
رئيس انجمن توليدكنندگان نوشت افزار كشور 
حدود يك ماه پيــش از دو برابر شــدن قيمت 
لوازم التحرير خبر داد؛ حــاال كمتر از يك هفته 
تــا بازگشــايي مــدارس، مشــاهدات ميداني 
از بازار لوازم التحرير نشــان مي دهــد كه براي 
خريد و پــر كردن يك جامدادي )شــامل مداد 
مشــكي و قرمز، اتود، پاك كن، تراش، خودكار 
آبــي و قرمز و خط كــش( بايــد حداقل حدود 
 ۱۷ هــزار تومــان و حداكثر ۲۱۸ هــزار تومان 

هزينه كنيد. 
به گزارش ايسنا، بررســي هاي صورت گرفته از 
بازار لوازم التحرير نشان مي دهد كه براي خريد 
يك بسته ۱۲  تايي مداد مشكي يا قرمز مي توانيد 
بين هشــت تا ۲۳ هزار تومان هزينه كنيد. البته 
برندهاي معروف تر و گران قيمت تر نيز هســتند 
كه هر مداد آنها حدود ۳۰۰۰ تومان قيمت دارد. 
همچنين مدادهــاي طرح دار كه بيشــتر براي 
كودكان توليد مي شــود نيز بــه قيمت حدود 
۳۰۰۰ تومان به فروش مي رســد و خودكارهاي 
معمولي را نيز مي توانيد با قيمت ۹۰۰ تا ۵۰۰۰ 

تومان تهيه كنيد.  براي خريد اتود نيز كه امروزه 
جاي مداد را براي بيشــتر دانش آموزان گرفته، 
بايد حداقــل ۵۰۰۰ و حداكثــر ۶۵ هزار تومان 
هزينه كنيد. هر بســته مداد رنگي ۱۲  تايي نيز 
بين ۱۹ تا ۳۵ هــزار تومان قيمــت دارد. البته 
بسته هاي مدادرنگي  شــش تايي نيز در بازار به 
چشــم مي خورد كه حدود ۳۰۰۰ تومان قيمت 
دارد. به گفته فروشــندگان بيشــترين قيمت 
بسته هاي شش تايي مدادرنگي حدود ۱۵ هزار 

تومان است. 
در بخش فروش دفتر، تنوع قيمتي بااليي وجود 
دارد. بعضي از مغازه ها دفاتر دولتي با نرخ مصوب 
شامل دفترچه ۴۰ برگ ۱۷۰۰ توماني، ۶۰ برگ 
۲۵۰۰ توماني، ۸۰ بــرگ ۳۴۰۰ توماني و ۱۰۰ 

برگ ۴۲۰۰ توماني عرضه مي كنند. 
در ساير فروشگاه ها نيز دفاتر ۵۰ برگ حدود ۴ 
تا ۱۱ هزار تومان، دفاتــر ۸۰ برگ ۷ تا ۱۵ هزار 
تومان و دفاتر ۱۰۰ برگ ۸ تا ۲۵ هزار تومان به 

فروش مي رسد. 
پايين ترين قيمت دفتر نقاشي نيز حدود ۶۰۰۰ 

تومان اســت و گران ترين دفترهاي نقاشي هم 
دفترهاي ۱۰۰ برگ آچهار هستند كه با قيمت 
۱۷ هزار تومان به فروش مي رسد؛ اما عجيب ترين 
محدوده قيمت مربوط به پاك كن و تراش است، 
به طوري كه قيمت هر دو اين محصوالت از ۱۰۰۰ 
تومان شروع مي شــود و قيمت پاك كن به ۲۵ 
هزار تومان و قيمت تراش به ۳۰ هزار تومان نيز 
مي رسد. فروشــندگان مي گويند كه گران ترين 
پاك كن ها برندهاي آلماني هستند و تراش هاي 
ايســتاده نيز قيمت باال را در ايــن بخش دارند. 
غلط گير نيز به قيمت حدود ۵ تا ۲۵ هزار تومان 

در بازار به فروش مي رسد. 
خط كش هــاي تكي به قيمت حــدود ۲۰۰۰ تا 
۵۰۰۰ تومان عرضه  مي شود، اما قيمت بسته هاي 
خط كش شــامل نقاله و گونيا بــه ۵ تا ۱۷ هزار 
تومان مي رســد. قيمت پرگار نيز ۶ تا ۱۰ هزار 

تومان است. 
انواع جامدادي نيز در ســاده ترين حالت ۵۰۰۰ 
تومان قيمت دارد، اما قيمت طرح هاي خاص اين 

كاال به ۶۵ هزار تومان هم مي رسد. 

حمالت روز شــنبه به تاسيســات نفتي عربستان 
سعودي كه بزرگ ترين توليدكننده اوپك و بزرگ ترين 
صادركننده نفت جهان اســت، ممكن است فرصت 
خوبي براي برزيل باشــد كه در توافق كاهش توليد 
اوپك پالس حضور نــدارد و در تالش براي باال بردن 

توليد نفت خود است. 
به گزارش ايسنا، با ريسك هاي امنيتي كه اكنون در 
خاورميانه بيش از هر زمان ديگري باال رفته اســت، 
تحليلگران بر اين باورند كه ممكن است خريداران و 
سرمايه گذاران نفت به جانب توليدكنندگان ديگري 
روي بياورند كــه از اين منطقه دور هســتند. مارك 
موبيوس، از شــركت »موبيوس كپيتال پارتنرز« در 
نخســتين روز پس از حمالت پهپادي به تاسيسات 
نفتي عربستان ســعودي كه باعث توقف توليد ۵.۷ 
ميليون بشــكه در روز نفت اين كشور شد، به شبكه 
سي.ان.بي. سي گفت: تصور مي كنم اين فكر پيدا شود 
كه شايد بهتر اســت به برزيل يا مكزيك براي تامين 

نفت نگاه كنيم. 
وي گفت: اگر به ذخايري كــه برزيل دارد نگاه كنيد، 
خواهيد ديد كه اين كشور مي تواند نفت زيادي توليد 

كند. برزيل پس از چندين تاخير در پروژه ها و تعميرات 
سنگين در آغاز تابستان، توليد نفت و مايعات نفتي را 
در دو ماه گذشته افزايش داده و پس از آمريكا، دومين 
منبع بزرگ رشــد عرضه نفت خارج از اوپك در سال 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ خواهــد بود. به گفتــه تحليلگران، 
حمالت به عربســتان ســعودي ممكن است باعث 
عالقه مندي بيشتر به مناقصه هاي نفتي آينده برزيل 

شود كه تا چند ماه ديگر برگزار مي شوند. 
از ســوي ديگر افزايش قيمت نفت در ابتداي هفته 
جاري ممكن است فشارهاي تورمي روي كشورهاي 
آمريكاي التين را تشديد كند و شركت نفتي دولتي 
»پتروبراس« برزيل ممكن اســت در انتقال افزايش 
قيمت نفت به مصرف كنندگان محتاطانه تر عمل كند. 
شركت پتروبراس اعالم كرده كه قيمت ها را فورا افزايش 
نخواهد داد و به رصد بازار ادامه مي دهد و تصميمات 
به موقع را بر مبناي تغييرات بيشــتر قيمت ها اتخاذ 
خواهد كرد. ادميلسون موتينهو، استاد موسسه انرژي 
در دانشگاه «يو.اس.پي سائوپائولو« اظهار كرد: براي 
مناقصه هاي نفتي فراساحلي آينده برزيل كه امسال 
برگزار خواهد شد، حمالت به عربستان سعودي ممكن 

است اتفاق مثبتي براي برزيل باشد زيرا شركت هاي 
نفتي تمايل پيدا مي كنند به توليد نفت دورتر از تنش ها 

دسترسي داشته باشند. 
شــركت »مك كنزي« در گزارشي اعالم كرده است 
وسعت اكتشاف جديد و اكتشافات جديد براي عرضه 
نفتي برزيل اهميت بااليي خواهد داشــت و ممكن 
است توليد نفت اين كشــور در سال ۲۰۳۵ به ميزان 
۷۰ درصد در مقايســه با ســال ۲۰۱۸ رشد كرده و 
به ۴.۴ ميليون بشكه در روز برســد. با اين حال اين 
شركت خاطرنشان كرد: دورنماي توليد نفت برزيل 
در سال ۲۰۳۵ به اين بســتگي خواهد داشت كه آيا 
اين كشــور در ميادين و بلوك هاي جديد اكتشافات 
و توسعه بيشتري انجام مي دهد يا خير. شركت هاي 
ديگر در كنار پتروبراس آماده اند تا سهم بزرگي در اين 

سرمايه گذاري ها داشته باشند. 
سازمان ها و تحليلگران انتظار دارند توليد نفت برزيل 
در كوتاه مدت رشد كند. اوپك در گزارش ماهانه خود 
در سپتامبر اعالم كرد توليد برزيل امسال ۱۸۰ هزار 
بشكه در روز و در سال ۲۰۲۰ به ميزان ۲۹۰ هزار بشكه 

در روز رشد خواهد كرد.

قيمت اوراق تسهيالت مسكن نسبت به هفته گذشته با افت بيشتر 
مواجه شده است؛ به طوري كه قيمت هر برگ از اوراق تسه حدود 
۴۰ هزار تومان معامله مي شود كه با اين حساب هزينه وام مسكن 
به عالوه وام جعاله براي زوج هاي تهراني به ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار 
تومان رسيده است.  به گزارش ايسنا، طي روزهاي اخير قيمت اوراق 
تسهيالت مسكن بانك مسكن با كاهش روبه رو شده است؛ به طوري 
كه روز چهارشنبه قيمت برخي از تسه ها كمتر از ۴۰ هزار تومان داد و 
ستد شد. روز چهارشنبه هر ورق از امتياز تسهيالت مسكن فروردين 
۱۳۹۷ حدود ۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد شد. همچنين تسه 
ارديبهشت ۱۳۹۷ نيز ۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. در عين حال 
تسه خرداد، تير، مرداد، مهر و آبان ماه سال ۱۳۹۷ كمي بيشتر از ۴۰ 

هزار تومان بود. تسه هاي آذر، بهمن و اسفند ماه سال ۱۳۹۷ نيز بيش 
از ۴۱ هزار تومان داد و ستد شدند. 

عالوه بر اينها اوراق خرداد، تير و مرداد ۱۳۹۸ بيش از ۴۲ هزار تومان 
داد و ستد شــد. از آنجاكه تعداد زيادي از تسه ها حدود قيمت ۴۰ 
هزار تومان هستند در اين گزارش قيمت هر ورق از اوراق تسهيالت 
مسكن را ۴۰ هزار تومان در نظر مي گيريم و براساس آن هزينه وام 

مسكن را براي اقشار مختلف به دست مي آوريم. 
اما بازار مسكن در اين روزها به دليل رشد فزاينده و حبابي قيمت ها، در 
ركود به سر مي برد و تعداد معامالت بازار مسكن با كاهش روبه رو شده 
است؛ به طوري كه حتي كاهش هزينه وام مسكن نيز محرك چنداني 
براي برطرف كردن اين ركود نيست، چراكه توان خريد عامه مردم 

در ماه هاي گذشــته با افزايش قيمت ارز و مسكن به شدت كاهش 
يافته است.  با توجه به اينكه زوج هاي تهراني براي دريافت وام ۱۰۰ 
ميليون توماني مسكن بايد ۲۰۰ برگه تسهيالت مسكن خريداري 
كنند، هزينه اين تعداد اوراق آنها هشت ميليون تومان مي شود. به اين 
مبلغ با احتساب ۲۰ ميليون تومان وام جعاله كه بابت خريد آن بايد 
۴۰ برگ تسه خريداري شود، يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان اضافه 
مي شود. در نتيجه در مجموع بايد براي دريافت وام ۱۲۰ ميليون 

توماني مسكن حدود ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان هزينه شود. 
همچنين زوج هاي غيرتهراني كه در شهرهايي با جمعيت بيشتر 
از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت زندگي مي كنند، مي توانند تا سقف ۸۰ 
ميليون تومان وام بگيرند كه براي گرفتن اين مبلغ بايد ۱۶۰ ورق 

