
طي ۲۰ سال اخير نرخ اشتغال در اروپا 6 درصد افزايش داشته است. به گزارش 
مركز آمار اتحاديه اروپا، در بازه زماني ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸ نرخ اشتغال از 6۷ درصد 
به ۷۳ درصد افزايش پيدا كرده كه در اين بين، نرخ اشــتغال براي زنان از ۵۸ 
درصد به 6۷ درصد و براي مردان از ۷۵ درصد به ۷۸ درصد رسيده است. با اين 
حال هنوز شمار قابل توجهي از جوانان اروپايي شاغل نيستند؛ به گونه اي كه 
نرخ اشتغال براي جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله در اروپا تا پايان سال ۲۰۱۸ تنها ۵۳ 

درصد بوده است. 
در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، زنان سوئدي با نرخ اشتغال ۸۰ درصدي، 

بيشترين حضور در بازار كار را داشته اند و پس از اين كشور، ليتواني با ۷۷ درصد 
و آلمان و اســتوني هر دو با ۷6 درصد قرار دارند. از سوي ديگر باالترين نرخ 
اشــتغال مردان در جمهوري چك با ۸۷ درصد به ثبت رسيده است و مالت با 
۸6 درصد و سوئد با ۸۵ درصد در رده هاي بعدي قرار دارند. آلمان، انگليس و 
هلند، هر سه با نرخ اشتغال ۸۴ درصدي جزو ديگر كشورهاي با جمعيت شاغل 

باالي مردان در اروپا هستند. 
همچنين تا پايان سال ۲۰۱۸، نرخ اشتغال براي مشاغل نيمه وقت به ۱۳ درصد 
رســيده كه اين نرخ براي زنان ۱۴ درصد و براي مردان ۱۱ درصد بوده است. 

۲6 درصد كل جمعيت شاغالن اســپانيا داراي مشاغل نيمه وقت هستند كه 
يك ركورد در اتحاديه اروپاست. پس از اسپانيا، لهستان با ۲۴ درصد، پرتغال با 
۲۲ درصد و كرواسي با ۱۹ درصد قرار دارند. از سوي ديگر اما تنها يك درصد 
شاغالن ليتوانيايي و ۳ درصد شاغالن اســتوني و لتوني را شاغالن نيمه وقت 

تشكيل مي دهند. 
درباره افراد داراي مشــاغل پاره وقت، اين نســبت بزرگ تر است: ۴۷ درصد 
هلندي ها، ۲۸ درصد اتريشي ها و ۲۷ درصد آلماني ها داراي مشاغل پاره وقت 
هستند. بلغارها با ۲ درصد، كمترين نسبت جمعيت شاغل پاره وقت در اتحاديه 

اروپا را دارند و مجارستان با ۴ درصد و كرواسي و اسلواكي با ۵ درصد در رده هاي 
بعدي قرار دارند. 

الزم است ذكر شــود منطقه يورو شامل ۱۹ كشــور بلژيك، آلمان، استوني، 
ايرلند، يونان، اسپانيا، فرانســه، ايتاليا، قبرس، لتوني، ليتواني، لوكزامبورگ، 
مالت، هلند، اتريش، پرتغال، اسلووني، اســلواكي و فنالند است كه از يورو به 
عنوان واحد پولي خود استفاده مي  كنند. اتحاديه اروپا نيز داراي ۲۸ عضو است 
كه شامل ۱۹ كشور عضو منطقه يورو به عالوه انگليس، بلغارستان، مجارستان، 

لهستان، دانمارك، سوئد، كرواسي، جمهوري چك و روماني است. 

موسسه رتبه بندي »فيچ« پيش بيني خود از رشد اقتصادي كشورهاي جهان 
را مجددا كاهش داد. 

به گزارش آسوشيتدپرس، موسسه رتبه بندي »فيچ« در گزارش جديد خود از 
چشم انداز اقتصاد جهاني اعالم كرد كه به نظر مي رسد اثرگذاري ريسك هاي 
كالني نظير جنگ تجاري بين چين و آمريكا و خروج بدون توافق انگليس از 

اتحاديه اروپا، بيشتر از چيزي خواهد بود كه قبال تصور مي شد. 
اين موسسه نرخ رشد اقتصادي چين در سال جاري و سال آينده را 6.۱ درصد و 

۵.۷ درصد پيش بيني كرده است كه به ترتيب ۰.۱ درصد و ۰.۳ درصد كمتر از 
نرخ پيش بيني شده در گزارش قبلي است. فيچ با اشاره به تداوم و تشديد جنگ 
تجاري چين با آمريكا و همچنين ناآرامي هاي اخير در ماكائو اعالم كرده است 
كه دومين اقتصاد جهان براي حفظ رشد خود در سطح 6 درصدي كار بسيار 

دشواري را پيِش رو خواهد داشت. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمريكا مي خواهد در ماه اكتبر تعرفه بر واردات 
محصوالتي به ارزش ۲۵۰ ميليارد دالر از چيــن را از ۲۵ درصد كنوني به ۳۰ 

درصد افزايش دهد. همچنين ترامپ تهديد كرده اســت كه تعرفه بر واردات 
كاالهايي به ارزش ۳۰۰ ميليارد دالر از چين را به ۱۵ درصد افزايش خواهد داد. 
البته چين تنها كشوري نيست كه با خطر كاهش محسوس رشد اقتصادي خود 
مواجه است و فيچ به كشورهاي اروپايي نيز هشدار داده است تا بيشتر مراقب 
وضعيت فعلي باشند. اين موسسه با كاهش ۰.۲ درصدي برآورد خود از رشد 
اقتصادي كشورهاي اروپايي پيش بيني كرده است متوسط نرخ رشد ۱۹ كشور 

عضو منطقه يورو براي سال جاري و سال بعد ۱.۱ درصد باشد. 

كاهش رشد اقتصادي آلمان به عنوان بزرگ ترين اقتصاد اروپا و ادامه اختالفات 
بر ســر چگونگي خروج انگليس از اتحاديه اروپا كه مي تواند در نهايت منجر 
به يك خروج بدون توافق باشــد، از جمله مهم ترين ريسك هاي كوتاه مدت 

كشورهاي اروپايي عنوان شده است. 
فيچ پيش بيني كرده است كه رشد اقتصادي انگليس در صورت خروج بدون 
توافق از اتحاديه اروپا به ۱.۴ درصد برســد كه ۰.۴ درصد كمتر از نرخ رشــد 

پيش بيني شده براي اين كشور در صورت خروج همراه با توافق خواهد بود. 

مدتي است كه برخي افراد به سوء استفاده از طرح 
»الزام استفاده از كارت ســوخت« اقدام كردند و با 
ارســال پيامك ، قصد كالهبرداري از افراد ديگر را 
دارند و اين در حالي اســت كه سخنگوي شركت 
پخش فرآورده هاي نفتي صراحتــا اعالم كرده كه 
هيچ كــدام از پيامك ها و ســايت هايي كه در اين 
مورد معرفي مي شــوند، مورد تاييد ما نيســت. به 
گزارش ايســنا، پس از انتشــار پيامكي با عنوان 
سهميه بندي كارت سوخت اكنون شاهد پيامكي 
با عنوان آخرين مهلت ثبت نام ســوخت هستيم و 
اين در شرايطي است كه افراد زيادي تاكنون فريب 
اين پيامك ها را خورده انــد و جزو مال باختگان در 
اين حوزه به حســاب آمده اند؛ در همين راســتا، 

پليس فتا هشــدار داده اســت كه براي ثبت نام و 
تكميل فرايند دريافت كارت ســوخت متقاضيان 
حتما به مراكز پليــس +۱۰ مراجعه كنند. البته در 
اين بين پليس اقداماتي را براي كنترل اين شــيوه 
كالهبرداري انجام داده اســت؛ اما تمام شهروندان 
 بايد به اين مســاله آگاهي داشــته باشند و فريب 

كالهبرداران را نخورند. 
در اين رابطه فاطمه كاهي، ســخنگوي شــركت 
ملي پخــش فرآورده هاي نفتي گفــت: با توجه به 
ارسال پيامك هايي به تلفن همراه برخي هم وطنان 
و معرفــي ســايت هاي غيرقانونــي و جعلي براي 
سوءاستفاده از اطالعات شخصي و بانكي مردم، الزم 
است هم وطنان در اين باره هوشياري كامل داشته 

باشند و از هرگونه ثبت نام، ارائه اطالعات شخصي 
و بانكي و نيز پرداخت وجه از طريق وب سايت هاي 

يادشده خودداري كنند. 
وي با بيــان اينكه پليس +۱۰ تنهــا مرجع معتبر 
شــركت پخش براي ثبت نام كارت سوخت است، 
تاكيد كرد كه الزم اســت افراد براي ثبت نام فقط 
به اين مكان مراجعــه كنند و افــزود: تقاضاي ما 
اين اســت كه شــهروندان به هيچ عنــوان به اين 
پيامك ها توجه نكنند و تنهــا از راه هايي كه اعالم 
شده نسبت به دريافت كارت ســوخت خود اقدام 
كنند. در آينده نيز سايت مشــخصي را براي اين 
 كار تعبيــه خواهيم كــرد تا فراينــد كار راحت تر

 پيش برود.

قيمت طال در معامالت روز سه شــنبه بازار جهاني كه 
اكثر معامله گران در انتظار تصميم سياست پولي بانك 
مركزي آمريكا به حاشيه بازار رفتند، ثابت بود. به گزارش 
ايسنا، بهاي هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت 
روز سه شنبه بازار ســنگاپور ثابت بود و در ۱۴۹۷ دالر و 
۹۸ سنت ايســتاد. بهاي معامالت اين بازار روز دوشنبه 
تحت تاثير تحوالت اخير خاورميانه يك درصد افزايش 
پيدا كرده بود. در بازار معامالت آتي آمريكا، هر اونس طال 
با ۰.۴ درصد كاهش، به ۱۵۰۵ دالر و چهار سنت رسيد. 
به گفته بنجامين لو، تحليلگر شركت »فيليپ فيوچرز«، 
بازار در جستجوي عامل تاثيرگذار جديدي است. احتمال 

كاهش ۲۵ واحدي نرخ هاي بهره روي قيمت ها لحاظ شده 
است؛ اما معامله گران به دنبال دريافت اطالعات بيشتر 
درباره روند آتي سياســت پولي آمريكا هستند. انتظار 
مي رود بانك مركزي آمريكا پس از پايان نشست سياست 
پولي دو روزه خود در بعدازظهر روز چهارشنبه كاهش ۲۵ 
واحدي نرخ هاي بهره را اعالم كند كه دومين دور كاهش 
نرخ ها پس از اقدام سياســت گذاران آمريكايي در ژوئيه 
خواهد بود. كنفرانس مطبوعاتي جروم پاول، رئيس بانك 
مركزي آمريكا پس از پايان اين نشست برگزار مي شود. 
براساس گزارش رويترز، زبان و پيش بيني هاي جديد بانك 
مركزي آمريكا در بحبوحه جنگ تجاري آمريكا و چين، 

تدابير محرك مالي بانك مركــزي اروپا و مجموعه آمار 
ضعيف از بخش توليد، به دقت نظاره مي شود. همچنين 
حمالت اخير به تاسيسات نفتي عربستان سعودي باعث 
شد دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمريكا فشار بر بانك 
مركزي آمريكا براي پايين بردن نرخ هاي بهره را تشديد 
كند. در بازار ســاير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره براي 
تحويل فوري ۰.۱ درصد كاهش پيدا كرد و به ۱۷ دالر 
و ۸۳ سنت رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري با 
۰.۱ درصد كاهش، ۹۳6 دالر و ۱۰ سنت بود. هر اونس 
پاالديم براي تحويل فوري با ۰.۲ درصد كاهش، به ۱6۰۷ 

دالر و ۷۷ سنت رسيد. 

قطر براي جذب بيشتر سرمايه خارجي، قوانين اقامت 
سرمايه گذاري خود را تسهيل كرد. به گزارش ايسنا به 
نقل از خبرگزاري فرانسه، براي نخســتين بار در تاريخ 
قطر، سرمايه گذاران خارجي مي توانند مستقيما از طريق 
سرمايه گذاري در اين كشــور، اقامت پنج ساله كسب 
كنند. تا پيش از اين، ســرمايه گذاران خارجي در قطر 
تنها در صورتي كه از طريق يك شركت قطري اقدام به 
ســرمايه گذاري در قطر مي كردند مي توانستند اقامت 
اين كشور را كسب كنند؛ اما اكنون اين افراد مي توانند 
با سرمايه گذاري بدون واسطه در بازارها يا حوزه مسكن 

قطر، اقامت پنج ساله اين كشور را به دست آورند. 

