


اقتصاد2
ایران وجهان

بانک مسکن بانک اصلی عامل اجرای 
طرح اقدام ملی مسکن در کشور است

طرح اقدام ملی مسکن در دستور کار هیأت دولت 
و وزارت راه و شهر سازی است وبیش از 400هزار 
واحد به بانک اعالم شده است ،که امکان افزایش تا 
700هزار واحد وجود دارد. در مراسم تکریم مدیر 
سابق و معارفه مدیر جدید شعب استان کرمان که 
با حضور مدیر عامل بانک  برگزارشــد. ابوالقاسم 
رحیمی انارکی مدیر عامل بانک با بیان این مطلب 
از آمادگی بانک مسکن برای اجرای این طرح خبر 
داد. رحیمی انارکی برنامــه بعدی را افزایش بهره 
وری در کل سطوح فعالیت های بانک عنوان کرد 
و گفت: این امر با شدت و جدیت بیشتری پیگیری 
خواهد شد و برنامه های جدیدی را در این حوزه در 

دستور کار داریم.

پیشرفت عملیات ساخت مدرسه توسط 
بانک پاسارگاد در استان خوزستان

بانک پاســارگاد در راســتای ایفای رســالت های 
اجتماعی خود، عملیات ســاخت 4 مدرســه در 
مناطق سیل زده استان خوزستان را آغاز کرده بود 
که با پیشرفت بسیار خوبی در حال پیگیری است. به 
گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، به دنبال وقوع 
حادثه سیل در برخی از مناطق کشور، بانک پاسارگاد 
برنامه اساسی خود در ســال جاری را مشارکت در 
ساخت مدرســه در این نواحی و اختصاص بودجه 
تبلیغاتی بانک بــه این امر خطیر، اعــالم کرد. به 
دنبال این تصمیم، عملیات ساخت چند مدرسه در 
استان های گلستان، خوزستان و لرستان آغاز شد که 

با سرعت قابل قبولی در حال اجرا است.

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران 
تشریح کرد

ساز وکار اعطای اعتبار خریدار 
به طرف خارجی

بانک توســعه صادرات یکی از معدود بانک هایی 
است که ساز و کار اعتبار خریدار را عملیاتی کرده 
و تا کنون پروژه های مختلفی را در این قالب مورد 
حمایت قرار داده اســت. به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه صادرات، دکتر علی صالح آبادی در 
خصوص چالش های استفاده از تسهیالت اعتبار 
خریدار با ضمانت دولــت خارجی گفت: در اعتبار 
خریدار، متعهد بازپرداخت، طرف خارجی است؛ در 
حالیکه در اعتبار فروشنده، دریافت کننده تسهیالت 
یک کنسرسیوم ایرانی است که تعهد بازپرداخت را 
نیز بر عهده می گیرد. وی با بیان اینکه فرایند اعتبار 
فروشنده بدون هیچ مشکلی قابل انجام است گفت: 
در اعتبارخریدار در واقع، خریدار خارجی متعهد 
بازپرداخت است ؛ از راهکارها اطمینان از بازپرداخت، 
ســاز و کار تضمین دولتی و تضمین بانکی است. 
دراین فرایند بانک خارجی بــا دریافت ضمانت از 
بخش خصوصی خارجــی، بازپرداخت خریدار را 
ضمانت می کند و این کار مستلزم برقراری روابط 

کارگزاری با بانک های خارجی است.

میزان رضایت جامعه هدف از 
معیارهای ارزیابی عملکرد در 

بانک توسعه تعاون است
امیر هوشــنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک 
توســعه تعاون: میزان رضایت جامعــه هدف از 
معیارهای ارزیابی عملکرد بانک توسعه تعاون است.
وی تصریح کرد: ازآنجایی که مدیران ارشــد بانک 
برای پیشبرد طرح های ملی و توسعه ای امکانات 
بانک را متمرکز بر نقاط هدف این طرح ها می نمایند 
و تصمیمات را در جهــت تحقق اهداف اجتماعی 
و اقتصادی دولت اعمال می نماینــد، آثار و منافع 
اجتماعی حاصل شــده از این طرح ها نیز محاسبه 
گردیده و در عملکرد واحدهای استانی مورد لحاظ 

قرار می گیرد.

همزمان با راه اندازی سامانه پیامکی »معبر« 
اعالم شد

مناسب سازی فضای بانک ها 
برای تردد معلوالن

همزمان با راه اندازی ســامانه پیامکــی معبر، بر 
ضرورت مناسب سازی فضاهای شهری برای تردد 
معلوالن از جمله امکان تردد آسان آنها به بانک ها 

تاکید شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن-
هیبنا، براســاس تفاهم به عمل آمده بین وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین ســازمان 
بهزیستی کشور برخی از ارگان ها، نهادها، سازمان 
ها و وزارتخانه های کشــور مکلف شدند نسبت به 
مناسب سازی فضاهای شهری و عمومی به منظور 
تردد آسان و ایمن شهروندان دارای معلولیت اقدام 

کنند.
در این میان مناسب سازی فضاهای مربوط به شعب 

بانک های کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
قرار است با این اقدام نه تنها محیط و اماکن عمومی 
محل تردد افراد دارای معلولیت مناسب سازی  شود 
بلکه از طریق راه اندازی سامانه پیامکی »معبر« در 
ارتباط با مناسب سازی اماکن عمومی محل تردد 
معلوالن، شهروندان بتوانند پیشنهادات،انتقادات 

و نظرات خود را در این باره اعالم کنند.

بانک ها

حســن روحانی  در نشست 
خبــری اظهــار کــرد: از 
 ۹۸ ســال  اردیبهشــت 
شــاخص های ما درست تر 
شدند. تورم نقطه به نقطه ما 
از ۵۲ درصد به ۳4 درصد رسیده است. بنابراین طی این 
چند ماه تورم نقطه به نقطه ما کاهش پیدا کرده است. 
پیش بینی های ما این است که تا پایان سال روند کاهشی 
خود را طی می کند. وی ادامــه داد: در تورم ۱۲ ماهه 
حرکت کمی کندتر است، اما با یک تاخیری از تورم نقطه 
به نقطه تبعیت می کند. پیش بینی ما این است در شش  

ماه اول سال رشد اقتصادی ما مثبت خواهد بود.

اشتغال در تابستان امســال رکورد بسیار 
خوبی به جای گذاشت

روحانی با بیان اینکه اشتغال در تابستان امسال رکورد 
بسیار خوبی به جای گذاشت، گفت: در تابستان امسال 
نسبت به سال گذشته بیکاری به ده و نیم درصد کاهش 
پیدا کرده است و این به معنای موفقیت ایران در بخش 

اقتصادی است.

حدود ۴۰ درصد ارزش پول ملی افزایش پیدا 
کرده است

وی ادامه داد: شــرایط اقتصادی مناسب تری نسبت به 
گذشته در صادرات و واردات داریم. تراز ما گرچه در شش 
ماه مثبت نیست، اما نسبت به شش ماه سال گذشته بهتر 
است و در مسیر درستی است. نرخ ارز از پارسال به امسال 
به ســمت تعادل حرکت کرده و روند کاهشی داشته و 
طبق آمار بانک مرکزی حدود 40 درصد ارزش پول ملی 

افزایش پیدا کرده است.
روحانی گفت: همه آمارها به  ما می گوید که  در مسیر 
آرامش اقتصادی در حرکت هستیم، البته دولت انتظار 

بیشتری داشت که بتواند به مردم بیشتر کمک کند.

از لحاظ سیاسی و اقتصادی شکست نخورده ایم
وی ادامه داد: از لحاظ سیاسی و بین المللی جمهوری 
اسالمی شــرایط بســیار قوی و محکم تری دارد و در 
ســازمان ملل هم برای ما کاماًل روشــن بــود و همه 
کشورهای دنیا اذعان داشتند که ایران از سال قبل قوی 
تر است. و همه ایســتادگی و مقاومت ایران را تحسین 

می کردند.
روحانی خاطرنشان کرد: البته ۱۸ ماه سختی پشت سر 

گذاشته شد و شــرایط خوبی برای مردم نبود و فشارها 
مخصوصا به کسانی که درآمد ثابتی داشتند بیشتر وارد 
می شــد اما این کار عظیم دولت بود که در این ۱۸ ماه 
شــاخص های اقتصادی را علیرغم فشارهای سنگین 

اقتصادی خارجی برگرداند.
رییس جمهور تصریح کرد: امروز مــا می توانیم به این 
موضوع تکیه کنیــم که از لحاظ سیاســی و اقتصادی 
شکســت نخورده ایم و از این لحاظ راه گذشته را ادامه 
دادیم و تالش مان این اســت که دولت شرایط را برای 

زندگی مردم برگرداند به قبل از این ۱۸ ماه.

سه کشور اروپایی نتوانستند به قول های 
خود عمل کنند

وی با اشاره به پنج کشور باقی مانده در توافق برجام گفت: 
روابط ما با چین و روسیه خوب است اما سه کشور اروپایی 
به قول های خود نتوانستند عمل کنند. اقدامات ایران اتکا 
به ملت ایران و در قدم بعدی کاهش تعهداتش بوده است. 
از اردیبهشت امسال کاهش تعهدات را انجام دادیم. بعد 
آب سنگین را اعالم کردیم. در این دو ماه ضمن مذاکرات 
با اروپا به نتیجه نرسیدیم، مرحله دوم را با افزایش غنی 
سازی آغاز کردیم و اعالم کردیم زمان بندی برجامی را 

انجام نمی دهیم.
روحانی در همین راســتا ادامه داد: آی ار دو و شــش و 
هشــت ما هم امروز کار می کند. آی آر هفت و نه ما هم 
کار می کند به زودی. به نظر من گام سوم اقدام خوبی 
است که ایران آغاز کرده است. اگر در این میان برگردند 

ما هم بر می گردیم به توافقات، اگر نه ما این روند را ادامه 
می دهیم.

