
براســاس گزارش دفتر هيات دولت، درآمدهاي مالياتي طي 
دو ماهه امسال ۱۴ درصد افزايش يافته و نسبت ماليات ها به 
منابع عمومي دولت در چهار ماهه ابتدايي امسال به ۴۶ درصد 

رسيده است. 
به گزارش ايسنا، براساس گزارشــي كه دفتر هيات دولت از 
عملكرد دولت دوازدهم در حوزه هاي مختلف منتشر كرده، 
نسبت ماليات ها به منابع عمومي دولت از ۳۳ درصد در سال 
۱۳۹۲ به ۳۶ درصد در ســال ۱۳۹۷ و به ۴۶ درصد در چهار 
ماهه اول سال جاري رسيده است. در اين گزارش همچنين 
به آخرين گزارش بانك جهاني اشاره شــده و آمده است كه 
اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به رشد اقتصادي مثبت 
دست خواهد يافت كه نشان دهنده پايان ركود اقتصادي در 

كشور است. 
از ســوي ديگر بنابر اطالعات مركز آمار ايران، تورم نقطه به 
نقطه در تيرماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۸ درصد 
بوده كه در مقايسه با تورم نقطه به نقطه خردادماه با ۲.۴ درصد 
كاهش مواجه شــده كه از جمله نشــانه هاي بهبود وضعيت 

اقتصادي و كاهش فشارهاي قيمتي بر اقشار جامعه است.  در 
بازار كار نيز، نرخ مشاركت اقتصادي كشور در سال ۱۳۹۷ به 
۴۰.5 درصد رسيد كه در مقايسه با نرخ ۴۰.۱ درصد در سال 

۱۳۹۶ نشانگر افزايش نسبت جمعيت فعال است. 

نرخ بيكاري كم شده است
نرخ بيكاري جوانان ۱5 تا ۲۹ ســاله هم حاكي از آن است كه 
۲۳.۷ درصد از جمعيت فعال اين گروه ســني در بهار ۱۳۹۸ 
بيكار بوده اند. بررســي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد 
نشان مي دهد نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار ۱۳۹۷( 

۱.۸ درصد كاهش يافته است. 
در گزارش دفتر هيات دولت همچنين آمده است كه در بخش 
صنعت نيز در ســال ۱۳۹۷، تعداد ۶.۱ هزار فقره پروانه هاي 
بهره برداري با سرمايه گذاري بالغ بر 5۹ هزار ميليارد تومان و 
اشتغال ۱۰۶.۲ هزار نفر صادر شده كه نسبت به سال ۱۳۹۶، 

اين ارقام به ترتيب ۶.۲، ۹۹.۷ و ۱.۷ درصد رشد داشته اند. 
در حوزه تجارت خارجي، صادرات محصوالت پتروشيمي در 

دو ماهه سال ۱۳۹۸ در مقايســه با مدت مشابه سال قبل از 
نظر وزني ۲5۷.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۹ درصد افزايش 

داشته است. 
مجموع درآمدهاي غيرنفتي دولت در دو ماهه اول سال ۱۳۹۸ 
با ۲۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۰ هزار 
ميليارد تومان رسيده كه نشان دهنده كاهش سهم درآمدهاي 

نفتي از بودجه دولت است. 

افزايش درآمدهاي مالياتي
همچنين درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها طي اين مدت 
به ترتيب از ۱۳.۹ و ۶۷.۳ درصد رشــد برخوردار بوده است. 
ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم نيز به ترتيب ۳۰.۳ و ۴.5 

درصد رشد داشته اند. 
براســاس اين گزارش دولــت، طي ۱۲ ماهه ســال ۱۳۹۷، 
تسهيالت پرداخت شده توســط بانك ها از ۲۶ درصد افزايش 
نسبت به ســال ۱۳۹۶ برخوردار بوده اســت. همچنين كل 
تسهيالت اعطاشــده در فروردين ماه ۱۳۹۸ معادل ۳۴ هزار 

ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۳۲.۹ 
درصد افزايش برخوردار بوده است. 

شاخص كل بورس نيز به عنوان مهم ترين نماگر بازار سرمايه تا 
تير ماه ۱۳۹۸ با ۱۳۲.5 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال 

قبل به ۲5۳ هزار و 5۷ واحد رسيد. 

واگذاري هفت هزار ميلياردي
درباره تخصيص بودجه عمراني كشور، شاخص هاي عملكردي 
بودجه عمومي دولت حاكي از آن است كه در دولت دوازدهم 
در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۸۲ درصد از اعتبارات عمراني و در سال 
۱۳۹۶ بالغ بر ۶۱ درصد از اعتبــارات عمراني دولت پرداخت 
شده است. همچنين اين شاخص در عملكرد چهار ماهه سال 

جاري بالغ بر ۹۱ درصد است. 
در شاخص وابســتگي به منابع نفتي، بودجه دولت در سال 
۱۳۹۱ معادل ۴۰ درصد بوده اســت. بر اين اساس و با توجه 
به ابالغ سياســت هاي كلي اقتصاد مقاومتي كاهش ســهم 
درآمدهاي نفتي در منابع عمومي كشور به طور متوسط به ۳۰ 

درصد در دولت دوازدهم )سال هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷( رسيد.  
نســبت ماليات ها به منابع عمومي دولت نيز از ۳۳ درصد در 
سال ۱۳۹۲ به ۳۶ درصد در ســال ۱۳۹۷ افزايش يافت. اين 
نسبت براي چهار ماهه سال جاري به ۴۶ درصد رسيده است. 
از مهم ترين اقدامات انجام شده در دولت دوازدهم آماده سازي، 
قيمت گذاري و عرضه ۲۲۶ بنگاه دولتي با ارزش بيش از ۳۰ 
هزار ميليارد تومان اســت كه از اين ميزان ۸5 بنگاه به ارزش 
هفت هزار ميليارد تومان واگذار شده كه ۳۸ درصد عرضه ها 
از لحاظ تعداد بنگاه و ۲۴ درصد آنهــا از لحاظ ارزش بنگاه با 

موفقيت همراه بوده است. 

افزايش سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاري ها
همچنين براساس اين گزارش سهم بخش خصوصي واقعي از 
واگذاري ها طي سال۱۳۹۳ تا نيمه مرداد ۱۳۹۶ معادل ۶۷.5 
درصد و در دوره از نيمه مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد امسال صد درصد 
حجم كل واگذاري ها بوده كه نشانگر دستيابي به هدف كيفي 

واگذاري ها در دولت هاي يازدهم و دوازدهم است. 

شرط انتقال تســهيالت مســكن جوانان از ساير 
شــهرها به تهران رعايت حداقل ســپرده گذاري 
مورد نياز براي دريافت اين تســهيالت در شــهر 

تهران است. 
به گزارش ايسنا، در صورتي كه افراد در طول دوره 
سپرده گذاري خود در حساب مسكن جوانان شرايط 
سپرده گذاري مشابه شرايط سپرده گذاري در اين 
حساب در شهر تهران را رعايت كرده باشند و بيش 
از مبالغ تعيين شده براي افزايش موجودي حساب 

در ساير شهرها در اين حساب پس انداز كرده باشند 
مي توانند نســبت به انتقال حســاب خود از ساير 
شــهرها به تهران براي دريافت تسهيالت خريد 

مسكن در پايتخت اقدام كنند. 
در واقع شرط انتقال اين تسهيالت از ساير شهرها 
به تهران، رعايت حداقل ســپرده گذاري مورد نياز 
براي دريافت اين تســهيالت در شهر تهران است؛ 
بنابراين با رعايت اين شرط هيچ محدوديتي از بابت 
انتقال اين حساب به پايتخت براي خريد مسكن در 

شهر تهران وجود ندارد. طبق اعالم بانك مسكن، 
اين بانك دربــاره يك امكان ديگر بــراي افزايش 
قدرت تسهيالت خريد مسكن جوانان براي پوشش 
بخشــي از هزينه خريد آپارتمان اعالم كرد: اين 
افراد مي توانند مابه التفاوت اين تسهيالت با سقف 
تسهيالت انفرادي خريد مسكن از محل اوراق حق 
تقدم را با خريد اوراق و دريافت تســهيالت از اين 
محل جبران كنند و قدرت خريد تسهيالت خود را 

از اين طريق افزايش دهند. 

سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
گفت: از اول شهريور ماه ميزان سوخت گيري با 
كارت آزاد جايگاه ها در كل كشور كاهش يافته 
است و افراد در هر بار سوخت گيري مي توانند ۳۰ 

ليتر سوخت دريافت كنند. 
فاطمه كاهي با تاكيد بر اينكه ميزان ليتراژ در هر 
بار سوخت گيري با كارت سوخت شخصي همان 
۶۰ ليتر قبلي اســت، اظهار كرد: مالكان وسايل 
نقليه كه از كارت سوخت جايگاه داران استفاده 

مي كنند تنها نصف اين ميزان مي توانند سوخت 
دريافت كنند. 

طرح الزام اســتفاده از كارت ســوخت شخصي 
با هدف انضبــاط دادن و جمــع آوري اطالعات 
مربوط به مصرف بنزين به تصويب رســيد و از 
نهم خردادماه اطالع رســاني آن آغاز و مقرر شد 
كه ابتدا ايــن طرح در چهار كالن شــهر تهران، 
كرج، اصفهــان و تبريز و پس از آن در سراســر 
كشور اجرايي شــود. اين طرح از ۲۲ مرداد ماه 

به طور رسمي آغاز شــد. البته اين در شرايطي 
است كه هنوز افرادي هستند كه موفق به دريافت 
كارت ســوخت خود نشــده اند؛ اما آن طور كه 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اعالم كرده 
است، متقاضياني كه براي صدور كارت المثني با 
مراجعه به دفاتر پليس +۱۰ يا از طريق ســامانه 
دولت همراه ثبت نام كرده اند، مطمئن باشــند 
كارت آنها صادر و به درب منازل شــان ارســال 

خواهد شد.

دولت تا پايان سال گذشــته حدود ۷۳ هزار ميليارد 
تومــان از بدهي هاي خود را از طريــق فروش اوراق 
تسويه كرده اســت.  به گزارش ايسنا، طي سال هاي 
اخير و به ويژه در دولت يازدهم و دوازدهم، تســويه 
بدهي هاي دولت با انتشار اوراق پررنگ تر شده و هر 
ساله ارقام بااليي به فروش اوراق در بودجه اختصاص 
پيدا مي كند. اين درحالي است كه براي سال ۱۳۹۷ و 
در تبصره )5( قانون بودجه و در راستاي تسويه بدهي 
دولت مجوز انتشار اسناد خزانه صادر شد كه براساس 
آن دولت مي تواند اسناد خزانه اســالمي را با حفظ 
قدرت خريد و با سررسيد تا سه سال صادر كند و به 

طلبكاران در بخش هاي مختلف اختصاص دهد. 
 تســويه بدهي دولت از طريــق اوراق به طرح هاي 
عمراني، خريــد تضميني محصوالت كشــاورزي، 
مابه التفــاوت قيمــت تضمينــي محصــوالت با 
قيمت فــروش، بيمه محصوالت كشــاورزي، تاديه 

بدهي هاي سازمان هاي بيمه پايه سالمت و مطالبات 
توليد كنندگان برق اختصاص پيدا مي كند. همچنين 
از طريق اسناد خزانه قابليت تسويه بدهي هاي دولت 
به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه 
در چارچوب مقررات مربوطه تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد 
شده بود، وجود دارد. اما آخرين گزارش اعالمي سازمان 
برنامه و بودجه در مورد وضعيت تســويه بدهي هاي 
دولت از كانال انتشــار اوراق در سال گذشته، نشان 
مي دهد كه حدود ۷۳ هزار ميليارد تومان از بدهي ها 
در اين رابطه تسويه شده است. بر اين اساس حدود 
۱۸ هزار و ۸۲۰ ميليارد تومان بدهي به پيمانكاران، 
۳5 هزار و ۴۴۴ ميليارد تومان براي تســويه و تهاتر 
اشــخاص حقيقي و حقوقي، ۴۲۰۴ ميليارد تومان 
بابت مطالبات كشاورزان و صندوق بيمه محصوالت 
كشــاورزي، ۳۰۰۰ ميليارد تومــان مطالبات طرح 
سالمت، ۳۰۰۰ ميليارد تومان براي فروش اوراق در 

بازار بورس و تامين نقدينگــي، ۹۳۶ ميليارد تومان 
پرداخت مطالبات توانير بابت خريد تضميني برق، 
۳۰۰۰ ميليارد تومان براي فروش اوراق در بازار بورس 
و تامين نقدينگي و همچنين ۸۴۷۳ ميليارد تومان 
براي بخش هاي متفرقه، اسناد و اوراق مالي منتشر 
شده تا تسويه بدهي دولت انجام شود.  روند رو به رشد 
تسويه بدهي هاي دولت از طريق انتشار اوراق در حالي 
انجام مي شود كه به نظر كارشناسان با اينكه انتشار 
اوراق از ابزارهاي تامين مالي مرسوم در دنياست؛ اما 
اگر به صورت منطقي انجام نشود خود موجب ايجاد 
بدهي براي دولت هاي بعدي شده و احتمال ورود دولت 
به استقراض از بانك مركزي براي تسويه اين بدهي را 
ايجاد مي كند. البته برخي از كارشناسان نيز معتقدند 
انتشار بي مهاباي اوراق مي تواند نوعي آينده فروشي 
باشد، چراكه بايد در سال هاي بعد تسويه شده و دولت 

براي اين موضوع نياز به تامين منابع خواهد داشت. 

