زمینه رقابت را در این بازار فراهم سازد. آنچه باعث ضربه  به صنعت خودرو و افزایش بدعهدی آنها در قبال مشتریان شده، فقدان رقابت است. 
در حالی که وجود رقابت در بازار خودرو، این بازار را از تصمیمات یك شبه مثل همین موضوع برکناری مدیر عامل ایران خودرو، در امان نگه می دارد. اما نباید غافل از ضررهای این تصمیم به صنعت خودرو شد. از آنجایی که دلیل عمده گرانی 
خودرو به گرانی نرخ ارز بر می گردد، برکناری مدیر عامل ایران خودرو و یا هر اقدام دیگر علیه خودروسازان کمکی به کاهش التهابات بازار نمی کند. بلکه مشکل بازار را به تاخیر می اندازد. مشکل اساسی بازار خودرو کاهش عرضه و تولید است. 
این مشکل به صورت دستوری و یا با برخورد حل نمی شود. راهکار این مسئله پیگیری مطالبات خودروسازان و جامه عمل پوشاندن به آن است. بانك مرکزی به وعده خود مبنی بر پرداخت تسهیالت بانکی به خودروسازان عمل نکرده است 

و از سویی بسیاری از خودروها هنوز ناقص اند و خودروسازان توان تکمیل آن را به دلیل مشکل نقدینگی ندارد. دولت باید این مسائل را حل کرده و از دخالت در بازار خودرو بپرهیزد.

کوتاهی صندوق های قرض الحسنه در تسهیالت دهی
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

هر نهادی باید بر اساس اساسنامه انجام وظیفه کند. اما متاسفانه صندوق های قرض الحسنه که بی شباهت به بانك ها نیستند و از وظایف قانونی خود تخطی می کنند، به همان دامی افتاده اند که بانك ها گرفتارند و آن نیز، بنگاه داری و 
 اقدام به سرمایه گذاری است. در حالی که انجام این کارها  از نظر قانونی وه از منظر تخصصی در حیطه کار آنها نیست و همین احتمال شکست آنها را زیاد می کند. طی سال های اخیر منابعی که مردم در اختیار صندوق های قرض الحسنه 
می گذاشتند، به انحراف کشیده می شد و به همین دلیل اکثر متقاضیان تسهیالت این صندوق به هدف مورد نظر خود دست پیدا نمی کردند. البته برای مدیرانی که از تاسیس این صندوق ها به دنبال سودجویی هستند، سرمایه گذاری 
با سپرده های مردم نسبت به اعطای تسهیالت سود بیشتری دارد و وسوسه برانگیز است. از این پس هم شاید نگران بازپرداخت تسهیالت نباشند. اما قوانین نظام بانکی این مدیران را از هر فعالیت اقتصادی منع کرده است. سوء استفاده 
صندوق ها، تخلفات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را یادآور می شود. در حالی که متقاضیان این منابع اقشار ضعیف جامعه هستند و از آنجایی که به هدف خود در مراجعه به این صندوق ها، نمی رسند به بانك ها روی می آورند دست به 
دامن رباخواران می شوند. بعد دیگر ماجرا اقدام آنها برای تامین مالی از راه های غیرمشروع است. متاسفانه پول های ربوی در جامعه زیاد شده و این نتیجه کوتاهی صندوق ها و بانك های قرض الحسنه است.  طبق قانون تخطی از قوانین به 

معنی انحالل موسسه و صندوق است و بانك مرکزی باید نسبت به این مسئله ورود پیدا کند.
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با کاهش توانایی مردم برای 
مســافرت هــای خارجی 
که به دنبــال افزایش نرخ 
 ارز بوجود آمد شــاهد بروز 
 پدیده ای بــه نــام اجاره 
چمدان های مســافران خارجــی در ازای پرداخت 
هزینه های سفر آنها از سوی افراد سودجو و دالالن 
هستیم. این افراد با پرداخت قسمت اعظم یا کل هزینه 
 های سفر سه روزه مســافران به کشورهای خارجی 
به خصوص استانبول، آنکارا، آنتالیا، چین و... حق بار 
این افراد را برای تامین منافع خود و واردات چمدانی 
پوشاک به کشور اجاره می کنند. البته اجاره به معنای 
آن اجاره که در ازای آن پول بپردازند نیست و همان 
تامین هزینه های ســفر را شــامل می شود. محمد 
حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه با اشاره به 
اینکه ساالنه صنایع نساجی در حالت عادی ۱۰۰ تا 
۱۲۰ هزار تن پنبه استفاده می کند، بیان کرد: اگرچه 
ظرفیت صنایع نســاجی بیش از این رقم است، اما 
واردات رسمی و چمدانی پارچه و لباس در چند سال 

اخیر بر صنعت نساجی تاثیر سو گذاشت.
اما به گفته یک فعــال صنفــی واردات چمدانی را 

مسافران انجام می دهند. از کل جمعیت ایران چند 
میلیون نفر توان مسافرت به خارج و خرید را دارند؟ 
اما واردات؛ چه کســانی توان واردات را دارند؟ قطعا 
مردم کوچه و بازار نیستند بنابراین افرادی می توانند 
اقدام به این کار کنند که توانایی و برش را در سیستم 
کشور داشته باشــند. این حجم از واردات چمدانی 
به هیچ عنوان توسط مسافر عادی جابجا نمی شود. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان 
اینکه توسعه صنعت پوشاک اشــتغالزایی باالیی به 
همراه دارد، گفت: قاچاق ضربه مهلکی بر پیکره صنایع 

نساجی و پوشاک وارد می کند. رامین نورقلی پور عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی  با 
بیان اینکه قاچاق ضربه مهلکی بر پیکره صنایع نساجی 
و پوشاک وارد می کند، گفت: در واقع قاچاق معضلی 
است که نه تنها تولیدکننده بلکه زندگی تمام افراد 
جامعه را تحت تاثیر قرار داده است چراکه همه افراد 
جامعه فارغ از جنس، سن، شغل و... در حال استفاده 

از پوشاک هستند.
اگرچه جلوگیری از قاچاق پوشاک یکی از اصلی ترین 
اقدامات برای حمایت از تولید داخل اســت، اما بازار 

مصرف نیز به مدیریــت نیــاز دارد. نماینده مردم 
کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشــان در مجلس 
شورای اســالمی افزود: اگرچه جلوگیری از قاچاق 
پوشاک یکی از اصلی ترین اقدامات برای حمات از تولید 
داخل است، اما بازار مصرف نیز به مدیریت نیاز دارد 
تا در صورت واردات این کاال زمینه فروش آن وجود 
نداشته باشد. وی بیان کرد: اگرچه برندینگ یکی از 
الزامات رونق صنعت پوشاک است، اما ایران تاکنون 
توانایی عرضه اندام در سطح داخلی یا بین المللی در 

این زمینه را نداشته است.

