
حداقل حقوق پرداختي به كاركنان طي چند ســال اخير تا ســه برابر شده و به يك 
ميليون و ۵۶۳ هزار تومان در سال جاري رسيده است؛ رقمي كه با وجود چند برابر شدن 
همچنان در برابر هزينه هاي مردم قابل توجه نيست و افزايش حقوق ساالنه نتوانسته 

رضايت كاملي بين كاركنان ايجاد كند. 
به گزارش ايسنا، هزينه  جاري دولت در هر ســال باالترين سهم را در مصارف بودجه 
داشته و تا چند برابر بودجه عمراني اســت. اين بخش از مصارف با توجه به روند رشد 
حقوق در هر سال نيز رشد داشته و عمدتا به تامين منابع حقوق و دستمزد، اختصاص 

دارد. 

بررسي روند تغيير بودجه جاري از سال ۱۳۹۲ كه دولت يازدهم از اواسط آن اداره كشور 
را در دست گرفت تا سال جاري نشــان مي دهد كه اعتبارات هزينه اي دولت از حدود 
۱۲۰ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۳۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش داشته كه 

حدود ۲.۹ برابر شده است. 
با توجه به اينكه بيش از ۸۰ درصد اعتبارات هزينه اي مربوط به پرداختي حقوق كاركنان 
و بازنشستگان است، درصد افزايش حقوق در سال تاثير قابل توجهي در رشد اعتبارات 
هزينه اي دارد. اين درحالي است كه حداقل حقوق كاركنان از حدود ۴۹۰ هزار تومان 
در سال ۱۳۹۲ به يك ميليون و ۵۶۳ هزار تومان در سال جاري رسيده كه بيانگر رشد 

۳.۱ برابري آن است. متوسط حقوق كاركنان دولت در سال ۱۳۹۲، يك ميليون و ۴۷۰ 
هزار تومان بود كه در سال گذشته تا سه ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيده و براي سال 
جاري نيز پرداختي ها به گونه اي اســت كه از حقوق حداقل تا ۲۰ ميليون و بيشتر نيز 
پرداختي انجام مي شود. آنچه در سال هاي گذشته به عنوان حقوق فرهنگيان پرداخت 
شده، نشان مي دهد كه از حدود يك ميليون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به سه 
ميليون و ۲۰۰ هزار تومان در سال گذشته رســيده كه رشد ۲.۶ برابري داشته است. 
حقوقي كه براي افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي پرداخت مي شود در اين 

سال ها از حدود ۷۱ هزار تومان به ۲۶۲ هزار تومان رسيده كه بيانگر ۳.۷ برابر است. 

اما مروري بر ميزان رشــد حقوق كاركنان در چند سال اخير نشــان مي دهد كه ۲۰ 
درصد در ســال ۱۳۹۳ معادل ۱۴ درصد در ســال ۱۳۹۴ معادل ۱۲ درصد در سال 
۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد در ســال ۱۳۹۶ و ۱۰ درصد در ســال ۱۳۹۷ بوده كه براي 
ســال جاري با توجه به افزايش تورم و افزايش هزينه ها دولت پيشــنهاد افزايش ۲۰ 
درصدي را به مجلــس ارائه كرد كــه در نهايت موافقتي با آن انجام نشــده و مجلس 
افزايش يكســان ۴۰۰ هزار توماني و حداكثر تا ۱۰ درصــد را مصوب كرد كه با وجود 
 گذشــت چند ماه از ســال جاري همچنان تفاهمي بين دولت و مجلس در پرداخت

 حقوق ها وجود ندارد. 

تعدادي از مشتريان عظيم خودرو از عدم تحويل خودروهاي ثبت نامي و بالتكليفي خود گاليه 
كردند. به گزارش ايسنا، يكي از مشتريان اين شركت اظهار كرد: چهاردهم مرداد ماه سال گذشته 
براي خريد خودرو جك به يكي از نمايندگي هاي عظيم خودرو مراجعه كردم. آنجا به ما اعالم شد 
اين خودرو موجود نيست و چند ماهي معطل خواهيد ماند. بنابراين پيشنهاد خريد خودرو جديد 
شركت عظيم خودرو )هن تنگ X۷( را به ما دادند. به ما گفتند كه اين خودرو به تازگي توليد شده 
و تا سه ماه ديگر هم تحويل آن آغاز خواهد شد. وي افزود: در آن زمان قيمت تمام شده اين خودرو 
۱۸۸ ميليون اعالم و قرار شد كه ۹۴ ميليون تومان را به صورت نقد در هنگام عقد قرارداد و الباقي 
را به صورت اقساط ۱۲ ماهه در قالب چك در زمان تحويل خودرو پرداخت كنيم. ما چندي پيش 
از طريق وكالي خود متوجه شديم در اين قراردادي كه با ما بسته شده چه كاله بزرگي بر سر ما 
رفته است. قراردادهاي ما، قرارداد مشاركت در توليد خودرو بوده است و هيچ يك از مشتريان 
متوجه اين موضوع نشده اند.اين مشتري ادامه داد: بعد از گذشت چند ماه كه خبري از تحويل 

خودروها نشد، پيگير شديم كه در جواب ما گفتند كه به خاطر تحريم ها، نوسانات نرخ ارز و ساير 
مسائل دچار مشكل شده ايم؛ تا اينكه متوجه دستگيري مديرعامل شركت عظيم خودرو به جرم 
كالهبرداري شديم و بعد هم كه دادستان حساب هاي اين شركت و اموال آن را مسدود كرد. وي 
مدعي شد: در نتيجه پيگيري هاي مداوم ما و مراجعه به شركت، به ما اعالم شد خودرويي كه 
به شما به قيمت ۱۸۸ ميليون تومان فروخته ايم، گران شده و بايد مابه التفاوت را پرداخت كنيد. 
همچنين اعالم كردند كه بايد اعضا تكميل وجه كنند تا پول به شركت برسد و بتوانيم قطعات را 
از چين خريداري و وارد كنيم كه بتوانيم خودرو شما را تحويل دهيم. عالوه بر اين در قراردادها 
ذكر شده است كه سود ۲۷ درصدي كه ماهانه به پول ما تعلق مي گرفت، چنانچه ديركرد از زمان 
تحويل داشته باشد به ۲۹ درصد اضافه خواهد شد؛ اما  بندي در اطالعيه هاي شركت اضافه شده 
كه اين ۲۹ درصد منتفي خواهد بود. او ادامه داد: چند وقت پيش با نماينده هاي گروه مشتريان در 
شركت جلسه اي برگزار شد كه طي آن اعالم كردند با يك سرمايه گذار قرارداد بسته شده و قيمت 

تمام شده خودروها را ۴۲۰ ميليون تومان برآورد كرده اند. الزم است ذكر شود ۳۷۰۰ نفر هستيم 
كه با اين مشكل روبه رو شده ايم. يكي ديگر از مشتريان عظيم خودرو نيز گفت: در ارديبهشت ماه 
سال گذشته با پرداخت ۱۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان يك دستگاه خودرو فوتون ساوانا با موعد 
تحويل ۲۷۰ روز كاري ثبت نام كردم. قيمت اين خودرو در زمان ثبت نام در بازار آزاد ۳۵۰ ميليون 
تومان و براي ما ۲۸۰ ميليون تومان بود كه قرار بود الباقي را در زمان تحويل پرداخت كنيم. وي 
افزود: هرچند كه به صورت شفاهي به ما اعالم شد خودروها نهايتا تا دو ماه آينده تحويل داده 
خواهد شد. بعد از گذشت دو ماه خبري نشد؛ بعد از ۲۷۰ روز كه تقريبا دي  ماه بود، نيز خبري 
از تحويل خودروها نشد و گفتند »خودرو نداريم و بايد صبر كنيد.« سپس در بهمن ماه سال 
گذشته به ما گفتند كه »فوتون ساوانا« نداريم. ۱۰ روز ديگر بياييد به جاي خودرو ثبت نامي تان 
»هن تنگ« تحويل مي دهيم؛ اما »هن تنگي« هم وجود نداشت. پس از آن ديگر نه پول ما را 
دادند نه خودروهاي مان را. اين مشتري مدعي شد: چندي پيش مديران عظيم خودرو جلسه اي 

برگزار كردند كه در آن به ما گفتند مديرعامل اين شركت در زندان است. بنابراين بايد صبر كنيد 
تا آزاد شود. پس از آن مجددا جلسه اي برگزار شد كه گفتند ديگر كاري به ثبت نام هاي سال 
گذشته شما و قراردادهاي قبلي نداريم. االن شما پول پرداخت كنيد تا خط توليد عظيم خودرو را 
به راه بيندازيم و به شما محصول بدهيم. خبرنگار براي پيگيري موارد يادشده با شماره تلفن هاي 
مندرج در سايت رسمي عظيم خودرو تماس گرفت كه با وجود تماس هاي مكرر موفق به برقراري 
ارتباط با مسئوالن اين شركت نشد. سال گذشته جعفري دولت آبادي، دادستان وقت تهران، در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد بازداشت مديرعامل شركت عظيم خودرو و اتهامات 
وي و تعداد شكات، اظهار كرد: ۱۷ پرونده پيش فروش خودرو در دادستاني تهران مفتوح است و 

از جمله شركت هايي كه پرونده هاي آنها مفتوح است، شركت عظيم خودرو بود. 
وي با اشاره به بازداشت دو متهم در مورد اين پرونده، گفت: اين شركت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز 

پيش فروش خودرو داشته، ولي متاسفانه حدود ۴ هزار پيش فروش انجام شده است.

نخستين روز معامالت بازار سرمايه در شهريور امسال در 
حالي استارت خورد كه بورس تهران در مرداد ماه به طور 
متوسط ۵.۲ درصد بازده به ســرمايه گذاران داد و نماگر 
اصلي اين بازار توانست به قله تاريخي ۲۶۶ هزار واحدي 
برسد؛ اما ارزش و حجم معامالت نسبت به تير ماه كمتر 
بود. به گزارش ايســنا، در انتهاي تير ماه امسال شاخص 
بورس تهــران در تراز ۲۵۳ هــزار و ۵۶ واحدي بود و روز 
شنبه بازار سرمايه در حالي نخستين روز كاري شهريور 
ماه را شروع كرد كه اين شاخص در تراز ۲۶۶ هزار و ۱۲۷ 

واحدي بود. اين رشد ۱۳ هزار و ۷۱ واحدي شاخص بيانگر 
اين موضوع است كه سرمايه گذاري آگاهانه و همراه با علم 
در بورس تهران مي توانســت در مرداد ماه بازده متوسط 
حدود ۵.۲ درصدي را به سهامداران بدهد، در نتيجه اگر 
بازده نرخ سود بدون ريسك را ماهيانه ۱.۸ درصد در نظر 
بگيريم، اين بازار سود قابل توجهي را براي سرمايه گذارانش 
به همراه داشته است. در اين مدت شاخص بازار اول با رشد 
۶۸۳۰ واحدي روبه رو بوده كه توانسته نيمه كانال ۱۸۶ 
هزار واحدي را رد كند. همچنين در اين مدت شــاخص 

بازار دوم با رشــد فزاينده ۳۸ هزار و ۴۵۳ واحدي روبه رو 
بوده است. در مرداد ماه امسال فعاالن بورس تهران شاهد 
يك عرضه اوليه هم بودند كه اين موضوع نيز ارزش بازار 
را با رشد مواجه كرد. در عين حال تعداد روز هاي فعاليت 
بورس تهران در مرداد ماه نسبت به تير ماه دو روز كمتر بود 
و اين موضوع يكي از داليلي بود كه سبب شد كه ارزش و 
حجم معامالت نسبت به تير ماه كمتر شود. ارزش معامالت 
بورس تهران در مرداد ماه به نزديك ۲۱ هزار و ۵۶۴ رسيد 

و حجم معامالت رقم ۶۴ هزار و ۱۲۶ ميليون سهم بود.

