
مارک زاکربرگ برای توضیح در خصوص ارز دیجیتالی 
فیس بوک)لیبرا( امروز به کنگره می رود.

به گزارش سی بی سی، راه اندازی ارز دیجیتالی فیس 
بوک موسوم به لیبرا که تاکنون جنجال های بسیاری به 
پا کرده باعث شده است تا پای مدیر عامل این شرکت 
نیز به کنگره آمریکا باز شود. مارک زاکربرگ امروز در 
بین نمایندگان کمیته خدمــات مالی کنگره آمریکا 
حاضر خواهد شد تا به سواالت آن ها در خصوص لیبرا 

پاسخ دهد.
طبق گفته منابع آگاه، زاکربرگ در گزارشی که آن را 
برای ارائه به قانون گذاران آمریکایی آماده کرده است 
به آن ها اطمینان خواهــد داد که تا زمانی که تمامی 
مجوزهای الزم از نهادهای نظارتی اخذ نشود، سیستم 
پرداخت در هیچ نقطه ای از جهان راه اندازی نخواهد 

شد و این شرکت قصد دور زدن نهادهای قانونی را ندارد. 
دیوید مارکوس، مدیر پروژه ارز دیجیتالی لیبرا در فیس 
بوک نیز گفت: تا زمانی که کامال به نگرانی نهادهای 
ناظر پاسخ داده نشود و تاییدیه های الزم اخذ نشود، 

برنامه ای برای عرضه لیبرا نداریم.
پیش تر برخی از نماینــدگان مجلس و دولت آمریکا 
نسبت به استفاده از لیبرا در کشورها یا مناطقی که در 
خصوص آن ها نگرانی وجود دارد هشدار داده بودند. با 
این حال زاکربرگ با رد این نگرانی ها گفته است که 
تالش فیس بوک، دسترسی مردم جهان به ابزاری برای 
پرداخت حتی در نقاطی که دسترسی به حساب های 
بانکی وجود ندارد است. در گزارش آماده شده برای ارائه 
به کنگره گفته شده است: صنعت مالی دچار توقف شده 
و یک معماری نوین برای پاسخگویی به نوآوری های 

 مورد نیاز وجود ندارد. معتقدم که این مشــکل قابل 
حل است.

هنوز مشخص نیست که خروج شرکای عمده فیس 
بوک در پروژه لیبرا چه اشکاالتی برای عرضه این ارز 
ایجاد خواهد کرد. این ماه غول هایی نظیر " ای بی"، 
مستر کارد، ویزا کارد و پی پال از خروج خود از پروژه 
لیبرا خبر دادند. همچنین برخی از مقامات آمریکایی 
خواسته اند که به جای فیس بوک، بانک مرکزی آمریکا 
متولی عرضه ارز دیجیتال رسمی در این کشور شود. 
الئل برینارد- از مدیران ارشــد فدرال رزرو در همین 
رابطه گفت: به عنوان بانک مرکــزی آمریکا در حال 
تجزیه و تحلیل هزینه و منافــع ارزهای دیجیتالی 
 مرکزی هســتیم و به یادگیری از تجربیات دیگران 

ادامه می دهیم.

برخالف شــاخص های بورسی در آســیا و آمریکا، 
شاخص ها در اروپا سبزپوش باقی ماندند.

به گــزارش رویترز، بــا وجــود آن کــه مقامات و 
دیپلمات های اروپایی و انگلیســی به توافق اولیه در 
مذاکرات چگونگی خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا 
رسیده اند، به نظر می رســد که هنوز اختالفات بین 
اروپایی ها با پنجمین اقتصاد بزرگ جهان به طور کامل 

حل نشده است.
مجلس انگلیس که پیش تر در الیحه ای خواهان تمدید 
زمان خروج این کشور از اتحادیه اروپا شده بود با جدول 
زمان بندی شده توسط دولت این کشور برای خروج 
از اتحادیه اروپا مخالفت کــرد هر چند که با توجه به 
موافقت شــکننده نمایندگان با الیحه پیشــنهادی 
اتحادیه اروپا و دولت در خصوص برگزیت، معامله گران 