امروزه شبکه های اجتماعی به 
پدیده ای تبدیل شــده اند که 
بسیاری از مردم ساعت ها وقت 
خود را در آنهــا می گذرانند. از 
طرفی دیگر موضــوع ارزهای 
دیجیتال نیز موضوع روز در دنیاست و کشورهای بسیاری 
وجود دارند که معامالت تجاری خود را بر اساس پول های 
مجازی انجام می دهند. حال ربط این دو موضوع چیست؟ 
شبکه های اجتماعی بخصوص فیس بوک و تلگرام مدتی 
است به سمت راه اندازی اپلیکیشن های استخراج ارز و یا 
درآمدزایی از این طریق رفته اند. چندی است که فیس بوک 
با اعالم راه اندازی پروژه لیبرا، سروصدایی راه انداخته و جهان 
را تکان داده است. حتی یک سال گذشته، این ایده که یک 
شرکت نمادین آمریکایی بخواهد ارز دیجیتال راه اندازی کند 
یا اینکه رئیس جمهور وقت بخواهد درباره آن توییت کند، 
غیرممکن به نظر می رسید؛ اما حاال همه این ها به واقعیت 

تبدیل شده اســت. اعالن لیبرا، انتقادهای سیاستمداران 
را در پی داشــت، طوفانی در رســانه ها به پا کرد و از نظر 
تاثیرگذاران کریپتو، ممکن است این غول تکنولوژی ۹۰ 
درصد آلتکوین ها را بی ارزش کند. هم چنین می دانیم که 
سابقه تلگرام در ارائه کوین کریپتو مخصوص خودش نسبت 
به فیس بوک قدیمی تر و تقریبا یکی دو سال پیش بود که 
کوین خودش با نام TON را ارائه کرد.غول اپلیکیشن های 
پیام رسان یعنی الین، بالک چین اختصاصی خود را با نام 
Link به همراه ارز دیجیتــال این بالک چین با همین نام 
معرفی کرد. باوجود اینکه الین اولین شرکت عمومی است 
که بالک چین اختصاصی معرفی می کند، نمی تواند جایگاه 
اولین شبکه  اجتماعی عالقه مند به ارز رمزنگاری شده را به 
خود اختصاص دهد. در این میان شــرکت هایی همچون 
Kik، Kakao، تلگرام و فیسبوک پیش از الین عالقه ی 
خود را نشــان داده اند. تمام شرکت های گفته شده، تمایل 
الزم را برای پشــتیبانی از ارز رمزنگاری شده در شبکه ی 
اختصاصی خود نشان داده اند. برخی از آن ها نیز قدم های 
بزرگی در این مسیر برداشته اند. در اینجا یک سوال اساسی 
مطرح می شود: باوجود مشکالت پیش آمده برای ارزهای 

رمزنگاری شده و کاهش ارزش و عالقه به آن ها و همچین، 
نگرش مفی که نسبت به ICO وجود دارد، چرا شرکت های 
بزرگ و ثبت شده، به این پدیده عالقه نشان می دهند؟آنطور 
که به نظر می رسد، ارزهای دیجیتال و شبکه های اجتماعی، 
خصوصیت هایی دارند کــه می توانند ضعف های یکدیگر 
را بپوشانند. البته در حال حاضر هیچ شرکتی این تکامل 
را به درســتی انجام نمی دهد؛ اما به هرحال ترکیب این دو 
پدیده، محصولی قابل توجه خواهد داشــت. شبکه های 
بزرگ اجتماعی، مهم ترین نیاز ارزهای رمزنگاری شده یعنی 
کاربر را برطرف می کنند. به عنوان مثال، فیسبوک، مسنجر 
و واتســاپ هرکدام ماهانه بیش از یک میلیارد کاربر فعال 
دارند. تلگرام و الین هرکــدام ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون 
کاربر فعال دارند. لینکدین، بزرگترین شبکه ی اجتماعی 
کسب وکار، بیش از۲۰۰ میلیون کابر فعال ماهانه دارد. در 
واقع، در بسیاری از مناطق جهان، رسانه های اجتماعی و 
اپلیکیشن های پیام رســان به ابزارهای اصلی فرآیندهای 
کسب وکار تبدیل شده اند.، پلت فرم رسانه های اجتماعی 
تلگرام که در حال حاضر بیش از ۳۰۰ میلیون کاربر ماهانه ی 
فعال دارد، اعالم نموده که قصد ارائه ی رمزارزی خودش با 

نام Coin-Gram را دارد. کمپانی کره ای Kakao که در 
امور مختلفی از جمله رسانه های اجتماعی فعالیت می کند 
نیز در حال راه اندازی و توسعه ی رمزارز داخلی خودش است. 
گرچه بسیاری از اقتصاد های نوظهور و کشور های در حال 
توســعه ی جهان تعداد زیادی کاربر فعال در پلت فرم های 
Instagram،  Whatsapp رسانه ی اجتماعی همچون
و Wechat دارند، اما بر خالف این دنیای توسعه  یافته از یک 
سیستم مالی سنتی و مبهم بهره می برند.حدود ۷/۱ میلیارد 
انســان در جهان وجود دارد که به اصطالح »بدون بانک« 
هستند. این بندان معناست که این افراد هیچ دسترسی به 
خدمات بانکی و کارهای ساده ای مانند افتتاح حساب ندارند. 
همانطور که گزارشات بانک جهانی نشان می دهد: حدود ۷/۱ 
میلیارد فرد بالغ در سراسر جهان بدون بانک هستند. دو سوم 
این تعداد مالک تلفن همراه هستند و این تلفن های هوشمند 
می توانند در جهت دسترسی به سرویس های مالی به آن ها 
کمک کنند. اینگونه موارد باعث می شود که کمپانی های 
رسانه ی اجتماعی بزرگی همچون فیس بوک برای ایجاد 
دسترسی به خدمات مالی برای افراد »بدون بانک«، ارزهای 

دیجیتالی خود را صادر نمایند.

