
دولت دوازدهم عزم خود را بــراي حذف قبوض كاغذي جزم كرده اســت و 
در حالي كه از ابتداي مهرماه ســال جاري براي مشتركان برق قبض كاغذي 
صادر نخواهد شــد، پاي قبوض كاغــذي آب نيز به اين ماجرا باز شــده و به 
 نظر مي رســد اين قبوض هم به زودي كوله بار خــود را از زندگي مردم جمع 

خواهند كرد.
 اواخر پاييز سال گذشــته بود كه محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات، از صرفه جويي ۱۴۴۰ ميليارد توماني در صورت حذف قبوض 
كاغذي آب، برق، گاز و تلفن خبر داد و گفت: با اين صرفه جويي مي توان كارهاي 
بزرگي به نفع مردم انجام داد و ذهن مردم را بايد نسبت به هدررفت اين منابع 
حساس كرد. آمارها حاكي از آن است كه ۳۵ ميليون كنتور برق، حدودا همين 
تعداد كنتور آب و ۲۰ ميليون كنتور گاز وجود دارد و برآوردها نشان مي دهد 

۱.۴۴۰ ميليارد تومان براي قبوض خدماتي هزينه مي شود. 

در حالي كــه به گفتــه آذري جهرمي، ظرفيــت كامل دولــت الكترونيكي 
 فراهــم اســت كــه تمــام ايــن قبــوض را بــه صــورت الكترونيكــي

 صادر كند.
 در ايــن راســتا وزارت نيــرو كمر همــت به حــذف قبوض كاغــذي برق 
بســت و اعالم كرد از ابتــداي مهرماه قبض كاغــذي برق صــادر نخواهد 
شــد. شــركت توانير نيز راه هايي را به مــردم معرفي كرد تــا از طريق آنها 
 اطالعات خــود را براي دريافــت اطالعات قبض برق از طريــق پيامك ثبت

 كنند. 
طبق آخرين آمار وزارت نيرو، نيز از ميان ۳۶ ميليون مشــترك برق كشــور 
تاكنون اطالعات حدود ۳۲ ميليون مشــترك براي حــذف قبوض كاغذي 
جمع آوري شده اســت. به عبارت ديگر اطالعات حدود ۹۰ درصد مشتركان 
برق كشــور براي حذف قبوض كاغذي در سامانه ثبت شده است كه براساس 

ارزيابي صورت گرفته ايــن رقم تا پايان شــهريورماه بــه ۹۸ درصد خواهد 
رسيد. همچنين بين ۷۰ تا ۹۰ درصد مشــتركان در استان هاي خوزستان، 
ســمنان، گلســتان، مازندران، قم، البرز، قزوين، تهران، اردبيل، آذربايجان 
شرقي و غربي، همدان، لرستان، بوشــهر و كهگيلويه و بويراحمد به اين طرح 
 پيوسته اند و اين ميزان در اســتان هاي ايالم، كرمانشاه، مركزي و كالن شهر 

مشهد ۵۰ تا ۷۰ درصد است. 
براســاس اين گزارش، حذف قبوض كاغذي آب گام ديگر وزارت نيرو در اين 
راستاســت و آخرين اخبار حاكي اســت كه طرح حذف قبوض كاغذي آب 
براساس ارزيابي صورت گرفته اين طرح تا پايان دولت دوازدهم به طور كامل 

اجرا خواهد شد. 
حميدرضا كشــفي، معاون راهبري و نظــارت بر بهره برداري شــركت آب 
و فاضــالب كشــور، در ايــن مــورد بــه وزارت نيرو اعــالم كــرده كه در 

حال حاضر پايلوت اجــراي اين طرح در چندين شــهر از جمله لرســتان، 
اصفهــان، آذربايجان غربــي و بندرعبــاس آغــاز شــده اســت و پــس از 
 ارزيابي نتايج، اين برنامه به ســاير مناطق كشــور نيز تعميــم داده خواهد 

شد. 
وي با تاكيد بر اينكــه در حال حاضر زيرســاخت اجراي ايــن برنامه كامل 
شــده اســت، ادامه داد: هزينه آب بهاي برخي از مشــتركان به دليل تعرفه 
غيرواقعي آب به ميزاني اندك اســت كه چاپ قبــض كاغذي حتي به صرفه 
هم نيســت. در حال حاضر تعداد مشــتركان آب شــهري و روستايي كشور 
از مرز ۲۳ ميليون مشــترك گذشــته است و ســاالنه تعداد بســيار زيادي 
قبض كاغذي ميــان اين تعداد مشــترك توزيع مي شــود كــه در صورت 
 اجراي كامل اين برنامه شــاهد ثمرات زيســت محيطي و اقتصادي فراواني 

خواهيم بود. 

مديركل نظــارت بر خدمات ســازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكندگان گفت: فروش 
بليت هواپيما به قيمت باالتر از نرخ هاي آذر ماه 
۹۷ تخلف است و بايد شــركت هاي هواپيمايي 
نرخ آذر مــاه ۹۷ را مالك عمل قــرار دهند. به 
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ســيد 
جواد احمدي اظهار كرد: در تير ماه سال جاري 
نرخ بليت هواپيما در پروازهاي داخلي توســط 
شــركت هاي هواپيمايي با هماهنگي سازمان 
هواپيمايي كشوري و بدون هماهنگي با كارگروه 
تنظيم بازار، افزايش يافتــه و نرخ هاي جديد به 

اجرا گذاشته شده است. 
مديركل نظــارت بر خدمات ســازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزود: از آنجا 
كه طي نشدن فرايند مندرج در مصوبه ۲۹ /۵/ 
۹۷ شورايعالي هماهنگي اقتصادي كشور تخلف 

بوده و با وجود مكاتبات اين سازمان براي اصالح 
روند فوق، اقدامي از طرف ســازمان هواپيمايي 
كشوري و شركت هاي هواپيمايي در اين زمينه 
صورت نگرفت، مقرر شد تا تعيين تكليف نهايي، 
نرخ بليت هواپيما بر مبناي آذر ماه سال گذشته 
محاسبه و فروخته شــود و فروش بليت با نرخ 
باالتر، تخلف محسوب شــود. اين موضوع مورد 
تاييد وزير راه و شهرسازي نيز قرار گرفته و توسط 

وي در رسانه ها تاكيد و تاييد شده است. 
اين مقام مســئول خاطرنشــان كرد: بر همين 
اســاس طي بازرســي به عمل آمــده از چهار 
شــركت هواپيمايــي در هفته هــاي اخير به 
علت اضافه دريافتــي، ضمن تشــكيل پرونده 
مراتب بــه تعزيــرات حكومتي ارجاع شــده 
 و وضعيــت ســاير شــركت ها نيز در دســت

 بررسي است. 

رئيس پليس فتــای تهران بزرگ فروش دارو از بســتر 
اينترنت را غيرقانوني خواند و افزود: متاسفانه مجرمان 
عالوه بر فروش داروهاي مجــاز، داروهاي غيرمجاز را 
هم در اين بســتر به فروش مي رسانند. سرهنگ تورج 
كاظمي درباره كوچ دالالن ناصرخسرو به فضاي مجازي 
اظهار كرد: مجرمان به فراخور افزايش كاربران و وجود 
فرصت هاي سوءاســتفاده گرايانه به فعاليت در فضاي 
مجازي متمايل شده اند؛ اما پليس فتا از ابتداي تاسيس 
در سال ۱۳۹۰ فروش دارو در فضاي مجازي را به صورت 
جدي رصد مي كند و در صورت مشاهده تخلف و جرائم 
ســريعا با هماهنگي مراجع قضايي اقدامات قانوني را 
صورت مي دهد. رئيس پليس فتای تهران بزرگ گفت: 
ما عالوه بر رصد و پايش مداوم اين حوزه در طول سال، 
طرح هاي ويژه اي هم اجرا مي كنيم. ما از طريق اجراي 
طرح هاي منسجم كشوري با فروش دارو از بستر فضاي 
مجازي برخورد مي كنيم. كاظمي فروش دارو از بستر 

اينترنت را غيرقانوني خواند و افزود: متاسفانه مجرمان 
عالوه بر فروش داروهاي مجــاز، داروهاي غيرمجاز را 
هم در اين بستر به فروش مي رسانند. وي با بيان اينكه 
اين موضوع محدود به منطقه خاصي مانند ناصرخسرو 
نمي شود، گفت: تمامي نقاط و حوزه فضاي مجازي اين 
موضوع در رصد ما قرار دارد. البته ممكن است مواردي 
هم از ديد ما مخفي بماند؛ ازاين رو شهروندان در صورت 
مشاهده چنين صفحات و ســايت هايی بايد به سايت 
پليس فتا به آدرس syberpolic. ir يا شــماره ۱۱۰ 
گزارش كنند. رئيس پليس فتــای تهران بزرگ ضمن 
اشاره به برخورد قاطع با هرگونه جرائم به ويژه در حوزه 
غذا و دارو گفت: يك دادسراي ويژه رسيدگي به اين گونه 
جرائم ايجاد شده و مسائل مربوط به بستر غذا و دارو در 
فضاي مجازي و حقيقي در اين دادسرا دنبال و به محض 
اعالم سريعا مجوز الزم براي برخورد و رسيدگي صادر 

مي شود. 

جزئيات جديــدي از تفاهم امضاشــده ميان ايران 
و چين كه براساس آن قرار اســت چيني ها بالغ بر 
۴۰۰ ميليــارد دالر در بخش هــاي اقتصادي ايران 
سرمايه گذاري كنند، اعالم شد. محمدجواد ظريف، 
وزير امور خارجه ايران در پايــان ماه اوت با همتاي 
چيني خود در ديداري كه انجام داد نقشه راهي براي 
همكاري اســتراتژيك چين و ايــران ارائه كرد. اين 
قرارداد همكاري در ۲۰۱۶ امضا شده بود و بسياري 
از نكاتي را كــه در قراردادهاي قبلــي ايران و چين 
بود، در بر مي گيرد؛ ولي بســياري از نكات خاص و 
 كليدي اين تفاهمنامه جديــد در اختيار عموم قرار 

نمي گيرد. 
براساس اين گزارش، اين قرارداد تعادل جهاني بخش 
نفت و گاز را تغيير مي دهد. ســتون مركزي قرارداد 
جديد اين اســت كه چين ۲۸۰ ميليارد دالر براي 
توسعه بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران هزينه 

مي كند. اين مبلغ براي دوره پنج ساله اول اين قرارداد 
در ابتدا پرداخت مي شود؛ ولي طبق اين تفاهمنامه، 
پرداخت هاي بعدي در هر دوره پنج ساله با توجه به 

توافق دو طرف پرداخت خواهند شد. 
همچنين اين گزارش مي افزايد: يك سرمايه گذاري 
۱۲۰ ميليــارد دالري ديگر هم براي به روزرســاني 
زيرســاخت هاي حمــل و نقــل و توليــد ايــران 
امضا شــده اســت كه مجددا در ابتــداي هر دوره 
 پنج ســاله طبق توافق دو طــرف پرداخت خواهد

 شد.
 چين همچنين توافق كرده توليد در ميادين نفتي 
غــرب كارون در ايران را ۵۰۰ هزار بشــكه در روز تا 
پايان ســال ۲۰۲۰ افزايش دهد. منفعت نهايي اين 
قرارداد براي ايران اين اســت كه چين توافق كرده 
 واردات نفت ايــران را باوجــود تحريم هاي آمريكا 

افزايش دهد. 