اين اقدام پس از آن انجام مي شود كه قطر براي تنوع بخشي 
به اقتصاد خود در حــال برنامه ريزي براي جذب هرچه 
بيشتر سرمايه خارجي است. به دنبال تغييراتي كه اخيرا 
در قوانين قطر ايجاد شده است، اتباع خارجي مي توانند 
مالكيت صددرصدي شــركت خود در اين كشور را در 
اختيار داشته باشند. پيش تر اتباع خارجي مي توانستند 
تنها تا ۴۹ درصد از سهام شركت هاي قطري را در اختيار 
بگيرند. قطر بزرگ ترين صادركننده گاز مايع در جهان 
محسوب مي شود؛ اما كاهش اخير قيمت فرآورده هاي 
انرژي در بازارهاي جهاني باعث شده است تا اقتصاد اين 
كشور ثروتمند با مشكالتي مواجه شود. عربستان سعودي، 

امارات، بحرين و مصر در ژوئن ۲۰۱۷ كليه روابط خود 
را با قطر قطع و اين كشــور را تحريم و محاصره كردند. 
اقتصاد قطر تاكنون توانسته است با پيامدهاي اين تحريم 
و محاصره به خوبي مقابله كند و صندوق سرمايه گذاري 
قطر ميلياردها دالر به بخش هاي مختلفي كه از تعليق 
سرمايه گذاري كشورهاي عربي متضرر شده بودند تزريق 
كرده است. تا پايان ســال ۲۰۱۸، اقتصاد قطر با توليد 
ناخالص داخلي به ارزش ۱۹۲ ميليارد دالر، ســومين 
اقتصاد بزرگ عربي منطقه پس از عربستان و امارات بوده 
است. ميزان توليدات ناخالص داخلي قطر در سال ۲۰۱۴ 

به اوج خود رسيد.

ارزهاي كشــورهاي صادركننده نفت پس از حمله 
به تاسيسات نفتي عربســتان با افزايش محسوس 
قيمت مواجه شدند. به گزارش رويترز، قيمت نفت 
در پي حمله پهپادهاي يمني به تاسيســات نفتي 
عربســتان تا ۱۵ درصد نيز افزايــش پيدا كرد كه 
اين بزرگ ترين جهــش روزانه قيمت اين محصول 
در طول ۳۰ سال اخير محسوب مي شود. افزايش 
شديد قيمت نفت ديگر بازارها نظير بازار بورس و ارز 
را نيز تحت الشعاع قرار داده و با افزايش تقاضا براي 
 ارزهاي نفتي، بازار دســتخوش تغييرات جديدي

 شده است. 
كايويوكه ســوزوكي، مدير معامالت ارزي در بانك 
»سوســيه جنرال« فرانســه گفت: در مقايســه با 

تحركات بزرگ اخير در قيمت نفت، بازار ارز و اوراق 
قرضه نسبتا با آرامش بيشــتري به كار خود ادامه 
مي دهد؛ چراكه سرمايه گذاران هنوز در حال برآورد 
پيامدهاي ريسك هاي فعلي هستند. در معامالت 
روز سه شنبه بازارهاي ارز، كرون نروژ در برابر يورو 
يك درصد تقويت شد و هر يورو به ۹.۸۵6۵ كرون 
عقب نشست. ارزش پول ديگر صادركننده بزرگ 
نفت اروپا يعني روسيه نيز صعودي بود تا جايي كه 
روبل به باالترين سطح خود در طول ۷ هفته اخير در 
برابر يورو رسيد. از سوي ديگر اما ارزهاي امن نظير 
فرانك ســوئيس و ين ژاپن كامال در موضع دفاعي 
قرار گرفتند. دالر آمريكا از ديگــر برندگان بزرگ 
روز سه شــنبه بود: هر يورو با ۰.6 درصد كاهش به 

۱.۱۰۰۴ دالر و هر فرانك با ۰.۳ درصد كاهش به 
۱.۰۰۸۳ دالر كاهش يافتند. ديگر ارز مهم اروپايي 
يعني پوند نيز در برابر دالر نزولي بود و تا ۱.۲۴۱۱ 

دالر عقب نشست. 
يوكيو ايشيزوكي، استراتژيست ارشد موسسه »دايوا 
ســكيوريتيز« گفت: پاســخ بازار ارز به تنش هاي 
خاورميانه هنوز مشخص نيســت. هرچند ين در 
شــرايط فعلي ميل به افزايش دارد؛ اما تقاضا براي 

خريد دالر نيز رو به افزايش است. 
در برابر ديگر ارزها، هر دالر آمريكا به ازاي ۱.۴6۲۱ 
دالر اســتراليا، ۱.۳۲۵۱ دالر كانادا، ۱.۳۷6۴ دالر 
ســنگاپور، ۱۰۸.۱۷۳۳ ين ژاپن و ۷.۰۸۸۸ يوان 

چين مبادله شد. 

چند  درصد جمعيت اروپا شاغل هستند؟

رشد اقتصادي جهان باز هم كاهش مي يابد

فريب پيامك هاي كارت   سوخت را   نخوريد

اقامت سرمايه گذاري قطر با هدف ترغيب سرمايه گذاران خارجي آسان تر شدناتواني طال  براي عبور از مرز ۱۵۰۰ دالر

واكنش  دالر به حمله  به  تاسيسات نفتي عربستان
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۳ طرح   جايگزين 
خدمت  سربازی  برای 
شركت های  دانش بنيان 

 پرداخت
  ۳۰ درصدی يارانه
  دستمزد به
 كارآفرينان

شریعتمداری خبر داد

هيچ   مذاكره ای 
در   هيچ   سطحی 

با   آمريکا   اتفاق 
نخواهد   افتاد
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رهبر   معظم   انقالب: 

سرمقاله

 ثبات بخشی  به  قوانین 
كسب وكار

همواره قوانين و مقررات يك 
كشــور نقش تعيين كننده و 
اصلي در مجموعه كسب وكار 
آن ســرزمين ايفــا مي كند. 

قوانين تاثيرگذار بر كسب وكار ...

  محمدرضــا شــهيدي، 
كارشناس اقتصادي
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 دوئل شهرداری  با
 تاكسی های  اينترنتی

مخالفت  بخش خصوصی 
با  تصويب  اليحه  تجارت

كارشناسان  نسبت  به  ورود  نقدینگی  به  بازارهای  داللی  و سوداگری  هشدار  دادند

خروج  سپرده ها   از  بانک ها
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سودجویی  دالالن  در  بازار  فروش   فرم    مدارس
قصه ای  که   هر سال  تکرار   می شود

يكسان نبودن ضوابط برای رانندگان رسمی تاكسی 
با رانندگان تاكسی های اينترنتی به يكی از موضوعات 
 چالشی اين روز های تاكسيرانان تبديل شده است،

 به طوری كه رانندگان تاكسی اعالم می كنند ضوابط 
موجود برای تاكسيرانان رسمی موجب شده است كه 
آن ها ميدان رقابت را به تاكسی های اينترنتی ببازند.  
به همين دليل مدتی پيش شهرداری عليه اتحاديه 
كســب وكارهای مجازی به دليل صدور مجوز برای 
تاكسی های اينترنتی طرح شكايت كرد  و اختالفات 
قديمی وارد فاز تازه ای شد كه موضع گيری ها را جدی  
و رســمی  تر كرد و اكنون به نظر می رسد شهرداری 
در اين اختالف و شكايت پيروز شده و تاكسی های 
اينترنتی را تحت نظارت خود درآورده است. در اين 

رابطه معاون شهردار تهران...

نمايندگان بخش خصوصی در نشست شهريور ماه 
خود، به طور قاطع با آنچه بــه عنوان اليحه اصالح 
قانون تجارت در مجلس شــورای اسالمی در روند 
تصويب قرار گرفته است، مخالفت كردند و خواستار 
خروج اين اليحه از دستور كار مجلس شدند. اعضای 
هيات نمايندگان بخش خصوصی، محتوای اليحه در 
دست تصويب را برای اقتصاد كشور زيان بار دانسته و 
اعالم كردند برای توقف روند تصويب آن با نهادهای 
ذی ربط مكاتبه می كنند.رئيس كميسيون بازار پول 
و سرمايه اتاق تهران، به عنوان اولين سخنران پيش 
از دستور اين نشست، گزارشی درباره ابزار حمايتی 
مبادالت تجاری ايران و اروپا، اينستكس، ارائه كرد. 

فريال مستوفی با اشاره به...

صفحه 2

 افزايش   بيکاری   با 
سياست های   ضد توليد

يادداشت  

ریسک سپرده گذاری 
بلندمدت

  اصغر مشبکی، كارشناس اقتصادی
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اقتصاد2
ایران وجهان

شریعتمداری خبر داد
پرداخــت ۳۰ درصدی یارانه 

دستمزد به کارآفرینان
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از پرداخت 30 
درصدی یارانه دســتمزد به کارآفرینان در ازای 
جذب فارغ التحصیالن خبــر داد و گفت: طرح 
یارانه دســتمزد یکی از برنامه ها و سیاست های 
این وزارتخانه در حوزه اشتغال است که در هشت 
استان کشور اجرایی می شود. به گزارش ایسنا، طی 
نشست مشترک اکبر بهنام جو استاندار اردبیل و 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل 
با محمد شریعتمداری مسائل و مشکالت دستگاه 
های زیر مجموعه این وزراتخانه در استان اردبیل 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی با اشــاره به 
اجرای همزمان چندین طرح اشــتغالی در کشــور 
جهت صیانت از نیــروی کار موجود و اشــتغالزایی 
گفت: با توجه بــه قوانین موجود، ســرمایه گذاری 
 دولتی جهت ایجاد اشــتغال ممنوع بــوده، از این رو 
سیاست های اشتغالی ما ارائه مشوق و تسهیل فرایندها 

برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور است.
 شــریعتمداری افزود: حوزه رفاه اجتماعی یکی  
از رســالت های مهم ما در ایــن وزارتخانه جهت 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه است.

خبر

با وجود جذابیت فعالیت های 
سوداگرایانه و همچنین افق 
مبهم اقتصاد کشور، کشش 
مردم بــه ســپرده گذاری 
بلندمدت در بانک ها کاهش 
پیدا کرده و سپرده گذاران ترجیح می دهند پول خود 
را به صورت کوتاه مدت در بانک ها نگه دارند. به همین 
دلیل این موضوع به یکــی از دغدغه های نظام بانکی 
تبدیل شده اســت و به گفته کارشناسان خطراتی را 

برای آن به همراه دارد.
بررسی ها هم نشــان می دهد، بی ثباتی های اقتصادی 
و نگرانی مردم از نگهداری پول در یک بازه بلندمدت 
در بانک ها مهم ترین عامل کشــش مردم به ســمت 
سپرده های کوتاه مدت است تا در صورت نیاز به مبلغ 
سپرده دسترسی داشته باشد. البته سیاست های بانک 
مرکزی و همچنین تاکیدی که بر کاهش هر چه بیشتر 
نرخ سود سپرده ها می شود، نیز بر تغییر مسیر سپرده ها 

از بلندمدت به کوتاه مدت تاثیرگذار بوده است.
به گفته خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز سهم 
پول در کل نقدینگی از 12 درصد به 15 درصد افزایش 

یافته و این به معنای تبدیل سپرده های بلندمدت به 
سپرده های کوتاه مدت است؛ به طوری که حدود 150 

هزار میلیارد تومان از ســپرده های بلند مدت کم شده 
است. این احتمال وجود دارد که این نقدینگی بیشتر 
در واسطه گری و سوداگری به کار گرفته شود. یعنی هر 
آن باید منتظر خروج سپرده ها از بانک ها بود. از طرفی  
بانک ها قادر به اســتفاده از ســپرده های کوتاه مدت 
جهت تامین منابع برای پرداخت تسهیالت نیستند و 
نمی توان روی آنها به عنوان منبعی قابل دسترس برای 

بانک ها حساب کرد.
با این حال این سوال اساسی پیش می آید که افزایش 
ســپرده های کوتاه مدت چه تاثیراتــی را برای نظام 
بانکی به همراه خواهد داشت؟ چگونه می توان مانع از 
 حرکت سپرده های کوتاه مدت به سمت واسطه گری 

شد؟
آمارهای ســال گذشــته حاکــی از افزایش ســهم 
سپرده های کوتاه مدت در شبکه بانکی است. به طوری 
که در پایان مهر ماه سال گذشــته سپرده های کوتاه 
مدت با 113 هزار میلیارد تومان رشــد به 50۶ هزار 
و ۶10 میلیارد تومان و حجم ســپرده های بلندمدت 
با ۸5۹0 میلیارد تومان کاهش بــه ۸31 هزار و ۷۷0 

میلیارد تومان رسیده است.