دالالن با پرداخت هزینه های سفر، چمدان  های مسافران را   اجاره می كنند

  اجاره  چمدان برای  قاچاق  پوشاک

حدود 7/1 میلیارد فرد بالغ در سراسر جهان بدون بانک هستند

ظرفیت شبکه های اجتماعی برای ارز دیجیتال

قاچاق کاالی چمدانی برای فرار از مالیات و عوارض گمرکی 
ناصر موسوی الرگانی، نماینده مجلس

در شرایطی قرار داریم که افراد سودجو و واسطه ها تالش می کنند برای پر کردن جیب خود خسارت های زیادی را به کشور و اقتصاد وارد کنند. پوشاک صنعتی ارزآور و اشتغالزا در کشور است و برنامه های مثبت بسیاری برای توسعه آن 
طراحی و اجرا شده است اما همواره افرادی وجود دارند که این تالش ها را بی اثر کنند. امروز شاهد هستیم که سیل عظیم مردم به سوی آنکارا، استانبول، وان، آنتالیا و سایر شهرهای ترکیه باعث شده تا در زمان برگشت چندین چمدان 

جنس وارد کشور کنند که این اقدامات اقتصاد کشور و تولید داخل را فلج می کند.
از طرف دیگر دالالن با شگردهایی اقدام به اجاره چمدان های مسافران می کنند و با پرداخت هزینه های سفر، به ازای هر نفر چندین چمدان پوشاک خریداری شده از کشورهای دیگر را وارد کشور می کنند. با این اقدامات صنعت پوشاک 
تهدید شده و تالش های مسووالن برای ارتقای این صنعت و شناسانده شدن آن در بازارهای خارجی بی اثر خواهد شد. مسافران چه شخصی و چه اجاره ای ارز زیادی را بابت خرید پوشاک وارد کشورهای دیگر به خصوص ترکیه می کنند 
و این در حالی است که کشور در شرایطی است که به ارز نیاز دارد. واردات ساالنه میلیاردها دالر کاالی قاچاق در شرایط فعلی به صالح نیست و تنها منجر به خروج ارز از کشور می شود. در شرایط کنونی، کاالهای مصرفی و کاالهایی که 

مشابه آن در داخل تولید می شود و یا امکان تولید آن وجود دارد، نباید به کشور وارد شود.
همچنین این افراد به منظور فرار مالیاتی و عوارض گمرکی اقدام به قاچاق کاالی چمدانی می کنند، اما تولیدکننده داخلی باید تمام مراحل پرداخت هزینه ها را طی کند و همین موضوع ضربه مهلکی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می سازد. 

متاسفانه فرهنگ خرید کاالی خارجی، تولیدکنندگان داخلی را مجبور به نصب برند سایر کشورها کرده تا بتوانند پوشاک تولید شده در ایران را به فروش برسانند.

استفاده از ظرفیت کاربران میلیونی شبکه های اجتماعی
ارشیا امامی، کارشناس ارز دیجیتال

شبکه های اجتماعی کاربران بسیاری دارند و میزان بازدید روزانه آنها از میلیون ها نفر نیز فراتر می رود. روند ارائه خدمات شــبکه های اجتماعی به کاربران دارای تاثیرات بسیار مثبتی بوده و موجب افزایش روزانه 
مخاطبان شده است. بنابراین با این تعداد کاربر می توان درآمدزایی قابل توجهی داشت. شبکه های اجتماعی و در راس آنها فیسبوک و تلگرام که اتفاقا در ایران نیز کاربران زیادی دارند درصدد هستند با راه اندازی بخش 
ارز دیجیتال از ظرفیت تعداد کاربران خود استفاده کنند. البته این موضوع به نفع کاربران نیز خواهد بود چراکه ساعات بسیاری را در شبکه های اجتماعی سپری می کنند و بدین ترتیب می توانند در کنار استفاده از 

خدمات متنوع شبکه ها، ارزهای دیجیتال را نیز رصد کنند و یا ارز مخصوص همان شبکه اجتماعی را برای خرید و فروش و معامالت استفاده کنند.
به عبارت بهتر اکوسیستمی از اپلیکیشن های مخصوص پرداخت ایجاد می شود که کاربران می توانند از آن ها برای اهداف مختلف داخل یا خارج از شبکه های اجتماعی استفاده کنند. این حرکت برای فعاالن ارزهای 
دیجیتال بسیار سودمند خواهد شد چراکه به دیتای باالیی از کاربران دسترسی پیدا می کنند و می توانند خرید و فروش را در بستر شبکه های اجتماعی انجام دهند. با این حال مشکالتی نیز بر سر راه راه اندازی ارزهای 

دیجیتال شبکه های اجتماعی نیز وجود دارد. شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک باید بتوانند حجم زیادی از کاربران خود را به سیستم های پرداختی جذب کنند.
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وزیر امور اقتصادي و دارایي با هدف بهبود محیط کسب وکار 
طي ابالغیه اي به رئیس کل گمرک جمهوري اسالمي ایران، 
این سازمان را با مهلت زماني مشخص ملزم کرد نسبت به 
انجام تغییرات تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزي و اصالح 

سایر رویه هاي گمرکي اقدام کند. 
به گزارش ایسنا، در ابالغیه فرهاد دژپسند خطاب به مهدي 
میراشرفي، رئیس کل گمرک آمده اســت: »در راستاي 
اجرایي کردن اسناد باالدستي نظام در زمینه بهبود محیط 
کسب وکار و با هدف بهبود خدمت رساني به آحاد جامعه 
و صاحبان کسب وکار از طریق گمرکات کشور، موارد زیر 

ابالغ مي شود:
۱- با توجه به مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون امور گمرکي، حداکثر 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ ایــن ابالغیه، کمیته راهبري 
سامانه، باحضور نماینده انجمن کارگزاران گمرکي )به عنوان 
نماینده بخش خصوصي( و نماینده دستگاه اجرایي، حسب 
مورد، تشکیل و با برگزاري جلسات منظم، ضمن ارتقاي 
پایداري سامانه هاي الکترونیکي، شیوه نامه راهبري سامانه 
را به نحوي اصالح کند که مدت زمــان ورود اطالعات در 
اظهارنامه و کنترل مجوزها و تاثیر عدم ارتباط سیستم هاي 
مرتبط با این سامانه، به کمترین حد اثرگذاري روي ثبت 

اظهارنامه کاهش یابد. 
۲- براي اصالح رویه هــاي مربوط به ارزش گذاري کاالها، 

اقدامات زیر حداکثر ظرف مدت سه ماه صورت گیرد:
- بهبود سامانه بررسي و تعیین ارزش به عنوان کد شناسایي 
کاال و استفاده از آن براي تعیین دامنه حداقلي و حداکثري 

براي ارزش کاالها
- بازنگري در شــاخص هاي مدیریت ریسک به ویژه براي 

واحدهاي تولیدي و اقالم اساسي و ضروري
- بهره گیري از کارشناســان مجازي براساس عملکرد و 

تخصص کارشناسان مربوطه
- قرارگیري اظهارنامه هاي اقالم اساسي و ضروري در مسیر 
سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و ترخیص فوري از گمرک با 