بهادار خريداري كنند و با اين حساب بايد حدود شش ميليون و ۴۰۰ 
هزار تومان بابت خريد اين اوراق بپردازند كه با احتساب يك ميليون و 
۶۰۰ هزار تومان براي خريد اوراق وام جعاله، در مجموع براي دريافت 

وام ۱۰۰ ميليون توماني بايد هشت ميليون تومان پرداخت كنند. 
عالوه بر اين، زوج هاي ساكن در ساير شهرهاي با جمعيت زير ۲۰۰ 
هزار نفر مي توانند براي گرفتن ۶۰ ميليون تومان وام مسكن، ۱۲۰ 
برگ بهادار خريداري كنند كه بايد چهار ميليون و ۸۰۰ هزار تومان 
بابت خريد اوراق بپردازند. همچنين براي دريافت ۲۰ ميليون تومان 
ديگر بابت وام جعاله نيز بايد يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت 
كنند كه در مجموع براي وام ۸۰ ميليون توماني، حدود شش ميليون 
و ۴۰۰ هزار تومان از سوي زوجين بايد پرداخت شود.  مجردهاي 

تهراني نيز مي توانند تا ســقف ۶۰ ميليون تومان و مجردهايي كه 
در مراكز اســتان هاي باالي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارند تا سقف 
۵۰ ميليون تومان و در نهايت غير زوج هاي ساكن در ساير مناطق تا 
سقف ۴۰ ميليون تومان وام دريافت كنند كه به ترتيب هر كدام بايد 
۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهيالت مسكن را از فرابورس 
ايران خريداري كنند.  با اين حســاب مجردهاي تهراني بايد براي 
خريد اين اوراق چهار ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، افراد ساكن در مراكز 
استان باالي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت مبلغ چهار ميليون تومان و افراد 
گروه سوم مبلغ سه ميليون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت كنند. البته 
در صورت تمايل براي دريافت وام ۲۰ ميليون توماني جعاله بايد مبلغ 

يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان ديگر هم بپردازند. 

 باال گرفتن تب ماينينگ ارزهاي ديجيتال، بسياري از افرادي را كه با 
ارزهاي ديجيتال آشنا نبودند به سمت استخراج آنها كشانده و مصرف 
فراوان برق دستگاه هاي استخراج كننده كدها )ماينر( و استفاده از 
چند دســتگاه به طور هم زمان به عنوان ضرري به شبكه برق كشور 

مطرح است. 
به گزارش ايسنا، با توجه به اينكه استخراج ارزهاي ديجيتال در ايران 
وضعيت نامشخصي دارد و قانون شفافي براي آن وجود ندارد، مدتي 
پيش دولت اســتخراج ارزهاي ديجيتالي را به عنوان يك صنعت 
پذيرفت؛ اما وضعيت تعرفه برق ماينرها و واردات آنها هنوز مشخص 
نيست و خبر جمع شدن مزارع ماينينگ در نقاط مختلف كشور به 
گوش مي رسد، به تازگي اخباري مبني بر جدا كردن تعرفه برق ماينرها 

منتشر شده كه فعال در حد يك طرح است و مصوبه خاصي ندارد. 
ارزهاي رمزنگاري شده و بالك چين در ايران كاربران زيادي دارد، از 

طرفي فعاليت در حوزه فناوري هاي مالي و بانكداري در هر كشوري 
نيازمند قانون گذاري و تاييد دولتي است و بانك مركزي ايران نيز از 
دي ماه سال ۹۶ بررســي اين حوزه را آغاز كرده و در حال تصويب 

قوانين صنعت ماينينگ است. 
مديركل تعزيرات حكومتي استان همدان در اين باره از تشكيل ۱۵ 
پرونده در زمينه فعاليت هاي تجارت الكترونيك بالك چين در استان 
خبر داد و مطرح كرد: پرونده هاي مرتبط با فعاليت دستگاه هاي ماينر 
شناسايي شده و مورد بررسي قرار گرفته است. عليرضا حسن پور درباره 
عملكرد دستگاه هاي ماينر اظهار كرد: تاكنون دستورالعملي مبني بر 
نحوه استفاده از دستگاه هاي ماينر و توليد بيت كوين صادر نشده است. 
وي با بيان اينكه برخي از شركت ها نياز دارند از اين دستگاه ها استفاده 
كنند، گفت: برخي افراد براي كســب درآمد از دستگاه هاي ماينر 
اســتفاده مي كنند و با توجه به اينكه عمل استفاده از دستگاه هاي 

ماينر تخلفي محسوب نمي شود و مصرف غيرمتعارف برق اين گونه 
دستگاه ها را مي توان به عنوان بار اضافي صرف برق كشور محسوب 

كرد. 
حسن پور با اشاره به اينكه توليد دستگاه هاي ماينر در كشور وجود 
ندارد، عنوان كرد: دستگاه هاي ماينر كاالهاي خارجي هستند كه به 
صورت غيرمجاز وارد كشور مي شوند و مجوزهاي رسمي را دريافت 
نكرده اند و تاكنون هيچ شركتي به صورت رســمي اين كاال را وارد 

نكرده است. 
يكي از مهندسان كامپيوتر بخش خصوصي استان درباره استفاده از 
دستگاه هاي رمزياب گفت: بيت كوين يك روش پرداخت ديجيتال 
است كه بر مبناي رمزنگاري و با شبكه  اي از كامپيوترها ممكن مي شود 
و ارزي نيست كه بانك مركزي داشته باشد و تمام نقل و انتقال ها با 

تاييد در شبكه ممكن مي شود. 

قاسم سماواتيان افزود: اين ارز غيرمتمركز كه بيش از ۱۰ سال از 
تولد آن مي گذرد، متعلق به كشور يا شركت خاصي نيست و هر 
كسی در هر جاي دنيا مي تواند با وصل شدن به شبكه اينترنت، 
جزئي از آن شــود و روي يــك پايگاه داده غيرمتمركز به اســم 

بالك چين فعاليت  كند.
وي دستگاه ماينر را سخت افزاري مانند سي.پي.يو، كارت گرافيك 
يا دســتگاه معرفي كرد و گفت: ASIC  از اين ســخت افزار، يك 
مساله رمزنگاري را حل و اعتبار تراكنش را تاييد مي كند و نخستين 
دستگاهي كه اين كار را تكميل كند، نتايج را به شبكه گزارش مي دهد 
و توسط نودهاي كامل تاييد مي شود و يك بالك به بالك چين موجود 

اضافه مي كند و جايزه مي گيرد. 
ســماواتيان با بيان اينكه قيمت بيت كوين مانند هــر كاال يا پول 
ديگري با توجه به عرضه و تقاضا نوســان دارد، اظهــار كرد: امكان 

دســتكاري مصنوعي در بازار بيت كوين وجــود دارد و اين موضوع 
ريسك سرمايه گذاري را افزايش مي دهد و الزم است افراد عالقه مند 
به اين حوزه قبل از آغاز فعاليت خود اطالعــات و دانش خود را در 
اين زمينه افزايش دهند؛ چراكه درســت اســت ماينينگ سودآور 
اســت؛ اما ممكن اســت در مراحلي ماينينگ ديگر سودآور نباشد 
و براي آنكه بخواهيد نخســتين نفري باشــيد كه هش )تراكنش( 
 را حــدس مي زنيد، بايد هش ريــت )دســتگاه هاي ماينر( زيادي 

داشته باشيد. 
وي خاطرنشان كرد: اين روزها ماينرها بيشتر از كارت هاي گرافيكي 
براي استخراج استفاده مي كنند كه با جستجوي هر كارت گرافيك 
در اينترنت مي توانيد قدرت هش آن را به دست آورده و با وارد كردن 
آن در ماشين حساب استخراج سايت ارز ديجيتال، سود تقريبي خود 

را محاسبه كنيد. 

بزرگ ترين  برنده  بحران  نفتي  عربستانبراي  پر كردن يك  جامدادي مي توانيد ۱۷ تا ۲۱۸ هزار تومان هزينه كنيد

هزينه خريد وام مسكن به زير ۱۰ ميليون  برگشت

 تعرفه برق ماينرها  هنوز  مشخص  نيست 
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از فهرست يارانه بگيران 
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دوجانبه
 هستيم

همتی:
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سرمقاله

يادداشت

 نقدینگی  ناپایدار  
در  بورس

شرایط  كنترل بازار  مسكن

شاخص بازار ســرمايه در 
ابتدای سال به دليل تطبيق 
با واقعيت هــای اقتصادی 
باال رفت و اين هم به دليل 
شناخته شدن دالر نيمايی به عنوان نرخ رسمی 
 ارز در كشــور بود. در حالی كه تا اواخر ســال ۹۷

 اين طور نبود؛ اما پس از آنكه دالر نيمايی پذيرفته 
شــد، شــاخص بورس به دليل فعاليت خيلی از 

شركت های بورسی...

مشكالت اقتصادي در كشــور وجود دارد و امروز يكي از 
مهم ترين مشكالت تامين مسكن براي مردم است. شرايط 
به گونه ای شــده كه مردم براي تهيه مسكن و اجاره بها 
شرايط بسيار سختي را مي گذرانند و راهكارهايي هم كه 
در اين رابطه تا به امروز ارائه شده، نتوانسته آن طور كه بايد 

چاره اي بر اين مشكل شود...

  علیرضا باغانی، کارشناس 
بازار سرمایه

  حمیدرضا فوالدگر، نماینده مجلس

متن کامل  د ر صفحه 2
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غفلت  استارت آپ ها
از  درآمد  دالری

موج گسترده تغيير شغل 
در بازار كامپيوتر

روز  گذشته حقیقی ها  بیش  از  162 میلیارد  تومان  از  نقدینگی  خود  را  از  بورس  خارج كردند

صف  فروش  هیجانی  در  بورس
صفحه2

صفحه2

دو  سوم   بنگاه های  صنعتی  تعطیل اند
حال   تولید   خوب   نیست

آشنايی با ظرفيت ها و امكانات ايران به عنوان كشوری 
مهم در منطقه با نيروی انسانی جوان و تحصيلكرده 
ممتاز و زيســت بومی پرتحرك در نــوآوری اهميت 
بسياری دارد.در اين رابطه مشــخص شده كه ايران 
كشوری دارای پتانسيل های فراوان در زمينه كسب و 
كارهای نوين و استارت آپ هاست كه با كمی حمايت 
می توان به درجات جهانی نائل شــد. نيروی انسانی 
خالق با ايده های بكری در كشــور وجود دارند كه به 
دليل تمركز بر بازار داخلی و دوری از تجاری ســازی 
و حضور در بازارهای بين المللی هنوز همان شركت 
كوچك با نيروی كار اندك هســتند. ايــن در حالی 
است كه اگر در بدو آغاز فعاليت نقشــه، راه را بر ورود 
به بازارهای جهانی و بازار ارزی گذاشــته بودند امروز 

درآمدزايی ارزی زيادی وارد كشور می شد...

فعاالن  بازار  كامپيوتر اين روزها به دليل افزايش و 
ناآرامی قيمت ارز و تصميماتی كه دولت در رابطه 
با اين مشكالت اتخاذ كرده با چالش های فراوانی 
رو به رو شــده اند؛ اين در حالی  است كه به دليل 
افزايش شــديد قيمت ها، خريداران هم تمايل 
چندانی به تهيه كاالهای IT نشــان نمی دهند. 
با جستجويی در بازار كامپيوتر متوجه خواهيم 
شد كه با افزايش نرخ ارز هزينه خريد تجهيزات 
كامپيوتری به صورت بی سابقه ای افزايش داشته و 
در برخی اقالم، قيمت قطعات با رشد ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
درصدی نيز مواجه شده كه اين امر به مثابه شوكی 
در بازار بسياری از خريداران را منصرف كرده و به 
واقع برای متقاضيان خرد، سخت است كه كاال و 

قطعه مورد نظر ...



