
رشــد اقتصادي چين در سه ماهه سوم امســال به كمترين 
سطح ۲۶ سال اخير رسيده است. به گزارش آسوشيتدپرس، 
در اتفاقي كم سابقه رشد اقتصادي دومين اقتصاد بزرگ جهان 
در سه ماهه سوم سال به ۶ درصد رسيد كه 0.۲ درصد كمتر 
از رقم پيش بيني شده و كمترين رشد فصلي اين كشور از سال 
۱۹۹۳ بود. به نظر مي رسد پيامدهاي جنگ تجاري با آمريكا 
بيش از پيش در اقتصاد چين در حال پديدار شــدن است و 

برخي از اقتصاددانان هشــدار داده اند كه تــداوم روند فعلي 
مي تواند رشد اقتصادي چين را به زير ۶ درصد نيز سوق دهد. 
جوليان اوانز، كارشناس موسسه »كپيتال اكونوميكس« گفت: 
تشديد فشارها روي فعاالن اقتصادي چين در ماه هاي آينده 
نيز ادامه خواهد داشــت. كاهش تقاضاي جهاني، صادرات را 
تحت تاثير قرار داده اســت و كمبود منابع ارزي صادراتي به 
نوبه خود به معناي كاهش توان پكن براي ســرمايه گذاري 

روي زيرساخت هاي اين كشور در كوتاه مدت خواهد بود. اين 
كاهش سرمايه گذاري به ويژه بخش مسكن را تحت تاثير قرار 

خواهد داد. 
طبق اعالم مركز آمار چين، در ۹ ماه نخســت امســال رشد 
اقتصادي اين كشــور ۶.۲ درصد اندازه گيري شده كه در اين 
بين رشــد بخش توليدات صنعتي 5.۶ درصد بوده است. بر 
مبناي ماهانه نيز بيشترين رشد مربوط به بخش معدن با 8.۳ 

درصد بوده است و خرده فروشي با 8.۲ درصد و توليد با 5.4 
درصد در رده هاي بعدي قرار دارند. 

الزم است ذكر شود متوسط رشد اقتصادي چين در بازه زماني 
۱۹8۹ تا ۲0۱۹ معادل ۹.۳۹ درصد بوده كه باالترين رشــد 
ثبت شده مربوط به رشد ۱5.4 درصدي سه ماهه نخست سال 
۱۹۹۳ و كمترين رشــد نيز مربوط به رشد ۳.8 درصدي سه 

ماهه چهارم سال ۱۹۹0 بوده است. 

آمارهاي منتشرشده توسط وزارت بازرگاني چين نيز نشان 
مي دهد جنگ تجاري با آمريكا اكنون وارد مرحله جدي تري 
شده است تا جايي كه با وجود افزايش 5.۲ درصدي صادرات 
چين به جهان در ۹ ماه نخست امســال، ميزان صادرات اين 
كشــور به آمريكا طي همين مدت ۳.۲ درصد كاهش يافته 
است. از طرف ديگر واردات چين از آمريكا نيز مسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 8.5 درصد كمتر شده است. 

طبق پيش بينــي صنــدوق بين المللــي پول 
انتظار مي رود رشــد اقتصاد جهان ۳ درصد در 
ســال جاري كاهش يابد كه كندتريــن حد از 
زمان بحران مالي جهاني اســت. انتظار مي رود 
طي 5 ســال آينده، اقتصاد جهان تحت فشــار 
درگيري هايي كه تجــارت بين الملل را متوقف 
 كرده و بي ثباتي را باال برده، با سرعت پايين تري 

رشد كند. 
چين سال ها بزرگ ترين پيش برنده رشد اقتصاد 
جهان بوده اســت؛ ولي انتظار مي رود توســعه 
اقتصادي چين بــه روند كند شــدن خود ادامه 
دهد. پيش بيني مي شــود ســهم چين از رشد 
توليد ناخالص داخلي جهــان از ۳۲.7 درصد در 
۲0۱۹-۲0۱8 تا ۲8.۳ درصد در ۲0۲4 كاهش 
 يابد كه يك كاهش شديد 4.4 درصدي را نشان 

مي دهد. 
طبق آخريــن پيش بيني صنــدوق بين المللي 
پول، رشــد اقتصــادي ضعيف تر بــر ۹0 درصد 
جهان تاثيــر مي گــذارد. انتظار مي رود رشــد 
اقتصاد جهــان ۳ درصد در ســال جاري كاهش 

 يابد كــه كندترين حــد از زمان بحــران مالي
 جهاني است. 

 چه اقتصادهايي در حــال حاضر بازيگران اصلي 
هستند و رشــد اقتصاد جهان در 5 سال آينده از 

كجا ناشي مي شود؟
طبق اطالعات صندوق بين المللي پول، در حالي 
كه انتظار مي رود آمريكا همچنان بخش بزرگي 
از رشد اقتصاد جهان را شــامل شود، پيش بيني 
مي شود اين كشور در مقام سوم پس از هند قرار 
بگيرد. سهم آمريكا از رشد جهاني احتماال از ۱۳.8 
درصد به ۹.۲ درصد تا ۲0۲4 كاهش مي يابد، در 
حالي كه پيش بيني مي شود سهم هند به ۱5.5 
درصد افزايش يابد و در اين دوره 5 ساله از آمريكا 

پيشي بگيرد. 
 اندونــزي در مقام چهارم باقــي مي ماند. انتظار 
مي رود سهم اقتصاد اين كشــور در رشد اقتصاد 
جهان در ۲0۲4، ۳.7 درصد باشــد؛ يعني يك 
كاهش كوچك 0.۲ درصدي نســبت به ســال 

 .۲0۱۹
 انگليس هم اهميــت خود را در رشــد اقتصاد 

جهان بــه خاطــر مســاله برگزيت از دســت 
 مي دهد و از رتبــه نهم در ۲0۱۹ به ســيزدهم 

سقوط مي كند. 
 رشد توليد ناخالص داخلي كه مربوط به روسيه 
مي شــود در حال حاضر ۲ درصد است و انتظار 
مي رود در پنج ســال آينده هــم در همين حد 

باقي بماند.
 بنابراين احتماال روســيه جاي ژاپن را به عنوان 
عامل تاثيرگــذار پنجم در رشــد اقتصاد جهان 
مي گيرد. ژاپن تــا ۲0۲4 به رتبه نهم ســقوط 
مي كند. پيش بيني مي شود برزيل از رتبه يازدهم 
به رتبه ششــم باال بيايد و ســهم آلمان از رشد 
اقتصاد جهان روي همان ۱.۶ درصد و رتبه هفتم 

باقي بماند. 
 صندوق بين المللي پول اعــالم كرد موتور هاي 
جديد رشــد اقتصادي در بين ۲0 كشــور برتر 
در پنج ســال آينده عبارتند از: تركيه، مكزيك، 
پاكستان و عربستان سعودي. اسپانيا، لهستان، 
 كانادا و ويتنام از فهرســت بيســت كشــور اول 

خارج مي شوند. 

آلمــان، ايتاليــا و فرانســه به دنبال 
ممنوعيت عرضــه ارز ديجيتالي ليبرا 

در اروپا هستند. 
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري 
فرانســه، وزير دارايي فرانسه كه براي 
شركت در نشست مشترك بانك جهاني 
و صندوق بين المللي پول به واشنگتن 
سفر كرده است از تالش مشترك اين 
كشور با آلمان و ايتاليا براي جلوگيري 
از اســتفاده ارز ديجيتالي فيسبوك 
موسوم به ليبرا در سطح اروپا خبر داد 
و افزود: از ليبرا در خاك اروپا استقبال 
نخواهد شد. گام هاي الزم را با آلماني ها 
و ايتاليايي ها بر خواهيم داشت؛ چراكه 

منافع ما در خطر قرار گرفته است. 
برونو لو مر با بيان اينكه شواهد، حاكي 
از ورود ليبرا به بازار تا سال  آينده است، 
گفت: اين يك پيغام سياســي است 
كه بايد جدي گرفته شود. چيزي كه 
فيسبوك بايد درباره آن تصميم بگيرد 

اين است كه تركيب سهم دالر و يورو 
به عنوان پشتوانه ليبرا به چه ميزاني 
باشد و اين مساله تاثير مستقيمي روي 
تجارت، صنعت و ميزان استفاده از يورو 

و دالر خواهد داشت. 
لو مــر با هشــدار نســبت بــه ورود 
شركت هاي خصوصي به عرصه پولي 
گفت: آيا مي خواهيم سرنوشت سياست 
پولي خود را به يك شركت خصوصي 
مثل فيسبوك بســپاريم؟ جواب من 
واضحا يك نه قاطع است. وزير دارايي 
فرانســه در بخش ديگري از سخنان 
خود گفت كه فرانسه مخالف استفاده 
از ارزهــاي ديجيتالي نيســت، بلكه 
مي خواهد از توسعه يك ارز ديجيتالي 
واحــد در چارچوب قوانيــن اروپايي 
حمايت كند. وي افزود كه پاسخ به نياز 
ارز ديجيتالي نيرومند نبايد به دستان 
يك شــركت خصوصي چند مليتي 

سپرده شود. 

شــركت ملــي پااليــش و پخــش 
فرآورده هاي نفتي اقــدام به صادرات 
بنزيــن ســوپر كــرده اســت و به 
مصرف كنندگان بنزين سوپر در داخل 
كشور پيشنهاد مي كند به جاي بنزين 
ســوپر از بنزين يورو 4 و 5 اســتفاده 
كنند. مديرعامل شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي از افزايش 
ظرفيت توليد بنزين ايــران به حدود 
۱۱5 ميليون ليتــر در روز خبر داده و 
تاكيد كرده است: ايران به بزرگ ترين 
توليدكننده بنزين در بين كشورهاي 
عضو اوپك تبديل شده است. همزمان 
با ظرفيت سازي توليد بنزين؛ اما اواسط 
تابستان ســال جاري تاكنون عرضه 
بنزين سوپر در كالن شهرهاي كشور 
همچون تهران متوقف شده يا به صورت 
قطره چكاني انجام مي شود؛ به طوري 
كه مشاهدات از وضعيت جايگاه هاي 
سوخت حتي در مركز و شمال تهران 

حاكي از آن اســت كه مدت هاســت 
بنزين سوپري در اين جايگاه ها عرضه 
نشده است. به گزارش فارس، آمارهاي 
رسمي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي به عنــوان متولي عرضه و توزيع 
سوخت در كشور نشان مي دهد متوسط 
مصرف روزانه بنزين سوپر سال گذشته 
حدود ۲.5 تا ســه ميليون ليتر در روز 
بوده اســت. هم زمان با افزايش توليد 
بنزين با بهره برداري از فاز سوم ستاره 
خليج فارس عمال بايد مشــكل عرضه 
بنزين سوپر حل شده باشد زيرا بنزين 
اين پااليشــگاه داراي 0.5 پي.پي. ام 

گوگرد و با اكتان بين ۹۳ تا ۹5 است. 
بنزين سوپر با توجه به اكتان باالتر از 
بنزين معمولي و يــورو 4 و 5 مي تواند 
ضمــن صرفه جويــي قابل توجه در 
مصرف ســوخت و به تبع آن كاهش 
 انتشار آاليندگي به احتراق مناسب تر 

كمك كند. 

عضو فراكســيون نمايندگان واليي مجلس گفت: 
روابط ارزي امارات با ايران بهبود يافته و اين كشور 
700 ميليــون دالر از پول هاي بلوكه شــده ايران 
را آزاد كرده اســت. اكبر تركي درباره تغيير رفتار 
كشــورهاي غربي و عربي با ايران، اظهار داشــت: 
فرانسه و ديگر كشــورهاي اروپايي كه اينستكس 
را مطرح كردند، به دنبال اين بودند تا كمبود نفت 
خود را از ايــن طريق جبران كنند زيــرا با تحريم 
ايران نياز به نفت در بازار جهاني احساس مي شود و 
غربي ها براي جبران اين خأل به  سازوكار اينستكس 

روي آوردند. 
به گزارش خانه ملت، عضو فراكسيون نمايندگان 
واليي مجلس شوري اسالمي بيان كرد: اروپايي ها 
مي دانند اگر روزانه 700 هزار تا ۱.5 ميليون بشكه 
نفت مورد نياز خــود را از ايــران خريداري كنند 

مشكالت شان رفع مي شود و هدف آنها نفع رساندن 
به ايران نيست، بلكه براي رفع گرفتاري خود تالش 

مي كنند. 
وي افزود: هر بشــكه نفت را اكنون بين ۶0 تا 70 
دالر پيش بيني مي كننــد، در صورتي كه به طور 
ميانگين هر بشكه نفت به صورت متوسط با قيمت 
۱۱0 دالر به دست اروپايي ها مي رسد. تركي ادامه 
داد: تاميــن امنيت نفتكش ها، بيمه و مشــكالت 
نقل و انتقاالتي از جمله عواملي هستند كه قيمت 
نفت براي اروپايي ها را افزايــش مي دهد؛ به دليل 
ناامني هاي ايجادشــده اروپايي ها مجبور هستند 
نفت را گران تر خريداري كنند. در اين شرايط كه 
اروپايي ها تالش مي كنند نفت ايران را خريداري 
كنند، اماراتي ها نيز سعي مي كنند رابطه خود را با 

ايران بهبود بخشند. 