برنامه ریزی ما این است که در سال ۹۹ بودجه 
به نفت تکیه نداشته باشد

روحانی درباره برنامه ریزی برای عدم اتکای به نفت در 
بودجه ، گفت: موضوع بودجه در ســال ۹۸ بسیار مهم 
است که این چندماه را چگونه بگذرانیم. همه شاخص ها 
را مثبت کرده ایم اما در بودجه مشکالتی داریم که باید 
تامین منبع شوند. وی افزود: در بخش بودجه بحرانی البته 
وضعیت بهتری داریم و همه یارانه ها و حقوق را سر وقت 
پرداخت کرده ایم حتی اوراقی که داده ایم هم پولش سر 
موقع پرداخت شده است. ما باید بودجه جاری را از درآمد 
نفتی جدا کنیم ولی جدا کردن این دوقلو نیازمند جراحی 

دقیقی است که هر دو زنده بمانند که کار سختی است.
رییس جمهور خاطرنشان کرد :ما االن مشغول همین کار 
هستیم اما تاکید می کنم که سخت است چنین کاری را 
در شرایطی انجام داد که این همه سال وابستگی به نفت 

وجود داشته است.
وی افزود: ما باید خصوصی سازی را سریع تر دقیقتر و 
حساب شده تر پیش بگیریم. معافیت های مالیاتی هم 
باید کم شــود و پایه مالیاتی هم افزایش یابد. صادرات 
ما هم باید در بخش غیر نفتی افزایش یابد و همه برنامه 
ریزی این است که در سال ۹۹ بودجه به نفت تکیه نداشته 
باشد. تا زمان رســیدن بودجه به مجلس هم ان شاءاهلل 

تالش مان به نتیجه می رسد.

هر زمان منافع ملت ایران تامین می شود وارد 
مذاکره می شوم

رییس جمهور در ادامه این نشست خبری درباره دور 
شــدن از اهداف انتخاباتی و وعده های مطرح شــده، 
تاکید کرد: آنچه ما به مردم وعده کردیم، همان بود که 
می خواستند و در انتخابات به آن اشاره می کردند اما 
در شــرایطی ما این را مطرح کردیم که برجام شرایط 
اقتصادی ما را بهتر کرده بود و در ســال بعد از برجام 
باالترین رشد اقتصادی جهان را داشتیم و شرایط منطقه 
هم آرام بود و داعش از میان رفته بود. وی افزود: آنچه من 
به مردم وعده دادم این بود که ما تمام تالش خود را می 
کنیم که برجام از جانب ایران لغو نشود و گفتم ما تالش 
می کنیم که شرایط اقتصادی مردم بهبود یابد، اما نمی 
دانستم که عده ای بی خرد در ســال ۹۶ ماجرایی راه 
می اندازند که بعد از آن دشمن هم از آنها سوءاستفاده 
کند و روی آن مانور  دهد و آن حد از تحریم ها علیه ما 

وضع شود.

نمی خواهیم قیمت سوخت را باال ببریم
روحانــی همچنین در پاســخ به پرســش خبرنگار 
صداوسیما درباره راهکار دولت برای جبران کسری 
بودجه، اظهــار کرد: باید متکی به نفت نباشــیم. در 
زمینه اوراق ما فرصت خوبی داریــم و دولت فروش 
اوراق را هم به زودی شروع می کند. فروش سهام هم 
موضوع مهمی اســت که کارش شروع شده ولی باید 

سرعت بیشتری یابد.
وی افزود: در مورد موضوع قیمت سوخت هم باید تصمیم 
گیری نهایی انجام شود، اما به این معنا نیست که بخواهیم 
به مردم فشار آوریم ما نمی خواهیم که قیمت سوخت را 
باال ببریم. این کار نه برای مردم قابل قبول است، نه ما می 
خواهیم چنین کاری کنیم. اما هر مقدار پول هم که از 

قیمت سوخت حاصل شود باید به مردم برگردد.
وی افزود :یعنی اگر ما هروقت هر مقدار به قیمت سوخت 
اضافه شود آن را به مردم باز می گردانیم و به بودجه برنمی 
گردد. همچنین ما باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، ما 
باید در این شرایط برای موضوع سوخت راه حل مناسب 
را پیدا کنیم که همکاری سه قوه را می طلبد هرچند که 
کار دولت است و در این زمینه نظرات سه قوه به رهبری 

اعالم شده و منتظر اعالم نظر ایشان هم هستیم.
رییس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: در مورد خام 
فروشی هم االن به حداقل رســیده این کار البته باید 
متوقف شود ولی نه به این معنا که حضور ما در بازار انرژی 
جهان تعطیل شــود چراکه این نشان قدرت ما است ما 

نباید چاه های نفت مان را ببندیم و نفت را نفروشیم.

روحانی:  برنامه ریزی ما این است که در سال ۹۹ بودجه  به نفت تکیه نداشته باشد
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تورم نقطه به نقطه از ۵۲ درصد به ۳۴ درصد رسیده است

رئیس کل بانک مرکزی؛
 شاهد ثبات در بازار هستیم

پنجاه و ششمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
تهران با حضور رییس کل بانــک مرکزی در محل 
استانداری تهران برگزار شــد. عبدالناصر همتی با 
مرور شرایط ویژه کشور به دلیل اعمال تحریم های 
ناعادالنه گفت: علیرغم فشار حداکثری دشمنان، 
خوشبختانه با همت و تالش مجموعه دولت و اقدامات 
بانک مرکزی ثبات نسبی در بازار ارز و اقتصاد کشور 
ایجاد شده اســت. وی افزود: اگرچه این اقدامات در 
شرایط فعلی حائز اهمیت است لکین نباید به این 
حد قائل شویم و الزم است تالش ها مضاعف تر شود.

جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان 
تهران با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشت مردم 
خصوصا اقشار دارای حقوق ثابت و با درآمد پایین 
و ارتقای فضای کســب و کار از اولویت های بانک 
مرکزی است گفت: به دلیل تحریم های امریکا، 
منابع ارزی کشور نیازمند مدیریت صحیح  است 
و باید با اتخاذ تصمیم های مناسب منابع محدود 
ارزی کشور در محل هایی هزینه شود که بیشترین 

کارایی و بهره وری را دارد.
رییس شــورای پول و اعتبار خواستار ارایه برنامه 
های مدون و کارشناســی در انجــام پروژه های 
اقتصادی شد و گفت: انجام کارهای کارشناسی 
قبل از تدوین پروژه ها از الزامات است ضمن آنکه 
تشــکیل کارگروه ویژه پیگیری مصوبات ستاد 
اقتصاد مقاومتی و تعیین کارشــناس مسلط به 
موضوعات در بانک مرکزی در پیگیری و پیشبرد 
پروژه ها بسیار مفید خواهد بود. رییس کل بانک 
مرکزی با اشــاره به انتظارات و توقعات فراوان از 
سیستم بانکی تاکید کرد: شرایط کشور ویژه است و 
منابع سیستم بانکی باید به صورت صحیح و بهینه 
تخصیص یابد و همچنین انتظارات از نظام بانکی 

منطبق با واقعیت و شرایط کنونی اقتصاد باشد.
همتی کنترل نقدینگی را از اهم سیاســت های 
بانک مرکزی برشمرد و گفت: کنترل نقدینگی از 
سیاست های اصلی و ویژه بانک مرکزی است چرا 
که با مدیریت این موضوع به طبع تورم نیز کنترل و 

شرایط معیشتی نیز بهبود می یابد.
جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان 
تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع 
بازگشــت ارز حاصل از صادارت پرداخت و گفت: 
اکنون ابزار مهم تجارت خارجی کشــور صادارت 
غیرنفتی اســت و ارز حاصل از صادرات به خوبی 
درسامانه نیما عرضه می شود. همتی موضوع بدهی 
به بانک ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: بدهی به 
بانک در واقع بدهی به مردم است چرا که منابع بانک 
ها از سپرده های مردمی تامین می شود و الزم است 
بدهکاران بانکی در ایفای تعهدات خود مسئوالنه 
عمل نمایند. در این جلسه همچنین رییس کل 
بانک مرکزی به موضوعات چک های برگشتی و 
سازوکار ارزیابی وثائق بانکی پرداخت و اصالحاتی 

در این زمینه ها را الزم و ضروری دانست.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون: 
افزایش بهره وری نیروی انسانی از 

عوامل مهم موفقیت سازمانی است
عباس نجفی عضــو هیات مدیره بانک توســعه 
تعاون در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب 
استان مازندران که صبح امروز به منظور بررسی و 
سنجش میزان کارایی، اثربخشی و تحقق کمی و 
کیفی عملکرد با توجه به برنامه ابالغی سال ۹۸ در 
محل ساختمان ستادی میرداماد این بانک برگزار 
شد گفت: شناسایی مشتریان، آگاهی به نیازهای 
بانکی تعاونی ها و کارآفرینان، تجهیز و تخصیص 
بهینه منابع، صدور ضمانت نامه، تخصیص بهینه 
ابزارهای الکترونیک از مهمترین تکالیف واحدهای 
استانی و شعب می باشد که سطح مناسب بهره وری 
نیروی انسانی منجر به انجام بهینه این فعالیت های 

تخصصی می گردد.

امضای تفاهمنامه همکاری بین ستاد 
نانو و بانک توسعه صادرات ایران

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و بانک توسعه صادرات 
ایران برای حمایت و تقویت توان صادراتی شرکت 
های دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 
دکتر علی صالح آبادی ضمن تاکید بر اهمیت رشد 
شرکت های دانش بنیان و فناور گفت: این تفاهم نامه 
در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱404 
مبنی بر بهره گیری از فناوری های نوین و حمایت از 
شرکت ها و موسسات دانش بنیان به منظور توسعه 
همه جانبه اقتصاد کشور به امضا رسید. صالح آبادی 
گفت: همچنین بانک به منظور بررسی صالحیت و 
اعتبار سنجی شرکت های دانش بنیان معرفی شده از 

سوی ستاد، همکاری الزم را انجام می دهد.

خبر
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معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی دســتگاه ها در 
صدور مجوزهای الکترونیکی کــم کار بوده اند، گفت: 
وزارت بهداشت و علوم، سازمان برنامه، سازمان اداری 

و شهرداری ها از جمله این نهادها بوده اند.
محمدعلی دهقان دهنوی در نشستی خبری با بیان 
اینکه سال ۹7 یکی از سخت ترین سال ها برای کشور 
به شمار می رفت که عمده دلیل آن مباحث تحریمی و 
شرایط سخت اقتصادی بود، اظهار داشت: طبیعتا این 
شرایط سخت اقتصادی بر تولید کنندگان و کسانی که 
رونق تولید را رقم می زنند نیز اثر گذاشت به طوری که 
جایگاه رقابت پذیری ایران در بین ۱4۱ کشور جهان 
از ۸۹ به ۹۹ تنزل پیدا کرد. معاون امور اقتصادی وزیر 
امور اقتصادی و دارایی افزود: متاسفانه شاخص ها و داده 
های برخی از دستگاه های متولی در امر فضای کسب و 
کار مورد تایید بانک جهانی قرار نگرفت و همین امر در 

سال ۹7 شرایط سختی را برایمان رقم زد.  
وی با بیان اینکه خبرهای خوب و امید بخشی از بخش 
تولید به گوش می رسد، گفت: اتاق بازرگانی طی چند 
سال گذشــته آماری را تحت عنوان شاخص فضای 
کسب و کار منتشر می کند؛ درجه بندی این گزارش 
در ۱0 رتبه مشخص شده است که هر چه قدر به عدد 
۱0 نزدیک می شــود وضع وخیم تر می شود. در این 
گزارش آمده است که شــاخص فعالیت کسب و کار 
در کشور در سال ۹۶ برابر رتبه ۵.۶، بهار ۹7 برابر رتبه 
۶.۱۵، تابستان ۹7 برابر رتبه ۶.4، پاییز ۹7 برابر رتبه 
۶.4۸، زمستان ســال ۹7 برابر رتبه ۶.۲7 بوده است. 
آمار نشان دهنده شرایط بد اقتصادی در سال گذشته 
است. دهقان دهنوی تصریح کرد: اما این ارقام در سال 
۹۸ بهبود پیدا کرد به طوری که در بهار ۹۸ این رقم به 

۶.۱7 و در تابستان به رتبه ۶.07 رسید.

