
مديرعامل بانك مسكن از رشد ١٠ درصدي تقاضاي استفاده 
از تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم در سال جاري خبر 
داد و گفت: باوجود ركود در بخش مسكن، همچنان تقاضا براي 
اين تسهيالت وجود دارد. البته تقاضاي اين تسهيالت در تهران 
و شهرهاي بزرگ كمتر شده؛ اما استقبال از اين تسهيالت در 

ساير شهرها افزايش يافته است. 
به گزارش ايسنا، ابوالقاسم رحيمي اناركي در مجمع عمومي 
عادي و فوق العاده ساالنه بانك مسكن گفت: در حوزه عملكرد 
تسهيالت اعطايي صندوق پس انداز مسكن يكم، تا پايان سال 
١۳۹۶ معادل ٤٤ هزار واحد مشمول دريافت اين تسهيالت به 

مبلغ ۳۳ هزار ميليارد ريال شدند كه اين ميزان فقط در سال 
گذشته از نظر تعداد واحد مسكوني مشمول، ۶٠ هزار واحد و 
از نظر ارزش تسهيالت به ٤٧ هزار و ٥٠۳ ميليارد ريال افزايش 
يافت و در مجموع به ١٠٤ هزار واحد با ارزش تسهيالتي بيش 
از ۸٠ هزار ميليارد ريال در پايان سال گذشته بالغ شده است. 
وي افزود: در حوزه تجهيز منابع بانك ١٠ درصد رشد داشتيم. 
همچنين در بخش تركيب ســپرده  هاي بانــك به تفكيك 
مالكيتي و وكالتي در هر دو بخش با ١٠ درصد افزايش مواجه 
بوديم. رحيمي اناركي ضمن تشريح عملكرد صندوق پس انداز 
مسكن يكم )تسهيالت با سپرده مختص خانه اولي ها( گفت: 

در سال گذشته به كل سپرده گذاران اين صندوق ١۸۳ هزار 
سپرده گذار جديد اضافه شد و در پايان سال گذشته مجموع 

سپرده گذاران اين صندوق به ٥٧٥ هزار و ۳٤۶ نفر رسيد. 
وي ادامه داد: در مجموع از ابتداي تاســيس صندوق پس انداز 
مسكن يكم )خرداد ١۳۹٤( تا پايان سال گذشته تعداد ١٠٤ 
هزار و ٢٢٤ واحد مسكوني توسط خانه اولي ها و سپرده گذاران 
صندوق يكم در شــهرهاي مختلف كشور خريداري شد و اين 
تعداد متقاضي واجد شرايط با ارزان ترين تسهيالت بانك مسكن 

به ارزش كل ۸٠ هزار و ٥۹۸ ميليارد ريال خانه دار شدند. 
طبق اعالم بانك مسكن، رئيس هيات مديره اين بانك درباره 

كل تســهيالت اعطايي نيز گفت: تسهيالت اعطايي بانك در 
بخش مســكن از ٤٧٤ هزار ميليارد ريال در ســال ١۳۹۶ با 
رشد ١۹ درصدي به ٥۶٥ هزار ميليارد ريال رسيده است. وي 
افزود: تســهيالت پرداختي در غير از بخش مسكن نيز از ٢٠ 
هزار و ۶٧۸ ميليارد ريال با رشد ٢٤ درصدي به ٢٥ هزار و ٧٠٠ 
ميليارد افزايش يافته و از نظر تعداد با رشد ٧ درصدي از ۹١ 
هزار و ٥٠۸ فقره به ۹٧ هزار و ۹٢٤ فقره افزايش يافته است. 

او با بيان اينكه تعداد واحدهاي بهره مندشــده از تسهيالت 
مسكن بانك مســكن با افزايش ١۶ درصدي در سال گذشته 
نسبت به سال ١۳۹۶، از ٥١۸ هزار واحد به ۶٠١ هزار و ٤٧٧ 

واحد رسيده است، گفت: تسهيالت پرداختي از محل اوراق 
گواهي حق تقدم نيز در سال گذشــته از نظر تعداد ۹ درصد 

افزايش را نشان مي دهد. 
رحيمي اناركي همچنين با اشــاره به تــالش اين بانك براي 
كاهش قيمت تمام شــده منابع و پول گفت: در سال گذشته 
قيمت تمام شده منابع با احتساب مسكن مهر از ۸.۹۶ به ۸.۸٥ 
درصد و بدون مسكن مهر از ١٢.٤٥ به ١١.٧۸ درصد كاهش 
پيدا كرده است. همچنين قيمت تمام شده پول، با مسكن مهر 
از ١۳.٥۶ به ١۳.٤٤ درصد و بدون مسكن مهر از ٢٠ به ١۸.۹ 

درصد كاهش يافته است. 

تورم كشــورهاي عضو منطقه يورو بدون تغيير 
نسبت به ماه قبل در سطح يك درصد باقي ماند. 

به گزارش ايسنا به نقل از مركز آمار اتحاديه اروپا، 
با وجود كاهش نرخ بهره در ســطح منطقه يورو 
به منفي ٠.٥ درصد توســط بانك مركزي اروپا 
كه كمترين نرخ بهره تاريخ اين منطقه پولي نيز 
محسوب مي شود، متوســط نرخ تورم ١۹ كشور 
عضو منطقه يورو در دوازده مــاه منتهي به اوت 
بدون تغيير نسبت به مدت مشــابه ماه قبل در 
ســطح يك درصد باقي ماند كه مي تواند فشارها 
بر بانك مركزي اروپا را بيش از پيش افزايش دهد. 
بانك مركــزي اروپا براي پيشــبرد اهداف خود 
دستيابي به تورم ٢ درصدي را هدف گذاري كرده 
اســت و باقي ماندن تورم در چنين سطحي كار 

كريستين الگارد، رئيس جديد اين بانك را دشوار 
خواهد ساخت. 

متوسط نرخ تورم در ٢۸ كشور عضو اتحاديه اروپا 
طي اين مدت به ١.٤ درصد رســيده اســت. در 
بين كشورهاي اروپايي، كمترين تورم مربوط به 
پرتغال با منفي ٠.١ درصد بوده است و پس از اين 
كشور، يونان با ٠.١ درصد و اسپانيا با ٠.٤ درصد 
قرار دارند. از سوي ديگر بيشترين تورم مربوط به 
روماني با منفي ٤.١ درصد بوده است و پس از اين 
كشور، مجارستان با ۳.٢ درصد و هلند و لتوني هر 

دو با ۳.١ درصد قرار دارند. 
در مقايســه بــا مــاه ژوئيه، نــرخ تــورم در ۹ 
كشــور كاهشــي، در شــش كشــور ثابت و در 
١٢ كشور افزايشــي بوده اســت. در بين ديگر 

كشــورها، نــرخ تــورم در دانمــارك و ايتاليا 
٠.٥ درصــد، آلمــان يــك درصــد، فرانســه 
 ١.۳ درصــد و ســوئد و اتريــش ١.٤ درصــد 

بوده است. 
الزم اســت ذكر شــود منطقه يورو شــامل ١۹ 
كشــور بلژيك، آلمان، اســتوني، ايرلند، يونان، 
اسپانيا، فرانســه، ايتاليا، قبرس، لتوني، ليتواني، 
لوكزامبورگ، مالــت، هلند، اتريــش، پرتغال، 
اسلووني، اسلواكي و فنالند اســت كه از يورو به 
عنوان واحد پولي خود استفاده مي كنند. اتحاديه 
اروپا نيز داراي ٢۸ عضو است كه شامل ١۹ كشور 
عضو منطقه يورو به عالوه انگليس، بلغارســتان، 
مجارستان، لهستان، دانمارك، سوئد، كرواسي، 

جمهوري چك و روماني است. 

افزايش تنش ها در سطح جهاني باعث تقويت دالر 
شد. به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، معامله گران 
ارزي با توجه به تصميم شوكه كننده طرف چيني 
براي لغو ديدار با كشــاورزان آمريكايي و افزايش 
تنش هاي منطقه اي خواهان خريد دالر بيشــتري 
شدند و اين مساله باعث توقف روند نزولي دالر در 

بازارهاي جهاني شد. 
ارز ژاپني به همراه پونــد تنها ارزهاي مهمي بودند 
كه ارزش آنها در برابر اسكناس سبز تقويت شد تا 
جايي كه در آخرين روز از معامالت هفتگي بازارهاي 
ارزي جهاني هر دالر به ١٠٧.٥۶٠٧ ين رسيد تا از 
كانال ١٠۸ ين عقب نشــيني كند. در برابر همتاي 
اســتراليايي، هر دالر آمريكا به ازاي ١.٤٧٧۳ دالر 
مبادله شد تا ارزش دالر استراليا به كمترين سطح 

سه هفته اخير برسد. شاخص دالر كه نرخ برابري آن 
در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد 

با ٠.١ درصد افزايش به ۹۸.۳۹ واحد رسيد. 
ريچارد فالكن هال، استراتژيست ارزي در موسسه 
»اس.اي.بي » گفت: تا زماني كه چشم انداز اقتصاد 
جهاني نامطمئن اســت و تنش هاي ژئوپليتيكي 
كاهش نيافته اند، انتظار داريم رونــد كنوني بازار 
ارز ادامه داشته باشــد. پيش بيني ما اين است كه 
دالر امسال به روند صعودي خود ادامه خواهد داد و 

ارزهاي نوظهور ضعيف باقي خواهند ماند. 
از ســوي ديگر پــس از آنكــه ژان كلــود يونكر، 
مذاكره كننده ارشد اتحاديه اروپا در مساله برگزيت 
از محتمل بودن دستيابي به توافق خروج تا پيش از 
سي ويكم اكتبر خبر داد، ارزش پوند در برابر دالر 

با ٠.٥۹ درصد افزايش به ١.٢٤۸ دالر رسيد و در 
يكي از باالترين ســطوح خود در شش هفته اخير 
ايســتاد. پيش تر بوريس جانســون، نخست وزير 
انگليس گفته بود اين كشــور را تحت هر شرايطي 
از اتحاديه اروپا در ســي ويكم اكتبر خارج خواهد 
كرد. مجلس اين كشــور شــديدا با خروج بدون 
توافق از اتحاديه اروپا مخالف اســت و اليحه اي را 
در اين خصوص براي الزام دولت به حصول توافق 
با اتحاديه اروپا پيش از ترك اين اتحاديه تصويب 
كرده و به تاييد ملكه رسانده است.  برخالف پوند، 
ديگر ارزهاي اروپايي يعني يورو و فرانك سوئيس 
در برابر دالر عقب نشيني كردند تا جايي كه هر يورو 
به ١.١٠٠٧ دالر رسيد و فرانك نيز به ازاي ١.٠٠۹ 

دالر مبادله شد. 

رئيس پليس پايتخت از به كارگيري نيروي پليس 
زن در حاشيه شهرآورد ۹٠ در تهران خبر داد. 

به گزارش تسنيم، ســردار حسين رحيمي درباره 
حضور پليس زن در شــهرآورد ۹٠ بيــن دو تيم 
پرســپوليس و اســتقالل، اظهار كرد: از ظرفيت 

پليــس زن در ايــن بــازي اســتفاده مي كنيم 
 كــه در صــورت نيــاز كمك هــاي الزم را به ما 

داشته باشند. 
رئيس پليــس پايتخــت تصريح كرد: شــهرآورد 
بــازي بزرگي اســت كــه دنيــا آن را مشــاهده 

مي كند، پليس، وزارت ورزش و تمام دســتگاه ها 
تمهيــدات الزم را بــراي ايــن بــازي صــورت 
ديده اند، باورم بر اين اســت كه با وجود تبليغات 
 مســموم دشــمن براي اين بازي، هيــچ اتفاقي 

نخواهد افتاد. 