اقتصاد2
ایران وجهان

همتی در حاشیه هیئت دولت:
به دنبال تقویــت  مبادله پولی  

دوجانبه هستیم
رئیس کل بانک مرکزی گفــت: ما به دنبال 
تقویت مبــادالت پولی دوجانبه با کشــورها 
هســتیم و بــا توســعه ایــن اقــدام، عماًل 
سوئیفت نقشی نخواهد داشــت.به گزارش 
مهر، عبدالناصر همتی امروز)چهارشــنبه( 
درحاشیه جلســه هیئت دولت درباره حذف 
دالر از مبــادالت اقتصادی،گفــت: آمریکا با 
وضع تحریم های متعدد عماًل به حذف دالر از 
صحنه مبادالت کمک کرده است.وی افزود: 
یکی از بحث های اصلی در مذاکره با مسئوالن 
ترکیه و روسیه این بود و این دو کشور به این 
جمع بندی رسیدند که از سوئیفت و مبادله با 
دالر اجتناب کنند.رئیــس کل بانک مرکزی 
تصریح کرد: بر این اساس ما به سمت استفاده 
از پیام رســان های مالی دو کشــور حرکت 
می کنیم و به دنبال آن هستیم که سوئیفت را 
دور بزنیم؛ از سوی دیگر، مبادالتمان بر اساس 
پول ملی صورت گیرد.همتی بــا بیان اینکه 
در حال حاضر بخــش مهمی از مبادالت ما با 
روسیه، ترکیه و عراق با پول ملی است، گفت: 
ما می توانیم این روند را توسعه دهیم و بحثی 
با رئیس جمهور روسیه صورت گرفت مبنی بر 
اینکه با توجه به اینکه ایران اخیراً عضو اتحادیه 
اوراسیا شده و در آینده نزدیک مبادالتی با آنان 
خواهیم داشت، پیشنهاد دادیم که از طریق 
همین سیســتم مبادله بانکی، بتوانیم امور 
بانکی و مبادالت تجاری آینده با این ۶ کشور 
را انجام دهیم که مــورد تائید رئیس جمهور 
روســیه هم قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد: 
شــرایط جدیدی در روابط بانکی کشورهای 
منطقه شــکل خواهد گرفت و مــا به دنبال 
این هستیم که این رویه را تقویت کنیم و به 
تدریج حجم مبادالت با پول ملی را از طریق 
پیام رسان های داخلی خودمان تقویت کنیم و 

به مرور سوئیفت دیگر نقشی نخواهد داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
برنامه هــای دولــت بــرای 
جایگزینــی جــای خالــی 

خودروسازان فرانسو
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به خروج 
برخی خودروســازان خارجی از ایــران پس از 
اعمال تحریم های آمریکا و عــدم تعهد آنها به 
قراردادهایشان خاطرنشــان کرد: برنامه ریزی 
می کنیم تا اگر به دنبال همکاری با شرکت های 
بین المللی هم هســتیم، با شــرکت هایی که 
به قــول و تعهد خود پایبند هســتند همکاری 
بیشتری داشته باشــیم.به گزارش ایسنا، رضا 
رحمانی وزیر صنعت، معــدن و تجارت پیش از 
ظهر روز)چهارشــنبه( در حاشیه جلسه هیات 
وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی 
درباره برنامه های دولت در خصوص جایگزینی 
جای خالی خودروسازان فرانسوی که به دلیل 
تحریم های آمریــکا اقدام به خروج از کشــور 
کرده اند اظهار کــرد: دولت در ایــن زمینه دو 
اقدام را در دســتور کار خود قرار داده اســت. 
نخستین برنامه جدی تر گرفتن ساخت داخل 
است. در همین راســتا ما نهضت ساخت داخل 
را راه اندازی کرده ایم؛ چرا که اکثر قطعاتی که 
در گذشته وارد کشور می شد، قابلیت ساخت در 
داخل را دارد.وی افزود: در این راستا توافقی میان 
خودروسازان و قطعه سازان حاصل شده که طی 
آن تفاهم نامه ای به ارزش 85 میلیون یورو منعقد 
شده است تا قطعاتی که از خارج وارد می شوند 

در داخل ساخته شود.
وزیر صمت خاطرنشــان کرد: همچنین تفاهم 
دیگری در حال آماده شــدن اســت و طی آن 
نهایتا در یک برنامه ســه ســاله تا سال 1400 
یک میلیــارد و 200 میلیــون دالر از قطعات 
مورد نیاز صنعت خودروسازی در داخل ساخته 
خواهد شــد.رحمانی گفت: همچنیــن برنامه 
ریزی به گونه ای انجام می شــود که ما وابسته 
به خودروســازانی نباشــیم که به قراردادهای 
خود پایبند نبوده اند و کشور را به راحتی ترک 
کردند. برنامه ریزی می کنیم تــا اگر به دنبال 
همکاری با شرکت های بین المللی هم هستیم، 
با شــرکت هایی که به قول و تعهد خود پایبند 
هستند همکاری بیشتری داشته باشیم.وی در 
پایان درباره وضعیت صنعت تولید لوازم خانگی 
هوشــمند گفت: اخیرا نخســتین خط تولید 
محصوالت آشــپزخانه مورد افتتاح قرار گرفت 
و این موضوع نشــان می دهد که سطح صنایع 

خانگی ما در سطح روز دنیا قرار دارد.

خبر

رشد شــاخص بورس طی 
هفته های گذشته فضایی 
ایجــاد کــرد کــه در آن 
بســیاری به آینده اقتصاد 
کشور خوشــبین شدند. 
از نظر برخی از مســئوالن رشد شــاخص بورس 
 حاکی از رونــد رو به بهبود اقتصاد کشــور بود که 

پیش بینی می شد، تداوم پیدا کند.
 اما وضعیت واقعی شــاخص بــورس و همچنین 
بازار ســهام طی دو روز اخیر نشان از چیز دیگری 
 دارد.از ابتدای ســال 98 با روند کاهشی قیمت ها

  در بــازار ســکه و دالر و همچنین ورود آهســته 
 نقدینگی بــه بازار بورس که البته در شــش ماهه 
ابتدای ســال نســبتا ادامه پیدا کرد، بازار به نفع 
 بورس تغییــر کــرد. نقدینگی وارد بــازار بورس 
 شــد و وضعیــت شــاخص علی رغــم کاهــش

 قیمت ها در بازارهای موازی، مثبت شد.
 اما آیا وضعیت شــاخص به همین صورت در نیمه 
دوم سال هم ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا این وضعیت 
نشــانه وضعیت خوب بازار  و به طور کلی اقتصاد 

کشور اســت؟به گفته برخی از کارشناسان ورود 
سرمایه ســرمایه گذاران غیرحرفه ای به بورس که 

معموال رشــد هیجانی شــاخص بورس را موجب 
می شــود، نمی تواند مبنایی برای محاسبات ما از 

شــاخص بورس و روند مثبت آن باشــد. از سویی 
برخی معتقدند رشــد شــاخص بورس به تنهایی 
حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی کشــور نیست و 
نباید آن را نشانه تغییر اوضاع اقتصادی بدانیم. با 
این حال کارشناسان بورسی اعتقاد دارند، مدیران 
بازار سرمایه می توانند از رشد شاخص بورس، جهت 
تقویت بازار و همچنین ارزش ســهام سهام داران 

بورس بهره بگیرند.
شاخص کل در بازار بورس هفت هزار و 915 واحد 
افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم 294 

هزار و 1۶۶ واحد رسید.
براســاس معامالت بیش از پنج میلیــارد و ۳۶5 
میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
1۷ هزار و 149 میلیارد ریــال در 49۳ هزار نوبت 
داد و ستد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با 2 
هزار و 121 واحد کاهش به 84 هزار و 24۷ واحد و 
شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 419 واحد 

کاهش به 5۶ هزار و ۳95 واحد رسیدند.
شاخص آزاد شــناور نیز هشــت هزار 892 واحد 
کاهش به رقم ۳۳۷ هــزار و 845 واحد رســید، 
شاخص بازار اول پنج هزار و 801 واحد و شاخص 

بازار دوم 15 هزار و 8۷۶ واحد کاهش داشتند.

یکی از مهم ترین مشکالت 
اقتصــاد کشــور در چند 
ســال اخیر رکود حاکم بر 
واحدهای صنعتی بوده که 
باعث تعطیلی و نیمه فعال 
شدن آنها شده است. بر اساس برخی از آمارها بیش از 
۷0 درصد واحدهای تولیدی کوچک تعطیل و یا نیمه 

تعطیل هستند.
به گفته رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
و اصل 44 حــدود 50 درصــد از بنگاه های صنعتی 
کوچک و متوسط در رکود به ســر می برند و یا نیمه 
راکد هستند و واحدهایی که با  تمام ظرفیت اسمی 
کار می کنند کمتر از ۳0 درصد هســتند، یعنی یک 
سوم بنگاه های کشــور در رونق و دو سوم به صورت 
تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و یا در رکود کامل به 
سر می برند. هرچند این مشکل در گذشته هم وجود 
داشــت و دامنگیر بسیاری از شــهرک های صنعتی 
 بود، اما با التهابات یک ســال اخیر به شدت، تشدید 

شده است.
رکود حاکم بر بنگاه ها که البته روی اشتغال و تولید اثر 

منفی گذاشته، البته از چشم مسئوالن غافل نمانده 
اســت. چند وقت پیش معاون وزیر صنعت، معدن و 

تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت های 
واحدهای صنایع کوچک به صــورت آنالین پایش 

می شــود، گفت: از 4۳ هزار واحد صنایع کوچک در 
کشور نزدیک به 11 هزار واحد رکود شدید دارند، در 
واقع نزدیک به 11 هزار واحد نیمه تعطیل هســتند 
 و برخــی از آن ها تنها با 20 درصــد ظرفیت فعالیت

 می کنند. 
اما چگونه و از طریق چــه راهکارهایی می توان توان 
واحدها را برای افزایش ظرفیت فعالیت و تولید، باال 
برد؟ از ســویی در شــرایط که واحدهای کوچک و 
متوسط ســهم 90 درصدی در اقتصاد دارند، چگونه 
می توان از آثار منفی این مشکل برای بازار کار و اقتصاد 
کشور کاســت؟یکی از وعده هایی که دولت قادر به 
عملیاتی شدن آن نشد، وعده اشتغال 900 هزار نفری 
پیش بینی شده در برنامه ششم توســعه بود که به 
نظر می رســد برای تحقق آن اول از همه باید مشکل 
واحدهای کوچک و متوســط را حل کــرد. به گفته 
فعاالن اقتصادی باال رفتــن هزینه های تولید باعث 
شدن، پرداخت هزینه های حاشیه ای مثل، گاز، آب 
و برق روی دوش بنگاه ها ســنگینی کند و از سویی 
بنگاه ها قادر به مدیریت صحیح هزینه ها و مشکالت 
موجود نباشــند. ناامیدی از آینده اقتصاد کشور نیز 
 در تصمیم گیری مدیران و برخورد آنها با مشــکالت

 نیز اثرگذار بوده است.

روز  گذشته حقیقی ها  بیش  از  162 میلیارد  تومان  از  نقدینگی  خود  را  از  بورس  خارج کردند

صف  فروش  هیجانی  در  بورس

حال   تولید   خوب   نیست

دو  سوم   بنگاه های  صنعتی  تعطیل اند

ربیعی:
 قطع یارانه شامل طبقات متوسط 

و پایین نمی شود
سخنگوی دولت با بیان این که یارانه افرادی 
که در سال درآمد باالی میلیاردی دارند حذف 
می شود گفت: قطع یارانه ها ربیعی: قطع یارانه 
شامل طبقات متوسط و پایین نمی شودشامل 
قطعا طبقات متوســط و پایین نمی شود.به 
گزارش ایسنا، علی ربیعی هیات دولت درباره 
آخرین تصمیمات برای قطع یارانه ثرونمندان 
اظهار کرد: یارانه حــدود ۷00 الی 800 هزار 
نفر که درآمد باالی میلیاردی در ســال دارند 
قطع می شود. برای شناســایی این افراد کار 
دقیقی انجام شده است و مجموعه  هزینه هایی 
که دارند و شــاخص های همچــون خودرو، 
مسکن و هزینه های خانوار مدنظر قرار گرفته 
است.وی ادامه داد: من آمار دقیق افرادی که 
یارانه آنها قطع خواهد شــد در اختیار رسانه 
ها قرار می دهم اما قطع یارانه ها قطعا شــامل 
طبقات متوسط و پایین نمی شود و عدد ۳0 
میلیون نفر مدنظر ما نیست.  اجرای تصمیم 
مجلس به زمینه های اجتماعی نیاز دارد و االن 
زمینه برای قطع یارانه سه دهک فراهم نیست.