افزايــش تعرفه هــاي واردات نفــت خام آمريــكا كه براي 
نخستين بار توسط چين اعمال شد، قيمت نفت را تا ۴ درصد 
كاهش داد و به كمترين ميزان در دو هفته اخير رساند. روز 
جمعه چين در اقدامي تالفي جويانه تعرفه هاي واردات ۷۵ 
ميليارد محصوالت آمريكايي را افزايش داد كه بعد از آن دونالد 
ترامپ، رئيس جمهــور اياالت متحده آمريــكا نيز از تمامي 
شركت هاي آمريكايي فعال در بازار چين درخواست كرد كه 
هرچه زودتر خاك اين كشور را ترك كنند و فعاليت هاي خود 
را در آن خاتمه دهند. ترامپ همچنين در ادامه اظهارات خود 
در اين خصوص گفت: اول اكتبر تعرفه هاي گمركي واردات 
۲۵۰ ميليارد دالر از كاالهاي چيني را تا ۳۰ درصد افزايش 
خواهد داد؛ اين در حالي است كه اين رقم تاكنون ۲۵ درصد 

بود. وي همچنين از افزايش تعرفه هاي واردات ۳۰۰ ميليارد 
دالر كاالي چيني ديگر از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد خبر داد كه 
قرار است تا ۱۵ دسامبر سال جاري ميالدي اجرايي شود. آتش 
جنگ تجاري ميان چين و آمريكا كه تقريبا از سال گذشته آغاز 
شد، تبعات منفي متعددي براي اقتصاد جهان داشته و موجب 
شده اســت تحليلگران بارها درباره نرخ رشد اقتصاد جهاني 
هشدار دهند. براســاس گزارش رويترز، تشديد اختالفات و 
اقدامات تالفي جويانه چين و آمريكا در اثر افزايش تعرفه هاي 
واردات محصوالت آمريكايي موجب شــده است كه قيمت 
نفت حدودا ۴ درصد كاهش پيدا كند و به كمترين ميزان خود 
در دو هفته اخير برسد. پكن اعالم كرده است كه اين افزايش 
تعرفه هاي گمركي شامل نفت خام آمريكا نيز مي شود كه از 

اول سپتامبر ســال جاري ميالدي به ميزان ۵ درصد اعمال 
خواهد شد. در معامالت روز جمعه، بهاي هر بشكه نفت برنت 
درياي شمال با افزايش ۹ سنتي به ۶۰.۰۱ دالر رسيد و نفت 
خام آمريكا نيز با افزايش ۳ سنتي به ازاي ۵۵.۳۸ دالر معامله 
شد. روند كاهشي قيمت نفت كه روز جمعه تحت تاثير اظهارات 
جروم پاول، رئيس بانك مركزي آمريكا، متوقف شده بود حاال با 
انتشار خبر تشديد جنگ تجاري و اقدامات تالفي جويانه چين 
و اياالت متحده باري ديگر رو به كاهش رفت. بر اساس خبر 
CNBC، قيمت نفت خام برنت با ۰.۸ درصد يا ۵۰ ســنت 
كاهش، در ۵۹.۴۰ دالر ايستاد و قيمت معامالت آتي نفت خام 
وست تگزاس اينترمديت )WTI( نيز با ۲.۱ درصد يا ۱.۱۸ 

دالر كاهش، در ۵۴.۱۷ دالر اعالم شد. 

تمديد قراردادها، تعديل قيمت فــروش، كاهش معامالت، 
مهاجرت به شــهرهاي اطراف، ورود امالك نوساز به بخش 
اجاره و نگراني موجران از خالي ماندن خانه در آخرين ماه از 
فصل جابه جايي، منجر به مهار انتظارات تورمي در بازار اجاره 
شده است. شش عامل تقويت كننده بازار اجاره، افق افزايشي 
اين بازار در آخرين ماه از فصل جابه جايي را دور از ذهن كرده 
است. در شرايطي كه معموال با ورود به شهريورماه نگراني ها 
از احتمال رشد اجاره بها تشديد مي شود، كاهش معامالت و 
ثبات قيمت در فايل هاي خريد و فروش و همچنين تمديد 
قراردادهاي اجاره كه طي دو ماه اخير ويژگي غالب بازار را شكل 
داده اين ذهنيت كه امسال شهريور ملتهبي را در بخش اجاره 

شاهد خواهيم بود را  كم رنگ كرده است. 

از سوي ديگر شهريورماه آخرين فرصت موجران براي يافتن 
مستاجر محسوب مي شود و انتظار مي رود مالكان براي آنكه 
گرفتار پاييز راكد نشوند از نرخ هاي پيشنهادي كوتاه بيايند. 
ورود امالك كليدنخورده اي كه از فروش بازماندند به بازار، عامل 
ديگري است كه به تعديل نرخ ها در اين بخش كمك مي كند. 
اطالعات دريافتي از واسطه هاي ملكي شهر تهران حاكي از 
آن است كه در مردادماه نيز حجم قراردادهاي اجاره نسبت به 
خردادماه افزايش نيافته و از حدود ۱۵ هزار فقره در مناطق ۲۲ 
گانه شهر تهران فراتر نخواهد رفت. در ۱۵ روز ابتداي مردادماه 
۷۷۵۸ قرارداد اجاره در شــهر تهران منعقد شده كه كاهش 
۲۲ درصدي را نسبت به نيمه اول مردادماه سال ۱۳۹۷ نشان 
مي دهد. برداشت سطحي از افت قراردادهاي اجاره اين است كه 

اجاره نشين ها اقدام به خريد كرده اند. اما كارشناسان مي گويند 
مهم ترين دليلي كه به آرامش بازار اجاره در پايتخت كمك 
كرده، مهاجرت از تهران و تمايل به تمديد قراردادها بوده است. 
به دنبال نوسان بازار مســكن در دو ســال اخير و براساس 
مشاهدات ميداني جمعيت در بعضي شهرهاي اطراف تهران 

افزايش محسوسي يافته است. 

تعديل بازار اجاره در مردادماه
همچنين كارنامه بازار مسكن در تيرماه نشان دهنده افت قيمت 
مسكن در مناطق مياني بود. رئيس اتحاديه مشاوران امالك 
گفته كه در پي كاهش قيمت در بخش خريد و فروش، نرخ 

اجاره بها نيز ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش يافته است. 

برخي از قطارهاي انگليس به تازگي روي خطوط ريلي اي 
كه با انرژي خورشيدي كار مي كنند، تردد مي كنند. 

به گزارش ايسنا و به نقل از انگجت، به تازگي يك مزرعه 
انرژي خورشيدي جديد در انگليس راه اندازي شده است 
كه نيروي خطوط ريلي راه آهن مقابل خود را با استفاده 
از انرژي خورشــيدي تامين می كند. اين فناوري براي 

نخستين بار در جهان مورد استفاده قرار مي گيرد. 
 در اين پروژه حدود ۱۰۰ پانل خورشيدي در مسيري در 
نزديكي شهر »الدرشــات« )Aldershot( در انگليس 

نصب شــد؛ پروژه اي كه مي تواند براي قطارهاي انرژي 
خورشيدي، پيشرو باشد. چندين ايستگاه قطار در انگليس 
چند وقتي است كه با اســتفاده از انرژي خورشيدي كار 
 )Network Rail( »مي كنند. شركت »نتوورك ريل
كه بيشتر زيرســاخت هاي راه آهن انگليس را مديريت 
مي كند، ميلياردها پوند را بــراي برقراري خطوط ريلي 
اختصاص داده است و در صورت موفقيت آميز بودن اين 
پروژه اخير قصد دارد خطوط ريلي را با استفاده از انرژي 
خورشــيدي توســعه دهد. دولت انگليس قصد دارد تا 

سال ۲۰۴۰ ميالدي، اســتفاده از سوخت هاي ديزلي در 
شبكه ريلي اين كشور را از بين ببرد. افرادي كه در پشت 
صحنه احداث اين پروژه بودنــد، اظهار كردند كه انرژي 
تجديدپذير خورشيد مي تواند ۲۰ درصد از شبكه ريلي 
زيرزميني ليورپول و شبكه هاي ريلي بسياري از شهر هاي 
انگليس را نيرو بخشــد. انرژي خورشيدي در مقايسه با 
سوخت هاي ديزلي انرژي دوستدار محيط زيست است و 
نسبت به برق، ارزان تر است. به اين ترتيب مي تواند هزينه 

خطوط راه آهن را كاهش دهد. 

بررسي وضعيت حقوق كاركنان در هفت سال اخير

بالتكليفي  مشتريان »عظيم خودرو«

سود   سرمايه گذاران  بورس در مرداد چقدر بود؟

انتظار شهريور كم رمق در بازار اجارهتشديد جنگ تجاري چين و آمريكا قيمت نفت   را كاهش داد

آغازبه كار نخستين خط ريلي انرژي خورشيدي جهان
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ستاری   مطرح  کرد

سرمقاله

يادداشت

 منافع بانک ها
 از حساب های متعدد

 کاهش 
نقدینگی  بنگاه ها

موضوع صــدور كارت بانكی 
در حيطه اختيار بانك هاست؛ 
يعنی بانك ها هــر وقت اراده 
كنند، قادر به مهار مشكالت 
حاصل از تعدد كارت بانكی و صدور آن هســتند. اما 
در حال حاضر بانك ها  بر ســر صدور كارت بانكی با 
هم رقابت می كنند و ممانعــت از  اين كار به رقابت 
بانك ها صدمــه خواهد زد. در اثر اين رقابت  اســت 
 كه افراد در چند بانك حســاب بــاز می كنند و اين 

حساب ها ...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی

  فرشید شکر خدايی، عضو اتاق بازرگانی ايران
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دانش بنيان ها   به   دنبال  
بازارهای  صادراتی

تیبا 51  میلیون  شد

 بازار خودرو  
 در   ركود  معامالتی

»کسب و کار«   هزینه 240 میلیون کارت بانکی بدون استفاده را بررسی می کند

رقابت   بانک ها  برای صـدور کارت
صفحه2

صفحه2

افزایش    بدهی    بانکی   تولیدکنندگان
»کسب و کار«   بررسی   می کند

كسب سرمايه اوليه مورد نياز در بسياری از موارد 
يكی از موانع اساســی در فعاليت شــركت های 
دانش بنيان است زيرا مؤسسان اين شركت ها معموال 
 از نسل جوان و فارغ التحصيالن دانشگاه ها هستند.

 از اين رو اطالع از حمايت های دولتی از تأسيس و 
ادامه فعاليت اين شركت ها امری ضروری برای فعاالن 
در اين حوزه است. اكثر اين شركت ها نوپا و كوچك 
هســتند و اگر تعدادی از آنهــا را از نزديك ارزيابی 
 كنيد، متوجه می شــويد مديرانش عمدتا جوانان 
تازه فارغ التحصيل و نخبه ای هستند كه با ايده ها و 
طرح های كارآفرينی خود، محصوالت با كيفيت و 
بعضا با تكنولوژی بااليی را با حداقل امكانات توليد 

كرده اند. بنابراين حمايت ها...