افزایش هزینه هــای تولید و 
فشــاری که از ایــن بابت به 
بنگاه ها وارد شد، باعث  بیکار 
شــدن تعداد زیادی از مردم 
شده که در رقم کلی افزایش 
تعداد بیکاران اثر منفی گذاشته است. این در حالیست 
که با نوسانات نرخ دالر از ابتدای سال عده بسیار زیادی به 
رانت و سود های عظیمی دست یافته اند. بر اساس آمارها 
با وجود پایین آمدن نرخ بیکاری، تعداد بیکاران افزایش 

پیدا کرده است.
آمارها نشــان می دهد، حدود 23 میلیون نفر در جامعه 
بیکار هستند که به معنای بیکار بودن یک نفر در بین هر 
چهار نفر در جامعه است. چنین آماری از میزان بیکاری، 
وضعیت معیشت سرپرســتان خانوار را با چالش های 
بسیاری همراه کرده است. این مسئله در حالی به معضل 
اقتصاد کشور تبدیل شده اســت که شرایط اقتصادی 

و همچنین آینده مبهم اقتصاد نیــز روی آن اثر منفی 
می گذارد. بر همین اساس آنچه در حال حاضر به عنوان 
معضلی جدی روی دوش اقتصاد ســنگینی می کند، 
بیکاری است و به نظر نمی رسد در آینده ای نزدیک حداقل 

با سیاست های کنونی دولت و وضع موجود، حل شود.
همچنین گزارش ها حاکی از  افزایش مدت زمان انتظار برای 
ورود به بازار کار است که روی نرخ بیکاری اثر منفی خواهد 
گذاشت.  بر اساس آمارها مدت انتظار یک میلیون و 232 
هزار بیکار که 3۸ درصد جمعیت بیکار کشور را تشکیل می 

دهند، برای ورود به بازار کار به یکسال و بیشتر رسیده است. 
بر اساس آمارها،  مجموع جمعیت بیکار 15 سال به باالی 
کشور، 3 میلیون و 251 هزار نفر برآورد می شود که از این 
میزان، یک میلیون و 232 هزار و 1۶۴ نفر از بیکاران یکسال 
و بیشــتر در صف انتظار برای ورود به بازار کار قرار دارند. 
همچنین نتایج گزارش مرکز آمــار و اطالعات راهبردی 
وزارت کار نشان می هد، بیشترین نسبت جمعیت بیکار که 
طول مدت بیکاری آنها یک سال و بیشتر بوده، مربوط به 
گروه سنی 25 تا 2۹ سال کشور است که حدود 3۶ درصد 

برآورد می شــود. همچنین طی سال های اخیر بیشترین 
نسبت جمعیت بیکار که طول مدت بیکاری آنها بین ۷ تا 
12 ماه بوده، مربوط به  جوانان 15 تا 2۴ سال با تقریبا 31.۸ 

درصد و همچنین سهم قابل توجهی از جمعیت بیکار که 
به نظر می رسد با افزایش سن بیکاران سختگیری آنان در 

انتخاب شغل متناسب با شأن اجتماعی کمتر می شود.

کارشناسان  نسبت  به  ورود  نقدینگی  به  بازارهای  داللی  و سوداگری  هشدار  دادند
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از هر4    ایرانی  یک  نفر بیکار است

افزایش  بیکاری  با  سیاست های  ضد تولید

رهبر معظم انقالب:
هیچ مذاکره ای در هیچ سطحی با 

آمریکا اتفاق نخواهد افتاد
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح امروز )سه شنبه( 
با اشــاره به هوشــیاری عمیق و تحسین برانگیز 
مردم در مقابل توطئه های دشمنان در چهار دهه 
گذشته، تنها راه عالج مشکالت کشور را تکیه به 
مردم و جوانان و جدی گرفتن ظرفیت های داخلی 

دانستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سخنان خود در خصوص 
مذاکره با آمریکا را در دو نکته جمع بندی کردند: 
1( مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواسته های آنان 
بر جمهوری اســالمی، 2( مذاکره یعنی نمایش 

موفقیت سیاست فشار حداکثری آمریکا.
ایشــان افزودند: برای همین است که مسئوالن 
کشور از رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و دیگران، 
یک صدا اعالم کردند که با آمریکا مذاکره نخواهیم 

کرد نه مذاکره دوجانبه نه چند جانبه.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: چنانچه آمریکا 
حرف خود را پس گرفــت و توبه کرد و به معاهده 
هســته ای که آن را نقض کرده است، بازگشت، 
آن وقت در جمع کشــورهای عضــو معاهده که 
شــرکت و با ایران صحبت می کنند، آمریکا هم 
می تواند شرکت کند، اما در غیر این صورت هیچ 
مذاکره ای در هیچ سطحی بین مسئوالن جمهوری 
اســالمی و آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد نه در 
نیویورک و نه غیر آن. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با بیان اینکه در طول ۴0 سال گذشته جمهوری 
اسالمی در مواجهه با انواع ترفندها قرار داشته است 
و دشمنان نتوانسته اند ایران عزیز را مغلوب کنند، 
خاطرنشان کردند: سیاستهای آنان یکی پس از 
دیگری مغلوب سیاستهای جمهوری اسالمی شده 
است و بعد از این نیز جمهوری اسالمی بحول قوه 
الهی آنها را مغلوب خواهد کرد و پیروز و سربلند از 

میدان خارج خواهد شد.

کاهش ۳۸۰۰ واحدی شاخص بورس
پس از رشــد فزاینده نماگر اصلی بورس در روز 
دوشنبه این شاخص روز سه شنبه 3۸۴3 واحد 

افت کرد و به کانال 302 هزار واحدی بازگشت.
به گزارش ایسنا،  شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران 3۸3۴ واحد افت کرد و 
به رقم 302 هزار و ۸2 واحدی رسید. در عین حال 
شاخص کل هم وزن نیز با ۴۸۹ واحد کاهش رقم 

۸۶ هزار و 3۶۹ واحدی را تجربه کرد.
شاخص آزاد شناور نیز با ۴200 واحد افت عدد 3۴۶ 
هزار و ۷3۸  واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار 
اول  نیز با 3021 واحد کاهش به عدد 220 هزار و 
2۷ واحد رسید. شاخص بازار دوم نیز با افت ۶۷۴۷  

واحدی روبه رو شد.
فوالد مبارکه اصفهان، مخابــرات ایران، معدنی و 
صنعتی چادر ملو و ســرمایه گذاری، نفت، گاز و 
پتروشیمی تامین هر کدام به ترتیب 3۴۴، 21۶، 
1۹1 و 1۸5 واحد به کاهش شــاخص های بازار 
کمک کرد. در طرف مقابل فوالد خراسان، بانک 
تجارت و بانک صادرات ایــران هر کدام به ترتیب 
1۶۹، 12۸ و 110 واحــد شــاخص ها را تقویت 

کردند.
 در گروه بانک هــا و موسســات اعتباری حجم 
معامالت به ۶.۸ میلیارد سهم و اوراق مالی به ارزش 
۴35 میلیارد تومان رســید و به بیشترین ارزش 

معامالت دست پیدا کرد.
بانک تجارت، بانک صادرات و بانک دی  و موسسه 
اعتباری ملل نمادهای بودنــد که در گروه بانکی 
توانســتند بیش از 3 درصد رشد قیمت را تجربه 
 کنند.  گــروه خودرو و ســاخت قطعــات بعد از 
بانکی ها بیشترین ارزش معامالت را شاهد بودند. 
بیشتر نمادها در این گروه با کاهش قیمت رو به 

رو بودند.
در تعداد نســبتا زیادی از نمادها شاهد افزایش 
عرضه نسبت به تقاضا بودیم و این موضوع سبب 

شد بیشتر سهم ها با کاهش رو به رو شود.
در بورس تهران 122 نماد با رشــد قیمت و 22۹ 
سهم با افت قیمت رو به رو بودند در عین حال در 
فرابورس ایران تعداد نمادهای مثتب به ۹1 و تعداد 

نمادهای منفی به 10۸ رسید.
ارزش کل معامالت بورس به رقم 25۹۴ میلیارد 
تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست 
شدن بیش از 10.5 میلیارد سهم و اوراق مالی بود. 
تعداد معامالت این بازار نیز به رقم ۶55 هزار و 205 

نوبت رسید.
آیفکس نیز با بیــش از 21 واحد افت عدد 3۹۹0 
را تجربه کرد. ارزش معامــالت فرابورس ایران به 
عدد 10۹۶ میلیارد تومان رسید و حجم معامالت 
رقم 1.۶ میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. 
 تعداد معامالت نیز عــدد 21۸ هــزار و ۷۷۸ را 

تجربه کرد.

اخبار
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نمایندگان بخش خصوصی در نشست شهریور ماه خود، به طور قاطع 
با آنچه به عنوان الیحه اصالح قانون تجارت در مجلس شورای اسالمی 
در روند تصویب قرار گرفته است، مخالفت کرده و خواستار خروج این 
الیحه از دستور کار مجلس شــدند. اعضای هیات نمایندگان بخش 
خصوصی، محتوای الیحه در دســت تصویب را برای اقتصاد کشور 
زیان بار دانسته و اعالم کردند برای توقف روند تصویب آن با نهادهای 

ذیربط مکاتبه می کنند.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به عنوان اولین سخنران 
پیش از دستور این نشست، گزارشــی درباره ابزار حمایتی مبادالت 
تجاری ایران و اروپا، اینستکس، ارائه کرد. فریال مستوفی با اشاره به 
اینکه آمریکا با خروجش از برجام قواعد بین المللی را نقض کرده است، 
گفت: با خروج آمریکا از برجام ضررها و خسارات غیرقابل جبرانی از 
منظر اقتصادی و حتی بشردوستانه به ایران وارد شده و اعضای 1+ 5 
)به غیر آمریکا( برای حفظ برجام و پایبندی به تعهدات اقتصادی شان 
راهکارهایی نظیر ایجاد نهاد واسط مالی اس پی وی )SPV( را معرفی 
کردند.  مستوفی افزود: نحوه عملکرد اس پی وی همانند یک بورس ویژه 
است؛ به این معنا که اروپا پول نفتی که از ایران خریداری  می کند را در 
اختیار این نهاد گذاشته و همزمان پرداخت کاالهای مورد نیاز ایران از 
این منبع پرداخت  می شود. حال آنکه امکان جانشین کردن دالر با یورو 

برای انجام مبادالت مالی از طریق این ابزار نیز وجود دارد.
مستوفی ســپس روی تهدیدهای اینستکس دست گذاشت و گفت: 
مبهم بودن وجود ســازوکاری برای نظارت و ارزیابی بر شرکت هایی 
که  می خواهند از طریق اینســتکس به صــادرات و واردات بپردازند 
وعدم حضور نماینده ای از بخش خصوصی در شرکت ایرانی متناظر 
اینستکس از تهدیدهای این ساز و کار اســت. رییس مرکز خدمات 
سرمایه گذاری اتاق تهران با اشــاره به انتصاب ارهارد میشائیل بوک، 
دیپلمات مجرب آلمانی به عنوان ســومین رئیس اینســتکس ابزار 

امیدواری کرد که اینستکس به ورود به فاز اجرایی نزدیک تر شود. 

تردید در مورد یک خبر شبهه دار
رئیس کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق تهران در بخش پایانی 
سخنانش به اخباری مبنی بر انعقاد یک قرارداد ۴00 میلیارد دالری بین 
ایران و چین اشاره کرد و گفت: از شرکت های چینی شنیده می شود که 
چنین قراردادی امضا شده و براساس قرارداد مذکور، شرکت های چینی 
بدون ورود در مناقصات می توانند کار را برعهده بگیرند. البته در مورد 
واقعی بودن این خبر تردیدهایی وجود دارد اما اگر این قرارداد واقعیت 

داشته باشد، فاجعه رخ داده است. چون به این ترتیب نفت را بین رقم 20 
تا 30 درصد ارزان تر به چین می فروشیم. الزم است هیات رئیسه اتاق 

بازرگانی تهران پیگیر صحت و سقم این ماجرا باشد.
در این نشست همچنین مسعود خوانساری  رئیس اتاق تهران سپس 
با تشکر ویژه از رئیس قوه قضاییه و هیات دولت گفت: بخشنامه ای که 
اخیرا رئیس قوه قضاییه در ارتباط نحوه احضار اشخاص حقوقی در جهت 
حمایت از تولید و اقتصاد کشور صادر کردند بسیار اصولی و مهم بود. 
امیدواریم که همه دادگستری ها و نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه به 
آن عمل کنند. همچنین الزم است از هیات محترم وزیران و دولت تشکر 
کنم که در چند ماه گذشته  توجه ویژه ای به پیشنهادات و خواسته های 
کارشناسی شده اتاق بازرگانی تهران داشتند و آنها را پیگیری و تصویب 
کردند. خوانساری ادامه داد: بخشــودگی جرائم مالیاتی یکی از این 
درخواست ها بود بود که دولت فرصت داد که اگر در یک بازه زمانی هشت 
ما اصل مالیات پرداخت شود، جرائم آن بخشوده شوند. دومین موضوع 
تمدید مهلت ارسال تاییدیه های مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها بود 
که بسیاری از بنگاه های تولیدی در مورد مالیات ناشی از آن دچار مشکل 
بودند و انشاهلل با تصمیمات جدید این مشکل حل خواهد شد و بنگاه ها 
می توانند تا پایان سال ۹۸ این کار را انجام دهند. سومین تصمیم نیز 
قبول تامین ارز ماشین آالت برای خطوط تولید، یعنی ماشین آالتی که 
سال گذشته و با نرخ ارز رسمی تا قبل از 1۶ مرداد ۹۷ گشایش اعتبار 
شده، با قیمت زمان گشایش و ترخیص از گمرکات بود؛ هر سه این موارد 
اتفاقات و تصمیمات بسیار خوبی بود که دولت مصوب کرد و نتایج خوبی 

برای کمک به تولید به همراه خواهد داشت.
 