سخنگوی دولت با اشاره به این که حذف یارانه 
ثروتمندان از اول مهر اجرایی  می شود تصریح 
کرد: من مجددا تاکید می کنم طبقات متوسط 
مطمئن باشند  که ما تصمیم غلطی نمی گیریم 
که تاثیر منفی بر درآمد آنها داشته باشد پایگاه 
اطالعاتی ایرانیان بسیار دقیق بوده و اطالعات 
دقیقی در آن ثبت شده است و  با آرامی در این 

زمینه حرکت کردیم.

بازدیــد مدیرعامــل بانک 
توسعه تعاون و معاون تعاون از 

طرح های تولیدی استان زنجان
حجت اهلل مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک توســعه تعاون و کبیری معاون تعاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات همراه از طرح های 
تولیدی استان زنجان بازدید نمودند.حجت اهلل مهدیان 
رئیس هیات مدیره و مدیرعاملدر این دیدارها با اشاره 
به ظرفیت های استان زنجان در حوزه های مختلف 
خصوصاً صنعت و کشاورزی خاطرنشان کرد: بانک 
توسعه تعاون با ارائه طرح ها و محصوالت متنوع بانکی 
توانسته تا حد زیادی پاســخگوی نیازهای بانکی و 
مالی فعاالن اقتصادی را فراهم نماید. وی افزود: برای 
شناخت نیازها و شرایط واحدهای صنعتی و تولیدی، 
انجام تعامل و برقراری نشست های تخصصی می تواند 

کمک شایانی به این مهم بنماید.

شرایط خرید مسکن با تسهیالت 
یکم همچنان فراهم است

در حالی که به دلیل نوسانات قیمت مسکن طی یکسال 
و نیم گذشته قدرت خرید خانه اولی ها در بازار مسکن 
تضعیف شده است با این حال همچنان در بازار گزینه 
های ملکی برای خرید از سوی این گروه از متقاضیان 
آپارتمان وجود دارد.تحقیقات میدانی انجام شــده 
از ســوی خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا 
نشــان می دهد اگر چه قیمت واحدهای مسکونی 
تحت تاثیر نوسانات قیمتی سال گذشته به میزان قابل 
توجهی افزایش یافته است اما در شرایط فعلی کماکان 
واحدهایی به بازار عرضه می شود که خانه اولی ها با 
استفاده از تسهیالت خرید مسکن می توانند به آنها 
دسترسی داشته باشند و نســبت به خرید آنها اقدام 
کنند.همزمان با شــروع دوره رکود در بازار معامالت 
خرید و فروش مســکن و ثبت یک تجربه متفاوت از 
تحوالت قیمتی در این بازار مبنی بر کاهش ۳ درصدی 
تورم ماهانه مسکن در مردادماه هم اکنون تعداد فایل 
های مناسب خانه اولی ها در بازار مسکن رفته رفته و 

البته به شکل ضعیف در حال افزایش است.

مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات ایران:
روند حمایت از »وبصادر« را تا رسیدن 

به جایگاه واقعی ادامه می دهیم
مدیرعامل گروه مالی ســپهر صادرات ایران با اشاره 
به چشم انداز مثبت بازار سرمایه، بر حمایت از سهام 
بانک صادرات ایران تا رسیدن به ارزش ذاتی و جایگاه 
واقعی آن تاکید کرد.بهــروز خدارحمی درباره روند 
مثبت شاخص و همچنین دالیل عرضه و رشد ارزش 
ســهام »وبصادر« در ماه های اخیر به پایگاه خبری 
بورس 24 گفت:  اولویت ما نقد شوندگی »وبصادر« 
بود تا سهامداران نگران نقدشوندگی سهم نباشند و 
اقداماتی که در راستای نقدشوندگی سهم عملیاتی 
کردیم، منجر شد تا خیال سهامداران از نقد شوندگی 
تا حدی زیادی راحت شود. در عین حال برخی عرضه 
ها که بنا به دالیل قانونی انجام شد، منجر به تغییر روند 

سهام و فاصله گرفتن از ارزش ذاتی آن شد.

اخبار
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200 هزار خانوار برخوردار از مهر ماه سال جاری 
از فهرست یارانه بگیران حذف شدند. 

به گزارش خبرآنالین، بر اســاس آمار ارئه شده 
از سوی دفتر ســخنگوی دولت، در اولین اقدام 
برای حذف یارانه ثروتمندان دویست هزار خانوار  
برخوردار شناسایی و از مهر ماه یارانه ای دریافت 

نخواهند کرد. 
علــی ربیعــی گفتــه اســت در ایــن مرحله 
کســانی که درآمد میلیاردی دارنــد حذف می 
شــوند که شمارشــان بین ۷00 تــا 800 هزار 
نفر اســت. بر اســاس مصوبه مجلس شــورای 
اســالمی  و آیین نامه های مربوطــه خانوارهای 
ایرانی بر اســاس تمامی اطالعــات ثبتی مانند 

مســافرت های خارجی،خودروهایــی کــه فرد 
دارد، نوع شــغل، کارفرما بودن و تعداد پرسنل، 
معامالت انجام شده، دارایی های مختلف و کلیه 
 اطالعاتی که بــر روی کد ملی فرد ثبت شــده 

دهک بندی شده اند. 
بر اساس مجموعه شاخص های مختلف، گروه های 
پردرآمد شناسایی شــده اند و از بین این گروه ها 
در شــهریورماه ، یارانه دویســت هــزار خانوار  
حذف شــده است. اطالع رســانی به سرپرستان 
خانوارهایی که یارانه شــان حذف شده است به 
شــرح ذیل انجام شــده و می توانند درخواست 
 رســیدگی مجدد به منظور برقراری یارانه شان 

را انجام دهند.

پیــش بینی شــده اســت قطــع یارانــه ابتدا 
از طریــق پیامک بــه افــراد اعالم شــود. این 
پیامــک با ســربرگ یارانه ارســال می شــود و 
 پیامک های ارسالی با شــماره اعتباری نخواهد 
داشــت.افراد بعد از دریافت پیامک می توانند به 
پیشخوان خدمات الکترونیک دولت مراجعه کنند. 
پیش بینی شده است تاریخ مراجعه در پیامک درج 
شود. بررسی ها نشان می دهد در کشور حدود ۶ 
هزار دفتر پیشخوان وجود دارد و افراد می توانند 
به هر یک از این دفاتر پیشــخوان مراجعه کنند.

بر اســاس این گزارش الزم اســت افراد با همان 
شــماره همراهی که به پیامک را دریافت کرده 
اند به دفاتر پیشخوان مراجعه نمایند و موبایل و 

پیامک را باید به پیشــخوان دولت ارائه دهند .در 
عین حال دارا بودن  کارت ملی معتبر، شناسنامه، 
گذرنامه و گواهینامه الزامی است. در این مرحله 
فرمی به افراد ارائه می شود که در آن تاکید شده 
اســت دولت اجازه دارد به کلیه اطالعات بانکی 
و مالی معترضان به حذف یارانه دسترســی پیدا 
کند . این رضایت نامه پس از مطالعه به پیشخوان 
دولت تحویل داده خواهد شــد . پس از ارســال 
کد رهگیری به تلفن همراه سرپرســت خانوار ، 
وی اجازه خواهد داشت  درخواســت خود را در 
  .yaraneh.mcls.gov 200 کلمه در ســامانه
 ثبت نماید . نتیجه مجددا از طریق پیامک اعالم

خواهد شد.

جزییات تازه از حذف یارانه برخورداران

۲۰۰ هزار خانوار ثروتمند از فهرست یارانه بگیران حذف شدند
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سکه به ۴ میلیون و ۵۰ تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، در معامالت بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۵۰ تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۱۰ هزار 
تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۷۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۰۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۰۲ دالر و ۵۹ سنت و هر 

گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۰۸ هزار و ۳۷۳ تومان است.

نقدینگی  ناپایدار   در  بورس
علیرضا باغانی، کارشناس بازار سرمایه

شاخص بازار سرمایه در ابتدای سال به دلیل تطبیق با واقعیت های اقتصادی باال رفت و این هم به دلیل شناخته شدن دالر نیمایی به عنوان نرخ رسمی ارز در کشور بود. در حالی که تا اواخر سال 9۷ اینطور نبود. اما پس از آنکه دالر نیمایی 
پذیرفته شد، شاخص بورس به دلیل فعالیت خیلی از شرکت های بورسی با این دالر، واکنش مثبت نشان داد و رشد پیدا کرد. اتفاق دیگری که به نفع بورس افتاد، رکود سایر بازارها و حرکت نقدینگی از سمت آنها به بورس بود. به دنبال ریزش 

قمیت ها در بازارهای موازی حجم عظیمی از نقدینگی وارد بورس شد که البته از زوایایی خطرناک هم هست. 
البته بــورس را قدرت همین نقدینگی به جلــو می برد. اما از آنجایی که این نقدینگی وارد شــرکت های بزرگ بورســی نمی شــود و در بورس ناپایدار اســت، می  تواند شــرایط را در بــورس دگرگون کند و بعید نیســت که از این 
به بعد شــاهد ســقوط های پی در پی در شــاخص بورس باشــیم. برای مثال این نقدینگی در اختیار کســانی اســت که برای خرید و فروش کوتاه مدت و ســود موقتی وارد بورس شــده، یعنی هر آن احتمال خــروج  نقدینگی 
آنها از بورس وجــود دارد. همانطور که این اتفاق در ســال های گذشــته افتــاد. بنابراین اقبال ســرمایه ها از بورس نشــانه چنــدان مثبتی از تغییر وضعیت اقتصاد کشــور نیســت. بلکه فضــای ناپایداری را در بــورس ایجاد 
 کرده کــه نمی توان چندان بــه آن اعتماد کــرد. از طرفی آنچــه می تواند روی بورس تاثیر ملموس بگذارد، اتفاقات سیاســی اســت. اما از آنجایی که ریســک این سیاســی و جنگ کم شــده، به نظر می رســد بورس رشــدی

 آهسته و آرام را طی کند.

فقدان استراتژی توسعه صنعتی
مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی

شــاخص افزایش تعداد افراد در لیســت بیمه شدگان در شــهرک های صنعتی، نشــان می دهد؛ اشتغال کشور نســبت به قبل بیشتر شــده اســت. اما این به معنی بهبود وضعیت اشتغال کشــور نیست. به طور 
کلی به دلیل باال رفتــن هزینه ها در واحدهای تولیــدی و خدماتی، فعالیت های اقتصادی خارج از صرفه شــده و تولیدکنندگان با احتیاط بیشــتری نســبت به قبــل فعالیت می کنند. بنابرایــن تا جای ممکن، 
ظرفیت تولید پایین آمده و جز در مواقعی که بازار نیاز دارد و متقاضی اســت، ریســکی بــرای افزایش رقم تولید صورت نمی گیــرد.  فعاالن اقتصادی و بنگاه هــا در یک وضعیت بالتکلیف به ســر می برند ودر این 
شــرایط گرایش به فعالیت های کوتاه مدت بیشــتر از قبل شــده اســت. زمانی که ریســک فعالیت اقتصادی باال برود، ســرمایه گذاری کاهش و یا متوقت می شــود و از آنجایی که در کشــور ما استراتژی توسعه 
صنعتی اقتصادی وجود ندارد، قدمی برای حل این مســئله برداشــته نمی شــود. موضوع دیگر اعطای مجوز به شــرکت های صوری و واحدهایی اســت که صرفا برای اخذ تســهیالت بانکی عنــوان تولیدکننده 
 به خــود داده و در واقع با راه انــدازی یه واحد نیمــه کاره آن را به حال خــود رها کرده اند. اما به نظر می رســد در حــال حاضر مهم ترین دلیــل رکود و تعطیلی واحدهــا، بی ثباتی اقتصــادی و وضعیت بالتکلیف 

واحدها باشد.