رئيــس اتحاديــه فروشــندگان خــودرو گفت: 
خودروسازان می توانند با يك اقدام مثبت، اختالف 
قيمت در بازار و كارخانه را به صفر برسانند؛ چرا كه 
خريداری در بازار نيست. سعيد موتمنی درباره وضع 
بازار خودرو اظهار كرد: هم اكنون قيمت انواع خودرو  
در بازار با ثبات است و نوسان قابل توجهی در بازار 
ديده نمی شود. رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو 
در ادامه از قيمت خودرو های داخلی و وارداتی در بازار 
خبر داد و تصريح كرد: پرايد ۱۱۱، حدود ۴۸ ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان، پرايــد ۱۳۱، حدود ۴۴ ميليون 
تومان، پژو ۲۰۶ تيپ ۲، حدود ۸۰ ميليون تومان، 

پژو ۲۰۶ تيپ ۵...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی:
دیگر بخشودگی کامل مالیاتی 

نداریم
 رئیس کل ســازمان امــور مالیاتــی اعالم 
 کــرد: آخریــن فرصــت بهــره منــدی از 
 بخشــودگی 100 درصــدی جرایــم قابل

 بخشــش، امســال اســت و در صــورت 
عــدم پرداخــت بدهــی مالیاتــی قطعی 
 شــده و برخورداری از تســهیالت یاد شده 
تا پایان سال جاری، این امکان در سال آینده 

فراهم نخواهد بود.
امید علی پارسا، ضمن اشاره به بخشنامه های 
 اخیر دربــاره بخوشــدگی جرایــم مالیاتی 
 اظهار کــرد: ایــن بخشــودگی صرفــا به
 منظــور حمایت از فعــاالن اقتصــادی در 
 ســال رونق تولیــد و بــا توجه به شــرایط 
خاص اقتصــادی کشــور صادر شــده و در 
سال های آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی 
جرایم مالیاتی نخواهیم بود؛ لذا الزم اســت 
فعــاالن اقتصادی بــه ویژه فعــاالن عرصه 
تولید، از تســهیالت قانونی مذکــور نهایت 
اســتفاده را ببرند.وی ضمن رد این شــائبه 
که بخشــودگی ۹0 تا 100 درصدی جرایم 
مالیاتی هر ساله تکرار خواهد شد، گفت: قطعا 
حمایــت دولت از بخــش غیردولتی همواره 
 باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار
 باشــد. البتــه با صــدور بخشــنامه ای و به 
منظور رفع این شــائبه، اعالم کردیم که در 
سال 1۳۹۹، هم سطح اختیارات ادارات کل 
امور مالیاتی در خصوص بخشــودگی جرایم 
مالیاتی محدود خواهد شد و هم احراز شرایط 
 خوش حسابی باید با مستندات کامل صورت 
گیــرد. در واقع صرفه و صالح این اســت که 
فعاالن اقتصادی از فرصت اســتثنایی امسال 
 استفاده کنند و ضمن اکتساب عنوان خوش 

حسابی، با سهل ترین شکل ممکن و با عزت 
و احترام از بار سنگین جرایم مالیاتی رهایی 
یابند و قاعدتا هیچ مؤدی هوشــمندی 100 
تومان بخشودگی سهل و آســان و با عزت و 
احترام امســال را با ۷0 تومان بخشــودگی 
 احتمالــی و ســخت در ســال بعــد عوض
نمی کند.پارســا در توضیح نحــوه محدود 
 شدن سطح اختیارات مدیران در سال آینده 
گفت: با رعایت مفاد ماده 1۹1 قانون مالیات 
های مســتقیم و ســایر مقررات مربوط، در 
خصــوص بدهــی هــای قطعــی شــده از 
 1/1/1۳۹۹ به بعد، حداکثر بخشودگی جرایم
 قابل بخشــش، بــرای مؤدیــان واحدهای 
 تولیدی دارای پروانه بهره بــرداری یا پروانه 
 کســب تولیدی از مراجع ذیربط، ۷0 درصد 
 و برای ســایر مؤدیــان ۵0 درصــد برای هر 
منبع مالیاتی در هر ســال یا دوره به مدیران 
کل امــور مالیاتــی تفویــض می گــردد.
 رئیس کل ســازمان امــور مالیاتی کشــور
 بار دیگر بر اســتفاده از ایــن ظرفیت قانونی 
 از ســوی فعاالن اقتصــادی تاکیــد کرد و 
 گفــت: مؤدیــان در صورت عــدم پرداخت
 بدهی مالیاتی قطعی شــده تا پایان ســال 
 جاری، به عنوان مؤدی خوش حســاب تلقی
  نشده و جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد

 بود.

وصول 899 هــزار فقره چک 
رمزدار در کشور

۹۹۸ هزار فقره چک رمزدار در تیر ماه ۹۸ در کل 
کشــور وصول شد.براســاس تازه ترین آمار بانک 
مرکزی، بالغ بر ۹۹۸ هزار فقــره چک رمزدار به 
ارزشی بالغ بر ٢1٢٦ هزار میلیارد ریال در تیرماه 
1۳۹۸ در کل کشــور وصول شد که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷.۵ درصد و ۵۵ 
درصد افزایش داشته است. در ماه مورد بررسی در 
اســتان تهران بالغ بر ۳٢٦ هزار فقره چک رمزدار 
به ارزشی بالغ بر 1۵۳٦ هزار میلیارد ریال وصول 
شد. در ماه مذکور 4۸.۵ درصد از تعداد چک های 
رمزدار وصولی در سه استان تهران )۳٢.۷ درصد( 
و اصفهان و خراسان رضوی )هرکدام ۷.۹ درصد( 
وصول شده است که بیش ترین سهم را در مقایسه 
با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین ۷۹.٢ درصد 
از ارزش چک های فوق در استان های تهران )۳.۷٢ 
درصد(، اصفهان )۳.۸ درصد( و خراســان رضوی 
)۳.1 درصد( وصول شــده است.بالغ بر ۸ میلیون 
فقره چک در تیرماه 1۳۹۸ در کل کشــور وصول 
شــد که از این تعداد بالغ بر ۷ میلیون فقره عادی 
و حدود یک میلیون فقره رمزدار بوده اســت. بر 
این اساس در کل کشور ۸۷.٦ درصد از کل تعداد 
چک های وصولی، عــادی و 1٢.4 درصد رمزدار 

بوده است.

اخبار

افزایش شمار کارت های بانکی  
که در تیرماه بــه بیش از ۳41 
میلیون و سه هزار کارت رسیده 
ومعــادل ٢۳۹ میلیون و ۷۵0 
هزار آن فاقد تراکنش در شبکه 
پرداخت است، به اعتقاد کارشناسان هزینه هایی هم برای 
نظام بانکی و هم برای مشــتریان ایجاد کــرده که اگرچه 
ملموس نیست. اما در مجموع رقم کالنی را به خود اختصاص 
می دهد. البته فلســفه صدور این کارت ها به درخواســت 
سازمان ها برای استفاده از کارت یک بانک وهمچنین تعداد 
باالی بانک ها و موسسات بر می گردد. در حالی که پس از 
مدتی این کارت ها برای مشتریان بال استفاده باقی می ماند 
و غیرفعال می شود. بر همین اساس یکی از مطالبات اساسی 
از بانک مرکزی برای کاهش هزینه ها در بخش صدورکارت، 
نظارت بیشــتر بر روند صدور کارت است که البته در حال 
حاضر برای آن هیچ محدودیتی نیست.بر اساس گزارش های 
موجود، به طور متوسط هر فرد باالی 1۸ سال، نزدیک به ٦ 
کارت بانکی دارد؛ اما این تعداد باالی کارت بانکی به ازای 
هر نفر، الزاماً به معنای فعال بودن همه این کارت ها نبوده و 
همانطور که بررسی ها نشان می دهد، ۷0 درصد کارت های 
بانکی غیرفعال است.به طور میانگین حدود ٢.۷00 تومان از 

هر مشتری برای صدور کارت دریافت می شود و بانک نیز 
باید حدود 4.000 تومان برای صدور یک کارت، هزینه کند. 
در حال حاضر اگر کارت PVC در بازار موجود باشد، هزینه 
جســم آن حدود 1.٢00 تومان است.جدول زیر فهرست 
بانک هایی که بیشترین تعداد کارت های بانکی را به خود 

اختصاص داده اند نشان می دهد:

بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی، شمار کارت های 
بانکی در تیرماه به بیش از ۳41 میلیون کارت رســید 
که حدود ۹٢ میلیون و ۷٦0 هزار عدد کارت متعلق به 
تهران و ٢4۸ میلیون و ٢4۳ هزار عدد کارت متعلق به 

استان ها بوده است.
 تیر ماه 1۳۹۸ تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در 

سامانه پرداخت کشــور  101 میلیون و ٢۵۳ هزار و 
1۷۵ عددکارت بود که رشد 1.۳ درصدی را در مقایسه 
با خرداد امسال نشــان می دهد.بررســی میان انواع 
کارت های صادره، بیشــترین تعداد بــا ۹٦ میلیون و 
۸٢۹ هــزار و 4٢۵ عدد کارت و ســهم تعدادی ٦.۹۵ 
درصدی متعلق به کارت برداشــت و کمترین تعداد 
آن با 11٦ هــزار و 4۵0 عدد و ســهم 0.1٢ درصدی 
متعلق به کارت اعتباری بوده است. شمار کارت های 
هدیه و بن کارت نیز چهار میلیون و ۳0۷ هزار و ۳00 
عدد کارت معــادل 4.٢۵ درصد است.مقایســه آمار 
کارت های تراکنــش دار تیرماه در مقایســه با خرداد 
 ماه نشــان می دهد که شــمار کارت های برداشــت 

1.٦۳ درصد رشد داشته است.
تعــداد کارت های اعتبــاری نیز 4٢.٢ درصد رشــد 
یافته، اما شــمار کارت های هدیه و بــن کارت حدود 
٦.1 درصد کاهش داشــته است.اما سوال اساسی جدا 
از هزینه ای که صدور کارت ها برای نظام بانکی ایجاد 
می کند، این اســت که با توجه به نظارت های شدید 
بانک مرکزی و مبارزه با پولشویی آیا این کارت ها می 
تواند باعث پولشویی شود؟ به اعتقاد کارشناسان این 
مســئله در خصوص کارت های صادر شــده از جانب 
 بانک ها قابل صدق نیست اما درمورد کارت های هدیه

 محتمل خواهد بود.

یکــی از دالیــل بی رغبتی 
بانک هــا بــرای پرداخــت 
تســهیالت به تولید، ترس 
از عدم بازگشــت تسهیالت 
پرداختی به شــبکه بانکی 
اســت. البته پرونده های ســاختگی برخــی از افراد و 
همچنین دریافت تسهیالت بانکی به نام تولیدکننده 
که در نهایت به افزایش بدهی تولیدکنندگان به شبکه 
بانکی منتهی می شود، در بدنامی تولید و بی اعتمادی 
بانکه به آن نقش داشته اســت. اما شرایط بد اقتصادی 
و همچنین مشــکالتی که البته ریشه در مسائل کالن 
اقتصادی دارد، باعث کاهش روزانه توان تولیدکنندگان 
برای بازپرداخت بدهی های خود به نظام بانکی شده و 
به همین دلیل معوقات بانکی نیز روند افزایشــی پیدا 

کرده است.

