
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ضمن انتقاد از اليحه قانون تجارت از ارسال نامه اي 
توسط اين اتاق به شوراي نگهبان در اواخر هفته خبر داد و گفت: در اين نامه اعالم خواهيم كرد 
كه بايد نظرات فعاالن بخش خصوصي در اليحه قانون تجارت نيز اعمال شود. به گزارش ايسنا، 
رضا پديدار با اشاره به تبديل اليحه تجارت به قانون اظهار كرد: به نظر من در اكثر كشورها مسير 
به سمت توسعه فضاي بخش خصوصي حركت كرده و دولت در چارچوب حكمراني قرار گرفته 
است. وي با اشاره به سابقه تصويب قانون تجارت در كشور گفت: از زمان تصويب اين قانون 
در ايران بيش از ۸۰ سال مي گذرد و بايد بررسي كرد كه در اين ۸۰ سال چه اتفاقاتي رخ داده 
است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با تاكيد بر پيشرفت فناورانه و فضاي مجازي در 
دنيا عنوان كرد: موضوعي كه در كشور ما مورد توجه قرار نگرفت تاثير پيشرفت هاي فناورانه 
در تجديدنظر در قوانين اجرايي و مخصوصا در زمينه تجارت بود. پديدار با بيان اينكه ۲۰ سال 
گذشته كه بحث اليحه تجارت مطرح شد از بخش خصوصي نظرخواهي صورت گرفت، افزود: 
اين اليحه در آن زمان مسير درستي را پيش گرفت، اما پس از آن بخش خصوصي از نظرخواهي 

حذف شد و اليحه بدون هماهنگي با پتانسيل بخش خصوصي كشور به مجلس رفت. 

حركتعجوالنهمجلسدرتصويبمادهها
وي با بيان اينكه قانون اليحه تجارت داراي ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده قانوني است، گفت: مجلس 
عجوالنه و بدون دعوت از صاحب نظران بخش خصوصي، تشكل ها و كساني كه در توسعه 
اقتصادي صاحب نظر هستند به تصويب ماده هاي قانوني مذكور مي پردازد. در حالي كه ۳۳۱ 
ماده مذكور ظرف دو ساعت تصويب شد. قانوني كه در سال ۱۳۱۱ در اين زمينه تصويب شده 
بود گسترده تر بود و همه ابعاد را در برمي گرفت. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با 
تاكيد بر اينكه اليحه قانون تجارت با واقعيت هاي جامعه فاصله دارد، اظهار كرد: پياده سازي 

اين قانون مي تواند توسعه اقتصادي در بستر بخش خصوصي را دچار ابهام كند. 
پديدار با بيان اينكه در اتاق بازرگاني دو موضوع مورد بررسي قرار گرفته است، توضيح داد: 
موضوع نخست تاكيد سبد مديريتي اقتصاد كشور و موضوع دوم پتانسيل بخش خصوصي 
در فعاليت اقتصادي كشور است. درباره موضوع نخست بايد گفت كه ۸۶ درصد سبد مديريت 
اقتصادي كشور در حاكميت بخش دولت يا خصولتي هاست. اين در حالي است كه پتانسيل 
اقتصادي بخش خصوصي ۵۶ درصد محاسبه شده است. اليحه تجارت بايد اين معضل را حل 

و تركيب سبد مديريت اقتصادي كشور را برعكس مي كرد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني با تاكيد بر اينكه اليحه قانون تجارت بايد پايداري ايجاد كند و نه هرج و مرج، اظهار 
كرد:  ساختار اليحه تجارت يكسري مسائل حقوقي، تجاري و مراودات بازرگاني را مختل 
مي كند. پديدار در ادامه از ارسال نامه اي توسط اتاق بازرگاني تهران به شوراي نگهبان در 
اواخر هفته جاري خبر داد و گفت: اتاق بازرگاني تهران در نامه اي خطاب به شوراي نگهبان 

اعالم خواهد كرد كه بايد نظرات فعاالن بخش خصوصي در اين اليحه نيز اعمال شود. 
وي در پايان تاكيــد كرد: اين جانب به عنوان يكي از فعــاالن اقتصادي بخش خصوصي 

نارضايتي خود را از اليحه قانون تجارت اعالم مي كنم. 

آخرينوضعيتاليحهتجارت
براساس اين گزارش، تدوين اليحه تجارت از اوايل دهه ۸۰ در دولت وقت آغاز و اين اليحه 
در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقديم شد و در نهايت در تاريخ ششــم دي ماه سال ۱۳۹۰ در 
كميسيون حقوقي و قضايي كه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي عهده دار بررسي 

آن بود، به تصويب رسيد و مجلس نيز در تاريخ ۲۳ فروردين سال ۱۳۹۱ با اجراي آزمايشي 
آن به مدت پنج سال موافقت و آن را براي شوراي نگهبان ارسال كرد و شوراي نگهبان نيز با 
ايراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و براي رفع ايراد شوراي نگهبان الزم بود 
اين متن در صحن علني مجلس به تصويب برسد. نظر به حجم باالي مواد اين اليحه )۱۲۶۱ 
ماده(، تصميم كميسيون قضايي بر آن شده كه اين اليحه به صورت كتاب به كتاب و در پنج 
مرحله به صحن علني مجلس ارائه شود كه »كتاب قراردادهاي تجارتي« آن در ۱۲ فصل و 
۳۳۱ ماده در شهريورماه ۱۳۹۸ در دستور كار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصويب تمام اين 
قسمت از اليحه تجارت در هفته دوم شهريورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پايان رسيده؛ ولي مواد 
۲۷۹ و ۲۹۳ اين اليحه جهت بررسي مجدد به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع شد. همين 
موضوع سبب مي شود تا بازگشت نتيجه بررسي اين مواد از كميسيون و رأي گيري مجدد 
راجع به آنها در صحن مجلس و ارسال ساير مواد تصويب شده اين اليحه به شوراي نگهبان به 
تاخير بيفتد. به موجب ماده ۳۳۰ اين اليحه، اين قسمت از مواد آن در صورت طي تشريفات 

قانوني و ابالغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ مي كند. 

مديركل دفتر تنظيم مقررات و نظارت بر برون  سپاري سازمان امور مالياتي گفت: تا روز 
جمعه ۱۴ هزار و ۲۶۶ پزشك دستگاه كارت خوان خود را در سامانه مالياتي ثبت كردند. 
علي رستم پور با اشاره به آخرين ثبت نام دستگاه كارت خوان پزشكان در سامانه سازمان 
امور مالياتي اظهار داشت: تا روز چهارشنبه هفته گذشته حدود ۱۴ درصد از فراخواني كه 
انجام شده بود، ثبت نام كردند و در دو روز باقي مانده يعني پنج شنبه و جمعه آمار به ۲۱ 
درصد رسيده است. در حال حاضر ۱۴ هزار و ۲۶۶ پزشك دستگاه كارت خوان خود را در 
سامانه مالياتي ثبت كردند. مديركل دفتر تنظيم مقررات و نظارت بر برون سپاري سازمان 

امور مالياتي افزود: اين موضوع با وجود همه فضاسازي هايي صورت گرفت كه ظرف مدت 
باقي مانده به نوعي عده اي مانع ثبت دستگاه كارت خوان پزشكان در سامانه مالياتي بودند. 
وي با بيان اينكه عده اي با فضاسازي دنبال تمكين نكردن پزشكان بودند، گفت: شبهاتي 
مانند اينكه چرا تبعيض شده و اول پزشكان بايد اين كار را انجام دهند يا آنكه زيرساخت 
اين كار آماده نيست و ديگر مباحث در اين راستا مطرح شد. ستم پور با تاكيد بر اينكه فرايند 
ثبت نام كارت خوان پزشكان هيچ وقت متوقف نمي شود، تصريح كرد: با اين فرض كه امروز 
يك پزشك مجوز مطب و طبابت خود را اخذ مي كند نياز است تا سامانه باز باشد و اطالعات 

مربوط به آن ثبت شود. بنابراين عمال سامانه بسته نمي شود. قرار بر اين بود از اول مهرماه 
تمامي مراكز درماني كه فراخوان شدند براي نصب و استفاده از كارت خوان مورد تاييد 
سازمان مالياتي ثبت نام كنند. در حال حاضر نيز اين تكليف سر جاي خودش معتبر است. 
وي اضافه كرد: در صورتي كه پزشكان از اول مهر تكليف خود در قبال ثبت كارت خوان 
در سامانه مالياتي را انجام ندهند مشمول تمامي تبعات قانوني مي شوند؛ چراكه به قانون 
تمكين نكردند و از اول نيز نمي خواستيم به اين موضوع ورود كنيم. رستم پور با بيان اينكه 
عده اي اين گونه برداشت كردند با توجه به باز بودن سامانه براي ثبت كارت خوان، سازمان 

مالياتي از موضع خود عقب نشيني كرده است، گفت: طبق برنامه ريزي و اجرا كه از اول 
مهر ماه تكليف شده كماكان نيز همان تاريخ خواهد بود؛ بحث تمديد زمان مطرح نيست 
و سايت همواره باز است. مهم اجرا بوده كه از اول مهر عملياتي مي شود. وي با بيان اينكه 
سازمان امور مالياتي كار خود را به سرعت و با تالش مجدانه شروع كرده است، اظهار داشت: 
تا پايان روزهاي قبل از اجرا اگر پزشكي ثبت نام كرد سعي مي كنيم شناسه ثبت كارت خوان 
را ارائه مي دهيم تا تكاليف قانوني از سمت سازمان مالياتي اجرا شده باشد و از اين به بعد، 

تكليف بر عهده پزشكان محترم است تا به آن عمل كنند. 

ســازمان اداري و اســتخدامي به خبــر »معضل 
كارمندان بيكار در برخي ســازمان هاي دولتي با 
حقوق ۸ ميليوني« واكنش نشان داد و تاكيد كرد: 
هرگونه به كارگيري و پرداخت حقوق به كارمندان 
دســتگاه اجرايي بدون تصدي يكي از پست هاي 
سازماني مصوب ممنوع است. در اين گزارش آمده 
است: در مصاحبه انجام شده با حاجي دليگاني، عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
موارد عدم رعايت موارد فوق مطرح شده هيچ گونه 

مسائل و تعريف مشــخصي از آن ارائه نشده است. 
بديهي اســت به جهت بررسي ادعاي مطروحه نياز 
به ارائه مصاديــق و مســتندات موضوعي مرتبط 
است. البته همان طور كه در ماده ۶۶ قانون مديريت 
خدمات كشــوري تصريح شده، پســت سازماني 
جايگاهي است كه در ساختار سازماني دستگاه هاي 
اجرايي براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مشخص 
پيش بيني و براي تصدي يك كارمند از دستگاه هاي 
اجرايي در نظر گرفته مي شود. ضمن آنكه در ماده 

۳۲ اين قانون نيز اشاره شده كه هرگونه به كارگيري 
و پرداخت حقوق به كارمندان دستگاه اجرايي بدون 
تصدي يكي از پست هاي سازماني مصوب ممنوع 
اســت؛ ازاين رو حقوق و مزايــاي كارمندان دولت 
براساس پست سازماني مورد تصدي و ساير عوامل 
مربوط براســاس قوانين و مقررات مصوبه مجلس 
شوراي اسالمي تعيين مي شود و چنانچه مواردي از 
مغايرت هاي قانوني اعالم شود، اين سازمان آمادگي 

رسيدگي و اعالم نتيجه را خواهد داشت. 

رئيس اداره اطالع رساني و روابط عمومي آموزش 
و پرورش شــهر تهران ضمن اعــالم اينكه ميزان 
ثبت نام انجام شده تا چهارشنبه گذشته در مدارس 
تهران از مرز ۹۴ درصد عبور كرد، گفت: آماده سازي 
مدارس در حال انجام است؛ بالغ بر ۵۴ هزار معلم، 
۶۰ هزار همــكار فرهنگي و يــك ميليون و ۲۰۰ 
هزار دانش آموز داريم كه ســاماندهي اين افراد و 
همچنين كالس ها كار ساده اي نيست و بالغ بر ۱۸ 
هزار همكار ما روزانه و تمام وقت براي بازگشــايي 

مدارس در تالش اند. 
به گزارش ايســنا، مسعود ثقفي با اشــاره به روند 

ثبت نام دانش آموزان در ســامانه سناد اظهار كرد: 
آمار ثبت نامي ها تا چهارشــنبه گذشته از مرز ۹۴ 
درصد عبور كرد. وي افزود: آماده ســازي مدارس 
در حال انجام اســت؛ بالغ بر ۵۴ هــزار معلم، ۶۰ 
هزار همكار فرهنگي و يك ميليــون و ۲۰۰ هزار 
دانش آموز داريم كه ساماندهي اين افراد و همچنين 
كالس ها كار ساده اي نيست. با وجود اينكه گفته 
مي شــود آموزش و پرورش و مدارس در تابستان 
تعطيل هستند، اما بالغ بر ۱۸ هزار همكار ما روزانه 

و تمام وقت براي بازگشايي مدارس در تالش اند. 
رئيس اداره اطالع رساني و روابط عمومي آموزش 

و پرورش شــهر تهران با تاكيد بــر اينكه هرچند 
نواقصي وجــود دارد و آن را انــكار نمي كنيم، اما 
معتقديم زحمات نبايد ناديده گرفته شوند؛ درباره 
كمبود معلم در مدارس گفت: نــه فقط در تهران 
بلكه بطور كلي با كمبود شــديد نيرو در شــاخه 
معلمي مواجهيم كه تالش مي كنيم هرســاله اين 
كمبــود را با راهكارهايي چون اســتمرار خدمت، 
جذب حق التدريس و... جبــران كنيم. با اين حال 
هشــدارهايي مبني بر وقوع سونامي كمبود معلم 
در پنج سال آتي داده مي شود كه بايد آن را جدي 

گرفت. 