رئيس كميسيون شهرســازي و معماري شوراي شهر 
تهران گفت: شــوراي حل اختالف موافقــت خود را با 
زيست شــبانه اعالم كرد و تقاضاي ما از شهردار تهران 
اين اســت كه طي برنامــه اي اولويت هــا را ارائه كند. 
محمد ساالري درباره مقاومت ها در برابر زيست شبانه 
گفت: زيست شبانه يك واقعيت انكارناپذير در جهان 
شهري شــده امروز است. در سرتاســر جهان، از شرق 
تا غرب، از كشــورهاي توســعه يافته تا كشورهاي در 
حال توسعه، كشورهاي مســلمان يا مسيحي، هرجا 
زندگي شــهري به ويژه در ابعــاد كالن آن وجود دارد 
زيست شبانه شهري هم وجود دارد. ظهور اين پديده 
در دنياي معاصر به علت تغييرات بنياديني است كه در 
مناسبات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع رخ داده 
و گسترش آن را ناگزير ساخته است. مانند بسياري ديگر 
از پديده هاي جامعه معاصر از جمله اينترنت، اتوماسيون، 

شبكه هاي اجتماعي و غيره كه همه كشورهاي جهان را 
درنورديده اند. ساالري ادامه داد: بخشي از مخالفت هايي 
كه صورت مي گيــرد مبتني بر ناآگاهــي از رويكرد و 
برنامه هايي است كه قرار است در فرايند تحقق زيست 
شبانه عملياتي شود و برخي فكر مي كنند زيست شبانه 
 بعضا بي بند وباري اســت كه در برخي شــهرهاي دنيا 
وجود دارد. اين برداشت ها، نگاه محدود برخي مخالفان 
را نشان مي دهد، چراكه اين طرح مزايا و اتفاقات خوبي را 
به همراه دارد كه به ايجاد نشاط و سرزندگي و كارآفريني 
منجر خواهد شد و سبب استفاده از فرصت و زمان در 
اختيار جامعه شهري مي شــود. زيست شبانه اقتصاد 
شــهر را رونق مي دهد، موجب باال رفتــن بهره وري 
زيرساخت هاي شهري مي شود، كالبد و منظر شهر را 
زنده، شاداب و امن مي كند، با گسترده كردن ساعات انواع 
خدمات، رضايت شهروندان را افزايش مي دهد، موجب 

جذب گردشگر مي شود، فعاليت هاي فرهنگي و هنري را 
رونق مي بخشد، آرامش و نشاط جامعه را زياد مي كند و... 
در عين حال قرار هم نيست آرامش سكونتگاه ها و مناطق 
مسكوني را برهم زند. وي با اشاره به طرح زيست شبانه 
تاكيد كرد: آنچه در تهران قرار است اتفاق بيفتد مبتني 
بر قوانين جاري، قانون اساسي و باورها و اعتقادات جامعه 
ايراني - اسالمي اســت. ضمن اينكه، اين طرح تحت 
مديريت دولت و مديريت شهري خواهد بود. تجربيات 
تاريخي جهاني نشان مي دهد تا زماني كه زيست شبانه 
به صورت خودرو و برنامه ريزي نشده گسترش مي يافت 
تهديدهايي را به وجــود مي آورد؛ امــا وقتي مديران 
شهري تصميم  گرفتند زيست شــبانه را به رسميت 
بشناسند و براي ساماندهي و بهبود آن برنامه ريزي كنند 
 تهديدات رو به كاهش نهاد و فرصت ها فرصت شكوفايي

 بيشتر پيدا كردند. 

پس از اخراج جان بولتون توسط ترامپ، ارزش دالر 
در برابر ارزهاي امن بــاال رفت. معامالت بازارهاي 
ارز تحت تاثير خبر بركناري جان بولتون، مشــاور 
امنيت ملي آمريكا توســط ترامپ قــرار گرفت و 
بازارها از اين تصميم استقبال كردند؛ به گونه اي كه 
ارزش دالر در برابر ارزهــاي امن نظير ين و فرانك 
 تقويت و در برابر ارزهــاي رقيب يعني يورو و پوند

 تثبيت شد. 
دونالد ترامپ در پيامي توئيتري نوشت: من به جان 
بولتون اطالع دادم كه ديگر نيازي به خدمات او در 

كاخ سفيد نيست. 
مــن و ديگر اعضــاي اين دولــت، با بســياري از 

پيشنهادهاي او به شدت مخالفيم.
 اندكي بعد نيز جان بولتون بــا تاييد خبر ترامپ 
نوشت: شب گذشته پيشنهاد دادم كه استعفا كنم 

و رئيس جمهوري ترامپ گفــت: بگذار فردا درباره 
آن صحبت كنيم. 

دالر بيشــترين دســتاورد را در برابر يــن ژاپن و 
فرانك داشــت تا جايي كه هر دالر بــا ثبت نرخ 
۱۰۷.۷۵۹۷ يــن بــه باالترين ســطح خــود در 
شــش هفته اخيــر در برابــر ارز ژاپني رســيد و 
 فرانــك ســوئيس نيــز بــه ۱.۰۰۸۱ دالر عقب

 نشست. 
در معامــالت بازارهاي ارز، شــاخص دالر كه نرخ 
برابري آن در مقابل ســبدي از ارزهــاي جهاني 
را اندازه مي گيرد با ۰.۱ درصــد افزايش به ۹۸.۳ 

واحد رسيد.
 برخــي از كارشناســان معتقدنــد كه بــا كنار 
رفتن بولتــون از تيم تصميم گيري كاخ ســفيد، 
كانال هــاي جديدي بــراي مذاكرات بــا چين، 

ايــران، كره شــمالي و طالبــان گشــوده خواهد 
شــد. بولتــون از منتقــدان سرســخت برجام 
 و طرفدار اســتراتژي فشــار حداكثــري به ايران 

بود.
 در برابر دو ارز مهم اروپايــي، نرخ برابري هر يورو 
معادل ۱.۱۰۵۱ دالر و هــر پوند معادل ۱.۲۳۵۴ 
دالر اعالم شــد. از ســوي ديگر عملكرد بســيار 
خوب بازار كار كانادا در ماه گذشــته باعث شد تا 
ارزش دالر كانادا در برابر همتــاي آمريكايي اش 
به باالترين سطح شــش هفته اخير برسد. اكنون 
احتمال زيادي وجود دارد كه بانك مركزي كانادا 
با كاهش نرخ بهره موافقت كند. روز چهارشــنبه 
هــر دالر آمريــكا بــه ازاي ۱.۳۱۴۲ دالر كانادا، 
 ۱.۴۵۵۴ دالر اســتراليا و ۱.۳۷۸۷ دالر سنگاپور

 مبادله شد. 

قبوض كاغذي آب  هم  حذف  خواهند  شد

جزئيات جديد برنامه ۴۰۰ ميليارد دالري چين براي سرمايه گذاري در ايرانفروش اينترنتي   دارو   ممنوعفروش بليت  هواپيما با نرخ باالتر از آذر ۹۷ تخلف است

استقبال   دالر   از   اخراج   بولتونموافقت  شوراي حل  اختالف   با   زيست شبانه

پیامک: 30004800سال هفتم |  شماره      1726| پنج شنبه21 شهریورماه 1398 |12 محرم  1441 |  12 سپتامبر  2019 |  4صفحه| 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

سی .  ان .  بی .  سی   بررسی کرد

 تأثير حذف بولتون
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شریعتمداری:

سرمقاله

 نقدینگی  
 حلقه  مفقوده تولید

توليد داخلي براي اينكه 
بــه خودكفايي برســد 
نيازمند شروطي است كه 
تمام آنها بايد رعايت شود 

و اين بدان معناست ...

  شهرام معيني، اقتصاددان
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 كمبود   فايل های
  كوچک   متراژ   
در   بازار   اجاره بها 

مقاومت   واردكنندگان   بزرگ 
در برابر كاهش قيمت  موبايل

روز  گذشته   برای اولین بار  شاخص بورس به کانال 300  هزار  واحد   نزدیک  شد

 بورس   در  آستانه   ثبت   رکورد    تاریخی
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تسهیالت  بانکی  به  تولید  نمی رسد
فقط    پنج     واحد    صنعتي     موفق     به      دریافت      تسهیالت      تولید   شدند

برخی    به    اسم    تولید    از    بانک ها    وام   دریافت    می کنند؛   در حالی که   فعالیت   تولیدی    ندارند

 بازار خريد و فروش مســكن و اجاره بها بــا ورود به 
ماه های محرم و صفر و بازگشايی مدارس از تكاپوی 
نسبی خود خارج و وارد ركود شده است؛ اما مشكل 
تقاضای مسكن برای بسياری از مردم همچنان وجود 
دارد  و اين بدان معنا نيست كه ديگر متقاضی ای برای 
خريد و اجاره مسكن وجود نخواهد داشت. به هر حال 
مسكن مقوله ای اســت كه هيچ گاه بدون متقاضی 
نبوده و امروز مشكل بســياری از خانواده های ايرانی 
تهيه و تامين مسكن است. كارشناسان بر اين باورند كه 
اقدامات دولت بايد به سمت ساخت واحدهای كوچك 
 پيش برود؛ چراكه امــروز بازار اجاره بهــا از كمبود 

فايل های كوچك متراژ رنج...

سود واردات موبايل در يك ســال اخير آنقدر كالن بوده 
كه بســياری از افراد و شــركت هايی را كه حتی در اين 
زمينه فعاليت و سابقه ای نداشــته اند به سمت واردات 
موبايل سوق داده اســت. در حال حاضر با اينكه با ثبات 
نســبی نرخ ارز نيز روبه رو هســتيم اما بــاز هم كاهش 
قيمت ها در اين بازار مقطعی و روزانه بوده و محســوس 
نيســت. داليل بســيار ديگری در اين ماجرا دخيل اند 
كه واردكنندگان بــزرگ موبايل از اصلــی ترين آن ها 
هســتند. ســود حاصل از واردات اين كاال به اندازه ای 
 اســت كه اجازه فروش متناســب قيمتــی آن را به

 توزيع كنندگان نمی دهد و در نهايت اين خريداران 
هســتند كه ديگر توانايی خريد موبايل را نخواهند 

داشت. به عنوان مثال بررسی ها نشان ...

يادداشت

 منفعت  طلبی
 بانک ها

حسن مرادي، كارشناس اقتصادي
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اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
وضعیت بورس امیدوارکننده 

است
وزیر اقتصاد گفت: خوشبختانه شرایط بورس 
االن طوری است که می شــود امیدوار بود به 
عنوان یک تکیه گاه در تامین مالی برای بخش 

خصوصی مطرح شود.
به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند در پایان جلسه 
هئیت دولت با حضور در جمــع خبرنگاران 
در پاسخ به این ســوال که برنامه دولت برای 
تداوم ثبات در قیمت ها چیست، گفت: یکی 
از دســتاوردهای خیلی خوب یکسال اخیر 
عمق بازار ســرمایه در کشــور است، خیلی 
شنیدیم حجم نقدینگی باالست و ممکن است 

مشکل زا باشد.
وی افــزود: یکــی از کارهایی کــه می تواند 
نقدینگی را به سمت کارهای مولد و صحیح 
هدایت کند تقویت و توســعه بازار سرمایه و 
بورس اســت، تمرکز خاصی در یکسال اخیر 
روی این سیاســت صورت گرفت و نشان داد 
که موفق بوده و شــرایط تقریبــا پایداری را 
طی کرده است و خوشبختانه شرایط بورس 
االن طوری است که می شــود امیدوار بود به 
عنوان یک تکیه گاه در تامین مالی برای بخش 

خصوصی مطرح شود.
وزیر اقتصاد یادآور شد: امروز خیلی جاها در 
دو امر می توانیم به بورس تکیه کنیم یکی در 
هدایت نقدینگی و خروج از نگرانی نســبت 
به این مســاله یکی هم اینکه کم کم فعاالن 
اقتصادی و بنــگاه داران برای رفع مشــکل 

نقدینگی خود به بورس مراجعه می کنند.
وی گفت: ایــن بارقه امیدی بــرای فعاالن 
اقتصادی اســت و دولت هم تــاش خود را 
می کند که با واگذاری دارایی و شــرکت های 
خود و بانک ها زمینــه را فراهم کنم که فعال 
بورسی با تنوع مواجه باشد و بازدهی خود را 
تداوم بخشــد. وضعیت بورس وضعیت رو به 

جلویی دارد و امیدوارکننده است.

نقدینگی   حلقه  مفقوده تولید
که براي تحقق این مورد باید توجه و همکاري 
تمام دســتگاه هاي مرتبط را کنار هم داشــته 
باشــیم. بــراي تولیــد نیازمنــد نقدینگي و 
ســرمایه گذاري هســتیم. از آنجایي که رونق 
تولید به معناي افزایش تولید و رشد  اقتصادي 
است، باید ســرمایه کافي در اختیار واحدهاي 
تولیدي قرار بگیــرد نه اینکــه دغدغه بزرگ 
تولیدکننده داخلي، نبود ســرمایه براي تولید 
باشــد. افزایش رشــد اقتصادي بــراي تمام 
کشورها هدف محسوب مي شــود؛ چراکه در 
شرایط افزایش رشــد اقتصادي ملت ها ثروت، 
اشتغال و رفاه بیشــتري خواهند داشت؛ اما در 
سال هاي اخیر در ایران با وجود اهمیتي که این 
 موضوع دارد آنچنان که بایــد، به آن پرداخته 
نشــد.در دو ســال اخیر به دلیــل نام گذاري 
ســال ها با نام تولیــد و حمایت از آن شــاهد 
اقداماتي هستیم که کافي نیســت و تکاني به 
تولید داخلي نداده اســت. به غیر از ســرمایه، 
 بــراي تولید به نیــروي کار و تکنولــوژي نیاز

 اســت. در کشــور نیروي کار و پتانســیل آن 
وجــود دارد و هــر روز نیز بر تعــداد این افراد 
افزوده مي شــود. نخبگان و افــراد متخصص 
زیادي براي تولیــدات منحصربه فــرد وجود 
 دارنــد کــه در انتظــار ســرمایه و تکنولوژي 
مانده اند. هرچــه نیروي کار بیشــتري توأم با 
سرمایه و تکنولوژي پیشرفته تري داشته باشیم 
در آن صورت مي توانیم تولید بیشتري داشته 
باشیم. در شرایط فعلي در کشــور نیروي کار 
به تعداد زیــادي وجود دارد؛ اما دو شــاخص 
ســرمایه و تکنولوژي دیده نمي شــود. باید به 
فکر جذب ســرمایه گذاري داخلــي و خارجي 
براي تولید داخلي باشیم. نباید سرمایه صرف 
امــورات دیگر شــود. کلید رشــد اقتصادي و 
کاهش تورم در دست تولید داخلي و رونق آن 
اســت و تنها با تحقق این امر است که مي توان 
توســعه اقتصادي را کلید زد. البته کشــوري 
مانند ایران که ســطح تولیــد پایین تري دارد 
خودبه خود ســرمایه کمتري هم بــراي تولید 
خواهد داشــت که در چنین شرایطی مي توان 
از کشورهاي دیگر ســرمایه جذب کرد. تحقق 
جذب سرمایه گذاري خارجي نیز شروطي دارد 
که مهم ترین آن تامین امنیت ســرمایه گذار و 
ضمانت بازگشت ســرمایه اولیه به عاوه سود 
 آن است که در این رابطه نیز مشکات به قوت 

خود باقي است. 