سرمقاله



3 اقتصاد
ایران
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فعاالن بــازار کامپیوتر این 
روزها بــه دلیــل افزایش 
و ناآرامــی قیمــت ارز و 
تصمیماتــی کــه دولت در 
رابطــه بــا این مشــکالت 
اتخاذ کرده بــا چالش های فراوانی رو به رو شــده اند؛ 
ایــن در حالیســت کــه به دلیــل افزایش شــدید 
قیمت هــا، خریداران هــم تمایل چندانــی به تهیه 
کاالهای IT نشــان نمی دهند. با جستجویی در بازار 
کامپیوتــر متوجه خواهیم شــد که بــا افزایش نرخ 
 ارز هزینه خریــد تجهیزات کامپیوتــری به صورت 
بی سابقه ای افزایش داشته و در برخی اقالم، قیمت 
قطعات با رشــد ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصــدی نیز مواجه 
شده که این امر به مثابه شــوکی در بازار بسیاری از 
خریداران را منصرف کرده و به واقع برای متقاضیان 
خرد، سخت است که کاال و قطعه مورد نظر خود را به 
سه برابر قیمت خریداری کنند. به همین دلیل برای 
فروشــندگان و فعاالن بازار نیز صرف نمی کند برای 
بازار بدون مشــتری وقت و هزینه بگذراند. بنابراین 

تعطیلی فروشگاه ها در بازار کامپیوتر به امری عادی 
تبدیل شــده و فعاالن این بخش یکی پس از دیگری 

این بازار را ترک می کنند. 
چندی پیش، منوچهر زند، نایــب رئیس اتحادیه 
کامپیوتر تهــران، در گفت و گویی با رســانه ها با 
اشاره به آمار نگران کننده در ارتباط با درخواست 

تعطیلی موقت در این حوزه گفت:به واقع بسیاری 
از فروشــندگان و توزیع کنندگان ســخت افزار 
کامپیوتر، ناچار به تعطیلی صنوف خویش شده اند. 

وی در خصوص میزان و عدد و رقم درخواســت ها 
برای تعطیلی واحد های صنفی بیان کرد:با توجه به 
سرعت و شتاب تحوالت و تغییرات در حال حاضر 
عدد و رقم دقیقی در این خصوص موجود نیست، 
اما واقعیت این است که با شرایط فعلی بازار بسیاری 
از فعاالن این حوزه، تمایلی به ادامه فعالیت در این 
بخش ندارند. زند تصریح کرد: فعاالن با ســابقه و 
قدیمی این عرصه، مایل به ادامه فعالیت هستند، 
اما شرایط سخت بازار آن ها را آشفته کرده است و 
در صورت حصول رخداد های مثبت در بازار، فعاالن 
قدیمِی این عرصه مشتاق به استمرار فعالیت های 
خویش هستند. زند گفت: شرایط سختی را در بازار 
کامپیوتر شاهد هستیم و در صورت ادامه وضعیت 
موجود احتمال تغییر شغل و کاربری قریب به ۳۰ 
درصد از واحد های صنفی فعال در این بخش دور 
از ذهن نخواهد بود. وی افزود: شرایط اقتصادی به 
گونه ای اســت که تجهیزات کامیپوتری و سخت 
افزار مرتبط با آن، از سبد خرید بسیاری از خانوار ها 

خارج شده است.

چراغ مغازه ها و واحد های تجاری بازار كامپیوتر یکی پس از دیگری خاموش می شود

موج   گسترده   تغییر شغل در بازار کامپیوتر

تغییر شغل بیش از گذشته اجتناب ناپذیر شده است
امید انتظاری، فعال بازار کامپیوتر

سال هاست با ورود گوشی های هوشمند به کشور بازار خرید و فروش کامپیوتر و تجهیزات آن رونق چندانی ندارد 
واین در حالی است که در حال حاضر نیز مشکالت دیگری مزید بر علت شده اند و اجازه درآمدزایی را از فعاالن 
این بخش گرفته اند. نرخ ارز  از سال گذشته تا به امروز به آفتی در این بخش تبدیل شده و مشکالت بسیاری 
را بر سر راه فعالیت واردکنندگان و فروشندگان کامپیوتر و تجهیزات آن گذاشته است. کاهش توان اقتصادی 
مردم و خریداران نیز چالش دیگری است که موجب شده بازار این کاالها بدون مشتری بماند و چراغ مغازه ها و 
واحد های تجاری بازار کامپیوتر یکی پس از دیگری خاموش شود.  هر روز کاری با مراجعه به بازار شاهد هستیم 
که یک فروشگاه چوب حراج به برخی کاالهای خود زده تا بتواند امرار معاش کند و در برخی موارد هم چاره ای 
جز تعطیلی و تغییر شغل در این بازار باقی نمی ماند. بسیاری از فروشندگان و فعاالن این بازار تغییر شغل داده اند 
و موج گسترده ای در این مورد ایجاد شده است. متاسفانه شرایط آنچنان حاد شده که برخی از همکاران مجبور به 
تغییر شغل شده اند و با استمرار این وضعیت، افزایش ضریب تغییر کاربری واحد های تجاری فعال در این حوزه و 

اقدام به تغییر شغل از سوی فعاالن این بخش، بیش از گذشته اجتناب ناپذیر شده است.

هزینه ای که بابت بازار بدون مشتری صرف می شود
مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران

بازار کامپیوتر با چالش های بسیار جدی و زیادی روبه رو شده که آرامش و رونق را از آن گرفته است. 
متاسفانه در این میان تصمیماتی نیز گرفته می شــود که به ضرر فعاالن بازار تمام می شود و کسی 
تالشی برای بازگشت رونق به این بازار نمی کند. بسیاری از واحدهایی که در این بخش فعالیت دارند 
با ابراز ناراحتی و نارضایتی از این وضعیت ناچارند فروشگاه های خود را نیمه تعطیل کنند و یا سرکار 
خود حاضر نشوند. وقت و هزینه ای که بابت بازار بدون مشتری صرف می شود فعاالن بازار را ناراضی 

کرده است. 
مالیات نیز در این رکود وجود دارد. بازاری که مشتری ندارد و کاالیی خرید و فروش نمی شود درآمدی 
نیز برای صاحبان آن ندارد بنابراین مالیاتی که اخذ می شود باید از جیب فعاالن این حوزه پرداخت 
شود. اداره دارایی و مالیات نیز به ما رحم نمی کند و پول خودش را می گیرد. در کشور ما اداره مالیات 
هر استانی مشخص شده است که چقدر باید از اصناف و واحد ها مالیات بگیرد و اصال مهم نیست که آیا 
واحدهای اقتصادی استان درآمد و یا سود داشته اند یا خیر که اوج این مالیات ها در مرکز یعنی تهران 
است. شاهد هستیم که در یک روز فروشندگان حتی یک عدد فاکتور هم صادر نمی کنند و بسیاری 
از مغازه ها به سمت تعطیلی پیش رفته اند. در این شرایط هیچ چاره ای جز تعطیلی این فروشگاه ها 

باقی نمانده است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی گفت: ما در حال حاضر کمبود 
شکر به آن مفهوم نداریم، تنها به این دلیل که تولید 
کارخانجات استان ما هنوز آماده نشده، شکر موجود 
در بازار داخلی، شکر خوزستان بوده که به دلیل بُعد 
مسافت، خرید و جابه جایی شــکر برای متقاضیان با 
چالش مواجه اســت. حمیدرضا رجوعی در خصوص 
کمبود شکر در بازار، اظهار کرد: ما در حال حاضر کمبود 
به آن مفهوم نداریم زیرا بخش خصوصی و کارخانجات 
قند و شکر اکنون در حال تولید شکر هستند و نسبت 
به تامین بازار نیز اقدام می کنند. وی افزود: به این دلیل 
که تولید کارخانجات استان ما شکر چغندری است و 

هنوز تولیدات خود را به دست نیاورده اند، شکر موجود 
در بازار داخلی، شکر خوزستان، کارخانجات هفت تپه 
و شکر نیشکری بوده که به دلیل بُعد مسافت و فاصله با 
منابع تامین و تولید فعلی، خرید و جابه جایی آن را برای 
متقاضیان با چالش مواجه کرده است. رجوعی ادامه داد: 
ما پیگیری کردیم و در حال معرفی از محل شکرهای 
وارداتی کارخانجات خود استان هستیم تا شکر جذب 
کنند و این مشکل کوچک نیز حل شود، بنابراین به آن 
مفهوم کمبود نداریم، ضمن اینکه تا ۲5 مرداد به طور 
مرتب سهمیه های دولتی در حال توزیع بوده و از آن 
زمان با توجه به امکان تامین از منابع داخلی به شبکه 

بازار و تامین از منابع داخلی واگذار شده است.

 منصور پوریان رئیس شــورای تامین کنندگان دام 
کشور گفت: با توجه به ازدحام عرضه دام زنده، قیمت 
گوشت قرمز در خرده فروشی ها ۲۰ هزار تومان افت 
داشته است. درباره آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز 
اظهار کرد: با توجه به ازدحام عرضه گوشت و دام زنده، 
شــاهد روند نزولی قیمت در بازار بودیم به طوریکه 
طبق اذعان فروشــندگان قصابی، قیمت گوشت در 
خرده فروشی ها ۲۰ هزار تومان افت داشته است. او 
الشه گوساله با استخوان در عمده فروشی را 5۷ هزار 
و گوسفندی را ۷5 هزار تومان اعالم کرد و گفت: این 
در حالی اســت که هر کیلو الشه گوســاله در خرده 
فروشی ها ۶5 تا ۷۰ هزار و الشه گوسفندی ۸5 تا ۹۰ 
هزار تومان عرضه می شود، هر چند در برخی مغازه ها 
ممکن است به سبب سودجویی مغازه داران با نرخ های 
باالتری به فروش رسد. پوریان بهبود وضعیت عرضه 
و افزایش ۳۰ درصدی جمعیت دام سبک و انبوه دام 
سنگین در واحد های پرواربندی را از جمله علل کاهش 
قیمت گوشت قرمز در بازار دانست و افزود: با توجه به 
زایش دام در فصل پاییز، بازار گوشت از شرایط بحرانی 
خارج می شود چرا که در مواقعی که با افزایش عرضه 
در بازار روبرو می شویم، قیمت ها روند نزولی به خود 

می گیرد.
رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور ادامه داد: با 
توجه به فزونی عرضه در برابر تقاضا، انتظار می رود که 

وزارت صمت مجوز صادرات دام سنگین از کشور را 
بدهد چرا که واحد های دامپروری با مشکل انباشت دام 
روبرو هستند. وی نرخ هر کیلو دام زنده گوساله را ۲۷ تا 
۲۸ هزار و دام سبک ۳۸ هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
اگرچه در میادین با نرخ های باالتری عرضه می شود، 
اما به سبب انبوه دام، افراد برای خرید به سراغ دامداران 
رفتند چرا که بسیاری از دالالن همواره سعی بر عرضه 

با نرخ های قبلی در بازار دارند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه واردات گوشت قرمز 
دام سنگین ۲5 درصد بیش از نیاز کشور صورت گرفته 
است، بیان کرد: میزان نیاز کشور به واردات دام سنگین 
تنها ۱۰ درصد است،، اما آمار نشان می دهد واردات 
۲5 درصد بیش از میزان نیاز کشور انجام شده است. 
پوریان ادامه داد: در سه ماهه نخست امسال تمام توجه 
مسئوالن برای تنظیم بازار به واردات بود که همین امر 
موجب شد تا از تولید داخل غافل شوند. وی در پایان 
درباره آخرین وضعیت دام در ایام اربعین گفت: در ایام 
اربعین به سبب انباشــت دام در واحد های دامداری 
شاهد کاهش ۱۰۰ درصدی قیمت گوشت گوساله و به 
طبع گوشت گوسفند هستیم، ضمن آنکه با آغاز زایش 
پاییزه دام های سبک نه تنها کمبودی در عرضه نداریم 
بلکه به ســبب مازاد در صدد نامه نگاری با وزارتخانه 
هستیم تا با صادرات دام سبک بتوانیم مشکالت را در 

داخل به حداقل برسانیم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان مازندران با باشاره 
به برداشت برنج و کاهش قیمت این محصول در محل 
تولید گفت: بهترین برنج کیفی در مازندران ۱۷ هزار 
تومان نیز خریدار ندارد اما در تهران ۲۴ تا ۳۰ هزار تومان 
فروخته می شود. محمد جواد خاکزاد رئیس نظام صنفی 
کشاورزی استان مازندران و مشاور رئیس نظام صنفی 
کشاورزی درباره خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
برای ســال زراعی۹۸-۹۹ اظهار کــرد: اگر نرخ خرید 
تضمینی گندم دیر اعالم شود میزان تولید این محصول 
در سال جاری 5۰ تا ۶۰ درصد کاهش می یابد کما اینکه 
در سال زراعی گذشته نیز ۳۰ درصد کاهش داشت. وی 
افزود: فلسفه نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی برای 
آن است که کشاورزان از بابت فروش محصوالت تولید 
خود مطمئن باشند و در صورتی که نتوانستند محصول 
خود را به قیمت باالتری به فروش برســانند دولت به 
صورت تضمینی آن را خرید می کند اما در بسیاری از 

محصوالت بازار برای صادرات محصوالت کشاورزی به 
قیمت باالتری وجود دارد اما دولت مانع آن می شود. 