افزايش ۲۲ درصدي شهريه براي دانشجوياني كه شهريه اي معادل 
پنج ميليون تومان يا بيشتر مي پردازند مبلغي در حدود يك ميليون 
تومان است. دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد با 
تشكيل كمپين »#نه به افزايش شهريه علوم پزشكي« نسبت به 
افزايش ۲۲ درصدي شهريه اين رشته ها براي سال جاري اعتراض 
كردند. به گزارش ايســنا، براساس اعالم دانشــگاه آزاد شهريه 
دانشجويان اين دانشگاه براي سال جاري بين ۱۵ تا ۲۲ افزايش 
يافته و اين ميزان افزايش براي دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي 
۲۲ درصد اعالم شده است. در واقع متوسط افزايش شهريه براي 
دانشجويان غيرپزشكي ۱۵ درصد اســت. شهريه دانشجويان 
رشته هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد در حالي امسال تا ۲۲ افزايش 

داشته است كه وزارت بهداشت براي مهر جاري افزايش شهريه اي 
براي دانشجويان پرديس ها و شهريه پرداز دانشگاه هاي زيرمجموعه 
خود اعمال نكرده است. در همين رابطه حميد اكبري، قائم مقام 
معاونت آموزشي وزارت بهداشت گفت: افزايش شهريه دانشجويان 
شهريه پرداز رشته هاي علوم پزشكي معموال هر سال و در شهريور 
ماه براساس درخواســت هاي هيات امناي دانشگاه ها اتخاذ و به 
دانشگاه ها ابالغ مي شود و تاكنون درخواستي از سوي دانشگاه هاي 
علوم پزشــكي مبني بر افزايش شهريه دانشــجويان به وزارت 
بهداشت ابالغ نشده است. قائم مقام معاون آموزشي وزير بهداشت 
تاكيد كرد: اگر درخواستي مبني بر افزايش شهريه دانشجويان 
شهريه پرداز صورت بگيرد، اين افزايش بين ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد 

بود و بيشتر از اين ميزان ما افزايشي در شهريه دانشجويان اعمال 
نخواهيم كرد. اكبري افزود: با توجه به اينكه تاكنون درخواستي 
مبني بر افزايش شــهريه دانشجويان شــهريه پرداز رشته هاي 
علوم پزشكي از سوي هيات امناي دانشگاه ها به معاونت آموزشي 
وزارت بهداشت ارسال نشده است، بنابراين افزايش شهريه براي 
مهر ماه جاري نخواهيم داشت. به گزارش ايسنا، در پي افزايش ۲۲ 
درصدي شهريه دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد 
براي سال جاري، بيش از ۲۲۰۰ نفر دانشجويان واحدهاي مختلف 
اين دانشگاه آزاد با امضاي نامه  و تشكيل كمپين »#نه به افزايش 
شهريه علوم پزشكي« نسبت به افزايش بي رويه شهريه اين رشته ها 

اعتراض كردند. 

مديرعامل بورس انرژي ايران گفت: نيروگاه هايي 
كه برق خــود را در بــورس انرژي عرضــه كنند، 
 از ۱۰ درصــد معافيــت مالياتــي برخــوردار

 خواهند بود. 
به گــزارش صدا و ســيما، علي حســيني با بيان 
اين مطلب افزود: با توجه به تعييــن نرخ ترانزيت 
برق امكان معامــالت برق صنعتي كــه از ابتداي 
شــهريور امســال، در بورس انرژي فراهم شــد، 
شــركت هاي صنعتــي كــه مصرف كننــدگان 

بــزرگ بــاالي ۵ مــگاوات هســتند مي توانند 
به صــورت مســتقيم، بــرق مصرفي خــود را از 
 نيروگاه هــاي عرضه كننده در بــورس، خريداري 

كنند. 
وي ادامــه داد: اين معامالت مزيــت زيادي براي 
نيروگاه ها به همراه دارد؛ به طوري كه اين نيروگاه ها 
از ۱۰ درصد معافيت مالياتي برخوردار خواهند بود 
و همچنين تفاوت قيمتي ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان هم 
 براي مصرف كننــدگان در معامالت بورس انرژي،

 وجــود دارد. حســيني گفــت: مصرف كنندگان 
مي توانند برق مصرفي خود را با قيمت مناسب تري 
 از بــورس انرژي خريــداري كنند؛ ضمــن اينكه
  تمــام نيروگاه هــاي خصوصــي كــه در بورس 
 انــرژي پذيرفتــه شــدند و همچنيــن تعــداد 
در  دولتــي كــه  نيروگاه هــاي  از  زيــادي 
بــورس انــرژي پذيرفتــه شــدند، مي تواننــد 
 بــرق توليــدي خــود را از طريــق بــورس

 عرضه كنند. 

نامه اتاق بازرگاني تهران به شوراي نگهبان درباره اليحه تجارت

۱۴ هزار پزشك براي نصب كارت خوان ثبت نام كردند

به كارگيري »كارمنِد بيكار« ممنوع است

اعتراض دانشجويان دانشگاه آزاد به افزايش 22 درصدي شهريهسونامي كمبود معلم در پنج سال آينده

معافيت 10 درصدي ماليات براي عرضه كنندگان برق در بورس
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تبعات عمیق تر شدن 
رکود تورمي

رونــق توليد به  عنــوان يكي از 
نشانه هاي رشد اقتصادي پايدار 
است كه به همين منظور دولت ها 
از آن به عنوان مهم ترين هدف 
اقتصادي نام مي برند. در تمام دنيا براي پايداري اقتصادي و 

قطع وابستگي تجاري، توليد ...

عبــــــاسعلويراد،
اقتصاددان
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مقاومت   بانك ها  برای   
حذف   سود   مركب

 افول  جايگاه  صادراتی
  با   بسته بندی  ضعيف

در پنج سال آینده به اندازه 30 سال گذشته تغییرات در حوزه بانکی رخ خواهد داد

سردرگمی  بانک ها  برای  همکاری  با  فین تک ها
صفحه۳

صفحه2

کشش   بنگاه ها   به   نیروی   کار   پاره وقت
بیش  از  دو  میلیون   نفر  در  ایران   اشتغال    ناقص    دارند 

محرومیت    نیروی   کار    از   مزایای   شغلی

باوجود  اينكه بنگاه های كوچك و متوسط بابت سود 
مركب دچار مشكالت زيادی بوده و قادر به پرداخت 
آن نيســتند، اما نظام بانكی و همچنيــن برخی از 
سياســت ها مانع از حذف آن شده است.حذف سود 
مركب بــرای تســهيالت ۲۰۰ ميليونی اشــخاص 
حقوقی و ۵۰۰ ميليون تومانی اشخاص حقوقی است و 
تسهيالت باالتر مشمول آن نيست، در حالی كه طبق 
قانون قبلی بانك مركزی ســود مركب ممنوع شده 
است. به اعتقاد كارشناسان يكی از داليل عدم حذف 
سود مركب ترس از ورشكستگی بانك ها و همچنين 
زيان نظام بانكی است. به طوری كه يكی از داليل رد 
اين موضوع از سوی شــورای نگهبان هم همين امر 
عنوان شده است. حال اين سوال مطرح می شود كه با 

وجود فشاری كه بر...

بسته بندی نامناســب موجب شــده تا بسياری از 
كاالهای ايرانی بــا وجود مرغوبيــت، امكان رقابت 
در بازارهــای صادراتی را نداشــته باشــند. امروزه 
بسته بندي كاالهاي صادراتي غيرنفتي، چنان جدي 
و مسأله  ساز شده كه دولت بايد به عنوان گامي مثبت 
در راه گســترش صادرات، تســهيالتي را براي وارد 
كردن دستگاه هاي جديد بســته بندي و مواد الزم 
 فراهم آورد و امكانات كافي را در اختيار شركت هاي 
صادركننده قرار دهد. در حال حاضر كاالهای ايران 
باوجود  داشــتن كيفيت و منحصر به فرد بودن، در 
بازارهای خارجی طرفدار زيادی ندارد و اين اتفاق به 
دليل نبود استانداردهای روز بسته بندی و عدم توجه 
به شكل و ظاهر بســته های صادراتی است. در اين 

رابطه مديرعامل انستيتو... يادداشت

ناتوانی بنگاه ها در جذب 
نیروی تمام وقت

محمدقلیيوسفی،كارشناساقتصادی

متنكاملدرصفحه2
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بسته بندی نامناسب موجب 
شده تا بســیاری از کاالهای 
ایرانی با وجــود مرغوبیت، 
امکان رقابــت در بازارهای 
صادراتی را نداشــته باشند. 
امروزه بســته بندي کاالهاي صادراتي غیرنفتي، چنان 
جدي و مسأله  ساز شــده که دولت باید به عنوان گامي 
مثبت در راه گســترش صادرات، تســهیالتي را براي 
وارد کردن دســتگاه هاي جدید بسته بندي و مواد الزم 
فراهم آورد و امکانات کافي را در اختیار شــرکت هاي 
صادر کننده قرار دهد. در حال حاضــر کاالهای ایران 
به رغم داشــتن کیفیــت و منحصر به فرد بــودن، در 
بازارهای خارجی طرفدار زیادی نــدارد و این اتفاق به 
دلیل نبود اســتانداردهای روز بسته بندی و عدم توجه 
به شکل و ظاهر بسته های صادراتی است. در این رابطه 
مدیرعامل انستیتو بسته بندی ایران گفت: صنعت بسته 
 بندی به توسعه، ترویج و توانمندسازی نیاز دارد و باید 
فرهنگ سازی مناســب در این حوزه انجام گیرد. فخر 
اظهار کرد: ما کمتر از یک درصد از گردش مالی در صنعت 
غذایی محصوالت حالل در دنیا داریم که توســعه این 

بخش وابسته به صنعت بسته بندی است.  
وی با بیان اینکه در صنایع مختلف اهمیت بسته بندی 
متفاوت است، ادامه داد: بسته بندی در تمام حوزه ها معنا 

پیدا می کند، ولی در صنایع غذایی ارزش بســته بندی 
بیشتر نمود دارد. مدیرعامل انستیتو بسته بندی ایران 
تصریح کرد: اولین نکته در این صنعت، نوع بسته بندی 
است که مشــتری را جلب می کند. ما مدل مشخصی 
برای بسته بندی داریم. در ده سال گذشته وزارت صمت 
الگو های مشخصی برای بســته بندی ارائه کرده است. 
وی ادامه داد: صنعت بســته بندی به توسعه، ترویج و 
توانمندسازی نیاز دارد و باید فرهنگ سازی مناسب در 
این حوزه انجام گیرد. فخر با بیان اینکه یکی از دغدغه 
ما موضوع ابزار اســت افزود: باید برای محصوالت باید 

برند ایجاد کنیم. بخــش خصوصی مــا در این حوزه 
هوشمندانه تر عمل می کند. در ادامه اسفندیاری معاون 
دفتر صنایع سلولزی وزارت صمت درباره صنعت بسته 
بندی اظهار کرد: این صنعت حلقه مهمی بین تولید و 
فروش به شمار می رود که وضعیت تولید آن در صنایع 
مختلف متفاوت است. به طور مثال در کارتن ۱۶۰ واحد 
تولیدی داریم و صادرات ما در این حوزه ۳۱ درصد رشد 

داشته است.
وی ادامه داد: کاغذ های بســته بندی ۸ درصد افزایش 
 تولیــد داشــته و ۱۷۵ هزار تــن در ســال ۹۷ صادر 

کرده ایم. اسفندیاری با بیان اینکه صنعت بسته بندی 
موتور محرکی برای تولید است گفت: این صنعت زنجیره 
بین تولید و فروش است و نقش بسیار مهم در صادرات 
دارد. این مقام مسئول با بیان اینکه توسعه خوبی در این 
صنعت داشته ایم تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری 
از نیازهایمان را در این بخــش از صنایع داخلی تامین 
می کنیم. وی افزود: در رابطه با توانمندســازی صنعت 
بسته بندی در وزارت صمت، اقداماتی را شروع کردیم. 
اسفندیاری گفت: در خصوص برندسازی، شرکت ها خود 

باید شروع کنند و ما نیز به این حرکت کمک می کنیم.