محدود كردن گردش ســفته بازان ريــال، تغيير نحوه 
محاسبه ســود ســپرده هاي كوتاه مدت از روزشمار به 
ماه شمار و كنترل نقدينگي از مهم ترين اقدامات بانك 

مركزي در دولت دوازدهم بوده است. 
به گزارش ايسنا، دولت دوازدهم در آستانه هفته دولت، 
گزارش چكيــده  محورهاي مهم عملكرد خــود را در 
حوزه هاي مختلف اطالع رساني كرده كه در بخش بانكي 
آن، به محدود كردن گردش سفته بازان ريال به عنوان 
يكي از مهم ترين اقدامات در اين بخش اشاره شده است. 
براســاس اين گزارش، حذف چك هاي تضميني قابل 
پشت نويسي دوم و محدود كردن مبلغ تراكنش پورتفوي 
بانكي به ۱۰۰ ميليون تومان به ازاي هر شماره كارت ملي 
و 5۰ ميليون تومان هر كارت بانكي نقش اساســي در 
كنترل گردش سفته بازان ريال داشته و عمال ده ها هزار 
ميليارد تومان گردش سفته بازانه ريال را از چرخه بازارها 

)خصوصا بازار ارز و سكه( خارج كرده است. 

همچنين با كنترل پوزهاي خارج از كشــور عالوه بر 
محدودســازي آنها، امكان حمله سفته بازانه از طريق 
پوزهاي بانكي در كشــورهاي تركيه، كانــادا، عراق و 
افغانستان به شدت محدود شد. بانك مركزي همچنين 
كنترل و مديريت گواهي سپرده هاي ويژه ۲۰ درصدي 
كه اواخر سال ۱۳۹۶ براي كنترل بازار ارز عرضه شده 
بود را در دســتور كار خود قرار داد و با تبديل تدريجي 
آن به گواهي هاي ۱۸ درصدي و جلوگيري از هجوم آن 
به ساير بازارها كه نزديك به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان 
بود، از برخي مشــكالت احتمالي و افزايش نرخ تورم 

جلوگيري كرد. 
يكي ديگر از اقدامات بانك مركزي در سال گذشته، تغيير 
در نحوه محاسبه سود سپرده هاي كوتاه مدت بانكي از 
روزشمار به ماه شمار بود كه اين اقدام ضمن اينكه سياليت 
منابع كوتاه مدت براي عمليات ســفته بازي را به شدت 
محدود كرد، موجب كاهش هزينه قيمت تمام شــده 

پول براي بانك ها شــد.  يكي از مواردي كه چندين بار 
كارشناسان، نمايندگان مجلس و... نسبت به آن انتقاد 
كردند، افزايش حجم نقدينگي در دولت دوازدهم بود؛ 
با اين حال، كنترل نقدينگي و جلوگيري از رشد شديد 
آن با وجود شرايط بسيار سخت نيمه دوم سال ۱۳۹۷ به 
عنوان يكي از اقدامات مهم بانك مركزي در گزارش دولت 

دوازدهم آمده است. 
در اين گزارش اشاره شده اســت: در حالي كه همگان 
مدعي رشد سريع نقدينگي بودند و تصور ابرتورم و نظاير 
آن را مي كردند، بانك مركزي توانســت رشد نقدينگي 
ســال ۱۳۹۷ را در حد رشد ســال ۱۳۹۶ )۲۳ درصد( 
حفظ و تورم را در حدود ۳۰ درصد تا پايان سال ۱۳۹۷ 

كنترل كند. 
همچنين تامين اعتبــار چهار هزار ميليــارد توماني 
 براي قطعه ســازان نيز از ســوي بانك مركــزي انجام 

شده است. 

ماجراي كارت سوخت به كل كشور  رسيدشرايط انتقال وام مسكن جوانان  از شهرهاي  ديگر به تهران

گردش  سفته بازان ريال محدود  شدتسويه ۷۳ هزار ميلياردي  بدهي هاي دولت  با فروش اوراق
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دست وپاگیر تولید 

بــراي حمايــت از توليــد 
داخلي و رونق آن بايد رتبه 
كســب وكار را بــا توجه به 
شاخص هاي وابسته به آن 
ارتقا دهيم. توليد داخلي به جنبه هاي مهم اقتصادي 
به ويژه رشــد اقتصادي كمك شــاياني مي كند. 
بنابراين بايد پايه هاي آن درست چيده شود تا در 
ادامه مسير دچار مشكالت نشود كه تحقق اهداف را 

تحت تاثير قرار دهد...

  علــي صادقي همدانــي، 
اقتصاددان
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تصميمات   لحظه ای
در  بازار كاالهای   اساسی

خداحافظی  با  روش های 
سنتی   پرداخت

هزینه  خانوار شهری در سال 98 نسبت به سال قبل 19 درصد  افزایش یافت

روند کاهشی میزان  پس  انداز  خانوارها
صفحه2

صفحه2

افزایش  عرضه مسکن با  واگذاری  امالک  دولتی
»کسب و کار«   عرضه   مسکن    ارزان    با   مولدسازی   اموال   دولتی    را    بررسی    می کند

در بــازار كاالهای اساســی روزانه شــاهد افزايش 
نارضايتــی و شــكايات مــردم در مــورد كاهش 
كيفيت و افزايش قيمت كاالها هســتيم. اين بازار 
بايد به صورت مســتمر بازرســی و نظارت شود تا 
مردم بتوانند نيازهای اساسی خود را تامين كنند. 
بسياری از كارشناسان و تاجران حوزه مواد خوراكی 
عمده ترين دليل افزايش قيمت هــای بی دليل و 
همچنين قيمت هــای خارج از عرف بــازار را نبود 
 نظارت كافی بر فروشــگاه ها و خواروبار فروشی ها 
می دانند. حميد گرمابی، نماينده مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به نظارت دستگاه ها بر قيمت های 
درج شــده روی محصــوالت، گفت: امــروزه بايد 
نظارت ها بسيار بيشتر از گذشته باشد. ضمن اينكه 

اقدامات دستگاه هايی نظير...

آمارها نشان می دهد در ايران ميليون ها نفر از كاربران 
موبايل هر هفته با اســتفاده از گوشــی تلفن همراه 
خود به خريــد و فروش می پردازنــد. همچنين اين 
كاربران به دليل سهولت اســتفاده از پرداخت های 
 موبايلی، تمام امور پرداخت و نقل و انتقاالت مالی را با 
گوشی های همراه انجام می دهند. با توجه به تغيير 
شرايط و سبك زندگی در چند سال اخير تكنولوژی 
توانســته در زندگی نفوذ زيادی داشته و روش های 
سنتی را در تمام بخش ها بالاستفاده كند. در زمينه 
پرداخت، خودپردازها و دســتگاه های كارت خوان 
در چند سال گذشــته تا كنون نقش زيادی در نقل و 
انتقاالت و پرداخت ها داشته اند. اما با ورود گوشی های 
هوشمند و اينترنت بر بستر موبايل ديگر آسان ترين و 

در دسترس ترين روش پرداخت...

در دو ماهه ابتداي امسال

درآمدهاي مالياتي ۱۴ درصد  بيشتر  شد

يادداشت

بی توجهی  به  تقاضای 
مصرفی  در  بازار  مسکن

  افشين پروين پور، كارشناس بازار مسكن
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اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس  کل بانک مرکزی:
ثبات بــازار ارز قطعا به معنای 

کاهش قیمت ها نیست
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد ثبات نسبی 
در بازار ارز و به تبع آن در ســایر بازارها، گفت: ثبات 
بازار ارز قطعا به معنــای توقف یا کاهش قیمت ها و 
رفع فشــار اقتصادی بر طبقات درآمدی متوسط و 
پایین جامعه نیست و صرفا شکست فشار حداکثری 
آمریکا در نیل به اهدافش را نشان می دهد.به گزارش 
ایسنا، عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی با بیان 
اینکه حمایت از اقشــار با درآمد ثابت و پایین باید با 
جدیت پیگیری شود، گفت: در کنار برنامه ریزی های 
دولت، امید به بهبود شرایط با توجه به عزمی که در 
تولیدکنندگان و اخبار واصله از گوشه و کنار کشور در 
تالش برای رونق تولید ملی می رسد، به شدت نسبت 
به شش ماه پیش فزونی یافته است.رئیس کل بانک 
مرکزی افزود: تالش برای افزایش درآمدهای ارزی 
ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی و مهم تر از 
همه صادرات غیرنفتی به روش های مختلف در حال 
گسترش است. همتی تاکید کرد که تالش کشورهای 
همراه با تحریم، برای فاصله گرفتن از اشتباه خود و 
از همه مهم تر ارائه برخی از پیشنهادها برای کسب 
رضایت ایران، جهت پذیرش مذاکره، سیگنال های 
مهمی از پیــروزی مردم ایــران در صحنه مقاومت 

اقتصادی و نیز قدرت نمایی اش در منطقه است.

طبق اعالم مرکز آمار ایران
فاصله تورمی دهک ها کاهش 

یافت
بر اســاس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های 
مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه 
به ٢,٩ درصد رسید که نسبت به ماه قبل )٣.٠ درصد( 
کاهش داشته اســت.نرخ تورم کل کشور در مرداد 
ماه ١٣٩٨ برابر ٤٢,٢ درصد است که در دهک های 
مختلف هزینه ای در بــازه ٤١.٩ درصد برای دهک 
اول تــا ٤٤.٨ درصد برای دهک دهم نوســان دارد. 
محدوده تغییرات تــورم دوازده ماهه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« بین ٥٨.٨ 
درصد برای دهک اول تا ٦٥.٤ درصد برای دهک دهم 
اســت. هم چنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمات« بین ٢٨.٤ درصد 
برای دهک اول تا ٤٠.٢ درصد برای دهک دهم است.
بر اســاس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های 
مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 
٢,٩ درصد رسید که نسبت به ماه قبل )٣.٠ درصد( 
کاهش داشته اســت. فاصله تورمی در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه 
قبل ٠.٥ واحد درصد و در گروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد 
افزایش نشان می دهد.تورم نقطه ای دهک ها یا تغییر 
در قدرت خرید خانوارهای مختلف کشور نسبت به 
ماه مشابه سال قبل، در ماه جاری برای کل دهک ها 

کاهش یافته است.