وی با اشاره به کاهش قیمت نرخ برنج در استان مازندران 
گفت: بهترین برنج در حال حاضر در استان مازندران به 
۱۷ هزار تومان رسیده اما این محصول تا به تهران برسد 
۲۴ هزار تومان تا ۳۰ هــزار تومان قیمت پیدا می کند. 
رئیس نظام صنفی کشاورزی استان مازندران گفت: در 
این شرایط واسطه ها با جمع آوری محصول از کشاورزان 

بعد از فصل برداشت در بازار به فروش می رسانند.
وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی همواره به بخش 
تولید توجه داشته است اما به بخش پس از تولید و لزوم 
تجهیزات و زیرساخت های نگهداری محصولی مانند 
برنج توسط خود کشاورزان توجه نداشته است که این 
امر همواره باعث می شود که واسطه ها سود بیشتری از 
فروش محصوالت کشاورزی در مقایسه با خود کشاورزان 

داشته باشند. 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با توجه به فراوانی 
عرضــه در برابر تقاضا به ســبب تعطیلی مراســم و 
جشن های عروسی در ایام محرم و صفر، قیمت میوه 
در بازار کاهش یافته است.اسداله کارگر رئیس اتحادیه 
میوه و سبزی تهران درباره آخرین تحوالت بازار میوه 
و صیفی اظهار کرد: با توجه به فراوانی عرضه در برابر 
تقاضا به سبب تعطیلی مراسم و جشن های عروسی در 
ایام محرم و صفر، قیمت میوه در بازار کاهش یافته است.
او افزود: براساس پیش بینی های قبلی قیمت میوه به 
سبب فراوانی بار نسبت به هفته های اخیر افت داشته 
است، پیش بینی می شود این روند تا پایان ایام محرم 

در بازار استمرار داشته باشد.
کارگر نرخ هر کیلو انجیر زرد را ۸ تا ۱۲ هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: قیمت هر کیلو انجیر سیاه ۳ تا ۷ هزار، انگور 
بی دانه قرمز ۸ تا ۱۳ هزار، انگور بی دانه زرد 5 تا ۹ هزار، 
انگور عسگری 5 تا ۷ هزار، آلو شابلون ۴ تا ۸ هزار، سیب 
دو رنگ ۴ تا ۷ هزار، سیب گالب ۳ هزار و 5۰۰ تا ۱۰ 
هزار، شلیل انجیری ۴ تا ۹ هزار، شلیل شبرنگ ۶ تا ۹ 
هزار، گالبی بیروتی ۱۰ تا ۱۷ هزار، گالبی شاه میوه ۱۰ 
تا ۱5 هزار، زغال اخته ۱۳ تا ۲5 هزار، پسته تازه ۳5 تا 
5۰ هزار، هلو انجیری ۴ تا ۱۰ هزار و هلو هسته جدا ۴ تا 

۱۰ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: هم اکنون هر 
کیلو انبه با نرخ ۱۰ تا ۱۷ هزار، خربزه یک هزار و 5۰۰ 
تا ۳ هزار، طالبی یک هزار و 5۰۰ تــا ۲ هزار و 5۰۰، 
هندوانه ۴۰۰ تا ۹۰۰، خیار بوته ای ۲ تا ۴ هزار و 5۰۰، 
خیار گلخانه ۲ تا ۴ هزار و موز ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در 
میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می شود.وی قیمت 
میوه های نوبرانه پاییز را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با 
توجه به شرایط مساعد تولید مرکبات، میوه های نوبرانه 

از قیمت و کیفیت مناسبی در بازار برخوردار است به 
طوریکه هم اکنون هر کیلو نارنگی نوبرانه با قیمت ۴ تا 
۷ هزار و انار ۳ هــزار و 5۰۰ تا ۷ هزار تومان در میدان 
مرکزی میوه و تره بار و با احتساب ۳۰ تا ۳5 درصد سود 

در خرده فروشی ها عرضه می شود.
کارگر نرخ هر کیلو بادمجان دلمه ای را یک هزار تا ۳ 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو بادمجان 
قلمی ۲ تا ۳ هزار، بادمجان گلخانه ۳ تا 5 هزار، بامیه 
5 تا ۱۰ هزار، پیاز زرد و شــیری یک هــزار تا ۲ هزار، 
سیب زمینی نو ۲ تا ۴ هزار، سیر خشک 5 تا ۱۰ هزار، 
فلفل تند ریز 5 تا ۸ هزار، فلفل شیرین 5 تا ۱۰ هزار و 
فلفل دلمه سبز یک هزار و 5۰۰ تا ۴ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به نرخ سایر صیفی 
در بازار بیان کرد: هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ ۳ 
هزار و 5۰۰ تا 5 هزار، کاهو رسمی یک هزار و 5۰۰ تا 
۳ هزار و 5۰۰، کرفس یک هزار و 5۰۰ تا ۴ هزار، کلم 
بروکلی ۱۰ تا ۱۴ هزار، کلم سفید یک هزار تا ۳ هزار، 
کلم قرمز یک هزار تا ۳ هزار و 5۰۰، گوجه زیتونی 5 تا 
۸ هزار، گوجه فرنگی یک هزار و ۳۰۰ تا ۲ هزار و 5۰۰، 
لیموترش میناب ۸ تا ۱۴ هزار، لوبیا سبز ۲ تا ۴ هزار و 
هویج ۲ تا ۴ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره 

بار عرضه می شود.
وی نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( را یک 
هزار و 5۰۰ تا ۲ هزار و 5۰۰ و ســبزی خوردن ۲ تا ۳ 
هزار تومان اعالم کرد. کارگر در پایان با اشاره به اینکه 
کمبودی در عرضه سیب زمینی نداریم، تصریح کرد: 
اگرچه در ماه های اخیر، قیمت سیب زمینی به سبب 
کمبود بار در میدان با نوساناتی در بازار روبرو شد، اما 
هم اکنون با برداشت انبوه محصول از مناطق تولیدی، 

قیمت متعادل شده است.

آشنایی با ظرفیت ها و امکانات 
ایران به عنوان کشوری مهم در 
منطقه با نیروی انسانی جوان 
و تحصیلکرده ممتاز و زیست 
بومــی پرتحــرک در نوآوری 
اهمیت بسیاری دارد.در این رابطه مشخص شده که ایران 
کشوری دارای پتانســیل های فراوان در زمینه کسب و 
کارهای نوین و استارت آپ هاست که با کمی حمایت می 
توان به درجات جهانی نائل شــد. نیروی انسانی خالق با 
ایده های بکری در کشور وجود دارند که به دلیل تمرکز بر 

بازار داخلی و دوری از تجاری سازی و حضور در بازارهای 
بین المللی هنوز همان شرکت کوچک با نیروی کار اندک 
هستند. این در حالی است که اگر در بدو آغاز فعالیت نقشه 
راه را بر ورود به بازارهای جهانی و بازار ارزی گذاشته بودند 

امروز درآمدزایی ارزی زیادی وارد کشور می شد. 
فیلیپ شولتز قائم مقام سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 
)یونیدو( برای همکاری بیشتر در راستای ورود استارتاپ 

هایی ایرانی به بازارهای جهانی اعالم آمادگی کرد.
در این دیدار که تعدادی از استارتاپ های منتخب حضور 
داشــتند، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات ابتدا گزارشــی از وضعیت دسترســی اینترنت 
و ضریب نفــوذ آن در میان ایرانیــان و همچنین فعالیت 
استارت آپ ها و گســترش روز افزون کسب و کارهای نوپا 

بر پایه فناوری اطالعات ارایه کرد. رئیس سازمان فناوری 
اطالعات در ادامه خواســتار همکاری یونیدو برای ورود 
استارتاپ هایی ایرانی به بازارهای جهانی شد. در این دیدار 
فیلیپ شولتز ضمن ابراز خشنودی از این دیدار تاکید کرد 
که ایران یکی از کشورهای پیشرو در حوزه فناوری اطالعات 
است و از پیشرفت  استارتاپ ها ابراز شگفتی کرد. وی در 
ادامه یکی از مهمترین اهداف سازمان توسعه صنعتی ملل 
متحد )یونیدو( را ایجاد زمینه های توسعه برای کشورهای 
عضو این نهاد جهانی دانســت و برای همکاری بیشتر و 
نزدیک تر برای توسعه بازار کسب و کارهای نوپا در عرصه 
بین المللی اعالم آمادگی کرد.  شــولتز همچنین یکی از 
برنامه های یونیدو را عالوه بر توسعه صنعتی و حمایت از 
تولیدات رقابتی، ارتقای فناوری اطالعات و حمایت از کسب 

و کارهای نوپا با فراهم کردن شبکه های ارتباطی بین المللی 
دانســت و از این رو برای همکاری بیشتر در راستای ورود 
استارتاپ هایی ایرانی به بازارهای جهانی اعالم آمادگی کرد. 
در ماه های اخیر کسب و کارهای اینترنتی بارها با مشکالت 
کلیشه ای در راســتای محور معضالت اقتصادی روبه رو 
بوده اند. به عنوان نمونه استارتاپ ها برای فعالیت های خود 
به سرویس های مشخصی نیازمندند. از آن جمله می توان 
به ســرویس های »ایمیل مارکتینگ« و »موبایل پوش 
نوتیفیکیشن« اشاره کرد. ارائه کنندگان خدمات اصلی در 
چارچوب این سرویس ها را شرکت ها و برندهای آمریکایی 
تشکیل می دهند. از این رو تغییر و نوســان در بازار ارز بر 
دادوستد استارتاپ های داخلی با شرکت های بین المللی از 

این دست اثرگذار بوده است.