به خروج از بن بست امیدوار باقی ماندند. کیم ماندی، 
استراتژیست ارشد بازارهای ارز در موسسه "سی بی 
ای" گفت: اگر مجلس با توافق نامه فعلی موافقت نکند 
باید شــاهد ریزش پوند و بورس باشیم. ریسک یک 
خروج بدون توافق نسبت به گذشته خیلی کمتر شده 
اما ممکن است دولت در صورت تداوم مخالفت های 
پارلمان با برگزیت، مجلس را منحل و انتخابات مجدد 

برگزار کند.
بوریس جانسون - نخست وزیر انگلیس - گفته است 
که فعال منتظــر تصمیم اتحادیــه اروپا در خصوص 
تمدید مهلت قانونی خروج انگلیــس از این اتحادیه 
باقی می ماند. با این حال یک منبع آگاه در دولت وی به 
رویترز گفته است که اگر اتحادیه اروپا با تاخیر موافقت 
کند، چاره ای جز انحالل پارلمان انگلیس و برگزاری 

انتخابات باقی نخواهد ماند. کیوســوکه سوزوکی- 
استراتژیست بازار ارز در بانک "سوسیه ژنرال" - گفت: 
تنها دو سناریو در خصوص حوادث آینده محتمل است: 
یا اتحادیه اروپا آن قدر صبر کند که پارلمان و دولت 
انگلیس به توافق برسند و یا این که انتخابات زودهنگام 
برگزار شود. در هر دو صورت فکر می کنم برگزیت به 

تعویق خواهد افتاد.  
از طرف دیگــر چین و آمریــکا نیز به رســیدن به 
توافق تجاری نزدیک تر شــده انــد. مقامات چینی 
به آمریکایی ها پیشــنهاد کرده اند که بخش بزرگی 
از ســویای وارداتی این کشــور از امریکا را از شمول 
تعرفه ها خارج کنند. طرف آمریکایی نیز از احتمال 
 افزایش تعرفه روی محصوالت چینی در صورت تداوم 

پیشرفت های مثبت سخن گفته است.

صندوق بین المللی پول در گزارشی پیش بینی کرد رشد 
اقتصادی هند نیز به مانند بسیاری از کشورهای دیگر 

کاهش یابد.
به گزارش ایندین اکسپرس، رشد اقتصادی هند تا پایان 
سال جاری میالدی ۶.۱ درصد پیش بینی شده است که 
این رشد در مقایسه با نرخ پیش بینی شده قبلی توسط 
صندوق بین المللی پول، ۱.۲ درصد کاهش یافته است. 
بانک جهانی نیز در گزارش خــود پیش بینی کرده بود 
رشداقتصادی هند در سال جاری معادل ۶ درصد باشد 
که ۱.۵ درصد کمتر از پیش بینی قبلی محسوب می شود.

هند که سال گذشته با ثبت رشد ۶.۸ درصدی، رکوددار 
رشد اقتصادی در بین کشورهای گروه ۲۰ بود به مانند 
بسیاری از کشورهای دیگر با مشکالت متعددی مواجه 
شده است. انتظار می رود با کاهش ریسک های موجود، 

رشد اقتصادی هند از سال دیگر مجددا شیب صعودی 
بگیرد و به ۷ درصد در سال ۲۰۲۰ برسد.

بانک جهانی در گزارش خود از اقتصاد هند اعالم کرده 
است: در سه ماهه دوم امسال، رشد اقتصادی هند بیش از 
پیش با کندی مواجه شد. بخش اتومبیل سازی و امالک 
 یکی از اصلی ترین سرعت گیرهای رشد اقتصاد این کشور 

بوده اند.
در سه ماهه دو مسال، میزان فروش خودروهای جدید 
در هند ۲۰ درصد نسبت به سه ماهه نخست سال کاهش 
یافته است که باعث افزایش نگرانی ها از کاهش قدرت 
خرید مردم هند شده است. مشــاور اقتصادی نخست 
وزیر هند در واکنش به این رشد ضعیف به مردم وعده 
داد دولت اقدامات جدی برای تقویت توسعه اقتصادی 

این کشور بردارد.