نماينــده مردم فريــدن، فريدونشــهر و چادگان 
در مجلس شوراي اســالمي گفت: اماراتي ها نيز 
فهميده اند كه در اين مقطع غربي ها و عربســتان 
نمي توانند امنيت اين كشــور را تامين كنند. وي 
افزود: امارات خود را ســوئيس خاورميانه معرفي 
مي كند؛ اما تجارت، بانكداري، انرژي و هواپيمايي 
اين كشور وابســته به امنيت اســت و مي داند در 
صورت نبــود امنيت نمي توانــد كاري كند. عضو 
فراكســيون نمايندگان واليي مجلس شــوراي 
اســالمي گفت: امارات از عربستان و آمريكا دوري 
كرده و روابط خود را با ايران اصالح و 700 ميليون 
دالر از پول هاي بلوكه شده ايران را آزاد كرده است. 
روابط ارزي امارات با ايران بهبود يافته و به همين 
روي در دوبي صرافي هاي بسته شده ايراني دوباره 

فعال شده اند. 

پس از خبر حذف برخي قطعات و آپشــن ها از برخي 
خودروهــاي صفــر كيلومتر داخلي، فعــاالن صنعت 
خودروسازي و قطعه سازي مي گويند كه كسري منابع 
مالي قطعه ســازان و افزايش بدهي خودروســازان به 
قطعه ســازان، تامين برخي قطعات را با مشكل روبه رو 

كرده است. 
چندي اســت كه موضوع حذف برخــي از قطعات در 
خودروهاي صفر كيلومتر داخلي از جمله كروز كنترل، 
رينگ آلومينيومي و تعدادي ديگري از قطعات، خبرساز 

شده است. 
به گزارش ايســنا، احمد نعمت بخــش، دبير انجمن 
خودروســازان در اين رابطه گفت: دو عامل سبب شده 
كه برخي قطعــات در خودروهاي صفر كيلومتر حذف 
شوند. در حال حاضر حدود ۲0 هزار ميليارد تومان بدهي 
خودروسازان به قطعه سازان وجود دارد كه معادل همين 

رقم از سال گذشته تاكنون زيان خودروسازان نيز بوده 
است. زماني كه پول قطعه سازان پرداخت نمي شود، آنها 

نيز تمايلي به ارائه قطعه به خودروسازان ندارند. 
وي خاطرنشان كرد: امروز اين مشكالت عاملي شده تا 
برخي از قطعات در خودروهاي صفر كيلومتر حذف شوند. 
درست است كه فعال اين قطعات تاثيري در ايمني خودرو 
ندارند؛ اما ممكن است تعداد اين قطعات در آينده اضافه 

شود تا جايي كه توليد خودرو را با مشكل روبه رو كند. 
همچنين محمدرضا نجفي منش، رئيس انجمن صنايع 
همگن قطعه ســازي نيز اظهار كرد: آنچه صحت دارد 
اين است كه پول قطعه ساز به موقع پرداخت نمي شود و 
قطعه ساز در هزينه ها با مشكل روبه رو است كه ما نيز مرتبا 
اين موضوع را پيگيري مي كنيم؛ اما اينكه قطعه سازان 
تامين تعدادي قطعات را به دليل مسائل مالي قطع كنند، 

تاييد نمي كنيم. 

وي افزود: به دليلي مشكالت مالي ديگر توان قطعه سازي 
وجود نخواهد داشت و كل كار تعطيل خواهد شد نه اينكه 
به دليل مشكالت مالي تعدادي قطعات توليد و تامين 
نشوند. اگر پول قطعه ســاز پرداخت شود، تامين تمام 
قطعات انجام خواهد شد اما در غير اين صورت همان طور 
كه پيش از اين نيز هشدارها در اين زمينه داده شده، توليد 
متوقف شده و صنعت قطعه سازي و صنعت خودروسازي 
را نابود مي كند.  آرش محبي نــژاد، دبير انجمن صنايع 
همگن قطعه سازي نيز در اين زمينه معتقد است: تعدادي 
از قطعات آپشــن هســتند و خودروهاي مجهز به اين 
آپشن ها قيمت باالتري دارند كه بسته به نظر و بودجه 
مشتري است؛ اما اينكه مشــتري خودروي آپشن دار 
بخواهد اما خودروساز و قطعه ســاز به دليل تحريم ها، 
كسري قطعات و مشكالت كسري نقدينگي نتوانند اين 

نياز را پاسخ دهند، موضوعي جداست. 

آيا دومين اقتصاد بزرگ جهان به دردسر افتاده است؟

مخالفت اروپايي ها با ارز ديجيتالي فيسبوكرشد اقتصاد جهان امسال ۳ درصد کاهش می يابد بنزين سوپر ناياب شد
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مدیرعامل گروه فوالد مبارکه : 

دادستانی تهران  به  موضوع  تعیین  تکلیف 
سایت های  خرید و فروش  آنالین  ورود  می کند

خام فروشی و عدم تخصيص سنگ آهن 
داخلی معضل اصلی فوالدسازان کشور است
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به  قوانین  جدید
کسب و کار  نیاز  داریم

فرصت اشتغال زایي 
استارت آپ ها

استارت آپ ها با قانون تجارت 
فعلــی نمی تواننــد فعاليت 
كنند. البته بايد گفت مشكل 
قانون تجارت مــا محدود به 

استارت آپ ها نيست...

 شــهاب جوانمردی، نایب رئیس 
کمیسیون اقتصاد  نوآوری اتاق تهران

 حمیدرضا فوالدگر، کارشناس اقتصادي
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سکوت  قانون تجارت   
در   برابر استارت آپ ها 

تيشه عقب ماندگی به 
ريشه صنايع چوب 

برخی کارشناسان علت ریزش شاخص را  رفتار تازه واردان و برخی حقوقی ها می دانند

زیان  سهامداران  بورس  با  معامالت  دستوری
صفحه2

صفحه2

تولید  قادر  به  ادامه  کار  نیست
حجم   اقتصاد   ایران   نیازمند   این  همه   بانک   و   موسسه   اعتباری   نیست

رشد    افقی   سیستم    بانکی    متوقف   شود 
رئیس  کل   بانک   مرکزی:  تا  کی   باید   خودروسازی   فشل  ادامه   یابد؟

 شافعی   با   انتقاد    از   هزینه های   تأمین   مالی   بنگاه ها   و  کمبود    نقدینگی:

يكی از چالش های مهم در توســـعه فضـــای 
كسـب وكارهای نوپـــا يا همان كسب وكارهای 
نوآورانه، نبود حمايت های قانونی است. در ايامی 
كه شركت های نوپا و استارت آپ ها فعاليت های 
گســترده خود را در عرصه تجاری ايران و جهان 
آغاز كرده و رشد چشــمگيری نيز داشته اند، در 
هيچ فصل و بند اليحه قانون تجارت ديده نشده اند. 
صاحبان استارت آپ ها و كسب وكارهای نوپا بر اين 
عقيده اند كه اين نوع كسب وكارها شامل قوانين 
كلی اقتصاد و قوانين حمايتی از مشاغل نمی شوند. 
اين در حالی است كه اين كسب وكارها به لحاظ 
تفاوتی كه با شيوه های سنتی تجارت دارند برای 
 تنظيم مســائل حقوقی شــان نيازمند قواعد و

 مقررات جديدی هستند...

صنعت چوب ايران سال هاست به داليل بسياری 
مورد بی مهری مسئوالن و از طرفی ديگر قاچاقچيان 
قرار گرفته و روز به روز شاهد پسرفت و عقب ماندگی 
آن هستيم. تحقيقات نشان می دهد  در حال حاضر 
تعداد نفرات مشغول به كار در صنعت چوب معادل 
۱005۱۳ نفــر در 4۲04 بنگاه اقتصادی اســت 
و بخش مبلمــان با 5۹0۲۶ نفــر در ۲۱۹7 بنگاه 
اقتصادی بيش از نيمی از كل اشتغال اين صنعت 
را در اختيار دارد. در ساير بخش ها 4۱487 نفر در 
۲007 كارگاه يا كارخانه مشغول به كار هستند. از 
اين تعداد در بخش درب چند سازه چوبی معادل 
۱۶۳85 نفر در ۶85 كارگاه يا كارخانه و در نهايت در 
بخش روكش كردن اوراق فشرده چوبی ۶۳58 نفر 

در ۲50 كارگاه يا كارخانه...

یک نماینده  مجلس: 

امارات ۷۰۰ ميليون دالر از پول هاي بلوکه شده ايران را آزاد کرده است
دبیر انجمن خودروسازان: 

برخي قطعات و آپشن ها از خودرو هاي صفر کيلومتر حذف شده است



اقتصاد2
ایران وجهان

رونــد بــورس تهــران از 11 
جلســه معامالتــی پیــش 
تاکنــون نزولــی شــده و با 
ریزش شاخص کل، موجی از 
سردرگمی و هیجان این بازار 
را فرا گرفته است. فروش سنگین کدهای حقوقی در سهام 
مختلف، یکی از دالیــل اصلی آغاز روند نزولی شــاخص 
بوده که دیگر ســهامداران را نیز هیجــان زده کرده و بازار 
را به ســمتی کشــانده که حاال حتی خرید حقوقی ها در 
نمادهای شــاخص ســاز نیز نمی تواند روند آن را تغییر 
دهد.روند قیمت ســهام در بورس تهران از 13 مهرماه که 
برای اولین بار شاخص کل توانســت خود را به باالی رقم 
330 هزار واحدی برســاند، تا امروز کــه در حال نزدیک 
شدن به حمایت روانی 300 هزار واحد است، نزولی بوده و 
 قیمت اغلب سهام بین 10 تا 40 درصد افت را تجربه کرده
 است.پیش ازاین نیز تحلیلگران احتمال وقوع اصالح قیمتی 
و زمانی در بازار را پیش بینی کرده و معتقد بودند به تدریج 
با جدا شدن مسیر ســهام بنیادی، بازار سرمایه در فضایی 
حرفه ای تر به رشد خود ادامه می دهد و فعالیت در این بازار 
سخت تر و مستلزم تحلیل خواهد شد؛ اما تقریباً هیچ کدام 
از این تحلیلگران ریزش بازار در موقع زمانی و قیمتی فعلی 
را پیش بینی نمی کردند و تقریباً هیچ کدام از آنها سیگنال 
خروج از بازار را صادر نکردند.بررسی تحوالت بازار سرمایه 
در 11 جلســه معامالتی اخیر نشان می دهد، فشار فروش 
کدهای حقوقی از چند روز مانده به ریزش شاخص تا همین 
امروز، یکی از متهمان اصلی هیجان زدگی بازار بوده و باعث 
عقب نشینی خریداران شده است. در این میان برخی کدهای 
حقوقی با قرار گرفتن در سرخط فروش سهام بیش ازپیش به 
هیجان بازار دامن زدند و برخی نیز با جلوگیری از برگشت 

سهام باعرضه های آبشاری، هر تالشی از سوی فعاالن بازار 
سرمایه برای عادی سازی فضا را نابود کردند.به نظر می رسد 
بخشنامه اخیر بانک مرکزی به بانک ها مبنی بر تعیین نرخ 
تسعیر ارز برای شــبکه بانکی یکی از دالیل اصلی فروش 
کدهای حقوقی در نمادهای بانکی باشد که به دلیل لیدری 
تعدادی از نمادهای بانکی در روزهای اخیر باعث شد فشار 
فروش به سایر سهام نیز سرایت کند.در این میان، اختالف 
دیدگاه و تعارض پنهان میان جناح های سیاسی نیز یکی از 
دالیل ریزش بورس عنوان شــده است خصوصاً که ریزش 
اخیر، بالفاصله پس از حمایت حسن روحانی، رئیس جمهور 
از بازار سرمایه و تأکید او بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت 
درســت اتفاق افتاد.لبته هم زمانی ریزش بازار سرمایه با 
حمایت روحانی از این بازار، مدیران ســازمان بورس را بر 
آن داشت تا با فشار آوردن به صندوق های سرمایه گذاری 
و حقوقی های بزرگ بازار، شــاخص ســازی کنند و به هر 
قیمتی از سقوط شاخص کل جلوگیری کنند. در این میان، 
بدون اینکه فضای کلی بازار تغییر خاصی را شــاهد باشد، 
یک بار شاخص کل طی ســه روز از حوالی 310 هزار واحد 
تا 330 هزار واحد پیشــروی کرد؛ اما نهایتاً به واسطه فشار 
فروش سنگین در بازار قادر به عبور از سقف 330 هزار واحد 
نشد و دوباره با شدتی بیشتر نزول را در پیش گرفت.در این 
وضعیت، یکی از سناریوهای موردنظر فعاالن بازار سرمایه، 
یعنی تشکیل سقف دوقلوی شاخص کل در محدوده 330 
هزار واحد و افت سنگین آن در روزهای بعدی اتفاق افتاد و 
تا حدود تکلیف تحلیلگران با روند آتی بازار را روشن کرد اما 
در این میان تالش دوباره سازمان بورس برای شاخص سازی 
باعث شد در شرایطی که اغلب سهام بازار در صف فروش قفل 
بودند، شاخص کل به مد معامالت دستوری در شرکت های 
بزرگ و شاخص ساز، در سه روز به صورت دستوری مثبت 
ماند و به زیان ســهامداران دامن زد.در ادامه این وضعیت، 
حتی در جلسه معامالتی امروز نیز معامالت دستوری در 

نمادهای شاخص ساز در دستور کار قرار گرفت اما از همان 
ســاعت اول معامالت، به واســطه افزایش فشار فروش در 
بازار حقوقی ها از ادامه حمایت منصرف شــدند و شاخص 
 کل که تا حوالی 700 واحد نیز رشــد کرده بود به سرعت 

سقوط کرد.