خبر

ادامه سرمقاله

بانک مرکزي بر مبناي شعار 
سال جاري مبنی بر حمایت 
و رونق تولید، تسهیاتي را 
براي بانک ها در نظر گرفت 
و از ابتداي ســال ضرورت 
پرداخت تسهیات مورد نیاز صنعتگران را به بانک ها 
هشــدار داد؛ اما گزارش هاي موجود حاکي از تزریق 
نقدینگي بانک ها به فعالیت هاي غیرمولد و همچنین 
ناکامي صنعتگران از دریافت تسهیات بانکي است. 
برخي از گزارش ها نیز نشــان مي دهد برخي به اسم 
تولید از بانک ها وام دریافــت مي کنند؛ در حالي که 
فعالیت تولیدي ندارند. به گفتــه عضو هیات مدیره 
مجمع واردات، برخي افراد فقط به دنبال تســهیات 
اختصاص یافته به تولید هستند و به صرف اینکه پروانه 
یا موافقت اصولي گرفتند، منافع ایشان تامین مي شود. 
با این وجود اگر آمارهاي ارائه شده از میزان پرداخت 
تسهیات به صنعتگران را بررسي کنیم، بخشي از این 
آمارها مربوط به همین افراد است که به نام تولیدکننده 
وام دریافت کرده اند و تولیدي نداشته اند؛ در حالي که 
اگر سیستم بانکي عملکرد شفافي داشت و همچنین 
مسیر اعطاي تسهیات روشن بود، منابع بانک ها در 

جاي واقعي خود قرار مي گرفت. 

به گفته معاون امور صنایــع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، یکي از اولویت هاي تزریق وام هاي بانکي به 
بخش صنعت مربوط به طرح هاي با پیشرفت باالي 
۶۰ درصد اســت که اگر در شــهریور مــاه پرداخت 
نشود، قطعا در نیمه دوم سال با نارسایي هایي روبه رو 
مي شویم. با این حال بررسي ها حاکي از سهم ناچیز 

صنعت از تسهیات بانکي اســت. این درحالي است 
که به اعتقاد کارشناســان، بانک ها بــراي پرداخت 
تسهیات مورد نظر شرایط سختي براي صنعتگران 
تعیین مي کنند، از جمله این شــرایط که البته بعضا 
حذف شده، عدم بدهکاري صنعتگر، اعطاي وثایق و 
ضمانتنامه هاي سنگین از سوي صنعتگر به بانک ها، 

بلوکه کردن بخشــي از تسهیات توســط بانک ها و 
همچنین محدودیت هاي زماني در پرداخت وام است. 
براســاس گزارش هاي موجود، از ابتداي اسفند 97 
تا پایان تیر ســال جاري ۶15 متقاضي براي دریافت 
تسهیات برنامه تولید و اشــتغال به ارزش 42 هزار 
و 4۶2 میلیارد تومان به بانک معرفي شــدند. از این 
تعداد فقط 5 واحد صنعتي موفق به دریافت تسهیات 
شــده اند و به آنهــا 515 میلیارد تومان تســهیات 
پرداخت شده  اســت. البته این تسهیات ناچیز هم 
فقط توسط یک بانک ارائه شده است و سایر بانک ها 

پاسخ مثبتي به تقاضاي بخش صنعت نداده اند. 
براســاس این گزارش، بیشــترین تعداد واحدهاي 
معرفي شــده به بانک ها براي دریافت تســهیات به 
استان هاي زنجان، اردبیل و خراسان رضوي اختصاص 
دارد؛ ولي تسهیات پرداختي به استان هاي مرکزي، 

قزوین، فارس و تهران تعلق دارد. 
به اعتقاد کارشناســان، از آن جایي کــه بانک ها در 
پرداخت تسهیات به منافع خود مي نگرند، براي آنها 
پرداخت تسهیات به تولیدکنندگان یا صنعتگران که 
در شــرایط فعلي در وضعیت خوبي به سر نمي  برند، 
پرریسک است و از ســویي به این دلیل که بانک ها از 
اهداف اولیه یعني تامین مالي فاصله گرفته اند، منابع 
خود را به سمتي مي برند که براي آنها منفعت بیشتري 

داشته باشد. 

فعــاالن بــازار ســرمایه روز 
چهارشنبه شاهد کانال شکنی 
پی در پی شاخص کل بودند؛ 
به طوری که نماگر اصلی بازار 
برای اولین بــار در تاریخ بازار 
ســرمایه در آســتانه کانال ۳۰۰ هزار واحدی قرار گرفت.

شاخص بورس روز چهارشــنبه  با رشد ۳19۸ واحدی در 
پایان معامات به 299 هزار و 9۳۰ واحد رسید.آمار معامات 
بورس نشان می دهد که همه شاخص های بورس در پایان 
 داد و ستدهای آخرین روز کاری در این هفته با رشد مواجه

 شدند.

صعود دسته جمعی شاخص ها
بر اســاس آمارهای معاماتــی، روز چهارشــنبه  اکثر 
شــاخص های بورس با رشد مواجه شــدند به طوری که 
شاخص کل با ۳19۸ واحد رشــد معادل 1.۰۸ درصد به 
299 هزار و 9۳۰ واحد، شاخص  قیمت »وزنی - ارزشی« 
با ۸59 واحد افزایش معادل 1.۰۸ درصد به ۸۰ هزار و ۶12 
واحد، شاخص کل »هم وزن« با 1۳۸7 واحد رشد معادل 
1.۶9 درصد بــه ۸۳ هزار و 499 واحد، شــاخص قیمت 
»هم وزن« با 92۸ واحــد افزایش، معادل 1.۶9 درصد به 
55 هزار و ۸95 واحد، شاخص آزاد شناور با 42۶2 واحد 

رشــد، معادل 1.2۶ درصد به ۳42 هــزار و 211 واحد، 
شــاخص بازار اول با 19۰۰ واحد افزایــش معادل ۰.۸۸ 
درصد به 21۸ هزار ۳49 واحد و شــاخص بــازار دوم با 
 ۸4۰9 واحد رشد معادل 1.4۰ درصد، به ۶۰۸ هزار و 2۸2 

واحد رسید.

نمادهای تاثیر گذار
از سویی دیگر امروز 7 نماد » پارس با ۳۰۶ واحد، شتران با 

2۰5 واحد، فملی با 2۰4 واحد، وپاسار با 1۳5 واحد، فارس 
با 1۳۰ واحد، مبین با 1۰۳ واحد و خودرو با 1۰1 واحد« 
 رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای 

گذاشتند.

رشد شاخص صنایع
این گزارش می افزاید، شاخص های صنایع تاالر شیشه 
ای نیز با رشــد مواجه شــدند به طوری که شاخص 

صنایع »محصوالت چرمی با 4۸7 واحد صعود معادل 
4.۶1 درصد بــه 11 هزار و ۶۰ واحد، ســایر معادن با 
2755 واحد افزایش معــادل 4.۳5 درصد به ۶۶ هزار 
و 1۰۶ واحد، ذغالســنگ با ۳5۰ واحد رشــد معادل 
۳.9۸ درصــد به 9 هزار و 1۶۰ واحــد، خودرو 14۳4 
واحد افزایش معادل ۳.75 درصــد به ۳9 هزار و ۶۸9 
واحد، سیمان با ۸2 واحد رشد، معادل ۳.71 درصد به 
2 هزار و ۳۰۳ واحد، ســایر مالی با 155 واحد افزایش 
معادل ۳.57 درصد به 4 هزار و 512 واحد، تامین آب، 
 برق و گاز با 22 واحد رشــد معــادل ۳.5۳ درصد ب

ه ۶72 واحد« رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها
در عین حال نگاهی به آمارهای معاماتی چهارشنبه  
بازار سهام مشــخص می کند: قیمت سهام نمادهای 
»ثاخت، خوساز، بکاب، ددام، چدن، کفپارس و دابور« 
بیشــترین افزایش قیمت و نمادهای »حتوکا، قثابت، 
غدشت، حپترو، بالبر، فســرب و حفارس« بیشترین 
کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای 
بورس به ثبت رســیدند.به این ترتیب، در پایان داد و 
ستدهای روز چهارشــنبه  بورس، در 442 هزار نوبت 
معاماتی، 4 میلیارد و ۳44 میلیون برگه اوراق بهادار 
 به ارزش 1۶ هزار و 547۰ میلیــارد تومان در بورس

 معامله شد.

فقط  پنج  واحد   صنعتي  موفق   به   دریافت   تسهیالت   تولید  شدند

تسهیالت  بانکی  به  تولید  نمی رسد

روز گذشته برای اولین بارشاخص بورس به کانال ۳۰۰ هزار واحد نزدیک شد

 بورس   در  آستانه   ثبت   رکورد    تاریخی

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبرداد
تنظیم بودجه۹۹ با نگاه ۲ساله

 رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا بیــان 
اینکه، اصاح ســاختار بودجه در ســال های 99 و 
14۰۰ عملیاتی می شــود، گفت: مقرر شد تا نیمه 
آذر بودجه99 با نگاه 2 ساله به مجلس تقدیم شود.به 
گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت با بیان اینکه اصاح 
 ساختار بودجه در ســالهای 99 و 14۰۰ عملیاتی 
می شــود به تشــریح آخرین چکــش کاری های 
ســاختار  اصــاح  اصاحیــه  بــر   مجلــس 
 بودجه ریــزی ســال های 99 و 14۰۰اشــاره کرد 
و افزود: بــا توجه بــه شــرایط حاکم بــر اقتصاد 
ایران و دســتور مقــام معظــم رهبری ملــزم به 
نگاهی بلند مدت و 2 ســاله به نحــوه بودجه ریزی 
هســتیم. معاون رییس جمهــور ادامــه داد: این 
 نگاه 2 ســاله ما را مجــاب می کند تا قســمتی از 
مدیریــت منابــع موجــود کشــور را براســاس 
تحریم هــا ناجوانمردانــه   فشــار های 

 پایــه ریــزی کــرده و از ایــن فشــار ها بــرای 
 کشــور فرصــت شــکوفایی فراهــم آوریــم،
  در واقــع هدفمان همان شــعاری کــه در ابتدای
  تقدیــم اصاحیــه اصــاح ســاختار بودجــه
بــه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی 
 یعنــی کاهــش ســهم درآمد هــای نفتــی در 
بودجــه کشــور خواهــد بــود. رئیس ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور بیــان کــرد: کلیــات 
 ایــن اصاحیــه بســیار مفصــل بــود بــه

 همین جهــت در 4 فصــل و 9 بســته گنجانیده 
 شــد تــا مجلــس شــورای اســامی بتوانــد
  آن را بررســی کنــد. مقــرر اســت تــا در نیمه
  آذر بودجــه99 با نگاه 2 ســاله بــه مجلس تقدیم

 شــود.معاون رئیــس جمهور با اشــاره بــه اینکه 
 ســاختار بودجه9۸ طبق مصوب ســال گذشــته
  مجلــس شــورای اســامی اجرایی می شــود،
 بیــان کرد: بــا توجــه بــه اینکه بررســی حجم 
گســترده اصاح ســاختار بودجه در مجلس زمان 
 بر اســت ما نیز بررســی ها و ســنجش های خود
 را بــرای بودجــه ریــزی متوقــف نکــرده ایــم 
 و بــر اســاس اصاحیــه اصــاح ســاختار 
 بودجــه، بودجــه ســال آینــده را تدویــن
 می کنیــم چــرا کــه تــا حــدودی می دانیــم
 مجلس شورای اسامی با نظر سازمان برنامه و بودجه 
کشور و شورای عالی اقتصادی سران سه قوه موافق 

است.

رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر 
اتاق اصناف :

حباب سکه تمام به صفر رسیده است
رئیس کمیسیون تخصصی طا و جواهر اتاق 
اصناف گفت: نوســانات نرخ ارز و کاهش یا 
افزایش سود بانکی روی قیمت طا بسیار موثر 
است. اگر سود بانکی کاهش یابد تقاضا برای 
خرید طا افزایش یافته و باعث رشــد قیمت 
می شود.به گزارش ایلنا، محمد کشتی آرای 
در گفت وگو با ایلنا با بیــان اینکه ایام محرم، 
صفر، رمضان و ســایر مناسبت های مذهبی 
تاثیری در قیمت طا نمی گذارد، گفت: ایامی 
که در آن شــاهد افزایش مراسم و جشن ها 
هســتیم، می تواند برروی قیمت سکه تاثیر 
بگذارد امــا قیمت طا متاثــر از قیمت های 
جهانی اســت.وی ادامه داد: در بدو ورود ماه 
محرم شاهد کاهش حباب ســکه بودیم که 
حباب سکه تمام به صفر رســیده است و در 
حال حاضر در نیم ســکه ، ربع ســکه و سایر 
سکه های یک گرمی شــاهد حباب هستیم.
رئیس کمیسیون تخصصی طا و جواهر اتاق 
اصناف با بیان اینکه در حال حاضر قیمت سکه 
تمام بهار آزادی 4 میلیون و 2۰۰ هزار تومان 
اســت، گفت: این قیمت با احتســاب حباب 
صفر است.کشتی آرای اظهار داشت: در حال 
حاضر قیمت نیم ســکه 2 میلیون و 9۰ هزار 
تومان است که باید 2 میلیون و ۶۰ هزار تومان 
باشــد.وی با بیان اینکه در شب های محرم 
شاهد افزایش قیمت جهانی طا و ارز بودیم 
که باعث افزایش قیمت طا هم شــد، گفت: 
در حال حاضر هر گرم طا 41۳ هزار تومان 
است.رئیس کمیسیون تخصصی طا و جواهر 
اتاق اصناف درباره تاثیر افزایش خرید طا و 
سکه در ایام محرم و صفر برای مناسبت های 
پس از اتمام این ایام گفــت: تقاضا در این دو 
ماه آنقدر نیست که بخواهد قیمت ها را تحت 
تاثیر قرار دهد اما نوسانات نرخ ارز و کاهش یا 
افزایش سود بانکی بر روی قیمت طا بسیار 
موثر است. اگر سود بانکی کاهش یابد تقاضا 
برای خرید طا افزایش و باعث رشــد قیمت 

طا می شود.

اخبار
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تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای کنار گذاشتن تندروترین 
عضو کابینه خود، احتمال کاهش فشارها بر دو صادرکننده 
بزرگ نفت یعنی ایران و ونزوئا را افزایش داده است.حذف 
»جان بولتون« مشاور امنیت ملی آمریکا از کابینه ترامپ 
باعث شده اســت که امیدها به فروکش کردن فشارهای 
آمریکا بر کشورهای مخالف سیاست های واشنگتن از جمله 
دو کشور نفت خیز ایران و ونزوئا افزایش یابد.دقایقی پس از 
آن که دونالد ترامپ در پیامی توئیتری از استعفای اجباری 
جان بولتــون خبر داد، قیمت نفــت در بازارهای جهانی 
که روندی صعودی به خود گرفته بــود، ناگهان کاهش 
یافت؛ هرچند این کاهش در نهایت چندان ادامه دار نبود.

بولتون که همواره از وی به عنوان تندروترین عضو کابینه 
ترامپ یاد می شد، به رسانه های آمریکایی گفته است که 
خودش تصمیم به استعفا گرفته و ترامپ وی را مجبور به 
استعفا نکرده است. سخنگوی کاخ سفید نیز در واکنش 
به گمانه زنی رسانه ها مبنی بر اینکه کنار گذاشته شدن 
بولتون از دولت ترامپ به دلیل اختافاتش با رئیس جمهور 
بر سر مذاکره با سران طالبان در کمپ دیوید بوده، اعام 
کرد دالیل مختلفی برای خــروج بولتون از دولت آمریکا 
وجود داشته است.جان کیلداف، شریک مؤسسه مشاوره 
ســرمایه گذاری انرژی اگین کپیتال در نیویورک، درباره 
اثرات کنار گذاشته شــدن بولتون بر بازار نفت می گوید: 
»این اتفاق باعث کاهش چشــمگیر نگرانی ها از احتمال 
رویارویی نظامی آمریکا و ایران شده است. تمایل شدید 
بولتون برای جنگ با ایران، بــه دوران حضور او در کابینه 
جرج بوش بازمی گردد. با حضــور او در کابینه، بازار نفت 

همیشه در ترس و باتکلیفی بود.«دولت ترامپ در ماه می 
سال گذشته )اردیبهشت ماه 97( از توافق هسته ای موسوم 
به برجام خارج شد. بهانه ترامپ و مشاور امنیت ملی او برای 
خروج از برجام این بود که برجام یک توافق کوتاه مدت است 
و به ایران اجازه می دهد که به سمت تولید ساح هسته ای 
حرکت کند. در ادامه کاخ سفید تحریم های یکجانبه خود 
علیه ایران را با هدف حذف کامل نفت ایران از بازار دوباره 
آغاز کرد.یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، ایران نیز در 
واکنش به تحریم های یکجانبه آمریکا و کوتاهی طرف های 
دیگر برجام در اجرای تعهدات خود )تسهیل روابط تجاری 
با ایران( اقدام به تعدیل مرحله به مرحله تعهدات هسته ای 
خود ذیل برجام کرد. در این میان طرف های دیگر برجام 
)فرانسه، انگلیس،  آلمان،  روســیه و چین( تاش هایی را 
برای متقاعد کردن ایران به ادامه حضــور در برجام آغاز 
کردند و فرانسه اخیراً پیشنهاد گشایش یک خط اعتباری 
15 میلیارد دالری در ازای پایان بخشیدن به غنی سازی 
اورانیوم در ســطحی باالتر از محدودیت های تعیین شده 
در برجام را به ایران ارائه داد. همچنین در راســتای این 
پیشنهاد قرار بود که فرانسه، کاخ ســفید را برای اعطای 
معافیت هایی به مشــتریان نفت ایران برای خرید روزانه 
7۰۰ هزار بشــکه نفت راضی کند؛ اما مقامات آمریکایی 
اعام کردند هیچ معافیتی برای مشــتریان نفت ایران در 

نظر نخواهند گرفت و در ادامه ایران نیز اجرای گام ســوم 
از کاهش تعهدات هسته ای خود را آغاز کرد.هلیما کرافت، 
تحلیلگر سابق انرژی در سازمان اطاعات مرکزی آمریکا 
)سیا( که اکنون به عنوان استراتژیست ارشد کاالهای خام 
در بانک سرمایه گذاری آربی ســی کپیتال کانادا فعالیت 
می کند، در خصوص افزایش احتمال عملی شدن پیشنهاد 
فرانسه برای کاهش تنش ها بین ایران و آمریکا پس از خروج 
بولتون جنگ طلب از کابینه ترامپ می گوید: »مطمئناً این 
باعث افزایش احتمال پذیرش پیشنهاد امانوئل ماکرون 
خواهد شد. البته اساساً من شانس چندانی برای پذیرفته 
شدن این پیشنهاد از سوی آمریکا متصور نیستم، اما در 
هر صورت قطعاً احتمال پذیرش آن اکنون بیشتر از دیروز 
است.«پس از وضع تحریم های جدید از سوی آمریکا علیه 
ایران، تنش ها بین دو طرف رو به افزایش گذاشت و در ماه 
ژوئن )اواخر خرداد( سرنگونی یک پهپاد آمریکایی توسط 
پدافند هوایی ایران باعث شــد تا برخی رسانه ها حتی از 
احتمال رویارویی نظامی مستقیم آمریکا و ایران صحبت 
کنند. جان کیلداف، شریک مؤسسه مشاوره سرمایه گذاری 
انرژی اگین کپیتال، در این خصوص می گوید: »تقریباً با هر 
اتفاقی، جان بولتون خواستار حمله نظامی به ایران می شد. 
من فکر می کنم پس از سرنگون شدن آن پهپاد، وی تقریباً 
به هدف خود نزدیک شده بود اما رئیس جمهور در آخرین 

دقایق منصرف شد.«کلیف کوپچان،  رئیس هیئت مدیره 
گروه مشاوره و تحقیقات ریسک سیاسی اوراسیا، درباره 
تغییرات سیاست خارجی آمریکا پس از حذف جان بولتون 
از کابینه ترامپ می گوید: »جهت گیری آینده دولت آمریکا 
در حوزه سیاست خارجی با توجه به دیدگاه های خود ترامپ 
و شخص منتخب او برای جایگزینی بولتون مشخص خواهد 
شد. بولتون مخالف هرگونه مذاکره با ایران بود، اما به نظر 
می رسد ترامپ عاقه مند به یک دیدار ]با مقامات ایران[ 
است. البته موافقت مقامات ایران با چنین دیداری همچنان 
غیرمحتمل است. اما اگر این دیدار انجام شود، شاهد کاهش 
هیجانی بهای نفت خواهیم بود.«این تحلیلگر سیاسی در 
ادامه می افزاید: »مشاور امنیت ملی سابق ]بولتون[ یکی 
از حامیان اصلــی براندازی حکومت ایران بــود. با رفتن 
بولتون، احتمال رویارویــی نظامی آمریکا و ایران کاهش 
می یابد. بولتون یک جنگ طلب فوق افراطی بود. او شخص 
تأثیرگذاری بود و کنار گذاشته شــدنش باعث مایم تر 
شدن حداقل برخی از سیاست های دولت ترامپ خواهد 
شد. سیاست های مرتبط با ایران، کره شمالی، افغانستان و 
ونزوئا از جمله این سیاست ها خواهند بود.«جان بولتون 
که روز سه شنبه رسماً از کابینه ترامپ کنار گذاشته شد، در 
دوران ریاست جمهوری سه رئیس جمهور جمهوری خواه 
دیگر )رونالد ریگان، بوش پدر و بوش پسر( نیز حضور داشته 
و در سمت هایی مانند معاون دادستان کل، دستیار وزیر امور 
خارجه در مسائل سازمان های بین المللی، معاون وزارت 
امور خارجه در امور تسلیحات و امنیت بین المللی )در زمان 

حمله به عراق و افغانستان( فعالیت کرده است.

سی.   ان.   بی.   سی   بررسی  کرد

تأثیر حذف   بولتون از کابینه ترامپ  بر بازار نفت

ثمانه نادري
News kasbokar@gmail.com

گروه اقتصاد ایران و جهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت طال، سکه و ارز 
جدیدترین قیمت طال، سکه و ارز در روز چهارشنبه ۲۰ شهریور ماه را در این خبر بخوانید.در زمان انتشار این گزارش قیمت هر عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهار میلیون و ۱۰۰ 

هزار تومان و هر عدد سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم چهار میلیون و ۸۰ هزار تومان است.هر عدد نیم سکه نیز به قیمت دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان و سکه یک گرمی به قیمت ۹۲۰ هزار تومان به فروش می رسد.قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۱۳ هزار و ۴۵۲ تومان و ارزش هر انس طالی جهانی ۱۴۹۲.۷۸ دالر است.

منفعت  طلبی  بانک ها
حسن مرادي، کارشناس اقتصادي

ساختار بانک ها دچار مشکات عدیده اي است که در بلندمدت مانع از انجام مسئولیت هاي مهم از جمله مسئولیت تامین مالي از سوي آنها مي شود؛ اما به دلیل این ساختار معیوب متاسفانه بانک ها از وظایف اصلي خود فاصله 
گرفته و به سمت بنگاه داري و فعالیت هاي واسطه گري و داللي سوق پیدا کرده  اند. براي مثال با وجود اولتیماتومي که به بانک ها براي واگذاري اموال داده شده، بانک ها به بنگاه داري ادامه داده و به سود آن عادت کرده اند. یکي 
از راهکارهایي که مي تواند بانک ها را به مسیر واقعي خود بازگرداند، نظارت بیشتر بر شبکه بانکي و تسهیات گیرندگان نظام بانکي است. براي مثال بانک مرکزي باید براي بانک هایي که از دستورات مقامات باالدستي مبني 
بر پرداخت تسهیات تولید و صنعت خودداري مي کنند، جرایمي در نظر بگیرد یا نظارت بر فعالیت این بانک ها افزایش پیدا کند. موضوع دیگر رتبه بندي بانک ها و ایجاد فضاي رقابت بین آنها در این مقوله است. اگر پرداخت 
تسهیات به متقاضیان بانکي در چارچوب قوانین بانک مرکزي و با رعایت حال متقاضیان واقعي یعني تولیدکننده یا صنعتگر باشد، مشکات موجود پیش نخواهد آمد و نقدینگي به سمت فعالیت هاي غیرمولد نخواهد رفت. 