صندوق بین المللی پول نیز به مانند بانک جهانی با اذعان 
به کاهش رشد اقتصادی هند گفته است که مقامات دولت 
این کشور باید تغییر ریل سیاست گذاری های پولی و انجام 
اصالحات زیرساختی را برای برون رفت از وضعیت فعلی و 
تقویت اطمینان فعاالن تجاری این کشور در پیش بگیرند. 
این نهاد بین المللی هم چنین پیش بینی کرده است در 
میان مدت، اقتصاد هند شاهد افزایش میزان بدهی ها به 

دلیل دزر دسترس بودن وام ارزان تر باشد.
 متوسط رشد اقتصادی هند در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ 
معادل ۷.۷ درصد بوده اســت که سریع ترین نرخ رشد 
اقتصادی در بین اقتصادهای بزرگ جهان محسوب می 
شود. رشد اقتصادی هند در سه ماهه دوم سال گذشته 
هشــت درصد بود. آخرین بار در سه ماهه نخست سال 

۲۰۱۳ رشد ۴.۳ درصدی به ثبت رسیده بود.

بورس اروپا راهش را از وال استریت جدا کرد

رشد اقتصادی رکورددار جهان نیز کند می شود
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صندوق بیــن المللی پول 
در گزارش اخیر خود رشد 
اقتصــادی ســال جاری 
میالدی را برای ایران منفی 
اعالم کرد. ولیکن بنا به پیش بینی این صندوق، 
شــرایط اقتصادی ایران در ســال آینده بهبود 

خواهد یافت...

  محمدرضــا شــهیدی، 
کارشناس اقتصادی
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افزایش تقاضای  دانش بنیان ها 
برای   معافیت  مالیاتی

نظارت  ضعیف بر 
قیمت ها   در    روستاها

کارشناسان  معتقدند  طرح  ملی  مسکن  منجر  به تولید  مسکن  ارزان  نمی  شود

سود  باالی  تسهیالت طرح ملی مسکن
صفحه2

صفحه3

باز هم  لبنیات  گران  شد
سازمان حمایت:  دامداران   شیر خام    را    گران   می فروشند

بیش از ۲۰۰۰ شرکت دانش بنیان برای استفاده 
از معافیت مالیاتی ســال مالی ۹۷ معرفی شده 
 اند. پرویز کرمی ضمن اشــاره بــه برخورداری 
شرکت های دانش بنیان از حمایت های مندرج 
در قانون گفت: این شرکت ها از انواع تسهیالت و 
مشاوره های تخصصی نیز برخوردارند، این بسته 
های حمایتی با این هدف تدوین شده اند تا این 
شــرکت ها بتوانند با عبور از مشکالت، به ثبات 
در تولید دست یابند. کرمی افزود: معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهور، رایزینی ها و تفاهم نامه 
های بسیاری را طی این سالها پیگیری کرده است 
تا قوانین حمایت از شــرکت های دانش بنیان به 
شکل مطلوب تری اجرا شــود، این تالشها باعث 

فراهم شدن تسهیالت...

گزارش های اخیر مرکز آمار از نــرخ تورم حاکی از 
سبقت نرخ تورم خانوارهای روســتایی نسبت به 
شهری است. به طوری که  مرکز آمار ایران نرخ تورم 
برای خانوارهای شهری را حدود ۳۷ درصد و برای 
خانوار روســتایی ۴۱ درصد اعالم کرده است. یکی 
از بارزترین مشــخصات تورم کاالهای اساسی طی 
یک سال گذشته، چندبرابر شدن قیمت کاالها در 
 شهرها و مناطق مختلف کشور بوده است که فاصله 
قیمت ها در کالن شــهرها را نســبت به شهرهای 
کوچک کمتر کرده اســت. این در حالیست که در 
گذشته، تفاوت ملموسی بین قیمت کاالها در شهری 
مثل تهران با شهرهای دیگر وجود داشت. اما در حال 
حاضر قیمت ها نه تنها در همه شهرها باال رفته، بلکه 

برخی از شهرهای کوچک تر...