فعاالنبازارسهامشاهدافتقیمتها
عرضه ها در بازار سهام  روز یکشنبه شدت گرفت و شاخص 
کل بورس تهران و قرابورس ایران هر کدام به ترتیب ۸۲4۹ و 
13۵ واحد کاهش یافتند. قیمت سهم ها در گروه های اصلی 
از جمله خودرو، بانک و محصوالت شیمیایی با کاهش مواجه 
شدند.روز یکشنبه بیشتر سهم ها در بورس و فرابورس ایران 
با کاهش قیمت روبه رو شدند به طوری که در بورس تهران 
تعداد نمادهای منفی به 3۲1 و تعداد نمادهای مثبت به 3۲ 
رسید. همچنین در فرابورس ایران تعداد نمادهای منفی به 
عدد 140 و تعداد نمادهای مثبت به عدد ۶1 رسید.در نتیجه 
کاهش قیمت ها و رشد عرضه ها شاخص کل بازده نقدی و 
قیمتی بورس با بیش از ۸۲4۸ واحد کاهش روبه رو شد و در 
تراز 301 هزار و 3۹۲ واحدی ایستاد. شاخص کل هم وزن 
نیز با ۲۵۵3 واحد کاهش رقم ۸۲ هزار و ۹۵ واحدی را تجربه 
کرد.شاخص آزاد شناور با 10 هزار و 4۸7 واحد کاهش در 
تراز 34۲ هزار و 3۵۹ واحدی نشست و شاخص بازار اول و 
دوم هر کدام به ترتیب ۶۲۹۲ و 1۵ هزار و 4۵1 واحد کاهش 
یافتند.نماد بانک ملت به تنهایی 374 تاثیر کاهشی روی 
شاخص های بازار داشت بعد از این نماد پاالیش نفت تهران، 
سرمایه  گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین و گسترش نفت 
پارسیان هر کدام به ترتیب 30۵.4، 30۵.1 و 304.3 واحد 
تاثیر کاهشی روی شاخص ها داشتند.پارس سوئیچ، تولیدی 
فوالد سپید فراب کویر و بیمه آسیا بیشترین تاثیر افزایشی را 
روی شاخص های بازار سرمایه داشتند. این نمادها از معدود 
نمادهایی بودند که سعی کردند شاخص ها را با افزایش مواجه 

کنند.روز یکشنبه در نمادهای بانکی بیش از یک میلیارد 
سهم و اوراق مالی به ارزش 1۵۹ میلیارد تومان دادوستد 
شد و این گروه بیشترین ارزش معامالت را از آن خود کرد. 
در عین حال تعدادی از ســهم ها در این گروه ســهم های 
فروش را شاهد بودند و همچنین ســهم های این گروه با 
کاهش روبه رو شدند.در گروه خودرو و ساخت قطعات 4۶4 
میلیون سهم به ارزش 113 میلیارد تومان دست به دست 
 شد به طوری که این گروه پس از بانکی ها بیشترین ارزش 

معامالت را داشتند. 
خودرویی ها هم اکثرا در قیمت پایانــی با کاهش قیمت 
روبه رو شــدند و بیش از چهار درصد افت را شاهد بودند.
گروه شیمیایی، فرآورده های نفتی و فلزات اساسی از دیگر 
گروه هایی بودند که توانستند پس از دو گروه بانک و خودرو 
بیشــترین ارزش معامالت را از آن خود کنند.ارزش کل 
معامالت بورس تهران تا رقم 101۲ میلیــارد تومان باال 
رفت و حجم معامالت رقم ۲.7 میلیارد سهم و اوراق مالی 

را تجربه کرد. 
تعداد معامــالت این بازار به رقم ۲1۶ هزار و ۵۲۶ رســید 
آیفکس نیز با 13۵ واحد کاهش رقم 373۲ را تجربه کرد. 
ارزش معامالت فرابورس ایران تا رقم ۵۸4 میلیارد تومان 
افزایش یافت و حجم معامالت به رقم ۸34 میلیون سهم و 
اوراق مالی را رسید. همچنین تعداد دادوستدها به عدد 1۲0 

هزار و ۶11 رسید.

3سناریوپیشرویبورس
به گزارش اتاق بازرگانی ایران در این صورت می توان ســه 
ســناریو برای ادامه روند بازار متصور بود.ســناریوی اول 
برگشت شــاخص کل از حمایت 300 هزار واحد و آماده 
شدن آن برای صعود دوباره به هدف شکست سقف 330 
هزار واحد اســت که با توجه به جو هیجانــی بازار چندان 
محتمل به نظــر نمی رسد.ســناریوی دوم، توقف ریزش 
شاخص کل در حمایت 300 هزار واحدی و خنثی شدن 
روند معامالت در این بازار اســت که به واسطه آن شاخص 
کل می تواند حتی تا چند ماه به صورت ساید در این محدوده 
باقی بماند. در ایــن وضعیت احتمال اصالح شــاخص تا 
محدوده ۲۹0 هزار واحد نیز وجود دارد اما در این اصالح، 
برخالف ریزش اخیر لزوماً همه نمادها با افت قیمت مواجه 
نخواهند شد. در پایان این ســناریو دوباره بازار وارد روند 
صعودی خواهد شــد و حتی شــاخص کل توان رسیدن 
به اهداف بــاالی 400 هزار واحدی را نیز خواهد داشــت.

سناریوی سوم، بدترین ســناریوی ممکن برای بازار است 
که به معنای نواخته شدن زنگ پایان بازی در این بازار است 
و مانند دی ماه ۹۲، بازار را پس از ریزش قابل توجه قیمت، 
به سمت استراحت طوالنی مدت ســوق می دهد. البته در 
این مورد میان تحلیلگران اختــالف عقیده قابل توجهی 
 وجود دارد اما به هرحال یکی از اتفاقاتی است می توان برای 

این بازار متصور بود.

غالمحسین شافعی رئیس پارلمان 
بخش خصوصی در نشست هیات 
نمایندگان اتاق ایران از ضرورت 
اصالح ساختارهای مالی متناسب 
با بخش های مولد سخن گفت و 
در حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به ارائه چند 

پیشنهاد با هدف حل مشکالت کالن بانک ها پرداخت.

غالمحســین شــافعی رئیس اتاق ایران در این نشست عنوان 
کرد:عالوه بر بحث نظارتی که در جریــان فعالیت بانک ها باید 
اعمال شود، نکته دیگری که در اینجا حایز اهمیت است و باید بدان 
توجه نمود، بحث اندازه بخش های مالی و بخش های مولد افتصاد 
و تناسب این دو با یکدیگر است. اما واقعیت این است که وضع فعلی 
بخش مالی، نه تنها تناسبی با بخش های مولد ندارد، بلکه مسبب 
فربه شدن بسیاری از بخش های غیرمولد، رشد ناهنجاری های 
اجتماعی، بهم ریختگی توزیع درآمد و امکانات کشور و گسترش 
زمینه  های رانت خواری و فســاد که طی مدت های مدید ایجاد 
شده، گردیده است.سیستم بانکی کشور بیش از آن که به دنبال 
تخصیص منایع باشــد درصدد تامین منابع است؛ در حالیکه 
محدودیت منابع آن هم در شرایط سخت فعلی ایجاب می کند 
که تخصیص های درست و به موقع در دستور کار قرار گیرد.در 
ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه، اجازه تاسیس بانک ها توسط 
بخش غیردولتی داده شده است به گونه ای که هدف از تصویب این 
قانون، افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز 
و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی کشور 
و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به اصل 44 قانون اساسی 
کشور عنوان گردیده است.سوالی که امروز مطرح است، این است 
که چرا قانون گذاران و کارشناسان کشور به دنبال اهداف بانک های 
به اصطالح خصوصی نیستند و اگر هم به اهداف نرسیده ایم، پس 
اصرار به دنبال کردن وضع موجود چیست؟ البته که آقای همتی 
حرکت هایی در جهت ادغام موسسات اعتباری شروع کرده اند 
که جای تشکر دارد اما الزم اســت که به این موضوع توجه شود 
که کاستی این موسســات از جیب مردم پرداخت نشود.گفته 
می شود که الزم است تامین سرمایه بلندمدت بنگاه ها از طریق 
بازار سرمایه تامین شود و وظیفه بانک ها صرفا تامین کوتاه مدت 
و سرمایه در گردش بنگاه ها باشــد. به فرض اینکه این موضوع 
درست باشد که البته نظرات مخالف هم در این حوزه وجود دارد، 
آیا بازار سرمایه در اقتصاد ایران به اندازه کافی پویا، سالم و توانمند 
است که این سهم را بتواند به نحو شایسته ای  تامین و مدیریت 
کند؟شناخت ما از بازار سرمایه، آنهم در اقتصاد ایران یک چنین 
اعتباری را تامین نمی کند. اگر می خواهیم بنگاه های تولیدی و به 
خصوص صنعتی را توسعه دهیم و شاهد تبلور اقتصاد مقاومتی 
به نحو شایسته ای باشیم، باید این موارد را حل و فصل کنیم. تا 
این قبیل بنگاه ها نیازمند وام ها و اعتبارات بلندمدت با نرخ های 
رقابتی در بازارهای جهانی هستند، با شرایط فعلی تشویق تولید 
و صنعت و سرمایه گذاری در این زمینه ها صرفا آرزوست.بارها و 
بارها در سال های گذشته و در بسیاری از همایش  ها به این بحث 
پرداخته شــد که بخش زیادی از کارشناسان بانکی و اقتصادی 
کشور همه چیز را در استقالل بانک مرکزی جست وجو می کنند؛ 
می خواهم از شــما اســتدعا کنم که اگر بانک مرکزی مستقل 
نیست، شما به عنوان مدیران و تصمیم گیران عرصه پولی کشور، 
استقالل رای کارشناسی خود را حفظ کنید. اگر با فشاری خارج 

از نظر کارشناسی خود مواجه هستید، پافشاری و از دیدگاه های 
کارشناسی خود دفاع کنید. منافع ملی کشور باید خط قرمز شما 
باشد چرا که اگر بانک مرکزی مســتقل هم باشد اما مدیران آن 
استقالل فکری و نظری نداشته باشند، این استقالل هیچ ارزشی 
نخواهد داشــت.بانک مرکزی ابزارهای سیاست گذاری پولی را 
در اختیار دارد و جامعه از بانک مرکــزی انتظار دارد که به طرح 
دیدگاه های کارشناسانه خود در خصوص مباحث پولی پرداخته 
و با استفاده از ابزارهای پولی، ثبات پولی را حداقل در میان مدت 
تضمین نماید.رشد پول و پایه پولی در بسیاری از کشورها وجود 
دارد ولی لزوما تبدیل به تورم نمی شــود و اینها به سطح اعتماد 

جامعه به بانک مرکزی و سیاست گذاری پولی کشور برمی گردد.
وقتی صحبت از سیاست گذاری پولی کشور می شود، صرفا مدیران 
ارشد بانک مرکزی مدنظر نیستند، کلیت سیستم بانکی بایستی 
پشت سر بانک مرکزی و تحقق اهداف آن باشند نه اینکه بخشی 
از سیستم مالی کشور بر خالف مصالح ملی درصدد بهره برداری 
از شــرایط بازارهای مالی و ارزی در کشور باشد. نکته دوم اینکه 
ابزارهای سیاست های پولی مانند نرخ ارز، نرخ بهره، خرید و فروش 
ارز و اوراق قرضه، صرفا ابزار هستند و نباید خود تبدیل به هدف 
شوند. بلکه ابزارها باید در راستای تحقق اهداف ملی و توسعه ای 
تعریف و تنظیم شوند؛ البته در این میان، هماهنگی سایر ابزارهای 
سیاســت گذاری از قبیل ابزارهای مالی، مالیاتی و ... همگی در 
همپوشانی با هم باید ترسیم شوند و نوازنده سمفونی اقتدار ملی 
کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی به عنوان هدفی که بارها رهبر 

معظم انقالب هم بر آن تاکید داشته باشند، شوند.