ورود فرش دســتباف ایران به 
بازارهای جدید

وزیر صنعت، معدن و تجارت از ورود فرش دستباف ایران به 
بازارهای جدید از جمله شرق آسیا خبر داد و گفت: علی رغم 
تحریم ها، عالقمندان این هنر صنعت اصیل همچنان فرش 
ایرانی می خرند.به گزارش مهر، رضا رحمانی در حاشــیه 
بازدید از بیست و هشتمین نمایشــگاه بین المللی فرش 
دستباف، با اشاره به اعمال تحریم ها بر علیه فرش دستباف 
ایران از سوی ایاالت متحده آمریکا اظهار داشت: تحریم به 
طور طبیعی، بخشی از مشــتریان فرش دستباف را که به 
صورت مســتقیم این کاال را از ایران خریداری می کردند، 
کاهش داده است اما به هر حال این هنر صنعت اصیل ایرانی 
مشتریان خاص خود را دارد و هنر و ذوقی که در آن نهفته 

است، خریداران را همچنان جذب می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برند فرش دســتباف، 
مهمترین شــاخصه این کاال در بازارهای جهانی اســت 
کــه همچنان مشــتریان خاصی داشــته کــه علی رغم 
محدودیت های بین المللی، همچنان ایــن کاال را از ایران 
خریداری می کنند.وی تصریح کرد: امکان فرش دستباف 
ایران به بازارهای صادراتی وجود دارد که از جمله آن ورود این 
کاال به شرق آسیا بوده است؛ البته باید برای حضور پررنگ تر، 
سالیق مشتریان به لحاظ ابعاد، رنگ و تنوع را در نظر گرفت.
رحمانی با بیان اینکه سفارش دهندگان فرش دستباف به 
این نقطه رسیده اند که در نمایشگاه های بین المللی حضور 
یافته و تقاضای خود نسبت به این کاال را به ثبت برسانند، 
خاطرنشــان کرد: ما نیز باید متناسب با سالیق مشتریان، 
تولید را انجام دهیم تا صادرات ما بیش از این باشــد.وی از 
حضور ١٤ سفیر کشــورهای مختلف در مراسم افتتاحیه 
نمایشگاه فرش دستباف خبر داد و گفت: حضور تعداد سفرا و 
خریداران خارجی که متقاضی فرش دستباف ایران هستند، 
نشانگر مقبولیت این هنرصنعت اصیل ایرانی در دنیا علی رغم 

همه محدودیت های بین المللی به وجود آمده است.

اخبار

فروش امالک مــازاد دولتی و یا 
مولد سازی این امالک از جمله 
مطالبــات مهمی بــوده که هم 
فعاالن اقتصادی از دولت داشته اند 
و هم کارشناســان معتقدند در 
شرایط کنونی بری جبران مشکالت مالی باید به انجام برسد. 
اما موضوعی که در خصوص واگذاری امالک مازاد مطرح شده، 
استفاده از اعتبار حاصل از فروش این امالک بابت عرضه مسکن 
ارزان است. یعنی دولت منابع این کار را صرف حل بحران بازار 
مسکن سازد که به نظر می رسد ضروری ترین مشکل مردم در 
شرایط کنونی است.اما مسئله این است که این اموال چه میزان 
است و فروش آن تا چه اندازه منابع کافی برای عرضه و یا تولید 
مسکن را فراهم خواهد کرد؟ از سوی دیگر اگر با خوش بینی 
به مسئله نگاه کنیم، فرایند عرضه چگونه باید باشد که عواید 
مســتقیم آن به جیب متقاضیان واقعی و مردم برسد؟طبق 
آنچه مجلس در اسفند سال گذشته مصوب کرد، قرار شد ٩٥٠ 
میلیارد تومان از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد 
دولت بدون رعایت تشریفات به فروش برسد. این در حالیست 
که بررسی ها نشان می دهد تاکنون ٣٥٠ هزار دارایی شناسایی 

شده که ارزش آنها بالغ بر ٥٠٠٠ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی 
٤ برابر نقدینگی ایران. در حالی که طبق گفته وزیر اقتصاد این 
رقم 7 هزار میلیارد  تومان برآورد شــده است.در همین رابطه 

دژپسند گفت: بخشی از امالک و دارایی های مازاد دولت برای 
عرضه مسکن ارزان به فروش می رســد.وزیر امور اقتصادی و 
دارایی با بیان اینکه دولت برای بخش مسکن تدابیری اندیشیده 

است که عرضه مسکن زیاد شــود، گفت: بخشی از این تدبیر 
مولدسازی دارایی های دولت است که بخشی از امالک و اموال 
مازاد دولت برای عرضه مسکن ارزان واگذار می شود که در آینده 
نزدیک این مسئله از سوی وزیر راه و شهرسازی اعالم می شود.
در حال حاضر همانطور که آمارها نشان می دهد؛ هزینه ساخت 
مسکن بدون محاسبه قیمت زمین به حدود مترمربعی ٣ میلیون 
و٨٠٠ هزار تومان رسیده است، این درحالی است که این میزان 
در نیمه پاییز سال گذشته حدود ٢میلیون و٩٠٠ هزار تومان 
برآورد شــده بود. البته هزینه ساخت بر اساس سطح کیفیت 
مصالح متفاوت است. بر این اساس هر چه واحد مسکونی بزرگ 
تر و از مصالح ساختمانی با کیفیت تر در آن استفاده شده باشد، 
هزینه ساخت باالتر می رود. با این حساب حداقل هزینه ساخت 
مسکن ٥٠ متری بدون احتساب قیمت زمین ٥٠ میلیون تومان 
خواهد بود. بر این اساس ورود دولت برای عرضه و ساخت مسکن 
ضروری است و شاید تامین منابع حاصل از این ساخت و ساز از 
محل امواد مازاد منطقی  باشد. منتهی مسئله این است که منابع 
حاصل از این اموال مسکنی را در اختیار مردم قرار بدهد که مورد 
انتظار است. نه آنچه که در کارنامه مسکن مهر شاهد بودیم. از 
سویی منابع حاصل از این اموال چگونه باید به معضل مسکن 
کمک کند؟ بهتر است صرف ساخت و ساز شود و یا برای تنظیم 

بازار مورد استفاده قرار بگیرد؟

بررســی هــا حکایــت از 
کاهش پس اندازهای مردم 
دارد. طبــق آمار رســمی 
خانوارهــای ایرانی به طور 
متوسط در سال حدود ٤٣ 
میلیون تومان درآمد دارند کــه در برابر حدود ٣٩ 
میلیون تومان هزینه، حدود چهار میلیونی اضافه 
می آورند. مبلغی که بسیار اندک است و به تنهایی 
بازدهی ای بــرای خانوار نخواهد داشــت. از اینرو 
معموال خانوارها این پس اندازهــای خرد را یا در 
بانک ها می  ذارند و یا به بازارهای موازی مثل سکه و 
طال وارد می کنند. از آنجایی که نرخ ارز رو به کاهش 
رفته، مردم معموال ترجیح می دهند این پس اندازها 
را به بانک ها ببرند. که البته میزان کم آن به لحاظ 

سودی نیز کمکی به خانوار نمی کند.
از آنجایی که هزینه خانوار افزایش پیدا کرده، میزان 
پس اندازها نیز روند کاهشی داشته است. اما مسئله 

ای که در ارتباط با این پــس اندازها وجود دارد آن 
است که چگونه می توانیم آنها را به سمت تولید و یا 

کارهای پربازده سوق دهیم.

طبق آماری که منتشر شده، ٤ میلیون پس انداز در 
سال برای خانواده ای که در بلندمدت به فکر خرید 
مســکن، خودرو و یا هر کاالی سرمایه ای دیگری 

است، کفاف نمی دهد. از طرفی نمی شود روی این 
مبلغ برای سرمایه گذاری های پربازده حساب باز 
کرد. بر همین اساس آنچه مشهود است، سرگردانی 
مردم در رابطه با این پس  اندازهای خرد اســت. با 
احتساب هزینه های معیشتی که روز به روز افزایش 
پیدا می کند و ســر از 7 میلیون تومــان درآورده و 
با احتســاب جمعیت حداقلی بگیر در کشور، باید 
تاکید کرد که برخــی از خانواده ها هم قدرت هیچ 

گونه پس اندازی ندارد.
بــه اعتقــاد کارشناســان بهترین گزینــه برای 
جذب پس اندازهای خــرد مردم، بازار ســرمایه 
اســت که این روزها با اقبال سرمایه گذاران مواجه 
 شــده و کارشناســان خــوش بین به آینــده آن 

هستند.
روند کاهشی میزان پس انداز در کشور در حالیست 
که در در برخی از کشــورها مردم باالی ٥٠ درصد 
درآمد خود را پس انــداز می کنند. موضوع مهم تر 
هدایت پس اندازهای خرد مــردم به فعالیت های 

اقتصادی است. 

»کسب و کار«   عرضه   مسکن    ارزان    با   مولدسازی   اموال   دولتی    را    بررسی    می کند

افزایش  عرضه مسکن با  واگذاری  امالک  دولتی

هزینه  خانوار شهری در سال 98 نسبت به سال قبل 19 درصد  افزایش یافت

روند کاهشی میزان  پس  انداز  خانوارها

شافعی در نشست شورای گفتگوی استان البرز 
اعالم کرد

نگران افزایــش مالیات  واحد 
های شناسنامه دار هستیم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران در نشست شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی استان البرز اعالم کرد: با توجه 
به تاکیدات مقام معظم رهبری، مقرر است که 
یک کمیته سه جانبه متشــکل از کارشناسان 
اتاق، مجلس و دولت تشکیل تا برای رفع موانع 
جنگ اقتصادی راهکارهای مناســبی تهیه و 
اجرا شود.غالمحسین شافعی افزود: رفتارها و 
تصیم های قوه قضائیه در مدیریت جدید، امید 
و نیروی تازه ای را به جامعه تزریق می کند و ذکر 
یک نکته ضروری است که برای کمک کردن به 
کاهش پرونده های قضایی و  یا کاهش زندانی ها 
باید ضمن تقویت اقتصاد، به رشد اشتغال و در 
نهایت کاهش بیکاری برسیم.شافعی با ذکر این 
نکته که دو نماینده استان البرز در کمیسیون های 
مجلس حضوری تاثیرگــذار دارند که برای این 
استان یک ظرفیت محسوب می شــود افزود: 
عالوه برآن تالش های ســازنده ای در اتاق البرز 
انجام شده اســت.وی به بودجه سال ٩٨ و رقم 
بزرگ کسری بودجه اشاره کرد و افزود: فعاالن 
اقتصادی نگران این  هســتند که به روش های 
مختلف برای جبران کسری بودجه، مالیات برای 
واحدهای تولیدی شناســنامه دار افزایش یابد.

وی عنوان کــرد: از دولت و مجلس می خواهیم 
که با قاطعیت و جسارت کاری کنند تا موضوع 
مالیات بر پایه سرمایه، جلوتر رود، معافیت های 
مالیاتی از بین برود و فرارهای مالیاتی شناسایی 
شود تا فشار بر واحدهای تولیدی شناسنامه دار 
سالم در سال جاری زیاد نشود ؛ چون نگرانی های 
فعاالن اقتصادی در این خصوص فراوان است.
رئیس اتاق ایران در مورد اســتفاده از ظرفیت 
شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
گفت: عملکرد این شورا در بهبود فضای کسب 
و کار می تواند راهگشــای مشکالت اقتصادی 

کشور باشد.