اخذ مجوزهاي قانوني و رعایت مقررات مربوطه
- قرار گیري اظهارنامه هاي واحدهاي تولیدي که کاالهاي 
مرتبط با پروانه تولید و بهره برداري خود را وارد مي کنند، 
در مسیر ســبز انتخاب مســیر اظهارنامه و بررسي سایر 
اظهارنامه هاي واحدهــاي تولیدي و همچنین واحدهاي 
تولیدي مستقر در مناطق ویژه اقتصادي توسط کارشناسان 

مجازي گمرک محل اظهار )محل وجود کاالي اظهاري(

- توسعه و بهره گیري از سیســتم خبره و داده کاوي براي 
تعیین سیستمي ارزش کاالها

- ارائه کلیه خدمات گمرکي و ارتباطي با ذي نفعان گمرکي 
روي بستر تلفن همراه - توسعه سامانه جامع امور گمرکي 
و پنجره واحــد در انبارهاي روبــاز و اختصاصي با امکان 

انبارگرداني انبارها
- توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزي در ارتباط با تبادل 

داده با دیگر کشورها
- تفویض اجازه کدگذاري و تعیین دامنه ارزش کاالها به 

گمرک هاي اجرایي کشور
۳- در اجراي بند »ب« ماده )۳۸( قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي کشور و همچنین ماده )۱۲( 
قانون امور گمرکي، بخشنامه هاي مربوط به انبارهاي روباز 
و انبارهــاي اختصاصي به نحوي اصالح شــود تا اوال، لغو 
محدودیت فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر انبار اختصاصي با 
گمرک اجرایي، در اختیــار باالترین مقام اجرایي گمرک 
استان مربوطه قرار گیرد و ثانیا، مجوز نگهداري کاالهاي 

حجیم فاسدنشدني در انبارهاي روباز میسر شود. 
۴- با توجه به بند )ج( ماده )۳( آیین نامه اجرایي قانون امور 
گمرکي، در قرارداد واگذاري خدمات انبارداري به بخش 
غیردولتي، اشخاص طرف قرارداد را موظف به اعالم شفاف 

نرخ ها کند. 
۵- ظرف مدت ســه ماه از تاریخ ایــن ابالغیه با همکاري 
معاونت امور اقتصادي ایــن وزارتخانه، انجمن کارگزاران 
گمرکي و اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، 
سیســتم رتبه بندي فعاالن اقتصادي مجاز براي کسب و 

کارهاي کوچک، متوسط و بزرگ تهیه و ابالغ شود. 
۶- نظارت بر عملکرد گمرک جمهوري اسالمي ایران در 
ارتقاي پایداري سامانه هاي گمرکي، بر عهده مرکز فناوري 
اطالعات و توسعه اقتصاد هوشمند و پایش و ارزیابي عملکرد 
گمرک در پیاده سازي عملیاتي شــیوه نامه موضوع ماده 
)۱( این ابالغیه، بر عهده معاونت امور اقتصادي است که 

گزارش هاي آن در بازه هاي زماني دو ماهه ارائه مي شود. 
همچنین تسهیل مستمر فضاي کســب وکار و استخراج 
پیشنهادات اصالحي با اســتفاده از نظرها و گزارش هاي 
نمایندگان بخش خصوصي و اتحادیه کارگزاران گمرکي و 
حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه هاي 
اجرایي مرتبط، بر عهده معاونت امور اقتصادي است که الزم 

است گزارش آن را در دوره هاي زماني سه ماهه ارائه کند. 

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
زنجــان گفت: هجوم  مــردم برای خریــد کاالهای 
مختلف، از مهم ترین چالش های پیش روی تنظیم 
بازار است.محمدرضا آبی پور در جلسه ستاد تنظیم 
بازار شهرستان خرم دره با بیان این که کشور در شرایط 
تحریم قــرار دارد، ادامه داد: اگر چــه این تحریم ها 
فرصت هایی را نیز برای کشــور ایجاد کرده است اما 
اثراتی نیز در پی داشته است که گاهی در بازار شاهد 

آن هستیم.
آبی پور یادآور شد: شبکه تحریم ها سبب شده است که 
در حوزه انتقال ارز به کشور با مشکل مواجه باشیم اما 
این امر دلیل بر این نیست که در حوزه مدیریتی داخلی 
دچار مشکل شویم.این مسئول، ضعف در قوانین را 
یکی از چالش های پیش روی کشور در شرایط فعلی 
عنوان کرد و افزود: قوانین موجود برای شرایط عادی 
وضع شده و این قوانین جواب گوی شرایط فعلی نیست.
وی با اشــاره به این که کارهای صورت گرفته توسط 
دستگاه های اجرایی نیازمند اطالع رسانی است، تصریح 
کرد: مدیران باید اهتمام بیشتری در بیان عملکردها و 
انتشار آن داشته باشند.آبی پور، هجوم مردم به بازار و 

خرید مازاد بر نیاز را یکی از مهم ترین چالش های پیش 
روی تنظیم بازار عنوان کــرد و افزود: این امر موجب 
اخالل در نظم بازار می شود که شاهد نمونه بارز آن در 

توزیع مرغ بودیم.
وی، میزان مصرف مرغ استان زنجان را روزانه ۳۵ تن 
عنوان کرد و گفت: در اســتان زنجان روزانه ۲۰۰ تن 
مرغ تولید می شود که مازاد بر نیاز است.این مسئول با 
تاکید بر این که در کشور کمبود کاال نداریم، ادامه داد: 
ذخایر استراتژیک برای استان پیش بینی شده است 
و وقتی در بازار کمبودی وجود ندارد، هجمه به بازار 
معنی ندارد.وی از خرید گندم مورد نیاز استان خبر 
داد و افزود: تا به امروز میزان مصرف یک ساله و مازاد 
بر آن در استان گندم خریداری شده است و مشکلی 
در حوزه ذخیره سازی و خرید گندم در استان نداریم.

این مسئول با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه 
مبنی بر فعالیت صنایع مزاحم در شهرستان خرم دره، 
تصریح کرد: برای انتقال این صنایع به بیرون شهر باید 
مجوز الزم از ارگان های مرتبط شده اخذ شود که حل 
این مشکل در گروه با همکاری با شرکت شهرک های 

صنعتی است.