درادامهچندپیشنهادمطرحمیشود:
1- از دیدگاه کالن باید در درجه نخست ساختارهای مالی کشور 
متناسب با بخش های تولیدی آن باشد و پول نباید از چرخه تولید 
و اشتغال مولد به چرخه نامولد منحرف شود. لذا الزم است رشد 
افقی سیستم بانکی متوقف شــود و بانک ها ادغام و در راستای 
افزایش بهره وری حرکت کنند. حجم اقتصاد ایران نیازمند این 
همه بانک و موسسه اعتباری نیســت و لطمات رقابت مخرب 
در سیســتم بانکی در اقتصاد ایران می تواند مشکالت بسیاری 
را ایجاد کند.۲- بخش عمده مشــکالت سیستم بانکی کشور، 
مطالبات معوق است که خود این مطالبات معوق در واقع زاییده 
یک اختالل در مبادالت و تجارت است. نگاهی به آمار چک های 
برگشتی نشان می دهد که در مناســبات تجاری، یک گلوگاه 
نقدینگی ایجاد شده است که حاکی از عدم امکان سریع تبدیل 
کاالها به وجه نقد است. بخشی از مطالبات معوق و ناکارآمدی 
چرخه تســهیالت به معوقات پیمانکاران دولت از خود دولت، 
وزارت خانه ها و شهرداری ها بازمی گردد. تا زمانیکه این چرخه 
اصالح نشود، سرانجام حل نشــده ای برای مشکالت نمی توان 
یافت. راه حل های کوتاه مدت به تدریج در افق کوتاه مدت نیز بی 
اثر خواهند شد. واقعیت آن است که بخشی از بدهی های معوق 
واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، به واسطه اتخاذ رویکردهای 
خاص در امر سیاست گذاری های داخلی و خارجی حاصل شده 
است که نتیجه آن کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی، 
کاهش ظرفیت های تولیدی صادراتــی و عدم توان بازپرداخت 
اعتبارات بانکی بوده است که الزم است در این خصوص با سعه 
صدر و تفکیک این بخش ها از ســایر فصل هایی که به انحراف 
اعتبارات دست زده اند، رفتار متفاوتی صورت گیرد.3-مسایل و 
مشکالت بانکی را شاید بتوان در سه عرصه بیان کرد. وثایق بانکی، 
نرخ های تسهیالت و تامین سرمایه  در گردش. در خصوص وثایق 
بانکی باید عنوان کرد که بطور کلی گرفتن وثیقه و پشتوانه ملکی 

لزوما نباید شرط الزم و کافی برای اعطای تسهیالت باشد. این 
امر پوششی شده است برای منطق اقتصادی و صحیح پرداخت 
تسهیالت. بر این اساس اصالح این نگرش و منطبق کردن اعطای 
تسهیالت با مشارکت فعال و کنترلی بانک، همراه با اعمال نظرات 
بر فرآیند اعطا و هزینه کرد تســهیالت موارد بسیاری مهم تری 
است که باید در آن راستا اهتمام صورت گیرد. بررسی تسهیالت 
از ابعاد اقتصادی، مالی، فنی و تعیین صالحیت مشتریان مبتنی 
بر توانایی آنها پرداخت و تسهیالت از محل صرف پروژه و تضمین 
بازگشت سرمایه از ضروریات موفقیت یک موسسه اعتباری است. 
بهترین وثیقه برای وثیقه برای سیستم بانکی وضعیت بازار فروش 
شرکت های تولیدی و خدماتی باشد؛ البته به شرطی که دخالت 
دولت به حداقل برسد.در خصوص مشکل دوم، باید به صراحت 
اعالم کرد که بخش تولیدی اقتصاد ایران قادر به کار و به خصوص 
حفظ بنیه رقابت پذیر خود با این نرخ ها و هزینه های تامین مالی 
نیست. مسایل و مشکالت در خصوص سرمایه ثابت و در گردش 
بنگاه ها، متاسفانه در اقتصاد ایران عملکرد ضعیف بازار سرمایه در 
جذب و هدایت سرمایه های مردمی و همچنین کمرنگ بودن 
بدنه متوسط جامعه از نظر پارامترهای مردمی و حجم پس انداز، 
سبب شده است تا بنگاه های تولیدی که در اکثر نقاط جهان با 
توسل به بازار سرمایه اقدام به تامین منابع مالی و سرمایه ثابت 
خود می کنند، در این کشور نتوانند در این خصوص موفق عمل 
نموده و نیازهای مالی خود را از این حیث برطرف کنند.در اقتصاد 
ایران این مسئله به شــکلی روی داده است که بنگاه های بزرگ 
نیز برای تأمین مالی متوسل به سیستم بانکی شده اند و مسلماً 
در این میان بــا توجه به قدرت و جاذبه جذب اعتبارات، ســهم 
چندانی برای بنگاه های کوچک باقی نمی گذارند. تقویت توسعه 
بازار سرمایه در غالب عرضه شکل های نوین تأمین اعتبار ازجمله 
اوراق مشارکت شرکتی و مجبور کردن بنگاه های بزرگ با تأمین 
مالی از بازار سرمایه یک رویکرد بلندمدت در این خصوص است. 
پس می توان سیستم بانکی را به سمتی سوق داد که بیشتر تامین 
کننده نیازهای سرمایه ای بنگاه های متوسط و کوچک اقتصادی 
و نیازهای خانوارها در جامعه باشند.در شرایط فعلی که بنگاه های 
تولیدی به دلیل نبود نقدینگی در شرایط استفاده از ظرفیت های 
پایین تولیدی و عملکردی بسر می برند شایسته و بایسته است که 
به منظور خارج کردن اقتصاد کشور از رکود حادث شده، راهکارهای 
الزم به منظور برون رفت اتخاذ گردد. در این خصوص باید در قدم 
اول به حفظ و ثبات سرمایه گذاری و اشتغال فعلی متمرکز شد 
و در گام بعدی به سراغ ســرمایه گذاری هایی که می توانند در 
بازارهای صادراتی توفیق های شــخصی را حاصل نمایند، روی 
می آورد.نهایتاً جناب دکتر همتی شرایط تحریمی در یک سال 
و نیم اخیر فشارهای فزاینده ای به کشور به ویژه در حوزه پولی و 
ارزی وارد آورده و تنگناهای پیش آمده برای فعاالن اقتصادی در اثر 
تشدید تحریم ها بیش از گذشته شده است. جلسات متعدد بخش 
خصوصی با کارشناسان و مسئوالن حوزه پولی و ارزی تااندازه ای با 
گشایش مسیر برای فعاالن اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار منتج 
گشته که جا دارد از نهاد پولی کشور در شرایط سخت کشور کمال 
تشکر را داشته باشیم. حضور آقای دکتر همتی رئیس کل محترم 
بانک مرکزی فرصتی را برای بخش خصوصی فراهم آورده تا از 
نزدیک مسائل و گرفتاری های باقیمانده برای فعاالن اقتصادی، 
طرح گردد و در صورت امکان راهکارهایی برای حل وفصل مسائل 
پیش روی اندیشیده شود به طوری که خروجی آن به کسب منافع 
ملی کشورمان بیانجامد. بخش خصوصی به ویژه تولیدکنندگان 
به مثابه رزمندگان جبهه جنگ اقتصادی هستند و در این شرایط 
خطیر بیش ازپیش نیازمند همراهی و پشتیبانی از سوی حاکمیت 

و دستگاه های مرتبط می باشند. قطعاً تالش برای هموار ساختن 
مســیر برای رزمندگان جبهه جنگ اقتصادی گامی به ســوی 

پیروزی خواهد بود.

رئیسکلبانکمرکزی:
تاکیبایدخودروسازیفشلادامهیابد

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است ثبات به وجود آمده در بازار 
ارز به دلیل مقاومت مردم و اقدامات فعاالن اقتصادی بوده و پایین 
آمدن قیمت ارز به دلیل سرکوب نیاز و تقاضای موجود در بازار 
نبوده است.عبدالناصر همتی در نشست هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران اظهار کرد: هدف دشمن در اجرای تحریم ها علیه 
ایران فروپاشی اقتصادی کشــور و پس از آن فشار بر جمهوری 
اسالمی ایران بود که این هدف جز با نابودی پول ملی و  تجارت 
خارجی ممکن نمی شد ولی خوشبختانه با فعالیت فداکارانه بخش 
خصوصی این فشارها راه به جایی نبرد و به هدف نهایش نرسید.وی 
ادامه داد: اگر بخش خصوصی نبود معلوم نبود که آیا امکان تداوم 
شرایط وجود دارد یا خیر. ما در ماه های گذشته توانستیم بخشی از 
نیاز ارزی کشور را با صادرات غیر نفتی جبران کنیم  که این مسئله 
در خروج از فشار تحریم ها اهمیت بسیار زیادی داشت.رئیس کل 
بانک مرکزی با تاکید بر این که خروج از تهدیدهای ابتدایی به 
معنای خارج شدن از فشار تحریم ها و پایان یافتن توطئه دشمنان 
نیســت اظهار کرد: این که بانک مرکزی را به دالیل و بهانه های 
مختلف تحریم می کنند به دلیل این اســت کــه فهمیده اند ما 
توانسته ایم اهداف آنها در تحریم ها را به شکست برسانیم. اما به هر 
حال باید توجه داشت که فشار ادامه دارد و نمی توان پس از ثبات 
به وجود آمده توقع داشت همه چیز مانند سابق شود زیرا ما 4۵ 
میلیارد دالر درآمد نفت را امروز نداریم و باید برای مدیریت شرایط 
اقتصادی کشور تمام گزینه های موجود را بسیج کنیم.همتی با 
بیان این که رشد اقتصاد غیر نفتی کشور مثبت است گفت: اگر 
نفت را کنار بگذاریم دیگر بخش های ما در ماه های گذشته عملکرد 
قابل دفاعی داشــته اند، از ســوی دیگر بانک مرکزی نیز تالش 
کرده از منابع ارزی خود حداکثر استفاده را ببرد. ما در هفت ماه 
گذشته بیش از ۲0 میلیارد دالر ارز را برای تامین کاالهای وارداتی 
اختصاص داده ایم و این روال ادامه پیدا می کند. در کنار آن قطعا 
با توجه به عبور از فشارهای ابتدایی گشایش هایی در راه خواهد 
بود و باید به آینده امیدوار باشیم.وی با مطرح کردن این سوال که 
در شرایط دشوار اقتصادی چرا باید به بخش هایی که نتوانستند به 
قول های خود عمل کنند نقدیندگی اختصاص داد؟ تصریح کرد: 
خودروسازان در طول سال های گذشته بارها نقدیندگی جدید 
دریافت کردند اما نه تنها بهبودی در عملکردشان به وجود نیامده 
که حتی از انجام تعهداتشان نیز ناتوان بودند. با این وجود من سال 
گذشته اعالم کردم که چهار هزار میلیارد تومان نقدیندگی ریالی 
و ۸44 میلیون یورو نقدیندگی ارزی در اختیار خودروسازان قرار 
خواهیم داد تنها با این شرط که پس از یک سال تعهد بدهند که 
این مبلغ را پس می دهند اما در عمل هیچ یک از آنها این تعهد را 
قبول نکردند و سوال این جا است که این خودروسازی فشل تا جه 

زمانی باید به همین شکل ادامه پیدا کند.رئیس کل بانک مرکزی 
درباره بحث واردات کاال بدون انتقال ارز نیز اظهار کرد: من بارها 
گفتم که با این موضوع مخالفم زیرا افرادی که این درخواســت 
را مطرح می کند نقشه راه دقیقشان را به ما اطالع نمی دهند ما 
می گوییم اگر در خارج از کشــور ارزی دارید همان را به داخل 
بیاورید تا ما از شــما با قیمت باالتر از سامانه نیما بخریم. اگر نه 
الاقل منشا این ارز را به ما اطالع دهید. اما هیچ یک از متقاضیان 
این موضوع تاکنون نه ارز خود را به ما فروختند و نه منشا این ارز را 
اعالم می کند.همتی با انتقاد از این گمانه زنی که دلیل کاهش نرخ 
ارز در بازار سرکوب تقاضا از سوی بانک مرکزی بوده است توضیح 
داد: ما در سال جاری 3۲ میلیارد دالر ثبت سفارش داشته ایم که 
تامین ارز بیش از ۲0 میلیارد دالر آن تاکنون انجام شده است و 
این روال نیز ادامه خواهد یافت اما این توقع که بانک مرکزی برای 
منافع شخصی یا گروهی افراد، منافع ۸3 میلیون ایرانی را نادیده 
می گیرد قطعا اتفاق نخواهد افتاد.وی اضافه کرد: طبق آمارهای 
رسمی از ۲1 فروردین سال ۹7 تا 31 اردیبهشت سال ۹۸، ۲۵ 
میلیارد یورو ارز صادرکنندگان به کشور بازگشته است. اگر کاهش 
پایه صادراتی گمرک را لحاظ نکنیم این عدد به 3۵ میلیارد یورو 
می رسد که  معادل 71 درصد ارز صادراتی است که در شرایط فعلی 
عملکرد مثبتی به شمار می رود. دلیل کاهش نرخ ارز در بازار همین 
بازگشت ارزها است وگرنه بانک مرکزی بارها اعالم کرده که به هیچ 
عنوان نرخ ارز در بازار را تعیین نمی کند.رئیس کل بانک مرکزی 
درباره چگونگی افزایش عدد نقدیندگی در اقتصاد ایران نیز گفت: 
جدیدترین آمارها نشان می دهد که نقدیندگی در اقتصاد ما به 
۲000 هزار میلیارد تومان رسیده است در طول ۶0 سال گذشته 
میانگین رشد نقدیندگی در ایران حدود ۲۵ درصد بوده است و به 
همین دلیل عددها در شرایط فعلی بسیار باال رفته و همان درصد 
رشد نیز باعث رسیدن به این اعداد می شود.همتی ادامه داد: البته 
رشد نقدیندگی به شکل 100 درصد منفی نیست و می توان با در 
نظر گرفتن سیاست های از حجم مخرب آن کم کرد. بانک مرکزی 
از یک سو باید نقدیندگی واحدهای تولیدی را تامین کند و از سوی 
دیگر نقدیندگی را کنترل کند و همین مسئله یک معادله پیچیده 
را به وجود آورده است.وی با اشاره به طرح جدیدی که این بانک 
برای حل این معادله پیش بینــی کرده توضیح داد: طرح جدید 
که به زودی در شورای پول و اعتبار نهایی خواهد شد به نام گام 
فعال می شود. در چارچوب آن بانک ها گواهی تضمینی از سوی 
فعال اقتصادی به واحد تامین کننده مواد اولیه یا طرف معامله آن 
فعال ارائه می کند و در یک دوره شش ماه تامین مالی این واحد را 
انجام می دهد و پس از آن بانک تعهد می دهد که در صورت تامین 
نشدن منابع مالی در قالب تسهیالتی مشکل نقدیندگی را برطرف 
کنیم.وی در پایان خاطر نشان کرد: با وجود تمام مشکالت باید به 
آینده اقتصاد کشور امیدوار بود ما امروز تنها ۹ میلیارد دالر بدهی 
خارجی داریم این در حالی است که کشوری مانند ترکیه بیش از 
400 میلیارد دالر بدهی دارد این یعنی اقتصاد ما در آینده ظرفیت 
 بسیار باالی خواهد داشت و باید نســبت به آینده با امیدواری 

صحبت کرد.