بر اساس آمارهای موجودتعداد ٢0 بانک کشور حدود 
۷۳ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند که 
یکی از دالیل عمده افزایش این بدهی، افزایش مطالبات 
معوق بانک هاست.به گفته مسئوالن چیزی حدود٦1 
درصد از مبلغ معوقات متعلق به ۵00 نفر بدهکار بزرگ 
بانکي، مربوط به افرادي اســت که فعالیت اصلي شان 
صنعت و معدن اســت این رقم معادل ۳0 درصد کل 

مطالبات معوق شبکه بانکي کشور مي باشند.
جدول زیر روند افزایشــی مطالبات معــوق بانک ها را 

نشان می دهد:
به اعتقاد کارشناســان بدهی های معــوق واحدهای 
تولیدی به سیســتم بانکی را باید یکی از دالیل اصلی 
عدم رونق تولید در کشــور عنوان کرد. در حال حاضر 
با تشــدید مشــکالت تولیدکننده امکان بازپرداخت 
بدهی های بانکی را نداشــته و هــر روز این بدهی ها 
به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند. البته افزایش 
بدهی ها خود مانعی شــده تا تســهیالت جدیدی در 

اختیار تولیدکننده قرار نگیرد.حال ســوال اینجاست 
که از چــه طریقی می تــوان معضل بدهــی تولید به 

 بانک ها را حل کرد و در این راســتا چه سیاست هایی
 باید اتخاذ شود؟

»کسب و کار«  هزینه 240 میلیون کارت بانکی بدون استفاده را بررسی می کند

رقابت   بانک ها   برای   صدور کارت

»کسب و کار«   بررسی   می کند

افزایش    بدهی    بانکی   تولیدکنندگان

بورس هفته را با رکوردشکنی 
آغاز کرد

بورس تهران روز اول هفته را با رشد و رکوردشکنی آغاز 
کرد؛ به طوری که نماگر اصلی این بازار به مرز کانال 
٢۷0 هزار واحدی رسید و تقاضا در بسیاری از سهم ها از 
عرضه پیشی گرفت.به گزارش ایسنا، شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۳۸۵۸ واحد 
رشد کرد و به رقم ٢٦۹ هزار و ۹۸٦ واحدی رسید. بدین 
ترتیب این شاخص با نزدیک شدن به مرز کانال ٢۷0 
هزار واحدی رکورد جدیدی را به ثبت رساند.شاخص 
کل هم وزن نیز با 1۷٦۵ واحد رشد تا رقم ۷۳ هزار و 
۸۹0 باال رفت، عالوه بر این شاخص بازار اول با ٢٦۳۷ 
واحد رشــد رقم 1۹٦ هزار و ۵0 واحدی را پشت سر 
گذاشت. شاخص بازار دوم نیز با ۸۵۸۹ واحد افزایش 
رقم ۵4۹ هزار و ۹۹۵ را تجربه کرد.بعد از بورس ها که 
گروه محصوالت شــیمیایی یا خودرو در صدر ارزش 
معامالت قرار گرفتند، گروه بانک ها با حجم معامالت 
٢.4 میلیارد سهم و اوراق مالی به ارزش 1٦٦ میلیارد و 
٦00 میلیون تومان باالترین ارزش معامالت را به خود 
اختصاص دادند.پس از این، گروه خودرویی ها با حجم 
معامالت ۵۸1 میلیون ســهم و اوراق مالی با ارزش 
1۳۸ میلیارد تومان را تجربه کردند.گروه محصوالت 
شیمیایی، فلزات اسامی و ســرمایه  گذاری ها پس از 
گروه های یاد شده دارای بیشــترین ارزش معامالت 
بودند.پاالیش نفت اصفهان، مخابرات ایران و پاالیش 
نفت تهران هر کدام به ترتیب ٢٦4، ٢4۳ و ٢01 واحد 
تاثیر افزایشی روی شــاخص های بازار داشتند اما در 
طرف مقابل فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس 
ایران و فوالد خوزستان به ترتیب 10۹، ۷۸ و ٦0 واحد 

تاثیر کاهنده روی شاخص ها داشتند.

 با استقبال فعاالن اقتصادی
 117درصــد از اهــداف صــدور 

ضمانتنامه بانک پاسارگاد محقق شد
بانک پاسارگاد با ارایه ی بسته حمایتی ویژه به فعاالن 
اقتصادی کشور، توانست 11۷درصد از اهداف ۵ماهه 
اول سال 1۳۹۸ را محقق کند. میزان صدور ضمانت نامه 
در این بانک نسبت به عملکرد مشابه در سال گذشته، 
٢4٢ درصد رشد داشته است.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، این بانک با هدف کمک به رونق تولید 
و اشتغال زایی، رشد و شکوفایی صنایع داخلی و چرخه 
اقتصاد کشور بسته حمایتی ویژه خدمات بانکی شامل 
اعطای تسهیالت ارزان قیمت، گشایش اعتبار اسنادی 
داخلی و صدور انواع ضمانت نامــه بانکی را ارائه کرده 
که با استقبال صاحبان مشــاغل، فعاالن اقتصادی و 

تولیدکنندگان مواجه شده است.

با امضای یک تفاهمنامه  مشترک  اجرایی می شود
بانک صادرات ایران به دانشجویان 
دانشــگاه پیام نور وام قرض الحسنه 

دانشجویی پرداخت می کند
بانک صادرات ایران با امضای تفاهم نامه ای مشترک 
با دانشــگاه پیام نور، به دانشــجویان تمامی مقاطع 
تحصیلی این دانشگاه وام قرض الحسنه دانشجویی  
با کارمزد  ٢.۸ درصدی پرداخت می کند.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، این تفاهم نامه با 
حضور حجت اله صیــدی مدیرعامل بانک صادرات 
ایران، رضا صدیق و امیر یوسفیان اعضای هیئت مدیره، 
محمدرضا زمانی، رئیس دانشــگاه پیــام نور، اصغر 
ابوالحســنی، رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به امضا رســید و 
همکاری سال های گذشته بانک صادرات ایران با این 
دانشگاه با ارائه خدمات متنوع  تر بانکی به دانشجویان 

و کارکنان این دانشگاه ارتقاء یافت

پرداخت 277 میلیارد تسهیالت 
قرض الحسنه به آسیب دیدگان 

سیل 21 استان
رضا صالحی شهرابی، سرپرست اداره کل تسهیالت تبصره 
ای بانک مســکن از پرداخت ٢۷۷ میلیارد و 4۵۵ میلیون 
تومان تسهیالت قرض الحسنه به آسیب دیدگان ناشی از 
سیل به ٢1 استان کشــور خبر داد.رضا صالحی شهرابی، 
سرپرست اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن با بیان 
اینکه، بانک مسکن به عنوان یکی از بانک های عامل و پیشرو 
در پرداخت تسهیالت حمایتی به استان های خسارت دیده 
در جریان ســیل رخ داده در ابتدای سال جاری عمل کرده 
است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: مطابق با 
تکلیف پیش بینی شده از سوی بانک مرکزی و بسته حمایتی 
تدارک دیده شده از ســوی مدیریت بانک مسکن، تاکنون 
رقمی معادل 4۵0 میلیارد تومان اعتبار به مدیریت شعب 
 مختلف بانک مسکن در ٢1 استان جهت اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه به آســیب دیدگان ناشی از سیل ابالغ شده 

است.

اخبار

بانک ها

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هفتم،شماره 1712| یکشنبه3 شهریورماه 1398

تازه ترین داده های منتشر شده از وضعیت شاخص قیمت 
مصرف کننده نشان می دهد در مردادماه امسال تورم ماهیانه 
با ٢.٢ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 0.٦ درصد رسیده 
است. تورم ماهیانه کمتر از 0.۸ درصد یکی از الزامات تحقق 
تورم تک رقمی اســت که پس از حدود دو سال دوباره در 
مردادماه ۹۸ محقق شده است. ضمناً تورم 1٢ ماهه منتهی 
به مرداد امسال 4٢.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.۸ 
واحد درصد دارد.مرکز آمار ایران تورم ماهیانه مردادماه ۹۸ را 
0.٦ درصد اعالم کرد که نسبت به ماه قبل ٢.٢ درصد کاهش 
دارد و می تواند اولین گام برای دستیابی به تورم تک رقمی 
باشد.به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، نرخ تورم ماهیانه 
کمتر از 0.۸ درصد یکی از الزامات تحقق تورم تک رقمی است 

که از زمان بروز جهش ارزی در اقتصاد ایران عماًل غیرقابل 
دستیابی بوده؛ اما اکنون در مردادماه 1۳۹۸، دوباره با کاهش 
شیب رشد قیمت ها، نرخ تورم ماهیانه به این محدوده رسیده 
است.طبق اطالعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، 
نرخ تورم ماهانه مرداد 1۳۹۸ به 0. ٦ درصد رسیده و تورم 
ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب 

منفی 0.۵ درصد و مثبت 1.٢ درصد بوده است.

 کاهش تورم نقطه به نقطه و افزایش نرخ 
تورم ساالنه

بر اساس این آمارها، نرخ تورم نقطه ای در مردادماه 1۳۹۸ در 
مقایسه با ماه قبل ٦. 4 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ 
تورم نقطه ای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« و »کاالهــای غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب 
۵٦. ٦ و ۳۵.٢ درصد بوده و نرخ تــورم نقطه ای هر دو گروه 
عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.منظور از نرخ 

تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه 
مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای در مردادماه 1۳۹۸ 
به عدد 41. ٦ درصد رســیده است یعنی خانوارهای کشور 
به طور میانگین 41.٦ درصد بیشتر از مرداد 1۳۹۷ برای خرید 
یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.البته 
نرخ تورم 1٢ ماهه منتهی به مردادماه 1۳۹۸ برای خانوارهای 
کشور به 4٢. ٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در 
ماه قبل، 1.۸ واحد درصد افزایش نشان می دهد. منظور از 
نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت 
در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از 
آن است و رشد آن در مردادماه امسال حاکی از این است که 

کاهش شیب رشد نرخ تورم در آغاز راه است.

نخستین گام به سوی تورم تک رقمی

تورم ماهیانه در مردادماه 98 به 0.6 درصد رسید
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سکه به ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید
سکه طرح جدید )شنبه ۲ شهریور ۹۸( به ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید.سکه طرح جدید )شنبه ۲ شهریور ۹۸( به ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید.همچنین هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۱۰ هزار تومان است.هر اونس طال 
در بازارهای جهانی ۱۵۲۷ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۱۹ هزار و ۴۵۴ تومان است.

منافع بانک ها از حساب های متعدد
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

موضوع صدور کارت بانکی در حیطه اختیار بانک هاست. یعنی بانک ها هر وقت اراده کنند، قادر به مهار مشکالت 
 حاصل ازتعدد کارت بانکی و صدور آن هستند. اما در حال حاضر بانک ها  بر ســر صدور کارت بانکی با هم رقابت 
می کنند و ممانعت از این کار به رقابت بانک ها صدمه خواهد زد. در اثر این رقابت  است که افراد در چند بانک حساب 
باز می کنند و این حساب ها منجر به صدور کارت بانکی می شود.  بعضی از دستگاه ها، حقوق کارمندان را به بانک 
خاصی واریز می کنند و کارمند مجبور است در بانک مورد نظر حساب داشته حتی اگر عالقه ای به بانک هم نداشته 
باشد و همین هم آمار کارت های صادر شده را باال می برد. با توجه به اینکه اختیار صدور و توقف صدور کارت های 
بانکی در اختیار شبکه بانکی است، ظاهرا مشکلی برای نظام بانکی ایجاد نخواهد کرد و البته تا به حال مشاهده نشده 
که نظام بانکی شکایتی در رابطه با تعدد حساب ها ارائه داده باشد.  ممکن است در رابطه با کارت های بدون هویت مثل 
کارت هدیه مشکالتی را برای نظام بانکی ایجاد کند اما رقم این کارت ها زیاد نیست تا در سوء استفاده های کالن مورد 
استفاده قرار بگیرد. موضوع دیگر منافع بانک ها از حساب های متعدد است که عمدتا کوتاه مدت بوده و نرخ سود کمی 
دارند و تازه ماه شمار هم شده است.  به هر حال این دست خود بانک ها و یا بانک مرکزی است که صدور کارت ها را 
محدود کند. به عبارتی ساماندهی این کارت ها برای بانک مرکزی کار سختی نیست. از سویی سایر کارت ها هویت 

دارند و مسئولیت هر گونه سوء استفاده از آنها بر عهده خود دارنده کارت است.

کاهش توان نقدینگی بنگاه ها
فرشید شکر خدایی، عضو اتاق بازرگانی ایران

وقتی قیمت ها  افزایش پیدا می کند، دو اتفاق خواهد افتاد: یکی اینکه مقدار فروش کاهش پیدا می کند و مصرف کننده 
باید مواد اولیه را با قیمت گران تر بخرد و دیگری کاهش جذب منابع ورودی به بنگاه است. برای مثال وقتی قیمت رب 
گوجه ۵ هزار تومانی ٢0 هزار تومان می شود، مصرف مردم کم شده و این در حالی است که پول حاصل از خرید حداقلی 
مردم نیز باید صرف تامین هزینه های تولید شود. در حال حاضر توان نقدینگی شرکت ها کاهش پیدا کرده و بنگاه ها 
که باید به طور منظم اقساط بانکی را بپردازند، با مشکل روبرو هستند. یکی از راهکارهایی که در این شرایط می تواند به 
تولید کمک کند، تثبیت قیمت هاست که البته در چند ماهه ابتدای سال حاصل شده است. با این حال کاهش مصرف 
بهبود پیدا نخواهدکرد مگر با افزایش دستمزد طبقه متوسط که البته آن نیز ضمانتی بر افزایش فروش سایر محصوالت 
جز کاالهای اساسی نیست. یعنی با توجه به افزایش نجومی قیمت ها جبران دستمزد نیز تا حدی به افزایش مصرف 

مردم کمک می کند.
در این شرایط بانک ها به منظور افزایش توان واحدهای اقتصادی می توانند؛ با اعطای کارت های اعتباری به مردم برای 
خرید کاال، توان تولید را باال ببرند و به افزایش تقاضا کمک کنند. در این گونه  مواقع نقدینگی در قالب وام برای خرید 
کاال و جهیزیه پرداخت می شود. یک راهکار افزایش نهادهای حمایتی از بانک ها برای شناسایی متقاضیان تسهیالت و 

اعتبارسنجی آنها ست که میزان بدهکاران را کاهش خواهد داد.