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفــت: به طور 
میانگین مجوزهای اســتارت آپی یک ساله هستند 
که اگر استارتاپ مشکلی نداشته باشد و صالحیتش 
دوباره تایید شود، این گواهی تمدید می شود.محمد 
جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با اشاره به بررســی و نظارت مداوم این وزارتخانه بر 
استارتاپ ها گفت: صالحیت فعالیت استارتاپ ها به 
طور مداوم پیگیری می شــود و استارتاپ های حوزه 
ارتباطات در ابتــدای کار باید گواهینامــه ای از این 
وزارتخانه دریافت کنند.وی افــزود: این گواهینامه 
مدت مشخصی دارد که تحت نظارت وزارت ارتباطات 
اســتارتاپ می تواند در حوزه مورد نظر فعالیت کند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات در ادامه تصریح 
کرد: موضوع کیفیــت فعالیت اســتارتاپ ها برای 
ما اهمیت زیــادی دارد و به همین دلیــل کارگروه 
ویژه ای برای بررســی صالحیت آنهــا فعالیت خود 
می کنــد. وی در پایان خاطرنشــان کــرد: به طور 
میانگین مجوزهای استارتاپی یک ساله هستند که 
اگر استارتاپ مشکلی نداشــته باشد و صالحیتش 
دوباره تایید شــود، این گواهی تمدید می شود.الزم 
به ذکر اســت؛ وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
به منظور حمایت از کســب و کارهــای نوپا اقدام به 
 ایجاد و راه انــدازی طرح نوآفریــن در این وزارتخانه

 کرده است.

رئیس اتحادیه نان های فانتزی گفت: هم اکنون افزایش 
قیمتی بر نان های فانتزی در بــازار نداریم.محمد جواد 
کرمی رئیس اتحادیه نان های فانتزی درباره بازار نان های 
فانتزی اظهار کرد: هم اکنون افزایش قیمتی در نان های 

فانتزی وجود ندارد.
رئیس اتحادیه نان های فانتزی در پاسخ به این پرسش که 
چرا قیمت نان ها در برخی مناطق متفاوت است، تصریح 
کرد: هم اکنون هیچ نظارتی درخصوص واحد های آزادپز 
وجود ندارد که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد، 

باید یک مکانیسم نظارت بر نرخ ها  مشخص شود تا نان ها 
با قیمت های متفاوت به مشتری فروخته نشود؛ علل این 

امر را می توان کوتاهی اتحادیه، اصناف دانست.
رئیس اتحادیــه نان های فانتــزی در ادامــه از قیمت 
نان های پرمصرف در بــازار خبر داد و اظهــار کرد: نان 
فانتزی )باگت( ۲۵۰۰ تومان، نان ســاندویچی ۱۵۰۰ 
تومان، نان بربری )ســنتی( ۲۵۰۰ تومان است.کرمی 
 در پایان گفت: دولت گندم را بــه نانوایان دولتی با نرخ 

۶۶۵ تومان می فروشند.

بر كیفیت تیم ها نظارت می كنیم

ارائهگواهینامهیکسالهبهاستارتآپها

نان بربری سنتی ۲۵00 تومان

نانهایفانتزیگراننشدهاند

هجوممردمبرایخریدکاالازچالشهایتنظیمبازار

دژپسند  خبرداد:

مهلتسهماههبهگمركبرايتسهیلتجارتفرامرزي
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هفت راهكار براي اجراي يك كمپين كراودفاندينگ موفق
با رشــد روزافزون كمپين هاي كراودفاندينگ براي جمع كردن بودجه يك 
كسب وكار، پيشي گرفتن از باقي كسب وكارها در اين حوزه بسيار اهميت دارد. 
در اين مقاله به راهكارهايي كه مي توانند به يك كمپين موفق كراودفاندينگ 
منتهي شوند اشاره مي كنيم و هفت راهكار براي موفقيت در اين حوزه را با هم 

بررسي مي كنيم. 
1. درباره هدف سرمايه گذاري خوب فكر كنيد: سعي كنيد هدف جذب 
سرمايه را تا حد ممكن پايين انتخاب كنيد. تمامي هزينه ها )از جمله هزينه 
پلتفرم كراودفاندينگ( را در نظر بگيريد و رقم نهايي را مشخص كنيد. در اين 
مرحله از اجراي كمپين به سودآوري فكر نكنيد. يك كمپين با هدف 10 ميليون 
تومان كه به موفقيت برسد بسيار بهتر از يك كمپين با هدف 500 ميليون 

توماني ولي ناموفق است. 
2. براي كمپين كراودفاندينگ بازاريابي كنيد: بازاريابي كردن براي كمپيني 
كه مي خواهيد اجرا كنيد رابطه مســتقيمي با موفقيت آن دارد. پلتفرم هاي 
كراودفاندينگ وظيفه اصلي اجراي كمپين را دارند ولي تبليغات و بازاريابي براي 
آن جزو مسئوليت هاي شماست. قبل از شروع كمپين زماني را براي برنامه ريزي 
اختصاص دهيد تا بتوانيد از پتانسيل هاي شبكه هاي اجتماعي، رسانه ها، راديو و 

نمايشگاه ها استفاده و كمپين خود را به افراد بيشتري معرفي كنيد. 
3. مدرك اجتماعي براي كمپين به دست بياوريد: كمپين را به خانواده و 
دوستان خود معرفي كنيد و از آنها بپرسيد آيا عالقه دارند در كمپين مشاركت 
كنند يا خير. اگر پاسخ آنها منفي بود اين احتمال وجود دارد كه افراد ديگر نيز 
تمايلي به شركت در اين كمپين نداشته باشند. سعي كنيد نظرات و پيشنهادات 

افراد مختلف را درباره كمپين خود به دست بياوريد. 
اما اگر پاسخ اين افراد بعد از سوال اوليه مثبت بود، به اين معني است كه كمپين 
شما تا حد خوبي مقبوليت دارد. مطمئن شــويد كه در روز اول شروع به كار 

كمپين اين افراد حتما در سرمايه گذاري شركت مي كنند.
4. كمپين هاي مشابه را بررسي كنيد: بعضي از پلتفرم هاي كراودفاندينگ 
كمپين هايي كه مشابه كمپين هاي قبلي )چه موفق و چه ناموفق( باشند را اجرا 
نمي كنند. اين بهترين فرصت است تا بتوانيد از نكاتي كه كمپين هاي مشابه 

قبلي داشته اند استفاده كنيد. 
5. ويدئويي تهيه كنيد كه نظر مخاطب را جلب كند و هدف را به روشني 
توضيح دهد: قبل از شروع كمپين مقداري بودجه براي تهيه يك ويدئو كنار 
بگذاريد. اين ويدئو بايد به خوبي هدف و مزاياي كمپين شــما را شرح دهد. 
همچنين بهتر است اين ويدئو طوري باشد كه در آينده نيز بتوانيد از آن براي 