حجت اله صیدی خبر داد:
طرح »طراوت« بانک صادرات 
ایران تاکنون چهار هزار و ٥٠٠ 
میلیارد اعتبــار در بخش رونق 

تولید ایجاد کرده است
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: از ابتدای اجرایی 
شدن طرح »طراوت« )طرح اعتباری ویژه تولید( در 
اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون بیش از چهار هزار 
و ٥٠٠ میلیارد تومان اعتبار توسط بانک صادرات ایران 
برای بنگاه های اقتصادی تامین شده است. به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی در 
حاشیه نشست امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه 
پیام نور با اعالم این مطلب در جمع خبرنگاران ابراز 
کرد: بخش مهمی از رونق تولید در گرو تقاضای موثر 
است و طرح طراوت بانک صادرات ایران در این راستا 
تقویت تقاضا در تمامی زنجیره تامین مواد اولیه، تولید، 
توزیع تا مصرف را در دستور کار داشته و با اتمام تمام 
زیرساخت های اعتباری و اخذ مجوزهای الزم تاکنون 
بیش از هزار و ٢٠٠ میلیار تومان به این طرح اختصاص 
داده و موجب شــده تا با اســتفاده از ابزار اعتبارات 
اســنادی ریالی چرخش میزان تســهیالت در بین 
بنگاه های اقتصادی بیش از چهار هزار و ٥٠٠ میلیارد 

تومان توسط این بانک تامین اعتبار شود.

عملکــرد یکســاله اداره کل 
ساختمان بانک مسکن

رئیس اداره کل ساختمان بانک مســکن مشروح برخی 
از مهمترین اقدامات انجام شده از ســوی این اداره کل در 
یکسال گذشته را تشریح کرد.اسحاق خاکی،رییس اداره کل 
ساختمان بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری 
بانک مسکن-هیبنا، اعالم کرد: این موارد در واقع برخی از 
مهمترین اقدامات انجام شده در این اداره در فاصله زمانی 
مردادماه سال ٩7 لغایت مردادماه سال ٩٨ است.وی در این 
باره اعالم کرد: در تاریخ ٢١ آبان ماه سال ٩7 نهاد ریاست 
جمهوری در قالب نامه ای از بانک مسکن به عنوان دستگاه 
برتر در زمینه صرفه جویی،کاهش هزینه ها و انجام اقدامات 
ارزشمند در این حوزه تقدیر به عمل آورد؛ این در حالی است 
که در یکسال اخیر،اداره کل ساختمان بانک مسکن موفق 
به شناسایی امالک مازاد و غیرمولد ملکی به تعداد ٥٠ مورد 
با مبلغ کارشناســی حدود ٨٠٠ میلیارد ریال شده است؛ 
همچنین عملیات مربوط به فروش قطعی ٨٠ مورد از امالک 
مازاد ملکی و تملیکی به ارزش ٣٠٨٤ میلیارد ریال انجام 
شده است و تعداد ٣٤ مورد به ارزش ١٦٠٢ میلیارد ریال نیز 
در فرآیند فروش قرار داشته و١١٥ مورد نیز به ارزش ١٣٢٤ 

میلیارد ریال در فرآیند مزایده قرار دارد.

خبر

بانک ها
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مرکز پژوهش های مجلس اعالم کردعدم دقت در 
راه اندازی عملیات بازار باز و عدم رعایت اقتضائات 
مربوطه، می تواند به راحتی باعث ســرریز شــدن 
بخش مهمی از مشکالت دولت و بانکها به ترازنامه 
بانک مرکزی شــود.مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشی با اشاره به عملیات بازار باز که توسط بانک 
مرکزی کشورمان در دســتور کار قرار دارد ، اعالم 
کرد: در شــرایط کنونی نیاز دولت به تامین منابع 
مالی و نیز شرایط ویژه نظام بانکی کشور، این امکان 
را به وجود آورده اند که عدم دقــت در راه اندازی 
عملیات بازار باز و عدم رعایت اقتضائات مربوطه، به 
راحتی باعث سریز شدن بخش مهمی از مشکالت 
دولت و شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی شود.

بخشی از این گزارش به این شرح است:
بانک های مرکزی در چارچوب سیاست های پولی 
خود، تالش می کنند جریان پــول در اقتصاد را به 
گون های مدیریت کنند که در ثبات بخش واقعی 
و اســمی اقتصاد اختالل ایجاد نشــود و فعالیت 
های تولیدی بنگاه های اقتصادی با کارایی بیشتر 
ادامه پیدا کنــد. عملیات بازار باز یکــی از اجزای 
سیاســتگذاری پولی مدرن اســت که بسیاری از 
بانکهای مرکــزی در دنیا از آن بهــره می برند؛ اما 

متأســفانه بانک مرکزی ایران از این ابزار محروم 
بوده است. طراحی و راه اندازی این عملیات برای 
بانک مرکزی یک ضرورت فوری به شــمار می رود 
و نباید اهتمام به اجرای این امر بــه تأخیر بیفتد. 
صرف نظر از اینکه قانون بودجه جای این  قسم از 
احکام نیســت، اما به هر تقدیر  در بند »م« تبصره 
»٥« قانون بودجه سال ١٣٩٨ بانک مرکزی مجاز 
به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی 
اسالمی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور 
در ازای اضافه برداشــت بانک ها و یا اعطای خط 

اعتباری شده است.  
اجرای مؤثر عملیات بازار باز منوط به وجود قواعد 
و بسترهای ویژهای است که در گزارش به تفصیل 
بیان شــده است. به طور مشــخص عدم پیروی از 
قاعده مالی ازســوی دولت و عدم اســتقالل کافی 
بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررات 
کنونی از جمله عواملی اســت که باعث می شــود 
عملیات بازار باز از کارویژه خود یعنی ابزار سیاست 
پولی منحرف شــود و عماًل اثرگذاری مورد انتظار 

در تحقق اهداف سیاســت پولی را نداشته باشد. از 
سوی دیگر در صورتی که بانک های فعال در شبکه 
بانکی به دلیل عدم مدیریت، ریســک نقدینگی و 
اعتباریـ  ناشی از عدم توسعه یافتگی دانش فنی، 
آشنا نبودن به استانداردهای روز تخلف از مقررات 
و ...ـ  و یا وجود محدودیت هــای دیگر مانند نبود 
بازار بین بانکی عمیق یا بــازار اوراق نقد و یا حتی 
وضعیت نامناســب ترازنامه ای، در عمل مدیریت 
نقدینگی صحیحی نداشته باشند، عملیات بازار باز 
فاقد کارایی و کارآمدی مد نظر در سیاســتگذاری 
پولی بانک مرکزی خواهد شد.  عالوه بر این، آماده 
و در دسترس بودن بســترهای عملیاتی مناسب 
برای بانک مرکزی یکی دیگر از لوازم اجرای مؤثر 
عملیات بازار باز است. به طور مشخص الزمه امکان 
پذیری عملیات بازار باز وجود چند بازارمالی توسعه 
یافته و دارای تعامل متقابل اســت. بازار وجوه بین 
بانکی و بــازار اوراق دولتی مهمتریــن این  بازارها 
هســتند، اما هنوز این بازارها نســبت به وضعیت 
مطلوب برای پشــتیبانی از عملیــات پولی فاصله 

زیادی دارند.باید توجه داشــت که فراهم شــدن 
این مقدمات و لــوازم قطعاً زمانبــر خواهد بود. بر 
این اساس ممکن اســت در کوتاه مدت نتوان این 
عملیــات را ابزاری قابل اعتماد برای پاســخگویی 
به نیازهای بانک مرکزی قلمداد کرد. البته انتظار 
میرود طول این دوره زمانی به کیفیت برنامه ریزی، 
اهتمام ورزی، جامع نگری مذکور وابسته باشد.در 
شرایط کنونی نیاز دولت به تامین منابع مالی و نیز 
شرایط ویژه نظام بانکی کشور، این امکان را به وجود 
آورده اند که عدم دقت در راه اندازی عملیات بازار 
باز و عدم رعایت اقتضائات مربوطه، به راحتی باعث 
سریز شدن بخش مهمی از مشکالت دولت و شبکه 
بانکی به ترازنامه بانک مرکزی شود. به عبارت دیگر 
مخاطره جدی که باید آن را در نظر داشت آن است 
که عملیات بازار باز تبدیل شــود بــه ابزاری برای 
پوشاندن کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی به 
این صورت که دولت برای تأمین هزینه های خود 
اوراق بدهی منتشر کند و بانک مرکزی موظف شود 
این اوراق را خریداری کند. به بیان دیگر، در شرایط 
کنونی این خطر وجود دارد که عملیات بازار باز که 
یکی از عملیات ها و ابزارهای سیاستگذاری پولی 
اســت، به ابزاری برای پولی کردن کسری بودجه 

دولت تبدیل شود.

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد

ریسک های عملیات بازار   باز   برای بانک مرکزی
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سکه  ۴ میلیون و ۱۴۰ هزارتومان شد
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هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۳۲۰ هزارتومان و سکه یک گرمی ۹۰۰ هزارتومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۲۷ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۱۷ 

هزار و ۱۴۶ تومان است.

بی توجهی  به  تقاضای مصرفی  در  بازار  مسکن
افشین پروین پور، کارشناس بازار مسکن

مانع اصلی دولت برای حل بحران بازار مسکن، کمبود منابع و یا اعتبار نیست که تصور کنیم با فروش اموال مازاد حل خواهد شد. مسئله اساسی بازار مسکن این است که دولت در فرایند عرضه مسکن به متقاضیان و مصرف کنندگان واقعی 
و حقوق آنها توجهی ندارد و یا این توجه به عرضه به موقع مسکن به متقاضیان منتهی نمی شود. برای مثال در طرح مسکن مهر هزینه های میلیاردی صرف شد اما بازار تقاضا پوشش داده نشد و یا طرح های مشابه، مسکن ارزان را در اختیار 
مردم نداد، بلکه سود حاصل از اینها به واسطه گران رسید. شاید اگر دولت هزینه و زمان خود را صرف مبارزه با فعالیت های سودجویانه می کرد، دیگر نیازی به هزینه های ساخت دوباره نبود. مسئله دیگر این است که دولت با مشکلی به اسم 
تامین مالی مواجه است و عمال به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و به دلیل حجم باالی بدهی های داخلی و کاهش سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در کشور مسئله ای حاکم شده است به نام کمبود منابع مالی دولت. ازاینرو از یک طرف 
دولت با چالشی مواجه است به نام کمبود منابع مالی از طرف دیگر قیمت مسکن هم به شدت افزایش پیدا کرده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش داشته و امکان تهیه مسکن مقدور نیست. برای خرید مسکن، تسهیالت بانکی هم کفایت 
نمی کند. دولت اموال مازاد بسیاری دارد که بخش عمده آنها راکد مانده و امکان مولد سازی آن وجود ندارد. بخشی از تامین مالی با مکانیزم مولد سازی است که منابع حاصل از آن می تواند صرف بازار مسکن شود. اما به این صورت که در دام 
طرح های نمایشی نیفتیم. و البته امکان فروش و مولدسازی این اموال وجود داشته باشد و یا بستر این کار فراهم باشد. که البته زمانبر هم هست. دولت می تواند این منابع را در اختیار بانک مسکن برای پرداخت تسهیالت به متقاضیان مسکن 

قرار دهد و یا دولت می تواند با عرضه زمین ارزان به متقاضیان فرایند ساخت را به خود متقاضی محول کند. 

هدایت پس اندازهای خرد به بورس
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

کاهش ارزش ریال و تورم باال، باعث کاهش میزان پس اندازهای مردم و حتی موجب توقف جریان پس انداز در برخی از خانواده ها شده است. با افزایش قیمت ارز میزان فقرا افزایش پیدا کرده و خانواده ها برای تامین ضروری ترین نیازهای خود عاجز مانده اند. چرا که در فرایند 
افزایش نرخ ارز خیلی از خانواده ها قدرت خرید خود را از دست دادند و برای تامین هزینه های زندگی با مشکل جدی روبه رو شدند. اما با این حساب که برخی از خانواده ها درآمد بیشتری داشته و به همین دلیل پس اندازی باالتری دارند، باید تاکید کرد که رقم پس انداز خیلی 
از خانواده ها به طور کلی آنقدر نیست که بشود با آن سرمایه گذاری کالن کرد و یا یک فعالیت تولیدی برپا کرد. همانطور که آمارها هم نشان داده یک خانواده به طور متوسط در سال ٤ میلیون اضافه درآمد دارد و این رقم نه برای سپرده گذاری در بانک جذاب است و نه در 
بازارهای دیگر. تنها بازار به صرفه برای این سرمایه های خرد که به نظر می رسد در حال حاضر سرگردان باشند، تالش برای ورود آنها به مشاغل تولیدی به صورت تعاونی و بورس است تا هم بتوان نقدینگی مهار شود و هم از کاسبی های سودجویانه از طریق آنها جلوگیری کرد.