تعداد کارتنام بانک

56 میلیونملی

53 میلیونسپه

35میلیون ملت 

۲9میلیونپارسیان 

۲5 میلیونرفاه

۲۲ میلیونصادرات

 سالمیزان معوقات بانک ها

6۴.51391 هزار میلیارد تومان

80.6139۲ هزار میلیارد تومان

98.61395 هزار میلیارد تومان

1۴۴.۷1396 هزار میلیارد تومان

159139۷ هزار میلیارد تومان
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گرانی در بازارهــا به نوعی 
عادی شده و هر روز شاهد 
افزایــش قیمت یکــی از 
محصوالت و کاالهای مورد 
نیاز مردم هستیم. در بخش 
میوه و ســبزیجات نیز گرانی ها ادامه دارد و این بار  
نوبت به موز رسیده تا دست مردم از این میوه نیز کوتاه 
شــود. در حال حاضر در برخی مناطق تهران شاهد 
افزایش قیمت موز تا کیلویی 20 هزار تومان هستیم. 
بسیاری از کارشناسان و تاجران حوزه مواد خوراکی 
عمده ترین دلیــل افزایش قیمت های بــی دلیل و 
همچنین قیمت های خارج از عرف بازار را نبود نظارت 
کافی می دانند. متاســفانه این روز ها توجه نداشتن 
به قیمت های درج شــده روی محصوالت بخصوص 
 مواد غذایی راهی شده تا دالالن با سوء استفاده از این 
بی توجهی قیمت ها را تا میزان قابل توجهی دست 
کاری کنند. این یک واقعیت غیر قابل انکار است که 
بسیاری از مشــکالت فعلی اقتصادی کشور به عدم 
وجود نظارت بر قیمت اقالم و کیفیت برند های شناس 
و بنام در بازارها باز می گردد. وجود اقالم تقلبی تا حد 
زیادی به نبود نظارت دستگاه های ناظر بستگی دارد.

اما در این رابطه  رئیس اتحادیه بارفروشــان میدان 
مرکزی میوه و تره بار گفت: بازگشت حجاج و ازدیاد 
تقاضا برای برگزاری مراســم های عروسی به نوسان 
قیمت موز در بازار دامن زده اســت. حسن صابری از 

تعادل قیمت میوه در بازار خبر داد و گفت: با توجه به 
فراوانی تولید،جای هیچ گونه  نگرانی مبنی بر کمبود 
عرضه و التهاب بازار نیست. وی با اشاره به اینکه قیمت 
میوه های وارداتی تابع نرخ ارز اســت، افزود: قیمت 
آناناس، انبه و موز عمدتا تابع نرخ دالر است؛ ضمن آنکه 
ازدیاد تقاضا در بازار داخل بر این امر بی تاثیر نیست. 
صابری ادامه داد: بازگشت حجاج و  ازدیاد تقاضا برای 
برگزاری مراسم عروسی قبل از ماه محرم تا حدودی 
بر نوســان قیمت موز در بازار دامن زده است. رئیس 
اتحادیه بارفروشــان میدان مرکزی با اشاره به اینکه 

افزایش نرخ موز مقطعی است، بیان کرد: با آغاز محرم 
و کاهش تقاضا شاهد افت مجدد قیمت خواهیم بود.

وی با بیان اینکه قیمت هر کیلو موز در میدان مرکزی 
میوه و تره بار به ۱۴ هزار تومان رسیده است، گفت: 
مغازه داران با اعمال ۳۵ درصد ســود این میوه را در 
بازار عرضه می کنند که حدودا بیــن ۱۷ تا ۱۸ و در 
برخی مناطق شــهر تا 20 هزار تومان می شود. این 
مقام مسئول قیمت هر کیلو سیب زمینی را ۳ هزار و 
200 تا ۳ هزار و ۵00 تومان اعالم کرد و گفت: با توجه 
به افت قیمت سیب زمینی، کشاورزان تا حدی در برابر 

کاهش نرخ مقاومت می کنند و محصول را از زمین 
در نمی آورند، اما به سبب آنکه سیب زمینی بهاره را 
نمی توانند زیاد در زمین نگه داری کنند، پیش بینی 
می شود که با ازدیاد عرضه ظرف روز های آتی، شاهد 
افت مجدد قیمت محصول در بازار باشیم. صابری در 
پایان از کاهش صد درصــدی قیمت گوجه فرنگی 
نســبت به ماه های اخیر در بازار خبر داد و افزود: هم 
اکنون قیمت هر کیلو گوجه فرنگی یک هزار و ۵00 تا 
۳ هزار تومان است، در حالی که در ماه های اخیر نرخ 

در میدان مرکزی به ۹ هزار تومان رسیده بود.

فروشندگان موز را با سود بیش از 35 درصد عرضه می كنند

موز 20 هزار تومان شد

ضرورت تدوین جرایم مناسب برای تخلفات گرانی
اسدا... کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی

 نبود نظارت مهم ترین عامل در گرانی میوه و سبزی در بازار است. اینکه گرانی هر بار در مقطعی شامل میوه ای خاص می شــود را باید از مسئوالن تنظیم بازار و متولیان نظارت بر بازار پرسید. پیگیری و نظارت بر بازار میوه 
می تواند از بروز چنین مشکالتی جلوگیری کند و به دنبال آن باید جرایم این گونه تخلفات کارساز باشد. در تخلفاتی که انجام می شود اگر جرایم و رسیدگی ها در زمان خود و مناسب با نوع تخلف نباشد کاری از پیش نخواهد رفت.

امروز بازار میوه در مورد با موز گرانی را تجربه می کند. نباید اوضاع بدین گونه ادامه پیدا کند و مردم از خرید این میوه ناتوان شوند. سیاست ها و قیمت گذاری باید در راستای تعادل در بازار باشد و مردم باید توان خرید میوه و 
سبزیجات را به عنوان نیاز روزمره داشته باشند. البته میزان تولید موز در فیلیپین به عنوان یکی از عمده تولیدکنندگان این محصول در جهان کاهش پیدا کرده و به همین دلیل سهمیه کشورهایی مانند ایران نیز کمتر شده است، 

طبیعتا در چنین شرایطی میزان واردات و نهایتا عرضه موز در بازار داخلی ایران نیز کاهش پیدا می کند و خود عاملی برای افزایش قیمت تبدیل می شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس هیات مدیره انجمن صنفــی گاوداران از 
اعالم آمادگــی دامداران برای عرضه مســتقیم 
گوشت به بازار خبر داد و گفت: با این اقدام عالوه 
بر کاهش قیمت، انباشت ایجاد شده در جمعیت 
دام نیز متعادل خواهد شد. سید احمد مقدسی 
از آمادگی دامداران برای عرضه مستقیم گوشت 
به بازار خبر داد و اظهارداشــت: در جلســه ای 
که با معاونت امــوردام وزارت جهاد داشــتیم، 
 برای عرضه مســتقیم گوشــت به بــازار اعالم 

آمادگی کردیم.
وی توضیح داد: در آن جلسه عنوان شد دامداران 
تولیدات خود را به صورت الشه یا بسته بندی در 
فروشــگاه های زنجیره ای و غرفه های میادین 
عرضه کنند اما به دلیل مشکالت و سختی هایی 
که برای عرضه در این اماکن وجــود دارد ما آن 
را نپذیرفتیــم و از معاونت امور دام درخواســت 
کردیم یکی از سردخانه ها و فروشگاه های متعلق 
به شــرکت پشــتیبانی امور دام را در اختیار ما 
قرار دهد تا بتوانیم در آنجــا محصول خود را به 

مردم عرضــه کنیم.این فعــال بخش خصوصی 
با اشــاره به اینکه درخواســت خود را برای این 
منظور به معاونت امور دام ارســال کــرده ایم، 
ادامــه داد: امیدواریــم با هماهنگــی هایی که 
 این معاونــت انجام می دهد بتوانیــم این کار را 

انجام دهیم.
مقدسی گفت: در این طرح گوشت گوساله بدون 
اســتخوان کیلویی ۷۵ هزارتومان و با استخوان 
کیلویی ٦۵ هزارتومان بــه مصرف کننده عرضه 
خواهد شــد.وی بــا بیان اینکه عرضه گوشــت 
گوسفندی دشــواری هایی خاصی دارد، ادامه 
داد: در صورت موفقیت فاز اول اجرای طرح، در 
مرحله بعدی گوشت گوسفندی به مردم عرضه 
می شود.مقدســی با بیان اینکه ۵۵ درصد نیاز 
کشور به گوشــت از طریق دام ســنگین تامین 
می شــود، افزود: با عرضه مستقیم دام سنگین، 
هم قیمت بازار می شــکند و هم انباشت زیادی 
 که در زمینه ایــن نوع دام اتفاق افتــاده، از بین 

خواهد رفت.

تعداد مشــترکان اینترنت ثابت تا پایان سه ماه  
ابتدایی ســال جاری، بیش از ۹ میلیون اســت 
که ضریب نفوذ اینترنت ثابت را به ۱0.۹ درصد 

رسانده است.
انواع سرویس های موجود در اینترنت در ایران، 
به دلیل داشــتن ویژگی های متمایز از هم، برای 
کاربران با شرایط مکانی و موقعیتی متفاوت ارائه 
می شود. سرویس های پرســرعت فراهم شده از 
ســرویس های ثابت تا نقطه به نقطه و درنهایت 
همراه را شامل می شــوند که هر سرویس نیز در 
خود دارای انواع مختلفی ســرویس های متمایز 
از هم است که کاربران اینترنتی بسته به شرایط 
 و نیاز خود می توانند مناســب ترین سرویس را 

انتخاب کنند.
مطابق آخرین آمار منتشــره توســط سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه 
ماهه ابتدایی سال جاری، در مجموع  ۹ میلیون 

و ۵۷ هزار و ۸۳0 مشــترک اینترنــت ثابت در 
 xDSL، FTTX، Wi-Fi فناوری های متفاوت
و TD-LTE داریم که ضریب نفوذ اینترنت ثابت 

را به ۱0.۹ درصد رسانده است.
پرســرعت  دسترســی  دارای  مشــترکان 
ثابــت شــامل مشــترکان خانگــی و تجاری 
و اداری می شــوند که اینترنت را از شــرکت ها 
و اپراتورهــای متفاوتی دریافــت می کنند. در 
مجموع ۸ میلیون و ۴20 هزار و ۸۵۳ مشــترک 
خانگی ســرویس اینترنت ثابــت و ٦۳٦ هزار و 
 ۹۷۷ مشــترک اداری یا تجــاری اینترنت ثابت 

وجود دارد.
دریافتــی  اینترنــت  ســرعت  همچنیــن 
مشــترکان از 2۵٦ کیلوبیــت بــر ثانیــه تــا 
۳0 هزار کیلوبیــت بر ثانیه متفاوت اســت که 
 این آمــار همچنین بــه تفکیکی اعالم شــده

 است. 