ضعف همکاری برخی دستگاه ها در سهولت 
استعالم و صدور الکترونیکی مجوزها

معاون وزیر اقتصاد از ضعف همکاری برخی دستگاه در 

سهولت استعالم و صدور مجوزهای الکترونیکی خبر داد 
و گفت: برخی نهادها اگر صدور پروانه ها و استعالم های 
خود را در سامانه سام پایه گذاری کنند قطعا شفافیت 
حکمفرما می شود. وی ادامه داد: وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
سازمان برنامه و بودجه کشور، شهرداری های کل کشور 
و سازمان اداری و امور استخدامی از جمله دستگاه هایی 

هستند که در پایه گذاری اطالعات ضعف دارند.
وی در ادامه به صدور کد »یکتا« برای صدور مجوزها در 
آینده خبر داد و گفت: به شکل مستمر به دنبال بهبود 
فضای کسب و کار هستیم؛ تاکنون یک میلیون و ۲00 
هزار استعالم در سامانه ملی »مجوزهای کسب و کار«، 
درج و ۲۶۹ هزار درخواســت مجوز شده که ۱۱۱ هزار 
مورد صادر شده است. دهقان دهنوی با بیان اینکه برای 
امسال یک اقدام ضربتی برای بهبود فضای کسب و کار 
در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به 
اینکه گمرک و ســازمان امور مالیاتی، محل مراجعات 
بسیار زیادی از سوی مردم است، با استقرار تیمی در این 
دو بخش، مشکالت مردم را بررسی و جمع بندی را در 
قالب دو دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رؤسای 
این دو سازمان ابالغ کردیم. معاون امور اقتصادی وزیر 
اقتصاد با اشاره به اینکه مهلت اجرای این دو بخشنامه ۹0 
روز است، افزود: اولین اقدام در سازمان مالیاتی، بهبود در 
فرآیند ثبت نام مؤدیان بود. همچنین سازمان امور مالیاتی 
باید در بازرسی ها، به اطالعات موجود استناد کند. وی 
ادامه داد: اقدام بعدی، اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات های 
مستقیم بود که در ادارات مختلف، رویه های گوناگونی 
داشت؛ از این رو قرار شد تمامی بخشنامه ها در قالب یک 
شیوه نامه واحد ابالغ شود که البته سازمان امور مالیاتی 
هنوز این شیوه نامه را ارائه نکرده است. دهقان دهنوی 

گفت: اقدام دیگر مربوط به ابالغ بدهی و پرداخت قسطی 
مالیات بود که این مسئله در استان قم و اداره غرب تهران 
در حال انجام است. همچنین آسان سازی مفاصاحساب 
مالیاتی باید به مدت 4۸ ســاعت صورت می گرفت که 
این اقدام انجام شده است بنابراین گواهی ثبت نام ارزش 
افزوده دائمی شده و دیگر نیاز به مراجعات بعدی نیست. 
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد بیان کرد: مورد بعدی، 
تنقیح قوانین بود که تاکنــون ۱۶۹۹ قانون از مجموع 

۱۹۹۲ قانون بررسی شده است.

حذف ۶۰۰ مجوز اضافه کسب و کار
وی در خصوص فعالیت هیئــت مقررات زدایی گفت: 
هیئت مقررات زدایی هر دو هفته، ســه جلسه برگزار 
می کند و تاکنون ۶00 مجوز اضافه در این هیات حذف 
شده است. دهقان دهنوی درباره رشد اقتصادی اظهار 
داشت: هنوز گزارش رســمی از رشد اقتصادی نیمه 
نخست سال دریافت نکرده ایم اما برخی عالئم نشان 
می دهد که نسبت به ســال ۹7 رشد خوبی در بخش 

غیرنفتی خواهیم داشت.

اســتفاده از ارز دیجیتــال در شــبکه 
پرداخت های داخلی ممنوع است

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در 
رابطه با ارزهای دیجیتال اظهار داشت: در حوزه ارزهای 
دیجیتال دو مقوله داریم؛ یکی بحث ماینینگ است که 
فرد دستگاه می آورد و اقدام به معدن کاوی می کند و ارز 
را به دست می آورد. این فعالیت به مثابه صنعت است 
و مالحظات خود را دارد. کســی مخالفتی با تولید ارز 
دیجیتال ندارد. دهقان دهنوی افزود: اگر کسی بخواهد 
از طریق ماینینگ یا خرید، از ارز دیجیتال خود در شبکه 

پرداخت های کشور استفاده کند، با ممنوعیت مواجه 
خواهد شد چرا که این موضوع مرتبط با سیاستگذاری 
پولی کشور است. با توجه به اینکه بانک مرکزی هنوز 
به الگوی مشخصی نرسیده، این ممنوعیت همچنان 
پایدار است. وی به مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: 
وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی مبارزه با پولشویی 
است و باید در این مرکز به صورت کلی، شرایطی که در 
قالب ارزهای دیجیتال مطرح می شود، مورد بررسی 
قرار گیرد. در رابطه با ارزهای دیجیتال باید با دقت اقدام 
شود چرا که این صنعت ماهیتی پویا دارد. وزارت اقتصاد 
آمادگی شنیدن صحبت های فعاالن این حوزه را دارد و 

در صورت نیاز، حمایت خواهد کرد.

در کشور همه چیز علیه استارت آپ ها است
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاســخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه چرا به وضعیت استارت آپ ها رسیدگی 
نمی شود؟ گفت: متأسفانه در کشور ما همه چیز بر علیه 

استارت آپ ها به عنوان بنگاه های کوچک است.
وی بیان کرد: باید قوانین مشخصی تحت عنوان »قوانین 
کسب و کارهای کوچک« داشــته باشیم و مباحثی 
همچون مالیات، قوانیــن کار و تأمین اجتماعی این 
کسب و کارها را جداگانه، بررســی و شرایط آسان و 
عادالنه ای را برقرار کنیــم. دهقان دهنوی همچنین 
درباره برنامه »رونق تولیــد« وزارت اقتصاد گفت: روز 
گذشته پیش نویس برنامه »رونق تولید« تهیه شد و 
امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر برنامه های خود را در 
این حوزه آغاز کنیم. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد 
در رابطه با اینکه تاکنون چه اقدامات ویژه ای برای حذف 
مجوزها انجام شده است، اظهار داشت: رویکرد ما در 
وزارت اقتصاد، حذف مجوزها نیست بلکه ما به دنبال 
تسهیل مجوزها هستیم. وی خاطرنشــان کرد: اگر 
دستگاهی با ما در حوزه بهبود فضای کسب و کار تعامل 
نکند، ما اعالم می کنیم که فعالین کسب و کار، دیگر 

نیازی به گرفتن مجوز مربوطه نخواهند داشت.

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد

تنزل رتبه ایران در شاخص ادراک فساد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه ۲۲ مهر ۹۸ به ۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳ میلیون و ۹۵۵ 

هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۴۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۹۵ دالر و ۵۴ سنت و 
هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۰۵ هزار و ۱۴۱ تومان است.

بانک ها

بازار متشکل ارزی که قرار بود ۲۱مرداد راه اندازی شود، با گذشت ۲ماه از 
موعد مذکور هنوز به نتیجه نرسیده و اگرچه ساختمان آن که در آتش سوزی 
دچار خسارت شد، بازسازی شده؛ اما خبری از آغاز بکار نیست. ، راه اندازی 
بازار متشــکل ارزی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. بر اساس اعالم 
رسمی مدیرعامل این بازار، قرار بود که ۲۱ مردادماه و همزمان با عید قربان، 
این بازار به عنوان محلی برای تبادالت کالن ارزی کشور راه اندازی شود و 
بازار عمده فروشی ارز را شکل دهد تا بساط خرده فروشی های بی ضابطه را 

نیز در حاشیه خود جمع کند. در واقع، بانک مرکزی بازار متشکل ارزی را 
طراحی کرده تا بتواند در قالب آن، بازار ارز را در ســطح کالن ساماندهی 
کند و صرافی هایی را تحت بازار متشکل ارزی ســامان دهد تا بتوانند به 
اندازه مبادالت واقعی خود، در بازار ارز نقش آفرینی کنند. اما از زمان اعالم 
ایجاد این بازار، بارها و بارها راه اندازی آن به تعویق افتاده و درست در زمانی 
که قرار بود این بازار به گام  نهایی راه اندازی نزدیک شود، ساختمان اصلی 
آن دچار حریق شــد. در این میان بانک مرکزی نیز استراتژی سکوت را 

در اطالع رسانی های خود در پیش گرفته و معموال اطالعات را به صورت 
کانالیزه شده و در قالب های مشخصی از جمله صفحه شخصی رئیس کل 
بانک مرکزی در شبکه های اجتماعی یا کانال تلگرامی با اعضای محدود، 
اطالع رسانی می کند.  هنوز مشخص نیست راه اندازی بازار متشکل ارزی 
در چه مرحله ای قرار دارد. یک مقام دست اندرکار در راه اندازی این بازار در 
گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: هنوز هم مشخص نیست که چه زمانی بازار 

متشکل ارزی کارهای خود را عملیاتی کرده و وارد فاز اجرایی می شود.