يادداشت



3 اقتصاد
ایران
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در بازار کاالهای اساســی 
روزانــه شــاهد افزایش 
نارضایتــی و شــکایات 
مردم در رابطــه با کاهش 
افزایــش  و  کیفیــت 
قیمت کاالها هســتیم. این بازار بایــد به صورت 
مستمر بازرســی و نظارت شــود تا مردم بتوانند 
نیازهای اساســی خود را تامین کنند. بســیاری 
از کارشناســان و تاجــران حوزه مــواد خوراکی 
عمده ترین دلیل افزایش قیمت هــای بی دلیل و 
همچنین قیمت های خارج از عرف بــازار را نبود 
 نظارت کافی بر فروشــگاه ها و خواروبار فروشی ها 

می دانند.
حمید گرمابی نماینده مجلس شــورای اسالمی 
با اشــاره بــه نظارت دســتگاه ها بــر قیمت های 
درج شــده روی محصوالت، گفت: امــروزه باید 
نظارت ها بســیار بیشتر از گذشــته باشد. ضمن 
اینکه اقدامات دستگاه هایی نظیر سازمان تعزیرات 
حکومتــی و نهاد های نظارتی نظیــر اتاق اصناف 

 باید با مراقبت الزم و به مراتب بیشــتر از گذشته 
صورت گیرد.

او ادامــه داد: زمانی که دولت قیمتــی را تعیین و 
مشــخص کرده اســت نباید هیچ تولیدکننده و 

یا فروشــنده ای باالتر از قیمت مصــوب آن را به 
فروش برســاند، در غیــر این صــورت باید برای 
هر صنف فروشــنده تعــداد بــازرس اختصاصی 
استخدام شــود که ممکن نیســت. متاسفانه در 

این بیــن افــراد ســودجو نظیــر دالالن باعث 
برهم زدن قیمت هــا در بازار می شــوند که باید 
 نهاد هــای نظارتــی فعالیت هــای بیشــتری 

داشته باشند.
این نماینده مجلــس در ادامه با اشــاره به اینکه 
در کمیســیون های مختلــف موضــوع ثبــات 
قیمت مــورد بحث و گفت وگو قرار گرفته اســت، 
تصریح کــرد: در این خصوص باید دســتگاه های 
تعزیرات و اتــاق بازرگانی وارد عمل شــوند چرا 
که متاســفانه با وجــود دالالن کــه مانند زنجیر 
وار به یکدیگر متصل هســتند و باعث برهم زدن 
قیمت درج شــده روی محصوالت می شــوند به 
طوری که قیمــت کاالهای مصرفــی و خوراکی 
کــه از درب کارخانه خارج می شــوند تــا زمانی 
 که به دســت مشــتری می رسد بســیار متفاوت

 است.
او اضافه کرد: در مجلس و دولت در خصوص  قیمت 
و کیفیتکاال های اساسی صحبت های بسیار زیادی 
شده اســت تا جلوی روند افرادان سود جو گرفته 
شــود، اگر این روند کنترل نشــود و دستگاه های 
نظارت گر نتوانند این مشکل را حل کنند مجبور به 

کپنی شدن محصوالت می شویم.

پیامدهای تناقض  اظهارات مسئوالن ادامه افزایش قیمت برنج ایرانی و چای است

تصمیمات   لحظه ای در   بازار کاالهای   اساسی

توجیهی برای گرانی ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی چای در بازار ارائه شود
محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی

بازار کاالهای اساسی بازار مهمی است و با توجه به اینکه نیاز روزمره و واجب مردم را تامین می کند باید بیشتر به آن توجه کرد. امروزاین بازار تحت تاثیر عوامل مختلف دستخوش اتفاقاتی شده که مردم از آن رضایت 
ندارند. با توجه به شرایط کنونی بازار اقالم اساسی پیش بینی می شود که اگر تصمیمات خلق الساعه ای اتخاذ نشود، آرامش بر بازار همچنان پایدار خواهد بود. بازار برنج یکی از نمونه های بارز آن است. با وجود برنج 
های کهنه مانده در انبارها، قیمت برنج ایرانی نو طی هفته اخیر در بازار یک هزار تومان افزایش یافته است. همچنین با توجه به آنکه گروهی واردات برنج در فصل برداشت را ممنوع و گروه دیگر آزاد اعالم می کنند، 
از این رو با توجه به ازدیاد مصرف برنج در ایام محرم به سبب نذورات افراد انتظار می رود که مجوز ترخیص برنج های مانده در گمرک داده شود تا نوسان خاصی در بازار اتفاق نیفتد. البته قیمت برنج خارجی نوسانی 

نداشته است و در حالی است که علی رغم برنج های کهنه مانده در انبارها، قیمت برنج ایرانی نو طی هفته اخیر در بازار یک هزار تومان افزایش یافته است.
بازار حبوبات نیز نمونه دیگری اســت. قیمت تمامی اقالم حبوبات جز لوبیا قرمز از ثبات نســبی در بازار برخوردار بوده و تنها نرخ لوبیا قرمز به دالیل نامعلوم حدود ۷ تا ۸ درصد در بازار افزایش یافته است. التهاب 
بازار شکر هم فروکش کرده است. با توجه به ذخایر شــکر مانده در انبار ها و توزیع سهمیه ای دیگر خبری از نوسان قیمت محصول در بازار نیست که با اســتمرار توزیع شکر سهمیه ای هیچ گونه افزایش قیمت در 
بازار محرم متصور نیستیم. از طرفی دیگر قیمت چای خارجی نسبت به ماه های اخیر ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد رشد داشته اســت. با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز نیما، قیمت چای خارجی نوسانات 
چشمگیری داشته است که به همین خاطر مسئوالن نظارتی با برگزاری جلسات مکرر پیگیر موضوع هستند تا فروشندگان توجیهی برای گرانی ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی چای در بازار داشته باشند یا نسبت به تعدیل 
 نرخ اقدام کنند چرا که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این میزان افزایش غیر قابل توجیه است. اگرچه قیمت چای ایرانی به ســبب ازدیاد تقاضا و رونق صادرات تا حدودی افزایش یافته، اما این نوسان قیمت به اندازه 

چای خارجی نبوده است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دولت نقــش غیرقابل انکاري در توســعه تولید خواهد 
داشت اگر دخالت مستقیم نداشته باشد و تصدي گري 
را کاهش دهد. حمایت هاي دولتي نه تنها مادي، که باید 
در راستاي کاهش بوروکراسي  و بهبود فضاي کسب وکار 
باشــد. امروز تولیدکننده ایراني درگیر مشکالتي از این 
دست است که گره آن تنها به دســت دولت باز خواهد 
شد. تامین هزینه هاي تولید نیز البته نکته اي بسیار مهم 
است که نیازمند جذب سرمایه گذاري داخلي و خارجي 
است. اهمیت انتقال سرمایه به سمت تولید بارها تکرار 
شده است؛ اما عمده سرمایه موجود در کشور به سمت 
ذخیره سازي طال و ارز حرکت و رکود را  میهمان بخش 
تولید کرد. از طرفي دیگر ارز گران مانع تولید شــد.  نرخ 
ارز در بازار واقعي نیســت و با واقعیت هاي اقتصاد ایران 
همخواني ندارد، در نتیجه ایــن فرایند تولیدکنندگان 
انگیزه خود را براي صادرات از دست مي دهند. در عوض 
اگر بازار ارز از مداخالت دولت رها و قیمت ارز به صورت 

شناور تعیین شود، آنگاه تولیدکنندگان نسبت به تولید و 
صادرات انگیزه بیشتري پیدا مي کنند. بنابراین نخستین 
گام در اصالح امور تولید، کاهش حجم دولت در اقتصاد 
و اعتماد بــه بخش خصوصي اســت. از طرفي دیگر باال 
بودن کسري بودجه و حجم باالي بدهي دولت، شرایط 
تجاري، حمل و نقل و شرایط سیاســي کشور از عوامل 
تاثیرگذار بر رکود تولید و کاهش تولید کاالهاي داخلي 
است. همچنین این عوامل موجب از دست رفتن بازارهاي 
صادراتي و تسخیر آنها توسط رقباي ایران است. ارز مورد 
نیاز کشور باید از طریق صادرات تامین شود که مسیر اصلي 
آن از تولید داخلي باکیفیت باال و قیمت مناسب مي گذرد. 
مهم ترین مورد براي حمایت از تولید داخلي حفظ ارزش 
پول ملي در مقابل پول هاي خارجي است. این هدف باید 
در یک فرایند بلندمدت که شامل راهکارهایي مانند رفع 
موانع کسب وکار و مشکالت پیش ِروي تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان است، دنبال شود. 

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری حوزه بیوتک 
غذایی را نیازمند توسعه دانست و گفت: این حوزه از نظر 
اقتصادی نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. سورنا 
ستاری در مراســم رونمایی رسمی از داروی برکسورف 
)اولین سورفکتانت ریوی تولید شده در ایران که به داروی 
درمان زجر تنفسی نوزادان مشــهور است(، اظهار کرد: 
توسعه این دارو کامال استاندارد است. وی در ادامه با اشاره 
به اهمیت ورود بخش خصوصی در حوزه پژوهش، گفت: 
همه می دانیم با بودجه دولتی نمی توانیم بســیاری از 
محصوالت را تولید و به مردم ارائه کنیم زیرا بودجه دولتی 
باید صرف زیرساخت ها شــود. معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حوزه داروهای بیوتیک 
برنامه ریزی کرده ایم، گفت: خوشبختانه از سال گذشته 
در خصوص تامین مواد اولیه دارویی اقدامات خوبی انجام 
شده است. ستاری هزینه سه درصد داروهای وارداتی را 
۷۰۰ میلیون دالر اعالم کرد و گفت: با برنامه ریزی های 
انجام شده تا دو ســال آینده مشکلی برای تامین دارو از 
جمله سه درصد داروهای وارداتی نخواهیم داشت. وی 
از حوزه غذا به عنوان یک حوزه اســتراتژیک در کشور 
یاد کرد و گفت: اگر تامین غذا در کشور به درستی انجام 

نشود با مشکالت زیادی رو به رو می شویم. معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اهمیت حوزه غذایی، 
 گفت: اگر در این حوزه با مشــکل مواجه شــویم همه 
حوزه ها به خطر می افتد و دیگر مهم نیست چه سالحی 
می سازیم، در این حوزه هنوز وابستگی جدی در بحث 
دانش وجود دارد. ستاری در بخش دیگری با بیان اینکه 
فکر می کنیم تولید کننده مرغ و گوشت هستیم در حالی 
که غذای جوجه ها وارداتی است، گفت: تامین واکسن و 
داروی مرغ و جوجه نیز از اهمیت باالیی برخوردار است، 
این صنعت نباید وابسته باشد. وی با تاکید بر اینکه در حال 
توسعه مرغداری ها در سراسر کشور هستیم، گفت: حتی 
سازمان هایی که بودجه زیادی دارند به توسعه مرغداری 
و دامداری روی آورده و بخش دانشــی که ارزش افزوده 
ایجاد می کند، کامال مغفول مانده است. معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت 
های حوزه بیوتک انسانی به حوزه دام، طیور و آبزیان نیز 
ورود کرده اند زیرا ارزش افزوده باالیی دارد، گفت: کشور 
نیازمند توسعه حوزه های دام، طیور و آبزیان است، در این 
 حوزه ها از شتاب دهنده ها و شرکت های دانش بنیان 

حمایت می کنیم.