گزارش دستورکار کمیسیون های تخصصی اتاق تهران
رئیس اتاق بازرگانی تهران، در ادامه به جلسه هیات رئیسه با روسای 
کمیسیون های تخصصی اتاق اشاره کرد و گفت: در آخرین جلسه که 
روز شنبه، 23 شهریور برگزار شد موضوعات مختلفی طرح و تصمیماتی 
گرفته شد. از جمله این که مقرر شد کمیسیون صنعت کارگروه ویژه ای 
را با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی به مشکالت 
شــهرک های صنعتی تشــکیل دهد. هم چنین تصمیم گرفته شد 
کمیسیون تسهیل تجارت با کمک موسسه آموزش و بانک مرکزی، 

دوره ای آموزشی در ارتباط با نحوه رفع تهدات ارزی برای صادرکنندگان 
برگزار کنند. همچنین کمیسیون بهبود محیط کسب و کار نیز مورد  
اشــکال قانونی را پیگیری خواهد کرد؛ برای مثــال این که در بحث 
استرداد مالیات بر ارزش افزوده و منوط کردن آن به بازگشت ارز حاصل 
از صادرات، مشکالتی وجود دارد که قرار است با ارسال نامه ای به سران 
قوا برای حل این مشکل چاره جویی شود. مسعود خوانساری هم چنین 
اعالم کرد که کمیسیون گردشــگری اتاق تهران موظف شده است 
موضوع استفاده از استارت آپ های گردشگری را پیگیری کند. او گفت: 
این روزها شاهد هستیم که در حوزه گردشگری اقبال به استارت آپ ها 
و شبکه های مجازی بسیار باال رفته است؛ اتاق تهران هم با تمام توان 
از اســتارت آپ ها حمایت می کند و در جلســه اخیر مصوب شد که 
کمیسیون گردشگری نحوه همکاری با استارت آپ ها را مشخص کند.

 
کاهش سپرده های بلندمدت به نفع سوداگری

خوانساری در ادامه به تحلیل شاخص ها و شــرایط اقتصادی کشور 
پرداخت و گفت: میزان واردات در 5 ماهه نخست سال 13۹۸ حدود 1۷ 
میلیارد و ۷3۹ میلیون دالر بوده است که ۷ درصد کاهش نسبت به مدت 
مشابه سال قبل نشان می دهد و این کاهش عمدتاً در حوزه واردات از 
کشورهای چین، کره جنوبی و فرانسه بوده است. همچنین آمارها نشان 
می دهد که سطح تجارت ما با دو کشور ترکیه و هند رشد داشته که 

مرتبط با واردات از این کشورها بوده است.
او سپس به آمارهای اخیر بانک مرکزی از رشد نقدینگی در کشور اشاره 
کرد و گفت: نقدینگی کشور در 12 ماهه منتهی به خرداد امسال 25 
درصد افزایش پیدا کرده و به 1۹۸0 هزار میلیارد تومان رسیده است. در 
این بین سهم پول در کل نقدنگی از 12 درصد به 15 درصد افزایش یافته 
و این به معنای تبدیل سپرده های بلندمدت به سپرده های کوتاه مدت 
اســت؛ به طوری که حدود 150 هزار میلیارد تومان از ســپرده های 
بلند مدت کم شده است. این احتمال وجود دارد که این نقدینگی بیشتر 

در واسطه گری و سوداگری به کار گرفته شود.

بخش خصوصی با الیحه اصالح قانون تجارت مخالف است
رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوع بررسی الیحه تجارت در مجلس 

پرداخت و گفت: الیحه تجارت سابقه طوالنی ۸5 ساله دارد و به عنوان 
یک قانون مادر و مدنی شناخته می شود و همه کسانی که در کسب و 
کار دستی دارند با این قانون سر و کار داشته و حتی تک تک مواد آن را 
حفظ هستند و با آن کار می کنند. به نظر می رسد تغییر چنین قانونی 
به ســرعت و در یک بازه زمانی کوتاه منطقی نباشد و نیاز است نظر 
اقتصاددانان، حقوقدانان، کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
و به خصوص فعاالن کســب و کار در مورد قانون اخذ شود. متاسفانه 
شاهد بودیم که بسیار عجوالنه و ظرف چند ساعت 10۹ ماده این الیحه 
تصویب شد؛ قطعا از مجلس می خواهیم ادامه رسیدگی به این الیحه را 
متوقف کند چون این نحوه رسیدگی به چنین الیحه مهمی به صالح 
کشور نیست. مریم خزاعی، معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران نیز 
در ادامه این جلسه، طی گزارشی به مرور آخرین شاخص های اقتصادی 
کشور پرداخت. بر اساس این گزارش، میانگین نرخ یورو نیمایی طی 
شهریور ماه امسال در مقایسه با ماه قبل، کاهشی بوده است در حالی که 

نرخ سکه نیز در این بازه زمانی افت داشته است.
به گفته معاون بررســی های اقتصادی اتاق تهران، میزان فروش ارز 
صادراتی از ابتدای سال جاری تا 25 شهریور ماه امسال، ۷.۷ میلیارد 
یورو بوده اســت درحالی که در این بازه زمانی، میزان خرید ارز برای 
واردات به حدود ۶.۹ میلیارد یورو رســیده است. همچنین بر اساس 
این گزارش، قیمت نفت برنت طی روز 25 شهریور ماه امسال به ۶5.۴ 
دالر در هر بشکه رسید در حالی که قیمت نفت اوپک در این روز ۶0 
دالر برای هر بشــکه را تجربه کرد. خانم خزایی همچنین به افزایش 
بیش از ۸۸ درصدی ارزش معامالت و افزایش حدود 2.۷ برابری تعداد 
معامالت بورس اوراق بهادار طی یک ماهه منتهی به 2۴ شهریور امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: با توجه به رشد ۸۹ 
درصدی شاخص بهای تولیدکننده در فصل بهار ۹۸، رشد واقعی فروش 

شرکت های بورسی در این مدت منفی بوده است.
بررسی الیحه قانون تجارت که این روزها در مجلس شورای اسالمی 
به سرعت در حال بررسی و تصویب است، از دیگر برنامه های ششمین 
جلســه هیات نمایندگان اتاق تهران بود. در همیــن رابطه، مدیر و 
کارشناس اندیشکده حکمرانی شریف طی گزارشی به تشریح زوایای 
پیدا و پنهان این الیحه پرداختند. الیحه تجارت که بخش  خصوصی و 
اتاق بازرگانی نسبت به مفاد تدوینی آن انتقاد جدی دارند، در حالی 
در صحن مجلس شورای اسالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته  که 
منتقدان این الیحه معتقدند که تصویب فوری و عجوالنه آن به ضرر 

اقتصاد و تجارت کشور است.

ششمین نشست نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

مخالفت بخش خصوصی با تصویب الیحه تجارت
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سکه به ۴ میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سه شنبه ۲۶ شهریور ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۴ میلیون و ۱۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۶۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی 

۱۴۹۸ دالر و ۵۸ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۰۶ هزار و ۶۵ تومان است. 

ریسک سپرده گذاری بلندمدت
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی

زمانی که ریسک سپرده گذاری بلندمدت باال می رود، صاحبان سرمایه برای کاهش ریسک به سمت سپرده گذاری کوتاه مدت روی می آورند که به تبع این کار ریسک سرمایه گذاری در بانک ها را کاهش داده و در مقابل ریسک سرمایه گذاری 
نظام بانکی را باال می برد. چرا که دسترسی نظام بانکی به سپرده ها را کوتاه می کند و بانک ها نمی توانند به تامین مالی طرح های بزرگ کمک کنند. مردم به دنبال فرصت ها هستند و طبیعتا کشش آنها به سمت سپرده های کوتاه مدت به دلیل 
تمایل به واسطه گری است. یعنی آنها می توانند با این سپرده ها در خرید دالر، سکه، مسکن و ... مشارکت داشته باشند. این اتفاقات پس لرزه های کاهش نرخ سود بانکی است که عبور از آن بستگی به مدیریت بانک مرکزی دارد. اگر بانک 
مرکزی بتواند در این مقطع با اقدام مناسب طرح های راهبردی  و بزرگ در نظر بگیرد و فرصت را از دست ندهد، قادر به تحمل پس لرزه های کاهش نرخ سود و عبور از آن است  و پیش بینی می شود  شرایط برای کاهش دوباره نرخ سود هم 
بهتر شود. البته باید تاکید کرد که بی ثباتی های اقتصادی و ترس مردم از بی ارزش تر شدن پول نیز بر این موضوع اثرگذاشته است. در صورتی که مردم قادر به پیش بینی آینده اقتصاد کشور باشند، شاید به همین سود پایین بانک ها برای 

سپرده گذاری بلندمدت رضایت بدهند. اما نگرانی از کاهش دوباره ارزش پول ملی و نوسانات موجود، باعث بی اعتمادی  و  باال رفتن ریسک سپرده گذاری بلندمدت و نگرانی مردم از آن شده است.

معضل بیکاری پنهان
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

یکی از مهم ترین مشکالت کشور ما عدم توازن میان عرضه کار با تعداد متقاضیان کار است. به همین دلیل با افزایش جمعیت تقاضا برای کار، این معضل پررنگ تر می شود. متاسفانه سیاست هایی که به منظور حل این مسئله اتخاذ 
می شود، در جهت تاخیر این معضل است نه حل واقعی آن و همین در بلندمدت روی انفجار جمعیت بیکار اثر منفی دارد. طی چند سال اخیر نیز برخی از سیاست های ضد تولیدی و همچنین فشار بر بنگاه ها بر شدت این مسئله افزوده 
است. تسهیالت بانک ها صرف واسطه گری می شود و همین امر حاشیه سود فعالیت های خدماتی و تولیدی را باال می برد. با افزایش نرخ دالر، صرفه تولید و فعالیت اقتصادی از بین رفته و ریسک جذب نیروی کار باال رفته است. بر 
همین اساس نه تنها تعدادی از نیروی شاغل بیکار شده، بلکه جمعیت متقاضی نیز امیدی به پیدا کردن شغل ندارند. بخشی از این مشکل نیز به موضوع بیکاری پنهان بر می گردد که بیشتر دامنگیر زنان است. در این شرایط مهم ترین 
کار دولت کاهش نرخ تورم و التهابات بازار است که ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد. با کاهش ریسک سرمایه گذاری، نقدینگی به سمت تولید خواهد رفت و شرایط نسبتا بهبود خواهد یافت. مسئله این است که نوسانات بازار 

طی دو سال گذشته نه تنها فرصت دولت برای اشتغالزایی جدید را از بین برده، بلکه روی جمعیت شاغل  نیز اثر منفی گذاشته است.



3 اقتصاد
ایران
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یکســان نبودن ضوابط برای 
رانندگان رســمی تاکسی با 
رانندگان تاکسی های اینترنتی 
به یکی از موضوعات چالشی 
این روز های تاکسیرانان تبدیل 
شده است، به طوری که رانندگان تاکسی اعالم می کنند 
ضوابط موجود برای تاکســیرانان رسمی موجب شده 
است که آن ها میدان رقابت را به تاکسی های اینترنتی 
ببازند.  به همیــن دلیل مدتی پیش شــهرداری علیه 
اتحادیه کســب وکارهای مجازی به دلیل صدور مجوز 
برای تاکسی های اینترنتی طرح شکایت کرد  و اختالفات 
قدیمی وارد فاز تازه ای شد که موضع گیری ها را جدی  و 
رسمی  تر کرد و اکنون به نظر می رسد شهرداری در این 
اختالف و شکایت پیروز شده و تاکسی های اینترنتی را 
تحت نظارت خود درآورده اســت. در این رابطه معاون 
شــهردار تهران گفت: از ابتدای پاییز همه تاکسی های 
اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می گیرند.  محسن 
پورسید آقایی معاون شهردار تهران درباره تاکسی های 
اینترنتــی و اقداماتی که شــهرداری در این راســتا در 

دستورکار قرار داده است، اظهار داشت: دستورالعلمی در 
این زمینه با هماهنگی وزارت کشور تهیه و بزودی اجرایی 
خواهد شد. وی افزود: این دستورالعمل احتماالً تا پایان 
هفته جاری در سراسر کشــور ابالغ می شود و بر همین 
اساس، تا پایان تابستان و از ابتدای مهر تمام تاکسی های 

اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می گیرند.

واکنش استارتاپ ها به خبر جدید شهرداری تهران:
»زیر بار این اقدام شهرداری نمی رویم«

اما ســخنگوی اتحادیه کشوری کســب و کارهای 

مجازی در واکنش به تحت نظارت شــهرداری قرار 
گرفتن تاکســی های اینترنتی گفت: شــهرداری به 
دنبال دریافت عوارض غیرقانونی است، اما شرکت های 
تاکسی های آنالین )جابه جایی هوشمند( مالیات بر 
ارزش افزوده پرداخت می کنند و از پرداخت هرگونه 
عوارض معاف هستند. رضا الفت نسب گفت: ما کامال 
با این موضوع مخالــف هســتیم و آن را بارها اعالم 
کرده ایم، شهرداری تهران به صورت یک طرفه اعالم 
کرده که از ابتدای مهر همه  تاکســی های اینترنتی 
تحت نظارت شــهرداری قرار می گیرد و هیچ توافقی 

در این بین وجود ندارد.
قرار بــود دو وزارتخانه کشــور و صمــت آیین نامه 
نظارتی برای نظارت بر تاکسی های اینترنتی تنظیم 
کنند که این اتفــاق تا به حال نیافتاده و متاســفانه 
وزارت کشــور و شــهرداری تهران همکاری الزم را 
نداشــتند. متاســفانه وزارت ارتباطات و ســازمان 
فناوری اطالعات به عنوان یکی از نهادهایی که حامی 
 استارتاپ ها است چراغ سبز را این روزها به شهرداری 

نشان داده است.