نرخ بيكاري و تورم در اســتراليا افزايش پيدا كرد. به 
گزارش ايســنا به نقل از رويترز، متوســط نرخ تورم 
اســتراليا در دوازده ماه منتهي بــه اوت با ٠.١ درصد 
افزايش نسبت به دوره مشابه منتهي به ماه قبل به ١.٥ 
درصد رسيد. طي اين مدت بيشترين افزايش مربوط به 
ماهي با ٧.٧ درصد، سبزيجات با ٤.٧ درصد، گوشت با 
۳.۳ درصد، نان و غالت با ٢.٢ درصد و نوشيدني با ١.٥ 

درصد بوده است. 
از ســوي ديگر نرخ تورم در بخش حمل ونقل به ٠.٤ 
درصد رسيده كه در اين بين، بيشترين كاهش مربوط 
به بليت هواپيما با ۸.۳ درصد بوده است. قيمت بنزين 
نيز به لطف كاهش قيمت نفــت در بازارهاي جهاني 

كاهش ۳.٥ درصدي را تجربــه كرد.  بر مبناي ماهانه، 
نرخ تورم ماه اوت ٠.١ درصد بود كه ٠.٤ درصد بيشتر 
از تورم ثبت شده در ماه ژوئن بوده است. متوسط نرخ 
تورم اســتراليا در بازه زماني ١۹٥۸ تا ٢٠١۹ معادل 
۳.٢٢ درصد بوده كه باالترين تورم ثبت شــده مربوط 
به ســپتامبر ١۹٧٤ با ١٠.٢ درصــد و كمترين تورم 
ثبت شده نيز مربوط به مارس ١۹٥۹ با منفي ۳ درصد 
بوده است.  از طرف ديگر نرخ بيكاري استراليا تا پايان 
ماه اوت به ٥.۳ درصد افزايــش يافت كه باالترين نرخ 
بيكاري ثبت شده در اين كشور طي سال جاري ميالدي 
محسوب مي شود. طي اين مدت اقتصاد ۳٤ هزار و ٧٠٠ 
فرصت شغلي ايجاد كرده؛ اما با توجه به خروج گسترده 

افراد از كار قبلي خود، تعداد بيكاران ٤١٠٠ نفر نسبت 
به ماه قبل بيشتر شده است. 

تا پايان ماه اوت شمار بيكاران استراليايي به ٧١۶ هزار و 
۸٠٠ نفر رسيده و شمار افراد جوياي شغل پاره وقت با ٢٧ 
هزار نفر افزايش به ٢٢۳ هزار و ۳٠٠ نفر رسيده است. 
طي اين مدت شمار مردان بيكار با ۶٧٠٠ نفر افزايش 
به ۳۸٢ هزار و ٢٠٠ نفر و شمار زنان بيكار با ٢٧٠٠ نفر 

كاهش به ۳۳٤ هزار و ٥٠٠ نفر رسيده است. 
الزم است ذكر شود پيش تر رشد اقتصادي استراليا نيز 
با كاهش مواجه شده بود تا جايي كه در سه ماهه منتهي 
به ژوئن، رشد اقتصادي استراليا در سطح بسيار ضعيفي 

باقي ماند و تنها به ٠.٥ درصد رسيد.

مشاور سازمان خصوصي سازي گفت: ميزان سود سهام 
عدالت مربوط به سال ۹٧ به يقين از ١٧٥ هزار تومان 
بيشتر خواهد بود و انتظار مي رود اين رقم باالتر از ٢٠٠ 
هزار تومان باشد. تاكنون ٤٢ ميليون نفر از مشموالن با 
ثبت شماره شبا در سامانه سهام عدالت سود خود را از 

اين سازمان دريافت كرده اند. 
به گزارش تسنيم، جعفر سبحاني افزود: اين سازمان 
ملزم است هر ساله سود از شــركت هاي سرمايه پذير 
دريافت و به حساب مشموالن سهام عدالت واريز كند. 
وي اظهار داشت: خوشبختانه دو سال متوالي سود از 
شركت هاي سرمايه پذير وصول و به حساب مشموالن 

واريز شده است. 

وي افزود: ســود ناشــي از عملكرد ســال مالي ۹٧ 
شــركت هاي ســرمايه پذير همانند دو سال گذشته 
دريافت و به مشموالن پرداخت خواهد شد. سبحاني 
اظهار داشــت: الزمه تحقق پذيري اين مهم برگزاري 
مجامع تمامي شركت هاي سرمايه پذير است تا به صورت 
دقيق معلوم شود سود عملكرد سال ۹٧ شركت هاي 
مزبور به چه ميزان است. وي گفت: طبق معمول سال 
مالي اكثر شركت ها پايان اســفندماه هر سال و زمان 

برگزاري مجامع ۳١ تير ماه مي تواند باشد. 
مشاور سازمان خصوصي سازي افزود: سال مالي چند 
شركت از جمله هلدينگ خليج فارس كه سود خوبي 
براي سهام عدالت اختصاص مي دهد خرداد و مجمع 

اين شركت اواخر مهر برگزار خواهد شد. به همين دليل 
تا پايان مهر ماه سال جاري به طور دقيق نمي توان ميزان 
دقيق سود سهام عدالت سال ۹٧ را پيش بيني كرد. وي 
اظهار داشت: بدون شك ميزان سود سال ۹٧ در مقايسه 
با سال هاي ۹٥ و ۹۶ بيشتر خواهد بود. سبحاني گفت: 
سال ۹٥ مشمولي كه سهم كامل يك ميليون توماني 
داشــت يا جزو دهك ها تخفيف دار بود به ازاي هر فرد 
١٥٠ هزار تومان ســود تعلق گرفت كه اين رقم براي 
سال ۹۶ به ميزان ١٧٥ هزار تومان بود. مشاور سازمان 
خصوصي سازي اظهار داشــت: به نظر مي رسد بتوان 
عدد دقيق سود سهام ســال ۹٧ را نيمه آبان ماه سال 

جاري اعالم كرد. 

براســاس رصدهاي صورت گرفته برخــالف ادعاهاي 
روز شنبه رسانه هاي غربي حمله ســايبري موفقي به 
تاسيسات نفتي و ساير زيرســاخت هاي حياتي كشور 

صورت نگرفته است.
مركز مديريت راهبردي افتاي رياســت جمهوري خبر 

حمالت سايبري موفق به تاسيسات نفتي و زيرساخت هاي 
حياتي ايران را تكذيب كرد. به گزارش ايسنا، مركز مديريت 
راهبردي افتاي رياســت جمهوري اعالم كرد: براساس 
رصدهــاي صورت گرفته برخالف ادعاهاي رســانه هاي 
غربي، حمله ســايبري موفقي به تاسيسات نفتي و ساير 

زيرساخت هاي حياتي كشور صورت نگرفته است.  مركز 
مديريت راهبردي افتا از همه خبرگزاري ها، سايت هاي 
خبري، نشريات و فعاالن فضاي مجازي خواست تا قبل از 
انتشار اين گونه اخبار، از طريق مراجع ذي صالح از صحت 

آنها اطمينان كامل حاصل كنند.

تقاضاي  وام  صندوق پس انداز  مسكن يكم  در تهران كم شد

توقف  روند نزولي  دالر در  بازارهاي جهانيتورم  يك درصدي كشورهاي اروپايي

استفاده از ظرفيت نيروي  پليس  زن در بازي دربي

سود امسال سهام عدالت احتماال  بيشتر از ۲۰۰ هزار تومان استعملكرد  نااميدكننده اقتصاد  استراليا

تكذيب حمالت  سايبري موفق به تاسيسات نفتي ايران
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تامين 38 هزار 
ميليارد كسری بودجه 

با مصوبه سران قوا
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حمايت استاندار اصفهان از فوالد مباركه و 
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روحانی:

سرمقاله
تحریم های جدید 

سیاسی و تبلیغاتی است

واقعيــت ايــن اســت كه 
پيش بينی اينكه تحريم های 
جديد چه اثراتی روی بازارها 
و يا به طــور كلی تر اقتصاد 
دارد، دشوار و مبهم است. شايد بعد از گذشت چند 
هفته و يا يك ماه اين اثرات خود را در بازار نشــان 
دهد. اما بر اساس تجارت موجود به نظر می رسد 
تحريم های جديد آمريكا بر بانك مركزی بيشتر 
جنبه تبليغاتی داشته باشد و اثر خيلی شديدی  در 
بازارها و اقتصاد ايجاد نكند. به طوری كه بازارها  نيز 
واكنشی منفی نسبت به اين تحريم  نداشته اند. اما 
مسئله ای كه شايد در آينده دردسرساز شود، رفع 

تحريم هاست...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی
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صرفه جويی  ميلياردی
با  رسيد  ديجيتال

بن بست در نقل و انتقال 
ارز صادراتی خرما

سازوکار حذف یارانه بگیران  پردرآمد همچنان مشخص نیست

غربالگری  مبهم   یارانه بگیران
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بی تفاوتی  بازارها   به  تحریم های  جدید
رفع   تحریم ها  دشوار  است

»کسب و کار«   گزارش   می دهد

حذف قبوض كاغذی آب، برق، تلفن و از طرفی حذف 
رسيدهای بانكی می تواند كشور را در روزهايی كه 
كمبود كاغذ وجود دارد از اين لحاظ از مشــكالت 
رهايی بخشــد. اقداماتی كه در اين زمينه در حال 
انجام است بسيار قابل تقدير و غيرقابل انكار است و 
اطالع رسانی هايی كه برای تحقق هر چه زودتر در 
حال انجام است بسيار مثبت بوده است. با تمام اين 
تفاسير امروزه برای كوچك ترين كسب وكارها حتی 
دست فروشی ها، دستگاه كارت خوان موجود است. 
اين دستگاه ها آنقدر زياد اســت كه برای جمعيت 
۸٥ ميليونی ايران چيزی حدود هفت ميليون و ۳٢٥ 
هزار دســتگاه كارت خوان فروشگاهی فعال وجود 
دارد. طبق گزارش شــركت شــاپرك تا اسفندماه 

١۳۹٧، دستگاه های كارت خوان...

بازگشت ارز حاصل از صادرات و اعمال تحريم های 
جديد بخشی از مشكالت پيش روی صادركنندگان 
خرما به شمار می رود. در ســال های اخير عالوه بر 
 مشكالتی كه در زمينه توليد خرما برای نخلداران 
به وجود آمده موضوع تحريم ها نيز مزيد بر علت شده 
و انگيزه ای برای صادركنندگان اين محصول باقی 
نگذاشته است. مشكالتی كه در راستای بازگشت ارز 
صادراتی خرما برای توليدكننده و صادركننده ايجاد 
شده خســارت ميلياردی را متوجه اين افراد كرده 
است. در اين رابطه دبير انجمن خرما گفت: با توجه 
به شرايط مساعد اقليمی پيش بينی می شود توليد 
خرما با رشد حداقل ٢٠ درصدی نسبت به سال قبل 
به بيش از يك ميليون تن برسد. محسن رشيد فرخی 

با اشاره به اينكه برداشت خرما...



اقتصاد2
ایران وجهان

ظریف:
 تحریم بانک مرکزی برای جلوگیری 

از تامین غذا و داروی مردم است
وزیر امورخارجه کشــورمان تاکیــد کرد که 
تحریم بانک مرکزی ایران نشان دهنده ناامیدی 
آمریکا و ترس "تیم ب" از بازگشت واشنگتن 
به مذاکرات است.به گزارش ایسنا، محمدجواد 
ظریف، وزیر امورخارجه کشــورمان در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوشــت: قرار دادن نام 
بانک مرکزی در فهرست تحریم ها نشان دهنده 

این است:
- ناامیدی و شکســت از "فشــار حداکثری" 

)آمریکا علیه ایران(
- جلوگیری از تامین مالی غذا و دارو توســط 

بانک مرکزی ایران برای مردم کشور
- ترس "تیم ب" از بازگشت آمریکا به مذاکرات

- تالش های "تیم ب" برای کشــاندن رئیس 
جمهور ترامپ به جنگ

ظریف در توییت دیگری با اشــاره به سخنان 
اخیر وزیر خارجه سابق آمریکا نوشت: "اکنون، 
حتی وزیــر امور خارجه ســابق رئیس جمهور 
ترامپ هم آنچه را که مــا از مدت ها پیش مورد 
اشاره قرار دادیم، تائید می کند: تیم بی، دونالد 
ترامپ را هدفی آسانی تلقی می کند که می توان 
به او دروغ گفت و به سوی جنگ سوق داد. آنها 
ارتش ایاالت متحده را مزدوران خود می بینند. 
علی رغم اخراج یکی از اعضای "تیم ب"، سایرین 

همچنان به کار خود ادامه می دهند."
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان روز جمعه 
نیز پس از ورود به نیویورک برای شــرکت در 
اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل در 
جمع خبرنگاران گفت: آمریکایی ها نمی توانند 
همزمان تروریســم اقتصادی یا به قول دونالد 
ترامپ، جنگ اقتصادی علیه ایران را ادامه بدهند 
و فشار حداکثری را دنبال کنند و در عین حال 

بخواهند پشت میز مذاکره قرار بگیرند.