رئیس اتحادیــه فروشــندگان خودرو گفــت:ورود 
قدرتمندانه قوه قضایه به بازار خودرو موجب حذف رانت 
و البی گری از این بازار و ادامه کاهش قیمت می شود. 
سعید موتمنی درباره آخرین وضع بازار خودرو اظهار 
کرد: کاهش قیمت خودرو از روز پنج شــنبه گذشته 
شروع شده و ادامه دارد و این موضوع موجب می شود که 

مشکالت خودروسازان مرتفع شود.
او ادامه داد: اتفاقات مثبت و ورود قدرتمندانه قوه قضایه 
به بازار خودرو موجب حذف رانت و البی گری از این بازار 
شده و به تبع در روزهای آینده کاهش چشمگیر قیمت 
ها را شــاهد خواهیم بود. رئیس اتحادیه فروشندگان 
خودرو ادامه داد: زمانی که صحبت های منفی صورت 

گیرد به خودی خــود قیمت ها در بــازار جهش پیدا 
می کند. موتمنی بیان کرد: زمانی که اعالم می شــود 
این تعداد خودرو روانه بازار شده به طور قطع، زمانی که 
عرضه زیاد شود تقاضای خرید، کم و قیمت ها کاهش 
پیدا می کند. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در ادامه 
از قیمت خودرو های وارداتی و دخلی در بازار خبر داد و 
گفت: پراید ۱۱۱، ۴۸ میلیون تومان، پراید ۱۳۱، ۴۳ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ ساده ۷۹ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۹۳ میلیون تومان، پژو ۴۰۵، ۷۲ 
میلیون تومان، سمند ال ایکس ۷۴ میلیون تومان، ساینا 
۵۶ میلیون تومان، سانتافه ۸۰۰ میلیون تومان، سراتو 

۴۶۰ میلیون تومان، النترا ۴۷۰ میلیون تومان است.

وزیر ارتباطات از تالش دولت برای عرضه یک گوشــی 
مناســب یک و نیم میلیون تومانی »ســاخت داخل« 
خبر داده و تاکید کرده که تست های اولیه این گوشی 
توسط صد کاربر انجام شده تا بتوان ایرادات آن را برطرف 
کرد و یک گوشی کاربردی به دست مصرف کنندگان 
رساند.»محمد جواد آذری جهرمی« درباره برنامه جدی 
وزارت ارتباطات برای تامین گوشی ارزان قیمت مورد 
نیاز مردم توضیحاتی ارائه داده و مشکالت ارزی و شرایط 
تحریم را عمده ترین دالیل ایجاد آشــوب و باال رفتن 
قیمت ها در بازار موبایل معرفی کرده اســت.»به دلیل 
مشکالت ارزی و شرایط تحریم زنجیره تامین تلفن همراه 
در کشور دچار اختالل شده به همین علت قیمت تلفن 
همراه افزایش پیدا کرده است. شاید شما در بین همکاران 
خود دیده اید فردی با اینکه صفحه نمایش گوشی اش 
آسیب دیده اما با سختی با آن گوشی کار می کند چون 
قیمت همان گوشی چند برابر شده و اگر گوشی فردی به 
سرقت برود شاید توان خرید دوباره همان مدل گوشی را 
نداشته باشد.« جهرمی تاکید کرده که نمودارها و آمارها 
نشان می دهد که شاخص توسعه فناوری به ویژه در بخش 
تلفن همراه رو به افول است و دچار افت شده است؛ او این 
مساله را نگران کننده تلقی کرده و اذعان داشته که همین 
موضوع باعث شد تا دولت بخواهد یک گوشی کاربردی با 
قیمت مناسب را برای مردم تهیه کند. »یکی از شاخص 
های توسعه فناوری که ما بررسی می کنیم مثال تعداد 
خانواده های که کامپیوتر دارند یا تعداد افرادی که از تلفن 
همراه استفاده می کنند و ما مشاهده کردیم که شاخص 
تلفن همراه، دچار افت شده و ما نمی توانیم نسبت به آن 
بی تفاوت باشیم. به همین علت نگاه کردیم دیدیم در 
کشور ظرفیت داخلی برای تولید تلفن همراه وجود دارد. 
پس بنا را بر حمایت از این شــرکت ها گذاشتیم تا یک 
گوشی مناسب و ارزان قیمت در حدود یک و نیم میلیون 

تومان در اختیار مردم بگذاریم.«
جهرمی در این مصاحبه به طور علنی اعالم نکرده دقیقا 

چه شرکتی این گوشی ها را تولید کرده ولی با توجه به 
پست اینستاگرامی که قبال منتشر ساخته بود، احتماال 
این شرکت همان شرکت GLX است و گوشی مذکور 
نیز »آریا« نام دارد.  البته با توجه به گفتگوی پیشین او 
 ،GLX با دیجیاتو، به نظر می رسد که جدا از شرکت
سازندگان دیگری نیز در تولید این گوشی سهم دارند. 
در هر حال او در ادامه صحبت های خود با روزنامه ایران 
اعالم کرده که دولت تعدادی از این گوشی ها را خریده و 
صد گوشی را نیز طی یک فراخوان اینستاگرامی به صد 
عالقه مند ارسال کرده تا نظرات آنها را با توجه به قیمت 
گوشی جویا شود. او همچنین گفته که خودش هم یکی 
از همین گوشی ها را دارد: »اولین حمایت ما این بود که 
تعدادی از این تلفن ها را گرفتیم که گوشی خودم نیز از 
همین گوشی است و حدود ۱۰۰ گوشی نیز با فراخوانی 
در اینستاگرام به عالقمندان ارسال کردیم و در مقابل 
قیمت تلفن همراه، تنها از کاربران خواستیم یک صفحه 
از تجربیات خود از استفاده تلفن همراه را برایمان ارسال 
کنند. از این ۱۰۰ صفحه که کاربران ارســال کردند، 
۱۰۰ مورد اشــکال جدی در طراحی این تلفن همراه 
وجود داشت که برای تولید کننده فرستادیم و گفتیم 
اگر این ۱۰۰ ایراد برطرف شود برای ورود به بازار از آنها 
حمایت ویژه می کنیم.« حمایت ویژه ای که جهرمی از 
آن صحبت به میان می آورد به این صورت است که دولت 
قصد دارد تا این گوشی ها را با کمک اپراتورها به صورت 
باندل عرضه کند و منابع مالی این طرح حمایتی را نیز از 
پست بانک تامین کند. جهرمی باور دارد آنها می توانند 
در همین راســتا کاری کنند تا اپراتورهای کشور این 
گوشی ها را به کاربران عرضه کنند و قسط آن نیز از قبض 
تلفن همراه کاربر کسر شود:»این روش کمک می کند به 
عده ای که تلفن همراه نیاز دارند اما توان مالی برای خرید 
ندارد از این طریق بتوانند گوشی را به صورت اقساطی 
تهیه کنند و نکته بعدی این حمایت باعث میشود بازار 

تلفن همراه داخلی نیز رونق پیدا کند.«

آمارها نشــان می دهد در 
ایــران میلیــون هانفر از 
کاربران موبایــل هر هفته 
با اســتفاده از گوشی تلفن 
همراه خــود بــه خرید و 
فروش می پردازند. هم چنین این کاربران به دلیل 
سهولت استفاده از پرداخت های موبایلی، تمام امور 
پرداخت و نقل و انتقاالت مالی را با گوشــی های 
همراه انجام می دهند. با توجه به تغییر شــرایط و 
سبک زندگی در چند سال اخیر تکنووژی توانسته 
در زندگی نفوذ زیادی داشــته و روش های سنتی 
را در تمام بخش ها بالاســتفاده کنــد. در زمینه 
پرداخت، خودپردازها و دســتگاه های کارتخوان 

در چند سال گذشته تا کنون نقش زیادی در نقل و 
انتقاالت و پرداخت ها داشته اند. اما با ورود گوشی 
های هوشمند و اینترنت بر بستر موبایل دیگر آسان 
ترین و در دسترس ترین روش پرداخت، پرداخت 
های موبایلی است. در همین رابطه حامد منصوری، 
مدیرعامل آپ با اشــاره به اینکه تا چند سال بعد 
دستگاه کارت خوان کمی موجود است، توضیح داد: 
تا حدود پنج سال دیگر تعداد این دستگاه ها بسیار 
کم می شود و بیشترین اســتفاده مردم از موبایل 
است. اکنون مردم کارهای خود را مانند دریافت و 
پرداخت پول خود را بر بستر موبایل انجام می دهند.

بر اساس جدیدترین پیش بینی ها، استفاده از تلفن 
های هوشمند برای پرداخت های موبایلی بیش از 
هزاردرصد افزایش یافته که بخش عمده ای از آن با 
استفاده از فناوری NFC انجام شده است. قطعا با 
تولد چنین فناوری هایی صنعت بانکداری در دنیا 

به طور قابل توجهی متحول می شود. کارشناسان 
 NFC انتظار دارند میزان تراکنش هــای بر پایه
تلفن های هوشمند و گستره میزان پرداخت با آن، 
به طور منظمی در طول زمان افزایش یابد؛ چراکه 
مصرف کنندگان بیشتر با این فرآیند آشنا شده و 
بانک ها و پذیرندگان بیشتری در بازارهای متنوع 
تر، این شکل از تراکنش را خواهند پذیرفت. با این 
حال احتماالپرداخت هــای موبایلی بدون تماس، 
همزمان با دیگر ابزارهــای پرداخت از کارت های 
اعتباری بدون تماس گرفته تا پول نقد، جای خود را 
در جامعه باز خواهد کرد. عالوه بر این پژوهشگران 
در تالش برای عرضه انــواع متنوع تری از خدمات 
موبایلی بانکی هســتند. اما به نظر می رسد هنوز 
زمان زیادی پیش رو داریــم تا بتوانیم از کیف پول 
های فیزیکی و اســکناس های معمولی خود دل 
بکنیم و به سوی پرداخت های الکترونیک حرکت 

کنیم؛ آرزویی که عالوه بر فرهنگ سازی به تدوین 
و قوانین به روز نیاز دارد.

با این حال پرداخت الکترونیــک در ایران ما هنوز 
بســیار جوان اســت و گام های خــود را در حالی 
کوتاه و آهسته برمی دارد که فاصله ما با بانکداری 
الکترونیک رایج در سایر کشورها بسیار زیاد است. 
فناوری NFC که در ایران جایی برای خود نیافته 
در دیگر کشــورها به راحتی و وفور اســتفاده می 
شــود. در این بین نکته ای که توجه زیادی را باید 
به خود معطوف کند این اســت کــه پیش از ورود 
هرگونه فناوری نوین در عرصه پرداخت و بانکداری 
الکترونیک به کشور، الزم است فرهنگ استفاده و 
قوانین آن را در کشور جا بیندازیم تا مشکالتی که 
گریبان گیر دریافت کارمزد از پذیرندگان دستگاه 
های کارتخوان را گرفت این بار متوجه موبایل ها و 

حریم های خصوصی و بانک ها و... نشود.