ضعف بسته بندی، سهم ایران از گردش مالی صنعت غذایی حالل را به یک درصد كاهش داد

افول جایگاه  صادراتی   با   بسته بندی ضعیف

ارزآوری صادراتی قربانی بسته بندی 
بهرام شهریاری، کارشناس اقتصادی

در شرایط امروز اقتصاد ایران نیاز به صادرات بیشتر از گذشته احساس می شود و باید برای ارتقای توان اقتصادی به سمت بازارهای صادراتی برویم. منتهای مراتب برای گسترش بازارهای صادراتی توجه به اصول اولیه و البته با 
اهمیت آن ضرورت دارد. هنگامی که صحبت از بازارهای صادراتی می شود باید به ذائقه و سلیقه مشتری خارجی توجه داشته باشیم و اصول بسته بندی را که در نگاه اول مشتری را جذب می کند رعایت کنیم. بنابراین باید به این 
مقوله توجه بیشتری داشت تا بتوان درآمدزایی مناسبی را از این راه کسب کرد. باید مشکالت بسته بندی را بر طرف کرد و برای تحقق این هدف واردات ماشین آالت بسته بندی مهم ترین اقدام است. صنعت غذای حالل را می 

توان فرصت استثنایی ایران دانست چراکه در میان تمام کشورهای جهان ایران بیشترین تولیدات را در این بخش دارد اما به دالیل بسیار و مشکالت عدیده این فرصت از دست رفته است. 
فرصت سوزی ارزآوری از صنعت غذای حالل به دلیل بسته بندی نامناسب ادامه دارد و این حرکت برای اقتصاد ایران که این روزها به ارز نیاز زیادی دارد گران تمام شده است. ماشین آالت بسته بندی در حال حاضر بسیار مستهلک 
شده اند و استانداردهای روز دنیا را ندارند. با تمام این تفاسیر روی دیگر سکه نیز وجود دارد. ضعف موجود در صنعت بسته بندی کشور از نداشتن برنامه مشخص و جامعی برای صادرات نشأت می گیرد. در صنعت بسته بندی در 

دنیا استانداردهای مشخصی تعریف شده که تبعیت از آنها در کنار توجه به فرهنگ و نوع بازار هر کشور می تواند تاثیر بسزایی در افزایش صادرات داشته باشد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

افزایش چند برابری تعرفه ماهانه خدمات انتقال برای 
مشترکان تجاری شرکت مخابرات ایران که بدون اطالع 
رسانی به این کاربران صورت گرفته است، با اعتراض آنها 
روبرو شده است. به دلیل اجرای مصوبه افزایش تعرفه 
خدمات انتقال شرکت مخابرات ایران برای مشترکان 
تجاری، مشترکان در قبوض خود با رقم های چند برابری 
در نرخ دیتا مواجه شده اند که این موضوع اعتراض آنها را 

به همراه داشته است.
این تغییر قیمت مربوط به تعرفه ماهانه ارتباط نقطه به 
نقطه اختصاصی الیه ۲ شبکه شامل لینک های مبتنی 
بر TDM ،SDH  و  OTN و نیز تعرفه ماهانه تمامی 
 VPLS ، خدمات ابر انتقال الیه ۳ شامل پروتکل های
VPWS ، MPLS و اینترانت شرکت مخابرات ایران 
می شود که به مشــترکان تجاری خود ارائه می کند. 
مشترکان تجاری شرکت مخابرات ایران اذعان دارند که 
مخابرات بدون اطالع رسانی قبلی نسبت به تغییر تعرفه 
های این سرویس ها اقدام کرده و این تغییر قیمت سبب 
شده که مشترکان در قبوض دوره مربوط به فروردین 
تا پایان خردادماه و نیز قبوض مردادماه با افزایش چند 
برابری نرخ اینترانت مواجه شوند. اقدام مخابرات برای 
افزایش نرخ خدمات انتقال در پی مصوبه ۲۸۷ کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات رخ داده که به مخابرات اجازه 
می هد که تعرفه سرویس انتقال خود را برای مشترکان 
تجاری افزایش دهد. شرکت مخابر ات ایران این مصوبه 
را از اول فروردین ماه اعمال کرده اما در مورد آن اطالع 
رسانی به مشترکان نداشته است؛ از این رو پس از صدور 
قبوض، مشترکان با چند برابر هزینه آبونمان خدمات 
مواجه شده اند که نارضایتی و اعتراض آنها را به دلیل عدم 

اطالع رسانی در پی داشته است.
حسین فالح جوشــقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد عدم 
اطالع رسانی مصوبه ۲۸۷ کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطات و افزایــش تعرفه انتقال شــرکتهای تجاری 
مشترک مخابرات گفت: مصوبه ۲۸۷ کمیسیون تنظیم 
مقررات مربوط به بازنگری مصوبه ۲۶ کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات است که به درخواست مخابرات، پس 
از ۱۲ ســال تعرفه های این بخش به روزرسانی شد. وی 
با بیان اینکه سال گذشته چند اتفاق افتاد که باعث ارائه 
درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه ها شد، گفت: یکی 

از این اتفاقات، حذف هزینه آبونمان از قبوض مشترکان 
براساس حکم دیوان عدالت بود که بخشی از درآمدهای 
مخابرات در حوزه تلفن را متاثر کرد. به همین دلیل شرکت 
مخابرات ایران به شدت به دنبال افزایش تعرفه خدمات بود 
تا راهکاری برای جبران این کاهش درآمد باشد که البته 
منطقی هم بود. معاون وزیرارتباطات ادامه داد: از آنجایی 
که هم هزینه ها باال رفته بود و هم بخشــی از درآمد این 
شرکت کاهش پیدا کرده بود و نیز میزان کاربری مشترکان 
در تلفن ثابت هم کم شده است، شرکت مخابرات ایران 
دچار کاهش درآمد شده بود. اما ما از مخابرات خواستیم 
که پیشنهاد افزایش تعرفه را تنها برای یک سری سرویس 

تجاری که عموم مردم را متاثر نمی کند ارائه دهد.
رئیس رگوالتوری افزود: از این رو شرکت مخابرات ایران 
نیز پیشنهاد تغییر نرخ خدمات انتقال برای مشترکان 
تجاری را داد تا مصوبه ۲۶ کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطات به روزرسانی شــود. این مصوبه تنها حدود ۶ 
هزار مشترک تجاری مانند شرکتها و موسسات تجاری 
را دربرمی گیرد و عموم مردم درگیر آن نیستند. فالح 
جوشقانی گفت: براساس مطالعاتی که داشتیم مشخص 
شد که تعرفه این بخش حدود ۱۲ سال است که بی تغییر 
باقی مانده بود و بررسی ما نشان داد این تغییر تعرفه می 
تواند درصد کوچکی از کاهش درآمد مخابرات را جبران 
کند. وی اضافه کرد: البته پیشنهاد مخابرات با توجه به 
موضوعاتی مانند تورم، افزایشی در حدود ۱۰ برابر بود که 
ما با آن موافقت نکردیم و با توجه به نرخ تورم و افزایش 
هزینه ها، تعرفه هایی را در سطوح مختلف از ۶۰ درصد 
تا حدود ۴۰۰ درصد افزایش، در نظر گرفتیم. معاون وزیر 
ارتباطات با بیان اینکه اشتباهی که شرکت مخابرات ایران 
مرتکب شده این است که از ابتدای اعمال این مصوبه، 
نسبت به اطالع رســانی آن اقدام نکرد، افزود: ما نیز در 
این زمینه به مخابرات تذکر دادیم. هم اکنون مخابرات با 
تک تک مشتریانی که از این عدم اطالع رسانی، شکایت 
داشته اند جلساتی گذاشته اســت تا نظر آنها را جلب 
کرده و ریزش مشتری هم اتفاق نیافتد. وی با بیان اینکه 
حتی شرکت مخابرات ایران هم اکنون این تعرفه ها را 
متعادل تر کرده است، گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم 
مقررات مطابق با درخواست مخابرات، تصویب شده و در 
شرایط سختی که مخابرات داشت این مصوبه با تعدیل 

این درخواست، به تصویب رسیده است.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار 
گفت: با وجود مصوبه هیــات دولت مبنی بر اینکه 
تولیدکنندگان دفاتــر در ابتــدا ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دریافت کنند و سپس مصوب شد که ارز نیمایی به 
آنها اختصاص یابد اما چون بیشتر کارگاه های فعال 
در این حوزه کوچک هستند و از لحاظ منابع مالی 
محدودیت دارند، نتوانستند هیچکدام از این ارزها 
را دریافت کنند و مجبور شدند کاغذ مورد نیاز را از 
بازار آزاد دریافت کنند. علیرضا صنعتکار در خصوص 
آخرین وضعیت لوازم التحریر و نوشت افزار در آستانه 
ســال تحصیلی جدید گفت: قیمت تمام شده این 
صنعت نیز مانند صنایع دیگــر تحت تاثیر افزایش 
قیمت دالر باال رفته و با توجه بــه اینکه مواد اولیه 
سه برابر افزایش داشــته اما به طور متوسط قیمت 
نهایی نوشــت افزار ۲.۵  برابر رشد داشته است. وی 
در خصوص دفاتر مشق گفت: در این حوزه با توجه 
به اینکه قیمت کاغذ پنج برابر شد، قیمت ها با شتاب 
بیشتری باال رفت. با وجود مصوبه هیات دولت مبنی بر 
اینکه تولیدکنندگان دفاتر در ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دریافت کنند و سپس مصوب شد که ارز نیمایی به 
آنها اختصاص یابد اما چون بیشتر کارگاه های فعال 
در این حوزه کوچک هستند و از لحاظ منابع مالی 
محدودیت دارند، نتوانستند هیچکدام از این ارزها را 
دریافت کنند و مجبور شدند کاغذ مورد نیاز را از بازار 

آزاد دریافت کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه ضعف مدیریت در عرضه 
و توزیع کاغذ باعث افزایش چند برابری قیمت دفاتر 
مشق شد. در سایر مواد مورد نیاز مانند فنر و چاپ 
افزایش قیمت نداشــتیم. در بحث قیمت ها هر بند 
کاغذ تا قبل از نوسانات ارزی ۸۰ تا ۱۰۰ تومان بود اما 
اکنون قیمت آن به ۴۰۰ الی ۵۰۰ تومان رسیده است. 

با توجه به کاهش درآمد مردم و پایین آمدن قدرت 
خرید آنها، کارگاه های ما اکثرا بدون سود تولیدات 
خود را عرضه می کنند. فقط برای آنکه در این شرایط 

زنده بمانند و کارگران خود را اخراج نکنند.
وی در خصوص دفاتر ســهمیه  بندی و تاثیر آن و 
دفاتر تولید شده گفت: دولت یکسری کاغذ ۴۲۰۰ 
تومانی خریداری کرده که در مجموع توانسته است 
۱۵ میلیون جلد دفتر مشق تولید کند و قرار است 
توسط ســتاد تنظیم بازار در سطح نمایشگاه های 
عرضه مستقیم و مناطق محروم توزیع شود. این دفاتر 
یارانه ای تاثیری بر روی بازار نهایی ندارد. ما تقریبا  
۱۴ میلیون دانش آموز داریم که به طور تقریبی اگر 
هرکدام از آنها در سال پنج دفتر استفاده کنند، به رقم 
۷۰ میلیون می رسیم که از آن تعداد فقط ۱۵ میلیون 
دفاتر یارانه ای است. پس بخش اعظمی توسط بخش 
خصوصی تامین خواهد شد. صنعتکار در خصوص 
سایر اقالم نوشت افزاری گفت: در بحث مداد، مغز 
و چوب آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است و در 
بحث خودکار نیز کامال تولید داخل داریم. با توجه 
به حمایت های خوبی که از تولیدکنندگان صورت 
گرفته و افزایش قیمت ارز، واردات به شدت کاهش 
داشته اما متاسفانه در هفته های اخیر برخی افراد 
سودجو قطعات بی کیفیت خودکار با تعرفه کم وارد 
می کنند و به اسم تولید داخل به بازار عرضه می کنند 
که همین باعــث بدنامی تولیدکننــدگان داخلی 
می شود. فلذا ما از مصرف کنندگان تقاضا داریم تا در 
وقت خرید دقت الزم را داشته باشند و فقط کاالیی 
را خرید کنند که آرم استاندارد دارد. ما نیز همزمان 
با سازمان حمایت و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در حال مکاتبه هستیم تا جلوی واردات این کاالهای 

درجه سه گرفته شود.