تامین 38 هــزار میلیارد تومان 
کسری بودجه با مصوبه سران قوا

دولت با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای جبران بخشی 
از کسری بودجه ناشــی از عدم تامین درآمدهای 
نفتی در بودجه ســال جاری از ســران قوا مصوبه 
گرفت تا عالوه بر 38 هزار میلیارد تومان اوراق مالی 
اسالمی،  تا سقف 38 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق 
منتشر کند.به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۲۶ شهریور ۹8 
مصوبه هیئت وزیران در رابطه با انتشار اوراق مالی 
اسالمی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان 
برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ابالغ کرد.در 
قانون بودجه ۹8 برای انتشــار اوراق مالی اسالمی 
38 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده است. 
با توجه به عدم تامین بخشــی از درآمدهای نفتی 
ناشــی از تحریم های ظالمانه و به تبع آن کسری 
بودجه ایجاد شــده،  به منظور پوشش هزینه های 
جاری، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
مقرر شد عالوه بر این رقم یاد شده، دولت تا سقف 
38 هزار میلیارد تومان دیگر به انتشار اوراق مالی 
اسالمی اقدام کند.در متن این مصوبه آمده است: 
هیئت وزیران در جلسه ۲۴ شهریور ۹8 به پیشنهاد 
مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان 
برنامه و بودجه کشــور به اســتناد اصل یکصد و 
سی و هشــتم قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایران و مصوبات ســی و ســومین جلسه شورای 
عالــی هماهنگی اقتصادی مــورخ ۱۹ خرداد ۹8 

تصویب کرد.
۱- وزارت امــور اقتصــادی و دارایی بــه نیابت از 
دولت و مازاد بر ســقف پیش بینی شده در بند ۹ 
تبصره ۵ قانون بودجه ســال ۹8 کل کشور نسبت 
به فروش اوراق مالی اســالمی موضــوع تبصره ۲ 
بند ۲ مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی به منظور تأمین منابع تعیین 

شده حداکثر تا 38۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.
۲- نرخ سود اسمی اوراق مالی اسالمی موضوع این 
تصویب نامه توســط کمیته بند ه تبصره ۵ قانون 

بودجه ۹8کل کشور تعیین می شود.
3- تعاریف و مصادیق اوراق مالی اسالمی موضوع 
این تصویب نامه مطابق آیین نامه اجرایی بندهای 
الف و سایر بندهای تبصره ۵ و بند ز تبصره 8 ماده 
واحده قانون بودجه ســال ۹8 کل کشور موضوع 

تصویب نامه است.
۴- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد 
تامین و تخصیص اعتبار مکلف اســت اصل و سود 
و هزینه های مترتب بر انتشــار اوراق موضوع این 
تصویب نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور 
پیش بینی و خزانه داری کل کشــور بــا اولویت بر 

تمامی پرداخت ها نسبت به تسویه آن اقدام کند.

خبر

تحریم های جدید آمریکا بر 
بانک مرکــزی این  نگرانی را 
برای خیلی ها به وجود آورده 
که ارتباطــات پولی ما با دنیا 
قطع شود و از این منظر آثار 
منفی ای بر بازار پولی کشور بر جای گذارد. اما کارشناسان 
این حوزه عقیده دارند، قطع شدن ارتباط بانک مرکزی 
با ســایر نهادهای مالی امکان ناپذیر اســت و تحریم ها 
بیشتر جنبه سیاســی دارد تا اقتصادی.روند کاهشی 
نرخ دالر و همچنین ثباتی که در بازارها به وجود آمده 
 خیلی ها را به آینده خوش بین کرده است.حداقل آنکه 
پیش بینی می شود با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده 
و کاهش التهابات؛ جریان بازار به سمت نوسانات نمی رود. 
اما تحریم های جدید آمریکا نسبت به این پیش بینی ها 
تردید ایجاد کرده است. آیا قیمت دالر بعد از این تحریم ها 
صعودی خواهد شد؟ آیا بازار شاهد فشار و التهابات جدید 
می شود؟ همچنین اینکه فشار بیشتر بر بانک مرکزی چه 
تاثیری بر اقتصاد دارد؟ از جمله سواالتی است که در این 
شرایط نیاز به پاسخ داد.طبق آنچه کارشناسان این حوزه 

اعالم می کنند، تحریم بانک مرکزی بر نظام بانکی و پولی 
تاثیر منفی نمی گذارد و ازاینرو نباید منتظر افزایش دوباره 
نرخ دالر باشیم.وضعیت بازار ارز و قیمت دالر پس از اعالم 

این خبر نیز این موضوع را نشان می دهد. صرافی های 
بانک ها روز شــنبه قیمت دالر را برای فروش به مردم 
۱۱هزار و ۴۵۰ تومان اعالم کرده  و دالر را از مردم با قیمت 

۱۱هزار و 3۵۰ تومان خریداری کردند که نسبت به روز 
پنج شنبه تغییر ملموسی نداشته است.در همین رابطه 
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به تحریم مجدد بانک 
مرکزی تأکید کرد: تحریم مجدد بانک مرکزی توسط 
دولت آمریکا نشان می دهد که دست آنها برای پیدا کردن 
اهرم فشار علیه ایران تا چه حدی خالی است.عبدالناصر 
همتی طی پست اینستاگرامی اظهار کرد که اگر اینگونه 
اقدامات می توانست در پیشبرد خواسته های ظالمانه 
آن دولت موثر باشــد، وضعیت اقتصادی کشور بسیار 
متفاوت با وضعیت فعلی بود. رئیس کل بانک مرکزی 
تأکید کرد: ناکامی های مکرر دولت آمریکا در یک سال 
و اندی گذشته نشان می دهد که این تحریم ها بی اثرتر از 
هر زمان دیگری شده اند و اقتصاد ایران، تاب آوری خود 
در مقابل تحریم ها رابه همگان اثبات کرده اســت.وی 
افزود: موفقیت های اخیر بانک مرکزی و ثبات بازار نشان 
می دهد که خوشبختانه تجارت و مبادالت مالی کشور 
از راه هایی انجام می شــود که از سوی آمریکا غیر قابل 
تحریم است. همتی گفت: خوشبختانه از دوره دور زدن 
تحریم ها به دوره تحریم ناپذیری تجارت خارجی عبور 
 کرده ایم و وقت آن رسیده که دولت آمریکا از واقعیت ها

 درس بگیرد.

حذف یارانــه نقدی ۲۰۰ 
هزار خانوار پــر درآمد در 
شهریور، در حالی انجام شد 
که برخی از خانواده نسبت 
به این موضوع و اینکه جزو 
پردرآمدها به شمار آمده  اند، گالیه دارند. علی رغم 
اینکه پس از سال ها، وعده حذف یارانه پردرآمدها در 
شهریور سال جاری اجرا شد، اما مکانیزم شناسایی 
درست افراد پردرآمد از سوی نهادهای مسئول جای 
ابهامات زیادی دارد. با توجه به اینکه دســته ای از 
یارانه بگیران اعالم کرده اند که جزو افراد با درآمد باال 
نیستند. اما از شمول یارانه بگیران حذف شده اند، 
این سوال مطرح می شــود که چرا دولت مکانیزم 
دقیقی برای شناســایی افراد کم درآمد و با درآمد 
باال طراحی نکرده اســت؟ و از ســویی در صورت 

خطای مســئوالن در این حوزه چه راهکاری برای  
این امر پیش پای حذف شدگان وجود دارد؟هدف 
دولت از حــذف یارانه اقشــار پردرآمــد برقراری 
 عدالت مالیاتــی و در ازای آن افزایش میزان یارانه

 اقشار ضعیف است.
 اما مهم این است که دولت این مهم را با شناسایی 
دقیق افراد پردرآمد به انجام برساند و از سویی نکته 
مهم تر این است که افراد پردرآمد راهی برای فرار 
از رصد دولت و نهادهای مســئول نداشته باشند.

به اعتقاد کارشناســان، مهم ترین اصل در اجرای 
هدفمندسازی یارانه ها شناسایی خانوار های واجد 
شرایط دریافت یارانه  است. برایاز جمله روش هایی 
که کارشناســان به این منظور پیشنهاد می کنند، 
تاسیس شبکه های اطالعاتی به منظور رصد افراد و 
همچنین اندازه گیری متوسط میزان آسیب پذیری 
خانوارها نسبت به فقر بر اساس اندازه خانوار، سطح 
سواد سرپرســت خانوار، سن و جنسیت سرپرست 

خانوار، وضعیت شغلی سرپرســت خانوار )بیکار یا 
شــاغل(، وجود از کار افتادگی، معلولیت، اعتیاد، 

بیماری صعب العالج و مزمن در خانواده و... است.
در برخی کشــورهای درحال توسعه، از پایگاه های 
ثبت وضعیت اجتماعی )social registry( نیز 
برای بررسی مجدد و تأیید اطالعات رفاهی خانوارها 

استفاده می شود.
 این پایگاه هــای اطالعاتی امکان اعتبارســنجی 
اطالعــات رفاهی مختلــف، از مالکیــت زمین و 
خودرو گرفته تا میــزان برخــورداری از خدمات 
تأمیــن اجتماعــی را فراهم می ســازند. از طرفی 
این پایگاه هــا را می تــوان یک منبــع اطالعاتی 
 مشــترک بــرای طرح هــای عمومــی مختلف

 به شمار آورد.
بر اســاس گزارش های موجود، اینکه یارانه افراد 
بر چــه مبنایی حذف خواهد شــد، در دو دســته 
تقســیم بندی می شــود که به قبل از حذف یارانه 

و بعد از آن بر می گردد. قبل از اینکــه یارانه افراد 
حذف شــود آنها بر مبنــای اطالعاتــی که ثبت 
شــده مانند مســافرت های خارجی، خودروهای 
فرد، نوع شــغل، کارفرما بودن و تعداد پرســنل، 
معامالت انجام شــده و دارایی هــای مختلف که 
 بر مبنای کــد ملی افراد ثبت شــده، شناســایی 

و کنار گذاشته می شوند.
اما وقتی که یارانه ها حذف شــد افــراد با توجه به 
پیامکی کــه دریافــت می کننــد می توانند برای 
اعتراض مراجعــه کنند. در ایــن مرحله وقتی که 
به پیشــخوان دولت مراجعه کنند از آنها در مورد 
رضایت شان برای استعالم حســاب بانکی و مالی 
نیز استعالم می شــود. بر این اساس، حساب مالی 
و بانکی یارانه بگیــران، زمانی مورد بررســی قرار 
می گیرد که یارانه آنها قطع شده باشد و اگر اعتراض 
 به این موضوع داشــته باشــند باید حساب بانکی 

و مالی آنها چک شود.

»کسب و کار«   گزارش   می دهد

بی تفاوتی  بازارها   به  تحریم های  جدید

سازوکار حذف یارانه بگیران پردرآمد همچنان مشخص نیست

غربالگری  مبهم   یارانه بگیران

مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد
تداوم اســتقبال خانه اولی ها 
از ورود به صنــدوق پس انداز 

مسکن یکم
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
 ابوالقاســم رحیمــی انارکی در این جلســه 
گفت: در حوزه عملکرد تســهیالت اعطایی 
 صندوق پــس انداز مســکن یکم، تــا پایان 
 ســال ۹۶ معــادل ۴۴ هزار واحد مشــمول

 دریافــت ایــن تســهیالت بــه مبلــغ 33 
 هزار میلیــارد ریال شــدند که ایــن میزان

 فقــط در ســال گذشــته از نظــر تعــداد 
 واحد مســکونی مشــمول، ۶۰ هــزار واحد 
 و از نظــر ارزش تســهیالت بــه ۴٧ هــزار

 و ۵۰3 میلیارد ریال افزایش یافت و در مجموع 
به ۱۰۴ هزار واحد با ارزش تسهیالتی بیش از 
 8۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۹٧ بالغ 

شده است.
بر اســاس ایــن گــزارش، مجمــع عمومی 
عــادی و فوق العاده ســاالنه بانک مســکن 
روز شنبه ۲3 شــهریورماه به ریاست فرهاد 
دژپســند وزیر امور اقتصــادی و دارایی و با 
 حضور ســایر اعضای مجمــع عمومی عادی

 بانک برگزار شد.
ابوالقاســم رحیمی انارکی با ارایه گزارشی از 
عملکرد بانک مسکن در سال گذشته گفت: 
در حوزه تجهیز منابع بانک ۱۰ درصد رشــد 

داشتیم.
 همچنیــن در بخــش ترکیــب ســپرده 
هــای بانــک بــه تفکیــک مالکیتــی و 
 وکالتــی در هــر دو بخــش بــا ۱۰ درصد

 افزایش مواجه بودیم.
رحیمی انارکی با تشــریح عملکرد صندوق 
پس انداز مسکن یکم )تســهیالت با سپرده 
مختص خانه اولــی ها( گفت: در ســال ۹٧ 
به کل ســپرده گذاران این صنــدوق ۱83 
هزار ســپرده گــذار جدید اضافه شــد و در 
پایان سال گذشته مجموع ســپرده گذاران 
 ایــن صنــدوق بــه ۵٧۵ هــزار و 3۴۶ نفر 

رسید.