بانک ها در پرداخت تسهیات به منفعت خود مي نگرند، ازاین رو از دید آنها پرداخت تسهیات به تولید مقرون به صرفه نیست. 

يادداشت
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سود واردات موبایل در یک 
سال اخیر آنقدر کالن بوده 
که بسیاری از افراد و شرکت 
هایــی را که حتــی در این 
زمینه فعالیت و ســابقه ای 
نداشته اند به سمت واردات موبایل سوق داده است. 
در حال حاضر با اینکه با ثبات نسبی نرخ ارز نیز روبرو 
هستیم اما باز هم کاهش قیمت ها در این بازار مقطعی 
و روزانه بوده و محسوس نیست. دالیل بسیار دیگری 
در این ماجرا دخیل اند که واردکنندگان بزرگ موبایل 
از اصلی ترین آن ها هســتند. سود حاصل از واردات 
این کاال به  اندازه ای  اســت که اجازه فروش متناسب 
قیمتی آن را به توزیع کنندگان نمی دهد و در نهایت 
این خریداران هستند که دیگر توانایی خرید موبایل 
را نخواهند داشــت. به عنوان مثال بررسی ها نشان 
می دهد در اسفندماه سال جاری طی 5 روز )روزهای 
12، 18، 19، 20 و 21 اسفند( در مجموع 169هزار 
و 13 دستگاه گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومانی 
وارد کشور شده که ارزش آن 10 میلیون و 925 هزار 
دالر اســت. همچنین ارزش ریالی واردات 169هزار 
دســتگاه گوشــی موبایل حدود 45 میلیارد و 884 
میلیون تومان است. نکته قابل تامل این است که با 
وجود واردات قابل توجه  گوشی موبایل با ارز دولتی، 

اما قیمت گوشی طی سال جاری به صورت نجومی 
افزایش یافته اســت. این موضوع بدین معنی است 
که واردکنندگان گوشــی موبایل بــا وجود دریافت 
ارز 4200 تومانی، موبایل را به قیمــت دالر آزاد به 
بازار عرضه می کنند. محاســبات نشان می دهد اگر 
گوشی های وارداتی با دالر آزاد به فروش برسد، فقط از 
واردات این 5 روزه موبایل بیش از 100 میلیارد تومان 
سود عاید واردکنندگان می شود.این در حالی است 

که فروشندگان شرکت های واردکننده تلفن همراه، 
سودهای بسیار کالن و نجومی می گیرند که بیش از 
همه به ضرر مردم است ، این شرکت ها با سودجویی 
از نیاز و اجبار مردم، به کارهای غیر اخالقی دســت 
می زنند که اگر ادامه پیدا کند باعــث رکود در بازار 
می شود. مسئوالن باید نظارت خود را بر این شرکت ها 
افزایش دهند، در حال حاضر شاهد نظارت حداقلی 
بر آنها هســتیم و اگر در دو یا سه ماه آینده به همین 

منوال پیش برود شاهد برگشــت به وضعیت قبلی 
هستیم. فروشندگان خرد محکوم به خرید از شرکت ها 
هستند که خود این مسئله ایجاد مشکل می کند، اگر 
شــرکت های واردکننده نتوانند نیاز را تأمین کنند 
نابهنجاری های اجتماعی رخ خواهد داد چون صنف 
تلفن همراه اکثراً از افراد جوان تشکیل شده و جوانان 
عمدتاً عجول تر هســتند و ممکن اســت در این راه 

تصمیمات هیجان زده و احساسی تری بگیرند.

سودهای كالن واردات موبایل اجازه كاهش قیمت را در بازارها نمی دهد

مقاومت واردکنندگان بزرگ در مقابل کاهش قیمت  موبایل

خرده فروشان در گرانی ها نقش و تاثیری ندارند
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی 

بازار موبایل در مدت اخیر و از سال گذشته به دالیل مختلف که نوسانات نرخ ارز مهم ترین آنها بود دستخوش اتفاقاتی شد که هم برای بازارها و هم مصرف کنندگان ضررهای زیادی داشت. امروز بعد از گذشت از بحران های قبلی، بازار تا 
حدودی به آرامش رسیده و کاهش قیمت موبایل حتی به صورت مقطعی وجود داشته است. اما مشکل دیگری که در حال حاضر وجود دارد اقدامات واردکنندگان موبایل است که اجازه کاهش قیمت ها را از بازار گرفته است. البته در برخی 

از بازارها و کاالها قیمت محصوالت متناسب با کاهش نرخ ارز افت نداشته که این موضوع در پی مقاومت برخی تجار، واردکنندگان و عمده فروشان در برابر کاهش قیمت ها رخ داده است.
مقاومت برخی عرضه کنندگان اصلی و شرکت های واردکننده بزرگ در برابر کاهش قیمت محصوالت، دلیل اصلی کاهش نیافتن قیمت ها متناسب با افت نرخ دالر بوده است. خرده فروشان در گرانی کاال و مقابله با کاهش قیمت محصوالت 
متناسب با کاهش نرخ ارز، نقش و تاثیری ندارند و این دسته از فروشندگان با توجه به قیمت خرید محصول و سود قانونی تعیین شده، قیمت فروش را اعالم می کنند. البته پیش بینی می شود با توجه به ثبات نرخ ارز و شرایط بازار، رفته رفته 
شرایط بهتری در بازار حاکم شود و قیمت کاال و خدمات نسبت به گذشته کاهش یابد. در نهایت می توان گفت که عرضه کنندگان اصلی و شرکت های واردکننده بزرگ در قیمت گذاری محصوالت وارداتی نقش قابل  توجهی دارند و مقاومت 

برخی از این شرکت ها در کاهش قیمت محصوالت، دلیل اصلی عدم کاهش قیمت متناسب با افت نرخ دالر بوده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: تالش 
می کنیــم در مهرماه 
یارانه افــراد توانمند 
بــا میــزان خطای 
حداقلی حذف شود.
محمد شریعتمداری 
وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در حاشیه 
جلســه هیئت دولت 

در جمع خبرنگاران مجموعــه اعتراض های موجود 
در کمیسیونی )رفع موانع تولید( با مسئولیت وزارت 
صمت در همه شهر ها مورد بررســی قرار می گیرد. 
تمام واحد های تولیدی که حقوق های معوق دارند یا 
احیانا مشکالتی در روابط کار آن ها پیش آمده است 
و همچنین بحث اجرای خصوصی ســازی برخی از 
واحد های تولیدی به ویژه واحد های بزرگ توســط 
کمیسون بررسی خواهد شــد.وزیر صمت ادامه داد: 
همه مســائل واحد های تولیدی اعــم از بدهی ها و 
تســهیل آنها یا احیانا برخی از قوانین کار در حوزه 
تامین اجتماعی که باید تسهیالتی برای آنها در نظر 
گرفت، در این جلسات مورد بررسی قرار می گیرد و 
مصوبات تسهیل آنها برای بانک ها و سایر دستگاه های 
اجرایی ارسال می شود، بنابراین مشکالتشان کمتر 
خواهد شد.او تصریح کرد: مشکل اساسی واحد های 
مهم عمدتا بحــث مالکیت آنهاســت کــه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با شــرکت هایی مثل مپنا و 
سایر شــرکت های توانای مادر در حال مذاکره است 
که با تکفــل اداره مالکیت شــرکت های خصوصی 
 شده، بتوانند نسبت به مشکالت بلندمدت آنها اقدام 

کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره احکام صادره 
توسط محاکم برای برخی از معترضان نیشکر هفت 
تپه، گفت: مداخله ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی 
مجدد به این پرونده اقدام خوبی بود که صورت گرفت، 
این موضوع در جلســه هفته پیش دولت مطرح شد 
برای ما هم صدور این حکم غیرقابل باور بود.او اضافه 
کرد: به نظر می آید که این احکام، احکام مناسبی در 
چارچوب قوانین و مقررات اســتاندارد کار در کشور 

نباشــد و در نتیجه 
کمیســیونی توسط 
دولت معین شده بود 
که با همکاری وزارت 
دادگســتری، کار و 
رفاه اجتماعی، وزارت 
اطالعــات و معاونت 
حقوقی رئیس جمهور 
این موضوع را مورد 
پیگیری قرار بدهند، 
که خوشبختانه با ورود ریاســت قوه قضایه و دستور 
رســیدگی مجدد این مشــکل تا حــدودی مرتفع 
شــد و امیدواریم به زودی احکام جدید صادر شود.

شریعتمداری درباره موضع رئیس جمهور در این باره 
گفت: تصمیم تشکیل کمیســیون ویژه رسیدگی با 
حضور رئیس جمهور اتخاذ شد و با ورود آقای رئیسی و 
بحث رسیدگی مجدد به این احکام در دستور کار قرار 
گرفته که امیدواریم هر چه ســریعتر با صدور احکام 
جدید این مشکل حل شــود.وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی درباره حذف یارانه ســه دهک باال، گفت: 
موضوع حذف دهک های درآمدی برخوردار با توجه 
به شرایط اقتصادی کشور و فشــار های نظام سلطه 
طی این ایام و برخی از آثار فشار ها بر سطح عمومی 
قیمت ها خیلی با احتیاط انجام می شــود.او افزود: با 
اینکه دولت مصوبه ای داشــته که چهار دستگاه در 
این زمینه باید پیگیری کنند تا اقدامات الزم نسبت 
به حذف برخی از افــراد برخوردار که امــروز دارای 
تمکن هستند و نیازی به پرداخت یارانه ندارند، انجام 
شود، اما همچنان این کار صورت نگرفته است و هنوز 
دستگاه های اجرایی ذیربط دستور العمل کامل آن 
را ارائه نکردند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
امیدواریم که این اقدام به گونه ای اتفاق بیفتد که در 
مهرماه بتوانیم بخشــی از افراد برخوردار را با میزان 
خطای حداقلی انتخاب و از لیست یارانه بگیران حذف 
کنیم. بدون تردید نمی خواهیم به طبقه مستضعف و 
متوسط جامعه صدمه ای وارد شود و می خواهیم این 
مصوبه مجلس شورای اســالمی در حذف سه دهک 
 برخوردار، اختصاصا به سمت آن صدک هایی برود که 

واقعا برخوردار هستند.

ســرهنگ نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و 
سازمان یافته پلیس فتا ناجا  گفت: برخی از اپراتورها بدون 
حضور شخص اقدام به ثبت و راه اندازی سیم کارت می 
کنند و در همین راستا از وزارت ارتباطات می خواهیم تا 
فکری به حال این موضوع کند. سرهنگ مصطفی نوروزی 
در پاسخ به این پرســش که آیا سیم کارت بدون هویت 
در کشور موجود هست یا خیر، بیان داشت: سیم کارت 
بدون هویت در شــبکه ارتباطی کشور وجود ندارد ولی 
متأســفانه برخی دفاتر و نمایندگی هــای اپراتور تلفن 
همراه بدون حضور شخص و ارائه مدارک اقدام به ثبت 
سیم کارت به نام افراد می کنند.ســرهنگ نوروزی در 
ادامه به شــهروندان توصیه کرد: از ارائه تصاویر مدارک 
هویتی خود به مراجع غیررســمی خودداری کنند زیرا 
در صورت مفقودی سیم کارت و یا ارائه سیم کارت خود 
به دیگران، تمام مسئولیت قانونی با فردی می باشد که 
سیم کارت به نام او است. رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی 
و سازمان یافته پلیس فتا اشاره کرد: هموطنان عزیز در 

صورت مفقودی سیم کارت شان در اسرع وقت اقدام به 
سوزاندن سیم کارت و یا مســدود کردن آن نمایند.این 
مقام انتظامی افزود: شهروندان عزیز می توانند با ارسال 
کد ملی به سامانه پیامکی 3000150 یا گرفتن استعالم 
از وب سایت CRA.IR از تعداد سیم کارت هایی که به 
نامشان است مطلع شــوند و اگر از سیم کارت هایشان و 
یا مدارک هویتی شان سوءاستفاده شده مطلع شوند و 
برای طرح شکایت و مسدود کردن سیم کارت اقدام کنند. 
سرهنگ نوروزی در پایان گفت: همانطور که می دانیم 
نظارت بر سیم کارت ها از طریق وزارت ارتباطات و سازمان 
تنظیم مقررات اســت لذا از وزارت ارتباطات خواهانیم 
فرآیند ثبت نام و صدور ســیم کارت را با احراز هویت از 
طریق مکانیزم های بیومتریک راه اندازی نماید تا دیگر 
شاهد تخلفات و مشکالت این چنینی نباشیم. همچنین 
هموطنان عزیز در صورت مواجه شدن با هرگونه تخلفی 
می توانند آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی 

اینترنتی www.cyberpolice.ir گزارش نمایند.