 در ۴ ماه نخســت امســال، در بخش صــدور پروانه 
بهره برداری، یک هزار و ۷۳۴ نفر اشــتغال ایجاد شد. 
این رقم در مدت مشابه سال گذشته، یک هزار و ۴۷۱ 
نفر بود. براساس آخرین گزارش معاونت طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت، میزان صدور گواهی 
کشف معادن کشور از ابتدای فروردین تا پایان تیر به 
۱۷۶ فقره رســید. این رقم در مدت مشابه سال قبل، 
۱۳۵ فقره بود که حاکی از افزایش ۳۰.۴ درصد افزایش 

صدور گواهی کشف است.
همچنین طی مدت مذکور، ۱۹۸ فقــره پروانه بهره 
برداری معدن صادر شد که نسبت به رقم مدت مشابه 
سال گذشته )۱۸۴ فقره پروانه بهره برداری(، ۷.۶ درصد 
افزایش یافت. افزون بر این، طی این مدت، ۳۳۸ فقره 
پروانه اکتشاف صادر شد. این آمار در مدت مشابه سال 
گذشته، ۳۳۶ فقره بود که نشــان دهنده رشد ۶ دهم 

درصدی صدور پروانه اکتشاف اســت. بر اساس این 
گزارش، میزان هزینه عملیات اکتشاف در بخش گواهی 
کشف طی ۴ ماهه نخست امسال، ۲۵۹ میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون ریال بود که در مقایسه به رقم مدت مشابه سال 
گذشــته )۱۶۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال(، ۶۰.۷ 

درصد رشد یافت.
طی ۴ ماهه نخست امسال، در بخش صدور پروانه بهره 
برداری، یک هزار و ۷۳۴ نفر اشتغال ایجاد شد. این رقم 
در مدت مشابه سال گذشته، یک هزار و ۴۷۱ نفر بود که 
نشان دهنده افزایش ۱۷.۹ درصدی میزان اشتغال در 
این بخش است. افزون بر این، طی ۴ ماهه نخست سال 
۹۸، حدود ۵ هزار و ۱۴۷ میلیــارد و ۲۲ میلیون ریال 
حقوق دولتی از معادن وصول شــد که نسبت به رقم 
مدت مشابه ســال ۹۷ )۲ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۶۲۶ 
میلیون ریال(، حاکی از افزایش ۱۲۸.۵ درصدی است.

در دنیای امروز شــاهد ظهور 
کســب و کارهای نوآورانه ای 
با نام فین تک ها هستیم که با 
ارائه خدمات مالی گسترده، به 
یاری بانکداری سنتی آمده اند. 
گســترش فعالیت فین تک ها در جهان نشــان دهنده 
ظرفیت باالی این شرکت های دانش بنیان در عرصه های 
مختلف است. بر اســاس آخرین آمارها، سرمایه گذاری 
جهانی در فین تک ها در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ بالغ بر ۸.۲ 
میلیارد دالر بوده است. صادق فرامرزی، مدیرعامل فرابوم 
در رابطه با اهمیت فین تک ها گفت: فین تک شبیه دیگر 
تک ها نیست. با پول سروکار دارد و قوانین سختگیرانه ای 
برای آن وجود دارد. او ادامه داد: نکته اینجاســت که در 
نقطه صعود ایده ها، هوای دیگر کســب وکارها را داشته 

باشیم. یکی از دالیل مرگ فین تک ها، مرگ رقابت است. 
مدیرعامل فرابوم با بیان اینکه بانک ها ناچار هســتند با 
فین تک ها کار کنند، گفت: در پنج ســال آینده به اندازه 
۳۰ سال گذشته تغییرات در حوزه بانکی را شاهد هستیم؛ 
بنابراین مجبوریــم که با فین تک ها همــکاری کنیم. 
فرامرزی اساساً به آینده فین تک خوش بین نیست، اما 
معتقد است که باید اتفاقات را با مثبت نگری ببینیم. هم 
چنین علی عزیزی، مدیر کسب وکار فین تک فناپ با ارائه 
آماری در بخش پرداخت خرد گفت:۹۰ درصد تراکنش ها 
زیر۲۰۰ هزار تومان است و ما بیشتر هدف و تمرکزمان را 
هم روی همین موضوع گذاشتیم. گروه ما به این نتیجه 
رسیده که نیازهای مردم را دسته بندی کند و کارهای الزم 
را در هر دسته انجام دهد به همین خاطر هم در حال حاضر 
پروژه »پاد« را داریم.  به عقیده عزیزی روش حل مساله 
مدیران رگوالتوری ما روشی سنتی و جهادی است و مثالی 
از اروپا زد که وقتی به مشکلی برمی خورند، از قبل برایش 
برنامه دارند و همان برنامه را مطابق با مشکل پیش آمده 

توسعه می دهند. حوزه مدیریت ریسک یکی از حوزه هایی 
است که هیچ گونه سیاســتی به صورت مدون برایش 
نداریم و هرکسی یک تعریف خاصی از آن دارد. عزیزی 
معتقد است تحریم های تحمیلی بر کشور نه تنها باعث 
رفتن بیشتر نخبه ها شد بلکه باعث شد تا دیگر نتوانیم از 
تجربیات دیگر افراد در دیگر نقاط نیا هم آن طور که باید 
استفاده کنیم به همین دلیل ما می مانیم و تکنولوژیی 
که نمی دانیم آخرش چیست. علی بدیعی، مدیرعامل 
فینوتک، نیز درباره قانون گذاری در این حوزه گفت: ۴۰ 
درصد فین تک ها در اروپا قانون گذاری نشده اند. ما باید 
بدانیم چه کاری می خواهیم بکنیم و بعد به سراغ گذاشتن 
یا نگذاشتن مقررات برویم. اول کمی کسب وکار پیش برود 
و رو به جلو حرکت کند تا ببینیم به چه نیاز است. البته این 
پاسخ بدیعی یک سری نگرانی ها را به وجود می آورد که 
بدیعی هم درباره این نگرانی ها توضیح داد: اتفاقا بیشتر 
کسب وکارهایی که دیگر نتوانستند جلویش را بگیرند 
در قالب رگوالتوری مشغول به فعالیت بوده اند. ما چطور 

می توانیم برای چیزی که نمی دانیم، قانون گذاری کنیم. 
قانونگذاران این فضا حتی با چیــزی که رویش نظارت 
دارد هم آشنا نیست. وی در رابطه با همکاری بانک ها و 
فین تک ها نیز گفت: مسئله همکاری بانک ها و فین تک ها 
مساله جدیدی نیست و صحبت های بسیاری درباره اش 
در همه جای دنیا شده است. اروپا که بانک هایش معتقد 
بر همکاری با فین تک ها هســتند و مطالعات هم نشان 
می دهد که از هر ۵ فین تک، چهــار مورد آنها با بانک ها 
همکاری می کنند و این دید اقتصادی اروپا است که باعث 
شکل گیری چنین همکاری هایی می شود؛ ولی در ایران 
چنین اتفاقی نیفتاده و بانک های ما با اینکه دوست دارند با 
فین تک ها کار کنند ولی از طرفی چیزی هم در اختیارشان 
قرار نمی دهند. البته یکی از دالیل این عدم شکل گیری 
همکاری در ایران به نظر بدیعی این است که شاید بانک ها 
نمی دانند فین تک ها از چه لحاظ می توانند به دردشان 
بخورند ولی با تمام این صحبت ها امیدوار بود که مسیری 

در حال باز شدن است و باید طاقت آورد.

در پنج سال آینده به اندازه 30 سال گذشته تغییرات در حوزه بانکی رخ خواهد داد

سردرگمی  بانک ها   برای  همکاری  با   فین تک ها

بقای فین تک ها به بانکداری سنتی وابسته است
مصطفی ثابتی، مدیر مرکز فین  تک بانک انصار- کارشناس فین تک

بانکداری باز می تواند با کمک فین تک ها تحقق پیدا کند. امروز در کشورهای توسعه یافته شاهد هستیم که استارت آپ های حوزه پولی و بانکی به چه سرعتی به رشد خود ادامه می دهند و هر روز خدمت جدیدتری در راستای ارایه خدمات 
بانکی و پراداخت برای مشتریان ارائه می شود. مزیت رقابتی با حضور فین تک ها و ارائه خدمات متنوع رونق می گیرد و این تنها راه برای خلق خدمات جدیدتر خواهد بود. سیستم بانکداری سنتی دارای قابلیت های بسیاری است اما امروز 
باید برای پوست اندازی جلو برود و با تغییر شکل بتواند خدمات گسترده تری را به مشتری ارائه دهد. اما برای تحقق فراگیری استفاده از فین تک ها بانک ها باید سرویس های بانکی را در اختیار استارتاپ بگذارد و استارتاپ، کسب وکارش را 
مبتنی بر آن داده ها توسعه دهد. اما این مقوله هنوز به معنای کامل آن تحقق پیدا نکرده و همکاری تمام و کمال بانک ها را نیاز دارد. این سردرگمی بانک ها برای همکاری استارت آپ های بانکی یا همان فین تک ها می تواند سدی برای همگام 
شدن در این صنعت با دنیا شود.  به عبارتی بهتر باید اشاره شود که حیات فین تک ها به بانک ها وابسته است و برای بقا و توسعه باید سرویس های بانکی در اختیار استارتاپها قرار بگیرد. همچنین در ایران نمونه ای از بانکداری اجرایی شده که 

نه کامال بانکداری اسالمی است و نه شباهتی به بانکداری تجاری در دنیا دارد که تابع قوانین خاص و منحصر به فرد خود باشد. بنابراین فین تک ها برای فعالیت در این حوزه باید با اکوسیستم بانکداری کشور آشنا شوند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

كاربران از عدم اطالع رسانی ناراضی هستند

افزایش نرخ خدمات انتقال برای مشترکان تجاری مخابرات

افزایش 17/9 درصدی میزان اشتغال در بخش معادن کشور

قیمت نوشت افزار 2/5 برابر شده است

ارز یارانه ای و ارز نیمایی به کارگاهای تولید دفتر مشق نرسید



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد
ضرورت تجدید ارزیابی دارایی 

خودروسازان
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نامه دیوان 
محاســبات مبنی بر ضرورت تجدید ارزیابی 
دارائی خودروســازان، گفت: تجدید ارزیابی 
یکی از رویه های جاری در تمامی واحدهای 

صنعتی است.
به گزارش خانه ملت، »رضا رحمانی«  با بیان 
اینکه واحدهای صنعتی باید از فرصت تجدید 
ارزیابی اســتفاده کنند، افزود: اخیرا مجوزی 
صادر شــده که تمام واحدهــای صنعتی از 
 فرصت تجدیــد ارزیابی دارائی ها اســتفاده 

کنند.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت در پاســخ به 
این ســوال کــه در برخی رســانه ها مطرح 
می شود شما با ورود شورای رقابت به پروسه 
قیمت گذاری خودرو مخالف هستید، آیا این 
ادعا درست اســت، بیان کرد: نه؛ بنده صغیر 

نیستم و می توانم نظر خود را بیان کنم.

جزئیات آمار تجارت خارجی  به 
دلیل تحریم ها  محرمانه شد

گمرک ایران اعالم کــرد، پس از تحریم های 
ظالمانه آمریکا علیه ایران و افزایش تالش ها 
برای ایجاد فشــار و اعمال محدودیت بیشتر 
در حوزه تجارت خارجی به خصوص صادرات 
کاالهای غیرنفتی، چالش هایی در این حوزه 

پدید آمده است.
به گزارش تسنیم، در پی انتشار برخی خبرها 
درباره چگونگی اعالم آمارهای تجارت خارجی 
کشور از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران، 
گمرک ایران توضیحاتــی در این زمینه ارائه 

کرد که در ادامه قابل مشاهده است.
"انتشــار آمار تجارت خارجی کشور ازجمله 
وظایف گمرک است که طی سال های اخیر به 
ویژه پس از راه اندازی سیستم های الکترونیکی 
در گمرک تالش شده است تا به نحو مطلوب تر 

و بطور منظم انجام شود.
به روزرســانی اطالعات و دسترســی آنالین 
کاربران به آمارهای گمرکی خود گویای این 
واقعیت اســت که گمرک بیش از دیگران از 
شفاف ســازی در مورد اقدامات و فعالیت این 
سازمان اســتقبال می کند و در پی تحقق آن 

است.
اما نکته مهم آن است که پس از تحریم های 
ظالمانه آمریکا علیه ایران و افزایش تالش ها 
برای ایجاد فشــار و اعمال محدودیت بیشتر 
در حوزه تجارت خارجی به خصوص صادرات 
کاالهای غیرنفتی، چالش هایی در این حوزه 
پدید آمده که مقابله با آنها نیازمند همکاری 
مردم، حســن تدبیر مســئوالن و همگامی 
رسانه ها است و انتظار می رود صاحبنظران, 
کارشناسان و اصحاب رسانه  با درک موقعیت 
و شرایط حساس کنونی توجه الزم را به این 

موضوع مبذول نمایند.
در حال حاضــر طبق روال قبلــی آمارهای 
تجارت خارجــی تهیه و در مهلــت مقرر به 
صورت منظم آماده ســازی می شود و کلیات 
آمار تجارت خارجی نیز در اختیار عموم قرار 

می گیرد."
به گزارش تســنیم، نکته قابل توجه اینکه در 
توضیحات گمرک اشاره شده که تنها کلیات 
آمارهای تجارت خارجی در اختیار عموم قرار 
میگیرد. کلیات آمارهای تجارت خارجی تنها 
به کلیاتی درباره صادرات و واردات میپردازد 
و جزییاتی مانند کشــورهای طرف تجارت و 
میزان تبادل با آنها و گمرکات عامل منتشــر 

نمی شود.