از سوی کنگره آمریکا

مدیرعامل فیس بوک برای ارز دیجیتالی احضار شد

يادداشت

ابهامات  طرح
ملی  مسکن

  افشین پروین پور، کارشناس بازار مسکن
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اقتصاد2
ایران وجهان

بازنشستگی ۴ خودرو
تولید۴۰۵امسالمتوقفمیشود

وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف تولید ۴ خودرو 
در سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ خبر داد.به گزارش ایسنا، 
رضا رحمانی با اعالم این خبر افزود: اصالح ساختار و 
ساماندهی صنعت خودرو یکی از برنامه های جدی 
وزارت صمت اســت.وی با اشــاره به توقف تولید ۴ 
محصول تصریح کرد: تولید پــژو glx ۴۰۵ بنزینی 
تا پایان امسال متوقف می شود.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت همچنین با بیان اینکه تولید ۳ نوع پراید نیز 
در ماه های آینده متوقف خواهد شد، افزود: تولید این 
سه محصول نیز در دی ماه ۹۸، اردیبهشت و تیرماه ۹۹ 
متوقف خواهد شد.طبق اعالم وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، وی ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مردم 
را از مهمترین دالیل این تصمیم برشمرد و گفت: باید 
تالش کنیم در کنار افزایش کّمی خودروها، کیفیت 
آنها نیز افزایــش یابد و در این راســتا حذف برخی 
محصوالت می تواند راهگشا باشــد.او همچنین از 
جایگزین شدن خودروهای جدید به جای محصوالتی 

که از رده خارج می شوند، خبر داد.

بانکتوسعهتعاونحامیبانوانتعاونگر
عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون در بازدید از 
تعاونی خوش بافت ری بر حمایت همه جانبه بانک 
از بانوان تعاونگر تأکید نمود.عباس نجفی عضو هیات 
مدیره بانک توسعه تعاون که به اتفاق محمد کبیری 
معاونت تعاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
مهدی حســین زاده مدیرعامل صنــدوق ضمانت 
سرمایه گذاری تعاون و حمیدرضا البرزی مدیر امور 
اعتباری و سرمایه گذاری در بازدید از شرکت تعاونی 
خوش بافت ری ضمن حضور در نشست تخصصی 
بررسی، توسعه و رفع مشکالت تعاونگران کارآفرین 
شهرستان ری، اظهار داشت: رسالت و هدف اصلی 
بانک توســعه تعاون کمک به تعاونی ها و حمایت از 
فعالیت های این شرکت ها با محوریت توسعه پایدار 
و همچنین کمک به ایجاد اشتغال، توسعه و حفظ 

اشتغال است.

ســودخالصبانکصادرات
ایران۵۲.۷میلیاردتومانشد

عملکرد شش ماهه بانک صادرات ایران نشان می دهد 
که این بانک در دوره مالی شش ماهه نخست امسال 
۵۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان ســود خالص به 
دست آورده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران بــه نقل از خبرگزاری ایبنا، انتشــار 
گزارش شش ماهه عملکرد بانک صادرات ایران که 
با نماد »وبصادر« در بورس اوراق بهادار فعال است، 
نشان می دهد که این شــرکت در این دوره عملکرد 

بهتری نسبت به سه ماهه نخست سال داشته است.