بورس هفته را با رشد آغاز کرد
مجموعا در بورس و فرابوس ایران 3۹۲ سهم 
با رشــد قیمت و ۱۵٧ ســهم با افت قیمت 
همــراه شــدند. در نهایت شــاخص بورس 
 3۵۴۵ واحد و شــاخص فرابورس ۶۶ واحد

 رشد کرد.
بــه گــزارش ایســنا، شــاخص کل بــازده 
نقدی و قیمتــی بورس اوراق بهــادار تهران 
بــار دیگــر توانســت 3۵۴۵ واحد رشــد 
 کند و تــا عــدد ۲۹٧ هــزار و ٧۱۲ واحدی 

پیش رود. 
بدین ترتیب این شــاخص بار دیگر مقداری 
 به کانــال 3۰۰ هــزار واحدی نزدیک شــد.

شــاخص کل هم وزن نیز با ۱۵۱۹ واحد رشد 
رقم 8۵ هزار و ٧۶۶ واحدی را پشــت ســر 
گذاشــت و همچنین شــاخص آزاد شناور با 
۴8۲8 واحد افزایش 3۴۲ هزار و ۶٧3 واحدی 

را تجربه کرد. 
شاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام به ترتیب 

۲8۰٧ و ۶۱٧٧ واحد رشد کردند.
معدنــی و صنعتــی گلگهــر، گــروه مپنا 
 و ملــی صنایع مــس ایــران هر کــدام به

 ترتیــب 3۴۹، ۲۹۵ و ۲۶8 واحد در رشــد 
شــاخص های بــازار تاثیرگــذار بودنــد در 
مقابــل فــوالد خراســان، بانــک اقتصــاد 
نوین، بانک پارســیان به ترتیــب 8٧، ٧۱ و 
 ۴۴ واحــد تاثیــر کاهشــی روی شــاخص

  بازار سرمایه داشتند.
در گــروه بانک ها و موسســات اعتباری ۱.۶ 
میلیارد ســهم و اوراق مالی بــه ارزش ۲۵3 
میلیارد تومان دادوستد شــد و بدین ترتیب 
این گروه بیشترین ارزش معامالت را به دست 

آورد.
در گــروه خودرو نیــز ۵٧3 میلیون ســهم 
بــه ارزش بیــش از ۱۶۶ میلیــارد تومــان 
مــورد دادوســتد قــرار گرفــت و در ایــن 
 گروه بیشــتر ســهم ها بــا افزایــش قیمت 

روبه رو بودند.
فلــزات اساســی، شــیمیایی ها، و مــواد 
 دارویــی در رتبــه بعــدی از نظــر ارزش 

معامالت قرار داشتند.
فعاالن بازار شاهد رشد قیمت ۲۵۶ سهم در 
بورس تهران و ۱38 در فرابورس ایران بودند 
همچنین تعــداد ۹۵، ۶۲ در فرابورس با افت 

قیمت روبه رو شدند.

اخبار
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رئیس جمهور در چهلمین جلسه شورای عالی هماهنگی 
سران ســه قوه تأکید کرد که هرگونه عواید حاصل از 
هرگونه اصالح ســاختاری قیمت ها صرفاً باید به اقشار 
کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا 
کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در 
حد ممکن جبران شــود.چهلمین جلسه شورای عالی 
هماهنگی سران سه قوه روز شنبه با حضور سران قوا و به 
ریاست حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی 
تشکیل شد.به گزارش انتخاب، در این جلسه و در ادامه 

مباحث مربوط به اصالح ساختاری بودجه، سازمان برنامه 
و بودجه گزارش خود را درباره ساز و کار تعیین قیمت 
حامل های انرژی با توجه به شــرایط اقتصادی کشور 
ارایه نمود و تصمیمات الزم براســاس استفاده بهینه از 
مزیت نسبی در انرژی و زنجیره تولید ارزش در اقتصاد 
کشور، اتخاذ شد.در این راستا رئیس جمهور تأکید کرد 
که »هرگونه عواید حاصل از هرگونه اصالح ساختاری 
قیمت ها صرفاً باید به اقشــار کم درآمــد و افراد دارای 
درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان 

با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود.«در 
بخش دیگری از طرح اصالح ساختاری، پیشنهادهای 
مربوط به اصالح نظام مالیاتی کشور مورد بررسی قرار 
گرفت و اصول و جهت گیری های اساسی از قبیل کاهش 
معافیت های مالیاتی، افزایش شفافیت و حمایت از تولید 
با استفاده از تخفیف های هدفمند مالیاتی مورد بحث 
قرار گرفت.در ادامه این جلسه؛ رئیس سازمان برنامه و 
بودجه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان 
محاســبات به عنوان اعضای هیأت سه نفره حمایت و 

نظارت بر واگذاری طرح های نیمه تمام تعیین شدند.این 
هیأت به عنوان مرجع نهایی تشخیص انطباق تصمیمات 
واگذاری در استان ها با مقررات مربوط را بر عهده دارند. 
این تصمیم جهت سرعت بخشیدن و رفع ابهامات برای 
واگذاری و تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام اتخاذ 
شده است.همچنین مسایل مربوط به بازپرداخت اقساط 
نیروگاه های بخش غیردولتی به صندوق توسعه ملی در 
راستای سیاست  حمایت از مصرف کنندگان به هیأت 

امنای صندوق توسعه ملی ارجاع شد.

رئیس جمهــور در پی نوشــت نامه درخواســت 
اســتاندار مرکزی مبنی بر "فسخ قرارداد با شرکت 
هیدرواطلس توسط ســازمان خصوصی سازی به 
منظور رفع مشکالت شــرکت هپکو" نوشته است: 
"اقدام فوری را برابر بحث های مطرح شده در جلسه 
مورخ ۲۶/۰۶/۹8 دولت به عمل آورید."اســتاندار 
مرکزی از دستور فوری رئیس جمهوی در خصوص 
حل مشــکل تعیین تکلیف ســهامداری شرکت 
هپکوی اراک خبر داد.به گــزارش خبرگزاری صدا 
و ســیما ؛ آقازاده اســتاندار مرکزی از ابالغ دستور 
رئیس جمهــور مبنی بر اقدام فــوری در خصوص 
فسخ قرارداد باشرکت هیدرواطلس )سهامدار عمده 
هپکو( توسط ســازمان خصوصی سازی به منظور 

رفع مشکالت شرکت هپکو خبر داد.واعظی رئیس 
دفتر رئیس جمهور در نامه ای که خطاب به وزاری 
امور اقتصادی و دارایی ، صمت و تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعی صادر کرده آورده است: رئیس جمهور در 
پی نوشت نامه درخواست استاندار مرکزی مبنی بر 
"فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان 
خصوصی ســازی به منظور رفع مشکالت شرکت 
هپکو" نوشته است: "اقدام فوری را برابر بحث های 
مطرح شده در جلســه مورخ ۲۶/۰۶/۹8 دولت به 
عمل آورید."شرکت هیدرواطلس)سهامی خاص( 

با سابقه ای 38 ســاله در زمینه تولید انواع ماشین 
آالت راه سازی تحت لیسانس کمپانی اطلس آلمان 
از سال ۹۵ با خرید ۶۱ و ۹ صدم درصد سهام هپکو 
، بلوک کنترلی سهام این شرکت را در اختیار دارد.

مقدسی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در 
مجلس شورای اسالمی هم از برگزاری نشست های 
متعددی با تعدادی از وزرا و معاونان آنان برای رفع 
و کاهش مشکالت صنایع اســتان مرکزی به ویژه 
هپکو خبر داده و افزود: پیشنهاد شد تا گروه معدنی 
در قالب کنسرسیوم با حضور شرکت های گل گهر 

ســیرجان، چادر ملو، مس و پیمانــکاران معدنی ؛ 
شرکت هپکو را مدیریت کنند.نماینده مردم اراک، 
خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
تکمیل زنجیره تولید، سفارش تولید از سوی سازمان 
های دولتی مربوطه و رسیدگی به مطالبات معوقه 
کارگران می تواند هپکو را در مسیر رونق تولید قرار 
دهد.آیت اهلل دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در 
اســتان مرکزی و امام جمعه اراک دیروز در خطبه 
های نمازجمعه با حمایت از کارگان شرکت هپکو 
گفت: هپکو با نیروی انسانی و امکانات مناسب باید 
احیا شــود و با اعتبارات اختصــاص یافته عالوه بر 
پرداخت حقوق معوقه کارگران ،برای این کارخانه 

کارسازی شود.

دستور فوری رییس جمهور درباره هپکو

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به ۴ میلیون و ۶۵ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید ، ۳۰ شهریور ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۶۵ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۳۰ هزار 

تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۰۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۱۷ دالر و ۵۰ سنت و طالی 
۱۸ عیار ۴۱۰ هزار و ۶۸۲ تومان است.

تحریم های جدید  سیاسی و تبلیغاتی است
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

واقعیت این است که پیش بینی اینکه تحریم های جدید چه اثراتی روی بازارها و یا به طور کلی تر اقتصاد دارد، دشوار و مبهم است. شاید بعد از گذشت چند هفته و یا یک ماه این اثرات خود را در بازار نشان دهد. اما بر اساس تجارت موجود به 
نظر می رسد تحریم های جدید آمریکا بر بانک مرکزی بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشد و اثر خیلی شدیدی  در بازارها و اقتصاد ایجاد نکند. به طوری که بازارهای نیز واکنشی منفی نسبت به این تحریم، نداشته اند. اما مسئله ای که شاید در 
آینده دردسرساز شود، رفع تحریم ها است. به نظر می رسد رفع تحریم ها با عنوان و برچسبی که آمریکا بر بانک مرکزی ما به نام حمایت از تامین مالی تروریسم گذاشته، دشوار باشد. چرا که پیش از این نیز بانک مرکزی به همین بهانه تحریم 
شده بود. از سویی تحریم بانک مرکزی به عنوان حامی مالی تروریسیم می تواند به دست کشورهایی که رابطه خوبی با ما ندارند برای قطع ارتباط بهانه بدهد. به عبارتی تحریم های جدید بهانه جویی ها را بیشتر می کند و همین ممکن است 

هزینه های ما را باال ببرد. اما در مجموع به نظر نمی رسد اثر تحریم آنقدر زیاد باشد که در اثر آن بازار ها به هم ریزد و یا شاهد تورمی دیگر باشیم.