اكوسیستم استارت آپی ایران ظرفیت جذب درامد ارزی را دارد؟

غفلت استارت آپ ها   از درآمد  دالری

تمرکز استارت آپ ها بر بازار ریالی
احسان داوودی، هم بنیانگذار فالیتیو- کارشناس استارت آپ

اینکه در سال های گذشته تاکنون اقداماتی در رابطه با توسعه کسب و کارهای نوین صورت گرفته غیرقابل انکار است اما اینکه در حوزه تجاری سازی بین المللی و ارزآوری برنامه ریزی دقیقی وجود نداشته است جای انتقاد دارد. اقدامات و 
حمایت هایی از سمت سازمان ها و مسئوالن مرتبط انجام شده و جدای از سنگ اندازی برخی نهادها این کسب و کارها توانستند جایی برای خود در اقتصاد کشور داشته باشند. امروز تاثیر فعالیت و توسعه آنها در رشد و توسعه اقتصادی به 
اثبات رسیده و کشورهای پیشگام توانستند تجربه موفق پیاده سازی اقتصاد نوآورانه را داشته باشند. این کشورها از همان ابتدای ورود این تکنولوژی ها برنامه های بین المللی سازی و تجاری سازی برای فروش محصوالت و ارزآوری را در 
دستور کار این شرکت ها قرار دادند  و برای بازاریابی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها سرمایه گذاری کالنی داشته اند. این در حالی است که تمرکز استارت آپ ها در ایران تنها بر بازار ریالی بوده و حتی زمانی که نرخ ارز به باالترین 
مقدار خود رسید هیچ حرکتی برای ورود به بازارهای دالری و ارزی شکل نگرفت. البته کسب درآمد ارزی به یک سری روابط خارجی و شخصیت حقوقی نیاز دارد که بسیاری از این کسب و کارها از آن آگاهی ندارند و یا از این امکان محرومند. 
هنگامی که استارت آپی قرار است شکل بگیرد باید نگاه ها در همه زمینه ها استارتاپی باشد و این نوع نگاه زمینه ساز اشتغال و رفاه اجتماعی می شود. یعنی ارزآوری کسب و کارهای نوین موجب بهبود شرایط اقتصادی و به دنبال آن زمینه ساز 
اشتغال و رفاه اجتماعی خواهد شد. متاسفانه ایران از نظر اقتصادی با دنیا فاصله دارد و در تعامل مستقیم با مراودات اقتصادی بین المللی نیست و استارتاپ ها و کال کسب و کارهای ارزآور خیلی کم و محدود هستند. اما باید این حوزه تقویت 
و از ارزش باالی ارز به نفع کشور استفاده شود. باید تهدید افزایش نرخ ارز را به فرصت تبدیل کرد. کاری که تا به امروز به آن نگاه جدی وجود نداشته و گویی قرار هم نیست در ادامه مسیر فعالیت استارت آپ ها و شرکت های نوین  روی این 
هدف برنامه ریزی کرد.  ناگفته نماند با توجه به کاهش ارزش پول ملی و ۳ برابر شدن قیمت ارز، استفاده از بسیاری از سرویس های خارجی برای استارتاپ ها بسیار پرهزینه شده، ایده های بسیاری در حوزه خدمات وجود دارد که به عنوان 
تبدیل تهدید به فرصت می توان روی این ایده ها کار کرد، ضمن اینکه اگر برخی شرکت های VC تعطیل شده اند و سرمایه گذاران خارجی از ایران رفته اند، شرکت های تامین مالی جمعی شروع به فعالیت کرده اند که می توان برای جذب 

سرمایه روی این شرکت ها حساب باز کرد. با تکیه بر این عوامل و ضرورت تمرکز بر بازارهای ارزی می توان به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بعد مسافت تامین شکر را دچار چالش کرده است

افت 2۰ هزار تومانی قیمت گوشت در بازار

واردات گوشت قرمز ۲۵ درصد بیش از نیاز کشور است

فروش برنج ۱۷ هزار تومانی شمال به قیمت ۳۰ هزار تومان در تهران 

حداكثر قیمت هر كیلو نارنگی نوبرانه 7 هزار تومان است

افت  قیمت  میوه  در بازار
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آگهی مرحله اول مزایده زمین 
 )نوبت دوم(

شهرداری اسالم آباددرنظردارد باستناد مجوزبه شماره 5/08ص/98 مورخه 1398/05/31شورای اســالمی شهراسالم آباد نسبت به فروش 10قطعه اززمین های 
تفکیکی تحت االمرخودباشرایط ذیل به اشخاص حقیقی وحقوقی واگذارنماید.

1-قیمت پایه برابرنظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ک 98/103به ازای هرمترمربع برابرجدول پیوستی تنظیم شده است.
2-پیشنهاددهنده گان بایدمعدل 5درصدبعنوان سپرده به شماره حساب 0104308235005بنام شهرداری درنزدبانک صادرات اسالم آبادواریزوفیش مربوطه رابه 

انضمام اسنادمزایده وپیشنهادخودبه ترتیب درپاکت ج ب والف بصورت الک مهرشده به دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسیددریافت دارند.
3-کلیه هزینه های دولتی اعم بیمه مالیات وغیره وهمینطورهزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.

4-حضورپیشنهاددهنده گان درجلسه آزادمیباشد.
5-رعایت منع مداخله کارکنان دولت درمعامالت دولتی.شرکت کننده گان برای دریافت اسنادمزایده به واحدامورمالی مراجعه فرمایند.

6-به پیشنهادبدون سپرده مخدوش مبهم مشروط ترتیب اثرداده نخواهدشد.
7-شهرداری درردیاقبول یک یا کلیه پیشنهادات مختارمی باشد.بها کل زمین درصورت برنده شدن نقدی ویکجا وصول خواهدشد.

8-شــرایط مزایده برای تمامی پیشــنهاددهنده گان یکســان میباشــد.برنده مکلف اســت ظرف مدت یک هفته پس ازابــالغ نتیجه مزایده جهــت واریزوجه 
وعقدقراردادحاضرشوددرغیراینصورت سپرده واریزی ضبط ومراتب به نفرات بعدی اعالم خواهدشد.

9-سپرده نفراول تاسوم تا ا نعقاد قرارداد درحساب شهرداری خواهدماند. درصورت انصراف نفراول تاسوم سپرده هرکدام به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.
10-پیشنهادات می بایست تاآخروقت اداری روز دوشنبه مورخه98/07/8به دبیرخانه شهرداری واصل گردد وبه پیشنهاداتی که بعدازتاریخ مقررارسال گرددترتیب 

اثرداده نخواهدشد.همین طور پیشنهادات راس ساعت 11قبل ازظهرروز چهارشنبه مورخه 98/07/10درحضوراعضای کمیسیون مفتوح  وبازگشایی خواهدشد. 

لیست مشخصات قطعات پیشنهادی درمزایده )10قطعه(
مبلغ سپرده)ریال(قیمت پایه هرقطعه)ریال(نوع کاربریمساحت)مترمربع(شماره قطعهآدرس

زمین های حاج 
اکبرکمالی خیابان شهدا

950.000.00047.500.000نبش خیابان 10و14متری113238

زمین های حاج 
اکبرکمالی خیابان شهدا

1.010.000.00050.500.000نبش خیابان های 10متری227284/26

زمین های حاج 
اکبرکمالی خیابان شهدا

620.000.00031.000.000خیابان 10متری228180

زمین های حاج 
اکبرکمالی خیابان شهدا

620.000.00031.000.000خیابان 10متری229180

زمین های حاج 
اکبرکمالی خیابان شهدا

620.000.00031.000.000خیابان 10متری230180

زمین های حاج 
اکبرکمالی خیابان شهدا

620.000.00031.000.000  خیابان 10متری231180 

زمین های حاج 
اکبرکمالی خیابان شهدا

620.000.00031.000.000  خیابان 10متری180 232

زمین های حاج 
اکبرکمالی 

620.000.00031.000.000  خیابان 10متری233180

620.000.00031.000.000   خیابان 10متری234180زمنهای حاج اکبرکمالی

زمین های حاج 
اکبرکمالی

800.000.00040.000.000  نبش خیابان 10و14متری235214

آدرس:شهراسالم آباد-شهرداری اسالم آباد-تلفن:04532715980

آیا موانع موجود در تامین مالي استارت آپ هاي 
ایراني حیات آنها را بــا خطر روبه رو مي کند؟ 
چرا منابع مالي صندوق هاي سرمایه گذاري 
جسورانه نتوانسته  کسب و کارهاي اینترنتي را 
حمایت کند؟ تا به حال چقدر به این پرسش ها 
و پاسخ آنها فکر کرده اید؟ بگذارید ریشه اي تر به 
مساله نگاه کنیم. بورس و فرابورس مهم ترین 
منابع مالي براي تامین مالــي و ادامه حیات 
کسب و کارهاي اینترنتي هســتند. یکي از 
چالش هاي ســرمایه گذاري در اکوسیستم 
استارت آپي، ارزش گذاري هاي بسیار باال توسط 
سهامداران شان و میزان ســرمایه مورد نیاز 
اســت. ازاین رو چندان مورد توجه و استقبال 
سرمایه گذاران داخلي قرار نگرفته اند؛ ازاین رو 
این مجموعه ها چشم انداز روشني براي تامین 
نیازهاي خود از داخل پیش رو نمي بینند. از 
طرفي، کاهش ارزش پول ملي، احتمال عدم 
نقدشوندگي ســرمایه گذاري و موانع موجود 
در انتقال دانش فني باعث شده سرمایه گذاران 
خارجي نیز تمایــل چنداني بــه حضور در 
بــازار ایران نشــان ندهنــد. بنابراین تامین 
مالي مهم ترین چالش پیش رو اکوسیســتم 
کارآفریني ایران در ســال جاري و سال پیش 

رو خواهد بود. 
صندوق هاي ســرمایه گذاري جســورانه به 
عنوان یک مدل یا راهکار سال هاي اخیر براي 
برون رفت استارت آپ ها از معضل تامین مالي 
طراحي شــده و به میدان آمدند. در واقع این 
صندوق ها پول ســرمایه گذاراني که به دنبال 

داشتن ســهام شــرکت هاي نوپا با پتانسیل 
رشد باال، کوچک و متوســط، استارت آپ و 
دانش بنیان هستند را به آنها هدایت مي کنند. 
سرمایه گذاري جســورانه یا خطرپذیر نوعي 
از تامین مالي براي سهام شــرکت است که 
به کارآفرینان و شرکت هاي کوچک توانایي 
دسترسي و کســب منابع مالي را مي دهند. 
تفــاوت ایــن صندوق هــا بــا صندوق هاي 
سرمایه گذاري مشترک در این است که روي 
انواع خاصي از سرمایه گذاري روي محصوالت 
و شرکت هاي نوپا متمرکز هستند. اما با حکم 
برنامه ششم توسعه امکان ســرمایه گذاري 
نهادهاي مالي و بانکي بــا منابع مردم در این 
صندوق هــا از بین رفت. از ســوي دیگر، تن 
بي جان اعتماد عمومي نســبت به واگذاري 
ســپرده نزد صندوق هاي مالــي تحت تاثیر 
فساد مالي برخي شاهد پایین ترین میزان در 
سال هاي اخیر است. بنابراین عجیب نیست 
که سرمایه گذاران حرفه اي به این صندوق ها 
اعتماد نکردند. حتي راه اندازي ابزارهاي مالي 
جدیدي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 
 Private( همچون صندوق سهام اختصاصي
 Fund( و صندوق صندوق ها )equity fund
of funds( تاثیري در استقبال سرمایه گذاران 
از طرح تامین مالي اســتارت آپ ها نداشت. 
البته تــالش متولیان بازار ســرمایه به اینجا 
ختم نشــده و راه اندازي »هاي تک مارکت« 
و بازار رشد از برنامه هاي دیگري است که در 
راستای افزایش جذب سرمایه گذاران و کمک 

به ورود شرکت ها به تابلو تاالر شیشه اي صورت 
گرفته اند.  اگرچه، این تمام ماجرا نیست. در 
سال هاي گذشته تعدادي از استارت آپ ها یا 
استارت آپ کمپاني ها )شرکت رشدي- یک 
کپي از نمونه موفق خارجي هســتند که به 
داخل کشور آورده شده اند( مدعي هستند که 
ارزش هاي میلیون دالري دارند و بر این اساس 
اعتقاد دارند سرمایه گذار خارجي قسمتي از 
سهام شان را با چنین ارقامي خریداري کرده 
است. بسیاري از این شرکت ها همان طور که 
اشاره شد استارت آپ کمپاني هستند. یعني 
بدون هیچ ایده  نویي برنامه هــاي اینترنتي 
خارجي را کپي کردند و عیــن آن را به ایران 
آوردند. کسب و کارهاي غربي از نظر ارزش بازار 
در سطح باالیي قرار دارند و مشکل از آنجایي 
قوت گرفت که برخي از صاحبان استارت آپ 
کمپاني ها سعي کردند براي منافع شخصي با 
معامالتي صوري اقدام به باال بردن ارزش سهام 
خود کنند و با علم به اینکه ارزش نمونه خارجي 
باالســت، ارزش خود را به صورت صوري باال 
ببرند و ارزش گذاري هایي غیرواقعي براي خود 
قائل شــوند تا در نتیجه، از کسب و کار خارج 
شوند. اما وقتي سعي کردند از طریق عرضه در 
بورس یا فرابورس از قسمتي از سرمایه گذاري 
خود خارج شوند سازمان بورس اعالم کرد که 
این ارزش گذاري هاي غیرواقعي هستند و به 
هیچ وجه آنها را قبول ندارد. دولت هم در عرصه 
تامین سرمایه تالش کرده نقش مهم و غیرقابل 

چشم پوشي ایفا کند. 