عضوهیاتمدیرهشــرکتتهیه
وتولیدموادمعدنــیایرانمطرح
کرد:بیشاز۴هزارو۳۰۰معدن

غیرفعالدرکشوروجوددارد
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران، بهــروز برنا؛ عضو هیئــت مدیره این 
شرکت با بیان این مطلب گفت: در کشورمان بیش از 
۱۱ هزار معدن داریم که از این تعداد بیش از ۴ هزار 
و ۳۰۰ معدن غیرفعال است، این تعداد معدن منفعل 
برای اقتصاد کشور اتفاق خوبی نیست چرا که معدن 
می تواند شــرایط را برای ارتقا اقتصاد و رونق تولید 
مهیا کند.وی با اشاره به اینکه کشورمان یک کشور 
معدن خیز است، گفت: در کشــورمان بیش از ۹۸ 
درصد معادن، کوچک مقیاس و ۱۰ درصد از ذخایر 
معدنی کشور منابع فلزی هستند و این در حالی است 
که بیش از ۴۳ درصد تولیدات ما از ذخایر فلزی می 
باشد و این هشــداری برای تمام شدن این ذخایر و 

توجه جدی به اکتشافات فلزی است.

معاون اداره کل تامین مالی بین المللی بانک 
توسعه صادرات ایران تشریح کرد :

تامینمالیدرقالباعتبارخریدار
معــاون اداره کل تامین مالی بین المللی بانک توســعه 
صادرات ایران در جمع فعاالن اقتصادی استان اراک شرایط 
تامین مالی در قالب اعتبار خریدار را تشریح کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از پایگاه خبری 
اگزیم نیوز داریوش یوسفی گفت: یکی از روشهای حمایت 
از صادرات اعطای تسهیالت اعتبار خریدار است که باعث 
افزایش قدرت رقابت پذیری صادرکنندگان و پیمانکاران 
ایرانی خواهد شد و منحصرا در بانک توسعه صادرات ایران 
اعطا می گردد.به گفته وی، دوره استفاده از این تسهیالت 
برای کاالی مصرفی، حداکثر 6 ماه و برای کاالی سرمایه 
ای و یا طرح ۳ سال است که به ترتیب دوره های بازپرداخت 

حداکثر ۲ و ۵ ساله دارند.

خبر

بانک ها

در حالی که کارشناسان بازار 
مســکن تاکید دارند ســود 
تسهیالت مسکن باید زیر ۷ 
درصد باشــد،  در طرح ملی 
مسکن نرخ سود تسهیالت 

۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
پس از اوج گیری قیمت مســکن و مشکالتی که برای 
بسیاری از مردم در خصوص اجاره و خرید مسکن پیش 
آمد، طرح های متفاوتی از سوی دولت برای حل مشکل 
بازار مسکن مطرح شد که در هر یک از آنها هدف کمک به 
کاهش قیمت مسکن با پیشنهاداتی مثل ساخت مسکن 
ارزان، پرداخت تسهیالت با سود کم و مدت بازپرداخت 
طوالنی و همچنین افزایش عرضه مسکن بوده است. از 
جمله این طرح ها، طرح ملی مسکن بود که جدی تر از 
سایر طرح ها دنبال شد و ثبت نام  اولیه آن نیز شهریور ماه 
آغاز شد. اما صحبت های اخیر سرپرست معاونت مسکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص تسهیالتی 
که قرار است در قالب این طرح پرداخت شود یعنی وام ۷۵ 
تا ۱۰۰ میلیونی با نرخ سود۱۸ نشان می دهد، حمایت 
از متقاضیان خرید مسکن و پرداخت تسهیالت ارزان، 

شعاری بیش نبوده است. 
در حال حاضر دو چالش اصلی پیش پــای خریداران 
مســکن وجود دارد. یکی قیمت باالی مســکن و عدم 
همخوانی آن با تسهیالت پرداختی و دیگری ناتوانی در 

بازپرداخت تسهیالت. هر اندازه نرخ سود تسهیالت بابت 
ساخت مسکن باالتر باشــد، قیمت مسکن نیز افزایش 
پیدا خواهد کرد. از طرفی کارشناسان اعتقاد دارند، رقم 
تسهیالت اعالم شــده در طرح ملی مسکن، جوابگوی 