سر نوشت نامعلوم  بازار متشکل ارزی 
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مدیرعامــل فوالد مبارکــه در جلســۀ ارزیابی 
شــانزدهمین دورۀ جایزۀ ملی کیفیــت ایران 
که از شــانزدهم تا هجدهم مهرماه در شــرکت 
فوالد مبارکه برگزار شــد، با اشــاره بــه این که 
مقوله ارزیابی فرصت مناســبی برای شناسایی 
فرصت ها و تهدیدات اســت اظهار داشــت: در 
حــال حاضر فــوالد مبارکــه از بلــوغ مطلوبی 
برخوردار اســت، به گونه ای که هم اکنون از یک 
بنگاه اقتصادی صنعتی و ســودآوِر صرف خارج 
و در جایگاه ملی بــه بلوغ باالتری نائل شــده و 
 مسئولیت های زیادی در عرصه های اجتماعی و

 محیط زیست بر عهده دارد.
 حمیدرضا عظیمیان، ضمن مقایســۀ شــرکت 
فوالد مبارکه با شــرکت های معتبر بین المللی، 
عنوان کرد: هم اکنون بنگاه های بزرگ اقتصادی 
مســئولیت های اجتماعــی زیــادی بــر عهده 
دارند؛به عنوان نمونه، شــرکت مایکروســافت 
هزینۀ کــودکان ســرطانی را تأمیــن می کند. 
مشــتریان این شــرکت انتظار تولید نرم افزار و 
محصوالتی را دارند که این مســئولیت را جامۀ 
عمــل بپوشــاند و معمــوال این گونــه خدمات 
 خیریه، رضایت مخاطبان و مشــتریان را به نحو 

چشم گیری به همراه دارد.
وی در ادامه افزود: بنگاه فوالد مبارکه ذی نفعان 
متنوعــی دارد و تمام توجــه خود را بــر آن ها 
متمرکز کرده اســت. تمام تالش ما این است که 
ســرمایۀ ذی نفعان را حفظ کنیم و ســود ناشی 
از خدمــات را در زمان مقرر به آن ها برســانیم. 
یکی از ذی نفعان این شــرکت، دولت اســت. ما 
توقعات دولــت را نیز تأمین می کنیــم و از نگاه 
به این ســطح فراتر رفته ایم، به گونــه ای که در 
رفع مشکل آب اســتان، در حوزۀ محیط زیست 
و در موضوع ورزشــگاه نقش جهــان که جوانان 
 بســیار زیادی از خدمات آن منتفع می شوند نیز

 همکاری می کنیم.
مدیرعامل فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کرد: 
این ها نشانگر این نکته اســت که فوالد مبارکه 
بنگاهی معرفی می شــود کــه از افزایش تولید 
و ســوددهی فراتــر رفتــه و بــه بلــوغ فکری 
 و چابکی رســیده و این افتخاری برای کشــور

 است.
وی در ادامــه بر اهمیــت پویا و چابــک بودن 
ســازمان های متعالی تأکید کرد و گفت: فوالد 
مبارکه در حال حاضر، جزو سازمان های پیشرو 
و چابک است و حفظ این مزیت نیز کاری دشوار 
است، چون معموال آفت سازمان های بزرگ این 
اســت که به دلیل تنه و عقبه حجیمی که دارند، 
چابکی خود را از دست می دهند. پس باید تالش 
کنیم که در حوزۀ تصمیم گیری، تصمیم سازی و 

اجرا بتوانیم سازمان چابکی بمانیم.
عظیمیان بر ضرورت فعالیت شبانه روزی در فوالد 
مبارکه تأکید کرد و گفت: همۀ ما ســازمان های 
چابکی را در دنیا دیده ایم که 24 ساعت فعالیت 
می کنند. ما نیز بایــد در فــوالد مبارکه به طور 
شــبانه روزی فعالیت کنیم تا به عنوان الگویی از 

فعالیت شبانه روزی در ایران شناخته شویم.
وی مســئلۀ نــوآوری در شــرکت را امــری 
مهــم بــرای پیشــبرد فعالیت ها برشــمرد و 
گفــت: باید بــه این مســئله توجه ویژه شــود 
کــه یادگیــری و آمــوزش موضــوع مهمی در 
 ســازمان اســت و ما باید ایــن موضــوع را در 

سازمان تقویت کنیم.
مدیرعامــل فوالد مبارکــه در ادامــه، بر توجه 
به تعالی بــا نظر به تنــوع ذی نفعــان تأکید و 
خاطرنشــان کرد: در این زمینه نیز باید اهتمام 
 بیشــتری ورزیده شــود و توجه بــه ذی نفعان

 متوازن و مداوم باشــد. توصیه ای که من همواره 
به همکاران داشته ام این است که ما باید در ارائۀ 
دستاوردهایمان به صورت حرفه ای عمل کنیم و 
توجه به این مسئله به تعالی فرهنگ بنگاه داری 

در کشور نیز کمک می کند.
وی هماهنگ ســازی تصمیمــات در همــۀ 
بخش هــای فــوالد مبارکــه، از باالتریــن تــا 
پایین ترین ردۀ آن  را مســئله ای مهــم ارزیابی 
کرد و گفت: ما نیاز به ســازمان دهی آبشــاری 
داریم که انتقــال تصمیمــات و هماهنگی ها تا 
پایین ترین رده خودش را نشــان بدهد. این امر، 
انسجام در سازمان را تقویت می کند، به گونه ای 
 که مسائل به طور صحیح و دقیق به همۀ الیه های

 سازمان منتقل شود.
وی بســیج را نمــاد موفــق ســازمان دهی 
سیستماتیک در کشــور دانست و افزود: انسجام 
و ســازمان دهی قوی در بســیج به نحو مطلوبی 
وجود دارد، به گونه ای که اگر در شورای مرکزی 
یا سلســله مراتب فرماندهی هر تصمیمی گرفته 
شود در دورافتاده ترین منطقه و پایگاه هم همان 

حرف فرمانده کل را می زنند و این خیلی باارزش 
است که همۀ رده ها خیلی سریع و کامل توجیه 
می شوند و این هم افزایی و ســازمان دهی باعث 

تکامل شرکت فوالد مبارکه می شود.
سید مهدی نقوی معاون تکنولوژی فوالد مبارکه 
نیز در این جلسه ضمن اشــاره به موفقیت های 
فوالد مبارکه نتایج متــوازن در همۀ حوزه های 
مرتبط با ذی نفعان، نتایج افتخارآمیز به دست آمده 
را حاصل تدوین استراتژی ها و برنامه های مناسب 
و مشارکت کارکنان در اجرای پروژه های بهبود 

مختلف برشمرد.
در ادامۀ جلســۀ اختتامیه، دکتر ذاکرزاده ســر 
ارزیاب این ارزیابی به ارائه گزارش خود از فرایند 

ارزیابی صورت گرفته پرداخت.
شــرکت فوالد مبارکه در دورۀ قبل با بیشترین 
امتیــاز موفــق بــه کســب تندیــس بلورین 
برای محصــول قلع اندود گردیــد. نتایج نهایی 
شــانزدهمین دورۀ جایزۀ ملی کیفیت ایران در 
تاریخ هجدهم آبان ماه اعالم خواهد شد و انتظار 
می رود فوالد مبارکه نتایج قابــل قبولی در این 

ارزیابی کسب کند.
جایزۀ ارزیابی هرســاله زیر نظر ســازمان ملی 
استاندارد و انجمن ملی کیفیت ایران و در قالب 

»محصول محور« برگزار شده است.
فوالد مبارکه برای دومین سال پیاپی با محصول 
»قلع انــدود« خود مــورد ارزیابی قــرار گرفت. 
مقدمات فرآینــد ارزیابی از فروردین ماه ســال 
جاری با تشکیل کارگروه های تدوین اظهارنامه 
در حوزه هــای رهبــری و اســتراتژی، تولیــد 
و پشــتیبانی کارکنان، مالی، تأمیــن، فروش و 
بازاریابــی، جامعه و مســئولیت های اجتماعی، 
 تکنولوژی و IT و با مشــارکت بیش از ۱2۰ نفر

 از کارکنان آغاز شد.
 پس از اتمام فرایند خودارزیابی و شناسایی ۸۵ 
پروژۀ بهبــود فرایند، بازدیــد از خطوط تولید با 
حضور پنج نفر از ارزیابــان انجمن ملی کیفیت 

ایران صورت گرفت.

فوالد مبارکه سازمانی موفق در بلوغ فکری، چابکی، نوآوری و انسجام است

حرف هاي هنرمنــدان در پس 
نمايشگاه »سكوت نامحسوس«

۱۵ هنرمند نقاش آثار فیگوراتیو خود را در گالري مژده 
تحت عنوان »ســکوت نامحســوس« در معرض دید 
عالقه مندان به هنر قرار داده اند. گالري مژده این روزها 
میزبان نمایشــگاه آثاري از ۱۵ هنرمند است که شیوه 
کاري آنها ماهیتي فیگوراتیــو دارد. این آثار از پس نگاه 
هنرمندان باتجربه اي خلق شــده که جنبه هاي بصري 
محیط پیراموني خود را با ماهیتي روانشناختي در مقابل 
مخاطبان قرار داده اند. چیزي که در بدو ورود به نمایشگاه 
»سکوت نامحسوس« مخاطب را به چالش دعوت مي کند؛ 
شیوه بیانگري این مجموعه آثار است که مخاطب را در 
تقابل با عنوان نمایشگاه و شیوه بیانگري آثار این هنرمندان 
قرار مي دهد. نیمتنه زني معلق در هوا، شاهزاده اي قجري 
افسون شده در ماهیت مدال ها و نشان ها، مادر و فرزندي 
ایســتاده در خزان با نگاهي به رشته هاي رنگي معلق بر 
درخت ها، مردماني ســرگردان در محیط شهري، زني 
ایســتاده در کنار عکس رادیولوژي و... جملگي آثاري 
هستند که بیانگر نگاه اجتماعي هنرمندان این نمایشگاه 
به محیط پیراموني خود را نشان مي دهند. نگاهي که گاها 
خیالي و حتي طنزگونه، مخاطب را دعوت به دنیاي ذهني 
هنرمند مي کنند. گوناگوني نگاه هنرمندان این نمایشگاه 
نیز بر جنبه هاي زیباشــناختي این مجموعه افزوده تا 
مخاطب در یک بستر کلي با زاوایاي مختلفي از جنبه هاي 
هنري و شیوه بیانگري آثار روبه رو شود. گفتني است در 
نمایشگاه »سکوت نامحسوس« آثاري از علیرضا آدم بکان، 
علیرضا چلیپا، بهنام کامراني، حسین تمجید، لیال ویسمه، 
مسعود کشمیري، مهرداد خطایي، مرتضي خسروي، اوژن 
شیراوژن، سعید احمدزاده، علي خالق، نزار موسوي نیا، 
احسان نصري، داریوش قره زاد و حمیده حجار به نمایش 
درآمده است. این نمایشگاه تا 2۶ مهرماه در گالري مژده به 
نشاني سعادت آباد، عالمه شمالي، خیابان هجدهم شرقي، 

پالك 2۷ میزبان عالقه مندان به هنر است. 