قیمــت دالر در بــازار اندکی 
افزایش یافت

قیمت هر اسکناس دالر آمریکا در معامالت  
)یکشنبه ۱۷ شهریور۹۸( صرافی های بانکی، 
به ۱۱۵۵۰ تومان رسید که نسبت به روز شنبه 

۱۵۰ تومان افزایش را نشان می دهد.
به گزارش مهر، در جریان معامالت یکشنبه 
۱۷ شهریورماه ۹۸، قیمت هر اسکناس دالر 
آمریــکا در صرافی های بانکی بــرای خرید 
۱۱۴۵۰ تومان و برای فروش ۱۱۵۵۰ تومان 

است.
همچنین روز یکشــنبه قیمت هر اسکناس 
یورو برای خرید ۱۲۷۰۰ تومان و برای فروش 
۱۲۸۰۰ تومان است. بر این اساس قیمت هر 
اســکناس دالر آمریکا برای فروش نسبت به 
روز گذشته، ۱۵۰ تومان افزایش داشته است.

اخبار

با وجود  اینکــه بنگاه های 
کوچک و متوسط بابت سود 
مرکب دچار مشکالت زیادی 
بوده و قادر بــه پرداخت آن 
نیســتند، اما نظام بانکی و 
همچنین برخی از سیاســت ها مانع از حذف آن شده 

است.
حذف ســود مرکب برای تســهیالت ۲۰۰ میلیونی 
اشــخاص حقوقی و ۵۰۰ میلیون تومانی اشــخاص 
حقوقی است و تسهیالت باالتر مشمول آن نیست، در 
حالی که طبق قانون قبلی بانک مرکزی سود مرکب 
ممنوع شده است. به اعتقاد کارشناسان یکی از دالیل 
عدم حذف سود مرکب ترس از ورشکستگی بانک ها و 
همچنین زیان نظام بانکی است. به طوری که یکی از 
دالیل رد این موضوع از سوی شورای نگهبان هم همین 
امر عنوان شده است. حال این سوال مطرح می شود که 
با وجود فشاری که بر تولیدکنندگان وارد می شود، عدم 
حذف سود مرکب در بلند مدت چه سرنوشتی را برای 
بنگاه ها رقم خواهــد زد و مهم تر آنکه چگونه می توان 

این موضوع را بدون هر گونه خسارتی به شبکه بانکی 
اجرا کرد؟

یکی از قوانینی که سال گذشــته به تصویب مجلس 

رسید وقرار بود بعد از تائید شــورای نگهبان به اجرا 
برسد، حذف سود مرکب اســت. بر اساس این قانون 
در مورد بازپرداخت تسهیالت قرارداد اول برای بانک 

مبنا می شود و در سال پنجم یا دهم بازپرداخت وام، 
بخشی از قرارداد اول به حســاب آمده و جریمه های 
دیرکرد حذف می شود و عدد ســود ساالنه بانک هم 
اصالح می گردد و با ایــن روال در مجموع چهار برابر 
تعهــد وام گیرنده بــه بانک به یــک دوم آن کاهش 
 پیدا می کند. اما این قانون به تائید شــورای نگهبان 

نرسیده است.
ســود یا بهره مرکب )Compound Interest( به 
نوعی از ســود اطالق می گردد که برای محاسبه آن 
عالوه اصل سرمایه، میزان ســود حاصل از بهره های 
جمع شده از دوره های قبل ســپرده یا وام نیز اضافه 
می گردد. به تعبیری دیگر این ســود حاصله از اصل 
سرمایه به عالوه بر سود حاصل از سودهای قبلی که به 

آن  »سوِد سود« یا  »بهره بر سود« نیز گفته می شود.
بر اساس بند »و« تبصره ۱6 قانون بودجه سال ۱3۹۷، 
مطابق قرارداد اولیه تا پایان شــهریورماه ســال ۹۷ 
بخشش جرائم و سود مرکب تسهیالت تولیدکنندگان 
باید انجام می شــد که بانک ها به بهانــه ابهام در این 
مصوبه بــه اجرای آن تــن نداند و تنها بخشــودگی 
بدهی های تســهیالت زیر ۱۰۰ میلیون تومان را که 

پیش از این ابالغ شده بود اجرا کردند.

بی ثباتی های اقتصادی و عدم 
اطمینان بنگاه هــا از تداوم 
فعالیت های اقتصادی خود، 
باعث شده برخی از بنگاه ها 
استخدام نیروی موقت و پاره 
وقت را بر نیروی ثابت و دائم ترجیح دهند و این مقوله 
در کنار واهمــه ای که بنگاه هــا از پرداخت هزینه های 
دستمزد دارند، باعث پیچیده تر شدن معضل بیکاری 

برای متقاضیان کار شده است.
تازه ترین آمار مرکز آمار نشان می دهد ۱۰ درصد جمعیت 
شاغل، به دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، 
پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…( کمتر از ۴۴ ساعت 
در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. 

در حالی که معضل اشتغال ناقص باعث محرومیت نیروی 
کار از حق بیمه و مزایایی از این دست می شود. با این حال 
به اعتقاد کارشناســان اگرچه این امر به تضییع حقوق 
کارگران منتهی می شود اما بنگاه ها به دلیل افت تولید و 

افزایش هزینه ها نیز چاره ای جز آن ندارند.
عبور هزینه بنگاه ها از ۵۰ درصد و همچنین عجز بسیاری 

از بنگاه ها در پرداخت حق بیمه نیروی کار و دســتمزد 
مصوب، افق پیش روی بازار کار را پیچیده تر می سازد. 
این درحالیست که در همین شرایط مسئوالن وعده تک 

رقمی کردن نرخ بیکاری را می دهنــد و البته برخی از 
آمارها حکایت از کاهش بیکاران دارد.

بر اساس گزارش های موجود نتایج نیروی کار مربوط به 

فصل بهار، از کاهش نرخ بیکاری حکایت دارد و جمعیت 
بیکار کشور نیز 36۴ هزار و ۸۰۰ نفر نسبت به بهار سال 
گذشته کاهش پیدا کرده است. نرخ بیکاری با کاهش 
۱.3 درصدی از ۱۲.۱ درصد در بهار سال گذشته به ۱۰.۸ 
درصد در بهار امسال رسید؛ در مقابل به جمعیت شاغل 

کشور نیز 3۲۱ هزار و ۲۹3 نفر اضافه شده است.
اما کارشناسان معتقدند کاهش جمعیت بیکار در بهار 
امســال به دلیل رشد اشــتغال نبوده است بلکه ناشی 
از کاهش جمعیــت فعــال و ناامیــدی کارجویان از 

جست وجوی شغل است.
بر اساس بررسی های موجود روند ریزش نیروی کار بعد 
از سال ۹۰ شروع شده و با وجود رکود اقتصادی و افزایش 
نرخ تورم در دو سال اخیر تشدید هم شده است.  در همین 
رابطه مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در 
سال گذشته به لحاظ شرایطی که بر بنگاه های اقتصادی 
حاکم بود با افزایش ریزش نیروی انسانی در این بنگاه ها 

روبه رو بودیم. 
حال سوال و مسئله اساسی این اســت که با وجود ریزش 
نیروی کار در بنگاه ها، اشتغال موقت و یا ناقص چه تاثیری 
در بازار کار دارد؟ و از سویی چگونه می توان  شرایط بنگاه ها 

را به نفع اشتغال پایدار و جذب نیروهای ثابت، تغییر داد؟

»کسب و کار« فشار سود مرکب به بنگاه های کوچک  را  بررسی  می کند

مقاومت  بانک ها  برای حذف   سود  مرکب

»کسب و کار« بررسی می کند

کشش بنگاه ها به نیروی کار پاره وقت

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد
راه انــدازی ســامانه امالک و 

مستغالت تاپایان سال
رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه برای برقراری 
مالیات از خانه های خالی نیازمند سامانه امالک و 
مستغالت هستیم، گفت:وزارت راه و شهرسازی 
قول داده ســامانه مذکــور را تا پایان امســال 

راه اندازی کند.
به گزارش مهر، امیدعلی پارسا در رابطه مالیات 
بر خانه های خالی، اظهار داشت: برای وضع این 
مالیات، سامانه امالک و مستغالت باید توسط 
وزارت راه و شهرسازی راه اندازی می شد که قول 
داده اند این ســامانه را تا پایان امسال راه اندازی 

می کنند.
رئیس ســازمان امور مالیاتی افــزود: تا زمانی 
که ســامانه مذکور راه اندازی نشــود نمی توان 
به اطالعات دقیقی در رابطــه خانه های خالی 

دسترسی داشت.
وی ادامه داد: قرار است تا پایان سال زیرساخت 

اطالعاتی را تهیه کنند.
معاون وزیر اقتصاد در پاســخ به این سوال که 
در صورت عدم راه اندازی سامانه مذکور توسط 
وزارت راه و شهرسازی، آیا سازمان امور مالیاتی 
اقدامی انجام می دهد؟ گفت: این مساله تکلیف 
وزارت راه و شهرسازی است و ما راسا نمی توانیم 
در این رابطه اقدامی انجام دهیم و باید وزارت راه 
برای پیشــبرد این هدف، به تکلیف خود یعنی 

تهیه سامانه امالک و مستغالت عمل کند.
پارسا در واکنش به این سوال که آیا سازمان امور 
مالیاتی نمی تواند در این خصوص از سازمان ثبت 
و یا شهرداری ها اطالعات بگیرد؟ تصریح کرد: 
هدف ما پوشش سراسر کشور است از این رو باید 
یک سامانه جامع و کامل و به روز داشته باشیم 
که امیدواریم وزارت راه تا پایان سال به تکلیف 

خود عمل کند.
وی در رابطه با اینکه راه های فــرار مالیاتی در 
مورد خانه های خالی زیاد اســت، گفت: به این 
مساله واقف هستیم و می دانیم که نمی توان فرار 
مالیاتی را صفر کرد اما تالش می کنیم که امکان 

فرار مالیاتی را به حداقل برسانیم.

رشد شاخص بورس به مدد نفتی ها
 مقدار تقاضا نســبت به عرضه در بورس تهران  
روز یکشــنبه افزایش یافت و شــاخص کل با 
همراهی گروه نفتی ۲۱3۰ واحد رشد کرد و به 

این ترتیب قله ای جدید را به ثبت رساند.
به گزارش ایســنا، شــاخص کل بازده نقدی و 
قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۲۱3۰  واحد 
رشــد کرد و به رقم ۲۹6 هــزار و ۷3۲ واحدی 
رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با ۱۲۲۵ 
واحد افزایش تا رقم ۸۲ هــزار و ۱۱3 واحدی 

باال رفت.
شاخص آزاد شناور نیز بعد از ۲۵۷۰ واحد افزایش 
به عدد 33۷ هزار و ۹۴۹ واحدی رسید و شاخص 
بــازار اول و دوم هر کــدام ۹۴۲ و ۷۰۵۲  واحد 

رشد کردند.
پاالیش نفت تهــران، پاالیش نفت بندرعباس 
و پاالیش نفت تبریز هر کــدام به ترتیب 3۱۱، 
۱۹۴ و ۱6۴ واحد شاخص های بازار را به سمت 
باال هدایت کردند و در طرف مقابل گروه مپنا، 
فوالد مبارکه اصفهــان و مخابــرات ایران هر 
کدام به ترتیــب ۱۹۴، ۱۸۸ و ۱۷۰ واحد روی 

شاخص های بازار تأثیر کاهنده داشتند.
در گروه خودرو و ساخت قطعات ۷۱6 میلیون 
سهم به ارزش حدود ۱۹3 میلیارد تومان مورد 
دادوســتد قرار گرفت و بدین ترتیب بیشترین 

ارزش معامالت از آن این گروه شد.
برخی از ســهم ها روز یکشــنبه در این گروه با 
صف خرید روبرو بودند و اکثرا با رشــد قیمت 
روبرو شدند. در گروه محصوالت شیمیایی ۱۴۵ 
میلیون سهم به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان مورد 
دادوستد واقع شد. بیشتر سهم ها در این گروه 

کمتر از دو درصد نوسان قیمت را تجربه کرد.
فراورده های نفتی، کک و ســوخت هســته ای 
یک دست با رشــد قیمت مواجه شدند و جزو 
تأثیرگذاران روی شاخص های بازار بودند. در این 
گروه 6۰ میلیون سهم به ارزش حدود 6۸ میلیارد 

تومان دادوستد شد.
در بورس تهران تعداد نمادهای مثبت به ۲36 
و تعداد نمادهای منفی به ۱۱6 رســید، اما در 
فرابورس ایران تعداد نمادهای مثبت به ۱۱۵ و 

تعداد نمادهای منفی به ۸۴ رسید.
ارزش کل معامالت بورس تهــران رقم ۱۸۴۷ 
میلیارد تومان را تجربه کرد که این رقم ناشــی 
از دســت به دست شــدن ۴.۱ میلیارد سهم و 
 اوراق مالی بود. تعداد معامالت این بازار به عدد 

۴۷۲ هزار و ۵۷۹ رسید.