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: خودروسازان 
می توانند با یک اقدام مثبت، اختالف قیمت در بازار و 
کارخانه را به صفر برســانند چرا که خریداری در بازار 
نیست. سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو 
درباره وضع بازار خودرو اظهار کرد: هم اکنون قیمت انواع 
خودرو  در بازار با ثبات است و نوسان قابل توجهی در بازار 
دیده نمی شود. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در 
ادامه از قیمت خودرو های داخلی و وارداتی در بازار خبر 
داد و تصریح کرد: پراید ۱۱۱، حدود ۴۸ میلیون و ۵00 
هزار تومان، پراید ۱۳۱، حدود ۴۴ میلیون تومان، پژو 
20٦ تیپ 2، حدود ۸0 میلیون تومان، پژو 20٦ تیپ ۵، 

حدود ۹۷ میلیون تومان، پژو ۴0۵، حدود ۷۴ میلیون 
و ۵00 هزار تومان، تیبا ۵۱ میلیون تومان، ســمند ال 
ایکس، ۷۸ میلیون تومان، سراتو ۴۸0 میلیون تومان، 
پژو 200۸، حدود ۳۱۳ میلیون تومان است. موتمنی 
در ادامه از بازرســی نهاد های نظارتی بر قیمت خودرو 
در بازار خبر داد و افزود: نظارت ها در صورتی می تواند 
نتیجه بخش باشد که قیمت تمام شده کاال در کشور 
مشخص شــود. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان 
خودرو، خودروســازان می توانند با یک اقدام مثبت، 
 اختالف قیمت در بازار و کارخانه را به صفر برســانند 

چرا که خریداری در بازار نیست.

معاون علمی و فنــاوری رییس جمهور با اشــاره به 
تاثیر مثبت تحریم ها بر فعالیت شــرکت های دانش 
بنیان، گفت: در حال حاضر ۴ هزار و ۵00 شــرکت 
دانش بنیان با فروش حــدود ۹0 هزار میلیارد تومان 
در کشور فعالیت دارند.سورنا ستاری در جریان بازدید 
از یکی از شــرکت های دارویی دانش بنیان در ساوه، 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وضعیت شرکت های 
بازدید شــده در اســتان مرکزی رو به بهبود است و  
پس از شوکی که سال گذشته به این شرکت ها وارد 
 شد، برخی از آنها وضعیت بهتری نسبت به سال ۹٦ 

پیدا کرده اند.
وی افزود: یکی از علل اصلی این بهبود شرایط، موضوع 
تحریم هاست که ســبب افزایش حجم سفارشات و 
تولید محصوالتی شده که قابلیت تولید آنها در داخل 
وجود نداشت، ولی تحریم ها باعث شد که امروز این 

محصوالت به تولید داخلی برســند.معاون علمی و 
فناوری رییس جمهور تصریــح کرد: معاونت علمی 
ریاســت جمهوری بیش از ۱۴0 نوع خدمت به این 
شرکت ها ارائه می دهد و شرکت هایی که به مرحله بلوغ 
می رسند، از معافیت ها و تسهیالت کم بهره  برخوردار 

خواهند شد.
ستاری اظهار کرد: معاونت علمی ریاست جمهوری 
در حوزه تولیدات دارو، مواد اولیه دارویی، واکسن های 
دامی و انســانی و ... برنامه هایی در دستور کار دارد و 
همچنین در حال پیاده سازی یک برنامه در خصوص 
موارد مقابله با تحریم در شرکت ها هستیم. وی اضافه 
کرد: در حال حاضر ۴ هزار و ۵00 شرکت دانش بنیان با 
فروش حدود ۹0 هزار میلیارد تومان در کشور فعالیت 
دارند که این مهم سبب ایجاد بیش از ۳00 هزار شغل 

مستقیم شده  است.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف 
شد با توجه به کاهش نرخ گوجه فرنگی نسبت به اصالح 
نرخ رب گوجه فرنگی اقدام و قیمت اصالحی در سامانه 
۱2۴ اطالع رسانی شود.ســتاد تنظیم بازار با توجه به 
کاهش قیمت گوجه فرنگی و به منظور جلوگیری از ضرر 
و زیان کشاورزان و از بین رفتن انگیزه تولید این محصول 
در سالهای آتی، سازمان مرکزی تعاون روستایی را مکلف 
کرد نسبت به خرید حمایتی گوجه فرنگی در قالب ساز و 
کارهای تعریف شده برای آن سازمان اقدام کند. سقف 
قیمت تعیین شــده ۱۱00 تومان به ازای هر کیلوگرم 
تحویل درب مراکز خرید است و پیش بینی شده است 
سازمان تعاون روستایی با عقد قرارداد با کارخانجات رب 
سازی نسبت به فروش گوجه فرنگی خریداری شده و یا 
فرآوری آن اقدام کند.همچنین سازمان برنامه و بودجه 
کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن 

و تجارت مکلف به تأمیــن و اختصاص منابع مورد نیاز 
برای اجرای طرح فوق از طریق بانکهای عامل هستند. 
بر اساس این گزارش عملیات خرید حمایتی با قیمت 
مصوب تا زمان تعدیل و تثبیت قیمت به تشخیص وزارت 
جهاد کشــاورزی ادامه خواهد داشت.سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف به محاســبه 
هزینه های تبعی اجرای طرح برای تأمین هزینه های 
مذکور از سوی ســازمان برنامه و بودجه کشور است.بر 
اساس این گزارش مقرر شــد، دفتر مقررات صادرات و 
واردات با دعوت از سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا 
و دارو نسبت به تعریف اســتانداردهای مورد نیاز برای 
صادرات رب گوجه فرنگی در قالب نوع بســته بندی، 
احجام بسته بندی و... اقدام تا مقدمات الزم برای صدور 
مجوز صادرات رب گوجه فرنگی در احجام باالتر از ۳ و ۵ 

کیلوگرمی فراهم شود.

قیمتربگوجهفرنگیکاهشمییابد

کسب ســرمایه اولیه مورد 
نیاز در بسیاری از موارد یکی 
از موانع اساســی در فعالیت 
شــرکت های دانش بنیــان 
اســت زیرا مؤسســان این 
شــرکت ها معموال از نســل جوان و فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها هستند. از این رو اطالع از حمایت های دولتی 
از تأسیس و ادامه فعالیت این شرکت ها امری ضروری 
برای فعاالن در این حوزه اســت. اکثر این شرکت ها 
نوپا و کوچک هستند و اگر تعدادی از آنها را از نزدیک 
 ارزیابی کنید متوجه می شوید مدیرانش عمدتا جوانان 
تازه فارغ التحصیل و نخبه ای هســتند که با ایده ها و 

طرح های کارآفرینی خود، محصوالت با کیفیت و بعضا 
با تکنولوژی باالیی را با حداقل امکانات تولید کرده اند. 
بنابراین حمایت ها از این شــرکت ها بیشتر به سمت 
حمایت های مالی و اعطای وام بوده اســت در حالیکه 
بسیاری از کارشناسان با این روند پرداخت های مالی به 

کسب و کارهای نوین موافق نبوده اند. 
در همین زمینه رئیس پارک علم و فناوری البرز گفت: 
بهتر است بدهی شــرکت های دانش بنیان به سبب 
وام هایی که می گیرند، از محل درآمدهای این شرکت ها 
در آینده و پس از تجاری ســازی محصول آنها باز پس  
گرفته شود. عطااهلل ربانی با اشــاره به نقش و جایگاه 
صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از شرکت های 
دانش بنیان گفت: پیشــنهاد می دهیم برای حمایت 
بیشتر از شرکت های دانش بنیان، دستگاه های مختلفی 
که از این شرکت ها حمایت می کنند کمک کنند تا آنها 

بدهی های خود را از محل  درآمدهایی که در آینده کسب 
خواهند کرد پرداخت کنند. وی افزود: حوزه دانش بنیان 
حوزه ای است که وقتی ایده ای شکل می گیرد تا به بازار 
وارد شده و تجاری سازی شود فرایند طوالنی دارد لذا 
باید شرکت های دانش بنیان را در این زمینه درک کرد.

ربانی گفت: در وضعیتی کــه فعالیت های اقتصادی 
در سایر حوزه ها با ســختی های خاصی مواجه شده 
است، به نظر می رسد فضا برای شرکت هایی که توان 
دانشــی و فناورانه دارند بهتر از بقیــه بخش ها فراهم 
است. تحریم ها باعث شــده تا محصوالت فناورانه در 
اولویت های تحریم قرار گیرند بنابراین شــرکت هایی 
که توان دارند تا فناوری ها را برای شرایط جدید تغییر 
دهند، این ها شرایط بهتری دارند، کما اینکه االن هم 
مشاهده می شــود در برخی از این شرکت های فناور 
که محصوالت تولیدی این ها تحریم شــده اســت، از 

تقاضاهای چند برابری برخوردار شده اند. رئیس پارک 
علم و فناوری البرز ادامه داد: بنابراین حوزه اشــتغال 
شرکت های فناور و دانش بنیان خیلی بهتر شده است. 
تصور من این است که شرکت های دانش بنیان از رشد 
 کمی و کیفی خوبی طی ســال های اخیر در کشــور

 برخوردار بوده اند.
ربانــی، ســرمایه در گــردش را از مشــکالت جدی 
شرکت های دانش بنیان و فناور عنوان کرد و گفت: در 
بانک های معمولی منابع حمایتی مناسب وجود ندارد 
و سود بسیار زیادی از شرکت ها می گیرند، اما صندوق 
نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری 
در استان ها، با تســهیالت ارزان قیمتی که در اختیار 
شرکت ها قرار می دهند، یا تسهیلی که برای در اختیار 
قرار گرفتن این تسهیالت می توانند انجام دهند، کمک 

بسیار زیادی به شرکت ها کرده اند.

وام های اعطایی به دانش بنیان ها پس از تجاری سازی پس گرفته شود

دانش بنیان ها  به  دنبال  بازارهای صادراتی

مشکل بازاریابی محصوالت  شرکت های دانش بنیان
رشید محمودی، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان

یکی از مشکالت مهم شرکت های دانش بنیان موضوع سرمایه در گردش شرکت هاست. برای تولید محصول دانش بنیان، تحقیق و بررسی، مواد اولیه، تجهیزات و نیروی انسانی الزم است که نیاز به سرمایه زیادی دارد. بنابراین نبود سرمایه 
در گردش مسئله ای است که خیلی از شرکت ها با آن مواجه هستند به طوری که وقتی محصول را به یک دستگاه دولتی می فروشند مدت زیادی زمان می برد تا پول آن را بدهند و این مسئله باعث می شود این شرکت ها آسیب ببینند.