برخی کارشناسان علت ریزش شاخص را  رفتار تازه واردان و برخی حقوقی ها می دانند

زیان  سهامداران  بورس  با معامالت  دستوری

 شافعی   با   انتقاد    از   هزینه های   تأمین   مالی   بنگاه ها   و  کمبود    نقدینگی: 

تولید  قادر  به  ادامه  کار  نیست

مرکزآمار:قیمتزمین175درصدرشدکرد
 افزایش ۳۵ درصدی نرخ اجاره بها

مرکز آمار گزارشی از تحوالت قیمت زمین، آپارتمان 
و اجاره بها حدفاصل بهار۹7 تا بهار۹۸ منتشــر کرد 
که نشــان می دهد قیمت زمیــن در مدت مذکور 
17۵درصــد، آپارتمان 110درصــد و اجاره بها 3۵ 
درصد رشــد داشــته اســت.مرکز آمار ایران اعالم 
کرد، افزایش 174,۶ درصــدی قیمت فروش یک 
مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، 
افزایش10۹,۶ درصدی قیمت فروش یک مترمربع 
زیربنای مسکونی و افزایش3۵ درصدی متوسط مبلغ 
اجاره به عالوه ی سه  درصد ودیعه ی پرداختی برای 
اجاره ی یک مترمربع زیربنای مسکونی در بهار ۹۸ 
نسبت به بهار ۹7 از جمله تغییرات قیمت مسکن در 
شهر تهران بوده است.بنگاه های معامالت ملکی کشور 
موظف هستند مشــخصات کلیه ی معامالت خرید 
و فروش و اجاره را در ســامانه ی اطالعات مدیریت 
معامالت امالک و مستغالت کشــور ثبت نمایند.
با توجه به این که کاهش یــا افزایش حجم )تعداد( 
معامالت در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش 
شدید متوسط )حسابی( قیمت در سطح کل شهر 
می شود، از متوسط تعدیل شده )وزنی( که در آن، وزن 
با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه 
محاسبه می شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر 
حجم معامالت، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

وزیرنیرو:
حذف قبوض کاغذی ارتباطی به 

افزایش قیمت برق ندارد 
وزیر نیرو بــا تاکید بر ادامه پیگیــری حذف قبوض 
کاغذی آب و برق گفت: حذف قبوض ارتباط به افزایش 
قیمت ندارد و شــهروندان می تواند در صورتی که 
سوتفاهمی دارند با شماره 1۲1 تماس حاصل بگیرند. 
رضا اردکانیان در پایان صد و هفتادومین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: 
در جلسه امروز موضوعات مختلفی توسط اعضا شورای 
شهر تهران مطرح شد که امیدواریم در آینده نزدیک 
با امضای تفاهم نامه های بیشتر از میان وزارت نیرو و 
شورا و شهرداری بتوانیم اقدامات خوبی برای تهران 
انجام دهیم.وی در پاسخ به سوالی درباره حذف قبوض 
کاغذی برق و افزایش قیمت برق گفت: بی تردید حذف 
قبوض کاغذی در حال انجام است و ادامه دارد با توجه 
به مصوبه ســال 13۹۸ تعرفه های انرژی 7 درصد 
افزایش پیدا کرده کــه ارتباطی با حذف قبوض برق 
ندارد.او ادامه داد: افراد پرمصرفی که الگوی مصرف 
را رعایت نمی کند، 1۶ درصد بیش تر از این 7 درصد 
باید پرداخت کند. اما حذف قبوض کاغذی افزایش 
قیمت برق به یکدیگر ارتباط ندارند و اگر شهروندان 
سوتفاهمی در این زمینه دارند، می تواند با شماره 1۲1 
تماس حاصل کنند.وزیر نیرو درباره فرونشست های 
زمین در شهر تهران نیز گفت: در جلسه امروز گزارشی 
در این رابطه ارائه دادیم و این آمادگی وجود دارد که 
در ارتباط با فرونشست های زمین در تهران با مدیریت 
شهری اقدامات علمی و فنی مشترکی انجام دهیم.
وزیر نیرو در پاسخ به سوالی درباره فقدان روشنایی 
مناسب در برخی معابر تهران همچون بازار و پس از 
تاریک شدن هوا گفت: شهرداری های مناطق معابری 
که فاقد روشنایی مناسب هستند را می توانند اطالع 
دهند تا نسبت به تامین روشنایی آن ها اقدام شود، 
همچنین خود وزارت نیرو نیز رصد، پایش و احقاق 
معابر فاقد روشنایی را انجام می دهد و نسبت به تامین 

روشنایی معابر اقدام می کند.

افزایــش ۱۵درصــدی برای 
حقوق کارکنان دولت

سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی ناظر بر بودجه 
سال ۹۹ میزان افزایش حقوق و عیدی کارکنان دولت 
را پیشنهاد کرد.   سازمان برنامه و بودجه طبق روال 
هر ســاله پیش از ارائه الیحه بودجه سنواتی ضوابط 
مالی ناظر بر تنظیم لوایح را تهیه و تدوین می کند. این 
ضوابط مبنایی برای تهیه الیحه و ارقام مالی بودجه 
است.بر اســاس ضوابط مالی ناظر بر تنظیم الیحه 
بودجه سال ۹۹ و پیش بینی 1400، میزان افزایش 
حقوق کارمندان و کارگران پیش بینی شده است. 
البته افزایش حقوق کارکنان دولت باید به تصویب 
هیات وزیران برسد و پس از آن احتمال تغییر میزان 
آن در مجلس نیز وجود دارد.در حال حاضر سازمان 
برنامه و بودجه افزایش 1۵ درصــدی برای حقوق 
کارکنان دولت مد نظر قرار داده اســت. پیش از این 
محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
کشور با تحلیلی از نرخ تورم و احتمال کاهش آن در 
پایان سال جاری میزان افزایش حقوق را 1۵ درصد 
اعالم کرده بود.همچنین افزایش حقوق مشموالن 
قانون کار نیز باید بر اساس قانون کار در شورای عالی 
کار به صورت سه جانبه میان شرکای اجتماعی نهایی 
و تصویب شود. با این وجود در ضوابط مذکور برای این 

قشر نیز 1۵ درصد تعیین شده است.

اخبار
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سکه تمام بهار آزادی به 3 میلیون و 966 هزار تومان رسید
قیمت سکه تمام  بهار آزادی در بازار تهران روز یکشنبه به 3 میلیون و 966 هزار تومان، طالی ۱۸عیار هم ۴۰۴ هزار و 9۰۰ تومان و قیمت دالر در صرافی های بانکی ۱۱هزار و ۴۰۰ تومان 

ارزش گذاری شده است.روز یکشنبه در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 3 میلیون و 966 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 96۴ هزار تومان معامله 
می شود.در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 2میلیون و 26 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 225 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۸3۸ هزار تومان فروخته می شود. قیمت 

طالی ۱۸عیار هم ۴۰۴ هزار و  9۰۰ تومان ارزش گذاری شده است. ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت ۱۴9۰ دالر معامله می شود.
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رئیــس پلیــس فتــا تهران 
بزرگ با بیان اینکه مشکالت 
ســایت های دیوار و شــیپور 
هنوز برطرف نشــده، گفت: 
"کالهبرداری" از موضوعات 
داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد. سرهنگ 
تورج کاظمی در پاسخ به این ســؤال که آیا سایت هایی 
مانند دیوار و شــیپور به موارد ذکر شده توسط پلیس فتا 
برای برطرف کردن مشکالت سایت هایشان اقدام کرده اند 
یا خیر، اظهار کرد: خیر، مشــکالت ســایت های دیوار و 
 شیپور برطرف نشده و هنوز مشــکالت عمده ای در این 
ســایت ها وجود دارد. رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: 
اینگونه ســایتها همچنان امکان معرفی کاربــر را ندارند 
و مدیران این ســایت ها در صورت ارائه شــکایت توسط 
شهروندان، نمی توانند کاربران را معرفی کنند و مشکالت 

این سایت ها پابرجا است.
به گفته این مقام انتظامی، "کالهبرداری" از موضوعات 
داغی است که همچنان در این ســایت ها وجود دارد. وی 
در پاسخ به این سؤال که آیا جرایم کالهبرداری در اینگونه 
سایت ها به نسبت گذشته کاهش پیدا کرده یا خیر نیز گفت: 
یکی از مشکالت موجود این است که اینگونه پرونده ها به 
شــوراهای حل اختالف ارجاع داده می شود که پرونده از 
شورای حل اختالف نیز به کالنتری ها ارسال شده لذا در 

حال حاضر آمار دقیقی وجود ندارد. کاظمی در پاسخ به این 
سؤال که آیا پلیس فتا تهران بزرگ به مدیران این سایت ها 
اخطاری در سال جاری داده است یا خیر، تصریح کرد: به 
دلیل عدم وجود آمارهای متمرکز مانند سالهای گذشته، به 
موضوع زیاد ورود پیدا نکردیم، مشکالت این سایت ها را با 
دادستانی مطرح کرده و از دستگاه قضا خواستیم پلیس فتا 
را در این حوزه راهنمایی کرده تا تعیین تکلیف صورت گیرد.

آگهی کردن خودرو بــا قیمت پایین تر از بــازار، مراجعه 
کالهبرداران به سایت های دیوار و شیپور، تماس با کسانی 
که قصد فروش اجناس به صورت عمــده را دارند، فروش 

اجناس دزدی بر بستر دیوار که می تواند باعث بروز مشکالت 
قضائی و نیز شبهه های شرعی بسیاری برای افراد شوند و 
نیز انتشار آگهی با عنوان درخواست مشارکت در شرکت 
سرمایه گذاری معتبر از جمله کالهبرداری های انجام شده 

در این سایت ها برشمرد.
اما بنابر گفته مدیران سایت دیوار، شهروندان باید بدانند 
که تمامی مراحل ثبت آنی و پرداخت های مربوطه فقط 
از طریق پنل های موجود داخل اپلیکیشن و سایت صورت 
می گیرد؛ درگاه بانکی خارج از سایت قرار ندارد و از طریق 
پیامک و سایر شبکه های اجتماعی برای متقاضیان ارسال 

نمی شود. به منظور پیشــگیری از وقوع جرایم سایبری و 
 برداشت غیرمجاز از حســاب بانکی به هموطنان توصیه 
می شود شهروندان به هیچ عنوان فریب پیامکهای دریافتی 
را نخورند و تمامی مراحل درج آگهی و پرداختهای تعیین 
شــده را صرفاً از طریــق درگاه های بانکــی معین داخل 
اپلیکیشن های سایت های فروشگاه های واسط نظیر دیوار 
و شــیپور انجام دهند. اما پلیس فتا از شهروندان خواسته 
است در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق 
 www.cyberpolice.ir سایت پلیس فتا به نشــانی
بخش گزارشات مردمی برای پیگیری قانونی منعکس کنند. 

دادستانی تهران به موضوع تعیین تکلیف سایت های خرید و فروش آنالین ورود می كند

نافرمانی  ادامه دار » دیوار«  و » شیپور«
» دیوار« و» شیپور«  در صورت شکایت شهروندان  امکان  معرفی كاربر را  ندارند

هشدار به مشتریان سایت های دیوار و شیپور
رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا

موضوع فعالیت کسب و کارهای آنالین به دلیل نبود قوانین مرتبط با آنها و عدم توجه به هشدارهایی که تاکنون به آنها داده شده مشکالتی را ایجاد کرده و شکایات زیادی نیز در این رابطه وجود دارد. عده ای از افراد سودجو و کالهبردار با درج آگهی های 
دروغین فروش اجناس در سایت های فروشگاهی خرید و فروش اجناس دست دوم مانند »دیوار« و »شیپور« اقدام به کالهبرداری و سودجویی از شهروندان می کنند. همچنین دیوار و شیور در دوره ای که نرخ ارز نوسانات زیادی داشت با آگهی هایی با 
مبالغ نجومی موجب به هم ریختگی بازارها به خصوص بازار خودرو و مسکن شدند که به رغم اخطارهای زیاد تنها در مقطعی اقدام به حذف قیمت ها کردند که امروز تنها مشکالت این سایت ها به درج مجدد قیمت ها برنمی گردد و مشکالت جدی تری در 
این باره وجود دارد. در این سایت ها فروشنده کاال، اقدام به ثبت آگهی می کند و از طرفی دیگر خریدار با مراجعه به سایت و جستجوی کاالی مورد نیاز خود، با آگهی دهنده تماس گرفته و به صورت مستقیم و بدون دخالت شخص ثالث باهم معامله می کنند. 
این مسئله بزرگی است که باید ماهیت آن مشخص شود. با درخواستی که از دادستانی داشته ایم امیدواریم مشکالت این سایت ها حل شود و دغدغه شهروندان نیز کامال برطرف می شود. با ادامه فعالیت این سایت ها به همین منوال باید هر روز با شکایات 

بسیاری روبه رو شویم که در موارد بسیاری کالهبرداری های کالنی انجام شده و کل سرمایه یک نفر از دست رفته و از آنجایی که که این سایت ها به مشخصات کاربران دسترسی ندارند توانایی پیگیری نیز وجود ندارد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرکل نظارت بر محصوالت کشــاورزی و مواد 
غذایی ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان گفت: سقف قیمت کیفی ترین شیر 
خام و همچنین ۱۴ قلم فرآورده های لبنی تعیین و 
ابالغ شده است. علیرضا رستمی با اشاره به آخرین 
تصمیمات گرفته شــده در چهلمین جلســه کار 
گروه تنظیم بازار، گفت: سقف قیمت کیفی ترین 
شــیر خام و همچنین ۱۴ قلم فرآورده های لبنی 
تعیین و ابالغ شده اســت. رستمی در ادامه افزود: 
بر این اســاس و با توجــه به دریافــت اطالعاتی 
مبنی بر افزایش قیمت شــیر خام به ویژه از سوی 
واحد های دامــداری صنعتی، پیگیــری الزم در 
 خصوص رعایت ســقف قیمت های مصوب انجام 

گرفته است.