پس از تلفن های همگانی، دستگاه های كارت خوان تا پنج سال آینده جمع آوری می شوند

خداحافظی  با  روش های سنتی  پرداخت

انتظار کاربران برای گزینه های فراتر از روش های سنتی پرداخت
حسین فهیمی، مدیرعامل سمات

استفاده از پرداخت های موبایلی با توجه به اینکه ضریب نفوذ استفاده از اینترنت در ایران افزایش داشته رشد زیادی در سال های اخیر دارد. نحوه پرداخت و سهولت آن و هم چنین صرفه جویی در وقت و هزینه توانسته 
پرداخت های موبایلی را پرطرفدار تر کند. امروز دیگر در اکثر مناطق کشور اینترنت وجود دارد و گوشی هوشمند در دست تمام مردم هست و از آن استفاده می کنند. ضریب استفاده از این گوشی ها آنقدر باالست که 
اگر اتفاقی در دور افتاده ترین نقطه کشور بیفتد اینترنت و شبکه های اجتماعی نصب شده  روی گوشی های هوشمند آن را در سراسر دنیا و ایران پخش می کنند. بنابراین استفاده از گوشی هوشمند همه گیر است و 

با وجود اپلیکیشن های پرداخت دیگر کسی نه پول نقد استفاده می کند و نه دستگاه های کارتخوان کاربردی خواهند داشت.
تا به امروز پیشرفت های زیادی در رابطه با پرداخت بر بستر موبایل داشته ایم و آمارها از کاهش استفاده از دستگاه های کارت خوان و خودپردازها حکایت دارد. کاربران با در دست داشتن موبایل و اتصال به اینترنت 
توانسته اند امور بانکی و مالی خود را مدیریت و از اتالف وقت و هزینه کرد اضافه جلوگیری نمایند. امروزه مشتریان انتظار دارند که با همان سرعت و سهولتی که بقیه جنبه های زندگی پیش می رود، پرداخت ها هم 

انجام شود. آن ها هم چنین می خواهند که در هنگام پرداخت هزینه خرید در صندوق فروشگاه، گزینه های متعددی داشته باشند و گزینه هایی فراتر از روش های سنتی پرداخت نیز برای آن ها امکان پذیر باشد.
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News kasbokar@gmail.com
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مشکلی برای تامين داروهای وارداتی نخواهيم  داشت

افت یک تا ۵ میلیونی  قیمت  خودروی  داخلی

کاهش چشمگير قيمت خودرو در بازار ادامه دارد
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گوشی یک و نيم ميليونی ایرانی در  راه است

ادامه سرمقاله
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 مهندس حمیدرضــا عظیمیان، 
مدیرعامل فوالد مبارکه، در جمع 
معاونـــــان و مدیــــــــران 
شرکـــــــت، بهره بــرداری 
از  هرچــــه سریـــــــع تر 
کارخانۀ تولید کنسانتره سنگان را 
یکی از اهداف کالن فوالد مبارکه 
دانســت و گفت: با به بار نشاندن 
سرمایه گذاری های انجام شده در این 
منطقه و به تولید رسیدن این خط 
تولید می توان به تأمین سنگ آهن 
 موردنیاز فوالد مبارکه کمک کرد.

وی بــــــــا اشـــــــاره به 
طــــــرح موفقیـــــت آمیز 
گندله سازی ســنگان و با تأکید بر 
اهمیــت تکمیل زنجیــرۀ فوالد 
در ایجــاد ارزش افزوده بیشــتر 
تصریح کرد: در این راســتا تمامی 
برنامه های فــوالد مبارکه، اعم از 
تولید و توسعه، باید بر مبنای اهداف 
کالن شــرکت و با درنظرگرفتن 
اولویت و در وقت تعیین شــده به 
بهره برداری برسند. در نظر داشته 
باشیم که کارخانۀ 5 میلیون تنی 
تولیــد کنســانتره می تواند نیاز 
کارخانۀ 5 میلیون تنی گندله سازی 
ســنگان و در ادامه بخشی از نیاز 
کارخانه های احیا مســتقیم گروه 
 فــوالد مبارکــه را تأمیــن کند.

مدیرعامل فوالد مبارکه با اشــاره 
به فاصلۀ میــزان بهره وری نیروی 
انسانی در کشورهای توسعه یافته 
و کشــورهای جهــان ســوم و 
درحال توســعه تصریح کرد: برای 
رسیدن به استانداردهای جهانی، 
در اهداف کالن فــوالد مبارکه در 
حوزۀ بهره وری نیروی انســانی، 
تولید 1000 تن فــوالد به ازای هر 
نفر در نظر گرفته شــده اســت و 
امیدواریم با بهینه سازی برنامه ها و 
همت فزایندۀ نیروی انسانی متعهد 
 شــرکت به این مهم دست یابیم.

حفظ ســهم فوالد مبارکه از تولید 
فوالد کشــور از دیگر مباحثی بود 
که مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن 
اشــاره به آن گفت: در حال حاضر، 
فوالد ایران در رنکینگ جهانی رتبۀ 
دهم و در بین کشــورهای اسالمی 

رتبۀ دوم را به خود اختصاص داده 
است. برای دست یابی به رتبۀ نهم 
جهانی و کم کردن فاصله با ردۀ اول 
در بین کشــورهای اسالمی باید با 
همکاری مسئوالن و نهادهای مرتبط 
و با اجــرا و بهره بردارِی طرح هایی 
همچون طــرح جامع 10 میلیون 
تنی فــوالد منطقۀ ویــژۀ صنایع 
معدنــی و فلــزی خلیج فارس در 
 اســتان هرمزگان در این مســیر 

گام برداریم.

تخصصــی و هدفمنــد شــدن 
پایان نامه های دانشــگاهی بخش 

معدن و صنایع معدنی
طبق توافقنامۀ فــوالد مبارکه و 
دانشــگاه تهران، شــرکت فوالد 
مبارکــه اعتبار ویژۀ پژوهشــی 
)grant( به اعضای هیئت علمی 
دانشــگاه تهران پرداخت می کند 
و پس از پایان طرح پژوهشــی، در 
صورت حصول اهــداف موردنظر 
تیـــــــم  ســــــوی  از 
تحقیقاتی، این تیــم می تواند با 
حمایت شرکت فوالد مبارکه برای 
 تجاری ســازی طرح اقــدام کند.

خداداد غریب پور در مراسم امضای 
تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین 
شــرکت فوالد مبارکه و دانشگاه 
تهــران گفــت: پایان نامه هــای 
دانشــگاهی بخش معدن و صنایع 
معدنــی، با حضور فــوالد مبارکه 
و ســایر شــرکت های بــزرگ، 
 تخصصی و هدفمند می شــوند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو اظهار 
داشــت: با توجه به توسعۀ دانش و 
پژوهش در بخــش معدن و صنایع 
معدنی، تخصصی شدن تفاهم نامه ها 
در حوزه های مرتبط )فوالد، مس، 
 آلومینیــوم و...( ضروری اســت.

وی افزود: این امر به تمرکز بیشتر 
فعالیت ها بر موضوع های تخصصی 
پژوهشی و نتیجه بخش بودن این 
 نوع پژوهش ها منجر خواهد شــد.

غریب پور با اشــاره بــه انعقاد دو 
تفاهم نامۀ پژوهشی با شرکت های 
بزرگ معدنی، تصریح کرد: عالوه 
بر ایــن تفاهم نامه، قرار اســت 

شــرکت های ملــی صنایع مس 
و مجتمــع آلومینیــوم جاجرم، 
تفاهم نامۀ همکاری پژوهشــی با 
 دانشــگاه تهران منعقــد کنند.
وی افــزود: بــا امضــای ایــن 
تفاهم نامه هــا، بســتر الزم برای 
تدویــن پژوهش هــای بنیادی، 
و  مســئله محور  کاربــردی، 
 نتیجه بخش فراهم خواهد شــد.

رئیــس هیئت عامــل ایمیدرو با 
اشــاره به تفاهم نامۀ منعقدشده 
میان شــرکت فــوالد مبارکه و 
دانشــگاه تهران، گفت: طبق این 
تفاهم نامه، شــرکت فوالد مبارکه 
 )grant( اعتبار ویژۀ پژوهشــی
به اعضای هیئت علمی دانشــگاه 
می کنــد. پرداخــت   تهــران 
او افــزود: پــس از پایــان طرح 
پژوهشی، در صورت حصول اهداف 
موردنظر از ســوی تیم تحقیقاتی 
)اســتاد راهنمــا و دانشــجو یا 
دانشجویان فعال(، این تیم می تواند 
با حمایت شرکت فوالد مبارکه برای 
 تجاری ســازی طرح اقــدام کند.

وی همچنین با اشــاره به برگزاری 
جشــنوارۀ ایده های ارزش آفرین 
معدن و صنایع معدنی )اینوماین( 
در سال 1398 گفت: در جشنوارۀ 
امسال از ده ایدۀ برتر در حوزۀ معدن 
 و صنایع معدنی حمایت خواهد شد.
غریب پور در ادامــه، یاد و خاطرۀ 
سید شــمس الدین وهابی، رئیس 
مؤسســۀ یونیــدرو را گرامــی 
داشــت و افزود: عملکرد ایشان 
در این مؤسســه قابل تقدیر بود و 
 موجب رشــد و توســعۀ آن شد.
بنا به این گزارش، در این نشست، 
تفاهم نامۀ همکاری پژوهشی بین 
حمیدرضا عظیمیــان، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان 
و محمــود نیلــی احمدآبادی، 
 رئیس دانشــگاه تهران امضا شد.
در ایــن نشســت، غالمرضــا 
مالطاهــری، مدیــر آمــوزش، 
پژوهش و فناوری ایمیدرو و مجید 
وفایی فرد، رئیس مرکز تحقیقات 
 فرآوری مواد معدنی ایران حضور 

داشتند.

نخســتين كارخانه نوآوري غرب كشور با حضور 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در شــركت 
مادر تخصصي و دانش بنيان ماشين ســازي اراك 
افتتاح شد. ســورنا ســتاري در جريان بازديد از 
شركت ماشين ســازي اراك با بيان اينكه كارخانه 
ماشين ســازي قدم هاي خوبي را در حوزه اقتصاد 
دانش بنيان برداشته اســت، اظهار كرد: كارخانه 
ماشين سازي در اين حوزه از سيستم سنتي جدا 
شده و به سمت محصوالت دانش بنيان تعيير جهت 
مي دهد. شــتاب دهنده ها و شركت هاي جديدي 
كه از اين مجموعه خارج مي شوند، قطعا در آينده 

مي توانند بخشي از اقتصاد كارخانه را رقم بزنند. 
وي افــزود: اميدواريم اين گونه اتفاقــات در ايجاد 
كارخانجات نوآوري كه سبب ايجاد و زايش تعداد 
زيادي استارت آپ و شركت دانش بنيان مي شود، 
توسعه جدي و فرهنگ نوآوري و اقتصاد دانش بنيان 
در استان به همراه داشته باشــد. معاون علمي و 
فنــاوري رئيس جمهوری تصريح كــرد: حمايت 
مجموعه هاي بزرگ مثل ماشين سازي از جوانان 
در راستاي توسعه كارشــان و رسيدن به اين مهم 
كه با محصوالت قبلــي نمي توانند اقتصاد موفق و 
ارزش افزوده باال داشته باشــند، موفقيت بزرگي 
براي اقتصاد دانش بنيان محسوب مي شود. ستاري 
بيان كرد: اين نوع اقتصاد كه بر پايه نيروي انساني 
شكل مي گيرد، بهترين راه براي افزايش بهره وري 
و ارتقاي ارزش افزوده است كه مدلي مطلوب براي 
توسعه پايدار محسوب مي شود. با توجه به ضرورت 
احداث كارخانه هاي نوآور و نظر به امكانات بالقوه 
موجود در شركت مادر تخصصي ماشين سازي اراك 

و ذيل تفاهمنامه مشتركي كه بين معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري، ماشين سازي اراك و 
پارك علم و فناوري استان مركزي به امضا رسيده، 
نخستين كارخانه نوآوري غرب كشور در محل يكي 
از كارگاه هاي بزرگ اين شركت راه اندازي شد كه 
هدف از اين كار راه اندازي كارخانه هاي كسب و كار، 
تجميع منابع، تسهيل رشد كسب و كارها و افزايش 

شانس موفقيت آنها عنوان شده است. 
كارخانه نوآوري ضمن در اختيار قرار دادن فضاي 
اشتراك كاري، امكان تعامل و همفكري مجموعه 
كارآفرينــي را فراهم آورده و پاســخگوي تمامي 
نيازهاي حوزه كســب و كار اعم از مشــاوره بازار، 
مربيگري، مشــاوره محصــول، ارزيابــي، جذب 

سرمايه گذار، تبليغات و غيره خواهد بود. 