بازاريابي استفاده كنيد. 
6. با افراد مشاركت كننده در كمپين صادقانه ارتباط برقرار كنيد:  با افراد 
صادقانه و شفاف ارتباط برقرار كنيد. هدف از كمپين را توضيح دهيد و به روشني 
بگوييد چه مقدار پول نياز است تا به هدف برسيد. همچنين زمان دقيق اجرا 
شدن برنامه ها بعد از پايان يافتن كمپين را نيز توضيح دهيد. در صورت امكان 
اين پاسخ ها را به صورت عمومي منتشر كنيد و در غير اين صورت به صورت 

خصوصي با افراد صحبت كنيد. 
زماني كه احساس كرديد افراد پشتيبان كمپين شما هستند، به صورت مرتب 

آنها را از وضعيت روند كار مطلع كنيد.
7. درباره جايزه و پاداش خالق باشيد: اگر تصميم گرفتيد كه براي افراد 
مشاركت كننده در كمپين جايزه و پاداش مشخص كنيد حتما به آنها اطالع 
دهيد. سعي كنيد جايزه و پاداش را طوري در نظر بگيريد كه جذاب باشد. يكي 
از راه هايي كه مي توانيد در اين بخش از آن استفاده كنيد اين است كه جوايز 

و پاداش هاي مختلفي براي سطوح متفاوت سرمايه گذاري در نظر بگيريد. 

آگاهی
اكثر غريب به اتفاق اســتارت آپ ها، بدون بودجه و جذب ســرمايه نابود خواهند شد. معموال 
ميزان پولی كه برای رساندن استارت آپ به ســودآوری مورد نياز است، فراتر از توانايی تامين 
مالی توسط بنيان گذاران و دوستان و خانواده آنها است. در اينجا منظور از استارت آپ، شركتی 
است كه با هدف رشد با سرعت باال ايجاد شده است. تقريبا بيشتر شركت  های با رشد باال، برای 
حفظ رشدشان، نياز دارند تا زمان رسيدن به سودآوری از بودجه و سرمايه جذب شده استفاده 
كنند. تعداد شركت های استارت آپی كه با اتكا به سرمايه خود موفق عمل می كنند، كم است و در 
واقع اين موارد استثنا هستند. البته كه تعداد زيادی از شركت های بزرگ، استارت آپ نيستند و 
مديريت نيازهای سرمايه گذاری برای شركت هايی با اين ويژگی، در اينجا نمی گنجد. پول نقد يا 
موجودی، نه تنها استارت آپ را زنده نگه می دارد، بلكه باعث رشد آن هم می شود، سرمايه ذخيره 
شده برای زمان های بحرانی نيز برای همه مسائل مهم مثل استخدام كاركنان كليدی، ارتباطات 
عمومی، بازاريابی و فروش، يک مزيت رقابتی محسوب می شود. بنابراين، قطعا اكثر استارت آپ ها 
به دنبال جذب سرمايه خواهند بود. خبر خوب اين است كه سرمايه گذاران زيادی هستند كه به 
سرمايه گذاری در استارت آپ هايی كه فكر می كنند موفق خواهند بود، اميدوارند. خبر بد هم 
اين است كه جذب سرمايه، بی رحم است. پروسه جذب سرمايه، اغلب طوالنی، دشوار، پيچيده 
و طاقت فرساست. با اين حال، اين راهی است كه تقريبا همه شركت ها و بنيان گذاران بايد آن را 

طی كنند، اما زمان درست جذب سرمايه چه موقع است؟
يكي از مهم ترين مسائل براي هر استارت آپ جذب سرمايه گذار و منابع مالي است كه بايد در 
زمان خود و با توجه به اهداف تدوين شده و نوع كسب و كار مشخص شود. با گسترش روزافزون 
كسب و كارهاي نوپا و به واسطه آن افزايش سرمايه گذار در اين حوزه توانايي صاحبان كسب و كار 

در ارائه استارت آپي از مهم ترين عوامل پيشرفت آنها محسوب مي شود. 
صاحبان ايده بايد برنامه ها، محصوالت و خدمات خود را در چارچوبي مشخص تنظيم كنند و براي 
جلب نظر سرمايه گذاران ارائه دهند. هر استارت آپ مي تواند راه و روش دلخواه خود را براي ارائه 
ايده و كسب و كار به كار ببرد تا نظر مخاطبان را جلب كند. بايد دقت كرد كه سرمايه گذاران به 

راحتي منابع مالي موجود را در اختيار صاحبان كسب و كار قرار نمي دهند. 
سرمايه گذاران مدل ارائه استارت آپي را مورد بررسي قرار مي دهند و ميزان موفقيت 

يا عدم موفقيت آن كسب و كار را بنا به اطالعات مندرج در ارائه جذب سرمايه 
مي سنجند، سپس تصميم نهايي خود را براي ســرمايه گذاري روي آن طرح 

مي گيرند. بايد توجه داشت برخي از سرمايه گذاران با تجربه تصميمات خود 
را از روي ارائه استارت آپي نمي گيرند و فقط از روي تجربه كاري 

و دانش خود تصميم گيري نهايي را انجام مي دهند. 
هدف ما در اين مقاله ارائه نكات اساسي براي 

بهبود وضعيت ارائه استارت آپي جهت جلب 
 نظر مخاطبان و سرمايه گذاران است. 

اســاليدهايي كه براي معرفي مختصر 
كسب و كار با اســتفاده از نرم افزارهايي 

مانند پاورپوينت براي ارائه براي مخاطبان 
تهيه مي شــود Pitch Deck يا اساليد 

ارائه استارت آپي مي گويند. اساليد ارائه 
استارت آپي شرح حال آينده كسب و 
كار است و تمامي اهداف تعيين شده 
توسط صاحبان كسب و كار را شامل 

مي شود. نوشــتن اين فرايند تدريجي 
بوده و نمي توان به يک بــاره به مدل ارائه 

 Pitch استارت آپي نهايي دســت يافت. يک
Deck مناســب نماي كلي از نحوه كسب و كار و 
ميزان سودآوري كار را در اختيار سرمايه گذاران 
 Pitch Deck قرار مي دهد، همچنين بــه كمک

مي توان پتانسيل بازار درباره محصوالت و خدمات 

ارائه شده توسط استارت آپ را نمايش داد. 
فعاليت هايي كه نياز به تهيه اساليد ارائه استارتاپي دارند، شامل موارد زير مي شود: 

- براي شروع يک استارت آپ در صورتي كه نياز به سرمايه گذار باشد. 
- براي توسعه استارت آپ به وسيله ارائه محصول يا خدمات جديد

- براي ورود استارت آپ ها به بازار جديد
- براي واگذاري و انتقال استارت آپ

براي تهيه يک مدل ارائه استارت آپي بايد به موارد زير توجه شود: 
- مدل ارائه استارت آپي حداالمكان بايد به صورت ساده و روان ارائه شود تا براي مخاطباني كه با 
نحوه كسب و كار شما آشنايي ندارند هم قابل فهم باشد. در جلسات عمومي از به كار بردن مسائل 