او اضافه کــرد: همچنیــن پرونده تخلــف برای 
واحد هایی که از مصوبات قانونی تمکین نکرده اند 
تشــکیل و به مراجع تعزیری ارسال و این موضوع 
با جدیت ادامه خواهد داشت که در این خصوص 
مجدد اطالع رسانی خواهد شد. مدیرکل نظارت بر 
محصوالت کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه شیر 
خام در فهرست اقالم اولویت دار بازرسی قرار گرفته 
است، تصریح کرد: همچنین گزارش هایی مبنی بر 
افزایش قیمت برخی محصوالت لبنی توسط چند 
واحد تولیدی، دریافت شــده که در این زمینه نیز 
پرونده تخلف برای واحد هایی که از مصوبات قانونی 
تمکین نکرده اند تشکیل و به مراجع تعزیری ارسال 

شده است.

سامانه اطالع رسانی ثبت تلفن همراه )رجیستری( 
نسبت به جعلی بودن پیامک های درخواست هزینه 
افزایش نرخ گمرکی گوشــی که بــه برخی کاربران 
موبایل ارسال می شود، هشــدار داد. همتا در کانال 
اطالع رسانی ثبت تلفن همراه )رجیستری( اعالم کرد: 
اخیرا پیامکی برای برخی افراد ارسال و از آنها خواسته 
شده جهت جلوگیری از قطع شدن تلفن همراه، مبلغی 
را پرداخت کنند. کاربر از طریق لینک موجود در این 
پیامک ها به صفحه ای شبیه به سامانه اینترنتی گمرک 
و سپس به صفحه ای هدایت می شود که ظاهر آن شبیه 
درگاه های پرداخت )فیشــینگ( است و مشخصات 
کارت بانکی از کاربر دریافت می شود. همتا به کاربران 
هشدار داده است که این روش، یکی از شیوه هایی است 
که کالهبرداران برای دستبرد زدن به حساب بانکی 
افراد از آن استفاده می کنند. از این رو ضروری است در 
صورت مالحظه چنین مواردی، مراتب در اسرع وقت 
از طریق بخش گزارش مردمی درگاه اینترنتی پلیس 

فتا به آدرس cyberpolice.ir گزارش شود.
ســامانه ثبت و رجیســتری تلفن همراه همچنین 
از کاربران خواســته که به این مــوارد توجه کنند: 
۱- هرگونه اطالع رســانی در زمینه طرح ثبت تلفن 
 HAMTA همــراه، از طریق سرشــماره پیامکی

انجام می گیرد. همچنین در صورت دریافت هرگونه 
پیامک با محتوای مشکوک، می توانید موضوع را با 
مرکز پاسخگویی ســامانه همتا به شماره ۰۹۶۳۶۶ 
از ســاعت ۸ صبح تا ۱۲ شــب در ۷ روز هفته طرح 
کنید تا راهنمایی های الزم ارائه شود. ۲- ثبت تلفن 
همراه مســافری و پرداخت عــوارض مربوط به آن 
صرفاً از طریق زیر دامنه گمرک جمهوری اسالمی 
https://epl.irica.gov.ir/ ایــران بــه آدرس

ImeiRegister انجام می شود.
۳- پیش از هرگونه پرداخت حتماً باید از اعتبار درگاه 
پرداخت مطمئن شد. ویژگی های اولیه درگاه پرداخت 

معتبر عبارتند از:
الف- عبارت https و همچنین عالمت تأیید سرویس 
دهنده )معموالً به صورت قفل سبز رنگ( در ابتدای 
آدرس درگاه پرداخت وجود دارد. ب- درگاه پرداخت 
زیردامنه ای از دامنه shaparak.ir است )هرگونه 
ترکیب دیگری از کلمه shaparak و هر پسوند دامنه 
دیگری به غیر از ir. غیرمجاز اســت، به عنوان مثال  
 shaparack یا shapaarak  ترکیب هایی نظیر
نامعتبر هستند(ج- برای اطالع از آدرس درگاه های 
پرداخت اینترنتی معتبر، می توان به تارنمای کاشف به 

آدرس kashef.ir مراجعه کرد.

صنعــت چــوب ایــران 
سالهاست به دالیل بسیاری 
مورد بی مهری مسووالن و 
از طرفی دیگر قاچاقچیان 
قــرار گرفتــه و روز به روز 
شاهد پسرفت و عقب ماندگی آن هستیم. تحقیقات 
نشــان می دهد که در حــال حاضر تعــداد نفرات 
مشغول به کار در صنعت چوب معادل ۱۰۰5۱۳ نفر 
در ۴۲۰۴ بنگاه اقتصادی می باشد و بخش مبلمان با 
5۹۰۲۶ نفر در ۲۱۹۷ بنگاه اقتصادی بیش از نیمی 
از کل اشتغال این صنعت را در اختیار دارد. در سایر 
بخش ها ۴۱۴۸۷ نفــر در ۲۰۰۷ کارگاه یا کارخانه 

مشغول به کار می باشند. از این تعداد در بخش درب 
چند سازه چوبی معادل ۱۶۳۸5 نفر در ۶۸5 کارگاه 
یا کارخانه و در نهایت در بخش روکش کردن اوراق 
فشرده چوبی ۶۳5۸ نفر در ۲5۰ کارگاه یا کارخانه 
مشــغول به فعالیت می باشند. اســتانهای گیالن، 
تهران، مازندران، آذربایجان غربی و خراسان رضوی 
بیشترین تعداد کارگاه یا کارخانه و نفرات مشغول 
به کار در صنعت چوب را دارند. در این میان استان 
گیالن با ۱۸۰۳۰ نفــر در ۸۳5 کارگاه یا کارخانه 
بیشترین میزان اشــتغال را به خود اختصاص داده 

است.
هرچنــد صنعت مبلمــان بخش قابــل توجهی از 
اشــتغال در صنایع چوب را به خود اختصاص داده 
است؛ اما دارای تراز بازرگانی منفی می باشد. البته 
زیربخش هایی از مبلمان سازی که وابسته به فنون 

بومی اســت )خاتم و منبت کاری( بدلیل ارزآوری 
دارای تراز بازرگانی مثبت می باشند. بخش صنایع 
مبلمان با میانگین تعداد ۲۷ نفر شاغل در هر بنگاه 
در زمره صنایــع کوچک طبقه بندی می شــوند. 
صنعت پارکت دارای ظرفیت قابل توجهی در توسعه 
اشتغال صنایع چوب می باشد. در حال حاضر تنها 
۰/۷ درصد از بازار مصرف پارکــت به تولید داخلی 
اختصاص داشته و باقی نیاز کشور از طریق واردات 

تأمین می گردد.
چندی پیش، رامین ناظم سلیمی، رئیس هیات مدیره 
یکی از شرکت های فعال در حوزه چوبی کشور گفت: 
روند توسعه صنعت چوب کشور در طی قریب به نیم 
قرن گذشته به نســبت سرعت پیشرفت کشورهایی 
همچون ترکیه و ایتالیا در ایــن صنعت، ُکند بوده و 
متاسفانه واردات بی رویه باعث عقب ماندگی صنعت 

چوب در ایران شده اســت. وی افزود: برخورداری از 
ماشــین آالت روز دنیا از دیگر ضروریاتی است که 
با تکیه بر آن می توان از ظرفیت های بالقوه صنعت 

چوب موجود در این مرز و بوم بهره مند شد.
سلیمی آموزش مبتنی بر علم روز را از دیگر عناصر 
و مولفه های تاثیرگذار در توسعه و پیشرفت هر چه 
بیشتر صنعت چوب در کشــور عنوان می کند. این 
فعال و کارشناس حوزه صنایع چوب گفت: یکی از 
نارســایی های پیش روی این صنعت به کیفیت نه 
چندان مطلوب تولیدات مرتبط به این عرصه باز می 
گردد که همین عارضه ضریب صادرات تولیدات را از 
ایران به کشورهای دیگر تحت الشعاع قرار داده و در 
نقطه مقابل شاهد هستیم کشوری همچون ترکیه 
با ضریب قابل توجه و باالیی به صادرات تولیدات و 

محصوالت چوبی مشغول است.

ماشین آالت فرسوده و قاچاق اجازه توسعه را به صنعت چوب ایران نمی دهند

تیشه عقب ماندگی به ریشه صنایع چوب 

تعمیر ماشین آالت قدیمی برای به کارگیری در صنایع چوب
اسماعیل الهیان، رئیس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته تهران

اهمیت صنعت چوب و تخته در اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده ای است که می تواند ایجاد کند. اما امروز به دالیل مختلف این صنعت در رکود کامل قرار گرفته و نمی توان از ظرفیت های آن استفاده کرد. صنعت چوب 
مشاغل مستقیم و غیرمســتقیم ایجاد می کند و با ایجاد ارزش افزوده نیاز داخل را برطرف می کند و می تواند تراز تجاری را مثبت  کند. صنعت چوب باعث ارزش افزوده منابع غیر چوبی مانند پالستیک، شیشه و مواد 
ساختمانی نیز می شود و یک منبع درآمدزای ریالی و ارزی برای کشور حتی بدون  به منابع جنگلی داخلی می تواند باشد. اما امروز این صنعت درگیر مشکالت زیادی از قبیل ماشین آالت فرسوده، قاچاق چوب و رکود 
است که فعاالن این صنعت را گرفتار کرده است. البته موضوع واردات نیز وجود دارد که نسبت تولیدات بیشتر است اما رقم دقیقی در این باره فعال در دست نداریم و باید با بررسی های بیشتر در این رابطه اظهار نظر کرد. 
متاسفانه در شرایطی که صنعت چوب در آن قرار دارد توانایی رقابت در سطح بین المللی و با دیگر کشورها را ندارد و متاسفانه تا زمانی که صنعت چوب کشور شرایط خوبی نداشته باشد توانایی صادرات وجود ندارد. در 
حال حاضر 5۰ درصد از نیاز بازار چوب از طریق محصوالت وارداتی و 5۰ درصد مابقی از طریق تولید داخلی در کشور تأمین می شود که باید با به روز رسانی ماشین آالت و کم شدن واردات و از همه مهم تر توقف قاچاق 
چوب این تولیدات را افزایش دهیم. به دلیل اعمال تحریم ها و افزایش قیمت ماشین آالت، دستگاه های جدید و به روز به کشور وارد نشده در نهایت مجبور به تعمیر ماشین آالت قدیمی در این فرآیند هستیم که قطعات 

یدکی و مصرفی آن ها به دلیل عدم دسترسی آسان دارای قیمت تمام شده باالیی است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

هشدار سامانه همتا

پیامک افزایش نرخ گمرکی گوشی های موبایل جعلی است

ابالغ سقف قیمت شیر خام و ۱۴ قلم فرآورده  لبنی

رئیس ســازمان فناوری اطالعات گفت: در شش ماهه 
نخست سال جاری ۸5۷ سایت فیشینگ شناسایی و 
مسدودسازی شده اند، یعنی روزانه بیش از پنج صفحه 
جعلی توسط کالهبرداران ایجاد می شود. امیر ناظمی 
درباره حمالت فیشینگ در اینستاگرام خود نوشته است: 
فیشینگ، سایت ها و صفحه های اینترنتی جعلی هستند 
که ســعی می کنند از طریق فریــب کاربران اطالعات 
مربوط به نام کاربری، گذرواژه یا اطالعات کارت بانکی 
را به دست  آورند. از این طریق کاربرانی که دارای سواد 
دیجیتالی کمتر هستند، یا ابزارهای به روزنشده استفاده 
می کنند، بیشتر در معرض خطر هستند و اطالعات آنان 
مورد سواستفاده قرار می گیرند. وی با بیان این که برای 
مقابله با فیشینگ راه های مختلفی وجود دارد، افزود: 
از افزایش دانش کاربران تا پایــش مداوم بانک ها برای 
شناسایی صفحات جعلی و راه حل های فنی )ابزارک های 
نصب شــده بر مرورگرها یا دیواره آتش یا غیره(. البته 
فیشینگ یک چالش جهانی است. به همین دلیل نیز 
ابزارهایی جهانی نیز در این خصوص طراحی شده است. 
رئیس ســازمان فناوری اطالعات با اشاره به نقش این 
سازمان در جلوگیری از حمالت فیشینگ اظهار کرد: 
اگرچه ماموریت ســازمان فناوری اطالعات به صورت 
مستقیم شناسایی و مسدودسازی این صفحات نیست 
و این امر در حیطه وظایف پلیس فتا و بانک ها اســت؛ 
اما بیشترین شناسایی و مسدودســازی را ما در مرکز 
ماهر انجام داده ایم. در شش ماهه نخست ۸5۷ سایت 
فیشینگ شناسایی و مسدودسازی شده اند؛ یعنی روزانه 
بیش از پنج صفحه جعلی توســط کالهبرداران ایجاد 

می شود. ناظمی ادامه داد: در مجموع کمتر از ۱۰ مورد 
)حدود یک درصد( از این موارد در شبکه های اجتماعی 
توسط کاربران هشدار داده می شود و ۹۹ درصد دیگر را 
به صورت فنی مقابله می شــود. اما نکته قابل توجه آن 
است که ما ۹5 درصد از این موارد را از طریق همکاری 
بین المللی با مراکز CERT  دنیــا انجام می دهیم. به 
صورت متقابل هم مراکز مشــابه در کشورهای دیگر 
پس از شناســایی به ما اطالع می دهنــد. در حقیقت 
صیانت از حقوق کاربران بر پایه قواعد جهانی است و از 
مبدا مسدود می شود.  وی خاطرنشان کرد: اگرچه شاید 
بسیاری ترجیح می دهند تا روز به روز بر کنترل بیش تر 
اینترنت مردم بیافزایند و این امر را به بهانه محافظت از 
مردم و صیانت از داده های آن ها انجام می دهند؛ واقعیت 
آن است که اصلی ترین راه مقابله با چالش های جهانی، 
استفاده از قواعد جهانی است. همکاری بین المللی نه 
تنها پایدارتر است، بلکه ریسک تعرض به حقوق مردم 
را نیز کاهش می دهد. رئیس سازمان فناوری اطالعات با 
بیان این که در عصر فناوری، به همان دلیلی که فناوری 
جهانی است، اتکاء به شیوه ها و قواعد جهانی نیز راه حل 
است، افزود: شاید گاهی باید این نگاه منفی به همکاری 
بین المللی را کنار نهاد، تا بتوان منافع همکاری جهانی را 
نیز دید. در مورد چالش های جهانی راه حل های جهانی 
کارآمدتر از کنترل شدید بر کاربری مردم است که گاهی 
پشت سر واژه های درستی مانند شبکه ملی اطالعات 
پنهان می شوند. شبکه ملی اطالعات ضروری و مهم است، 
 اما حداقل این را خوب می دانیم که کاربردش مقابله با

 فیشینگ نیست.