سرمایه و نقدینگی نباید از نهاد دولت به سمت شرکت های دانش بنیان سرازیر شود. البته مخالف انجام این کار نیستیم اما باید قاعده و قانونی پشت این حمایت ها باشد. اگر وامی و یا حمایت مالی انجام می شود باید شرایطی برای آن در نظر 
گرفته شود که کسب و کار مذکور را به تالش بیشتر وا دارد نه اینکه خیال موسسان را از بابت تامین هزینه ها آسوده سازد و همین موجبات شکست شرکت دانش بنیان را فراهم کند. رانت و فساد از دیگر معایب کمک های دولتی و وام های 

کالن به شرکت ها و استارت آپ هاست. باید با برنامه و شرایط خاص این حمایت ها انجام شود تا آسیبی متوجه کسب وکارها نشود. 
از طرفی دیگر علی رغم اینکه فعاالن در حوزه شرکت های دانش بنیان از جمله دانش آموختگان و نخبگان کشور هستند، اما بسیاری از آنها با مسائل بازاریابی محصول از جمله مراحل معرفی محصول، تبلیغات، مذاکرات جهت ثبت سفارش، 
ارتباط با بازارهای بین المللی جهت صادرات و غیره آشنا نبوده و به همین دلیل در مرحله فروش محصول با مشکل مواجه می شوند. مشکل بازاریابی برای محصول در شرکت های دانش بنیان نوپا بیشتر از شرکت های با سابقه وجود دارد 
که به همین دلیل شرکت های نوپا بیشتر به حمایت از سوی دولت در این زمینه نیاز دارند. بنابراین دولت باید برای یافتن بازارهای صادراتی وارد عمل شود تا شرکت های دانش بنیان با عرضه محصوالت و خدمات خود بتوانند وام هایی را 

که گرفته اند بازگردانند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اعالمآمادگیدامدارانبرایعرضهتنظیمبازاریگوشتقرمز

تا پایان سه ماهه  اول سال جاری

شمارمشترکاناینترنتثابتایراناز۹میلیونعبورکرد

تیبا 51 میلیون  شد

بازارخودرودررکودمعامالتی

ستاری مطرح كرد

تاثیرمثبتتحریمهابرفعالیتشرکتهایدانشبنیان
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تولیت آستان قدس رضوی در مراسم افتتاح بخش های جدید بیمارستان رضوی:
فعالیت های آستان قدس در حوزه پزشکی و دارویی 

توسعه می یابد
تولیت آســتان قدس رضوی 
گفت: توســعه خدمات دارویی 
و پزشکی آستان قدس رضوی 
را از حیث کمی و کیفی دنبال 
می کنیم. به گزارش آستان نیوز، 
حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در آیین افتتاح بخش های 
جدید بیمارستان رضوی عنوان کرد: در حوزه سالمت آستان قدس رضوی در نظر 
داریم تا امکانات بیمارستان رضوی، دارالشفاء امام رضا)ع( و مراکز داروسازی و تولید 
دارو را از نظر کیفیت و کمیت گسترش دهیم. حجت االسالم و المسلمین دکتر 
احمد مروی ادامه داد: هم اکنون چند دستگاه مجهز در حوزه پزشکی مانند دستگاه 
سی تی آنژیوگرافی را نیاز داریم که متأسفانه در مشهد و خراسان وجود نداشته و به 
لطف خداوند و با عنایت حضرت رضا)ع( موافقت های الزم برای خرید این دستگاه 

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشهد حاصل شده است.
وی تصریح کرد: در حوزه تولید دارو در تالشیم تا از نظر کیفیت، گستردگی و تنوع 
دارویی، شرایط و امکانات آستان قدس رضوی را افزایش دهیم تا بتوانیم با تولید 

داروهای باکیفیت، نیازهای دارویی کشور به خارج را به حداقل برسانیم.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: تالش داریم در حاشیه شهر مشهد خدمات 
حوزه سالمت را توسعه و امکانات پزشکی فراهم و مراکز درمانی و دارالشفا احداث 
کنیم. وی با اشاره به انتساب بیمارستان رضوی به آستان مقدس حضرت رضا)ع( 
گفت: این بیمارستان پسوند رضوی و به بارگاه مقدس حضرت رضا)ع( انتساب دارد، 
به جهت نام رضوی و انتسابی که به بارگاه مطهر امام رضا)ع( دارد، باید یکسری 

استانداردهای رضوی در آن رعایت شود.
تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگر سخنان خود بر لزوم توجه به محرومان 
به عنوان یکی از آموزه های سیره رضوی تأکید و تصریح کرد: ما نمی توانیم نسبت 
به محرومان بی تفاوت باشیم، در همین راســتا تالش داریم از محل درآمدهای 
بیمارستان رضوی برای توسعه مراکز درمانی در حاشیه شهر مشهد استفاده کنیم و 

در آن مناطق درمانگاه و دارالشفاء با امکانات الزم پزشکی احداث کنیم.
رضا سعیدی مدیر عامل بیمارستان رضوی نیز در این مراسم با اشاره به پروژه هایی 
 که با حضور تولیت آســتان قدس رضوی بهره برداری شد، گفت: واحد بیماران 
بین الملل با هدف تسریع و تسهیل در فرآیند پذیرش و ترخیص گردشگران سالمت 
با برخورداری از مترجمان مجرب، پزشکان هم زبان و هم ملیت دارای استانداردهای 

عالی در رده های بین المللی در این بیمارستان بهره برداری شد.

استان ها

مقیاس پذیري یكي از مراحل مهم  
و حساس  رشــد استارت آپ است 
كه ممكن است به سقوط یا موفقیت 
چشمگیر كسب وكار منتهي شود. توسعه 
كســب وكار از مراحل آغازیــن راه اندازي 
اســتارت آپ تا زمان تبدیل به شركت بزرگ و 
باثبات، مستلزم تالش هاي پیگیرانه و دائمي است. 
معموال اصطالحات رشد و مقیاس پذیري هم زمان یا حتي 
به جاي یكدیگر به كار مي روند، اما واقعا تفاوت این دو را باید 
بدانیم. در دنیاي كسب وكار، رشد به این معني است كه درآمدها 
و هزینه هاي شركت با سرعتي بسیار مشابه افزایش پیدا كنند. بنابراین، 
درآمد شما با تفاوتي جزئي در مقایسه با هزینه ها افزایش مي یابد. درمقابل، وقتي 
از مقیاس پذیري صحبت مي كنیم، وضعیت كامال فرق مي كند. زماني كه كسب وكار 
به مقیاس پذیري مي رسد، لزوما براي كسب درآمد باالتر، هزینه هاي بیشتري 
متحمل نمي شوید. براي نمونه، شركت گوگل را تصور كنید. مقیاس پذیري به 
این معناست كه در مدت زماني كوتاه، مشتریان بسیار زیادي جذب مي كنید؛ 

اما درعین حال، براي خدمت به آنها با نرخ پایین تري سرمایه گذاري مي كنید. 

بهترین زمان براي مقیاس پذیري استارت آپ
طبق داده هاي تحقیقاتي، حدود ۷۴ درصد از استارت آپ ها به دلیل مقیاس پذیري 
زودهنگام شكســت مي خورند. به همین دلیل، تشخیص زمان مناسب براي 
مقیاس پذیري یكي از تصمیمات مرگ  و  زندگي كسب وكار شناخته مي شود. 
كارشناسان توصیه مي كنند پیش از برداشتن این گام بزرگ، از وجود چهار نشانه 

زیر را در استارت آپ خود مطمئن شوید: 

۱. به اهداف قبلي تعیین شده دست پیدا كرده اید
این نشانه نخستین و واضح ترین نشــانه مقیاس پذیري استارت آپ است. 
بنیان گذاران در مراحل اولیه راه اندازي استارت آپ، داده ها و اطالعات ضروري 
را براي پیش بیني درآمد و هزینه ها و تعیین اهداف میاني بعدي دراختیار ندارند. 
ازاین رو، معموال هدف گذاري هاي خود را طبــق آمار صنعت پیش مي برند. 
بااین حال، وقتي متوجه شدید اهداف قبلي را هوشمندانه و با موفقیت پشت سر 

گذاشته اید، به حركت روبه جلوي كسب وكارتان مي توانید فكر كنید. 

۲. جریان نقدي
صرف نظر از اینكه كسب وكار یا اســتارت آپي را اداره مي كنید، درهرصورت 
رشد، مستلزم سرمایه گذاري هاي مالي است. در این مرحله، صرفا كافي نیست 

استارت آپ تان به سودآوري رسیده باشد. به منظور تصمیم گیري آگاهانه درباره 
مقیاس پذیري باید درآمد جاري را به صورت دقیق تجزیه وتحلیل كنید. اگر 
به دلیل مقیاس پذیري مجبور شوید بخشي از این پول را سرمایه گذاري كنید، 
جریان درآمدي تان به شدت آسیب مي بیند؟ اگر برنامه هاي توسعه به خوبي 
پیش نرود، چه  كاري مي توانید انجام دهید؟ مهم ترین عامل این مرحله، توانایي 
كنترل هزینه ها و پیش بیني سود است. ابتدا به منابع الزم بیندیشید. فهرستي 
از هزینه هاي دائمي و هزینه هاي ثابت استارت آپ فراهم كنید. سپس، هزینه هاي 
تقریبي را محاسبه و بررسي كنید آیا امكان این سرمایه گذاري را دارید یا خیر. 
به یاد داشته باشید سرمایه گذاري در طول یك ماه اول بازدهي نخواهد داشت. 
حداقل زمان الزم براي بازگشت سرمایه را چهار ماه برآورد كرده اند. گاهي اوقات 
هم براي مقیاس پذیري به جذب سرمایه گذار احتیاج دارید. در این حالت، باید به 

سرمایه گذاران ثابت كنید استارت آپ تان با خطر شكست مواجه نیست. 

۳. سیستم هاي IT كارا
اگر از نرم افزارهاي كسب وكار اســتفاده مي كنید، باید اطمینان مطمئن شوید 
سیستم هاي IT مي توانند فشار رشد مشتریان پایه را تاب بیاورند. مقیاس پذیري به 
این معني است كه باید اطالعات بیشتري ذخیره كنید. اگر سیستم هاي IT صرفا از 
عهده مقیاس هاي كوچك برآیند، در دوران توسعه با مشكالت جدي مواجه مي شوید. 
اگر از نرم افزاري استفاده مي كنید كه به راحتي مي تواند وظایف جدي را مدیریت و 

حجم باالي اطالعات را ذخیره كند، از مقیاس پذیري كسب وكارتان نترسید. 

آماده سازي استارت آپ
پس از اینكه مطمئن شدید استارت آپي مقیاس پذیر را اداره مي كنید، فرایند 

زیر را دنبال كنید: 

۱. استراتژي مناسب را توسعه دهید
بدون تردید هر شركت باید طبق استراتژي حساب شده اي حركت كند؛ اما نیازي 
نیست مساله را زیاد پیچیده كنید. در مرحله اول، استراتژي شما باید فهرستي از 
قوت ها و ضعف ها و چشم انداز استارت آپ را پوشش دهد. در مرحله دوم، برپایه 
این اطالعات اهدافي براي هر سه ماه و سپس براي یك سال تعیین كنید. نكته 
مهم این است كه اطالعات مربوط به سرمایه گذاران و تجزیه وتحلیل بازار را هم در 
استراتژي خود لحاظ كنید. در مرحله آماده سازي استارت آپ، از مشاوره گرفتن 
دریغ نكنید. با متخصصان و بنیان گذاراني ارتباط داشته باشید كه پیش ازاین، 
كسب وكار خود را توسعه داده اند. در رویدادهایي كه شركت كنید كه تخصصي 

براي كارآفرینان و موسسان استارت آپ ها برگزار مي شود. 

۲. روي تكنولوژي سرمایه گذاري كنید
اگر هریك از جوانب استارت آپ تان بیش ازحد به نیروي كار فشار بیاورد، هنوز به 
مرحله مقیاس پذیري نرسیده اید. در عصر دیجیتال، زندگي مي كنیم و گزینه هاي 

مختلفي براي تسهیل فرایندها وجود دارد. 

CRM سیستم
مقیاس پذیري با رشد فراوان مشتریان همراه است؛ ازاین رو، باید بهبود 
تجربه كاربران را یكي از اولویت هاي تان بدانید. نرم افزار مدیریت ارتباط با 
مشتري )CRM( كمك مي كند با سازماندهي و ذخیره اطالعات مرتبط با 
مشتریان، تعامالت شركت با آنها را كنترل و مدیریت كنید. به كمك این 
داده ها مي توانید سریع تر به سواالت مشتري پاسخ دهید و استراتژي 
بازاریابي را باتوجه به نیازهاي مشتریان بهبود دهید و الگوهاي خرید آنها 

را تجزیه وتحلیل كنید. 

پردازش ابري
در دوران مقیاس پذیري باید میزان اطالعات بیشتري را ذخیره كنید. رایانش 
ابري فرصتي براي تحقق تقاضاي بیشتر با حداقل منابع و سرمایه گذاري فراهم 
مي كند. به عالوه فناوري ابري، قابلیت دسترسي را تا حدود زیادي افزایش 
مي دهد. تصور كنید یكي از مشتریان در ساعات غیرمنتظره به كمك فوري 
نیاز پیدا كند. در این وضعیت، اگر كارمندان به اطالعات الزم براي حل مشكل 
دسترسي نداشته باشند، چگونه مي توانند به مشتري كمك كنند؟ با استفاده 
از سیستم CRM مبتني بر ابر، فقط با چند كلیك به داده ها دسترسي خواهند 
داشت. اگر كسب وكارتان مستقیما به اینترنت متصل است، براي مدیریت و 
پیشبرد پروژه ها به فضایي انعطاف پذیر نیاز دارید. محاسبات ابري مي تواند 
چنین فضایي را براي شــما فراهم كند. افزون براین، تمام زیرساخت هاي 
فناوري اطالعات پروژه ها را مي توانید برون سپاري كنید. بدین ترتیب، هزینه 
سخت افزارهاي درون ســازماني و الكتریسیته را كاهش مي دهید و فضاي 
بیشتري را آزاد مي كنید. ذخیره سازي اطالعات در ابر، آغاز مناسبي در توسعه 

استراتژي مقیاس پذیري كسب وكار است. 