شهرداری: از ابتدای مهر تمام تاكسی های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می گیرند

دوئل  شهرداری  با  تاکسی های  اینترنتی

ایجاد رانت با ادامه فعالیت تاکسی های اینترنتی در قالب استارت آپ
علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران

اینکه اعالم می شود شهرداری و تاکسیرانی با ورود تکنولوژی به این بخش مخالف است و آن را سد راه فعالیت خود 
می داند کامال اشتباه است و افرادی که این صحبت ها را نقل قول می کنند هیچ درکی از فضای این کسب و کارها 
ندارند. خود تاکسی رانی نیز از این تکنولوژی استفاده کرده و اپلیکیشن خود را راه اندازی کرده و در این زمینه از 
ورود این مدل کسب و کارها به این فضا استقبال می کند.  اما همان طور که تاکسی رانی برای کسب و کار خود در 
این فضا مجوزها و قوانینی دارد دیگر شرکت ها نیز باید از این قوانین پیروی کنند. هیچ محدودیتی برای صدور 
مجوز های الزم وجود ندارد و  با  اخذ این مجوزها این کسب و کارها و تاکسی های اینترنتی می توانند فعالیت خود را 
به صورت قانونی ادامه دهند. اگر این فعالیت ها بخواهد بدون صدور مجوز و در قالب استارت آپ که حمایت دولتی 
را دارند ادامه پیدا کند منشا ایجاد رانت خواهد شد و در این فضا دیگر نمی توان سالمت و پیروی از قوانین را اجرایی 
کرد. برخی نهاد ها در دولت این دیدگاه را ندارند و به اسم حمایت از استارت آپ ها موجب می شوند رانت هایی در 
این حوزه ایجاد شود و این رانت ها نیز پشت وضعیت اقتصادی و معیشت مردم پنهان می شود و در ادامه نیز اعالم 

می کنند شهرداری با تکنولوژی مخالف است و می خواهد استارت آپ های رقیب را تعطیل کند.

شهرداری به دنبال پول بیشتر
مسعود عالئی، کارشناس استارت آپ

چه بخواهیم و چه نخواهیم در حوزه تکنولوژی باید تسلیم باشیم و به جای سنگ اندازی باید راه را برای توسعه کسب و 
کارهای آنالین فراهم کنیم. امروز از جمله موفق ترین کسب و کارهای آنالین می توان از تاکسی های اینترنتی نام برد که 
گوی سبقت را از دیگر کسب و کارهای مجازی ربوده اند و عالوه بر اشتغالزایی، در هزینه های مردم نیز تغییراتی را با روند 
کاهشی ایجاد کرده اند. کسب و کار تاکسی های اینترنتی که مردم هم به خاطر تسریع در امور و هم هزینه از آنها رضایت 
دارند چرا و به چه دلیل باید زیر نظر شهرداری باشند؟ چرا هر از چند گاهی این موضوع مطرح می شود و این سازمان عزم 
خود رابرای اداره آنها جزم کرده و سهم خواهی می کند؟ در حال حاضر می توان به کسب و کارهای آنالین عنوان یک 
صنعت را داد که در این میان تاکسی های اینترنتی می توانند بدون مداخله ارگان هایی مثل تاکسیرانی و شهرداری به 
فعالیت خود ادامه دهند. واقعا کار شهرداری در این زمینه خیلی نامناسب است و انتظار می رفت در حمایت از توسعه 

کسب و کارهای آنالین از این اقدامات خودداری می کرد. 
متاسفانه شهرداری در هر موردی ورود می کند ایراداتی به طرح های ارائه شده آنها وجود دارد. به عنوان مثال به عقیده 
کارشناسان شهرداری طرح جایگزینی زوج و فرد یکی از بهترین طرح های ارائه شده در سال های اخیر برای کاهش آلودگی 
هوای تهران بوده که متاسفانه تا به امروز پیشرفتی در آن حاصل نشده و فقط شاهد دو چندان شدن مشکالت هستیم 
 و از طرفی دیگر این طرح فقط موجب شد پول بیشتری به جیب شهرداری برود. در واقع موضوع تحت کنترل درآوردن 

تاکسی های اینترنتی نیز طرحی برای افزایش درآمدهای این سازمان است که  روی آن پافشاری عجیبی وجود دارد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطات گفت: شاید وقتش رسیده باشد که 
به زودی »کل سرویس های ارزش افزوده« را برای 
همیشه تعطیل کنیم. محمدجواد آذری جهرمی 
در توئیتر نوشت: شاید وقتش رسیده باشد که به 
زودی »کل سرویس های ارزش افزوده« را برای 

همیشه تعطیل کنیم.
وی گفت: دوستان دیگر به یقین رسیده اند که در 
مورد حق الناس هیچ خط قرمزی ندارم. مخصوصا 
اگر از جیب مردم دزدی شــود!خط و نشان وزیر 
ارتباطات به ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده 
موبایل در حالی اســت کــه وی در مردادماه از 

کاهش حجم کالهبرداری هــای خدمات ارزش 
افزوده خبر داد و گفته بود: مجموع درآمد خدمات 

ارزش افزوده ۳۰ درصد کاهش یافته است.
وی خطاب بــه کاربران تلفن همــراه در توئیتر 
نوشت: »ستاره هشــتصد مربع های شما موجب 
شد حجم زیادی از کالهبرداری های ارزش افزوده 
کاهش پیدا کند. مجموع درآمد خدمات ارزش 
افزوده ۳۰ درصد کاهش یافته است. بابت این همه 
همکاری، یک دنیا ممنونم. لطفا بازهم *۸۰۰# را 
به دوستان خود معرفی کنید تا همه باهم جلوی 

دزدی از جیب مردم را بگیریم.«

رئیس موسسات و شرکتهای دانش بنیان از در نظر 
گرفتن ســه طرح جایگزین خدمت ســربازی برای 
شــرکت های دانش بنیان، خبر داد. ســید محمد 
صاحبکار رئیس مرکز امور شــرکت ها و موسسات 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در نشســت مدیران عامل شــرکت های عضو پارک 
فناوری پردیس و مرکز رشد فناوری نخبگان گفت: 
جایگزین خدمت ســربازی نیروهای متخصص در 
پادگان ها، خدمت در دســتگاه های دفاعی و دولتی 
است. این موضوع مختص شرکت های دانش بنیان و 
غیر دانش بنیانی است که داخل پارک های فناوری 
مستقر باشــند. صاحبکار با بیان ســایر طرح های 
حمایتی از شرکت های دانش بنیان ادامه داد: استقرار 
شرکت های دانش بنیان در فضاهای مسکونی در شهر 
تهران با شرایط معینی فراهم شده است و راه اندازی 
مرکز مشاوره رایگان به صورت تلفنی، حضوری و کتبی 
برای شرکت های دانش بنیان بخش دیگری از طرح 
های حمایتی ما هستند. وی افزود: با بررسی های انجام 
شده، اهم مشکالت این نوع شرکت ها در ۳۸ سرفصل 
خالصه شــده و با به کار گیری مشاوران متخصص، 
مسیرهای مناسب برای رفع مشکالت شرکت های 

دانش بنیان ارائه می شود.
رئیس مرکز امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان گفت: 
پارک فناوری پردیس، قطب فناوری غرب آسیا است و 
رسیدگی به مسائل و مشکالت شرکت های دانش بنیان 

با حضور در جمع آنها در جایی مثل پارک های فناوری، 
فرصت مناسبی برای طرح مسائل به صورت حضوری 
اســت. صاحبکار اظهار داشت: از ســال ۸۳ و ابتدای 
برنامه چهارم توســعه بحثی در خصوص ایجاد مزایا و 
تسهیالت برای پارک های فناوری شروع و در این برنامه 
مصوبه ای در قالب برنامه پنج ساله برای ایجاد تسهیالت 
شرکت های مستقر در پارک های فناوری و مناطق آزاد 
برنامه ریزی شد. یکی از نکات بسیار مهم، شکل گیری 
صندوق های پژوهش فناوری در کنار پارک های فناوری 
در مناطق مختلف بود. رئیس مرکز امور شــرکت ها و 
موسسات دانش بنیان عنوان کرد: پارک های فناوری به 
عنوان متولیان برنامه توسعه در مناطق مختلف کشور 
تشکیل شــده بودند و صندوق های پژوهش فناوری 
به عنوان بازوی مالِی مکمل پارک های فناوری شکل 
گرفتند. رئیس مرکز امورشرکت ها و موسسات دانش 
بنیان گفت: شرکت دانش بنیان باید در حوزه فناوری 
برتر فعالیت کند و در حوزه  »های تک« قرار داشته باشد. 
شرکتی که در حوزه »مدیوم تک« و یا »لو تک« فعالیت 
می کند می تواند واحد فناور شود و عضو پارک باشد اما 

نمی تواند دانش بنیان تلقی شود.
وی ادامه داد: در دنیا صنایع مختلف را بر اساس »عمق 
تحقیق و توســعه« یا »چگالی توسعه« دسته بندی 
می کنند. چگالی باال »های تــک«، یک پله پایین تر 
»مدیوم های تک«، پله پایین تــر »مدیوم لو تک« و 

آخرین »لو تک« محسوب می شود. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری گفت: با توجه به افزایش قیمت چوب، 
قاچاق چوب نیز افزایش داشته اســت.خلیل آقایی در 
حاشیه بازدید از پروژه آبخوانداری قره چریان در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: واردات چوب یکی از مســائلی 
است که در حال حاضر به صرفه و صالح است و بهتر است 
فعاالن حوزه صنایع سلولزی توجه بیشتری به واردات 

چوب به کشور داشته باشند.
این مقام مســئول ادامه داد: زراعت چــوب نیز بحثی 
است که باید مورد توجه قرار بگیرد و دولت نیز حمایت 
و سیاســت های جدی در زمینه زراعت چــوب دارد و 
کارهایی در این مــورد انجام شــده و اقدامات مطلوب 
دیگری نیز در دست اقدام اســت.وی با اشاره به افزایش 
قیمت چوب، افزود: با افزایش قیمت چوب افرادی که به 
دنبال درآمدهای غیرمشروع از این طریق هستند، اقدام 
به قاچاق چوب می کنند. البته باید توجه داشت که قاچاق 

چوب همواره در طول تاریخ وجود داشت و افزایش قیمت 
چوب بر این مسئله دامن زده است. آقایی با اشاره به تقویت 
یگان حفاظت، تصریح کرد: با تشدید قاچاق چوب، یگان 
حفاظت تغذیه و حمایت شد و از آنجایی که بیشترین 
قاچاق در ســطح جنگل های هیرکانی اتفاق می افتد، 
امسال در این منطقه بحث حفاظت از یک میلیون هکتار 
به کل جنگل های هیرکانی که مساحت ۲ میلیون و ۷۰ 
هزار هکتاری دارد، افزایش یافته و این طرح به مناقصه 
گذاشته شد تا عالوه  بر یگان حفاظت، پیمانکار نیز بحث 

حفاظت از جنگل های هیرکانی را بر عهده داشته باشد.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی یادآور شد: با وجود اینکه 
شدت مبارزه با قاچاق افزایش یافته، میزان قاچاق چوب 
نیز افزایش داشته و امیدواریم با تمهیداتی که اندیشیده 
می شود، میزان قاچاق کاهش یابد، این در حالی است که 
امسال در همه استان های شــمالی و اطراف آن در همه 

ماه ها گزارش و کشف قاچاق چوب اعالم شده است.