هزینه ساخت مسکن نخواهد بود.
در همین رابطه سرپرست معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی جزئیات جدیدی از ثبت نام طرح 
ملی مسکن و میزان تسهیالت اختصاص یافته به این 
طرح خبر داد و گفت: سهمیه استان تهران در طرح ملی 
مسکن مشخص شده و به زودی ثبت نام در تهران نیز آغاز 
می شود.محمود محمودزاده ، در خصوص اینکه با توجه 
به آغاز ثبت نام اولیه مسکن ملی تا دو هفته آینده در ۱۰ 
استان کشور آیا برای شهر تهران نیز این اقدام اجرایی 
خواهد شد، گفت:                                                                                                                        هر استانی که شرایط الزم برای ثبت نام 
مسکن ملی را                                                                                        داشته باشد از سوی اداره کل و شهرسازی 
آن استان اعالم شود. این اقدام برای آنها اجرایی خواهد 
شد.محمودزاده گفت:                                                                                                                        در طرح اقدام ملی مسکن پروژه 
به پروژه این رقم متفاوت خواهد بــود، اما در این طرح 
میزان تسهیالت ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ سود 
۱۸ درصــد خواهد بود.وی با بیــان این که طبق قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن متقاضیان 
ثبت نام مسکن ملی باید دارای چهار شرط اصلی باشند، 
تصریح کرد: تأهل، فاقد مالکیت خصوصی، عدم استفاده 
از امکانات دولتی از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیالت 
ویژه یارانه دار و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا 

از جمله این شرایط است.

گزارش هــای اخیــر مرکز 
آمار از نرخ تــورم حاکی از 
سبقت نرخ تورم خانوارهای 
روستایی نسبت به شهری 
است. به طوری که آمار ایران 
نرخ تورم برای خانوارهای شهری را حدود ۳۷ درصد و 
برای خانوار روستایی ۴۱ درصد اعالم کرده است. یکی 
از بارزترین مشخصات تورم کاالهای اساسی طی یک 
سال گذشته، چندبرابر شدن قیمت کاالها در شهرها 
و مناطق مختلف کشور بوده است که فاصله قیمت 
ها در کالن شهرها نسبت به شهرهای کوچک کمتر 
کرده است. این در حالیســت که در گذشته، تفاوت 
ملموسی بین قیمت کاالها در شــهری مثل تهران 
با شــهرهای دیگر وجود داشــت. اما در حال حاضر 
قیمت ها نه تنها در همه شهرها باال رفته، بلکه برخی 
از شهرهای کوچک تر  و حتی محروم و مهم تر از آن 
روستاها بیش از بقیه درگیر تورم و فشارهای حاصل 
از آن بوده اند. برای مثال مرکز آمار برای شهریور ماه، 
رتبه اول نرخ تورم ۱۲ ماهه خانوارهای روســتایی را 

در بین استان های کشــور به نام ایالم ثبت کرد. به 
طوری که در این ماه خانوارهای ساکن استان ایالم به 
طور متوسط ۹.۹ درصد بیشتر از میانگین کل کشور 

برای خرید یک »مجموعه کاال و خدمات یکســان« 
هزینه کرده اند" و این اســتان بیشترین میزان تورم 
خانوارهای روســتایی را داشــت.نرخ تورم نقطه ای 

مهر ماه ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه قبل 6,۷ واحد درصد 
کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه های عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای 
غیر خوراکــی و خدمات« به ترتیــب ۳۲,۳ و ۲6.6 
درصد بوده و نرخ تورم نقطه ای هر دو گروه عمده در 
مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.این در حالی 
است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 
۲۸,۳ درصد است که نســبت به ماه قبل 6,۲ واحد 
درصد کاهش داشته اســت. هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روســتایی ۲۸,۵ درصد بوده که نسبت 
به ماه قبل ۹,6 واحد درصد کاهش داشته است.این 
در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای 
شهری ۱,۹ درصد است که نســبت به ماه قبل ۱.۳ 
واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ 
برای خانوارهای روستایی ۰.۸ درصد بوده که نسبت 
به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشــته اســت.
از سویی نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای شهری 
۴۱,۳ درصد است که نســبت به ماه قبل ۰,6 واحد 
درصد کاهش داشته اســت. هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روستایی ۴6,۳ درصد بوده که نسبت به 

ماه قبل ۱,۱ واحد درصد کاهش داشته است.