ضعف دولت در شناسایی پردرآمدها
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

از ابتدا پرداخت یارانه آن هم بر اساس کد ملی به همه افراد و خانواده ها سیاست غلطی بود که البته کارشناسان عواقب آن را به دولت گوشزد کردند. با این حال این سیاست با وجود همه آثار بدی که به همراه داشت و با وجود ایجاد نابرابری های 
یارانه ای، تداوم پیدا کرد. به مرور زمان افراد ثروتمند هم به دریافت این یارانه عادت کرده و از دولت توقع قطع یارانه خود را نداشتند. بر همین اساس پس از آنکه از ثروتمندان دعوت شد از دریافت یارانه صر نظر کنند؛ کمتر کسی استقبال کرد. 
به نظر می رسد حذف اجباری یارانه بگیران سیاست درستی باشد. اما موضوع این است که دولت، مکانیزم شناسایی افراد را به خوبی طراحی کند. مشخصا اطالعات افراد و خانواده های کم درآمد و پر درآمد در اختیار دولت است و دسترسی به 
آن کار دشواری نیست. اما موضوع مهم تر اراده قوی دولت بر شناسایی افراد است. یعنی دولت باید اراده ای جدی برای شناسایی این افراد داشته باشد. برای مثال دولت می تواند یک سامانه اطالعاتی طراحی کرده که البته هزینه بر است و به 
اطالعات افراد دسترسی پیدا کند. بخشی از این اطالعات نیز با گذشت زمان به دست می آید و ممکن است زمانبر باشد. یعنی شناسایی هم هزینه و هم زمان می خواهد. در شرایط فعلی دولت می تواند به صورت مقطعی یارانه کسانی که جزو 
پردرآمدها هستند را قطع و پس از آن به طور دقیق اطالعات مابقی خانوارها را بررسی کند. باید دقت داشت، یکی از دالیل ضعف دولت در شناسایی یارانه بگیران پردرآمد، نبود یک اراده قوی و یا کوتاهی در پرداخت هزینه های آن است. این 

مسئله یاعث شناسایی ناقص اطالعات درآمدی افراد می شود.

روحانی:

عواید  حاصل از اصالح قیمت ها  باید  به  اقشار کم درآمد داده شود

سرمقاله



3 اقتصاد
ایران
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بازگشــت ارز حاصــل از 
صادرات و اعمال تحریم های 
جدید بخشــی از مشکالت 
پیــش روی صادرکنندگان 
 خرما به شــمار مــی رود. در 
سال های اخیر عالوه بر مشکالتی که در زمینه تولید خرما 
برای نخلداران به وجود آمده موضوع تحریم ها نیز مزید بر 
علت شده و انگیزه ای برای صادرکنندگان این محصول 
باقی نگذاشته است. مشکالتی که در راستای بازگشت ارز 
صادراتی خرما برای تولیدکننده و صادرکننده ایجاد شده 
خسارت میلیاردی را متوجه این افراد کرده است. در این 
رابطه دبیر انجمن خرما گفت: با توجه به شرایط مساعد 
اقلیمی پیش بینی می شود که تولید خرما با رشد حداقل 
۲۰ درصدی نسبت به سال قبل به بیش از یک میلیون 
تن برسد. محسن رشید فرخی با اشاره به اینکه برداشت 
خرما روبه پایان است، اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد 
اقلیمی پیش بینی می شود که تولید خرما با رشد حداقل 
۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از 

یک میلیون تن برسد.
وی افزود: اگرچه در برخی مناطق به طور متوسط تولید 
نسبت به سال قبل ۵۰ درصد رشد داشته، اما در برخی 
مناطق وزش باد های گرم منجر به کاهش خوشه های 

خرما شده است. رشید فرخی درباره آخرین وضعیت 
بازار خرما گفت: سال گذشته قیمت خرما به سبب نوسان 
نرخ ارز، رشد صادرات و ورد صادرکنندگان غیرحرفه ای با 
نوساناتی در بازار روبرو بود، اما امسال به سبب ساماندهی 
بازار صادراتی و واقعی شدن نرخ ارز، قیمت خرما در بازار 
متعادل شده است، هر چند به سبب اعمال تحریم های 
ظالمانه مشکالتی در نقل و انتقال ارز و حمل و نقل وجود 
دارد. دبیر انجمن خرما ادامــه داد: با توجه به تقاضای 
بازار های هدف پیش بینی می شــود امسال ۲۵ تا ۲۷ 

درصد کل محصول تولید با ارزآوری حدود ۴۰۰ میلیون 
دالر به بازار های هدف صادر شود.

به گفته وی، اگرچه بخشــی از افزایــش قیمت خرما 
متاثر از تورم بخش کشــاورزی است، اما در مجموع به 
ســبب کاهش نرخ دالر، قیمت محصول در مقایســه 
با مدت مشابه ســال قبل متعادل شــده و جای هیچ 
گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد. به عنوان مثال 
قیمت سم، کود، مواد بسته بندی و سایر عوامل تولید 
افزایش ۳ برابری در بازار داشــته که با وجود افزایش 

هزینه داده های کشاورزی نسبت به سال های گذشته، 
بدیهی است که کشاورزان مطابق با تورم حاضر به عرضه 
محصوالت خود در بازار هستند. رشید فرخی در پایان 
عرضه بسته ۶۰۰ تا ۷۰۰ گرمی خرما با نرخ ۴۰ تا ۵۰ 
هزار تومان در خرده فروشــی را غیر متعارف دانست و 
گفت: با توجه به آنکه هر کیلو خرما در مبدا با نرخ ۱۷ 
تا ۱۸ هزار تومان عرضه می شود، از این رو دستگاه های 
 نظارتی باید نظارت دقیقی بر بازار داشته باشند تا چنین 

تخلفاتی اتفاق نیفتد.

تجار به صادرات فله ای و سودهای زودگذر و پرریسک قانع شده اند

بن بست  در نقل و انتقال ارز صادراتی  خرما

تجار خرما، توان تسویه ارز در زمان تعیین نشده را ندارند
علی محمد صمیمی، نایب رئیس انجمن ملی خرمای ایران

خرما محصولی است که در صورت تولید باکیفیت و بسته بندی مناسب می تواند ارزآوری بسیار باالیی برای کشور داشته باشد. در سال های اخیر تولید خرمای ایران در وضعیت مناسبی قرار داشت و توانستیم ارز خوبی را وارد کشور کنیم. اما متاسفانه 
از سال گذشته تا به امروز که زمان برداشت خرمای امسال است مشکالت زیادی نخلداران را تهدید کرده است. نخلدار که بیشترین زحمت را برای تولید و به بار نشستن خرما بر دوش دارد کمترین درآمد را دارد و دالالن و واسطه ها با حضور در مزارع و 
هفته ها مانده تا به ثمر رسیدن محصول آن را از نخلداران خریداری می کنند و سودهای کالنی را از فروش این محصول به جیب می زنند. متاسفانه مشکالت مالی سبب شده تا نخلداران نخل های خود را اجاره دهند و برای امرار معاش این کار  را انجام 

می دهند. تولید خرما در سال جاری به دالیل مختلف در برخی نقاط موجب کاهش خوشه های این محصول شده و خسارت زیادی را به نخلداران وارد کرده است. 
این در حالی است که در کشور برای صادرات خرما نیز چالش هایی وجود دارد. بیشتر تجار خرما، توان تسویه ارز در زمان تعیین نشده را ندارند و مشکالت برای نقل و انتقال ارز و حمل و نقل وجود دارد. این در حالی است که توسعه صادرات یکی از مهم 
ترین برنامه  های اقتصادی کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای تک محصولی متکی به نفت مانند ایران است. بنابراین باید مشکالت بر سر راه تولید و صادرات خرما حل و فصل شود تا انگیزه تولید و صادرات وجود داشته باشد. ایران به ارز صادراتی 
کاالهای غیرنفتی نیاز دارد. متاسفانه این مشکالت در سال های اخیر روند صادرات ایران را به سمت صادرات فله ای پیش برده و تجار به سودهای زودگذر و پرریسک قانع شده اند. محصوالت ایرانی با وجود کیفیت مناسب، با ارزش افزوده اندک صادر 

شده و اصل سود را به کشورهای دیگر می رساند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سامانه اطالع رسانی ثبت و رجیستری گوشی تلفن 
همراه )همتا( اعالم کرد: بیش از ۳۰ هزار گوشی که 
با روش های متخلفانه ثبت شــده بودند، شناسایی 
و مسدود شــده اند. همتا در اطالعیه ای با تاکید بر 
برخورد پیوسته سامانه کشف تخلفات رجیستری با 
تخلفات مربوط به ثبت گوشــی های وارداتی، اعالم 
کرد: در زمینه سامانه شناسایی کشف تخلف همتا از ۴ 
شهریورماه امسال تاکنون بیش از ۳۰ هزار تلفن همراه 
که با روش های متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و 
مسدود شده اند. حجم عمده ای از این تخلفات از طریق 

سوءاستفاده از »رویه مسافری« انجام شده است.
همتا در کانال اطالع رســانی خود به مخاطبانی که 

قصد خرید گوشــی تلفن همراه دارند اکیدا توصیه 
کرده که قبل از خرید، از طریق #۷۷۷۷* استعالم 
اصالت کرده و در صورت مسافری بودن تلفن همراه، 
در خرید خود دقت کند. چراکه ثبت تلفن همراه از 
طریق رویه مسافری، صرفا برای مصارف غیرتجاری 
مجاز بوده و هر زمان که هر تخلفی در مراحل ثبت آن 
احراز شود، مسدود خواهد شد.برمبنای اطالع رسانی 
همتا، سامانه کشف تخلف رجیســتری در برخورد 
با متخلفانی که با سوءاســتفاده از تسهیالت درنظر 
گرفته شده برای مسافران واقعی قصد ثبت و تطهیر 
 تلفن همراه قاچاق خود را دارند، به طور مستمر و قاطع 

اقدام می کند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: عملیات ترخیص 
برنج های متوقف شده در بنادر در هفته پیش رو آغاز 
خواهد شــد. محمدرضا کالمی درباره میزان واردات 
برنج در ســال گذشــته و پیش بینی واردات در سال 
جاری گفت: بررسی ها نشان می دهد در سال گذشته 
۱.۵ میلیون تن برنج وارد کشور شده است و برنامه ریزی 
صورت گرفته بر واردات همین میزان برنج در ســال 
جاری داللت دارد.وی با اشــاره به اینکه بازار برنج در 
حال حاضر در شرایطی متعادل قرار دارد، در پاسخ به 
این سئوال که آیا در سال جاری ممنوعیت واردات برنج 
در فصل برداشت لغو شــده است یا خیر؟ گفت: برای 
پاسخ به این سئوال باید به سابقه موضوع اشاره ای کنم.
کالمی در توضیح این مطلب اضافه کرد: اواخر ســال 
۱۳۹۷، قیمت برنح با رشدی غیرمنطقی روبرو شد از 
این رو ضرورت کنترل بازار مطرح شد، از سویی همواره 
طرف هندی، که عمده ترین صادرکننده برنج به ایران 
محسوب می شــود، از ممنوعیت فصل برداشت سوء 
استفاده کرده و قیمت ها را در چهار ماه ابتدایی سال 

باال می بردند.
وی گفت: در جلســات ســتاد تنظیم بازار ضرورت 
پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی مطرح و مقرر 
شد تدابیری به منظور ممانعت از پرداخت ارز بیشتر و 

خرید برنج با هزینه باالتر اتخاذ شود.او ادامه داد: این در 
حالی است که برخی بدون توجه به این موضوع، درصدد 
مخالفت با این مصوبه برآمدند. اوایل مرداد ماه بود که 
سازمان برنامه و بودجه درخواست برقراری ممنوعیت 
واردات برنج در فصل برداشــت را ارائه کرد.مدیرکل 
دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: از سوی دیگر 
عملیات تامین ارز واردات برنج از سوی بانک مرکزی 
نیز با کندی روبرو شد چرا که دیگر کاالها در این دوره 

واجد اولویت بودند.
وی گفت: اتفاقات رخ داده سبب شد ستاد تنظیم بازار 
مجددا به موضوع واردات برنــج ورود کند تا تکلیف 
برنج دپو شــده در بنادر مشخص شود.او در خصوص 
تصمیمات اتخاذ شــده توضیح داد: مقرر است برنج 
وارداتی که عملیات تامیــن ارز آن صورت گرفته، با 
ارائه تعهد مبنی بر نگهــداری کاال در انبارهای تحت 
نظر دولت نســبت به ترخیص این کاال اقدام شــود. 
کالمی گفت: توزیع برنــج وارداتی پس از پایان فصل 
برداشت خواهد بود و عملیات عرضه با توجه به وضعیت 
بازار صورت خواهد گرفت.به گفته وی، بر پایه مصوبه 
ستاد تنظیم بازار و کمیسیون واردات دفتر معاون اول 
رییس جمهوری، در هفته آینده عملیات تعهدسپاری 

واردکنندگان و ترخیص برنج صورت خواهد گرفت.