اخبار
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هیــات دولــت در جلســه روز یکشــنبه که 
به ریاســت حجــت االســالم والمســلمین 
حســن روحانــی برگــزار شــد، آئین نامــه 
اجرایــی اســتخدام معلمان حــق التدریس و 
 آموزشیاران نهضت ســوادآموزی را به تصویب 

رساند.
هیات وزیران در جلســه روز یکشنبه خود که 
به ریاست حجت االســالم والمسلمین حسن 
روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، آئین نامه 
اجرایــی اســتخدام معلمان حــق التدریس و 
آموزشیاران نهضت ســوادآموزی را به تصویب 

رساند.
اســتخدام افــراد مذکــور در ســقف ظرفیت 
تخصیص سالیانه استخدام از سوی سازمان امور 
اداری و استخدامی کشور و با شرط بکارگیری 
در مناطق کمتر توســعه یافته و بر اساس نیاز 
مناطق آموزش و پرورش استان مبتنی بر رشته 

و دوره تحصیلی، جنسیت و با توجه به سنوات 
خدمت و پــس از برگزاری آزمــون و طی دوره 
آموزش در دانشگاه فرهنگیان صورت می گیرد.

هیات دولت در ادامه، بــا تخصیص مبلغ ۲۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی 
از وقوع بحــران های پیش آمــده درخصوص 
آب در شهرســتان هــای آبادان، خرمشــهر و 
شادگان در استان خوزســتان و شور شدن آب 
رودخانه بهمنشــیر به عنوان تنها منبع تأمین 
آب نخیالت و نیز خســارات وارده به کشاورزان 
 در بخــش هــای زراعــی، باغــی و نخیالت، 

موافقت کرد.
بر این اســاس، مبلغ ۱۱۰ میلیــارد ریال بابت 
پاجوش های تازه کشت شده و تولید نخیالت و 
مبلغ ۹۰ میلیارد ریال برای میانکاری نخیالت 
)ســبزی، صیفی، یونجه( به سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان اختصاص می یابد.

معاون رئیس جمهور با اشــاره به کاهش ســقف 
بودجه ۹۸ بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی 
قوا تأکید کــرد جمع بندی الزم بــرای افزایش 
۵۰درصدی فوق العاده کارمندان صورت نگرفته 

است.
به گزارش تسنیم، محمد باقر نوبخت درمکاتبه ای با 
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به مصوبه 
سران قوا برای کاهش ســقف بودجه تأکید کرده 
است: "جمع بندی الزم برای افزایش فوق العاده های 
موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 

برای کارمندان صورت نگرفته است".
در این مکاتبه آمده است: بازگشت به نامه مورخ 
اول مرداد ماه متضمن  پی نوشت ریاست جمهوری 
مبنی بر رسیدگی  و اعالم نظر در خصوص اعمال 
افزایش ۵۰درصدی فوق العاده های موضوع فصل 
دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان 
حوزه  ستاد و زیرمجموعه وزارت کار به استحضار 

می رساند،؛ موضوع در کمیسیون امور اجتماعی 
و دولت الکترونیک هیئت دولت مطرح با عنایت 
به درخواست دستگاههای اجرایی متعدد در این 
خصوص مقرر شد ســازمانهای برنامه و بودجه و 
اداری و اســتخدامی در خصوص نحوه تأمین بار 
مالی کلیه کارکنان دســتگاههای اجرایی که از 
افزایش مذکور برخوردار نبوده اند پیشنهادات خود 
را ارائه نمایند. با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی مبنی بر کاهش سقف بودجه 
به 3۸6 هزار میلیارد تومان تا کنون جمع بندی الزم 

در این زمینه صورت نگرفته است.
 سقف منابع عمومی بودجه طبق مصوبه اسفند ماه 
مجلس شورای اسالمی ۴۴۹ هزار میلیارد تومان 
بوده است، بر این اساس ســقف بودجه با مصوبه 
سران قوا به 3۸6 هزار میلیارد کاهش یافته یعنی 
بودجه دولت با تنزل 63 هــزار میلیاردی همراه 

شده است.

در جلسه هیأت دولت به ریاست رئیس جمهوری صورت گرفت

تصویب آیین نامه استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت
محمد باقر نوبخت تاکید کرد

کاهش سقف بودجه به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکشنبه ۱۷ شهریور۹۸ به ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار 

تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۲۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۰۷ دالر و ۳۰ سنت و هر 
گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۱۵ هزار و ۵۳۰ تومان است. شایان ذکر است، علیرغم تعطیلی بازار تهران در هفته جاری، سایت رسمی اتحادیه طال و جواهر تهران، به روز رسانی می شود.

هزینه تراشی سود مرکب برای صنایع
مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی

یکی از مهم ترین مشکالت صنایع و به ویژه بنگاه های کوچک سود مرکب اســت؛ چرا که بدهی های آنها را مضاعف کرده و آنها را همیشه بدهکار شبکه بانکی نگه می دارد. از آنجایی که تورم تولید باال رفته و هزینه ها 
چندبرابر شده است، سود مرکب نیز هزینه ای جدید برای بنگاه ها ایجاد می کند. این در حالی است که نظام بانکی نه رقم تسهیالت تولید را افزایش داده  و نه از نرخ سود تسهیالت بانکی کم کرده است. با این اوصاف اکثر 
تولیدکنندگان واقعی از دریافت تسهیالت بانکی واهمه خواهند داشت. به عبارتی برای تولید دریافت تسهیالت دیگر به صرفه نخواهد بود.در مقابل اما افرادی که با تقاضایی غیر از تولید تسهیالت دریافت می کنند و یا 
نیت های سوداگرایانه دارند، زیان کمتری خواهند دید. بسیاری از تولیدکنندگان در وضعیت فعلی قادر به انجام به موقع تعهدات خود  در قبال بانک ها نیستند و این موضوع باعث افزایش جرایم بانکی برای تولیدکننده 
و نرخ سود می شود که پرداخت آن در توان تولید نیست. به نظر می رسد بانک ها حداقل باید با راستی آزمایی تولیدکنندگانی که از شبکه بانکی تسهیالت دریافت کرده اند، مانع از فشار این جرایم به بانک ها شوند. در این 
صورت شاید نیازی به دریافت سود مرکب از تولیدکنندگان برای تامین منابع بانک ها نباشد. چرا که فشار حاصل از کوتاهی متقاضیان کاذب تسهیالت بانکی گاها بیش از فشاری است که بابت بدهی های تولیدکنندگان 

به سیستم بانکی وارد می شود.

ناتوانی بنگاه ها در جذب نیروی تمام وقت
محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی

بزرگ ترین مشکل اقتصاد کشور بی ثباتی و نبود امنیت اقتصادی هم برای بنگاه ها و هم برای کارگران است. پیش بینی ناپذیری اقتصاد موجب می شود  بنگاه ها ریسک افزایش تولید را متقبل نشده و بر همین اساس تا جای امکان از ایجاد هر 
گونه تعهد جدید برای خود در قبال نیروی کار امتناع ورزند. با توجه به افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها که البته خارج از توان بنگاه هاست، بسیاری از بنگاه ها برای پایداری خود ناگزیر از کاهش میزان استخدامی ها  و جذب کارگران هستند. 
ضمن آنکه نیروهای سابق بنگاه ها نیز به دلیل این مشکالت ریزش داشته اند. حداقل کاری که بنگاه ها می توانند انجام دهند، حفظ نیروهای سابق و یا جذب نیرو با حقوق کمتر و یا با شرایط ساده تر است. برای مثال برخی از بنگاه ها نیرو 
استخدام می کنند. اما حاضر به پرداخت حق بیمه کارگر نیستند و یا پرداخت حق بیمه را منوط به کاهش دستمزد کارگر می دانند. از طرفی تمایل دارند از نیروهای پاره وقت و موقت استفاده کنند، تا مسئولیت کمتری در قبال آنها داشته 
باشند. از سویی توان مالی برخی از بنگاه ها در همین حد است. یعنی بسیاری از بنگاه ها قادر به پرداخت هزینه های دستمزدی و جذب نیروی تمام وقت نبوده و بر همین اساس با نیروی پاره وقت امور خود را انجام می دهند. از آنجایی که توقع 
و انتظار از بنگاه های اقتصادی در این شرایط به بازار کار صدمه می زند و بنگاه ها را در معرض ورشکستگی قرار می دهد؛ باید از طریق مشوق های دولتی از بنگاه ها و به تبع آن نیروی کار حمایت کرد. از جمله این مشوق ها، مشوق های مالیاتی، 

بیمه ای و همچنین کاهش هزینه های جانبی بنگاه ها مثل آب، برق، گاز و... است. الزم است دولت در این شرایط  به  بنگاه هایی که به  باالی ۱۰ نفر شاغل دارند، سوبسید بدهد.
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بي شك دولت ها در حمايت از اكوسيستم استارت آپي و پيشرفت استارت آپ ها نقش مهمي دارند. در اين مطلب قصد داريم 
به بررسي چندين اقدام مهم دولت ها براي حمايت از اكوسيستم استارت آپي بپردازيم. زماني كه با مديران استارت آپي، 
منتورها، بنيان گذاران، سرمايه گذاران، شتاب دهنده ها، كارآفرينان و اعضاي تيم هاي استارت آپي و ساير افراد درگير در 
اين اكوسيستم صحبت مي كنيد، همه آنها ابتدا به حمايت هاي دولتي در مسير راه اندازي و پيشرفت اشاره مي كنند و سپس 
به مشكالتي چون سنگ اندازي هاي گاه وبيگاه براي دريافت انواع مجوز، فيلترينگ بي دليل و… مي پردازند. شتاب دهنده 
استارت آپ يارد در پراگ يكي از فعاالن حوزه كســب وكار در جمهوري چك است. لويد والدو )Lloyd Waldo( مدير 
آمريكايي انجمن اســتارت آپ يارد )Startup Yard( در پراگ، پايتخت جمهوري چك در يك مقاله  جامع به5 كاري 

پرداخته است كه دولت ها بايد براي اكوسيستم استارت آپي انجام دهند. 

۱- شروع برابر
از آنجايي كه مي خواهيم در اين مطلب نگاهي عميق و جامع به وضعيت اكوسيستم استارت آپي داشته باشيم، بنابراين 
نگاه ما به تمام اروپا خواهد بود. چندي پيش رئيس جمهوری فعلي اسلواكي از سال ۲۰۱۴ تاكنون و از مديران استارت  آپي 
جمهوري چك در مصاحبه با من اعالم كرد: »شايد ثبت شركت در كشور چك نسبتا ساده باشد، ولي از نگاه من به عنوان 
شريك Credo Ventures، اين ادعا به اين معني نيســت كه حكومت فعلي مردم را براي راه اندازي كمپاني و كسب و 
كارهاي جديد تشويق مي كند.« ثبت شركت زماني ساده است كه مواجهه با ساختارهاي شركتي كار هر روز شما باشد. 
ثبت شركت در جمهوري چك همچنان فرايندي زمان بر است و به كاغذبازي، دريافت امضاهاي زياد، ثبت در دفاتر اسناد 
رسمي، افتتاح حساب بانكي، داشتن كارت شناسايي و تاييد هويت و مراجعه حضوري به ادارات و دپارتمان هاي مختلف 
نياز دارد. در مقابل تمام مراحل ثبت شــركت در انگلســتان به صورت الكترونيكي انجام مي شود و تحت حمايت كامل 
دولت اين كشور است. از اين بهتر، تاسيس شركت در استوني، يكي از پيشگامان دنيا در نوآوري هاي مربوط به كارآفريني 
ديجيتال است كه تنها در چند دقيقه مي توانيد كمپاني خود را ثبت كنيد. در دنياي استارتاپ ها، بهايي كه بابت شكست 
مي پردازيم، ميزان ميل و رغبت ما براي خطر كردن را نشان مي دهد. ما بايد بيشتر ريسك پذير باشيم و بيشتر مواقع بايد 
تالش كنيم هزينه هاي شكست را كاهش دهيم. براي راه اندازي يك كسب و كار بايد چارچوبي واحد در تمام اروپا اجرا شود 
تا كمپاني هاي مختلف در هر كدام از كشورهاي اروپايي بتوانند در يك محيط قانوني واحد و در كوتاه ترين زمان ممكن، 

كسب و كار خود را راه اندازي كنند. 