مدیرکل سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه توری گندم 
مورد استفاده در فرایند خرید تضمینی گندم با استاندارد 
ملی ایران انطباق ندارد؛ از ورود کمیســیون کشاورزی 
مجلس شورای اسالمی برای بررسی کیفیت گندم خبر 
داد. دو روز پیش رییس کانون انجمن های صنایع غذایی 
ایران موضوع وجود فســادی گسترده  در سیستم خرید 
تضمینی گندم را مطرح کرد و گفت که دالالن ساالنه ۷۰۰ 
هزار تن ضایعات همچون شن و خاک و ضایعات گندم به 
ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان را به عنوان گندم وارد پروسه 
خرید و فروش و تحویل گندم به دولت می کنند؛ اما پاسخ 
وزیر جهاد کشاورزی به هشدارها نسبت به این موضوع 
این بوده که "اشــکالی ندارد، به جیب کشاورز می رود". 
به گفته محمدرضا مرتضوی، طبق قانون در فرایند خرید 
تضمینی گندم برای جلوگیری از تحویل ضایعات و شن و 
خاک همراه گندم، باید از توری استاندارد ۲۰*۲ استفاده 
کنند اما مسووالن مربوطه برای آنکه تخلف خودشان را 
بپوشانند، به  جای استفاده از توری استاندارد از توری غیر 
استاندارد ۲*۲ که ضایعات و شن و خاک را از خود عبور 

نمی دهد، در مراکز خرید گندم استفاده می کنند.
خبرنگار ایســنا این موضوع را از سازمان ملی استاندارد 
ایران پیگیری کرد. غالمرضا امینی - مدیرکل دفتر نظارت 
بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی این سازمان - در پاسخ 
یکی از وظایف اصلی سازمان ملی اســتاندارد را تدوین 
اســتاندردهای ملی برای همه کاالهایی که در کشــور 
تولید می شود عنوان کرد و گفت: گندم مشمول مقررات 
استاندارد اجباری نیست و سازمان ملی استاندارد هیچ 
کنترل و نظارتی بر موضوع گندم نداشته و در این رابطه 
مسئولیتی بر عهده این سازمان نیست بلکه متولی اصلی 
محصوالت کشــاورزی، وزارت جهاد کشاورزی است و 
بررسی ها و کنترل ها بر گندم در موسسات تحقیقاتی و 

آزمایشگاه های وزارت جهاد کشــاورزی انجام می شود. 
وی افزود: با توجه به اینکه سازمان ملی استاندارد در حوزه 
واحدهای های تولیدی فعالیــت دارد و گندم ماده اولیه 
واحدهای آردسازی است، این واحدها را موظف کردیم که 
از گندم منطبق بر استاندارد در فرایند تولید استفاده کنند، 
چراکه اگر گندم دارای استانداردهای کیفی پایین تری 
باشد، هزینه و وقت زیادی را به کارخانه های آرد تحمیل 
خواهد کرد. مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اســتاندارد 
صنایع غیرفلزی ســازمان ملی اســتاندارد ایران درباره 
موضوع مطرح شده مبنی بر وجود ضایعاتی همچون شن 
و خاک در گندم خریداری شده از سوی دولت در فرایند 
خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: کانون انجمن های صنایع 
غذایی ایران پیشتر این موضوع را به ما اعالم کرده بود و 
سازمان ملی استاندارد دستورالعملی که توسط متولی 
اصلی خرید گندم تهیه شده بود را، بررسی کرد که طبق 
نتیجه آن الک )توری( گندم با استاندارد ملی ایران انطباق 
نداشت و در پی این نتایج، در جلساتی از متولیان این بخش 
خواستیم که این موضوع را اصالح کنند تا با استاندارد ملی 

ایران انطباق پیدا کند.
وی افــزود: وقتی درجه الــک با اســتاندارد ملی ایران 
انطباق نداشته باشد، می تواند کیفیت گندم تحویلی به 
کارخانه های آردسازی و کیفیت آرد تولید شده آن ها را 
پایین بیاورد. امینی با بیان اینکه اجرای اســتاندارد نیاز 
به اقدامات و زیرســاخت هایی دارد، از ورود کمیسیون 
کشاورزی مجلس شورای اسالمی برای بررسی کیفیت 
گندم خبر داد و تصریح کرد: در جلســاتی که امسال با 
حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، متولیان خرید 
گندم و اعضای کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای 
اسالمی برگزار شده بود، مســئوالن مربوطه وعده دادند 

شرایط الزم برای اجرای این استاندارد را فراهم کنند.

۱5 میلیــون دانــش آموز 
ایرانی از چند روز آینده راهی 
مدارس می شــوند و ســال 
تحصیلی جدید در شرایطی 
که اوضاع اقتصادی کشــور 
چندان تعریفی ندارد آغاز خواهد شد. در چند سال اخیر 
ضرورت استفاده از لباس فرم در مدارس کشور عالوه 
بر اینکه موجب افزایش هزینه های والدین شده و در 
شرایط امروز اقتصاد کشور باری بر دوش آنها گذاشته 
است، بازار درآمدزایی را برای افرادی خاص ایجاد کرده 

است. پوشیدن لباس فرم دانش آموزی که از وزارتخانه 
گرفته تا مدیر آموزش و پرورش استان و مدیران مربوطه 
صحبت از اختیاری بودن آن می کنند، در بســیاری 
مدارس  اجباری است و با اعمال سلیقه های مدیریتی 
مدارس، باری بــر دوش خانواده هــای دانش آموزان 
می گذارد. داشتن لباس فرم در مدارس مزایایی دارد 
که نباید آنها را نادیده گرفت؛ متحدالشکل و یکی بودن 
ظاهر دانش آموزان از طبقات مختلف جامعه، جلوگیری 
از مدگرایی در مدارس و چشــم و هم چشــمی بین 
دانش آموزان از مهم ترین مزیت های این فرایند است. 
در این بین اقداماتی به اجبار از ســوی برخی مدیران 
مدارس انجام می شود که نارضایتی خانواده ها را در پی 

دارد و این قصه هر سال تکرار می شود.

ســال گذشــته وزیر وقت آموزش و پرورش، ماموریت 
ســاماندهی لبــاس فــرم دانش آمــوزی را در قالــب 
بخشــنامه ای بــه ســازمان دانش آموزی واگــذار کرد 
و همین باعث شد این ســوال مطرح شــود که آیا این 
ســازمان منفعت مالی نیز در این میان می بــرد؟ و آیا 
 همین تمرکــزی که ایجاد می شــود به رانت بیشــتر 
نمی انجامد؟ ســید هادی دلبری، معــاون هماهنگی، 
اقتصادی و نظارت بر امور استان های سازمان دانش آموزی 
تاکید کرد که این سازمان تاکنون ریالی از استان ها بابت 

درصد فروش لباس فرم دانش آموزی اخذ نکرده است.
دلبری در پاسخ به اینکه گفته شــده درآمد سازمان 
دانش آموزی از محل لباس فرم مدارس در سال جاری 
به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان می رسد گفت: حداقل 

در تهران و بیش از ۲۰ استان دیگر، ریالی بابت فرایند 
ساماندهی، فعالیت ســامانه و نیروی انسانی دریافت 
نکرده ایم و این امر کامال رایگان بود. وی ادامه داد: لباس 
فرم دانش آموزی در سال های گذشته متولی خاصی 
نداشت و ما تالش کردیم تا از دغدغه مدیران بکاهیم. 
اخذ این وجوهات صحت ندارد و مشخص نیست رقم 
۲۰۰ میلیارد تومان از کجا آمده اســت. این در حالی 
اســت که بیش از 5۰ درصد مدارس ما روســتایی و 
غیردولتی اند و شــامل طرح لباس فرم نیستند و شهر 
تهران هم هیچ مبلغی اضافه تر از قیمت مصوب اتحادیه 
اخذ نکرده و اگر هــم مناطقی ایــن کار را انجام داده 
 باشند مرتکب تخلف شده اند که اگر به ما اعالم شود، 

رسیدگی می کنیم.

قصه ای كه هر سال تکرار می شود

سودجویی  دالالن  در  بازار  فروش   فرم   مدارس

مدرسه پادگان نیست
فریده ایمانی، مدیر مدرسه 

از همان چند سال قبل که استفاده از لباس فرم در مدارس  مطرح و به ضرورت تبدیل شد با آن مخالفت کردیم چرا 
که معتقدیم مدرسه پادگان نیست که تمام دانش آموزان بخواهند از لباس متحدالشکل استفاده کنند. سختگیری 
در مورد این موضوع اصال توجیه ندارد و عالوه بر هزینه هایی که به والدین در این رابطه تحمیل شده بازاری را برای 
عده ای از افراد سودجو و دالل به وجود آورده تا درآمدهای کالنی از این راه کسب کنند. هر سال با نزدیک شدن 
به آغاز فصل مدارس افرادی به مدارس مراجعه می کنند و برای عقد قرارداد برای تهیه لباس فرم دانش آموزان 
قراردادهایی را با مبالغ بسیار باال در اختیار دست اندرکاران مدارس قرار می دهند.  هستند بسیاری از مسئوالن که 
با عقد چنین قراردادهایی چرخه مالی هنگفتی را در این رابطه به راه انداخته اند. سود میلیاردی در این بازار به جیب 
افراد سودجو و منفعت طلب می رود که از جیب والدین و با سختی بسیاری به دست آمده است. مراکزی وجود دارد 
 که تحت نظارت آموزش و پرورش هستند و نسبت به دیگر خیاطی ها لباس فرم مدارس را با هزینه کمتری در اختیار 
دانش آموزان قرار می دهند بنابراین مدارس باید از این امکان استفاده کنند اما برخی از این مراکز آموزشی با معرفی 

اماکنی که هیچ نظارتی  روی فعالیت آنها وجود ندارد هزینه های زیادی را برای والدین می تراشند. 

فعالیت خیاطی های غیرمجاز و مزون های خانگی در حوزه لباس مدارس
حبیب طهماسبی نیک، رئیس اتحادیه خیاطان

اینکه هر ســال بخواهیم موضوعی را برای جلوگیری از ســودجویی عده ای در آستانه آغاز فصل مدارس 
بازگو کنیم نشــان از این دارد که گوش شــنوایی برای آن وجود ندارد و به رغم تمام توصیه هایی که هر 
 ساله داریم باز هم اتفاقات تکراری دیده می شود. هر سال اعالم می کنیم برای تهیه لباس فرم مدارس به 
خیاطی هایی که پروانه کسب دارند و زیر نظر اتحادیه مشغول به کار شده اند مراجعه شود اما باز هم شکایات 
زیادی را در مورد این موضوع داریم. خیاطی هــای غیرمجاز و مزون های خانگی با توجه به اینکه این بازار 
در این فصل بسیار داغ اســت اقدام به فعالیت برای دوخت لباس فرم مدارس می کنند که نه جواز فعالیت 
دارند و نه در این حوزه سابقه کاری دارند. متاســفانه تولید و دوخت لباس مدارس به دست خیاطی های 
 خانگی و غیرمجاز عالوه بر آشفتگی در بازار موجب گران تمام شدن محصول نهایی و کیفیت کم محصول

 نهایی می شود.
ارتباط مستقیم مدارس با خیاطان موجب شده تا هیچ نرخ مصوبی برای این بازار وجود نداشته باشد و این موضوع 

باید در کشور حل شود، چون خیاطان زیادی هم اکنون خارج از عرف نرخ تعیین می کنند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

۳ طرح جایگزین خدمت سربازی برای شرکت های دانش بنیان

خط و نشان جهرمی

کل سرویس های ارزش افزوده را برای همیشه تعطیل می کنیم

قاچاق  چوب  افزایش  یافت

توری خرید گندم استاندارد نیست

ورود کمیسیون کشاورزی به موضوع کیفیت گندم
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در دنيايي كه ارتباطات و اينترنت در آن از نقش تاثيرگذاري و ابعاد اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي وسيعي دارند حوزه نويني همچون استارت آپ ها از اهميت 
خاصي برخوردار هستند و اين عرصه به همان اندازه كه مي تواند پرقدرت و توانمند 
عمل كند در عين حال آسيب پذير و حســاس به شرايط اكوسيستم هستند. 
برآيندها مبين اين است كه بحث استارت آپ ها و شركت های خالق هم اكنون در 
ايران تبديل به بحث روز شده اند و اين شركت ها كه با ورود به عرصه هاي مختلف، 
در حال تغيير  سازوكارهاي كسب و كار در جامعه هستند در واقع مي توانند راهي 
براي نيل به اهداف تعيين شده در اقتصاد مقاومتي باشند. كشورمان با وجود ۶ هزار 
استارت آپ فعال بزرگ ترين استارت آپ هاي منطقه را به خود اختصاص داده كه 
بايد از اين ظرفيت در راستاي توسعه پايدار به خوبي استفاده شود، شتاب دهنده ها 
مي توانند تضمين كننده آينده اين شركت ها و حمايت كننده مالي آنها باشند 
و تامين كننده بسياري از نيازهاي آنها باشند. نكته مهم اينجاست كه كسب و 
كارهاي مجازي به دليل نوپا بودن با مشكالت خاص خود در زمينه جذب سرمايه 
دست و پنجه نرم مي كنند، به گفته كارشناسان بسياري از شركت هاي فعال در 
اين حوزه از خدمات بين المللي بهره مي برند كه در صورت ممنوعيت، مشكالت 
جدي برابر آنها قرار خواهد گرفت و ممكن است برخي در پرداخت هاي خود دچار 
مشكل شوند. در شرايط كنوني با توجه به تحريم هاي اقتصادي، استارت آپ ها كه 
بازارهاي كوچك و نوپايي هستند به داليل موجود با مشكالت عديده اي روبه رو و 
برخي از آنها صدمه هاي بسياري را متحمل شده اند، آنها از اين وضعيت به شدت 
نگران هستند زيرا در مواقعي با كمبود يا نبود كاالهاي مورد نياز مواجه مي شوند. 
برخي از اين كسب و كارهاي اينترنتي هنوز نتوانسته اند براي خود ايجاد بازار 
كنند و بايد به ناچار از اين فضا خارج شوند و همچنين افزايش حقوق ها شرايط 
دشواري را براي كارفرماي اين صنف ايجاد كرده است. از طرف ديگر با توجه به 
شرايط سياسي موجود و تحريم ها، در ايجاد بازارهاي بين المللي محدوديت هاي 
بسياري براي اين حوزه ايجاد شده و آنها را براي فروش كاال به كشورهاي خارجي 
با مشكالت زيادي مواجه كرده است. به طور مثال بسياري از اين شركت ها در اين 
عرصه، آمادگي فروش كاال و خدمات در كشورهاي حاشيه مانند عراق را دارند 
اما شرايط كنوني مانع اين كار مي شود، همچنين نظام پرداخت اين حوزه در اين 