در دیدار مدیرعامل گروه صنعتی ایــران خودرو با معاون 
 علمی و فناوری رئیس جمهوری همکاری شــرکت های 
دانش بنیان برای طراحــی و تولید خودروهای برقی مورد 
تاکید قرار گرفت.سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در این دیدار بر همکاری با گروه صنعتی 
ایران خودرو و ایجاد حلقه های ارتباطی بین شرکت های 
دانش بنیان و ایــن گروه صنعتی تاکیــد کرد.طبق اعالم 
ایران خودرو، وی ضمن تایید فعالیت های انجام شــده در 
گروه صنعتی ایران خودرو تاکنون، برای همکاری و تامین 
فعالیت های فناورانه دانش بنیان با حمایت نهادهای مالی 
کشور اعالم آمادگی کرد.فرشاد مقیمی- مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو- نیز در این دیدار با تاکید بر بهره مندی 
از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در توسعه صنعت 
خودرو گفت: برای ایجاد یک چهره خوب و مطمئن از صنعت 
خودرو برای مردم و حاکمیت نیاز به حرکت جهادی و نیز 
پشتوانه فناوری و نوآوری دانش بنیان است.وی با اشاره به 

حرکت های ایجاد شده در گروه خودروسازی برای استفاده 
از دانشمندان و مهندسان جوان و خالق کشور افزود: قصد 
داریم با محوریــت و پرچم داری گروه خودروســازی و به 
کارگیری توان کشــور در حوزه های مختلف، یک حرکت 
یکپارچه و منسجم برای دستیابی به محصوالت جدید از 
جمله خودروهای برقی ایجاد کنیم.مدیرعامل ایران خودرو 
همکاری شــرکت های دانش بنیان برای طراحی و تولید 
خودروهای برقی را از سیاست های گروه صنعتی برشمرد و 
گفت: برای تحقق این مهم  حمایتهای مالی و معنوی معاون 
علمی وفناوری رئیس جمهوری و نهادهای قانون گذار برای 
توسعه زیرساخت های مورد نیاز آن بسیار ضروری است. وی 
با اشاره به توجه به حوزه های فناورانه برای ارتقای کیفی و 
تولید محصوالت جدید، اظهار کرد: اجرای هرچه سریع تر 
تعهدات به مشتریان، سرمایه گذاری برای توسعه محصول 
و افزایش داخلی سازی قطعات از اولویت های کاری ایران 

خودرو است.

رئیــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان 
و تولیدکننــدگان از توزیــع 750 تــن چــای 
 وارداتی با ارز دولتــی در ایام محــرم و صفر خبر 

داد. 
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس 
تابش با اشاره به توزیع بخشی از چای وارداتی با ارز 
دولتی در طرح »محرم و صفر« گفت: در هفته های 
گذشته چندین جلسه با شرکت های واردکننده چای 
داشتیم و با توجه به اسناد چای وارداتی با ارز رسمی، 
گزارش کاملی از این بررسی ها را به ستاد تنظیم بازار 

اعالم کردیم.

رئیس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان افزود: بر اســاس بررســی های 
انجام شــده، 750 تن چای وارداتی بــا ارز دولتی 
شناســایی شــد که از این میزان چای برای طرح 
محرم و صفــر و تامین چــای مورد نیــاز در این 
طرح تخصیص یافــت. تابش با بیــان اینکه 70 
شــرکتی که چای بــا نــرخ ارز 4200 تومانی به 
کشــور وارد کرده اند احصا شــده اند، از مشخص 
شــدن میزان دقیق موجودی چای وارداتی با ارز 
 دولتی و تعیین شــبکه توزیع خاص برای عرضه

 این چای خبر داد.

بازار خرید و فروش مسکن و 
اجاره بها با ورود به ماه های 
محرم و صفر و بازگشــایی 
مدارس از تکاپوی نســبی 
خود خارج و وارد رکود شده 
است. اما مشکل تقاضای مســکن برای بسیاری از 
مردم همچنان وجود داشته و این بدان معنا نیست 
که دیگر متقاضی ای برای خرید و اجاره مسکن وجود 
نخواهد داشت. به هر حال مسکن مقوله ای است که 
هیچ گاه بدون متقاضی نبوده و امروز مشکل بسیاری 
از خانواده های ایرانی تهیه و تامین مســکن است. 

کارشناسان بر این باورند که اقدامات دولت باید به 
سمت ساخت واحدهای کوچک پیش برود چراکه 
امروز بازار اجاره بها از کمبود فایل های کوچک متراژ 
رنج می برد و در حال حاضر فایل های موجود بیشتر 
خانه هایی با متراژهای باالست که برای اجاره فایل 

شده است.
 به همیــن دلیل مبالغ اجــاره برای ایــن واحدها 
بســیار باالســت و کســی در بازار امروز و شرایط 
 اقتصادی حاکــم توان پرداخت اجــاره را برای این

 موارد ندارد. 
اما نقطه امیدی که وجــود دارد روند کاهش اجاره 
بهاست که مدتی است در کشور موج آن به راه افتاده 
است. در تهران مناطق 22، 18، 5، 7، 10، 12، 1 و 
2 پیشتاز کاهش قیمت اجاره هستند، به طور مثال 

در منطقــه 2 طی این مدت کاهــش 30 درصدی 
اجاره بها را شاهد بود ه ایم. در نقاط حاشیه ای تهران 
نیز کاهش قیمت شــروع شده اســت. در نقاطی 
همچون پردیس، پرند، دماوند، کرج و اسالم شــهر 
 نیز روند کاهــش قیمت اجــاره در حال شــدت 

گرفتن است.
 در سایر نقاط کشور نیز همین روند کاهشی اجاره بها 
شروع شــده، در این زمینه تهران به عنوان ویترین 
کشور هر اتفاقی در آن در حوزه مسکن رخ دهد، چه 
افزایش و چه کاهش، سایر نقاط هم تاثیر گزار تواهد 
بود. به طور کلی قیمت ها در بــازار اجاره به صورت 
نامعقول باال رفته و این روند باید هرچه سریعتر مورد 

اصالح قرار بگیرد.
البته ســامانه ای که میزان نــرخ اجاره بهــا را در 

مناطق مختلف شــهر و یا به طور کلی در ســطح 
اســتان نشــان دهد وجود ندارد و شــرایط کلی 
اقتصادی کشــور می تواند چراغ سبزی به کاهش 
یا افزایش قیمت ها باشــد. امروز به دلیل کسادی 
 در بازار فروش مســکن شــاهد کاهــش قیمت ها 

هستیم.
 اعالم وزیر راه و شهرســازی در خصوص وا دادگی 
قیمت مســکن و اینکه بهتر است مردم تا شکست 
حباب قیمتها خانه ای خریــداری نکنند و در عین 
حال کاهش نسبی قیمت ارز منجر به کاهش نسبی 
15 تا 22 درصدی نرخ مســکن در مناطق مختلف 
تهران شده اســت. در  این شــرایط و از آنجایی که 
 اجاره تابعی از قیمت مسکن است نرخ اجاره بها نیز 

کاهش داشته است.

ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در حال هماهنگی با شهرداری و ارگان های دیگر است

کمبود   فایل های کوچک  متراژ   در   بازار   اجاره بها 

شیب ادامه دار کاهش اجاره بها
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران

بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهایی است که باید به آن توجه داشت چراکه تامین مسکن برای مردم مهم ترین وظیفه دولت و مسئوالن است. در حال حاضر دغدغه دولت در اوضاع اقتصادی امروز تهیه و تامین مسکن برای مردم است که 
به رغم مشکالت پیش رو تالش ها ادامه دارد و امیدواریم در آینده ای نزدیک مشکل مسکن واجاره بها به طور کامل حل و فصل شود. تمهیدات زیادی برای تحقق این موضوع اندیشیده شده و مهم ترین دآن ساخت 400 هزار مسکن است که 
در دست اجراست. این بدان معناست که دولت بیکار ننشسته است چراکه چند وقت پیش وزیر راه نیز گفت که 400 هزار مسکن ساخته خواهد شد و هم اکنون این موضوع در حال هماهنگی با شهرداری و ارگان های دیگر است. به همین 

جهت می توان امیدوار بود که قیمت ها پایین تر بیاید.
از طرفی دیگر در ماه های محرم و صفر قرار داریم و در این بازه زمانی به دلیل عقایدی که برای مردم و جامعه ما ارزشمند است هم صاحبخانه ها و هم مردم در این بازار انصاف را رعایت می کنند و در بسیاری موارد به فکر خرید مسکن نیستند. 
در حال حاضر 55 درصد از تعداد معامالت پایین آمده و حدود 17 درصد از اجاره نسبت به بازه زمانی سال گذشته پایین آمده است. وقتی از همکاران مان درباره وضعیت مسکن پرس و جو می کنیم، می گویند خداروشکر اما اگر وضعیت را 

بخواهیم بررسی کنیم، شاهد یک کسادی در بازار هستیم. امیدواریم با تمهیداتی که مد نظر دولت است قیمت ها پایین آمده و روند کار بهتر شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

همکاری ایران خودرو و  دانش بنیان ها  برای تولید خودروهای برقی

توزیع 750 تن چای وارداتی با ارز دولتی در ایام محرم و صفر

درخواست پلیس فتا از وزارت ارتباطات

اپراتورها راه اندازی سیم کارت بدون حضور شخص را متوقف  کنند

شریعتمداری در حاشیه جلسه هیأت دولت:

یارانه  ثروتمندان  از مهرماه  حذف  می شود
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استارت آپ ها )كسب وكارهاي نوپا( به معناي كسب وكارهايي كه عموما حول 
تكنولوژي شكل گرفته و پتانسيل رشد بااليي دارند، در سال هاي اخير از بازيگران 
خوشنام دنياي تجارت و اقتصاد بوده و در همين مدت كوتاه موفق به تاثيرگذاري 
چشمگيري در ابعاد مختلف زندگي مردم دنيا شــده اند. اگر مدل كسب وكار 
استارت آپ ها مناسب باشد و بنيان گذاران آنها بتوانند مراحل شكل گيري و رشد 
را با موفقيت طي كنند، به لطف تكنولوژي نوين اطالعاتي و ارتباطي، قدرت رشد 
بسيار زيادي داشته و در مدت زماني كوتاه مي توانند محصول و خدمات خود را 
به تعداد زيادي از مشتريان عرضه كنند. شركت هايي همچون گوگل، آمازون، 
فيسبوك، تلگرام و اينستاگرام و نيز شركت هاي داخلي مثل ديجي كاال، اسنپ، 
آپارات و كافه بازار از مثال هاي بارز اســتارت آپ هاي موفــق در جهان و ايران 
هستند. استارت آپ ها و كسب وكارهاي نوپا با داشتن ويژگي هاي منحصربه فرد 
خود مي توانند تغييرات بزرگي در اقتصاد، سبك زندگي، محيط زيست، گردش 
اطالعات، فرهنگ و دانش مردم ايجاد كنند. مطمئنا اقتصاد آينده كشورهاي 

دنيا متاثر از ظهور و بروز كسب وكارهاي نوپا خواهد بود. 

ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و متنوع
در حالي كه كشــورهاي زيادي از ركــود اقتصادي و افزايــش نرخ بيكاري 
رنج مي برند، اســتارت آپ  ها بدون نياز بــه حمايت هاي دولتي و بــه دور از 
بوروكراســي هاي اداري به صورت خودجوش و درون زا بــراي مردم به ويژه 
جوانان تحصيل كرده شغل ايجاد مي كنند. گســترش استارت آپ ها در قالب 
شــركت هاي كوچك و متوســط باعث ايجاد فرصت هاي شــغلي متعدد و 
متنوع در جامعه خواهد شــد. در حال حاضر بيــش از ۳۰ درصد نيروي كار 
اياالت متحده در شــركت هاي كوچك مشــغول به كارند و تعداد اين نوع از 
شركت ها در كشــورهاي اروپايي و آسيايي به شــدت در حال افزايش است. 
هم اكنون آمار استخدام و اشتغال در شركت هاي غول پيكري همچون گوگل، 
آمازون و اي بي كه در ســال هاي نه چندان دور در يك اتاق يا گاراژ كار خود را 
شروع كرده اند، بسيار باالست و تعداد بســيار زيادي در سراسر دنيا به صورت 
 غيرمستقيم از زيرساختي كه اين شــركت ها به وجود آورده اند كسب درآمد

 مي كنند. 