تخصصي مربوط به كسب و كار خود اجتناب كنيد. 
- استفاده از تصاوير و مدل هاي گرافيكي در اساليدهاي ارائه استارت آپي مي تواند روي مخاطبان 

تاثيرگذار باشد. 
- در هنگام ارائه استارت آپي بايد روي نكات كليدي و باارزش تمركز كرد و اطالعات بيشتري 

درباره آن مطالب در اختيار مخاطبان قرار داد. 
- بايد توجه داشــت اطالعات به صورت جامع اما خالصــه و مفيد در اختيــار مخاطبان و 
ســرمايه گذاران قرار گيرد، نبايد حجم اطالعات زيادي در اختيار مخاطبان قرار داد و آنها را 

خسته كرد. 
- ايده  پردازان ايده هاي خود را با توجه به نياز بازار تعيين مي كنند، در اساليد ارائه استارت آپي بايد 

به بيان مشكالت و نياز بازار اشاره كرد و همچنين راه حل هاي آن را به صورت شفاف مطرح كرد. 
- بايد به وجه تمايز محصول يا خدمات ارائه شده نســبت به محصوالت موجود اشاره كرد و به 

مزيت هاي آن نسبت به ساير محصوالت پرداخت. 
- در ارائه استارت آپي بايد شرايط بازار تجزيه و تحليل شود و سرعت رشد كسب و كار و ميزان 

بازگشت سرمايه با توجه به ظرفيت بازار مشخص شود. 
- ميزان سرمايه براي شروع استارت آپ برآورد شود و به صورت جداول مشخص در 

دوره هاي زماني مختلف در Pitch Deck گنجانده شود. 
- يک مدل ارائه استارت آپي خوب مدلي اســت كه در آن جريان هاي درآمدي 
كسب و كار همپنين ميزان مخارج در دوره هاي مختلف به صورت شفاف مشخص 

شود. 
- پس از ورود به بازار استراتژي هاي تبليغاتي تدوين شده 
توسط صاحبان ايده براي به نمايش گذاشتن محصول يا 

خدمات در اساليد ارائه استارت آپي گنجانده شود. 
قبل از ارائه استارت آپي طرح خود حداقل يک بار روي 
طرحي ديگر يک مدل ارائه استارتاپي تهيه كنيد و براي 
دوستان و آشــنايان خود ارائه دهيد تا در اين زمينه به 
تسلط كامل برسيد. قبل از ارائه استارت آپي بايد 
از مخاطبان حاضر اطالعات كافي داشته باشيد و 
به دنبال سرمايه گذار متناسب با نياز هاي خود 
باشيد. بايد به اين نكته دقت كنيد كه آيا 
زمينه كاري سرمايه گذار مورد نظر 
با مدل كسب و كاري شما هماهنگي 
دارد يا خير؟ شناخت ويژگي هاي هر 
سرمايه گذار بسيار مهم است، به طور 
مثال درباره تفاوت نحوه كاري ســرمايه گذاران 
فرشته و شركت هاي سرمايه گذاري خطرپذير آشنايي داشته 
باشيد. سرمايه گذاران اغلب افرادي منطقي و محتاط هستند 
كه براي سواالت خود جواب هايي منطقي و ارائه مستندات نياز 
دارند پس حتمًا روي طرح خود به خوبي كار كنيد تا بتوانيد نظر 

سرمايه گذاران را جلب كنيد. 

Pitch  نحوه  ارائه  طرح هاي   استارت آپي

مدل نيروهاي پنج گانه پورتر 
»Porter five forces analysis«

مدل نيروهــای پنجگانه پورتر بــه عنوان مدلی 
در بازاريابی برای ارزيابــی وضعيت رقابتی برند 
در بازار و نسبت به رقبايش، اســتفاده می شود. 
نيروهای پنج گانه شــامل شــدت رقابت، قدرت 
تامين كنندگان، تهديد جانشين ها، قدرت خريدار 
و موانع ورود به بازار می شود. در اين مورد وضعيت 
رقابتی بازار و پتانســيل بازار جهت ورود يا حفظ 
جايگاه بررسی می شود. پورتر معتقد است كه تمامي 
شركت ها به دنبال سود هستند و عاملي كه ميزان 
ســود را تعيين مي كند، عامل شدت رقابت است 
و اگر شدت رقابت مشخص باشد، سودآوري نيز 
مشخص مي شود. پورتر معيارهايي را براي ارزيابي 
هريك از پنج عامل فوق بيان كرده است  كه مي توان 

به وسيله آنها اين عوامل را ارزيابي كرد: 
 الف. معيارهاي ارزيابي قدرت چانه زني خريداران: 
1. تعداد خريــداران، 2. قدرت ادغــام عمودي 
پســرو خريدار، 3. ميزان حياتي بودن محصول، 
4. حجم خريــد، 5. ميزان اطالعــات خريدار از 
 نحوه توليــد و ســاير اطالعات فنــي مربوط به 

محصول يا فرايند 
 ب. معيارهــاي ارزيابــي قــدرت چانه زنــي 
عرضه كننــدگان: 1. تعــداد عرضه كنندگان، 2. 
تعداد محصــوالت جايگزيــن عرضه كننده، 3. 
فروش عمده عرضه كننــده، 4. ميزان تمايز بين 
محصوالت عرضه شده، 5. ميزان هزينه هاي ثابت 

عرضه كنندگان، 6. قابليت ادغام عمودي پيشرو 
ج. معيار ارزيابــي قدرت جايگزينــي كاالهاي 
جايگزين: هرچه كااليي آسان تر جاي كاالي ديگر 
را بگيرد، قدرت جايگزيني آن كاال باالتر اســت و 

رقابت در آن صنعت بيشتر مي شود. 
 د. معيار ارزيابي قدرت تهديد تازه واردها: رقباي 
جديد با ورود خود به صحنه رقابت، عالقه به كسب 
سهم بازار داشته و در نهايت ظرفيت هاي جديدي 

ايجاد مي كنند. 
ه. معيار ارزيابي قدرت رقابت رقباي موجود: غالبا 
قوي ترين نيروي رقابتي است و شدت ضعف آن 
بستگي به عواملي به شرح ذيل دارد: 1. همترازي 
رقبا، 2. تعداد رقبا، 3. هزينه ثابت، 4. موانع خروج، 

5. هزينه تبديل.