در شــرایط تحریم، اقتصاد ایران دچار نامالیمات و 
مشکالت بسیاري شده است و نمي توان این واقعیت 
را انکار کرد. اختالالتي در فضاي کســب وکار کشور 
به وجود آمده است که البته راه حل هایي نیز براي این 
مشکالت وجود دارد. فناوري هاي نوین مي توانند در 
شرایط تحریم گره گشا باشند و باید از فضایي که در 
این سال ها براي راه اندازي اســتارت آپ ها به وجود 
آمده نهایت استفاده را کرد. اســتارت آپ ها با ایجاد 
مدل جدیدي از کسب وکار نشان داده اند که در شرایط 
نامناسب اقتصادي هم مي توان به آنها اعتماد کرد و 
تولید را کلید زد. کســب وکارهاي نوین در بازارهاي 
بین المللي نیز مشــتریان خوبي دارنــد و اگر جذب 
سرمایه از طریق شرکاي خارجي آنها تحقق پیدا کند 
دروازه اي براي ورود تولیدات استارت آپ ها به بازارهاي 

صادراتي خواهد شد. 
حمایت از تولید ملي و رونق آن از جمله ضروریاتي است 
که شرایط امروز اقتصادي به آن نیاز دارد. با استفاده از 
فرصت هاي ایجاد کسب وکارهاي نوین و استارت آپ ها 
مي توان تولید داخلي را حمایت و اشتغال زایي را در 

بخش وســیعي آغاز کرد. به عبارتي با فاصله گرفتن 
از کسب وکارهاي ســنتي و بهبود فضاي کسب وکار 
براي استارت آپ ها به ســمت اقتصاد نوآور و فناورانه 
قدم برمي داریم که به دلیل ماهیت این کسب وکارها 
اقتصاد آســیب پذیري کمتري خواهد داشت. البته 
فاصله گرفتن از کسب وکارهاي سنتي و فعالیت در 
بستر فضاي مجازي همواره با مخالفت و مقاومت هایي 
روبه روســت و همین امر کار را براي فعاالن سخت 
مي کند که البتــه مي توان با فرهنگ ســازي بر این 
چالش فائق آمد. مقاومت هایي که در این باره وجود 
دارد مربوط به فعاالن کسب وکارهاي سنتي است که 
استارت آپ ها را سد راه فعالیت سنتي ها مي دانند؛ در 
حالي که شرایط جهاني ایجاب مي کند استارت آپ ها 
تعیین کننده رشد اقتصادي هستند و کسب وکارهاي 
سنتي نیز باید خود را آماده تغییر و تحول کنند. این 
در حالي اســت که اعتماد کم یا بي اعتمادي ها هم 
توانسته به عنوان مشکلي در این عرصه مطرح شود و 
باید با نظارت بیشتر، جلب اعتماد و نظر مردم و بهبود 

خدمات، زمینه اعتمادسازي را فراهم کرد. 

ایجاد روزانه پنج صفحه جعلی توسط کالهبرداران

فرصت  اشتغال زایي استارت آپ ها
يادداشت
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اصفهان-مرتضی راعی
ششمین کنفرانس استیل پرایس با 
حضور معاون وزیر صمت، مدیرعامل 
گروه مبارکه و جمعــی از مقامات 
حوزه معدن و صنایع معدنی ایران 
و صاحبان صنایع فوالد کشــور با 
محوریت موضــوع »زنجیره فوالد: 
نـــــوآوری و فرصت هـــــای 
پنهـــــــان«  روز یکشــنبه  
21  مهرماه  1398  برگزار شــد.در 
این کنفرانس پــس از معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت مدیرعامل 
گروه فوالد مبارکه طی سخنانی با 
اشاره به برنامه های دشمن و به ویژه 
آمریکا در مواجه با اقتصاد کشــور 
گفت: کشــور آمریکا با اقداماتی از 
قبیل خــروج یک جانبه از برجام و 
قرار دادن فوالدمبارکه در لیســت 
تحریم ها در مهرماه 97 تالش کرد 
تا صنعت کشور را تحت تأثیر قرار 
دهد؛ اگرچه تحریم فوالدمبارکه در 
سه ماهۀ اول تا حدودی این شرکت را 
در یک شوک فروبرد، اما خوشبختانه 
شــاهد این بودیم که بــا تدابیر 
ارزشــمندی که در فوالدمبارکه 
صــورت گرفــت به هیچ عنوان 
بزرگ ترین گروه فوالدسازی کشور 
در برابر این تحریم ها ســر فرود 
 نیاورد و قد خم نکــرد و راه خود را 

مجددا باز یافت.
مهنــدس عظیمیان با اشــاره به 
دســتاوردهای فوالدمبارکــه در 
شرایط سخت تحریم گفت: علی رغم 
همه محدودیت ها خوشــحالیم که 
اعالم کنیم فوالدمبارکه در 6 ماهۀ 
نخست سال 98 توانست به اندازۀ 
کل ســال 97 فروش داشته باشد و 
به تمامی برنامه های خود در صادرات 
نیز دســت یابد.او با اشاره به دیگر 
موفقیت های کسب شــده در گروه 
فوالدمبارکه گفت: فوالدمبارکه با 
نگاه قوی به دانش افزایی، توسعه و 

خلق ارزش برای ذینفعان توانسته 
اســت راه تعالی خود را همچنان با 
قدرت طی نماید؛ تــا جایی که در 
سال جاری با بسیاری از شرکت های 
و  دانشــگاه ها  و  دانش بنیــان 
انجمن های دانشــی کشور ارتباط 
مؤثری برقرار کرده است و توانسته 
با این رویکرد به تولید محصوالت 
جدیدی دست یابد، که تولید فوالد 
موردنیاز لوله های انتقال نفت و گاز 
و بی نیاز ســاختن کشور از واردات 
این قبیل محصــوالت از آن جمله 
است.مدیرعامل گروه فوالدمبارکه 
در ادامه اظهار داشــت: امروز در 
این کنفرانس خرســندم که اعالم 
کنم فوالدمبارکه پس از 30 ســال 
از عمر پرخیر و برکــت خود، طی 
پنج سال آینده، فقط تولیدکنندۀ 
فوالد و ورق هــای فوالدی نخواهد 
بود و به شــرکتی با قابلیت صاحب 
تکنولوژی صنعت فــوالد در کنار 
سایر شــرکت های مطرح دنیا قرار 
خواهد گرفت و به کشــور در این 
زمینه نیز خدمــات ارزنده ای ارائه 
خواهد کرد.حمیدرضا عظیمیان در 
ادامه گفت: امروز مدیران و کارکنان 
فوالدمبارکه مفتخرند که با تولید 
اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در 
جامعه شورونشــاط و امید تزریق 

کنند.

وی در ادامــه ضمــن قدردانی از 
تالش مدیران عامــل پیش از خود 
در فوالدمبارکــه گفت: پیش ازاین 
عزیزان تالش کردند تا فوالد مبارکه 
را با خرید بلوکی سهام برخی معادن 
ازنظر تأمین سنگ آهن در حاشیۀ 
امنیت قرار دهند، اما با شرایطی که 
اخیرا پیش آمد و شرکت های بزرگی 
مانند فوالد مبارکــه و ذوب آهن با 
مشکل تأمین ســنگ آهن مواجه 
شــدند به این نتیجه رسیدیم که 
فعالیت های قبل کافی نبوده است. 
ازاین رو فــوالد مبارکه با همراهی 
سازمان های رسمی کشور، اقدامات 
جدی تری را با ســرمایه گذاری در 
اکتشاف در دســتور کار قرار داده 
و در چارت سازمانی خود معاونتی 
 به عنــوان معاونت معــدن ایجاد 

کرده است.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه از 
خام فروشــی و عــدم تخصیص 
سنگ آهن داخلی به فوالدسازان 
کشــور به عنوان معضل اصلی یاد 
و تصریح کــرد: ایــن کنفرانس 
فرصتی اســت برای هم افزایی و 
رسیدن به راهکارهایی برای رونق 
هرچه بیشــتر تولید که امیدوارم 
با همــکاری همه جانبــۀ بخش 
 دولتــی و خصوصی بــه این مهم

 دست یابیم.

آگهی مناقصه 
     

  شرکت عمران و مسکن شــمال در نظر دارد به منظور تهیه مصالح و اجرای
 پروژه های 1- کانال رفع حریم برق نمک آبرود )جنب برج آتی ساز( در ظرف 
مدت 2 ماه 2- نقاشی داخل مخزن 3000 مترمکعبی بتنی   نمک آبرود ظرف مدت 

2/5 ماه 3- سیستم فاضالب )به روش هوا دهی گسترده لجن فعال با مدیای شناور)MBBR (( باشگاه 
ساحلی خانوادگی نمک آبرود ظرف مدت 6 ماه 4- ساخت سرویس بهداشتی شهرک نمک آبرود ظرف 
مدت 5 ماه 5- دیوار حائل بتنی پیرامون مخزن 3000 مترمکعبی شهرک نمک آبرود ظرف مدت 4 ماه  
از طریق منـــاقصه عمومی به پیمانکاران واجد شــــرایط واگذار نماید لذا متقاضـیان می توانند با 
توجه به توضیحات مشروحه ذیل همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه 
های مربوطه به دفتر مرکزی این شرکت واقع در چالوس شهرک توریستی  نمک آبرود شرکت عمران و 
مسکن شمال مراجعه  یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره  تلفن  01152184868 تماس حاصل نمایند.
- پاکت های پیشــنهادی الف و ب و ج مناقصه های مربوطه در ســاعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 
98/08/14 بازگشایی خواهد شد لذا پیشنهاد دهندگان حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 

98/08/13  مهلت دارند نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی اقدام نمایند.
- بعد از بازگشایی پاکت نتیجه نهایی پس از طی تشــریفات قانونی )بررسی کمیسیون و تأیید هیات 

مدیره( حداکثر ظرف مدت 10 روز اعالم خواهد شد. 
- پیشنهاد دهندگان می بایست برای شرکت در مناقصه شماره 1- مبلغ 250/000/000 ریال شماره 2- 
مبلغ 200/000/000 ریال شماره3- مبلغ 1/000/000/000 ریال شماره4- مبلغ 500/000/000 ریال و شماره 
5- مبلغ 500/000/000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب اعالم شده در اسناد مناقصه 

به نام شرکت عمران و مسکن شمال واریز نموده یا معادل آن ضمانتنامه بانکی تحویل نمایند.
- شرکت مجاز خواهد بود تا 25% از حجم کار مناقصه های مربوط را کسر یا اضافه نماید. 

- پیشنهاد دهندگان می توانند در محل بازگشایی پاکتهای مناقصه مربوطه حضور داشته باشند.
- از هر پرداختی به پیمانکار 10% بعنوان  حسن  انجام  کار کسرخواهد شد.

- کلیه پرداختیها بصورت  نقدی صورت می پذیرد.
- به هنگام انعقاد قراداد برای برنده مناقصه های مربوطه پیش پرداخت در نظر گرفته نمی شود.

- پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده پیشنهاد دهندگان می باشد.
- به پیشنهاد های مبهم، فاقد تضمین، باالتر از قیمت برآورد فنی و آنهایی که بعد از موعد مقرر واصل 

گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- شرکت عمران و مسکن شــمال در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل 

باشد مختار است. 
سایر شرایط مناقصه ها که باید مورد توجه متقاضیان قرار گیرد در اسناد مناقصه های مربوطه قید  گردیده است.