معاون برنامه ریزی، توســعه شــهری و امور شورای 
شهردار تهران با اشاره به طرح ساماندهی دکل های 
مخابراتی شهر تهران، گفت: حفظ سالمت شهروندان 
مهمترین اولویتی اســت که در صدور مجوز نصب 
دکل هــای مخابراتــی و رادیویــی پایتخت مدنظر 
شهرداری تهران قرار دارد. حامد مظاهریان در بازدید 
از شــرکت ارتباط مشترک شــهر به عنوان متولی 
ساماندهی و صدور مجوز دکل های مخابراتی در شهر، 
اظهار کرد: دو مسئله مهم در رابطه با موضوع دکل های 
مخابراتی وجود دارد، یکی بحث تعارض منافع و روابط 
حقوقی در نصب دکل ها در امالک مردم و نسبت آن 
با امالک مجاور است و دیگری بحث حریم ایمنی این 

دکل هاست. 
وی ادامه داد: باید تجربه دنیا در خصوص نصب دکل 
در اماکن عمومی و مسائل حقوقی مرتبط با آن بررسی 
شود؛ البته بخشــی از مطالعات الزم انجام شده که 
طرح هایی نیز بر اســاس آن در حال تهیه اســت اما 
نیاز داریم تا با دیدی آینده پژوهانه برای مشــکالت، 

راه حل های منطقی ارائه کنیم. 
مظاهریان به موضوع حساسیت اعضای شورای شهر 
در خصوص مجاورت دکل هــای مخابراتی و برخی 

مدارس در شهر تهران هم گفت: دکل های مخابراتی 
باید یک حریم ایمنی مشخص داشته باشند، که این 
حریم ایمن در حال تعیین است؛ نباید اجازه داد در 
مجاورت فضاهای حساس مانند مدرسه یا بیمارستان 

این دکل ها نصب شوند.
وی تاکید کرد: البته در حال حاضر هم کمیته صدور 
مجوز دکل ها که با حضور شرکای مختلف از شهرداری، 
شورای شهر، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی 
و غیره حضور دارند، دقت الزم صورت می گیرد و در 
مجاورت مدرسه یا بیمارستان اجازه نصب دکل داده 
نخواهد شد. معاون شهردار تهران گفت: ۱۰ هزار دکل 
مخابراتی در شهر تهران وجود دارد که کار ساماندهی 
این دکل ها و بررسی مجوزهای آن در حال انجام است 
و اگر دکلی در گذشته بدون مجوز برقرار شده باشد، 

باید جمع آوری شود. 
براساس گزارش شهرنوشــت، مظاهریان با تاکید بر 
اینکه شــهرداری نماینده مردم است و در خصوص 
سالمت مردم با کسی تعارف ندارد، بیان کرد: در طرح 
ساماندهی دکل ها اگر مشخص شود دکلی بدون مجوز 
بوده یا تشعشــعات آن خارج از حد استاندارد باشد، 

شهرداری ورود کرده و اجازه فعالیت آن را نمی دهد.

رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم تهران 
بیان کرد: تولید نان های حجیم از نظر کیفیت و نوع 
تولید دارای استاندارد است و طبق برنامه پنجم و 
ششم توســعه باید ۴۰ درصد نان های مصرفی به 
سمت نان های حجیم می رفت که این امر تحقق 
پیدا نکرد.محمدجواد کرمی رئیس اتحادیه نان های 
حجیم و نیمه حجیم شهر تهران ادامه داد: هم اکنون 
حدود ۱۸ درصد نان تولیدی تهران نان های حجیم 
هستند این در حالی است که این رقم در کل کشور 
۵ درصد است. البته قیمت گذاری نان های صنعتی 
از عهده اتحادیه خارج شده و بر عهده مقامات دولتی 

قرار گرفته است.
کرمی اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد که قوت 
غالب مردم ایران نان است، به طوری که در سه وعده 
غذایی صبح و ظهر و شب، نان در سفره مردم دیده 
می شود. این در حالی است که با تغییر ذائقه مردم 
و گرایش به سمت غذاهای آماده، نوع نان هایی که 
در سبد غذایی مردم قرار می گیرد نیز، تغییر کرده 
است. اما در مجموع، نان سنتی همچنان نسبت به 
نان های ماشینی و صنعتی، از اقبال بیشتری برخور 
دارند.رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه  حجیم 
شــهر تهران تصریح کرد: نان های حجیم همان 
نان های صنعتی اند که به صورت استاندارد و بدون 
دخالت دست و با استفاده از ماشین آالت صنعتی 
تولید می شوند در حالی که برخالف سایر نان های 

مصرفی اینگونه نبوده است.

کرمی اضافه کرد: این نان ها به دلیل ماندگاری باالیی 
که دارند کامال استاندارد هستند و از دور ریز کمتری 
نسبت به ســایر نان های دیگر برخوردارند و مواد 
افزودنی که در این نان ها استفاده می شود کامال به 
صورت استاندارد است به طوری که مسئوالن وزارت 
بهداشت و سازمان استاندارد هم بر سالم بودن این 
نان تاکید دارند.او بیان کرد: بررسی ها و گزارش های 
آماری نشان می دهد که  حدود ۹۰ درصد از مردم 
کشور، تمایل به  استفاده از نان سنتی دارند به طوری 
که سرانه مصرف نان در ایران، به ازای هر نفر ۱۶۵ 

کیلوگرم است.
کرمی گفت: نان فانتزی از نظر کیفیت، ماندگاری و 
مواد اولیه بسیار بهتر از نان سنتی است؛ زیرا در تهیه 
این نوع نان از حرارت غیرمستقیم استفاده می شود، 
همچنین از جوش شــیرین که برای بیماری های 
گوارشی و روده مضر است، استفاده نمی شود.رئیس 
اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم شهر تهران در 
ادامه با اشاره به این که دولت دو نوع آرد در اختیار 
واحدهای تولید نان می دهد اضافه کرد: هم اکنون 
دولت هر کیلو آرد را به واحدهــای صنعتی نان به 
قیمت ۹۰۰ تومان و به نانوایی های سنتی ۶۶۵ تومان 
ارائه می کند به طوری که قیمــت بیمه واحدهای 
صنعتی ما ۳۰ درصد و برای نان های سنتی ۱۰ درصد 
است و مالیاتی که از ما اخذ می شود بسیار باالتر از 
واحدهای نانوایی سنتی است و در نهایت ما یک وجه 

اشتراک مشترک نداریم.

حــذف قبوض کاغــذی آب، 
برق، تلفــن و از طرفی حذف 
رســیدهای بانکی می تواند 
کشور را در روزهایی که کمبود 
کاغذ وجــود دارد از این لحاظ 
از مشکالت رهایی بخشــد. اقداماتی که در این زمینه در 
 حال انجام است بسیار قابل تقدیر و غیرقابل انکار است و
 اطالع رسانی هایی که برای تحقق هر چه زودتر در حال 
انجام است بسیار مثبت بوده است. با تمام این تفاسیر امروزه 
برای کوچک ترین کســب وکارها حتی دستفروشی ها، 

دستگاه کارت خوان موجود است. این دستگاه ها آنقدر زیاد 
اســت که برای جمعیت ۸۵ میلیونی ایران چیزی حدود 
هفت میلیون و ۳۲۵ هزار دستگاه کارت خوان فروشگاهی 
فعال وجود دارد. طبق گزارش شرکت شاپرک تا اسفندماه 
۱۳۹۷، دستگاه های کارت خوان با سهم بیش از ۸۹ درصد 
در سال ۱۳۹۷، بیشترین تعداد تراکنش را با بیش از یک 
میلیارد و ۹۷۵ هزار در بین سایر ابزارهای شاپرکی داشته اند. 
تمام این تراکنش ها نیازمند درسافت رسید کاغذی برای 
مشتری و فروشنده هستند که با وضعیتی که در رابطه با 

کمبود کاغذ وجود دارد جور در نمی آید. 
شــهرام برنجی، معاون نرم افزار شــرکت ایــران ارقام 
در ایــن رابطه می گویــد: حذف رســیدهای کاغذی 
 ترمینال های بانکی و هزینه های تهیه آن، کمک به حفظ 

محیط زیست، ایجاد حســابداری شخصی )PFM( و 
نیز تجربه کاربری بهتر سرویس های بانکی مشتریان از 
مزایای تولید محصول رسید دیجیتال )بی رسید( است. 
وی ادامه داد: ایده تولید محصول رسید دیجیتال ایران 
)بی رسید( از زمان آغاز موضوع تحریم ها مطرح شد که 
مشکل تهیه رول رسید کاغذی برای ترمینال ها، ابزارهای 
پرداخت و بانکی شدت گرفت و برداشتن قدمی در جهت 
کاهش مصرف کاغذ و کمک به حفظ محیط زیســت 
اهمیت یافت. نکته باز دیگر معضل نگهداری رسیدها و 
حسابداری تراکنش های مالی دارنده کارت های بانکی 
بود. با توجه به نیازمندی های فوق الذکر تحقیقاتی در 
خصوص تجربه سایر کشورها صورت گرفت که در نهایت 
به محصول Zeipt متعلق به شرکت سوئدی و نروژی 

رسیدیم و مذاکرات را برای همکاری مشترک جهت تولید 
و بومی سازی محصول رسید دیجیتال ایران ارقام سازگار 
با معماری شــبکه پرداخت ایران و تکنولوژی توسعه 
محصول اسکاندیناوی شــروع کردیم. طی زمان تولید 
محصول به خاطر وضع تحریم ها مشکالتی در همکاری 
مشترک ایجاد شــد و روند انتقال تکنولوژی مدتی به 
تأخیر افتاد و در نهایت توانستیم با اندکی تأخیر، محصول 

را تولید و بومی سازی کنیم.
برنجی اقرود: یکی از مزیت های این پروژه این اســت 
که قابلیت ذخیره اطالعــات تراکنش بانک های طرف 
قرارداد را در فضای مشترک و امن به صورت کامالً ایزوله 
دارد و مشتری می تواند رسید تراکنش های کارت قابل 

پشتیبانی این سرویس را دریافت کند.

مشکل تهیه رول رسید كاغذی برای ترمینال ها، ابزارهای پرداخت و بانکی ادامه دارد

صرفه جویی میلیاردی  با  رواج  رسید  دیجیتال

برای کاهش هزینه های پیامکی برنامه ریزی وجود ندارد
محمدعلی حکیم ایمانی، مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت »زرین پال«- کارشناس دیجیتال

اگر بدانید که ساالنه مبلغ ۱۵۵ میلیارد تومان صرف واردات کاغذ برای دستگاه های کارت خوان می شود حتما با خود فکر خواهید کرد که چرا زودتر اقدامات حذف رسیدهای بانکی آغاز نشده بود. این مبلغی که برای واردات این کاغذها 
صرف می شود مبالغ کالنی است که می تواند در توسعه اقتصادی کشور نقش بسیار انکارناپذیری داشته باشد. از طرفی دیگر می توان زیرساخت های دیجیتالی ارائه رسید را تقویت کرد تا مشتریان و مردم بتوانند با بهره گیری از سیستمی 
مورد اعتماد از رسیدهای کاغذی خداحافظی کنند. درست است که امروز در کنار گوشی های هوشمند و سیستم پیامکی بانک ها بسیاری از مردم از رسیدهای کاغذی خداحافظی کرده اند اما به دلیل اینکه با دریافت این پیامک ها مبالغی 

از حساب مردم کسر می شود هنوز بسیاری از مردم از رسیدهای کاغذی و بانکی استفاده می کنند. 
در این رابطه بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه باید دستورالعملی را تصویب کنند که کمترین مقدار کسر هزینه از مردم صورت بگیرد تا این حجم از هزینه کرد برای رسیدهای کاغذی کاهش پیدا کند. با رسید دیجیتال خواهیم توانست 
میلیاردها تومان صرفه جویی داشته و برای واردات کاغذ نیز این میزان هزینه نداشته باشیم. از طرفی دیگر بهتر است برای حفظ سرمایه ملی و کمک به محیط زیست این رسیدها حذف شوند. در حال حاضر کشورهای پیشرفته که رسیدها 
بر اساس پیامک به مشتری اعالم می شود و معموالً رسیدهای کاغذی حذف شده اند برای کاهش هزینه های پیامکی نیز برنامه ریزی داشته اند و توانسته اند مشتریان را راضی نگه دارند. هرچند این امکان باید با وجود زیرساخت فنی از سوی 

بانک ها فراهم شود و احراز هویت دقیقی از مشتریان وجود داشته باشد اما می توان با همکاری دستگاه های مرتبط این عملیات را کلید زد. 
بسیاری از مردم هنوز به این درجه از دیجیتالی شدن نرسیده اند که بتوانند به طور کلی از رسیدهای دیجیتال خداحافظی کنند بنابراین اگر زیرساخت مناسبی برای این کار وجود داشته باشند با استناد بر آن می توان مردم را توجیه کرد. 