ارزان تر شدن محصوالت و خدمات با استفاده بيشتر از فناوري
از آنجا كه يكي از ويژگي هاي استارت آپ ها اين است كه حول محور تكنولوژي 
تشكيل مي شوند، بنابراين معموال با ورود آنها به بازار، ارائه خدمات و محصوالت 
قبلي )سنتي( با قيمت هاي پايين تر ممكن مي شود و به همين دليل مردم از 
آنها استقبال كرده و كســب وكارهاي مرتبط قبلي به مرور محدود و محدوتر 
مي شوند. حضور اپليكيشن هاي درخواســت خودرو و موتورسيكلت )پيك  
 موتوري( همچون اســنپ و تپ سي مثال مناســبي از اين تغييرات در ايران 

است. 
با ظهور اين برندها در سال هاي اخير، هزينه سفرها و جابه جايي هاي درون شهري 
كاسته شده و در نتيجه استفاده مردم نيز از تاكسي هاي اينترنتي افزايش يافته است. 
همچنين با ظهور فروشگاه هاي اينترنتي، مشتريان به جاي صرف هزينه هاي رفت و 

نظر خــود در آمد و بررسي محدود، امكان جستجوي كاالي مورد 
بين صدها كاالي مشابه را در مدت زمان 

بسيار كوتاه و بدون هزينه رفت و آمد 
دارند و معموال هزينه نهايي 

خريد برايشــان 
 كمتــر از قبل

 خواهد بود. 

افزايش كيفيت، خالقيت و نوآوري
رشد هرچه بيشتر استارت آپ ها موجب افزايش كيفيت، خالقيت و نوآوري در 
ارائه كاال و خدمات شده است. شركت هاي بزرگ و كوچك موجود نيز با هدف 
حفظ مزيت هاي رقابتي خود و از دست ندادن سهم بازار، بيش از گذشته براي 
نوآوري و توليد كاال و خدمات بهتر تالش مي كنند. به عنوان مثال پلتفرم هاي 
رزرو هتل و محل هاي اقامتي در سراسر دنيا در كنار سايت ها و اپليكيشن هاي 
جستجو و انتخاب بليت اتوبوس، قطار و هواپيما و همچنين امكان استفاده از 
نقشه هاي آنالين و هوشمند، مسافرت هاي داخلي و خارجي را بيش از هر زمان 

راحت و باكيفيت كرده است. 

افزايش فرصت هاي سرمايه گذاري
بازار ســرمايه در هر اقتصادي از اهميت بااليي برخوردار اســت و تقويت آن 
موجب افزايش رشد اقتصادي خواهد شــد و دولت ها تمام تالش خود را براي 
كنترل و رونق اين بازار به كار مي گيرند. اما عدم برنامه ريزي صحيح و مناسب 
براي سرمايه گذاري و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي مي تواند منجر به 
ايجاد تالطم هاي اقتصادي و ناپايداري در بازارهاي پولي و مالي شود. مفهوم 
ســرمايه گذاري خطرپذير كه همزمان با ظهور استارت آپ ها مطرح شد، يك 
مسير جديد و جذاب سرمايه گذاري پيش روي فعاالن اين بازار قرار داد و در اين 
سال ها بخش قابل توجهي از سرمايه را به خود جذب كرده است. سرمايه گذاري 
در استارت آپ ها روحيه كار و توليد را در جامعه افزايش داده و فرصت هاي شغلي 
زيادي مخصوصا براي فارغ التحصيالن دانشگاهي و متخصصان ايجاد خواهد كرد. 
از سوي ديگر يك گزينه ديگر به ساير گزينه هاي سرمايه گذاري اضافه خواهد شد 
كه براي بسياري از سرمايه گذاران از جذابيت و مطلوبيت بااليي برخوردار است. 

توسعه مهارت هاي فردي و گروهي نيروي كار
از آنجا كه معموال استارت آپ ها در ابتدا با كمترين سرمايه و نيروي انساني و به 
اميد دستيابي به يك هدف بزرگ كار خود را آغاز مي كنند، ازاين رو تمام اعضاي 
تيم تمام تالش خود را مي كنند تا هر كاري به بهترين نحو انجام شــود. در اين 
شرايط هر عضو تيم همزمان چند كار را انجام مي دهد و ميل شديد دستيابي به 
هدف باعث مي شود آنها به صورت خودانگيخته تمام تالش خود را براي درست 
انجام دادن كارها با كمترين هزينه به كار گيرند. بعد از گذشت مدتي هر يك از 
اعضاي يك گروه استارت آپي داراي مهارت هاي مختلفي  مي شوند كه مطمئنا 
در زندگي حرفه اي آنها تاثير بسيار مثبتي خواهد داشت. مهارت هاي كار گروهي، 
نحوه برخورد با مشكالت، برنامه ريزي، ســازماندهي، بازاريابي و روابط عمومي 

اعضا در شغل تخصصي خود انجام در كنار مهارت تخصصــي كه هر يك از 
تازه فارغ التحصيل كه تجربه مي دهند مي تواند از يك جوان 

حرفه اي با مهارت هاي كاري چنداني ندارد، يك فرد 
بسازد. البته مدت، چند بعــدي قابــل قبول 
فــرد در تيم هاي كيفيــت و نحــوه حضور 

ميــزان موفقيت استارت آپي و همچنين 
يادگيــري ايــن آن كســب وكار در 

قابل توجهي دارد. مهارت ها تاثير 

حمايت از اقتصادهاي بومي و محلي
يكي از مشكالت اقتصادي كشورها عدم توسعه متوازن امكانات، فرصت هاي 
اشتغال و سرمايه گذاري در نقاط مختلف كشور است؛ به گونه اي كه هر كجا 
سرمايه گذار وارد شود و كارخانه و شركت هاي بزرگ بسازد، وضعيت اشتغال و 
معيشت مردم آن منطقه بهتر مي شود و بالعكس. اما فناوري هاي نوين به ويژه 
فناوري اطالعات و ارتباطات باعث شده هر فرد يا گروهي بدون توجه به مرزهاي 
جغرافيايي و با تكيه بر امكانات بومي خود بتواند محصول/خدمت مورد نظر خود 
را توليد كرده و به بازارهاي مختلف محلي، ملي يا حتي بين المللي عرضه كند. 
بسياري از اپليكيشن ها و بازي ها توسط افراد و گروه هايي توليد مي شود كه در 
روستا يا شهرهاي كوچك زندگي مي كنند. برخي از فروشگاه هاي اينترنتي يا 
وب سايت هاي خدماتي توسط كسب وكارهاي كوچك محلي اداره مي شود. 
همچنين بسياري از اپليكيشن ها، كانال ها و سايت هاي اطالع رساني توسط 
استارت آپ هايي اداره مي شود كه كيلومترها با مراكز سياسي و اقتصادي شهرها 

و كشورها فاصله دارند. 

استارت آپ ها، موتور رشد اقتصادي كشورها
از آنجا كه اكوسيســتم اقتصادي كشــورهاي توســعه يافته مبتني بر علم و 
تكنولوژي شكل گرفته، بديهي است كه توجه بيش از پيش به خالقيت، نوآوري 
و كســب وكارهاي دانش بنيان در كانون توجه اين دولت ها قرار داشته باشد. 
ازاين رو ساير دولت ها با الگو گرفتن از كشورهاي توسعه يافته براي دستيابي به 
رشد و توسعه اقتصادي با اقداماتي همچون تاسيس صندوق هاي سرمايه گذاري 
خطرپذير، فراهم آوردن زيرساخت هاي ارتباطي، تغيير و اصالح قوانين و... سعي 
در حمايت از استارت آپ ها در كشور خود دارند. به عنوان مثال دولت هند اهميت 
و مزاياي اكوسيستم استارت آپي را براي رشد اقتصادي كشورش به وضوح درك 
كرده و در ژانويه سال ۲۰۱۶ برنامه جامعي در اين زمينه تهيه و در اين سال ها به 
مرحله اجرا درآورده است. اقدامات مذكور موجب رشد چشمگير استارت آپ ها 

و موفقيت هاي زيادي براي اقتصاد اين كشور شده است. 

تسريع در تحقق اقتصاد خالق
مفهوم اقتصاد خالق از سال ۲۰۰۱ توســط جان هاوكينز مطرح شد و تا به امروز 
طرفداران زيادي پيدا كرده است. به زبان ساده اقتصاد خالق به معناي فعاليت هاي 
اقتصادي است كه متضمن به كارگيري استعداد خالق جهت اهداف تجاري  باشند. در 
قلب اقتصاد خالق صنايعي هستند كه در پيوندگاه هنر، فرهنگ، تجارت و تكنولوژي 
قرار دارند. صنايعي از قبيل تبليغات، هنر و صنايع دستي، طراحي، مد، فيلم، ويدئو، 
عكاسي، موسيقي، چاپ، نرم  افزار، بازي هاي كامپيوتري، نشر الكترونيك و راديو/
تلويزيون. با توجه به تعاريف فوق مي توان گفت كه استارتاپ ها از بازيگران اصلي 
اقتصاد خالق هستند و اغلب استارت آپ هاي موفق در اين صنايع ظهور كرده اند و 
مي توانند به رشد و توسعه اين جنبه از اقتصاد كمك فراواني كنند. بنابراين در چند 
عبارت مي توان اين گونه بيان كرد كه امروزه كسب و كارهاي نوپا و استارت آپ ها 
بخش نوظهور و جدايي ناپذير اكوسيستم اقتصادي و تجاري دنيا شده اند و به شدت 
در حال گسترش و توسعه هستند. با تاسيس هر استارت آپ، ممكن است بخشي از 
اقتصاد سنتي دچار چالش شده يا رو به نابودي رود، اما آنچه روي خواهد داد، ارائه 
يك محصول يا خدمت جديد، افزايش كيفيت و بهــره وري، افزايش فرصت هاي 
شغلي و سرمايه گذاري و در نهايت رضايت بيشــتر مشتري خواهد بود و در 
نهايت مي توان نتيجه گرفت: به هر ميزان كه اقتصاد يك كشور 
نيازهاي پاسخ داده نشده بيشتري 
داشته باشد فرصت رشد 
استارت آپ ها در آنجا 

نيز بيشتر است.

استارت آپ ها   محور   اقتصاد   خالق 

شتاب دهنده تخصصي خودرو 
راه اندازي مي شود

شــتاب دهنده تخصصي خودرو با هدف به كارگيري 
فناوري هاي مدرن حوزه خودرو راه اندازي مي شــود. 
به گزارش معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، 
گروه خودروي ستاد توســعه فناوري هاي فضايي و 
حمل و نقل پيشــرفته معاونت علمي و فناوري براي 
توســعه صنعت خودروي كشــور كه يكي از صنايع 
پركاربرد و عمومي در جوامع است، اقدام به طراحي 
مفهومي شــتاب دهنده تخصصي حوزه فناوري هاي 
جدي در حوزه خودروي متصل كرده اســت. هدف 
اين شــتاب دهنده به كارگيــري فناوري هاي مدرن 
در محصــوالت فعلي و آتي حوزه خودرو اســت. اين 
شــتاب دهنده توســط گروه خودروي ستاد توسعه 
فناوري هاي فضايي و حمل و نقل پيشرفته معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري و با همكاري دانشگاه 
عالمه طباطبايي و ديگر نقش آفرينان كليدي راه اندازي 
خواهد شد. فناوري هاي جديد صنعت خودرو قابليت 

استفاده در ساير حوزه هاي حمل و نقل را نيز دارد .

برگزاري بيستمين نمایشگاه 
بين المللي »تله كام«

بيستمين نمايشــگاه بين المللي صنايع مخابرات و 
اطالع رساني )ايران تله كام ۲۰۱۹( به عنوان مهم ترين 
رويداد فناوري ارتباطات و مخابرات كشور از ۸ تا ۱۱ 
مهرماه ۱۳۹۸ در تهران برگزار مي شــود. نمايشگاه 
بين المللي صنايع مخابرات و اطالع رساني براي نمايش 
ظرفيت هاي كشور در صنايع مخابرات و اطالع رساني 
و با هدف ارائه آخرين دستاوردهاي صنعت مخابرات 
ايران و فعاليت شــركت هاي اســتارت آپي فناوري 
ارتباطات برگزار مي شود. در اين رويداد شركت هاي 
ارائه دهنده تجهيزات و سرويس هاي اينترنت و شبكه، 
اپراتورهاي مخابراتي، سرويس دهنده هاي باندپهن 
و راديويي، شــركت هاي دانش بنيان، شــركت هاي 
توليدكننــده برنامه هــاي كاربردي و اپليكيشــن 
و بســياري از شــركت هاي مرتبط حضــور دارند. 
برگزاري نشســت هاي تخصصي در اين بخش و نيز 
ايجاد فضاي مذاكره ميان فعــاالن صنعت مخابرات 
 و ارتباطات ايران از جمله برنامه هاي اين نمايشــگاه 

تخصصي است. 