کارخانه نوآوری زیر ذره بین
كارخانه نوآوري، بستري است كه در آن، بسياري 
از ابزارهــا و منابع مــورد نياز كارآفريني شــامل 
زيرساخت ها، مربيان و مشــاوران، سرمايه گذاران 
ريسك پذير، شــتاب دهنده ها، خدمات دهندگان 
به استارت آپ ها و كســب و كارها، استارت آپ ها 
و…، بــه نوعــي بازيگــران اصلي اكوسيســتم 
كارآفريني را در يك فضا گردهم مي آورد كه براي 
راه اندازي و توسعه كسب و كار مورد نيازند. هدف 
از راه انــدازي كارخانه هاي كســب و كار، تجميع 
منابع، تسهيل رشد كسب و كارها و افزايش شانس 
موفقيت آنهاســت. كارخانه نوآوري مجموعه اي 
غيرانتفاعي منطقه اي است براي كمك به فرهنگ 
پويايي و شكل گيري اجتماع نوآوري؛ مجموعه اي 

متشكل از كليه فضاها، سازوكارها و ساختارهاي 
الزم براي شكل گيري، رشد و توسعه استارت آپ ها 
و كســب و كارهاي نوآورانه. اين مجموعه بزرگ با 
در نظر گرفتن همه نيازهاي الزم براي رشــد يك 
واحد كســب و كاري كوچك، اقدام به جمع آوري 

زيرساخت ها در كنار هم كرده است. 

هدف از احداث کارخانه نوآوري
ايده هاي نو و كسب و كارهاي جديد، نيازمند فضاي كار 
مناسب هستند؛ فضايي كه ضمن فراهم آوردن محيط 
مساعد جهت فعاليت، شرايطي را براي در كنار هم قرار 
گرفتن صاحبان ايده و كسب و كار ايجاد كند. اين امر 
در برقراري همكاري و استفاده از توانمندي هاي افراد 
در كنار يكديگر بسيار موثر بوده و به نوعي مهارت هاي 
موجود را به اشتراك مي گذارد. كارخانه نوآوري ضمن 
در اختيار قرار دادن فضاي اشــتراك كاري، امكان 
تعامل و همفكري مجموعه كارآفريني را فراهم آورده 
و پاســخگوي كليه نيازهاي حوزه كسب و كار اعم از 
مشاوره بازار، مربيگري، مشــاوره محصول، ارزيابي، 

جذب سرمايه گذار، تبليغات و…. خواهد بود. 

چه افراد یا گروه هایي از کارخانه نوآوري 
نفع مي برند؟

مراكــز رشــد، شــتاب دهنده ها، پارك هاي علم 
و فناوري، ســرمايه گذاران فرشــته، شركت هاي 
ســرمايه گذاري خطرپذير، شــركت هاي بزرگ 
فناوري، اســتارت آپ ها، فضاهاي اشتراك كاري 
و ارائه دهنــدگان خدمــات به كســب و كارها و 

استارت آپ ها.

بهره برداری از کنسانتره سازی سنگان از اهداف کالن فوالد مبارکه است

نصب اثر »درخت زندگي« دو 
هنرمند ایراني در ليون فرانسه

اثر كانســپچوال آرت ليال فرزانــه و كامران 
افشــار نادري در ديــوار ورودي موسســه 
تمدن اســالمي ليون فرانســه كه اواســط 
 ماه آينده ميــالدي افتتاح مي شــود، نصب 

شده است. 
 »درخت زندگي« عنوان اين اثر چشــمگير 
سراميكي اســت كه 9 متر و نيم در 3 متر و 
نيم ابعاد آن اســت و 3500  قطعه سراميكي 
و 630  هــرم كه هــر هــرم از 10-12 وجه 
آينه و ســراميك تشكيل شــده را كنار هم 
دارد. ايــن دو هنرمند ايراني دو ســال تمام 
 بــراي خلق و نصــب اين اثر شــاخص وقت

 صرف كردند. 
ليال فرزانه سراميست شناخته شده و كامران 
افشار نادري كه دكتراي معماري را از ايتاليا 
اخذ كرده و همواره هنر را از دريچه معماري 
پيگيري كرده اســت »درخت زندگي« را بر 
مبناي هنر ايران و اشــتراكات فرهنگي ساير 

ملل خلق كرده اند.
 اثري كه زيرساخت آن ســراميك است؛ اما 
در آن خط نســتعليق، نور، رنگ و آينه نقش 
محوري دارند؛ غير از همه اينها مهندســي و 
سازماندهي اين سازه بزرگ و كنار هم نشاندن 
آن همه قطعه ريز، دستاورد بزرگ ديگر اين 

پروژه است. 
موسسه تمدن اسالمي با مشاركت كشورهايي 
مانند عربســتان، امــارات، قطر… اواســط 
ســپتامبر در ليون افتتاح مي شــود و اين اثر 
ايراني تنها كار هنري اين مجموعه اســت كه 
در ورودي اين ســاختمان مجلل خودنمايي 
مي كند. موسسه تمدن اسالمي ليون با حضور 

مقامات بلندپايه فرانسه افتتاح خواهد شد. 

خبر مهارت هاي مديريتي

به یاد داشته باشید که به عنوان مدیرعامل شرکت با تغییر شرکت، 
شــما نیز باید تغییر کنید. میزان فعالیت شما در مراحل اولیه 

شروع کسب و کار باید با پیشرفت شرکت، پرسنل 
و مشــتریان هماهنگ باشد. همان گونه که 
شرکت شما نیازمند تغییر است، شما 
نیز باید به عنوان یک رهبر 

در  کنید.  تغییر 

روزهاي اول شروع یک کسب و کار ممکن اســت وادار شوید در 
صبح به عنوان فروشنده کار کنید، عصر مدیریت محصوالت را به 
عهده بگیرید و غروب به بازاریابي بپردازید؛ اما با توســعه شرکت 
به روسایي نیاز خواهید داشــت که در بخش هاي مختلف بتوانند 
بدون نظارت مستمر دیدگاه شما را عملي کنند و فرهنگ را تقویت 
بخشند. حفظ روش کار با توســعه شرکت از جمعیت 15 نفري به 
150 نفر نه تنها به معناي تالش کردن فراوان شــما است، بلکه 
شــیوه اي براي عملي کردن روش هایي براي تقویت و پیشرفت 
شرکت شما خواهد بود. با توسعه شــرکت، افراد و ساختارهاي 
مورد نیاز براي موفقیت نیز تغییر خواهند کرد. انعطاف پذیري 
براي رویارویي با این تغییرات و نه  فقط عمل کردن 
 به شیوه هاي قبلي خود راز موفقیت شرکت درحال 

توسعه است. 

به همراه توسعه شركت پيشرفت كنيد

ين
شت

 اني
ت

بر
آل

همه نابغه اند؛ اما اگر يك ماهي را با توانايي اش براي باال رفتن از درخت بسنجيد، او 
تمام زندگي اش را با اين باور خواهد زيست كه يك احمق است.
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ایران جزو كشورهاي قدرتمند در هوش مصنوعي
دبير ستاد توسعه علوم و فناوري هاي شناحتي با تاكيد بر اينكه هوش مصنوعي نقاط 
قوت و ضعفي در كشور براي توسعه دارد، گفت: ايران جزو كشورهاي قدرتمند در 
هوش مصنوعي است. مجيد نيلي درباره وضعيت كشور در حوزه هوش مصنوعي 
گفت: واقعيت اين است كه ايران، در حوزه هوش مصنوعي جزو كشورهاي قدرتمند 
به شمار مي رود و اين موضوع از حيث علمي، آموزشي و پژوهشي است. وي با تاكيد 
بر اينكه آينده نگري و روشن بيني اساتيد و پيشكسوتان برجسته در كشور باعث 
شده كه اكنون جايگاه خوبي در زمينه هوش مصنوعي داشته باشيم، بيان كرد: 
حدود 30 سال گذشته استاد ايراني »كارو لوكس« اين رشته هوش مصنوعي را به 
دانشگاه تهران وارد كرد؛ سيستم هاي فازي شبكه هاي عصبي، حسابگري زيستي 
كه مبدع اين حوزه هســتند. به همين جهت ما پايه قوي در كشور داريم و چه از 
لحاظ مقاالت و آموزش، ما توان فوق العاده خوب و ظرفيت بااليي داريم. به گفته 
دبير ستاد توسعه علوم و فناوري شناختي، با توجه به اينكه حوزه هوش مصنوعي 
بيشتر در دانشكده هاي برق و كامپيوتر و تاحدي علوم پايه دنبال مي شود. بنابراين 
مي توانيم بگوييم كشور، به لحاظ استفاده از هوش مصنوعي زيرساخت آماده اي 
دارد. نيلي تاكيد كرد: اما نكته اي كه وجود دارد، اين است كه هوش مصنوعي در دنيا 
در حوزه هاي ديگري به كار گرفته شد و جنبه هايي از هوش مصنوعي تقويت شد 
كه ما نياز به تقويت بيشتري در آن حوزه ها داريم؛ به عنوان مثال در كشور آمريكا 
از هوش مصنوعي بيشتر در سيستم هاي نظامي و دفاعي استفاده شده؛ به همين 
دليل خيلي موارد در اين كشورها زود كاربردي شد كه ما در اين زمينه عقب بوديم 
و هستيم. دبير ستاد توسعه علوم شــناختي گفت: از طرف ديگر در كشورهايي 
مثل ژاپن، كره و... هوش مصنوعي در محصوالت كاربردي استفاده شده اند. مانند 
ربات هاي پيشرفته. وي با تاكيد بر اينكه يكي از نقاط ضعف ما اين بوده كه فضاي 
استفاده از هوش مصنوعي را نداشتيم، بيان كرد: اما در اين چند سال اخير هوش 
مصنوعي با توسعه »آي سي تي« و اپليكيشــن هاي موبايل، اينترنت و... آمدن 
مشاغلي مانند تاكسي هاي اينترنتي، فروش هاي اينترنتي، بازي ها و... بازار بزرگ 
غيرسخت افزاري پيدا كرده. چون اين حوزه ها سريع تر در كشور ما رشد مي كنند 

سريع تر كاربردي شده اند. 

جهش کاربردي شدن هوش مصنوعي در کشور
دبير ستاد توسعه علوم و فناوري شــناختي افزود: امروزه پروژه هاي دانشجويان 
ما و پروژه هاي دانشگاه هاي ما در راستاي انجام فعاليت هاي هوش مصنوعي در 
بيزينس هاي جديد است و اين يك جهشي در كاربردهاي هوش مصنوعي در كشور 
ايجاد كرده است؛ نكته اي كه وجود دارد اين است كه سقف پرواز اين مدل هوش 
مصنوعي محدود است و اكنون مقداري انتظارات بيش از حدي از آن وجود دارد. 
وي با اشاره به سطحي از هوش مصنوعي كه موجب پيشرفت مي شود، بيان كرد: آن 
چيزي كه در آينده هوش مصنوعي جهش ايجاد مي كند ايجاد موجودي است كه 
بتواند با انسان تعامل داشته باشد و بتواند انسان را بفهمد و روي آن تاثير بگذرد؛ به 
عبارت ديگر شبيه رفتار انساني داشته باشد و به جاي اينكه ما از آن ياد بگيريم از يك 
سيستمي استفاده كنيم كه ما را بفهمد و سرويس بدهد. اين اقدام به جز استفاده از 

هوش مصنوعي امكان پذير نيست.
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برگ سبز تراکتور کشاورزی ام اف 399مدل1389 به شماره موتور YAW0152W و به شماره شاسی 
HO 8889 و به شماره انتظامی 12ک291ایران63 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

زنجيره  نوآوری كامل  می شود

افتتاح نخستين 
كارخانه نوآوري 
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