خبر مهارت هاي مديريتي

اين يکي از بزرگ ترين آزمون هاي رهبري است: آيا افراد چيزهاي 
جديد ياد مي گيرند؟ چون اگر اين طور نيست، يعني که آنها در پي 
رشد و توسعه نيستند و اين ممکن است به خاطر زيادي آسان گيرانه 

ن بودن سبك مديريتي شــما باشد. حصول  طمينــا ا
از يادگيري افراد کار ســختي 
نيست. ماهي يك بار از اعضای 
تيم تان بپرسيد: »اين ماه چي 
ياد گرفتي که مــاه پيش بلد 
نبودي؟« اگر جوابي نداشتند، 
اين بار بپرســيد: »ماه ديگه 
دوست داري چي ياد بگيري؟« 
يا »سال آينده مي خواي چه 
مهارتي رو در خودت پرورش 

بدي که بتوني به اهدافت برسي؟« به افراد خود اهداف سختي بدهيد 
که آنها را به چالش بکشد و از محدوده امن شان خارج کند. به آنها 
نشان بدهيد که فکر مي کنيد از عهده آن چالش برخواهند آمد. جالب 

که  اگر از رهبران بپرسيد: »شاخص ترين هدفي اينجاست 
که در زندگي به آن رســيده ايد چه 
بوده؟ سخت بوده يا آسان؟« هميشه 
پاسخ شان »سخت« است. بهترين 
هدف ها آنهايي نيستند که کامال 
در محدوده آســايش شما قرار 
داشته باشند. بهترين اهداف، مغز 
شما را فعال کرده و اکثر فعاليت هاي 
ذهنــي، شــما را در جهت مثبت 

هدايت مي کنند. 

كاركنان تان بايد چيزهاي جديد ياد بگيرند
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حتي افرادي كه معتقدند سرنوشت همه از قبل تعيين شده است و قابل تغيير 
نيست، قبل از رد شدن از خيابان ابتدا دو طرف آن را نگاه مي كنند. 
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راه نجات خودروسازی
  محمدحسن ابراهيمي، مديرعامل کارگزاري بانك ملي ايران

هزار میلیارد تومان )حــدود هزار و ۱۰۰ میلیــارد تومان( اوراق منتشــر کرد و 
»ایران خودرو« کمتر از آن. ابتدا از این روش ها استفاده مي کنند و اگر نتوانند باید 
پیش فروش داشته باشــند یا از روش هاي دیگر اقدام کنند. البته خودروسازان در 
شرایطي نیســتند که بخواهند تصمیم بگیرند از کدام روش استفاده کنند؛ یعني 
وضع خودروســازان آنقدر از نظر نقدینگي خراب است که هر روشي که مي توانند 
باید از همان روش اســتفاده کنند؛ یعني اگر بانک ها به آنها وام مي دهند بگیرند، 
اگر از بازار سرمایه مي توانند اوراق منتشر کنند، بکنند. اگر مي توانند پیش فروش 
کنند، بکنند. طبیعتا اگر بتوانند پیش فروش انجام بدهند و به موقع به تعهدات خود 
عمل کنند، براي آنها هزینه کمتري دارد؛ یعني از نظر شــرکتي پیش فروش براي 
خودروســاز، هزینه کمتري دارد؛ ولي این شــرکت ها از تعهدات خود عقب اند. به 
همین دلیل وزارت صنعت به آنها اجازه نمي دهد پیش فروش کنند و به آنها دستور 
داده که اول پیش فروش هاي معوق را تحویل بدهند و بعد پیش فروش کنند. همین 
چند پیش فروشي هم که به آنها اجازه مي دهد داشته باشند براي چرخیدن چرخ 
آنهاست. طبیعتا اگر بتوانند از روش پیش فروش بهره بگیرند و از محل آن منابعي 
که جذب مي کنند بتوانند خودرو تامین کنند و بفروشند، هزینه آن کمتر از سایر 
روش هاست زیرا در حال حاضر بازار در شــرایطی است که مردم از پیش فروش ها 

استقبال مي کنند. 
دالیلی که خودروسازان تعهدات معوق دارند یکی تحریم است. بخشي از آن نیز به 
دلیل نقدینگي است. این شرکت ها باید بتوانند پول قطعات خارجي را بدهند زیرا 
خارجي ها به صورت اعتباري قطعه نمي فروشند. بایستي بتوانید پول آن را بدهید 
و برایش ارز تامین کنید که در این بخش خودروسازان براي تامین ارز مشکل دارند 
و بخشي هم به این دلیل است که اگر ارز را تامین کردند، باید بتوانند آن را منتقل 
کنند که بحث انتقال پول هم هست و ما مشــکل انتقال پول داریم و صرفا بحث 
تامین پول نیست. حاال این شــرکت ها راه هایي پیدا کرده و مقطعي این مشکل را 
حل مي کنند؛ ولي چون تقاضاي انباشته شده پشــت در خودروسازان خیلي زیاد 
است و ماشین هایي را مدت هاست پیش فروش کرده اند؛ ولي نتوانسته اند تحویل 
بدهند، طبیعتا این تحویل هاي اندك به چشــم نمي آید؛ ولي اگر بتوانند مشکل 
تکمیل شدن خودروها را حل کنند بخش قابل توجهي از مشکالت این شرکت ها 
حل مي شود. بخشي از صنعت خودرو ما وابسته به خارج است. ما 4۰ سال به صنعت 
خودرو فرصت دادیم. این زمان کمي نیست. اگر این صنعت مي خواست کامل روي 
پاي خود بایستد مي توانســت. کما اینکه صنایعي که دیرتر از آن شروع کردند در 
حال حاضر به خودکفایي رسیدند. اتفاقا آنها تکنولوژي پیچیده تري داشتند و پروژه 
تولیدشان سخت تر بوده اســت. بنابراین به صنعت خودرو به اندازه کافي فرصت 
داده شده اســت. حاال اگر بخواهیم در این صنعت همین وضعیت را ادامه بدهیم 
بایستي ما به صورت مشارکتي با خودروســازان معتبر خارجي وارد مذاکره شویم 
و با آنها محصول مشــترك تولید کنیم که امکان فروش این محصوالت در خارج 
از کشور هم وجود داشــته باشــد و بازار خارجي پیدا کنیم. بازار خارجي که پیدا 
 کنیم آن وقت در تامین قطعات مشــکل پیدا نمي کنیم زیرا یک بازار بزرگ پشت

 صنعت خودرو ما وجود دارد. 
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     الهام ابوالفضلی
ســه نوع ســئو وجود دارد که براي اجراي موثر 
استراتژي سئو، به هر سه نوع آنها احتیاج دارید. 
با تقسیم بندي اصول سئو به هر یک از دسته ها، 
ســازماندهي و اجراي برنامه بهینه سازي سایت 
 on-page SEO، :راحت تــر خواهــد بــود
technical SEO ، off-page SEO. هر یک 
از دسته هاي زیر را به تفکیک در زیر شرح می دهیم.

on-page SEO
این دسته از ســئو به محتواهاي موجود در 
وب سایت مي پردازد و شامل استراتژي هایي 
براي بهینه سازي هر یک از صفحه هاي یک 
وب سایت است. ســئوي داخلي یا محتوایي 
شبیه این است که محتواي تولیدي به صورت 
ساختاریافته و طبق استانداردهاي مشخصي 
نمایش داده شــود. اســتانداردهایي چون 
تکنیک هاي سئوي محتوایي مانند انتخاب 
کلمه کلیدي، برنامه سایت و بهبود محتواي 
ساختارمند است. ســوالي که پیش مي آید، 
سئوي محتوایي شامل چه مواردي است؛ در 

زیر به مهم ترین موارد مي پردازیم. 
کلمه کليدي: درباره پیدا کردن بهترین کلمه 
کلیدي مناسب براي رســاندن هدف خاصي به 
کاربــران، تحقیق کنید. ایــن کار زیربناي تولید 
محتواي سایت تان است. از کلمات کلیدي مرتبط، 
محبوب و کم رقابت براي سایت خود استفاده کنید. 
عنوان صفحــه: عنوان صفحه بــه عنوان 
تاثیرگذارترین استراتژي سئو مطرح مي شود. 
از اینکه عناوین صفحه شما مضمون محتواي 
شما را منعکس کند و دربردارنده کلمه کلیدي 

باشد، اطمینان حاصل کنید.
توضيحات متا: به گونه اي نوشــته شود که 
کاربر با خواندن آن راغب شود روي وب سایتي 
که در نتایج جستجو دیده مي شود، کلیک کند.

به عباراتي که به عنوان H2 ،H1 و H3 در 
متن نوشته مي شود، دقت کنيد: کاربر با نگاه 
کوتاه روي آنها تصمیم مي گیرد خواندن محتوا را 
ادامه دهد یا خیر. هر محتوا فقط یک تگ H۱ دارد. 
تصاوير: بهینه کردن تصاویر موجود در متن 

را بهینه کنید. 
انکرتکست: از انکرتکســت مناسب براي 
لینک سازي استفاده کنید. این کار، اثرگذاري 

لینک سازي هایتان را بیشتر مي کند. 
گرافيك و ظاهر محتوا: بــه محتوا از زاویه 
گرافیکي توجه کنیــد. از رنگ ها و قالب هاي 
مناسب استفاده کنید که ذهن کاربر را به خود 

درگیر و حس خوبي را در او ایجاد کند. 