درست است که کاغذهایی که در دستگاه کارت خوان و خودپردازها به عنوان رسید ارائه می شوند راحت ترین راه برای اثبات عملیات انجام شده هستند اما به این معنی نیست که تنها راه باشد و فقط باید از این روش استفاده کرد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

آغاز عملیات ترخیص برنج های متوقف شده در بنادر

در سامانه كشف تخلف رجیستری؛

جعل رجیستری ۳۰ هزار گوشی موبایل شناسایی شد

ساماندهی دکل های مخابراتی شهر تهران

رعایت استاندارد در تولید نان های حجیم از نظر کیفیت و نوع تولید 
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اســتاندار اصفهان در جریــان دیدار 
مدیرعامل و معاونان و مدیران شرکت 
فوالد مبارکه با ایشــان بر به روزرسانی 

و حفظ اقتدار فوالد مبارکه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان،عباس 
رضایی بــا تأکید بر نقــش اصفهان در 
تولید فوالد کشور، بر اهمیت حل مشکل 
فوالدسازان در بخش سنگ آهن تأکید 
و تصریح کرد: فوالد مبارکه مایۀ اقتدار 
و افتخار کشور اســت؛ ازاین رو توسعه، 
به روز نگه  داشتن و گردش چرخۀ تولید 
در این کارخانه نه فقط برای اســتان که 
برای کشور مهم و باارزش است.وی ضمن 
قدردانی از زحمات مدیرعامل و کارکنان 
شرکت فوالد مبارکه گفت: از این شرکت 
همواره اخبار دلگرم کننده ای به گوش 
می رســد که همدلی و وفاق مجموعۀ 
مدیریت و کارکنان این شــرکت سنگ 

بنای همۀ موفقیت های آن است.
او در بخش دیگری از ســخنان خود به 
اهمیت توسعۀ اقتصادی و صنعتی کشور 
تأکید کرد و گفت: بــرای انجام هرگونه 
عملیات توســعه ای در کشور امروز هم 
دیر اســت و همان گونه که در احادیث 
و روایات آمده اســت، نباید دو روز یک 
مسلمان باهم یکســان باشد؛ چراکه 
دچار روزمرگی و عقب ماندگی خواهد 
شد. فوالد مبارکه باید با در نظر گرفتن 
همۀ موارد قانونی توســعه های خود را 
انجام دهد تا همچنان بتواند با افزایش 
بهره وری و تولید فزاینــده در اقتصاد 
کشور نقش آفرین باشد و نقشه های نظام 

استکباری را نافرجام گذارد.
استاندار اصفهان در همین خصوص بر 
اهمیت به روزرســانی تجهیزات برای 
افزایــش تولید و ارتقــای تجهیزات و 
فناوری زیست محیطی به کار گرفته شده 
در شرکت تأکید کرد و گفت: این که در 
فوالد مبارکه به تولید محصوالت کیفی 
و تنوع محصوالت توجه می شود از نقاط 
قوت این شرکت است که انتظار می رود 

همچنان بااقتدار ادامه یابد.
رضایی با تأکید بر این که فوالد مبارکه 
در حوزۀ مســئولیت های اجتماعی نیز 
تعامالت ســازنده ای با استان و کشور 
دارد گفت: به یقین نتیجۀ این تعامالت 
به توســعۀ صنعتی و عمرانی کشــور 
خواهد انجامید که قابل تقدیر اســت. 
وی از شــفافیت عملکرد مالی شرکت، 

رعایت حقوق ســهامداران و معیشت 
کارکنان و اقدامات این شرکت در حوزۀ 
استفاده از پساب های شهری در چرخۀ 
صنعت به عنوان نقاط قوت شرکت فوالد 
مبارکه یاد و تصریح کرد: استفادۀ بهینه 
از روش های نوین بازاریابی و کشــف 
بازارهای جدید صادراتی باید در دستور 
کارفوالد مبارکه باشــد تا این شرکت 

همچنان در سطح جهانی مطرح باشد.
درادامه  این دیــدار مدیرعامل فوالد 
مبارکه نیز ضمن ارائۀ گزارشی از عملکرد 
شرکت فوالد مبارکه گفت: علی رغم همۀ 
محدودیت ها و مشــکالتی که دشمنان 
سعی کردند برای چرخۀ اقتصاد و صنعت 
کشور ما به وجود آورند، خوشبختانه با 
حمایت مســئوالن و تالش شبانه روزی 
مدیریت و کارکنان شــرکت از شرایط 
سخت به وجود آمده به خوبی عبور کردیم 
و شرکت طبق تأکید مقام معظم رهبری 
همچنان به تولیــد و تأمین نیاز صنایع 

داخلی مشغول است.
مهندس عظیمیان تصریح کرد: در سال 
1397 سرمایۀ شرکت از 7هزار و 500 به 
13 هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ این 
در حالی است که افزایش سرمایۀ شرکت 
تا 20 هزار میلیارد تومان از اهداف پیش 
روی شرکت است. وی با تأکید بر این که 
اهداف شرکت در تمامی بخش ها در حال 
تحقق است گفت: در صورت تأمین مواد 
اولیۀ موردنیاز فوالدسازان کشور ازجمله 
فوالد مبارکه به خوبی خواهیم توانست 
کشور را از واردات این محصوالت بی نیاز 
کنیم.او با تأکید بر این که سیستم های 
اخذ ســفارش از مشــتریان و تحویل 
محصول به آن ها در فوالد مبارکه با دقت، 
سرعت و نظم همیشــگی در حال کار 
اســت، گفت: به یقین با همکاری سایر 
بخش ها در کشور به ویژه در بخش تأمین 

سنگ آهن و قطعات خواهیم توانست نیاز 
بازار داخل را همچنان تأمین کنیم.

مدیرعامــل فوالد مبارکه بــا تأکید بر 
این که خام فروشی هیچ ارزش افزوده ای 
به همراه نــدارد، گفــت: اگرچه بعضا 
ممکن اســت در مقاطعی، خام فروشی 
جذابیت های صادراتی خود را داشــته 
باشد، اما به یقین ضرر و زیان زیادی برای 
اقتصاد و مشاغل کشور به همراه خواهد 

داشت.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
اشــاره به اهمیت توسعه و به روزرسانی 
فناوری خطوط تولید در صنعت، تصریح 
کرد: خوشبختانه توســعه های فوالد 
مبارکه با هوشــیاری هرچه تمام تر و با 
هدف کامل تر کــردن زنجیرۀ تولید در 

شرکت در حال پیگیری و اجراست.
مهندس عظیمیان با تأکیــد بر این که 
انتخاب و راهبرد رونق تولید از ســوی 
مقام معظــم رهبری بســیار داهیانه و 
به موقع بوده است تصریح کرد: گردش 
چرخ صنایع کشــور و رونق تولید در 
جامعه ایجاد شادابی و نشــاط و امید 
می کند؛ ازاین رو در فــوالد مبارکه هم 
تالش همه جانبه بر آن اســت تا بدون 
هرگونه خللی این فرایند ادامه یابد.وی 
از همدلی و همکاری متقابل مســئوالن 
با صنعت به عنوان یکــی از راهکارهای 
مؤثر غلبه بر محدودیت های اقتصادی 
به ویژه در بخش صنعت یاد و اشاره کرد: 
در شرایط فعلی کشــور ما بیش از هر 
زمان دیگری به ایــن همدلی و حمایت 
نیاز داریم.مهندس عظیمیان با اشاره به 
جایگاه فــوالد مبارکه در صنعت فوالد، 
خاطرنشان کرد: پیشرفت و توسعۀ فوالد 
مبارکه در باال و پایین دست خود، رشد 
 و توسعۀ بســیاری از صنایع کشور را به

 همراه دارد.

دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای نرم و 
هویت ســاز معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهــوری از ایجــاد ۱۲ شــتاب دهنده 
در این حوزه تا پایان ســال خبر داد. ســید 
محمدحسین سجادی نیری افزود: امسال یک 
تمرکز جدی از سوی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری روی ایجاد شتاب دهنده ها 
در همه حوزه های دانش بنیان از جمله حوزه 
فناوری های نرم و هویت ساز صورت گرفت، 
این ســتاد در شش ماه نخســت امسال سه 
شتاب دهنده جدید را در این حوزه حمایت 
کرده اســت. وی بیان کرد: در نظر داریم تا 
پایان ســال تعداد این شــتاب دهنده ها به 
۱۲ مورد برســد، در حال حاضر تعدادی در 
شــرف همکاری هســتند که اگر منابع آن 
تامین شود تا پایان ســال به مرور کار خود 
را شــروع خواهند کرد. سجادی نیری افزود: 
ایــن شــتاب دهنده ها در همــه حوزه های 
فناوری نرم و صنایع خالق اعم از انیمیشن، 
گیم، محتــوای دیجیتال، حــوزه تولیدات 
روستایی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد 
می شود. شتاب دهنده استارت آپ )انگلیسی: 
 Startup یــا Seed accelerator
accelerator( یا به اختصار شتاب دهنده، 
از ابتدای کار یک اســتارت آپ یــا مراحل 
 MVP )Minimum پیشــرفته تر مانند
Viable Product( کــه حداقل محصول 
قابل ارائه است یا حتی نسخه دموی محصول، 
آن را تحت پوشــش خود درمی آورد و برای 
ایــن کار از میان شــرکت کنندگان، پس از 
مدتی کوتاه ایــده ای برگزیــده و به عنوان 
اســتارت آپ انتخاب می کند. شتاب دهنده 
یک سازمان منســجم و مشخصی است که 
در آن افراد و تیم های دارای طرح نوآورانه و 
فناورانه را انتخاب کرده و در یک دوره چند 
ماهه به آنها خدماتــی از قبیل فضای کاری 

تجهیز شــده، آموزش، مشــاوره، 
مربی گری، سرمایه اولیه 

و ارتبــاط با شــبکه 
سرمایه گذاران ارائه 
می شود. هر تیمی 
که موفق به اتمام 

دوره شتابدهی شود، تبدیل به شرکتی نوپا 
می شود که شــتاب دهنده به ازای خدمات 
ارائه شــده، درصدی از ســهام آن شرکت 
نوپا را از آن خــود می کند. بر این اســاس 
شــتاب دهنده ها حلقه واســط بین کسب 
 و کارهــای نوپا و ســرمایه گذاران جســور 

هستند. 

تعریف شتاب دهنده
دنیای امروز، دنیای کارآفرینان است. دنیای 
افراد خوشفکر با دیدگاه های منحصربه فرد، 
انرژی و پشــتکار زیــاد و عــزم جدی که 
می خواهنــد از طریق اجرایــی کردن ایده 
های نوآورانه شــان دنیا را به چیزی بهتر از 
آنچه هســت تغییر دهند. این کارآفرینان 
به فضای فیزیکی، فکــری و فرهنگی برای 
پرورش و حمایت از استارتاپ های نوآورانه 
شان از روزهای اولیه شــکل گیری شان تا 
رســیدن به اهــداف و برنامه هایشــان در 
کوتاه مدت و همچنین کمک به تبدیل آن 
ها به شــرکت های بــزرگ و تعیین کننده 
در بازارهایشــان در بلندمــدت، نیاز دارند.