شرايط با تنش هايي مواجه است زيرا سرورها و بسياري از سرويس هاي تبليغاتي 
استارت آپ ها در خارج كشــور صورت مي گرفت كه با اين وجود آنها مجبورند 
هويت خود را ايراني جلوه ندهند تا مشكل خود را حل كنند. در اين شرايط تمامي 
بخش هاي اجرايي براي بقا تالش مي كنند و در اين ميان استارت آپ ها به عنوان 
كسب و كارهايي نوين و نوپا ضربه پذيرتر هستند كه اگر اين بخش آسيب ببيند، 
آينده آنها به چالش كشيده خواهد شد. استارت آپ ها بايد حس كنند كه در كنار 
ديگر عوامل اجرايي دولت قرار دارند، گرچه تاكنون سيستم دولتي حاضر نشده 
است، مشكالت خود را با اســتارت آپ ها حل كند اگر اين حوزه از حمايت هاي 
همه جانبه مسئوالن برخوردار شود به راحتي مي تواند با هزينه هاي اندك و خلق 
نوآوري ها منابع مصرفي كشور را نظم دهد. براي نمونه در بحث خودرو و امالك 
اين روزها دالل گري هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد كه برخي سودجويان از 
آن منفعت مي برند كه اگر اين موضوع به استارت آپ ها واگذار شود آنها مي توانند 
با توجه به اطالعاتي كه دارند از راه لجستيك )مديريت جريان كاال، اطالعات( 
طريقه عرضه را مديريت كنند. وقتي قيمت ها واقعي باشند، ديگر از دسترس 
دالل ها و سودجويان بازار خريد و فروش خارج مي شود و به نوعي اعتماد و اتكاء 
ميان شهروندان و استارت آپ ها به وجود مي آيد و مردم به راحتي مي توانند با 
سرمايه گذاري به خريد كاالي مورد نظر خود اقدام كنند. دولت بايد با فراهم كردن 
نقدينگي و تامين منابع مالي الزم براي حركت و گسترش مشاغل نوپا كمك كند، 
همچنين با انجام دادن اقدام هايي در راستاي تشويق اين گونه فعاليت ها نظير 
تضمين و بازاريابي براي توليد انبوه در جهت حمايت از كارآفرينان گام بردارد. 
استارت آپ ها به عنوان قطبي موثر بر بخش هاي اقتصادي كشور اثرگذار هستند 
كه البته اين موضوع مستلزم اين امر است كه ضمن به رسميت شناختن آنها به 
وسيله دولت، اداره ماليات هزينه هاي متحمل شده را كاهش دهد، هر كسب و كار 
اينترنتي حداقل پنج سال از آغاز فعاليت خود زمان نياز دارد تا بتواند هزينه ها 
و درآمدهاي خود را بهبود ببخشد. اگرچه معافيت مالياتي به نوعي خطر قرمز 
محسوب مي شود و در اين زمينه استارت آپ ها انتظار ندارند كه آنها از پرداخت 
ماليات معاف شوند اما از دولت و نهادهاي مالياتي درخواست مي كنند هزينه هاي 

آنها را به رسميت بشناسند. 

 توجه به كسب و كارهاي الكترونيكي اجتناب ناپذير است
با توجه به توسعه فناوري هاي نوين و جايگاه استارت آپ ها در اقتصاد كشور، كسب 
و كارهاي الكترونيكي بايد بيشتر مورد توجه باشند. مشكالت اين كسب و كارها در 
شهرستان ها به راحتي رفع نمي شود و نياز به ارتباط گيري بيشتري مسئوالن اين 
حوزه با سرمايه گذاران در اين بخش است. فناوري اطالعات فرصت خوبي براي 
درآمد پايدار با كمترين امكانات و نيروي انساني است و در رفع نيازهاي اجتماعي 
كارآمد است. استارت آپ ها از جمله مشاغلي اند كه در معرض خسارت هستند و 
بايد استقامت بيشتري براي ادامه فعاليت داشته باشند تا حمايت از آنها افزايش 
فرصت هاي شــغلي و درآمدي آنها به مرور زمان افزايش يابد. تسهيل شرايط 
فعاليت اين دسته از كسب و كارها به اشتغال زايي، رفع نياز جامعه و رشد اقتصادي 

كمك مي كند ولي با وجود چنين ظرفيتي كمترين توجه به اين قشر مي شود. 

به جايگاه كسب و كارهاي الكترونيك در برنامه توسعه توجه نشد
به جايگاه كسب و كارهاي الكترونيك در برنامه توسعه اقتصادي و برنامه پايدار 
توجه نشده است. در زمان حاضر كســب و كارهاي الكترونيك به اندازه ساير 
عرصه هاي اقتصادي شناخته شده و مورد اقبال عمومي نيستند. اگر شرايط و 
موانع سخت آسان شود و به جاي اين همه فرآيند نظارتي پيش از انجام فعاليت، 
مجازات براي متخلفان تعريف شود به چنين فعاليت هاي تجاري كمك و مانع 
از تخلف آنها خواهد شد. نظارت ها و سخت گيري هاي قبل انجام فعاليت مايه 
دلسردي و بي انگيزگي افراد عالقه مند به اين حوزه ها كه به طور معمول جوان 
هستند، خواهد شد. اين دسته از مشــاغل اكنون تحت فشار قوانين سخت و 
بي توجهي هاي مســئوالن قرار دارند و به همين خاطر خسارت هاي زيادي به 
آنها تحميل مي شود. جامعي بايد براي اين دسته از كسب و كارها تعريف شود و 
به توسعه نوآوري براي فعاليت هاي اقتصادي توجه كنيم. بي توجهي هاي دولت 
به اين حوزه شرايط كار را سخت كرده است. كسب و كارهاي الكترونيكي بسيار 
تحت تاثير نوسانات اقتصادي هستند كه بي توجهي هاي مسئوالن به اين بخش 

مشكالت آنها را افزايش داده است. 

توسعه   استارت آپ ها،  نياز   ضروري   كشور

آیا مي توان استارت آپ هاي 
فين تك ایراني را با نمونه هاي 

خارجي مقایسه كرد؟
مقايســه فرصت خوبي بــراي درك مكانيســم هاي يك 
كسب وكار است؛ ولی گاهي اوقات اين مقايسه ها از سر ناداني 
صورت مي گيرد. در زمينه فين تك ايران تقريبا نمي توان هيچ 
كدام از كسب وكارهاي موجود را با نمونه هاي خارج از ايران 
مقايسه كرد. دليل اين نتوانســتن هم اين است كه آنچه از 
سيستم هاي مالي در ايران درك كرده ايم، تفاوت بسيار زيادي 
با نمونه هاي خارج از ايران دارد. نه مي توان بانك هاي ايراني 
را با بانك هاي جهان مقايسه كرد، نه شركت هاي پرداخت را 
و نه كسب وكارهاي بيمه و بورس ايران را. بنابراين اصرار بر 
مقايسه كسب وكارهاي نوپا يا استارت آپي ايران با نمونه هاي 
خارجي راهي عبث براي درك مكانيسم هاي كسب وكارهاي 
داخلي است. احتماال بنيانگذاران كســب وكارهاي ايراني 
زماني كه كارشان را شــروع كردند، نيم نگاهي هم به خارج 
از ايران داشــتند اما به مرور و به دليــل تفاوت هاي ماهوي 
اكوسيســتم كارآفريني در ايران تغييراتي در ايده هايشان 
ايجاد كردند و امروز به كسب وكارهايي تبديل شدند كه با 
تيپ ايده آل شان بسيار متفاوت هستند؛ نكته مهم اينجاست 
كه اين كسب وكارها مسائل متفاوتي با نمونه هاي خارجي شان 
دارند و بنابراين بايد به دنبال راه حل هاي متفاوتي هم باشند. 
بنابراين نمي توان آپ را با paytm مقايسه كرد؛ همين طور 
حامي جو، دونيت و فاندوران را نمي توان با كيك اســتارتر 
مقايسه كرد. در ادامه تعدادي از اين مقايسه هاي اشتباه را 
مرور مي كنيم: شاپيفاي / كاموا؛ پي پال / زرين پال، يك پي؛ 
ونمو / باهمتا، جيبي مو؛ علي پي / جيبيت؛ اســكوايركش / 
پي پينگ. ساختار كسب وكارهاي مالي و پرداخت در جهان 
به اين صورت اســت كه بانك ها، كسب وكارهاي پرداخت، 
كسب وكارهاي بورس و بيمه تا حد خوبي از هم جدا هستند 
و رگوالتورهاي متعدد بر فعاليت آنها نظارت دارند. از طرفي 
برخالف ايران تعامل اين كسب وكارها با هم بسيار زياد است و 
تبادل اطالعات به صورت گسترده انجام مي شود. به طور خاص 
برخالف ايران كه سيستم پرداخت تقريبا بخشي از سيستم 
بانكي است، كسب وكارهاي مهم پرداخت جهان مانند ويزا 
و مستركارت ارتباط ارگانيكي با بانك ها ندارند و به صورت 
مستقل از بانك ها مديريت مي شوند. در واقع شركت هايي 
مانند ويزا و مستركارت فراهم كننده زيرساخت پرداخت در 
جهان هستند و آن چيزي كه ما از كسب وكارهاي پرداخت 
در ايران مي شناسيم، متفاوت با آن چيزي است كه در جهان 

وجود دارد. 

خبر مهارت هاي مديريتي

نخســتين قدم براي تجربه بهترين نوع مديريت، توانايي برقراري ارتباط 
به موثر بــا اعضاي تيم اســت. اگر قادر 

مديريت تيم نباشــيم، هيچ 
موفقيتي در كار نخواهد بود. 

پنج ترفند زير به شما بهترين نوع 
مديريت را آموزش مي دهد. 

۱. به گوش دادن اولويت بااليي 
بدهيد: گوش دادن متمركز و 
كنجكاوانه يك مدير، احساس 
در همبستگي و سرمايه گذاري  شــخصي 
بالقوه كارمندان ايجاد مي كند. ۲.  قابليت هاي 

مديران خارق العاده ديگران را كشف كنيد: تمام 
كارمندان شــان را دنيا، استعدادهاي كشف نشده 

نمايان مي كنند. چنين كارمنداني اين قدرت را پيدا مي كنند كه خيلي سريع تر 
و عميق تر به توســعه شخصي بپردازند و 
بدين ترتيب عملكرد كاري بهتري از خود 

نشان مي دهند. 
۳. تيم خود را ناديده نگيريد: براي اينكه 
بتوانيد احساسات مثبت خود را به تيم 
منتقل كنيد، كارمندان تان بايد بتوانند شما 
را ببينند. ۴. مثبت انديشي را گسترش 
بدهيد: بهترين نوع مديريت اين است 
كه احساساتي را وارد اخالق خود كنيد كه دوست داريد همان احساسات را در 
كارمندان تان ببينيد. ۵. با اهداف شخصي و كاري خود در ارتباط باشيد: بهترين 
نوع مديريت اين اســت كه قبل از آنكه الهام بخش ديگران باشيم، خودمان 

مطمئن شويم كه اهداف و ارزش هاي شخصي مان را مي دانيم. 

بهتريننوعمديريتچگونهمحققميشود؟
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هنگامي كه روياي خود را مي نويسيم، به هدف تبديل مي شود. هنگامي كه هدف خود را به گام هاي كوچك تقسيم مي كنيم، به برنامه 
تبديل مي شود و هنگامي كه متعهد به اجراي برنامه مي شويم، روياي ما به واقعيت تبديل خواهد شد. 
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وزير ارتباطات مطرح كرد
پيشنهاد ایران به ارمنستان برای حمایت از تجارت 

استارت آپ ها
طرح پيشنهادی ايران به ارمنستان برای حمايت از تجارت استارت آپ های دو كشور 
اعالم شد. به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی، وزير ارتباطات و 
فناوری اطالعات در ديدار با همتای ارمنی خود در حاشيه اجالس اتحاديه وزرای 
ارتباطات كشورهای مشترك المنافع )RCC( از تهيه طرحی جامع برای پيشنهاد 
به طرف ارمنی با هدف حمايت از تعامل و تجارت اســتارت آپ های دو كشــور 
خبر داد. وی كه با هدف شركت در اجالس اتحاديه وزرای ارتباطات كشورهای 
مشترك المنافع )RCC( به نورسلطان قزاقستان سفر كرده، عصر روز سه شنبه در 
حاشيه اين اجالس با هاكوپ آرشاكيان، وزير حمل ونقل و ارتباطات ارمنستان ديدار 
كرد. آذری جهرمی در اين ديدار، با ابراز خرسندی از سفر قريب الوقوع خود به ايروان 
تاكيد كرد كه در اين سفر تعدادی از شركت های خصوصی و استارت آپ های ايرانی 
او را همراهی خواهند كرد. وزير ارتباطات گفت: طرح جامعی برای پيشنهاد به طرف 
ارمنی برای حمايت از تعامل و تجارت استارت آپ های دو كشور آماده  شده كه در 
جريان سفر به ايروان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. وزرای ارتباطات ايران 
و ارمنستان در ادامه درباره جزئيات توسعه همكاری های دوجانبه از جمله ايجاد 

پارك های فناوری و نيز ترانزيت ترافيك ديتا با يكديگر گفتگو كردند. 