۳. برون سپاري كارهاي غیرضروري
شركت هاي بزرگ همه كارشناسان دپارتمان هاي مختلف را به صورت تمام وقت 
استخدام مي كنند؛ اما این اقدام براي كسب وكارهاي كوچك و استارت آپ ها واقعا 
ضرورتي ندارد. در مرحله مقیاس پذیري، برون سپاري وظایف بهترین راهكاري 
است كه پیش روي شما قرار دارد. بهتر است فقط روي نقش هاي اصلي شركت 

متمركز شوید و با برون سپاري بقیه وظایف، هزینه هاي توسعه را كاهش دهید. 

 اهمیت  مقیاس پذیري
 بهنگام  استارت آپ

كمپین اینستاگرام، راهي براي فروش 
بیشتر محصوالت یا خدمات شما

جهت اجراي تبلیغات دیجیتــال یا کمپین هاي 
تبلیغاتي، در حال حاضر اینستاگرام از اقبال بهتري 
در میان سایر شبکه هاي اجتماعي برخوردار است؛ 
انسان موجودي بصري اســت و یك شبکه  با ارائه 
انواع امکانات تصویــري جهت ارتباط با مخاطبان، 
گوي رقابت را از سایر رقباي خود خواهد ربود. برخي 
امکانات اینستاگرام براي تبلیغ کاال یا خدمت شما به 

جامعه هدف خود، در زیر خالصه مي شود: 
- افراد تاثیرگذار )influencers(: استفاده از افراد 

تاثیرگذار براي حضور در کمپین تبلیغاتي شما
- جامعه هدف بــزرگ: جامعه تقریبي ۱۴ میلیون 

نفري از ایرانیان در اینستاگرام
- هدف دهي به کمپین ها و پست ها: امکان استفاده از 
هشتگ جهت ارتباط با افراد بیشتر و مخاطبان بالقوه
- تگ ها )tag(: امکان استفاده از تگ هاي تصویري

- ارتباط عاطفي یا هیجاني با مخاطبان: این شــما 
هستید که داستان خود را روایت و احساس نزدیکي 

و همبستگي بیشتري را با مخاطب ایجاد مي کنید
- آمار و اطالعات قابل تحلیل )analytics(: امکان 

تحلیل واقعي موفقیت یا عدم کمپین تبلیغاتي
- شــناخت بهتر تقاضــا و عالقه مندي هاي به روز 

مخاطبان ایراني
- اثربخشــي روي مخاطب با تصاویر یا ویدئوهاي 

دیجیتال بصري
- مشارکت انبوهي از کاربران، بدون صرف هزینه مشارکت

 )loyalty( وجود مشترکان وفادار -
- وجود پخش زنده )live(: جهت ارتباط مستقیم 
و زنده بــا مخاطبان که خــود به تنهایــي، امري 

هیجان انگیز است
کمپین  هاي اینستاگرامي، سازوکارهاي تبلیغاتي 
هستند که دســتیابي به اهداف شما را مستقیم و 
غیر مستقیم هدف قرار مي دهند. این اهداف مي تواند 
جذب مخاطب بیشتر، افزایش مخاطب در سن یا 
جنسیت خاص، برندینگ براي محصول یا طرحي 
جدید یا هر چیز مشــابهي که به فکر شما برسد، 
باشد. دلیل استقبال از کمپین اینستاگرام استفاده 
از جنبه های بصری متنــوع، تهییج مخاطب برای 
همراهی شما به طور غیرمستقیم با کمترین هزینه و 

بیشترین بازدهی است.

مفاهيم بازاريابی مهارت هاي مديريتي

آیا مي دانید قبل از اینكه شما متوجه سرایت استرس و هیجان منفي 
به سازمان یا گروه شــوید، هیجانات منفي در زیردستان تان فراگیر 
مي شوند؟ وقتي كه چشمان تان را باز كرده و عملكرد مخربي را از افراد 
مشاهده مي كنید یا با نتایج دور از انتظار رو به رو مي شوید، تعجب نكنید؛ 
زیرا برخي وقایع و فعل و انفعاالت در نقطه كور بینش رهبري شما قرار 
دارند. عناصر و جریاناتي كه نقطه كور رهبران را در ندیدن فرایند توسعه 
اســترس در كاركنان و مخاطبان تقویت مي كنند، كدامند؟ بیولوژي 
احساسات و هیجانات شخصي خود را نمي شناسند. متوجه نیستند كه 
یك رهبر هم مثل دیگران در معرض استرس است. از عملكرد نورون هاي 
آینه اي كه انعكاس دهنده رفتار افراد در بین گروه است، بي خبرند. از 

كاركرد سلول هاي اسكیالتور در انتقال هیجان بین افراد بي خبرند. 
مكانیزم سرایت استرس به گروه: زماني كه یكي از كاركنان به هر دلیل 
از سوي رهبر گروه در معرض اســترس قرار مي گیرد بالفاصله ضربان 

قلب افزایش و توان استدالل و تشخیص فرد ضعیف و سخنان و اعمال 
وي نابهنجار مي شوند. سپس سایرین رفتارها و حركات وي را به شكلي 
در رفتارهاي خود منعكس مي كنند. بعد یك موازنه رفتاري مبتني بر 
هیجانات منفي شكل مي گیرد. رهبر زماني متوجه تسري استرس در 

میان گروه مي شود كه عملكرد مخرب را مي بیند. 

نقطه كور  رهبران

ت
باف

ن   
انسان يك ويژگي بسيار منفي دارد و آن ويژگي اين است: وار

او  كارهاي آسان را براي خود سخت جلوه مي دهد.
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تاثیر نوسانات ارزي بر استارت آپ ها
تغییر قیمت دالر امروز مثل تمام پدیده هاي اقتصادي لزوما تهدید یا فرصت نیست 
و بستگي به شرایط اســتفاده ما از آن دارد، در این مورد حوزه فناوري اطالعات و 
به خصوص نرم افزار هم از این قاعده مستثنی نیست و تابع همین شرایط است. به 
عنوان مثال شما شرکتي را در نظر بگیرید که در حال صادرات خدمات یا نسخه هاي 
نرم افزاري بوده، یقینا با افزایش نرخ ارز، سودآوري این شرکت نیز چند برابر شده 
است یا برعکس، شرکتي که بیشتر در حوزه واردات بوده و محصول خود را براساس 
موارد اولیه وارداتي تولید خواهد کرد، این شــرکت با چالش زیادي براي فروش 
محصوالت خود روبه رو خواهد بود و نوسانات ارز شاید حتي این شرکت را ورشکسته 
کند. به هر حال چه در نرم افزار و چه در سایر حوزه ها، ثبات نرخ ارز و تورم قابلیت 

برنامه ریزي بهتري به شرکت ها خواهد داد. 

تاثیر دالر روي برنامه هاي استراتژیك و نرخ سرمایه گذاري 
اســتارت آپ ها مجبور به درنظر گرفتن »بازده ســرمایه گذاري« )ROI( هستند. 
سرمایه گذاران یا شــتاب دهنده ها به هر حال براي افزایش دارایي هاي خود در یك 
استارت آپ نرم افزاري سرمایه گذاري کرده اند و قطعا منتظر هستند. اینکه تغییر قیمت 
دالر، استارت آپ ها را از ارائه برنامه مدون بازده سرمایه گذاري باز می دارد در برابر اینکه 
خیلي از سرمایه گذاران دیگر نمي توانند به استارت آپ ها که غالبا در حوزه نرم افزار 
هستند اعتماد کنند، احتماال خیلي مهم نباشد. باید پذیرفت در کنار همه مواردي که 
براي شروع، رشد و بلوغ استارت آپ مهم است، سرمایه مادي نیز بسیار حائز اهمیت 
است و نوسانات ارز باعث درهم شکستن تعداد بسیار زیادي از استارت آپ ها خواهد شد. 

تاثیر نوسان ارز روي بازاریابي و تبلیغات 
بسیاري از استارت آپ هاي نرم افزاري در جهت رشد و پیشرفت به دنبال بازاریابي و 
تبلیغات آنالین هستند. مثل تمام کسب وکارهاي دیگر، استارت آپ هاي نرم افزاري 
هم براي ارائه برنامه خود به مردم و استفاده کننده ها نیاز به تبلیغات و بازاریابي دارند، 
بازاریابي هاي آفالین که عموما پرهزینه هستند و البته شاید در ابتداي راه چندان تاثیر 
هم نداشته باشند و بیشتر شرکت هاي ارائه دهنده خدمات نرم افزاري دنبال تبلیغات 
آنالین خواهند رفت. تبلیغاتي مثل »موبایل پوش نوتیفیکیشن«، »گوگل ادوردز«، 
»ایمیل مارکتینگ« و… همگي با قیمت دالر امروز محاسبه مي شود و شرکت ها 
مجبور هستند چند برابر مبلغ پیش بیني شــده براي هر کدام از این تبلیغات ریال 
بپردازند. عموما عدم پرداختن به تبلیغات موجب شکست مي شود و البته با این نرخ 
ارز هم پرداختن به تبلیغات احتماال تمام محاسبات پیش بیني شده را به هم مي ریزد. 

 تاثیر تغییر قیمت ارز روي جذب و نگهداري منابع انساني 
کساني که کار بي هیجان و روتین را دوست دارند عموما جذب دولت مي شوند و 
استعدادها ریسك مي کنند و استارت آپي را راه اندازي مي کنند، اما باید به این سوال 
پاسخ داده شود: یك نخبه و استعداد که ذهني پر از نوآوري و خالقیت دارد، وقتي 
نمي تواند حتي براي فرداي خود برنامه ریزي کند، آیا انگیزه اي براي ماندن دارد یا به 
هر نحوي دنبال مهاجرت است؟ تعداد شکست استارت آپ ها با توجه به نرخ و نوسان 
ارز به شدت بیشتر خواهد شد، سرمایه گذاران کمتري این ریسك فوق العاده زیاد 
را خواهند پذیرفت و درنهایت شاید به این نتیجه برسیم که نوسانات ارز به اشتغال 

ضربه به شدت مهلکي را خواهد زد. 

تاثیر قیمت دالر امروز روي زیرساخت ارائه خدمات 
تمام شرکت هاي نرم افزاري اعم از استارت آپ و... نیاز به زیرساخت براي ارائه خدمات 
دارند، خرید لیسانس نرم افزار ها، خرید سرور و زیرساخت سخت افزاري که مستقیم 
با قیمت دالر امروز قیمت گذاري مي شود به کنار؛ حتي خیلي از خدماتي که داخل 
کشور نیز ارائه مي شود مشمول نوسانات و البته افزایش نرخ ارز شده و حتي فروش 
را براي شرکت هاي قدیمي حوزه نرم افزار نیز سخت کرده؛ چه برسد به شرکت هایي 
که به تازگي مي خواهند خدمات خود را ارائه دهند. اگر بخواهید از سرور ضعیف تر یا 
نرم افزار کرك شده استفاده کنید، پذیرفتید خدمات با کیفیت پایین ارائه دهید و شاید 
همین مورد سنگ بناي نابودي پروژه و شرکت شود و اما اگر بخواهید سرویس خوب 
بگیرید و نرم افزارا هاي داراي لیسانس را تهیه کنید، پذیرفتید که شاید سوددهي 

شرکت را مدت ها عقب بیندازید و حتي بیم ورشکستگي را داشته باشید. 
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