Technical SEO
سئوي فني مربوط به برنامه نویسي و موارد فني 
و براساس الگوها و گفته هاي گوگل است که به 
گوگل کمک مي  کند ماهیت و محتواي واقعي 
سایت را دقیق تر تشخیص دهد. )در کل به موارد 
غیرمحتوایي سایت تان مي پردازد.( مهم ترین 

تاکتیک هاي سئوي فني عبارت است از: 
نقشه سايت xml: نوعــي نشــانه گذاري 
معنایي است که جزئیات خاصي از صفحات، 
تصاویر و فیلم هاي موجود در وب سایت تان را 

به گوگل نمایش مي دهد. 
صفحات 404: صفحاتي از ســایت که پیدا 
نمي شــوند که نتیجه لینک هاي شکســته یا 
گمشده سایت هستند با ارور 4۰4 دیده مي شوند. 
ريداکت هاي 301: ایــن مورد به موتورهاي 
جستجو کمک مي کند در صورت یافت نشدن 
صفحه خاصي، به طور خودکار بازدیدکنندگان 

سایت را به صفحه جدید هدایت کند. 
برنامه نويســي کارآمد و فني: موجب 
مي شود سرعت بارگذاري ســایت تان را زیاد 
کند. مطالعات نشان داده است سرعت باال در 

بارگذاري محتواهاي ســایت، باعت مي شود 
کاربران به دفعات کمتري سایت را ترك کنند. 
عالوه بر موارد گفته شــده، برنامه نویســي 
Canonical است که براساس آن، مشخص 
کنید وب سایت تان را با زیردامنه WWW یا 
بدون آن ارائه مي دهید. این کار کمک مي کند 
موتورهاي جستجو وب سایت تان را در هر دو 

حالت، تکراري در نظر نگیرند. 
آدرس IP: برچســب هایي هســتند که به 
صورت اعداد نشــان داده مي شــوند که به 
هر ســایت اختصاص یافتند. به گونه اي که 
موتورهاي جســتجو با در نظــر گرفتن آن 

مي توانند سایت را تشخیص دهند. 
Mobile-friendliness: با درك رفتار 
کاربران، مبني بر اینکه از تلفن همراه براي دیدن 
سایت هاي خود استفاده مي کنند تا سیستم هاي 
کامپیوتــري؛ باید توجــه کرد که هــر یک از 
المان هاي ســایت در تلفن همراه چگونه ظاهر 
مي شــوند و بتوانند با در نظر گرفتن این مورد 

تجربه کاربري بهتري براي کاربران رقم بزنند. 

Off-Site SEO
ســئوي خارجي مواردي را شــامل مي شود که 
موجب تقویت و ارتباط سایت تان با وب سایت هاي 
دیگر مي شود و اعتبار سایت را افزایش مي دهد 
و بــه موتورهاي جســتجو نشــان مي دهد که 
چنین ســایتي معتبر و قابل اعتماد است. این 
مورد شــامل تاکتیک هایي چون بک لینک ها، 
انواع لینک سازي و روش هایي است که از طریق 
آنها مي توان سیگنال هاي مورد اعتماد و معتبر 
بودن را ارســال کرد. براي هر یک از موارد فوق 
به منظور به دســت آوردن نتیجه بهتر و کاهش 
اشــتباهات ابزارهاي گوناگوني وجود دارد که با 
 استفاده از آنها سریع تر مي توان به اهداف موردنظر

 دست یافت. 

آشنايی  با   انواع   روش های   بهينه سازی   سايت 

امکان عرضه خدمات برخط بیمه به متقاضیان این 
خدمت، یکي از درخواست هاي عمده شرکت هاي 
اســتارت آپي فعال در این حوزه بود که با مصوبه 
شورایعالي بیمه براي نخســتین بار، این امکان 
در کشور فراهم شــد. به گزارش معاونت علمي و 
فناوري ریاست جمهوري، ساختار بیمه گري در 
کشور و شــبکه کارگزاران بخش خصوصي تا به 
امروز براساس روش ها و ســنت هاي معمول در 
این عرصه فعالیــت مي کردند، بخش عمده اي از 
بدنه این صنعت را جوانان تشکیل مي دهند و آنها 
غالبا براي گسترش چتر بیمه اي در کشور خواهان 
به کارگیري روش هاي مدرن و به روزتري براي انجام 

فعالیت بودند، امکان ارائه انواع خدمات بیمه اي به 
صورت آنالین از جمله این بسترهاي به روز و جدید 
است که با مصوبه شورایعالي بیمه امکان آن فراهم 
شد. بازار بیمه دنیا پس از ســه سده بهره مندي 
از ثبات اقتصادي، حاال توســط استارت آپ هاي 
پیشرو در زمینه فناوري، به صورت تمام و کمال در 
معرض تغییر و تحول قرار گرفته است، اکنون که 
محصوالت بیمه اي دیجیتال غیر سنتي، زمان مند 
و متناسب با نیاز بازار به راحتي جاي خود را در میان 
اعضاي ناراضي و بي اعتماد به موسسات سنتي پیدا 
کرده ، رقابت در این حوزه حتي از تصور کارآفرینان 
و ســرمایه گذاران اولیه فراتر رفته است.گرایش 

به تاسیس شرکت هایي که حمایت سرمایه گذار 
را با خود دارد، در بخش هــاي مختلف بازار بیمه 
تغییر و تحوالت ســریعي را به این صنعت وارد 
مي کند، بزرگ ترین محرك این روند که مدل هاي 
تجاري، ساختار ارزشــي و توانایي هاي کلیدي 
تمامي شرکت هاي درگیر را شکل مي دهد، تقاضاي 
مشتري است. نگاهي به استارت آپ هاي بیمه اي 
ایراني نشان مي دهد این کســب وکارهاي نوین 
بیشتر در مرحله فروش و بازاریابي محصول وارد 
شده اند که نیاز است مانند سایر استارت آپ هاي 
بیمه اي دنیا، نوآوري و خالقیت در ارائه خدمات به 

مشتریان داشته باشند.

امكان دريافت پروانه بيمه آنالين براي شركت هاي استارت آپي فراهم شد
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شــورای رقابــت، شــکایت 
چیلیوری از اسنپ فود مبنی بر 
ایجاد انحصار و نیز محدودیت 
برای رقبا در بازار را وارد دانست 
و اسنپ فود را یک میلیارد ریال 
جریمه کرد. در پی شکایت شرکت چیلیوری)آسان رسانان 
غذای ایرانیان( از شرکت اســنپ فود)مدرن سامانه غذا 
رسان اطلس)اسنپ فود(، شورای رقابت در آخرین جلسه 
خود به آن رسیدگی نمود. در همین رابطه جلسه سیصد 
و نود و پنج شورای رقابت مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۸ برگزار شد. 
تصمیمات شورا به این شرح است: موضوع جلسه: شکایت 

از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس )اسنپ فود(.
الف( در خصوص ایراد شــرکت اسنپ فود )مشتکی عنه( 
دایر بر عدم صالحیت شورای رقابت برای ورود به بررسی 
شکایت شرکت آسان رسانان غذای نوین ایرانیان )شاکی( 
به استناد ماده ۵۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی، با عنایت به اینکه ماده مذکور افراد صنفی را 
که به عرضه جزئی می پردازنــد، از قواعد فصل نهم قانون 
مذکور معاف کرده است و ماده ۵۸ این قانون شورای رقابت 
را مرجع تعیین مصادیق این معافیت قرار داده است. شورای 
رقابت شرکت اســنپ فود را بعنوان شرکتی که در سطح 
بسیار گسترده )باالی ۸۰ درصد بازار مربوطه در تهران و 
شهرهای بزرگ کشــور( فعالیت می کند، مشمول عرضه 

جزئی و معاف از قواعد فصل نهم قانون مذکور نمی داند و 
لذا ایراد عدم صالحیت شرکت اسنپ فود در رسیدگی به 
این شکایت رد می شود. ب( با توجه به اینکه اوالً بر اساس 
مستندات موجود و نمونه قراردهای ارائه شده که صحت آن 
مورد تأیید شرکت مشتکی عنه نیز قرار گرفته، مشتکی عنه 
در قراردادها صراحتاً قید نموده که رستوران طرف قرارداد 
نمی تواند با هیچ نرم افزار)پلتفرم( مشابه دیگر متعلق به 
شرکت های رقیب همکاری کند و در صورت همکاری با 
شــرکت های رقیب این امر موجب لغو قرارداد یا جریمه 
قابل توجه می گردد. ثانیاً با توجه به سهم باالی ۸۰ درصدی 
شرکت اسنپ فود در بازار عرضه اینترنتی غذا و پلتفرم های 
مرتبط با آن، این شرکت دارای وضعیت اقتصادی مسلط 
می باشد با توجه به موقعیت مسلط شرکت اسنپ فود در این 
بازار، انعقاد قرارداد انحصاری بین اسنپ فود و مراکز تهیه غذا 
و تأکید بر اینکه این مراکز با سایر پلتفورم های رقیت اسنپ 
فود قرارداد همکاری نداشته باشند سایر عرضه کنندگان 

غذا رادر معرض حذف از بازار قرار خواهد داد. براین اساس:
۱-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان 
غذای ایرانیان )چیلیوری( از شرکت مدرن سامانه غذا رسان 
اطلس )اسنپ فود( را مصداق بند ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، )محدود کردن 
دسترســی اشــخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به 
بازار( تشخیص نداد و شکایت شاکی از حیث انطباق با این 
مستند قانونی )مطرح شده از سوی شاکی( مردود می باشد. 
۲-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان 
غذای ایرانیان )چیلیوری( را از شرکت مدرن سامانه غذا 

رسان اطلس)اسنپ فود( را مصداق قسمت ۲ بند الف ماده 
۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
)وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود 

کردن معامالت آنها با رقیب( تشخیص داد.
۳-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان 
غذای ایرانیان )چیلیوری( از شرکت مدرن سامانه غذا رسان 
اطلس )اسنپ فود( را مصداق قسمت ۳ بند و ماده ۴۵ قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، )معامله 
با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله 
با رقیب امتناع ورزد.( تشــخیص داد. ۴-شورای رقابت، با 
اکثریت آرا شکایت شرکت آســان رسانان غذای ایرانیان 
)چیلیوری( از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس )اسنپ 
فود( را مصداق قســمت ۴ بند ط مــاده ۴۵ قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی، )ایجاد مانع 
به منظور مشکل کردن ورود رقباي جدید یا حذف بنگاه ها 

یا شرکت هاي رقیب در یک فعالیت خاص( تشخیص داد. 
۵-شورای رقابت، باتفاق آراء شکایت شرکت آسان رسانان 
غذای ایرانیان )چیلیوری( از شرکت اسنپ فود را مصداق 
قسمت ۲ بند ط ماده ۴۵ قانون، )تحمیل شرایط قراردادی 
غیرمنصفانه،( و همچنین قسمت ۲ بند د ماده ۴۵ قانون 
)ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن 
لطمه جدی به دیگران شود.( تشخیص نداد. ۶-همچنین 
شورای رقابت با اکثریت آرا به استناد بندهای ۳ و ۴ ماده 
۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، 
دستور به توقف رویه ضد رقابتی و اطالع رسانی عمومی در 
جهت شفافیت بیشتر بازار صادر می نماید و به استناد بند 
۱۲ماده ۶۱ قانون مذکور، به دلیل نقض ممنوعیت  موضوع 
 قسمت ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون، شرکت مدرن سامانه غذا 
رسان اطلس)اسنپ فود( را به پرداخت یک میلیارد ریال 

جریمه نقدی محکوم می نماید.