شتابدهنده )Accelerator( یک ساختار 
منسجم و مشخص در جهت حمایت و توسعه 
کارآفرینی نوآورانه و دانش بنیان است که با 

هدف ارائه موارد زیر ایجاد می شود:

کمک به کوتاه کــردن روندهای
 راه اندازی و توسعه یک کسب و کار نوپا

کمک در جهت باال بردن کیفیت محصوالت 
و خدمات، و ثبات مالی کسب و کار نوپا

آموزش و پرورش استارت آپ های پذیرش 
شده به صورت 

موازی و گروهی به این دلیل که در زمان های 
مشخصی گروه های استارت آپی وارد و خارج 
می شوند )بر خالف مدل مراکز رشد که یک 

یک و به صورت موردی عمل می کنند(
مشارکت در فرایند فشرده توسعه کسب و کار 

نوپا برای یک مدت محدود )حداکثر ۶ ماه(
دارا بودن یک ســیالبس آموزشی کسب و 

کارمحور
ارائه مربی گری و یا منتورینگ و راهنمایی و 
مشاوره از کارآفرینان پیشکسوت و باتجربه 

به کارآفرینان
افزون بر اینها، )نه همه( شــتابدهنده ها، با 

ویژگی های زیر متمایز می شوند:
فرایند انتخاب، و داوری بسیار رقابتی

ارائه سرمایه اولیه
معرفــی کارآفرینــان به ســرمایه گذاران 

احتمالی
بازه زمانی ۳ تا ۴ ماهه

همــراه  مشــترک  کاری  فضــای 
بــا کمــک و کاهــش قیمــت بــرای 
 دسترســی به زیــر ســاخت ها و خدمات

 اداری

حمایت استاندار اصفهان از فوالد مبارکه و تاکید بر توسعه و حفظ اقتدار این شرکت

واکنش وکیل اتحادیه کسب وکارهاي مجازي 
به نظارت شهرداري بر تاکسي هاي اینترنتي:
 احتماال تاكسي هاي اینترنتي نابود مي شوند

وکیل اتحادیه کسب وکارهاي مجازي درباره خبر 
نظارت شهرداري بر تاکسي هاي اینترنتي گفت: 
با توجه به اینکه تکالیف مورد نظر شهرداري علیه 
این اشخاص مستقیما در کســب وکار آنها موثر 
بوده و احتماال موجب نابودي این صنف مي شود، 
باید برابر قانون از تدوین و ابالغ هرگونه مصوبه اي 
که مغایر حقوق کســب وکارها باشد، جلوگیري 
شود. شهرداري تهران در ابتداي هفته خبر داد که 
تاکسي هاي آنالین از میانه هفته بعد تحت نظارت 
شهرداري قرار مي گیرند، اما این اقدام با مخالفت 
جدي فعاالن این صنف از جمله اسنپ، تپ سي و 
اتحادیه مربوطه روبه رو است. محمد رحماني، وکیل 
اتحادیه کشوري کســب وکارهاي مجازي درباره 
تصمیم شهرداري تهران ابتدا به پیشینه این بحث 
پرداخت و گفت: چند سال ارائه دهندگان خدمات 
مجازي جابه جایي هوشــمند )موسوم به تاکسي 
آنالین ( فعالیت خود را شــروع کردند، بنابر قانون 
نظام صنفي که کامل ترین قانون در حوزه فعالیت 
کسب وکارها در ایران است، این اشخاص با مجوز از 
اتحادیه فناوران رایانه، اتاق اصناف و در نهایت و پس 
از تشکیل اتحادیه کشوري کسب وکارهاي فضاي 
مجازي، از اتحادیه مذکور اقدام به ارائه خدمات به 
مسافران کردند. رحماني درباره مطالبه عوارض از 
سوي شهرداري گفت: در دستورالعمل ما درباره 
مسائل مهمي مانند شرایط کاربران راننده، وسایل 
نقلیه، اطالعات محرمانه در دست شرکت ها، مرجع 
رسیدگي به اختالفات و غیره بحث کردیم، بنابراین 
در این خصوص آنچه که داراي اهمیت است موضوع 
طرح شده از سوي شهرداري مبني بر وصول عوارض 
یا به تعبیر دیگري هزینه خدمات شــهري است. 
بنا به ادعاي شهرداري این اشخاص باید بین ۲ تا 
8 درصد از درآمد کل راننده و خودشــان را در هر 
سفر به شهرداري پرداخت کنند در حالي که این 
ادعا نه مستند به قانون اســت و نه هیچ تکلیفي 
بر شــرکت ها وجود دارد. همچنین بنابر ماده ۵۰ 
قانون مالیات هاي مستقیم از اشخاصي که اقدام 
به پرداخت ارزش افزوده مي کنند هیچ مبلغي اعم 
از عوارض و غیره حتي توافقي قابل وصول نیست. 

خبر نکات  مديريتي

مدیران تصادفي کساني هســتند که به یک تصادف، 
به پست مدیریت رسیده اند. مستقل از اینکه مدیران 
تصادفي با چه فرایندي در این موقعیت قرار مي گیرند، 
ویژگي مشترک آنها این اســت که: در موقعیتي قرار 
گرفته اند که بــه آن تعلق ندارند. مدیــران تصادفي، 
بیشتر کارکنان سازمان را »تهدید« مي دانند و همواره 
احساس مي کنند همه درصدد هستند جایگاه آنها را 
تصاحب کنند. مدیران تصادفي، تصمیم هاي پراکنده  
مي گیرند و روند یکساني در تصمیم هاي آنها مشاهده 
نمي شود. گاه براي یک بخش به طرز گسترده اي هزینه 
مي کنند و گاه براي مدت طوالني، سرمایه گذاري براي 
یک واحد را فراموش مي کنند. مدیران تصادفي بسیار 
دهن بین هســتند. از آنجا که آنها تخصصي در حوزه 

مدیریت خود ندارند، معموال نظرشــان، نظر آخرین 
فردي است که از اتاقشان خارج شــده است. مدیران 
تصادفي، تصمیم هاي تکانشي مي گیرند. به سادگي افراد 
را جذب یا اخراج کرده و گاه به سادگي ارتقا یا تضعیف 
مي کنند. آنها استراتژي بلندمدت ندارند و تصمیم هاي 
آنها غیرقابل پیش بیني اســت. مدیــران تصادفي به 
نظام جاسوسي بسیار عالقه مند هستند. آنها ترجیح 
مي دهند هر یک از کارمندان، مدام اطالعاتي از سایر 
کارمندان را براي آنها افشا کنند و حتي حاضرند سازمان 
را چاق تر کنند تا مطمئن باشــند به ازای هر کارمند، 
یک ناظر وجود دارد. مدیران تصادفي، معیار انتخاب 
اطرافیان خود را »وفاداري« مي دانند و نه »تخصص«؛ 
چراکه وجود نیروي متخصص، وجود آنها را زیر سوال 

مي برد، اما وجود متعهدان بي تخصص، مي تواند چتر 
حمایتي مطمئن براي آنها باشــد. مدیران تصادفي، 
تشنه عنوان، مدرک، تقدیرنامه و... هستند و هزینه هاي 
جدي براي خریداري این نوع اسناد پرداخت مي کنند. 
مدیران تصادفي، ســازمان را محل تفریح مي دانند و 
نه محل کسب و کار. به همین دلیل گاه کارمنداني را 
در اطراف شان مي بیني که هرگز نمي تواني توانمندي 
خاصي در آنها یافته یا دلیــل خاصي براي حضور آنها 
بیابي. مدیران تصادفي از کارکنان رده پایین تر فاصله 
گرفته و خود را ایزوله مي کنند. چون درک چنداني از 
وضعیت سازمان، مشکالت، دغدغه ها و... ندارند و عمال 
زبان مشترکي بین آنها و کارکنان وجود ندارد. مدیران 

تصادفي از جلسات متعدد استقبال مي کنند. 
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سرمایه گذاري صندوق نوآوري در طرح هاي فناورانه 
تا چهار برابر سرمایه اوليه

معاون ارتباطات و بین الملل صندوق نوآوري و شکوفایي گفت: به تازگي این صندوق در 
حوزه سرمایه گذاري، برنامه هاي جدیدي را در دستور کار خود قرار داده ، به گونه اي که تا 
چهار برابر سرمایه اولیه در طرح هاي فناورانه سرمایه گذاري مي کند. به گزارش صندوق 
نوآوري و شکوفایي، معاون ارتباطات و بین الملل و نیز معاون تسهیالت و تجاري سازي 
صندوق نوآوري و شکوفایي در حاشیه برپایي پاویون ملي ایران در نمایشگاه بین المللي 
بازسازي سوریه، با سفیر ایران در ســوریه دیدار و پیرامون نحوه حضور شرکت هاي 
دانش بنیان و فناور در این نمایشگاه گفتگو کردند. در این دیدار یاسر عرب نیا معاون 
ارتباطات و بین الملل صندوق نوآوري و شکوفایي با بیان اینکه هدف صندوق نوآوري 
توسعه کسب وکار شرکت هاي دانش بنیان است، افزود: صندوق در راستاي حمایت از 
شرکت هاي دانش بنیان از قراردادهاي شرکت هاي ایراني با طرف هاي خارجي که در 
نمایشگاه هاي بین المللي منعقد مي شود به صورت ویژه حمایت مي کند تا اطمینان 
طرف خارجي براي همکاري با شرکت هاي داخلي جلب شود. وي ادامه داد: اخیرا نیز 
در حوزه سرمایه گذاري، برنامه هایي را در دستور کار قرار داده ایم، به گونه اي که تا چهار 
برابر سرمایه اولیه در طرح هاي فناورانه سرمایه گذاري مي کنیم. به گفته وي، صندوق 
نوآوري و شکوفایي طي یک سال گذشته در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به 
شرکت هاي دانش بنیان و واحدهاي فناور اختصاص داده است. وي با ابراز امیدواري 
نسبت به اینکه بحث صادرات محصوالت شرکت هاي دانش بنیان با همکاري صندوق 
نوآوري و شــکوفایي، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه هاي متولي این امر با جدیت 
باید دنبال شود، گفت: صندوق نوآوري از شرکت هایي که صادرات دارند حمایت ویژه 
مي کند، هدف ما این است که شــرکت هاي دانش بنیان هیچ گونه دغدغه مالي براي 
اجراي طرح هاي نوآورانه و فناورانه خود نداشته باشند. عرب نیا در رابطه با فعالیت هاي 
این صندوق گفت: صندوق نوآوري و شکوفایي به تمامي شرکت هاي دانش بنیان که 
فعالیت هاي نوآورانه انجام مي دهند تسهیالتي ارائه مي کند و در این حوزه مشارکت 
فعاالنه دارد. معاون ارتباطات و بین الملل صندوق نوآوري و شکوفایي با اشاره به اینکه 
رئیس جمهور، پنج نفر از وزرا و معاون علمي و فناوري ریاست جمهوري از اعضاي هیات 
امناي صندوق نوآوري و شکوفایي هستند، گفت: این صندوق با سه هزار میلیارد تومان 
سرمایه اولیه اي که در اختیار داشت فعالیت خود را آغاز کرد، این صندوق سعي دارد 
با استفاده از این سرمایه در راستاي فعالیت هاي توسعه اي از شرکت هاي دانش بنیان 
حمایت کرده و کسب و کار این شرکت ها را توسعه بخشد. وي با اشاره به اینکه بحث 
ارائه تسهیالت به شرکت هاي دانش بنیان و واحدهاي فناور از جمله کارکردهاي اصلي 
صندوق نوآوري و شکوفایي است، بیان کرد: ما در کنار بحث تسهیالت، مسائلي همچون 
توسعه بازار را با اعطاي تسهیالت قرض الحسنه براي خرید محصوالت دانش بنیان در 
دستور کار داریم، همچنین از حضور شرکت هاي دانش بنیان در نمایشگاه هاي داخلي و 
بین المللي در قالب برپایي غرفه یا اعزام به همراه هیات هاي تجاري به صورت بالعوض 
حمایت مي کنیم. همچنین در این دیدار رضا قرباني، معاون تسهیالت و تجاري سازي 
صندوق نوآوري با بیان اینکه فناوري هاي جدیدي که روي آن کار مي شود، نیازمند 
معرفي و شرح پیرامون آن است، گفت: در این زمینه دست اندرکاران و ذي نفعان این 

حوزه باید گردهم بیایند و پیرامون آن بحث و گفتگو کنند.

خبر

تبليغات 
خالق

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
W

W
W

.K
A

S
B

O
K

A
R

N
E

W
S

.IR
ت: 

سای
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يک

رون
کت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   1
73

ه 4
مار

 | ش
تم

 هف
ال

| س
13

98
اه 

ر م
ریو

شه
 3

1 |
به

شن
یک

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دی

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزی

ت
W

W
W

.K
A

S
B

O
K

A
R

N
E

W
S

.IR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آی

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ایگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

تا  پایان  سال

۱۲ شتاب دهنده در حوزه فناوری های نرم و صنايع خالق ايجاد می شود
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