ويژه

خبر

مهارت هاي مديريتي

يكي از توصيه هاي هميشــگي و پرتكرار مديران بزرگ در 
سراسر جهان اين اســت: »بر نقاط قوت هر كدام از افرادتان 
متمركز شويد و بكوشيد نقاط ضعف آنها را مديريت كنيد«، 
البته اين توصيه مديران بزرگ و موفق به آن معنا نيست كه 
سعي كنيد نقاط ضعف آنها را برطرف  سازيد، چراكه شما نبايد 
به دنبال افراد كامل و بي نقص باشــيد، بلكه مي توانيد به آنها 
كمك كنيد تا از استعدادهاي خود نهايت بهره برداري را انجام 
دهند. نكته نهفته در بطن اين رويكرد كليدي، اين واقعيت 
است كه هر فردي از ساير افراد متفاوت است و استعدادهاي 
منحصربه فردي دارد و به گونه اي خاص رفتار مي كند، در نتيجه 
بايد با او به شيوه اي متفاوت رفتار شود. متاسفانه بسياري از 
مديران امروزي فاقد چنين نگرش و رويكردي هستند و به طور 
كلي با تفاوت هاي فردي و وجود استعدادهاي متفاوت در افراد 

گوناگون مشكل داشته و بيشتر به جامع نگري گرايش دارند. 
دوســت دارند همه افراد را به يك چشم و يك شكل ببينند 
و مطلق گرا هستند. در حالي كه مديران بزرگ دقيقا عكس 
اين نگرش را براي خود انتخاب مي كننــد و با كلي نگري و 
بي توجهي به تفاوت هاي فردي مخالفند، چراكه به درستي 
مي دانند كلي نگري و همه را به يك شكل ديدن باعث پنهان 
ماندن حقيقت مي شود. آنها مي دانند كه هر فردي، صرف نظر 
از پست و مقامي كه دارد، منحصربه فرد بوده و استعدادهاي 
خاص خود را دارد و به طور كلي تفاوت هاي افراد بسيار بيشتر 
از مشابهت هاي آنهاســت. آري، آنها مي دانند كه هر كارمند 
يا كارگري مجموعه منحصربه فردي از استعدادها، انگيزه ها، 
مهارت ها و سبك هاي كاري است كه او را از ديگران متمايز 
مي سازد. با آگاهي داشتن از همين تفاوت ها و منحصربه فرد 

بودن هاست كه مديران بزرگ مي توانند بهترين بهره برداري 
را از پتانسيل هاي افرادشان ببرند. يكي از عالمت هاي مديران 
بزرگ در توانايي فوق العاده آنها در تشريح دقيق استعدادها و 
توانايي هاي منحصربه فرد هر كدام از افرادشان نهفته است. به 
همين دليل هم هســت كه مديران بزرگ مي توانند به همه 
افرادشان كمك كنند تا به بهترين شكل ممكن، استعدادها را 
به عملكردهاي درخشان تبديل كنند. به طور كلي براي مديران 
بزرگ، يافتن نقاط قوت هر فرد و متمركز شــدن بر آن نقاط 
قوت، جزو اولويت هاي اصلي به شمار مي آيد و اين موثرترين 
راه براي كمك به افراد جهت دستيابي به اهداف و تشويق آنها 
براي پذيرفتن مسئوليت كارهاست و تنها از اين طريق است 
كه مديران مي توانند به افرادشان احترام گذاشته و آنها را به 

سمت انجام كارهاي بزرگ سوق دهند. 
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براي رفع فشارهاي عصبي بايد دو گام برداشت؛ گام نخست اين است كه براي مسائل جزئي خود 
را ناراحت نكنيد و گام دوم اين است كه بدانيد همه مسائل جزئي هستند. 
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زیست بوم استارت آپ كشور به حمایت نياز دارد
جلســه ۱۰4 كميســيون نخبگان و آينده نگاري علم و نــوآوري دبيرخانه 
شورايعالي انقالب فرهنگي برگزار شد. به گزارش فارس، در اين جلسه كه به 
ادامه بحث و بررسي پيرامون زيست بوم استارت آپ كشور اختصاص داشت، 
گزارش تدوين شــده در معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري توسط 
پيمان صالحي معاون نوآوري و تجاري سازي فناوري معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري در اين باره ارائه شــد. در اين گزارش با اشاره به هماهنگي 
مناسب ميان نقش آفرينان و كنش گران بخش دانش بنيان كشور، اين موضوع 
نيز مورد اشاره قرار گرفت كه كشورمان با پشت سر گذاشتن جهش هاي علمي 
كه موجب ارتقای كشور در زيرساخت هاي علم و فناوري شد، وارد يك دوره 
نوين در علم و فناوري شده است. در بخش ديگر اين گزارش عنوان شد پس 
از ورود به اين دوره نوين، موضوع اقتصاد دانش بنيان مورد توجه قرار گرفت 
و قوانين و مقررات كشور به ســمت حمايت از شركت هاي فعال در اين حوزه 
متمايل شــد. در ادامه اين گزارش با اشاره به موج توســعه نوآوري در كشور 
كه آغاز اين موج به تصويب قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان و ايجاد 
صندوق نوآوري و شكوفايي برمي گردد؛ گزارش دستاوردهاي پنج سال اخير در 
اين حوزه ارائه شد و اين موضوع نيز مورد اشاره قرار گرفت كه اين موج توانست 
زمينه مناسبي براي ايجاد و رشد شركت هاي نوآور استارت آپ فراهم سازد. در 
ادامه گزارش معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با تاكيد بر ويژگي هاي 
زيست بوم اســتارت آپ مانند خود ايجادشوندگي و خودتوسعه دهندگي اين 
موضوع مورد تاكيد قرار گرفــت كه دولت صرفا نقش حامي و پشــتيبان از 
اين زيســت بوم را ايفا مي كند و براي ايجاد و داشــتن زيست بوم هاي موفق 
بايد اجزاي مختلف بــا محوريت كارآفرينان كنار هم قــرار گيرند و حمايت 
دولت و دانشــگاه ها در موفقيت آنها نقش اساســي دارد. در بخش ديگري از 
گزارش فوق الذكر عنوان شد مركز شتاب دهي كه در پارك هاي علم و فناوري 
زيرمجموعه معاونت ايجادشده باعث ايجاد رشد استارت آپ  ها شده و هدف آن 
ترويج كارآفريني از طريق رشد شتاب دهي و گسترش پارك هاي فناوري است. 
از جانب ديگر كمك به ايجاد و توسعه اســتارت آپ هاي پايدار يكي از اهداف 
مراكز شتاب دهنده است و با بررسي مباحث مطرح در تجارت بين الملل معلوم 
شــد يكي از بهترين راهكارها براي نيل به اين اهداف رويدادهاي كارآفريني 
اســت. در ادامه گزارش معاونــت علمي و فناوري رياســت جمهوري عنوان 
شد يكي از اهداف شــتاب دهندها ايجاد فضاي كار اشتراكي بين چند تيم و 
تبديل ايده  هاي خام به ايده هاي پخته و قابل استفاده و توليد است كه يكي از 
برنامه  هاي و اهداف مراكز شتاب دهي كه از سال ۹۳ ايجاد شده ترويج فضاي 

كارآفريني و نوآوري است. 
در ادامه اين گزارش ضمن ارائه برخي آمارها در اين زمينه اين موضوع مورد 
اشاره قرار گرفت كه رويدادهاي كارآفريني در حدود 5۰ شهر كشور در حال 
اجرا هستند و اين روند خوشــبختانه رو به رشد است. گزارش تدوين شده در 
معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري ضمن اشاره به خدمات آموزشي 
ارائه شده به شركت هاي اســتارت آپ، اتصال اين شــركت ها به شبكه هاي 
سرمايه گذاري ارائه خدمات حقوقي را نيز مورد اشــاره قرار گرفته است. در 
ادامه اعضاي كميسيون به بيان نظرات خود درباره توجه به خروجي روندها و 
سيستم  ها در مديريت شركت    هاي دانش بنيان و استارت آپ ها، در نظر گرفتن 
نقش و جايگاه همه دستگاه  ها مرتبط و مسئول در حوزه استارت آپ ها به سمت 
حل مشكالت و مساله محور شــدن فعاليت اين شركت ها، استفاده از تجارب 
ساير كشورها در اين زمينه رويه  ســازي اين تجربيات با توجه به مقتضيات و 
مختصات كشور، توجه به دانشــگاه ها و مراكز پژوهش به عنوان كانون اصلي 
توليد علم و فناوري، اثرگذاري سيستم  هاي استارت آپي در زمينه هاي مختلف 
و دغدغه  هاي مخصوص در زمينه اقتصــاد فرهنگ و امنيت اجتماعي و ملي، 
حمايت از مالكيت فكري و معنوي پس از ورود شــتاب دهنده  ها عدم تمركز 
شــتاب دهنده روي محصول و توجه به آثار فرهنگي )منفي يا مثبت( ناشي 
از فعاليت اســتارت آپ  هايي كه در زمينه خدمات عمومــي فعاليت دارند و 
اهتمام بيشتر به پشتيباني از اســتارت آپ هايي كه در زمينه علمي و فناوري 
فعاليت دارند و كمك به ايجاد و توسعه آنها پرداختند. پس از سخنان اعضاي 
كميسيون، سلطانخواه رئيس كميسيون نخبگان و آينده نگاري علم و نوآوري 
نيز طي سخناني گفت: مراكز شتاب دهنده بايد در حوزه بازار و جلب مشتري 
براي استارت آپ هايي كه در حوزه هاي فني وتخصصي فعاليت مي كنند، بيشتر 
كار كنند. وي افزود: پژوهش با نگاه با نيازهــاي بازار مي تواند مكمل فعاليت 

شركت هاي استارت آپ باشد. 

ضرورت انجام تحقيقات پيش از اعطاي تسهيالت به 
شركت هاي دانش بنيان

نماينده مجلس شوراي اســالمي گفت: به دليل كسري منابع مالي، صندوق  
نوآوري و شكوفايي بايد از ميان شركت هاي دانش بنيان بهترين شركت ها را 
مورد حمايت هميشگي خود قرار دهد. به گزارش فارس، محمدرضا منصوري 
گفت: صندوق نوآوري و شكوفايي توانسته از شركت هاي دانش بنيان حمايت 
خوبي داشته باشد و ما شركت هاي دانش بنيان بسياري را مي شناسيم كه با 
حمايت اين صندوق پيشرفت كرده اند زيرا اگر صندوق نوآوري و شكوفايي از 
هر ۱۰ شركت دانش بنيان، دو تا سه شركت را هم مورد حمايت قرار داده باشد، 
موثر بوده است اما به دليل كسري منابع مالي، صندوق  نوآوري و شكوفايي بايد 
از ميان شركت هاي دانش بنيان بهترين شركت ها را مورد حمايت هميشگي 
خود قرار دهد. منصوري با اشاره به كســري هاي بودجه رايج در دولت ها به 
دليل مشكالت اقتصادي، گفت: البته مطلوب آن است كه همه شركت ها مورد 
حمايت قرار گيرند؛ چراكه نياز كشور به اين شركت ها در شرايط فعلي بيشتر 
از گذشته خود را نشان داده است. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در 
ادامه از مسئوالن صندوق نوآوري و شكوفايي خواست در اعطاي تسهيالت به 
شركت هاي دانش بنيان، تحقيقات كاملي را آغاز كنند تا رابطه، جاي خود را به 
ضابطه ندهد و حقي در اين ميان تضييع نشود. وي همچنين در توصيه اي به 
شركت هاي دانش بنيان، گفت: اين شركت ها نبايد دست از تالش بردارند، البته 
ما قبول داريم كه كار آنها، سختي هايي هم دارد اما آنچه مسلم است اينكه اين 
شركت ها بايد حفظ شوند، چراكه باالخره از بين اين استعدادها، علومي رشد 
مي كند كه مي تواند كشور را متحول كند. منصوري در ادامه نقش شركت هاي 
دانش بنيان در خنثي كردن تحريم ها را مورد اشــاره قرار داد و گفت: به طور 
قطع علوم جديد در هر جامعه اي نشان داده كه مي تواند بهره وري را افزايش 
دهد و باعث پيشرفت كشورها شود، بنابراين تنها راه نجات كشور استفاده از 
تكنولوژي هاي نوظهور است. وي افزود: بايد به شركت هاي دانش بنيان بيش 
از پيش توجه داشــته باشــيم و از حقوق آنها به خوبي حمايت كنيم، زماني 
شركت هاي دانش بنيان ما پيشــرفت مي كنند كه قانون كپي رايت به خوبي 
در كشور رعايت شــود تا از اين طريق، علوم و دستاوردهاي آنها به راحتي به 
ســرقت نرود. عضو كميســيون صنايع و معادن مجلس در ادامه در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه آيا فعاليت شركت هاي دانش بنيان طي سال هاي اخير 
رضايت بخش بوده يا خير، گفت: با توجه به اينكه مراكز علمي ما در كشــور 
گسترش پيدا كرده، بايد گفت رشد اين شركت ها هم، چشمگير بوده است، 
 اين شركت ها در بســياري از زمينه ها به خوبي پيشــرفت كرده اند ولي اين

 پيشرفت كافي نيست. 

اخبار

تبليغات 
خالق

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

سای
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   1
72

ه 6
مار

 | ش
تم

 هف
ال

| س
13

98
اه 

ر م
ریو

شه
 2

1 |
به

 شن
نج

پ
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دی
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزی

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آی

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ایگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