تامین مالي مهم ترین چالش پیش روی 
اكوسیستم استارت آپی 

دانش بنيان هاي ایراني در جمع 
برترین هاي نمایشگاه ITU  مجارستان

در مراسم پایاني نمایشگاه تلکام بوداپست 2019 
از برگزیــدگان نمایشــگاه در بخش هاي مختلف 
تجلیل شد که براي نخســتین بار در تاریخ حضور 
پاویون ایران در نمایشــگاه هاي ITU، سه جایزه 
در بخش هــاي مختلف بــه پاویون ایــران تعلق 
گرفت. به گزارش روابط عمومي صندوق نوآوري و 
شکوفایي ریاســت جمهوري، مدیر توانمندسازي 
صندوق نوآوري و شــکوفایي در رابطه با نمایشگاه 
ITU Telecom World ۲۰۱۹ کــه به عنوان 
معتبرترین و مهم ترین رخداد نمایشگاهي ساالنه 
اتحادیــه بین المللي مخابرات )ITU( شــناخته 
مي شــود و در روزهاي 18 تا 21 شــهریورماه در 
بوداپســت مجارســتان برگزار شــد، گفت: این 
رویداد از یک ســو فرصت گفتگو درباره مسائل روز 
فناوري اطالعات و شناســایي نیازهــاي کاربران 
را به سیاســت گذاران حوزه ارتباطــات مي دهد و 
از ســوي دیگر، فرصتي طالیي براي شرکت هاي 
کوچک و متوســط حوزه فناوري اســت. مرضیه 
شاوردي بیان کرد: شرکت هاي دانش بنیان با حضور 
در این رویداد فرصت داشــتند با سرمایه گذاران و 
شــرکت هاي بزرگ فناوري اطالعات آشنا شده و 
تعامالت خود با بازیگران اصلي این حوزه را گسترش 
دهند، لذا حضور در این نمایشگاه براي شرکت هاي 
دانش بنیان ایراني نیز امکان آشنایي با پیشرفت هاي 
حوزه فناوري اطالعات، به اشتراک گذاري تجربیات 
و تســریع در ورود به بازارهاي بین المللي مرتبط 
را فراهم کرد. وي ادامــه داد: پاویون ملي ایران در 
نمایشگاه تلکام بوداپست با حضور 6 شرکت از جمله 
چهار شرکت دانش بنیان و با حمایت صندوق نوآوري 
و شکوفایي، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و 
دانشکده علمي کاربردي پست و مخابرات، توسط 
سیتنا به عنوان نماینده نمایشگاه هاي ITU در ایران 
برپا شد. شاوردي خاطرنشان کرد: در مراسم پایاني 
نمایشــگاه ITU Telecom World ۲۰۱۹، از 
برگزیدگان نمایشگاه در بخش هاي مختلف تجلیل 
و به برگزیدگان لوح سپاس اعطا شد، در این مراسم 
براي نخســتین بار در تاریخ حضــور پاویون ایران 
در نمایشگاه هاي ITU ســه جایزه در بخش هاي 

مختلف به پاویون ایران تعلق گرفت. 

خبر مهارت هاي مديريتي

یكي از دالیل توقف رشــد، مقایســه است. همیشــه خود را با 
هدف هاي خودتان مقایســه كنیــد نه با 
دوستان و همكاران تان. زیرا همیشه مي توان 

 افرادي را یافت كه در ســطحي پایین تر از ما باشــند. باید ببینید
  توانایي هــاي شــما چیســت و خواســته هاي شــما

 كدام است؟
نه اینكه دیگران چه كرده و مي كنند. همیشــه 

كســاني هســتند كه دارایي كمتري از 
شــما دارند. هیچ یك از اینها مالك 
نیست. خود را فقط با هدف هاي خود 

مقایسه كنید. مقایسه كردن مشكالت 
متعددي براي فرد دارد، زیــرا افراد معموال 

بدترین ها را با بهترین ها مقایســه مي كنند. در 

 نتیجه حس حقارت و ناتواني نسبت به دیگران در فرد
 ایجاد مي شود، از ســوي دیگر مقایسه خود 
 با دیگران پایان و مرزي نــدارد به دلیل

 اینكــه امكانــات، توانایي هــا و 
 شایســتگي هاي افــراد بســیار 
متنوع و گسترده اســت. یاد گرفتن 
 از دیگران محاسن بســیار زیادي دارد از

 جمله اینكــه زمان زیــادي را صــرف برخي 
یادگیري هــاي تكــراري نمي كنیــد و از ایــن 
 طریــق آموزش هــاي مناســبي مي بینیــد و در معرض
 ایده ها و پیشرفت هاي بیشــتري قرار مي گیرید. 
 اما جنبه هاي منفي آن زماني اســت كه به مقایسه

 كردن ناسودمند گرفتار مي شوید. 

معضلی  به نام  مقایسه: اشکال  از کارمندان  است  یا  مدیران؟

وته
وقتي به خودتــان كامال باور داشــته باشــيد، خواهيد گ

توانست راه و روش زندگي را نيز پيدا كنيد.
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ارائه عمده مشوق هاي دانش بنيان ها، در پارك هاي فناوري
مدیرکل نظارت و ارزیابي واحدهاي فناور پارک فناوري پردیس گفت: عمده مشوق ها 
براي شرکت هاي دانش بنیان، در پارک هاي فناوري ارائه مي شود. محسن علي اکبریان 
از نقش موثر پارک هاي فناوري در دوران تحریم اقتصــادي گفت و افزود: در دو دهه 
گذشته هرچه تمرکز بیشتري روي علم و دانش و فناوري داشته ایم، طبیعتا توانسته ایم 
فرصت هاي بیشتري را براي ایجاد کسب وکار ها داشته باشیم. وي گفت: سابقه ایجاد 
پارک هاي فناوري در ایران به دهه 80 باز مي گردد و در حال حاضر بیش از 40 پارک 
فناوري در کشور داریم که نخستین پارک تاسیس شده، پارک فناوري پردیس است 
که در همان اوایل دهه 80 هسته اولیه اش تشکیل شد و تا به امروز که بیش از 18 سال 
از عمر آن مي گذرد، توانسته است عمال توسعه زیادي را براي شرکت هاي فناوري ایجاد 
کند. مدیرکل نظارت و ارزیابي واحدهاي فناور در پارک فناوري پردیس درباره بستر 
سیاست هاي حمایتي دولتي از شــرکت هاي دانش بنیان گفت: عمده این مشوق ها 
براي شرکت هاي حوزه علم و فناوري و شرکت هاي دانش بنیان، در بسترهایي مانند 

پارک هاي علم و فناوري ارائه مي شود. 

ستاري مطرح كرد
فناوري پرنده بدون سرنشين جزو حوزه هاي نوآور

معاون علمي وفناوري رئیس جمهور غیرقابل شناسایي بودن پهپادها را از چالش هاي این 
حوزه نام برد و گفت: ما براي استفاده وسیع از پهپادها از چهار سال گذشته کارگروهي در 
معاونت علمي تشکیل دادیم که در آن چالش صدور مجوزها از طریق ارگان هاي نظامي 
رفع شده است. به گزارش ایسنا، سورنا ستاري در حاشیه بازدید از رویداد فناورانه صنایع، 
شرکت ها و استارت آپ هاي حوزه محصوالت و خدمات پهپادها در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه حوزه پهپادها جزو حوزه هایي است که ما در آن مزیت هاي جدي داریم، اظهار کرد: 
چراکه بسیاري از بخش ها و شرکت ها محصوالتي با مزیت رقابتي تولید کرده اند و حتي در 
برخي موارد بهتر از محصوالت عرضه شده در دنیاست. وي موضوع جدي در زمینه طراحي 
و ساخت پهپادها را سرریز فناوري هاي ایجادشده در این زمینه عنوان کرد و یادآور شد: در 
بخش هاي غیر نظامي پهپادهاي با کاربرد در حوزه هاي نقشه برداري و پایش هاي مختلف 
که همه ارگان ها به آن نیاز دارند از جمله وزارت نیرو، جهاد کشاورزي و سازمان نقشه برداري 
تولید شده است. ستاري خاطرنشان کرد: این محصوالت با هزینه هاي بسیار کمتر نسبت به 
نمونه هاي خارجي عرضه شده است که از جمله آن مي توان به پهپادهاي سم پاشي اراضي 
اشاره کرد و شرکت هاي دانش بنیان فعال در این حوزه به دانش فني طراحي ساخت این 
نوع پهپادها دست یافتند و همچنین توانستند سفارش هایي دریافت کنند. معاون علمي 
و فناوري رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه شــرکت هاي دانش بنیان فعال در این حوزه 
توانستند فرهنگ استفاده وسیع از پهپادها را نهادینه کنند، خاطرنشان کرد: به گونه اي که 
به جرئت مي توان گفت 96 درصد از شرکت هاي حاضر در این رویداد شرکت هاي خصوصي 
هستند که موفق شدند محصوالت خود را به ویژه در بخش هاي طراحي بومي سازي کنند. 
ستاري خاطرنشان کرد: این شرکت ها همچنین قادر هستند پهپادهاي با تناژهاي مختلف 
و با مداومت پروازي مختلف عرضه کنند و در این زمینه توانمندي خوبي در کشور ایجاد 
کنند. معاون علمي رئیس جمهوری حوزه پهپادها را جزو حوزه هاي داراي نوآوري دانست 

و تصریح کرد: این بخش به واسطه نوآوري است که توسعه یافته است. 

اخبار

تبليغات 
خالق

ادامه سرمقاله

هنگامي که شرایط اقتصادي نامناسب 
مي شود و رشــد اقتصادي کاهش پیدا 
مي کند تمــام بخش هــا از این موضوع 
تاثیــر مي پذیرند و بازار مســکن هم از 
این قاعده مستثني نبوده است. جهش 
قیمت ها در این حوزه از سال گذشته تا 
به امروز به اندازه اي بوده که مردم نه تنها 
قدرت خرید، بلکه توان تامین مســکن 
موقت یا همان مســکن اجاره اي را نیز 
نداشته اند. در حال حاضر بخش مهمي 
از مشکالت کشور به موضوع نبود مسکن 
و گراني آن باز مي گــردد. یک بخش از 
مسائل مربوط به تولید مسکن به مسائل 
کلي اقتصادي کشور باز مي گردد. وقتي 
مشکالت در زمینه اقتصاد وجود داشته 

باشــد، بانک ها هم در ارائه خدمات در 
حوزه مسکن دچار مشکل خواهند شد. 
بانک ها مي توانند بازوي ســازمان ها در 
تامین مســکن مورد نیاز کشور باشند 
که اوضاع اقتصادي آشــفته و نامناسبي 
که در آن قرار گرفته ایــم این اجازه را از 
آنها سلب کرده است. بدون شک بانک ها 
باید در ارائه تســهیالت مسکن پیشگام 
بوده و کمبودهاي موجــود را در خرید 
و فروش مسکن بپوشــانند که امروز در 
ارائه ایــن خدمات مشــکالتي به وجود 
آمده است. الزم است به این نکته اشاره 
شــود که وقتي بانک ها نتوانند در حوزه 
مســکن به خوبي از مردم حمایت کنند 
به طور غیرمســتقیم به گراني مســکن 

دامن مي زنند و امروز این اتفاق افتاده و 
دلیل آن اوضاع نامناسب اقتصادي است. 
باید شرایط اقتصادي را با افزایش تولید 
و رونق آن تغییر دهیم تــا تاثیرپذیري 
بانک ها از اقتصاد کشور موجب افزایش 
کارایــي این نهادهــا شــود. البته الزم 
اســت در کنار این موارد دولت اقدام به 
انبوه سازي مســکن کند و دغدغه مردم 
از این بابت را کاهش دهد. انبوه ســازي 
در کنار عملکرد صحیح بانک ها مي تواند 
شرایط بازار مسکن را تغییر دهد و تعادل 
را در بــازار برقرار کنــد. هرچند ممکن 
است این اقدامات در بازه زماني طوالني 
تاثیرات خود را نشــان دهــد؛ اما ورود 

هرچه زودتر به آنها ضرورت دارد. 

شرایط  کنترل بازار  مسکن
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