جریمه یک میلیارد ریالی موجب توقف انحصار اسنپ فود خواهد شد؟

رای شورای  رقابت  علیه  انحصارطلبی  اسنپ فود
قوانین  بازدارنده حلقه مفقوده فعالیت استارت آپ ها

فقدان یک متولی مرتبط برای تدوین قوانین کسب و کارهای نوین
امین توکلی، کارشناس حوزه استارت آپ ها

برای استارت آپ ها در دنیای کنونی و به خصوص در ایران می توان قوانینی تدوین و برنامه ریزی کرد که بتوان در آینده با تخلفاتی که آنها در این حوزه انجام می دهند برخود  قاطع داشت. به همین منظور باید همانند کشورهای دیگر که در زمینه توسعه 
استارت آپ ها پیشرو هستند از همان ابتدای راه این موضوع تعیین تکلیف شود. باید برای فعالیت و هم چنین ادامه روند رشد آنها قوانینی داشت تا در مواقع بروز تخلف این اتفاق بازار استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین را آشفته نکند. در ایران چند 
سالی است که چند استارت آپ به صورت قدرتمند فعالیت دارند که اسنپ یکی از همان موارد است. با تکثیر شرکت های زیر مجموعه این شرکت کسب و کار اسنپ توانست بازارهای زیادی را در حوزه ارائه خدمات آنالین در اختیار بگیرد که حوزه 
سفارش آنالین غذا یکی از آنهاست. شرایط پیش رو حاصل گرایش یک اپلیکیشن یا استارت آپ به انحصار است و این جا مانند هر اقتصاد رقابتی دیگری نهادهای نظارتی باید دست به تنظیم بازار بزنند و شرایطی را فراهم کنند که رقابت مستمر در بازار 
و شرایط بهتر برای رستوران ها و مشتریان فراهم شود. نخستین نهادی که می توانست دست به تنظیم بازار بزند شورای رقابت بود و رای شورای رقابت مشخص کننده آینده بازار استارت آپ ها خواهد بود. به عبارتی تاثیرگذار ترین نقش را در فقدان یک 
متولی مرتبط با کسب و کارهای نوین در این رابطه می تواند شورای رقابت می تواند داشته باشد و در این راستا همین امروز باید با تدوین قوانین و جرایم بازدارنده سعی بر این داشته باشیم که دیگر رقبا نیز بتوانند در بازار حضور داشته و نقش آفرینی کنند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران اظهار کرد: بــا اجرای برنامه های 
افزایش تولیــد صنایع کوچک، میــزان تولید 
۵۸۹ واحد صنعتی کوچک کشــور حداقل ۲۵ 
درصــد افزایش یافت.  اصغــر مصاحب گفت: از 
ناحیه این افزایش تولید، برای ســه هزار و ۶۹۰ 
نفر اشتغالزایی شده است. وی افزود: در راستای 
اجرای برنامه های افزایش تولید و بازفعال سازی 
صنایع کوچک، امســال باید چهــار هزار واحد 
تولیدی افزایش تولید یافتــه و ۲ هزار واحد نیز 

بازفعال سازی شوند.
معــاون صنایــع کوچــک ســازمان صنایــع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایــران اضافه 
کرد: افزایــش ظرفیت تولید چهــار هزار واحد 

صنعتــی کوچک با همــکاری این ســازمان و 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
پیگیری می شــود که از این تعــداد، ۲ هزار و 
 ۶۵۸ واحــد در شــهرک ها و نواحــی صنعتی 

واقع شده اند.
مصاحب ادامه داد: از ۲ هزار واحد صنعتی هدف 
 گذاری شده برای بازفعال سازی در سال جاری، 
یک هزار و ۳۴۳ واحد در شــهرک های صنعتی 
مستقر هستند و تاکنون ۳۹۰ واحد تولیدی به 
این هدف دســت یافته اند. وی یادآور شد: سال 
گذشته برای بازفعال سازی یک هزار و ۴۰۰ واحد 
راکد برنامه ریزی شده بود که با تالش های انجام 
شده توانستیم یک هزار و ۷۲۶ واحد راکد را به 

چرخه تولید بازگردانیم.

 رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت 
گفت: هم اکنون تامین مواد اولیه، مشــکل اصلی در 
این صنف به حساب می آید. محمد هادی کمالیان  در 
گفت گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ظهار کرد: تولید 
مواد اولیه در صنف تولید کنندگان فرش ماشــینی 
مشکلی است که این حوزه را مورد آزار قرار می دهد. 
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی با اشاره این 
که با یکسان شدن نرخ ارز تا حدودی مشکالت صنعت 
فرش مرتفع شده اســت، تصریح کرد: خوشبختانه 
یکســان شــدن نرخ ارز، موجب شــده که دغدغه 
تولیدکنندگان کاهش پیدا کند چــرا که با هر ارزی 
)همچون دولتی و آزاد( می تواند مواد خود را تهیه کنند. 
کمالیان در پاسخ به این پرسش که تولیدکنندگان در 
تامین سرمایه در گردش مشکلی دارند یا خیر؟ افزود: 

خوشبختانه تا حدی توانسته ایم این تامین سرمایه را 
مرتفع کنیم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. هم 
اکنون فرش ماشینی، به کشور هایی همچون آسیای 
میانه، عراق، چین صادر می شود. کمالیان با تاکید بر 
اینکه فرش ماشینی در بازار ارزان شده است، افزود: 
فرش زیربافت ۷۰۰ شانه از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تا 
۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، فرش زیربافت ۱۲۰۰ 
شــانه، از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۳ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان، فرش زیربافت ۱۵۰۰ شانه، از ۴ میلیون 
تا ۵ میلیون تومان در بازار به فروش می رسد، گفتنی 
است که  از الیاف ترک از این فرش ها استفاده می شود. 
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی در ادامه 
گفت: هم اکنون، فرش ماشینی، پتانسیل خوبی برای 
اشتغال زایی دارد که امیدواریم با همکاری مسئوالن 

ذی ربط این امر محقق شود.

جایزه علوم اقتصــادی نوبل دقایقــی پیش به ۳ 
اقتصاددان به نام های آبحجیــت بانرجی از هند، 
استر دوفلو از فرانسه و میشائیل کرمر از آمریکا برای 
»دســتاورد تجربی آنها در کم کردن فقر جهانی« 

اعطا شد.
آبحجیت بانرجی متولــد ۲۱ فوریــه ۱۹۶۱ در 
بمبئی در هند است که اکنون در موسسه فناوری 

ماساچوست )MIT( در آمریکا فعال است.
استر دوفلو نیز متولد سال ۱۹۷۲ در پاریس است. 
وی نیز در دانشگاه موسسه فناوری ماساچوست 

)MIT( در آمریکا فعالیت می کند.
میشائیل کرمر، دیگر برنده جایزه نوبل امسال، متولد 
۱۹۶۴ است و در در حال حاضر در هاروارد در آمریکا 

فعالیت دارد.
روند اعطای جایزه نوبل اقتصاد در هر سال به این 
ترتیب است که ابتدا متقاضیان جایزه نوبل در کمیته 
نوبل آکادمی علمی رویال سوئد ثبت نام می کنند و 
کمیته نوبل مسئول انتخاب کاندیداها از بین تمامی 

ثبت نام شوندگان است.
برنده یا برنــدگان نهایی جایزه نوبــل اقتصاد با 
رای گیری اعضای کمیته نوبل انتخاب خواهند شد. 
تا سال ۲۰۱۶، به جز ۷ درصد برندگان این جایزه، 
باقی از آمریکای شــمالی یا اروپای غربی بوده اند 

و تا امسال تنها یک زن در ســال ۲۰۰۹ برندٔه این 
جایزه شده است که امســال نیز یک زن در میان 

برندگان بود.
کمیته نوبل اقتصاد از سوی بانک سوئد اولین بار در 
سال ۱۹۶۸ نهادینه شد و اولین جایزه نوبل اقتصاد 
در سال ۱۹۶۹ به »رنجر فریچ« و »جان تینبرگن« 
به خاطر توسعه و کاربردی کردن مدلهای پویا در 

تحلیلهای اقتصادی داده شد.
از سال ۱۹۶۹ تاکنون ۵۰ جایزه نوبل علوم اقتصادی 
به ۷۹ فرد برگزیده اعطا شــده است. تاکنون ۲۵ 
جایزه نوبل تنها به یک فرد اختصاص یافته است. 
جوان ترین فــرد دریافت کننده نوبل ۵۱ ســال و 
پیرترین ۹۰ سال سن داشته است. متوسط سن 
دریافت کنندگان جایزه نوبل نیز ۶۷ سال بوده است.
جایزه نوبل سال گذشته به ۲ اقتصاددان آمریکایی 
به نام های ویلیــام دی نوردهاس و پــل ام رومر 
برای»یکپارچه کردن تغییرات آب و هوایی با تحلیل 

های اقتصاد کالن در بلند مدت« اختصاص یافت.
سال ۲۰۱۳ یکی از کاندیداهای دریافت این جایزه؛ 
محمد هاشم پسران اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا 
بود؛ وی برای تحقیقــات در »معیارهای اقتصاد 
سنجی در سری زمانی« به عنوان یکی از نامزدهای 

دریافت این جایزه در سال جاری معرفی شده بود.

محمدباقر نوبخت در حاشیه دوازدهمین جلسه 
ستاد بودجه ســال ۹۹ با اشــاره به اینکه در این 
جلســه به بخش مصارف که رو به افزایش است، 
پرداختیم اظهار داشــت: قصد ما این است سال 
آینده سال رونق اقتصادی باشد و مجامع جهانی 
نیز پیش بینی کردند در سال آینده اقتصاد ایران با 

وجود تحریم های ظالمانه از رکود خارج می شود.
وی گفت: قصد داریم ســال آینــده هر چقدر 
می توانیم برای رشــد اقتصــادی در طرح های 
عمرانی ســرمایه گذاری کنیم به همین دلیل 
برای اینکه رشد قابل مالحظه ای داشته باشیم 

۵۳ درصد اعتبارات عمرانی را افزایش دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: از دو 
محل می توانیم رشــد اقتصادی ایجاد کنیم که 
یکی از آن ها طرح های تولیدی بنگاه ها است که 
بیشتر بخش خصوصی در آن فعالیت می کند و 
از طریق بانک ها به آن ها کمک می شود و بخش 
دیگر مربوط به طرح های عمرانی است که دولت 

همه اعتبارات آن را پرداخت می کند.