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

اگر به انــدازه كافي خودتان را باور داشــته 
باشيد با سرســخت ترين رقيب هم مي توان 
بر سر تقســيم منافع به توافق رسيد. براي 
رسيدن به موفقيت شــغلی بايد به خودتان 
و توانايي هاي تان كامال باور داشــته باشيد. 
فردي را پيدا كنيد كه بي نهايت موفق باشد، 
اما به خودش ايمان نداشــته باشــد. چنين 
چيزي امكان ندارد. استيو جابز، مارتين لوتر 
كينِگ پسر، ايالن ماسک و مارك كيوبن تنها 
نمونه هاي اندكي هستند كه از خودباوري شان 
بهره بسياري برده اند. با وجود اين، نمي خواهيم 
از ســطح موفقيت اين افراد صحبت كنيم؛ 
مي خواهيم از تمايل و انگيزه آنها براي تالش 

دوباره پس از هر شكستي صحبت كنيم كه در 
ساختن زندگي رويايي شان تجربه كرده اند. 
اين افراد با وجود تجربه شكست هاي بسيار 
در طول سال ها، فقط به خاطر خورباوري شان 
سر پا ماندند و به موفقيت هاي بزرگ رسيدند. 
باور آنها، پديدآورنده هدفي است كه وسعت 
و بزرگي آن اجازه نااميدي حتي پس از بارها 
شكســت را نمي دهد. اگر كارآفرين باشيد و 
صاحب يک كســب وكار، قطعا در نقطه اي از 
مسير كاري تان، شكســت را تجربه خواهيد 
كرد. اگر تاكنون آن را تجربه نكرده ايد، روزي 
تجربه اش خواهيد كرد. اين حقيقت قرار نيست 
روحيه شما را تضعيف كند، اين حقيقت زندگي 

همه ما انسان هاست. اما روزي كه شكست را 
تجربه كنيد، به واسطه خودباوري و ايمان به 
خودتان، هيچ شكستي قدرت از پا درآوردن 
كامل شما را نخواهد داشت. خودباوري برگ 
برنده بازي زندگي است. اگر خودتان را باور 
نداشته باشيد، پس از ديگران انتظار نداشته 
باشيد شما را باور كنند. اگر كارمند هستيد، 
نمی توانيد از رئيس تان انتظار داشته باشيد شما 
را باور كند، در حالی كه خودتان از خودباوری 
محروم هســتيد. اگر كارآفرين هســتيد، 
نمی توانيد از يک سرمايه گذار انتظار داشته 
باشيد ايده های شما را باور كند، وقتی خودتان 

به توانايی های تان باور نداريد.

کلید توافق  بر سر تقسیم منافع  با  رقبا
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كسى كه از مشكالت و مبارزه وحشت دارد، هيچ گاه طعم 
موفقيت را نمى چشد. 
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كاهش واردات محصوالت زيستي با توسعه فعاليت 
شتاب دهنده ها

دبير ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري گفت: اگر فعاليت 
شتاب دهنده ها را توسعه دهيم، واردات محصوالت زيستي و خروج ارز از كشور 
كاهش مي يابد. مصطفي قانعي درباره شكل گيري شتاب دهنده هاي زيستي 
در كشور، تصريح كرد: توسعه شتاب دهنده هاي حوزه دارويي و زيست فناوري 
تحول آفرين هستند و برخي از اين شتاب دهنده ها تاثيرات مثبتي روي بازار اين 
حوزه مي گذارند. وي افزود: يكي از مهم ترين اهداف ستاد توسعه زيست فناوري 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري حمايت از شكل گيري شتاب دهنده ها 
در كشور است، زيرا اين شتاب دهنده ها با حضور جوانان مستعد كشور راه اندازي 
مي شوند و پتانسيل بااليي براي ايجاد تغيير در حوزه زيستي كشور دارند. به 
گفته قانعي، شتاب دهنده هاي زيستي فعال در كشور در حوزه هاي مختلفي 
چون دارو، واكســن، پروبيوتيك، آرايشي بهداشــتي و تجهيزات پزشكي، 
داروهاي نوتركيب، كيت تشخيصي، سالمت الكترونيك، داروهاي پيشرفته و 
نانو دارو فعاليت دارند. دبير ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري معتقد است كه اگر فعاليت شتاب دهنده ها را توسعه دهيم، 

واردات محصوالت زيستي و خروج ارز از كشور كاهش مي يابد. 

ايران بزرگ ترين اكوسيستم  استارت آپی آسياي جنوب غربي و منطقه منا را دارد
سرعت باالي رســوخ نوآوري در زندگي مردم با 

حضور استارت آپ ها
رئيس مركز توســعه فناوري معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري 
با تاكيد بر نقش ويژه اســتارت آپ ها در توســعه كشــور، گفت: حضور 
استارت آپ ها در جامعه به رسوخ نوآوري در بطن جامعه منتج شده است. 
اسماعيل قادري فر درباره ضرورت شكل گيري و حمايت از استارت آپ ها 
در كشــور، تصريح كرد: فعاالن و نوآوران زيست بوم استارت آپي در كشور 
نقش مهمي در تغيير و تحوالت علمي و فناورانه كشور دارند و اين حضور 
تاثيرگذار يكي از مهم ترين عوامل اقتدار و بلوغ اقتصادي در گذار از اقتصاد 
نفتي به اقتصاد دانايي محور كشور محسوب مي شوند. وي افزود: شكل گيري 
زيست بوم نوآوري و فناوري در كشــور با حمايت از كسب وكارهاي نوپا و 
استارت آپ ها سرعت بيشــتري گرفت. اين استارت آپ ها بودند كه زمينه 
ورود نوآوري در جامعه را معني دارتر كردند. بــه گفته قادري فر، در حال 
حاضر بيش از 6 هزار و 200 استارت آپ ايراني در اين زيست بوم مشغول 
فعاليت هســتند كه به عنوان بزرگ ترين اكوسيستم هاي آسياي جنوب 
غربي و منطقه منا به شمار مي رويم. اين رقم يعني اينكه ايده هاي نوآورانه 

و فناوارنه در كشور به سرعت در حال رشد هستند. 
وي همچنين تصريح كرد: توســعه ايده هاي نوآورانه نقشي تاثيرگذار در 
زندگي روزمره مردم دارد و مي تواند در افزايش رفاه عمومي جامعه و سطح 
رضايتمندي مردم نمود بيشتري داشته باشد. قادري فر به شكل گيري نسل 
دوم زيست بوم نوآوري در كشور اشاره كرد و افزود: با ظهور استارت آپ هاي 
حوزه فناوري در نسل دوم پس از شــكل گيري استارت آپ هاي خدماتي 
شاهد نقش آفريني برجسته تر فعاالن زيست بوم نوآوري براي حل مشكالت 

فناورانه و گسستن حلقه هاي وارداتي در كشور هستيم. 
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