۲- انگيزه هايي براي سرمايه گذاري
اكوسيستم هاي استارت آپي به آن دسته از سرمايه گذاران فرشته و سرمايه گذاران خطرپذيري متكي است و با آنها رشد 
مي كند كه از خطرات آگاه هستند. ما بيشتر مي خواهيم درباره نااميدي سرمايه گذاران جمهوري چك صحبت كنيم كه به 
محافظه كاري مشهور هستند. در حالي كه ممكن است اين ادعا گاهي اوقات صحت داشته باشد، بر كسي پوشيده نيست 
كه جمهوري چك نسبت به همسايگاني چون آلمان يا فرانسه سهم كمتري از اين نوع سرمايه گذاري ها دارد. سيستم فعلي 
استارت آپ ها را مجبور مي كند خودشان دنبال جذب سرمايه  و پيدا كردن سرمايه گذار خصوصي باشند؛ اما همان طور كه 
Ondrej Krajick در مصاحبه اخيرش با من اشاره كرده، مسيري كه در پيش گرفته شده اشتباه است: »بارها و بارها 
براي ما پيش آمده كه براساس چشم انداز كمپاني ها مي بينيم واقعا به درگيرشدن ما نيازي ندارند و بيشتر به دنبال شريك 
دولتي براي سرمايه گذاري هســتند. من چنين ترتيبي از وضع قوانين را قبول ندارم.« دولت نبايد در جايگاهي باشد كه 
تشخيص دهد كدام استارت آپ ها مستحق دريافت سرمايه  هستند. اين كار باعث مي شود كمپاني هايي بسازيم كه دنبال 
جذب سرمايه باشند؛ چراكه به جاي متقاعد كردن مشتريان براي خريد محصوالت يا متقاعد كردن سرمايه گذاران براي 
سرمايه گذاري، مي توانند به خوبي دولت را براي جذب ســرمايه  راضي كنند. ايجاد محرك هاي اجتماعي و استخدامي 
يكي از اقدامات دولت ها براي بهبود شرايط كسب وكار استارت آپي است. در عوض، دولت بايد با برنامه هاي انگيزشي مانند 
اختصاص بودجه به تمام استارت آپ ها، از سرمايه گذاران حرفه اي و شناخته شده حمايت كند. براي جذب سرمايه گذاران 

جديد و افزايش ميزان حضور افراد سرمايه دار در حوزه تكنولوژي )فناوري( 
بايد استارت آپ ها در طبقه بندي هاي مشــخصي دسته بندي شوند و 

ميزان سرمايه سرمايه گذاران كه در استارت آپ ها هزينه مي شود، 
معاف از ماليات باشد. 

۳- محرك هاي اجتماعي و استخدامي
دولت بايد با تســهيل شــرايط خروج از محيط هاي شركتي 
و رســمي و كاهش هزينه هاي ملحق شــدن به يك گروه 
اســتارت آپي، باعــث ايجــاد انگيـــــزه در اكوسيســتم 
استارت آپ ها شود. دولت مي تواند با اختصاص يارانه به بخش 
سالمت و بيمه اجتماعي براي استارت آپ ها، كمك كند تا آنها 
بتوانند در نخستين سال هاي فعاليت خود، كارمندان مورد 
نظرشان را جذب كنند. اين كار به استارت آپ ها كمك مي كند 

تا هزينه هاي استخدام نيرو را حذف و به جاي آن، اين هزينه ها را 
صرف كارمندان كنند. از طرف ديگر كمپاني هاي كوچك را ملزم 

مي كند تا از بيمه كردن خويش فرما كه مدير صرفا تمام هزينه هاي 
بيمه اجتماعي و درمان خودش را مي پردازد دســت بكشند و امنيت 

شغلي بيشتر شــود. در حال حاضر بســياري از كمپاني هاي كوچك از 
سيستم بيمه خويش فرما سواستفاده مي كنند؛ چراكه هزينه هاي استخدام 

مستقيم نيرو به شدت باالست. 

۴- پذيرش مهاجران
شتاب دهندگان در كشوري چون آمريكا كه اتفاقا مهاجرت به آنجا خيلي هم ساده 

نيست، ظرف دو هفته براي تيم بازديدكنندگان و استارت آپ ها ويزا مي گيرند، اما اين 
زمان به طور متوسط براي استارت آپ يارد حدود ۲ ماه است. عالوه بر اين، كمپاني هايي 
كه توســط خارجي ها ثبت مي شوند هميشــه با چالش هاي بي دليل مديريتي مواجه 
هستند. درســت اســت كه بايد حساســيت به خرج دهيم اما بايد از طرف ديگر براي 

جذب و حفظ استعدادها ديگر برنامه هاي سفت وســخت داشته باشيم. همچنين دولت 
بايد دسته بندي ويژه اي براي ويزاي كارآفريني به استارت آپ هايي اختصاص دهد كه روي 

آنها سرمايه گذاري شده است و در حال رشد هستند. ضمن اينكه بايد اين استارت آپ ها محل 
فعاليت خود را در جمهوري چك انتخاب كرده باشند. 

۵- آموزش )تحصيالت( و زبان انگليسي
مهارت هاي زبان انگليســي معيار كليدي در اقتصاد رقابتي است. اقتصاددانان اعالم كرده اند 
يادگيري و تسلط به زبان دوم باعث مي شــود ميزان در آمد افراد بريتانيايي در طول زندگي 
۴ درصد بيشتر شود. با اينكه تحقيقات مشــخصي در اين زمينه انجام نشده است، اما برخي 
شواهد مي گويند كه تسلط به زبان انگليسي براي گويشگران غيربومي مي تواند ميزان درآمد 

بالقوه آنها را به طور متوســط تا ۳۰ درصد افزايش دهد. ناگفته نماند در صنعت آي تي اين ميزان به 
مراتب بيشتر خواهد بود. 

۵  كاري كه دولت ها بايد براي يك اكوسيستم استارت آپي انجام دهند

ضریب حق بيمه استارت آپ ها 
به زودي مشخص مي شود

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با تاكيد بر اينكه 
شركت خدمات ماشيني تامين زمينه همكاري با 
اســتارت آپ ها را فراهم مي كند و فرايند اجرايي 
همكاري با اســتارت آپ ها در اين شركت تسهيل 
مي شود، گفت: »از شتاب دهنده ها دعوت مي كنيم 
در خدمات نوين تامين اجتماعي به ما كمك كنند 
و از شركت خدمات ماشــيني نيز مي خواهيم كه 
زمينه را فراهم كند.« مصطفي ســاالري رويكرد 
سازمان تامين اجتماعي را اصالح و تغيير رويه ها 
در برابر كســب وكارهاي نوين دانســت و گفت: 
»اســتارت آپ ها براي رفع مشــكالتي كه مطرح 
مي كنند، پيشنهاد ارائه دهند.« مديرعامل سازمان 
تامين اجتماعي با اشاره به برخي مسائل مطرح شده 
از سوي فعال حوزه استارت آپ ها، گفت: »بخشي 
از مســائل و معضالت با اصــالح رويه هاي اداري 
قابليت رفع دارنــد و درباره مشــكالت عميق تر 
نيز مي توان با همكاري مشــترك به راه حل هاي 
منطقــي رســيد. رويكــرد تامين اجتماعي اين 
اســت كه در ارائه خدمات به فعاالن استارت آپي 
انعطــاف الزم به خرج دهيم و تــا جايي كه قانون 
اجازه مي دهد، با دقت و ســرعت عمل موانع را از 
پيش رو  برداريم.« ساالري درباره ضرايب حق بيمه 
استارت آپ ها و شركت هاي حوزه فناوري اطالعات 
و ارتباطات گفت: »براي حل مشكالت اين حوزه 
در حــال تجميع بخشــنامه هاي مختلف مربوط 
به ضرايب حق بيمه با مشــاركت فعــاالن حوزه 
استارت آپ و كســب وكارهاي نوپا و دانش بنيان 
هستيم كه با تكميل فرايند تجميع، طي ماه هاي 
آينده نتيجه كار ابالغ مي شود.« ساالري با تاكيد 
بر اينكه ســازمان تامين اجتماعي آماده افزايش 
خدمت رساني به كسب وكارهاي نوپا و استارت آپي 
اســت، گفت: »تا آنجا كه در حيطه اختيار و عمل 
مديريت ســازمان باشد، خواســته ها و مطالبات 
ذي نفعان و جامعه هدف خــود را اجرايي مي كند 
و در صورت نياز نيز براي تســهيل خدمت رساني 
به اين گروه از شــاغالن مجوزهاي قانوني را اخذ 
مي كنيــم.« وي ادامــه داد: »تامين اجتماعي در 
زمينه سخت افزاري مشــكلي ندارد، اما در زمينه 

نرم افزاري و رفتاري نيازمند بهبود و ارتقاست.«

خبر مهارت هاي مديريتي

پيگماليــون افســانه اي يوناني اســت كه براســاس آن 
مجسمه سازي به نام پيگماليون مجسمه زني زيبا را مي سازد 
و خود آن از ساخت آن به شگفت می آيد. به تدريج احساس 
كرد كه از سختي سنگ مجسمه كاسته مي شود و مجسمه 
نرم تر و نرم تر مي شــود و در نهايت مجسمه به صورت يك 
انسان در مي آيد. اين افسانه نشان مي دهد كه پيگماليون نه 
عاشق آن مجسمه، بلكه عاشق تصويري كه از او در ذهنش 
ساخته بود مي شود. جرج برنارد شــاو، نويسنده ايرلندي 
براساس اين افسانه نمايشنامه پيگماليون را نوشت كه در 
آن يكي از شخصيت هاي داستان جمالت زيبايي را بر زبان 
مي آورد: »تفاوت يك بانو و يك دختر خدمتكار در اين نيست 
كه آنها چگونه رفتار مي كنند، بلكه تفاوت در اين است كه با 
آنها چگونه رفتار مي شود. براي پروفسور، من هميشه يك 

خدمتكار هستم، چون هميشه با من مثل يك دختر خدمتكار 
رفتار كرده و مي كند. اما من مي دانم براي تو مي توانم يك 
بانوي متشخص باشم، چون تو هميشه با من مثل يك بانو 
رفتار كرده اي.« پيگماليون به عنوان نمادي از تاثير انتظار بر 
 Pygmalion( واقعيت شناخته شده است. اثر پيگماليون
effect( يك پديده روانشناختي است كه مي گويد: »افراد 
نسبت به سطح انتظارات ديگران از خودشان، واكنش هاي 
مستقيم نشان مي دهند و بر مبناي اين انتظارات و ذهنيت ها، 
تغيير مي كنند. اين يعني هنگامي كه شما از فردي انتظاري 
داريد، اين انتظار شما، در نهايت منجر به توسعه توانمندي  
متناسب با انتظار شما در آن فرد مي شود. اثر پيگماليون در 
كسب و كار، در رفتار سازماني، ارتباط با ديگران، تدريس و 
زندگي شخصي بسيار كاربرد داشته و موثر است. نتايج مهم 

اثر پيگماليون عبارتند از: ۱- انتظارات فرد تاثير ويژه اي بر 
رفتارش دارد. ۲- رفتار فرد بر رفتار افراد ديگر موثر اســت. 
۳- رفتار ديگران انتظارات فرد را تحكيم مي بخشد. تحقيقات 
مشابه اي در حوزه ها و فعاليت هاي ديگر نشان داد كه انتظارات 
باالي مديران به سطح موفقيت و بهره وري بيشتر كارمندان 
منجر مي شود. براساس اثر پيگماليون، مديران بايد بدانند كه 
موفقيت و رشد كارمندان فقط به شرايط كار و توانمندي ها 
و صالحيت فرد بستگي ندارد. بنابراين مديران بايد هميشه 
كارمندان شان را باور داشته باشــند. آنها بايد از كارمندان 
انتظارات بااليي با بهترين نتايج را داشته باشند. چراكه در اين 
صورت، كارمندان اين باور را احساس و سعي مي كنند بهترين 
مهارت ها و توانايي هاي شان را نشان دهند كه انتظارات مدير 

برآورده شود. 