متوسط افزایش حقوق؛ ۱۵ درصد
نوبخت با اشاره به اینکه بخش خصوصی به دنبال 
بازیابی خود است، گفت: دولت نباید سال آینده 
در طرح های عمرانی که اشتغال را تامین خواهد 

کرد، کم بگذارد.
وی افزود: ســال آینده حداقل بایــد ۳۳ هزار 
میلیارد تومان بیش از امســال بــرای افزایش 
حقوق شاغلین و بازنشســتگان در نظر بگیریم 
که متوسط افزایش حقوق در ســال آینده ۱۵ 
درصد خواهد بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشــور با اشــاره به اینکه پیش بینی می شود 

ســال آینده حدود ۱۰۰ هزار نفر از شــاغلین 
بازنشســته شــوند گفت: با توجه به متوســط 
پرداخت به این تعــداد حداقل ۱۳ هزار میلیارد 
 تومان نیاز داریم تا به این تعداد از بازنشستگان 

پرداخت کنیم.
نوبخت افــزود: برای همســان ســازی حقوق 
بازنشســتگان که هنوز قانون آن به طور قطعی 
ابالغ نشده است، می خواهیم سال آینده ۶ هزار 
میلیارد تومان اختصاص دهیم بنابراین بیشترین 
هزینه ها و سطح مصارفی که برای امور مختلف 
در نظر گرفته شده امور رفاهی و اجتماعی است 
که سال آینده ۱۸ درصد رشد خواهد داشت بر 

این اساس مصارف سال آینده افزایش می یابد.
وی گفت: معموالً جامعه اینطور ارزیابی می کند 
که اگر هزینه های جاری باال رود کار بدی است 
و اگر طرح های عمرانــی افزایش یابد کار خوبی 
اســت، اما این هزینه های جاری کــه جامعه از 
آن اســتقبال نمی کند شــامل پرداخت حقوق 
بازنشستگان، افزایش حقوق شاغلین، اعتباراتی 
که برای همسان سازی حقوق است و همچنین 
پرداخت هایــی نیز بــه صندوق هــای تامین 

اجتماعی صورت می گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به 
اینکه این هزینه های جاری را نمی توان کاهش 
داد، افزود: حتی هزینه هایی که مربوط به آموزش 
و پژوهش و سالمت و درمان است کاهش آن ها 
به منزله کاهش رفاهی است که برای همکاران 
و خانوارها ایجاد می کنیم، اما دولت معتقد است 
هر چه می تواند در هزینه ها صرفه جویی کند و 
فشاری به آنچه که ســفره مردم گفته می شود، 

وارد نشود.

در  ســکه  و  ارز   بــازار 
سبزه میدان به رغم کاهش 
التهابات بــازار ارز هم چنان 
رونق دارد و دالالن و واسطه 
ها در پیــاده روهــای این 
خیابان و خیابان فردوسی با پیشنهادهای اغواکننده 
سعی در جذب مشتریان و خریداران سکه و دالر دارند. 
دالالن این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی 
و کاهش قدرت خرید مردم روش های زیادی را برای 
سرکیسه کردن دیگران امتحان و اجرایی کرده اند یکی 
از این موارد اقدام به ضرب سکه های طالی تقلبی در 

کارگاه های زیرزمینی است.
افزایــش کارگاه هــا زیرزمینی ضرب ســکه و ارز 
نشــان دهنده عدم نظارت بر بازار طال و ارز است و 
همین اتفاق اجازه فعالیت آزادانــه دالالن را برای 

کالهبرداری از مردم صادر کرده اســت. در راسته 
خیابان فردوسی و برخی طالفروش ها شاهد عرضه 
سکه های تقلبی به مشتریان هستیم که ضرر و زیان 
آن را نه تنها کسی نمی تواند جبران کند بلکه این 
نبود نظارت متخلفان را به فعالیت بیشــتر ترغیب 
کرده است. در ســبزه میدان در حال حاضر حجم 
قابل توجهی از دالالن به انجــام معامالت صوری 
ســکه می پردازند و این در حالی اســت که سکه 
فروشان سبزه میدان آنچنان عالقه ای به داد و ستد 
با مشتریان واقعی ندارند و سکه های خود را بیشتر در 
اختیار دالالن قرار می دهند. به هر ترتیب سکه هایی 
که این روزها برای هدیه دادن مشتری زیادی دارند و 
به عنوان هدیه باکالس و با پرستیژ، با قیمت مصوب 
در بازار خریداری می شوند متاسفانه صاحب هدیه 
بعد از دریافت آن وقتی قصد فــروش آن را دارد با 
جمله هایی از قبیل: وزن سکه از وزن روی وکیومش 
کم تر است، یا اینکه این سکه پلمپ بانک مرکزی 

نیست و ارزان است، مواجه می شوند.

رئیس کمیسیون طال و جواهر:
سکه ای که توسط بانک مرکزی ضرب نشده فاقد 

اعتبار است
در همین رابطه محمد کشــتی آرای، رئیس کمیســیون 
طال و جواهر اظهار کرد: بانک مرکزی تنها نهادی است که 
اجازه ضرب و نشر سکه را دارد و هر سکه ای که توسط بانک 
مرکزی ضرب نشده باشــد، فاقد اعتبار است. وی در ادامه 
افزود: سکه های تقلبی به هیچ عنوان توسط واحد های مجاز 
فروخته نمی شود چراکه این واحد ها موظف به ثبت شماره 
فاکتور های فروش خود هستند، پس امکان تخلف در این 
واحد ها وجود ندارد. رئیس کمیسیون طال و جواهر بیان کرد: 
برخی مغازه داران ممکن است بدون داشتن مجوز، اقدام به 
فروش سکه و طال کنند که به تازگی نظارت نیروی انتظامی 
و اداره اماکن در این راستا بیشتر شده و در صورت مشاهده، 
واحد آن ها سریعا پلمب می شود. کشتی آرای خاطر نشان 
کرد: مردم توجه داشته باشــند که تحت هیچ شرایطی از 
واحد های غیر مجاز یا دست فروش ها سکه و طال نخرند و با 

خیال راحت از واحد های مجاز اقدام به خرید کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد:
مردم مراقب تقلب در طالفروشی ها باشند

هم چنین چنــدی پیش، نیره پیــروز بخت رئیس 
سازمان ملی اســتاندارد نســبت به رواج تقلب در 
برخی بازار ها هشــدار داد و گفت: مردم در مراجعه 
به طالفروشی ها مراقب باشند که طال و جواهر تقلبی 
به آنان فروخته نشود. وی با اشاره به وجود کاال های 
تقلبی در برخی بازارها افزود: طال و جواهر یکی از بازار 
هایی اســت که کاال های تقلبی در آن به وفور یافت 
می شود، از این رو الزم است مردم نسبت به اصالت 
کاالیی کــه خریداری می کنند حساســیت الزم را 
داشته باشند. به تازگی نیز نوعی دیگر از تقلب در این 
صنف باب شده، به طوری که تعداد بسیار محدودی 
از سکه های وکیوم شده تقلبی وارد بازار و به دست 
مشتریان رسیده است. به گفته وی واحد های مجاز 
نمی توانند تخلفی در این راستا انجام دهند چراکه 
واحد آن ها ثبت و در صورت تخلــف با آنها برخورد 

قانونی خواهد شد. 

فعالیت دالالن برای فروش سکه های طالی تقلبی افزایش یافته است

ضرب  سکه های تقلبی در کارگاه های  زیرزمینی 
مانور دالالن سکه در پیاده روهای خیابان فردوسی                                                                                                      زد و بند سکه فروشان با دالالن خیابان فردوسی 

طال، پرریسک ترین بازار سرمایه گذاران
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی

اصوال اعتقاد به اینکه طال و سکه می تواند کاالی مورد اطمینانی برای سرمایه گذاری باشد اشتباه است چراکه یکی از پرریسک ترین 
بازارها برای سرمایه گذاری همین بازار سکه و طال است. به دلیل شــرایط اقتصادی حاکم، مردم بر این باورند که می توانند با خرید 
سکه و طال اندوخته خوبی برای سرمایه شخصی داشته باشند به همین دلیل فعالیت ها در این بازار رشد زیادی داشته و گرایش برای 
سواستفاده و تخلفات نیز اقزایش پیدا کرده است. فعالیت دالالن نیز به همین جهت در بازار ســکه و طال افزایش داشته و جرایم و 
تخلفات نیز رشد داشته است. همواره بر این موضوع تاکید شده که بازار طال در جهان نیز بازاری متغیر و غیرقابل اطمینان است و نباید 
 سکه و طال به عنوان سرمایه خریداری شود.  روزانه قیمت طال در بازارهای جهانی تغییر می کند و حتی در کشور نیز با وجود افزایش 
بی سابقه ای که قیمت سکه و طال داشت، امروز کاهش قیمت را شاهد هستیم که البته متغیر است. به طور کلی طال در بازار های جهانی 
به عنوان پرریسک ترین بازار در اختیار سرمایه گذاران این بخش قرار می گیرد و افراد با پذیرش این ریسک به دنبال سود بیشتر می روند. 

باید در نظر داشت چنین بازار هایی با تنش های سیاسی و اقتصادی با افق تیره و سقوط ناگهانی قیمت مواجه می شود.

فروشندگان خیابانی سکه مرجع اطمینان خریداران نشوند
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر

با توجه به شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است و از آن جایی که  مردم طال و سکه را سرمایه 
می دانند فعالیت دالالن در بازار طال افزایش یافته است. اینکه همواره تاکید می شود باید به 
مردم این آگاهی را داد که از واحدهای مجوز دار خرید سکه و طالی خود را انجام دهند به دلیل 

کالهبرداری های دالالن است. 
در واحدهای دارای مجوز این تخلفات بســیار کمتر اتفاق می افتد و بیشتر نگرانی ها مربوط 
به سکه فروشان و طالفروشانی اســت که زیر نظر اتحادیه فعالیت نمی کنند. به عنوان مثال 
فروشندگان خیابانی و دالالن سکه نباید مرجع اطمینان خریداران باشند. آشفته بازاری که 
در رابطه با ضرب سکه های تقلبی و فروش آنها بروز کرده در نتیجه نبود نظارت کافی و حاصل 

فعالیت واحدهای بدون مجوز است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در سال 98 تاكنون

۳۹۰ واحد صنعتی احیا شدند

تامین مواد اولیه مانع  توسعه فرش ماشینی

نوبل  اقتصاد  برای  مقابله  با  فقر

اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
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