                        
                                 شرکت عمران و مسکن شمال )سهامی خاص(

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه : 
خام فروشی و عدم تخصیص سنگ آهن داخلی معضل اصلی فوالدسازان کشور است

 ما
ك

اگر كســب وكاري را مديريت مي كنيد، بايد توانايي افتخار كردن به آن را نيز داشته باشــيد. يك نگرش قدرتمند و انديشه فعال اجازه اين كار را ج
مي دهد. به آنچه انجام مي دهيد بباليد، توانمند باشيد و قدرتمند. داشتن چشماني تيزبين و فكري باز، الزمه به خود باليدن است. 

www.kASBOkARNEwS.iR

ستاري خبر داد
هوشمندسازي شهرها  با  ايجاد  مراكز  نوآوري

معاون علمي و فناوري رئيس جمهوری با تاكيد بر اينكــه فعاليت هاي دانش بنيان 
بايد محور همه تحوالت جامعه قرار گيرد، گفت: شــهر تهران پتانسيل بااليي براي 
تبديل شدن به شهر هوشمند دارد. به گزارش ايســنا، سورنا ستاري روز يكشنبه در 
مراســم افتتاح پنج مركز نوآوري در دانشگاه صنعتي اميركبير با بيان اينكه حمايت 
از فعاليت هاي دانش بنيان از وظايف ما به شمار مي رود، افزود: زماني تيم هاي فناور به 
دنبال سرمايه گذار بودند، ولي در حال حاضر با راه اندازي مراكز نوآوري، سرمايه گذاران 
به سراغ تيم هاي فناور مي روند. وي با بيان اينكه ما آمادگي داريم كه از راه اندازي مراكز 
نوآوري در دانشگاه ها حمايت كنيم، اظهار كرد: مراكز نوآوري دانشگاه صنعتي اميركبير 
در حالي كه به طور كامل راه اندازي نشده است، فضاي آن پر شده و اين موضوعي است كه 
ما بايد به آن بها دهيم. ستاري با تاكيد بر اينكه بايد فعاليت هاي دانش بنيان محور همه 
امور جامعه قرار گيرد، خاطرنشان كرد: توسعه فعاليت هاي دانش بنيان در كشور بايد به 
گونه اي باشد كه همه اتفاقات اجتماعي و فرهنگي ما و تحوالت اجتماعي در اين حوزه رخ 
دهد. معاون علمي رئيس جمهوری مراكز نوآوري را متحول كننده چهره شهرها دانست 
و خاطرنشان كرد: شهر تهران پتانسيل بااليي در جذب واحدهاي فناور دارد و برج هاي 
فناوري ايجادشده از شهرها مي تواند چهره شهرها را به سمت هوشمند شدن سوق دهد.

نمايشگاه گذر قلم به مناسبت روز جهاني خودنويس
بــراي نخســتين بار روز 
جهانــي خودنويــس با 
برپايي يك نمايشگاه در 
موسسه صبا فرهنگستان 
هنر و دو جايزه فرهنگي 
گرامي داشــته مي شود. 
هم زمــان بــا اول نوامبر 
2019 روز جهانــي قلم 
خودنويس، بيست و يكم 
تا بيست و چهارم آبان ماه 
نمايشگاه گذر قلم در ســالن لرزاده موسسه صبا برپا مي شــود. در اين نمايشگاه 
عالوه بر نمايش خودنويس هاي مختلف و نوستالژيك، لذت نوشتن با خودنويس 
و خاطرات شيرين نگاشتن روي كاغذ كه متاســفانه رو به فراموشي مي رود براي 
مخاطبان بازآفريني مي شود. به همين مناســبت دو جايزه نويسندگي و ترجمه 
داستان كوتاه با خودنويس نيز برگزار خواهد شد كه عالقه مندان تا سي ام مهر ماه 
جاري فرصت دارند آثار خود را به negahenou. jou@gmail. com تحويل 
دهند. اين نمايشگاه با همكاري نمايندگان برندهاي پاركر، كاِوكو، المي، استدلر، 
مونته گراپا، واترمن و فابركاستل در ايران برگزار مي شود. نمايشگاه گذر قلم از روز 
21 آبان تا 24 آبان 1398، از ساعت 11 تا 19، در مجموعه فرهنگيـ  هنري صبا 
)تهران، تقاطع ولي عصر و طالقاني، شــماره 1552( برپا خواهد بود و برندگان دو 

جايزه يادشده در روز پاياني برندگان خود را خواهند شناخت. 
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يكــی از چالش هــای مهم در 
توسـعه فضـای كسـب وكارهای 
نوپـــا يا همان كسب وكارهای 
نوآورانه، نبود حمايت های قانونی 
است. در ايامی كه شركت های نوپا 
و استارت آپ ها فعاليت های گسترده خود را در عرصه تجاری 
ايران و جهان آغاز كرده و رشــد چشمگيری نيز داشته اند، در 
هيچ فصل و بند اليحه قانون تجارت ديده نشده اند. صاحبان 
استارت آپ ها و كســب وكارهای نوپا بر اين عقيده اند كه اين 
نوع كسب وكارها شامل قوانين كلی اقتصاد و قوانين حمايتی 
از مشاغل نمی شوند. اين در حالی است كه اين كسب وكارها به 
لحاظ تفاوتی كه با شيوه های سنتی تجارت دارند برای تنظيم 
مسائل حقوقی شان نيازمند قواعد و مقررات جديدی هستند. 
با اين وجود، قوانين و مقررات و نظام حقوقی ما همگام با اين 
تغييرات متحول نشده اند و قوانين جديدی برای تنظيم مسائل 
مرتبط با استارت آپ ها وضع نشده اند؛  ازاين رو بايد با استفاده 
از قوانين موجود بسياری از مســائل و مشكالتی كه اين گونه 
كسب وكارها با آنها ســروكار دارند را حل كرد كه البته اندک 
قوانين موجود نيز در حل بسياری از مسائل و موضوعات مبهم 
يا ساكت هستند. سكوت قوانين ما درخصوص استارت آپ ها 

باعث شده است كه بسياری از موسســان و افرادی كه ايده ای 
دارند و خواهان اجرايی كردن آن هستند با ترجمه از قراردادها 
و ساختارهای حقوقی كه در ساير نظام های حقوقی قابليت اجرا 
دارند و به خصوص قراردادهايی كه در نظام حقوقی آمريكا رايج 
است همچون قراردادهای موسسان يا قراردادهای سهامداری 
يا قراردادهای سرمايه گذاری روابط حقوقی خود را تنظيم كنند 
كه بزرگ ترين ايراد اين امر اين است كه قراردادی را تنظيم و 
شروطی را درج و تعهداتی را برای هر يك از طرفين قرارداد در 
نظر می گيرند كه يا قابليت اجرا در حقوق ايران را ندارند يا اينكه 
اجرای آنها با بسياری از قواعد موجود در قانون تجارت، قانون 
مدنی يا حتی قانون تجارت الكترونيك در تضاد قرار می گيرند. 
در قانون تجارت ايران، قانون تجارت الكترونيك و ساير قوانين 
هيچ گونه تعريفی از استارت آپ نداريم. البته در قوانين و مقررات 
مرتبط با شركت های دانش بنيان از شركت های نوپا نام برده 
شده كه به عنوان يكی از انواع شركت های دانش بنيان در نظر 
گرفته شــده اند.  با وجود اينكه شركت های دانش بنيان نوپا و 
استارت آپ ها در مواردی با هم همپوشانی دارند؛ اما از جنبه های 
بســياری می توانند متفاوت باشــند. به اين معنا كه برخی از 
استارت آپ ها می توانند در چارچوب شركت دانش بنيان نوپا 
ثبت و از مزايای برشمرده برای دانش بنيان ها بهره مند شوند، 
اما تعداد زيادی از استارت آپ ها هستند كه در قالب شركت های 
دانش بنيان نوپا قرار نمی گيرند.اين در حالی است كه مسعود 

خوانساری، رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی 
تهران چندی پيش به خأل قانونی در مورد اين نوع كسب وكارها 
در قانون تجارت فعلی اشاره كرد و گفت: »اقتصاد ايران به هيچ 
عنوان شرايط عادی ندارد. در همين وضعيت، مجلس در اقدامی 
عجوالنه دست روی قانون تجارت گذاشته و در حال به تصويب 
رساندن قانون جديد است. قانون فعلی دچار كاستی هايی است 
كه به صورت اجمالی می توان آنها را در خأل قانونی نســبت به 
پديده های نوظهور، ضعف های نظام دادرسی تجاری، ضعف در 
حسابداری شركت ها، تعاريف و احكام ضمانتی ورشكستگی و 
اسناد تجاری و ضعف در مقررات ناظر بر شركت ها خالصه كرد.« 
همچنين اسماعيل قادری فر، معاون توسعه فناوری معاونت 

علمی نهاد رياســت جمهوری در همين زمينه می گويد: »در 
مرحله شكل گيری استارت آپ ها قوانينی مثل قانون تجارت را 
نمی توانيم حاكم كنيم. استارت آپ ها در مرحله جنينی هستند 
و براساس يك ايده شكل می گيرند. در نرم جهانی هم می گويند 
كمتر از 10 درصد ايده ها به مرحله تجاری ســازی می رسند. 
پيشنهاد ما به صاحبان كسب وكارهای  نوپا اين است كه در قالب 
كمپ ها يا مراكز نوآوری مستقر شوند و از آنجا مرحله بلوغ خود 
را طی كنند.��تا پايان نيمه اول امسال، 300 هزار نفر به صورت 
مستقيم در زيست بوم نوآوری مشغول به فعاليت و كسب وكار 
هستند. كسب وكارهای نوين ظرفيت های اشتغال زايی بيشتر 

از اين را هم دارند.«

قانون تجارت فعلی پاسخگوی نياز استارت آپ ها نيست

سکوت  قانون تجارت   در   برابر استارت آپ ها 
مینا حسینی

News kasbokar@gmail.com

به  قوانین  جدید کسب و کار نیاز داریم
شهاب جوانمردی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران

استارت آپ ها با قانون تجارت فعلی نمی توانند فعاليت كنند. البته بايد گفت مشكل قانون تجارت ما محدود به استارت آپ ها نيست. اين قانون تجارت مربوط به قبل از دهه 20 است؛ يعنی فضای كسب وكار و مدل های كسب وكار متنوع شده و ما به قوانين 
جدی تری نياز داريم كه قطعا اين قانون تجارت پاسخگوی ما نيست. مسائلی كه استارت آپ ها با آن مواجه می شوند دو دسته است. يك دسته مسائلی است كه ذاتا در دوره ابتدايی شكل گيری آنهاست. شايد اصال كالبدی مثل شركت كه بعدا گرفتار آن 
شوند و دچار مسائل انحالل و... شوند اصال مناسب آنها نباشد. شبيه اين نوع حمايت ها را وزارت آی سی تی به عنوان »طرح نوآفرين« انجام داده؛ ولی واقعيت اين است كه در آن طرح هويت آن گروه يا آن نهاد قانونا خيلی شناخته شده نيست و خيلی از 
امكانات مثل داشتن دسته چك و ... به آنها تعلق نمی گيرد يا به عنوان يك MPT حقوقی، مسائل بيمه و ماليات آنها با چالش های جدی مواجه می شود. در قانون تجارت اصال چنين بستری ديده نشده است. »طرح نوآفرين« هم فقط يك طرح است و 
بايد تبديل به يك بستر قانونی فراگير كشوری شود؛ يعنی الزم نباشد شما زير چتر حمايتی برويد كه معلوم نيست تا كی اصال اين حمايت دوام داشته باشد و قانون به آن معنی نيست. يك مساله ديگر آن است كه شايد اين مسائل خيلی به دوران ابتدايی 
و جنينی اين مجموعه ها برنمی گردد. اغلب اوقات اين شركت ها تا مدت ها زيان ده هستند و زيان انباشته دارند كه از نظر قانون تجارت فعلی آنها ورشكسته محسوب می شوند؛ در حالی كه ذاتا ارزش سهام اين شركت ها به داليل ديگر است يا ممكن است 
اين كسب وكارها در يك بازه زمانی طوالنی تری بتوانند از آن وضعيت خارج شوند. اصال اين شركت ها چگونه می توانند وارد بازار سرمايه شوند؟ شركت هايی هستند كه گرچه بزرگ شده اند؛ ولی به دليل زيان انباشته از نظر قانون تجارت ما اين شركت ها 
ورشكسته اند يا قوانينی كه ما درخصوص تملك و ادغام داريم اصال گويا و كافی نيست؛ در حالی كه در فضای كسب وكاری جديد مخصوصا در حوزه های نوآورانه، موضوع تملك و ادغام مسائل بسيار جدی است و به همين دليل قانون تجارت ما قطعا بايد 
برای پاسخگويی به نيازهای اين قبيل مجموعه ها بازنگری شود. در حال حاضر استارت آپ ها كارشان را از انكوباتورها و يا شتاب دهنده ها كه به نوعی جزو ساختارهای مراكز نوآوری محسوب می شوند، شروع می كنند. اين يكی از راه های كم ريسك اين 
نوع كسب وكارهاست. اين توصيه ای است كه عمال اجازه می دهد اين مجموعه ها قبل از اينكه چم و خم كار را ياد بگيرند و با ريسك های كار مواجه شوند در جاهايی كه محيط های گلخانه ای و حفاظت شده اند و از حيث آموزش ها، منتورشيپ ها و فراهم 

كردن زيرساخت های اوليه كسب وكاری گرفتار همه جزئيات نشوند، كار كنند. در محيط حفاظت شده ای اجازه كار پيدا می كنند  و اصل فكر و انرژی خود را روی كسب وكارشان متمركز می كنند تا بخواهند مسائل جنبی را ساماندهی كنند. 
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