۴۰ شركت  دانش  بنيان به نمایشگاه سوریه می روند
صندوق نوآوری و شكوفايی از حضور ۴۰ شركت  دانش بنيان ايرانی در نمايشگاه 
بين المللی بازسازی سوريه، حمايت می كند. به گزارش صندوق نوآوری و شكوفايی، 
ياســر عرب نيا، معاون ارتباطات و بين الملل صندوق نوآوری و شكوفايی اظهار 
داشت: حمايت صندوق از حضور شركت های دانش بنيان در نمايشگاه بين المللی 
بازسازی سوريه در راستای رويكرد جديد و فعاالنه صندوق نوآوری در بحث توسعه 
بازار و گسترش همكاری های فناورانه شركت های دانش  بنيان صورت می گيرد 
تا  اين شركت ها بتوانند با حضور در نمايشگاه های تخصصی داخلی و خارجی به 
عرضه توانمندی های خود بپردازند. وی تصريح كرد: بر همين اساس و با توجه به 
رويكرد فعاالنه صندوق نوآوری و شكوفايی، اين صندوق در سال جاری بيش از 
۸۰ نمايشگاه بين المللی داخلی و ۶۰ نمايشگاه بين المللی خارجی را تحت پوشش 
 Syria خود قرار داده است كه پنجمين دوره نمايشگاه بين المللی بازسازی سوريه
Rebuild ۲۰۱۹ نيز يكی از اين نمايشگاه های تخصصی به شمار می آيد. عرب نيا 
ادامه داد: حمايت های صندوق نوآوری و شكوفايی از حضور پاويون شركت های 
دانش بنيان ايران در نمايشگاه بين المللی بازسازی سوريه كه از تاريخ ۲۶ تا ۳۰ 
شهريور ماه سال جاری در شهر دمشق برگزار می شود، شامل تامين ۷۰ درصد از 
هزينه های اجاره و ساخت غرفه شركت های دانش  بنيان تا سقف ۲۰ ميليون تومان 
است. معاون ارتباطات و بين الملل صندوق نوآوری و شكوفايی اظهار كرد: از جمله 
زيرمجموعه های نمايشگاه بازسازی سوريه می توان به حوزه های ساختمان و كليه 
زيرمجموعه های وابسته، برق و انرژی، انرژی های تجديدپذير، آب، تصفيه آب، نفت 
و گاز و پتروشيمی، حمل و نقل، صنايع هوايی و دريايی، كشاورزی، ماشين آالت 
مرتبط و صنايع غذايی و بسته بندی، خودروهای سبك و سنگين و قطعات يدكی، 
بانك و سرمايه گذاری و بيمه، شركت های دانش بنيان، تجهيزات بيمارستانی و 
دارو، صنعت پتروشــيمی، ارتباطات و فناوری اطالعات، سيستم های امنيتی و 

اطفای حريق و... اشاره كرد.

مسئوالن زنگ هشدار فرار استارت آپ ها را جدی بگيرند
رئيس مركز توســعه خدمات مالی انجمن شــركت های دانش بنيان استان  
اصفهان گفت: اگر به شركت های نوپای فناور در كشور توجهی نشود در آينده 
با پديده فرار استارت آپ ها مواجه می شــويم و اين زنگ هشدار جدی گرفته 
شود. نويد نجات بخش روز سه شــنبه در نشست هم انديشــی با خبرنگاران 
در سالن اجتماعات مركز رشــد فناوری اطالعات شهرك علمی و تحقيقاتی 
اصفهان افزود: كشــورهای خارجی به ويژه اروپايی ها در سال های اخير يكی 
از ويزاهای خود را كســب و كار اســتارت آپی )startup business( قرار دادند 
و قصد دارند با جذب اين شــركت های نوپا و توليد محصول آنها، درآمدزايی 
كرده و چرخه اقتصــادی خود را بچرخانند. وی با بيان اينكه در آينده شــايد 
ديگر اين كشــورها افرادی مانند نخبه های المپيادی يــا كنكوری را نبينند 
اما اســتارت آپ ها برايشان مهم باشــند، اظهار داشــت: اگر به اين بخش در 
كشــورمان توجه نشــود در آينده به جای فرار مغزها، فرار اســتارت آپ ها را 
خواهيم داشت. هرچند در ماه های اخير شاهد مهاجرت برخی از آنها و حتی 
شركت های رشديافته به خارج كشور بوديم. نجات بخش كه مديرعامل يكی 
از شــركت های دانش بنيان اصفهان اســت، تصريح كرد: در سال های اخير 
تب استارت آپ ها در كشورمان داغ شد و مســئوالن را نيز به خود گرفته؛ اما 
آمارگرايی از كيفيت مهم تر شده و بدون ديدگاه آينده نگر است. وی اين سوال 
را مطرح كرد كه وقتی ۹۶ درصد اقتصاد كشورمان دولتی است اين حجم زياد 
استارت آپ، مراكز رشد و ايده های اوليه محصوالت خود را به كجا می خواهند 
بفروشــند؟ نجات بخش با اشاره به اينكه مسئوالن كشــورمان داخل چرخه 
استارت آپ ها افتاده اند بدون آنكه به زيســت بوم آن توجه كنند، گفت: مقوله 
دانش بنيان، يك زيست بوم است و بايد همه اجزای آنها را در كنار هم ديد مانند 
 شركت ها، پارك های علم وفناوری و مراكز رشد، رسانه ها، بانك ها، دانشگاه ها 

و مردم.

نمایشگاه ملي »فناوري هاي دانش بنيان و مردم« 
افتتاح شد

نمايشگاه ملي فناوري هاي دانش بنيان و مردم با همكاري وزارت صمت، 
وزارت علوم، وزارت كار، وزارت ورزش و شهرداري تهران در گذرگاه بلوار 
كشاورز افتتاح شد.  نمايشگاه ملي فناوري هاي دانش بنيان و مردم با حضور 
برات قباديان، معاون آموزش پژوهش و فناوري افتتاح شد. در ابتداي اين 
مراسم محمود نيكو، دبيركل پويش ملي فناوري هاي دانش بنيان و مردم 
گفت: يكي از بزرگ ترين مشكالت شــركت هاي فعال در عرصه فناوري و 
محصوالت دانش بنيان، فقدان شناخت مردمي از توليدات است؛ وقتي اين 
مشكالت رفع مي شود كه مردم بتوانند با اين محصوالت ارتباط برقرار كرده 
و از آنها استفاده كنند. وي افزود: نخســتين گام براي برقراري اين ارتباط 
برگزاري نمايشگاه ملي فناوري هاي دانش بنيان و مردم بود؛ اين نمايشگاه 
در گذرگاه بلوار كشاورز از روز سه شنبه آغاز به كار كرد و مخاطبان مي توانند 
تا ۲۷ شهريور ماه و از ساعت ۱۰ تا ۱۷ با گذر از بلوار كشاورز از اين نمايشگاه 
بازديد كنند. نيكو توضيح داد: دليل انتخاب اين گذرگاه هم تردد مردم و 
حضور دستگاه هاي دولتي و بيمارستان ها در اين محوطه است؛ مردمي هم 
كه از اين گذرگاه عبور مي كنند اغلب با اين محصوالت در ارتباط هستند. 
دبير كل اين پويش تصريح كرد: گام دومي كه براي اين پويش پيش بيني 
كرده ايم، راه اندازي شبكه هاي نوآوري و فناوري هاي راهبردي است؛ براي 
اين موضوع كانون هايي در شهر تهران پيش بيني شده تا به شركت ها براي 
حركت به سمت دانش بنيان شدن كمك كنند. وي يادآور شد: در نهايت 
براي گام ســوم، پويش راه اندازي دبيرخانــه اي را پيش بيني كرده ايم كه 
در راســتاي تحقق منويات مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقالب 

اسالمي گام بردارد. 
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ادامه سرمقاله

شــامل تمامي موارد اعم از قانون كار، ماليات ها، 
قانون تجــارت، قوانين مرتبط با بيمــه، قوانين و 
مقررات صادرات و واردات، قانــون پولي و مالي و 
بانكداري و ساير قوانين است. به عبارتي نمي توان 
انتظار داشــت با اصالح يك قانــون يا اجراي يك 
قانون شكل كسب وكار در كشور حل شود. وزارت 
تعاون، كار و رفــاه اجتماعي متولــي قانون كار و 
مجموعه قوانين بيمه اي اســت. قوانين گمركي و 
مالياتي مرتبط با وزارت امــور اقتصادی و دارايي 
بوده و قوانين مرتبط با تجارت و صادرات و واردات 
مرتبط بــا وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت. 
قوانين مرتبــط با حوزه مالي و پولــي و بانكداري 
عمدتا مرتبط با بانك مركزي و بعضا امور اقتصادی 
و دارايي است. سازمان هاي مختلف ديگر نيز متولي 
دادن مجوز و مرجع صدور بخشنامه و آيين نامه هاي 
تاثيرگذار بر فضاي كســب وكار هستند. مجموعه 
كسب وكار شامل توليد، تجارت و خدمات، با شكل 
ناهماهنگي و نگاه صرفا وزارتخانه اي روبه رو بوده 

و هر وزارتخانه تقريبا به صورت جزيره اي و بدون 
ارتباط موثر با ســاير ســازمان ها قانون گذاري و 
آيين نامه صــادر مي كند. اين در حالي اســت كه 
فعال اقتصادي با مجموعه اين قوانين و تمامي اين 
سازمان ها سروكار دارد كه بعضا هم راستا با يكديگر 
نيستند. پيشنهاد اين است كه براي تدوين برنامه 
پنج ساله هفتم، نگاه جامع و يكپارچه به مجموعه 
قوانين مرتبط با كسب وكار داشته باشيم. قوانين 
متعدد بدون يكپارچگي تبديل به مشــكل براي 
فعال اقتصادي شده است. براي ايجاد كسب وكار 
موانع متعدد وجود دارد و براي حفظ آن كسب وكار 
نيز به مراتب مشكالت بيشــتري است. با نگاهي 
به ظرفيت هــاي اقتصادي بالقوه كشــور مي توان 
شرايط تحريم را تبديل به فرصت كرد. ايجاد ثبات 
اقتصادي و امنيت اقتصادي مهم ترين خواســته 
فعاالن حوزه تجارت و توليد اســت. قانون تجارت 
جديــد در صحن علني مجلــس در حال تصويب 

است. قانون تجارت جاري در سال ۱۳۱۱ مصوب 
شــد و اصالحات آن مرتبط با سال ۱۳۴۷ است و 
كاستي هاي بسياري در شــرايط زماني فعلي دارد 
كه همواره يكي از مطالبات فعلي فعاالن اقتصادي 
اصالح اين قانون پايه اي و مادر بوده اســت. اميد 
است نمايندگان محترم مجلس با حوصله كافي و 
به دور از تعجيل و با در نظر گرفتن مجموعه قوانين 
موثر بر تجارت نسبت به تصويب اين اليحه اقدام 
كنند. وظيفه اصلي دولت و حاكميت ريل گذاري 
درســت در ايجاد فضاي اقتصادي مناســب و به 
حداقل رساندن تصدي گري اســت. در اين راستا 
توقع فعاالن اقتصادي از مجلس شــوراي اسالمي 
جامع گري نسبت به تصويب قانون تجارت است. 
عدم امنيت اقتصــادي در يك كشــور به ميزان 
مصادره امــوال و احكام دادگاه ها بــر نمي گردد، 
مهم ترين موضوع در امنيت اقتصادي ثبات قوانين و 
مقررات است. ساالنه صدها آيين نامه، دستورالعمل 

و بخشنامه توسط وزارتخانه هاي مختلف در حوزه 
كسب وكار صادر مي شود و هر يك از آنها تاثيرگذار 
بر شرايط بنگاه ها خواهد بود، تغييرات مداوم قوانين 
مرتبط با صادرات و واردات و تغيير تعرفه كاالها و 
بخشنامه هاي متعدد آزاد ســازي يا جلوگيري از 
صادرات و واردات كاالها فعاالن اقتصادي را دچار 
سردرگمي و عدم برنامه ريزي بلندمدت مي كند. 
توقع فعاالن اقتصادي ثبات قوانين و مقررات است. 
به عنوان مثال ظرف چند ماه گذشته با ثبات بازار 
ارز توانسته ايم شاهد رونق نسبي در تجارت باشيم. 
هرگونه ثبات بخشي اثر ماندگار در فضاي اقتصادي 
خواهد داشــت و هرگونه عدم ثبــات خصوصا در 
تغيير مكــرر قوانين و مقــررات مي تواند موجب 
وقفه و نقصان در فضاي اقتصادي كشــور شــود. 
تقاضای فعاالن اقتصادي، نگاه يكپارچه و جامع بر 
مجموعه قوانين مرتبط با فضاي كسب وكار خصوصا 
تصويب قانون تجارت فعلي با نگاه جامع و همچنين 
تدوين برنامه هفتم توسعه با نگاه يكپارچه و عدم 

بخشي نگري است.

ثباتبخشیبهقوانينكسبوكار
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