اثر پيگماليون در مديريت
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براي موفق شــدن، بايد قلب خود را در كسب وكارت و 
كسب وكار خود را در قلبت داشته باشي. 
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معاون صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري:
امسال 2700 ميليارد تســهيالت به شركت هاي 

دانش بنيان پرداخت مي شود
معاون توســعه صندوق نوآوري و شكوفايي رياســت جمهوري اعتبار امسال براي 
پرداخت تسهيالت به شركت هاي دانش بنيان را ۲۷۰۰ ميليارد تومان اعالم كرد و 
افزود: مشكلي در پرداخت تسهيالت درخواستي شركت ها نداريم. به گزارش ايسنا، 
سياوش ملكي فرد با اشاره به راه اندازي صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري 
از ســال ۱۳۸۹، از تغيير هيات عامل اين صندوق در سال گذشته خبر داد و افزود: 
اين هيات عامل سومين هيات عامل صندوق محسوب مي شود و پيرو اين تغييرات، 
رويكردهاي كلي صندوق و نيز خدمات آن دچار تغييرات شده و خدمات جديد به 
صندوق اضافه شده است. وي افزود: جهت آشنايي شركت هاي دانش بنيان با خدمات 
جديد برنامه هاي مختلفي از جمله برگزاري جلسات متعدد با روساي پارك هاي علم 
و فناوري، انجام سفرهاي استاني و برگزاري جلسه با مديران شركت هاي دانش بنيان 
و... در نظر گرفته شده است و از طرفي با توجه به افزايش روزانه شركت هاي دانش بنيان 
نيز به نظر مي رسد اين برنامه ريزي ها براي معرفي هرچه بهتر و بيشتر خدمات صندوق 
ضروري است. اين مسئول با اشــاره به خدمات متنوع صندوق نوآوري و شكوفايي 
رياست جمهوري، شاخص ترين خدمت آن را پرداخت تسهيالت عنوان كرد و افزود: 
در حال حاضر با توجــه به اعتبارات خوبي كه صندوق در اختيار دارد مشــكلي در 
پرداخت تسهيالت به شركت هاي دانش بنيان نداريم. وي ابراز اميدواري كرد: امسال 
حدود ۲۷۰۰ ميليارد تومان به شركت هاي دانش بنيان تسهيالت پرداخت شود. به 
گفته معاون توسعه صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري سقف تسهيالت 
پرداختي اين صندوق به شركت ها حدود 5۰ ميليارد تومان بوده كه رقم پرداختي آن 
با توجه به سابقه شركت، نوع طرح و نياز شركت متغير است. ملكي فرد با اشاره به تبادل 
اين صندوق با صندوق هاي پژوهش و فناوري در استان ها گفت: در حال حاضر ۲۰ 
صندوق پژوهش و فناوري در كشور فعال است كه تالش شده تا اين صندوق واسطه اي 
ميان صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري و شركت هاي دانش بنيان شوند، 
به طوري كه شركت ها بتوانند به راحتي تسهيالت كمتر از 5۰۰ ميليون تومان را از 
طريق اين صندوق ها در استان خود دريافت كنند. وي افزود: امسال حدود ۱5۰۰ 
ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت تسهيالت به شركت هاي دانش بنيان در اختيار اين 
صندوق ها قرار گرفته است. ملكي فرد يادآور شد: ظرف يك ماه آينده اتصال صندوق 
نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري با صندوق پژوهش و فناوري استان كرمانشاه 
نيز برقرار شده و مديران شــركت هاي دانش بنيان اين استان مي توانند تسهيالت 
كمتر از 5۰۰ ميليون تومان را با مراجعه به اين صندوق دريافت كنند. وي با اشاره به 
نظارت كامل و رصد فعاليت شركت هاي دانش بنيان پس از دريافت تسهيالت، گفت: 
تسهيالت طي چند مرحله پرداخت مي شود و هر مرحله بعد از انجام اقداماتي از سوي 
شركت قابل پرداخت است و در نهايت وضعيت كلي فعاليت شركت رصد مي شود تا 

اين تسهيالت منجر به توسعه فعاليت هاي شركت هاي دانش بنيان شود. 

با سهم ۱۵  درصدی از كل قراردادها
خانه های 300 تا ۴50 ميليونی در صدر معامالت 

مرداد قرار گرفتند
در شرايطی كه حدود ۸۰ درصد فايل های عرضه موجود در بازار مسكن به آپارتمان های 
باالی يك ميليارد تومان اختصاص دارد در مردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۶5 درصد معامالت به 
خانه های كمتر از ۱.۲ ميليارد تومان اختصاص داشت؛ در اين بين آپارتمان های ۳۰۰ تا 
۴5۰ ميليون تومان در صدر قراردادهای خريد و فروش قرار گرفتند.به گزارش ايسنا، رابطه 
معكوس عرضه و تقاضا نمود خود را در آستانه ورود بازار مسكن به ركود سه تا چهار ساله  
نشان داد. شرايط فعلی بازار نشان می دهد ركود تورمی كه از آذرماه ۱۳۹۶ آغاز و تا تيرماه 
۱۳۹۸ ادامه داشته جای خود را به ركود غيرتورمی داده است. مردادماه ۱۳۹۸ نسبت به 
ماه مشابه سال قبل معامالت ۷۳ درصد كاهش و قيمت ۷5 درصد افزايش يافت. با اين 
حال شاخص بانك مركزی از كاهش ۲.۴ درصدی قيمت نسبت به ماه قبل حكايت دارد.

خانه های ميلياردی باد می خورند
يك اشتباه محاسباتی در زمان رونق ساخت و ساز بازار آپارتمان های بزرگ متراژ، لوكس 
و نيمه لوكس را دچار ركود كرد. حجم سنگين سرمايه گذاری بر روی اين نوع واحدها كه 
بين سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ صورت گرفته به كسادی پنج ساله بازار فروش واحدهای 
لوكس در بين سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ منجر شــد. با اين حال اين نوع آپارتمان ها از 
رونق نصفه و نيمه واحدهای ميان متراژ و ارزان قيمت در سال ۱۳۹۷ بی نصيب بودند. 
با اين كه خانه های ميلياردی، آگهی های فروش ملك را قبضه كرده اند واحدهای كمتر 
از ۱.۲ ميليارد تومان ســهم ۶5 درصدی از معامالت مسكن شــهر تهران در مردادماه 
۱۳۹۸ داشتند. هم چنين در مردادماه ۱۳۹۸ بيشترين قراردادهای خريد و فروش در 
واحدهای ۳۰۰ تا ۴5۰ ميليون تومان منعقد شد كه سهم ۱5 درصدی از معامالت را به 
خود اختصاص دادند. رتبه دوم به آپارتمان های ۴5۰ تا ۶۰۰ ميليون تومان با ۱۲.۳ درصد 
مربوط شد و خانه های ۶۰۰ تا ۷5۰ ميليون تومان با ۹.۴ درصد از كل معامالت شهر تهران 

رتبه سوم را به دست آوردند.
تهرانی ها به خانه های كوچك تر رو آورده اند

آن طور كه بانك مركزی گزارش داده، توزيع فراوانی تعداد واحدهای مسكونی معامله 
شده بر حسب زيربنا در مردادماه ۱۳۹۸ نشان می دهد بيشترين سهم از معامالت به 
واحدهای مسكونی 5۰ تا ۶۰ متر مربع با ســهم ۱5.۹ درصد اختصاص داشته است.  
مردادماه سال گذشته اين سهم به خانه های ۶۰ تا ۷۰ متر مربع اختصاص داشت. امسال 
اما اين دسته از آپارتمان ها با سهم ۱۳.۴ درصد به رتبه دوم معامالت تنزل كرده اند و 
واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متر با سهم ۱۲.۱ درصد در رتبه سوم قرار دارند. در مردادماه ۱۳۹۸ 
واحدهای مسكونی با سطح زيربنای كمتر از ۸۰ متر مربع 55.۹ درصد از معامالت انجام 

شده را به خود اختصاص دادند.
رشد فروش خانه های قديمی

افت توان مالی طرف تقاضا، منحنی فروش خانه های قديمی را صعودی كرده است. 
مردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر 5۸.۲ درصد قراردادهای خريد و فروش به خانه های بيش از پنج 
سال ساخت مربوط شد؛ در حالی كه شش ســال قبل يعنی سال ۱۳۹۲ اين گروه  از 

آپارتمان ها حدود ۴۱ درصد قراردادها را در بر می گرفتند.
بيشترين معامالت در قيمت های زير شاخص كل

از سوی ديگر واحدهای مسكونی  در دامنه قيمتی ۹ تا ۱۰.5 ميليون تومان به ازای هر 
متر مربع با سهم ۱۰.۹ درصد بيشترين تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص 
داده اند و دامنه قيمتی ۶ تا ۷.5 ميليون و ۷.5 تا ۹ ميليون تومان به ترتيب با اختصاص 
سهم ۱۰.۶ و ۱۰.5 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در اين ماه 5۸.۷ درصد 
واحدهای مسكونی با قيمتی كمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكونی شهر 

تهران )۱۳.۰۳ ميليون تومان( معامله شده اند.
كوچ سرمايه ها از بازار مسكن

نقدينگی موجود در بازار مسكن هر ماه كمتر می شــود. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد 
مسكن در پنج ماهه نخست امسال حجم نقدينگی بازار مسكن شهر تهران به ۳۲ هزار 
و ۴۷۰ ميليارد تومان رسيده كه نســبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.5 درصد كاهش 
داشته است. اما آن چه كه چشم انداز اين بازار را نااميدكننده تر نشان می دهد آن است 
كه در مردادماه امسال ارزش معامالت 5۶ درصد نسبت به مردادماه سال قبل افت كرده 
است.تحوالت قيمت نيز بر اساس آمار دفتر  اقتصاد مسكن نشان می دهد شاخص نقطه 
به نقطه ۷۷.5  درصد افزايش داشته اما ميانگين رشد دوازده ماهه منتهی به مردادماه 
۱۳۹۸ در شهر تهران تنها 5 درصد بوده اســت. به طوری كه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۸ 
بيشترين رشد معادل ۱۱.۴ درصد و در مردادماه ۱۳۹۸ كمترين رشد معادل ۳.۱- درصد 

را تجربه كرده است.'
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ادامه سرمقاله
داخلي را توسعه مي دهند. هر اندازه وابستگي به واردات 
كمتر و رشد توليد داخلي بيشتر شود ارتقاي اقتصادي 
را خواهيم داشــت. با اين حركت ارزش پول ملي كشور 
را كه امروز در برابر اكثر ارزهاي جهاني كاهش پيدا كرده 
بازمي گردانيم. توليدكننده امروز دستش خالي است و با 
كمترين ظرفيت به توليد مي پردازد. مشكالت اقتصادي 
نيز مزيد بر علت و موجب شده تا حداقل حمايت از توليد نيز 
متوقف شود. از طرف ديگر نقدينگي در بازار سرگردان شد و 

به دليل افزايش نقدينگي بازارهاي كاذب شكل گرفتند تا 
اين سرمايه صرف فعاليت در آن بازارها شود. در حالي كه 
نقدينگي بايد به ســمت توليد هدايت مي شد به سمت 
اين بازارها رفت و دست توليد خالي ماند. اين اتفاقات در 
حالي افتاد كه رونق توليد، انعطاف پذيري سياست هاي 
اقتصادي دولت براي كنترل تبعات ناشــي از مشكالت 
ساختاري اقتصاد ايران نظير رشد باالي حجم نقدينگي و 

كاهش ارزش پول ملي در شرايط امروز تحريم هاي كنوني 
را تقويت مي كند و بايد براي اين بخش بيشتر از قبل توجه 
و حمايت صرف كرد. از طرف ديگر در كشور با افزايش نرخ 
تورم روبه رو هستيم كه رونق توليد مي تواند از عميق تر 
شــدن ركود تورمي در اقتصاد ايران جلوگيري كند. اين 
مزيت رونق توليد در كنار ديگر امتيازاتي كه براي اقتصاد 
دارد مي تواند از تورم بكاهد و رشد اقتصادي را افزايش دهد. 

امروز عميق شدن ركود تورمي تبعات زيادي براي كشور 
داشــته كه افزايش بيكاري، كاهش قدرت خريد مردم، 
كاهش ارزش پول ملي، گراني و... از جمله آنهاســت. به 
همين دليل بايد به سمت تغيير و اصالح سياست هاي ارزي 
برويم. سياست گذاران ارزي كشور بايد اختصاص ارز براي 
كاالهاي وارداتي اعم از سرمايه اي، واسطه اي و مصرفي را 
با رونق توليد ملي همسو كنند و بنگاه هاي توليدي نيز 
از طريق افزايش بهــره وري از التهاب بيش  از حد قيمت 

كاالهاي داخلي بكاهند. 

تبعات عميق تر شدن ركود تورمي


	page 1
	page 3
	page 2
	page 8