کارشناسانمعتقدندطرحملیمسکنمنجربهتولیدمسکنارزاننمیشود

سود  باالی  تسهیالت  طرح  ملی  مسکن
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نظارت  ضعیف بر قیمت ها   در    روستاها

روحانی: 
هنوزبرایمذاکــرهپیاممی

دهند
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حضور ایران 
اسالمی در صحنه رقابت های صنعتی، علمی 
و اقتصــادی منطقــه ای و بین المللی، اظهار 
داشت: بی تردید چنانچه در مسیر حق، راستی، 
درستی، اخالق، تعاون و کمک به یکدیگر گام 
برداریم حضور و موفقیــت در این صحنه به 

راحتی امکان پذیر است.
روحانی تصریــح کرد: مردم ایــران به خوبی 
می دانند چه کســی به آنها ظلــم می کند و 
چه کسانی باعث شــدند برجام صدمه ببیند 
و می داننــد کــه برجام چــه آثــار و برکاتی 
می توانست برجای گذارد. با شکوفایی برجام 
بود که در سال ۹۵، بزرگترین رشد اقتصادی 
جهان را داشتیم.رئیس جمهور اضافه کرد: در 
سفر به نیویورک ۳ نفر از رهبران بزرگ دنیا با 
تحّیر گفتند که ایران چه جاذبه ای دارد که بعد 
از برجام تمام شرکت های بزرگ دنیا به سمت 
آن روانه شــدند.روحانی تصریح کرد: برجام 
نشــان داد که اقدام ملت ایران و دیپلماســی 
ایران و صلح حسنی و سیاست رضوی و رحمت 
محمدی چقدر می تواند، تأثیرگذار باشد و این 
را به خوبی لمس کردیم کــه چگونه زندگی 
مردم به ســمت بهبود در حال حرکت بود و 
به همیــن دلیل بود که رژیم صهیونیســتی، 
عربســتان و تندروهای آمریکا نتوانستند آن 
را تحمل کنند.روحانی گفــت: البته عده ای 
نیز در داخل به دنبال تحریــک مردم بودند، 
مبنی بر اینکه ترامــپ و حتی نتانیاهو خیلی 
هم آدم های بدی نیســتند و این دولت است 
که ناکارآمد است، اما مردم دست رد به سینه 
و دهان آنها زدند و گفتند که ترامپ و نتانیاهو 
و سایرین افراد خوبی نیســتند و ما به توانایی 
دولت خودمان باور داریم.رئیس جمهور گفت: 
امروز همچنین شــاهد بیشــترین آزادی در 
دانشــگاه ها بخصوص در ایام ۱6 آذر هستیم 
و شرکت های دانش بنیان در دوره این دولت 
توانستند در کشــور تحول ایجاد کنند.رئیس 
جمهور با بیان اینکه شرایط اقتصادی در سال 
جاری نسبت به پیش بینی هایی که اواخر سال 
گذشته کرده بودیم، بسیار بهتر است، گفت:  
آمار تورم نقطه به نقطه که بعضاً تا ۵۲ درصد 
باال رفته بود در شــهریور مــاه ۳۴,۵ درصد و 
امروز به ۲۸,۳ درصد رسیده است و این روند 
کاهش تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ادامه 
خواهد یافت. تورم سالیانه نیز در بازده دوازده 
ماهه از۴۱,۹ درصد امروز ۴۱,۳ درصد شــده 
است؛ لذا ۰,6 درصد کاهش داشته ایم.رئیس 
جمهور با اشاره به اینکه در زمینه شرکت های 
دانش بنیان نیز اقدامات خوبی آغاز شده است، 
اظهار داشت: این شــرکت ها فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی را جذب می کند و این می تواند 
برای جوانان روحیه بخش باشــد. با حمایت از 
این شرکت ها توانسته ایم بسیاری از قطعاتی 
را که تحریم بوده، در داخل کشور تولید کنیم.
روحانی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد به طور 
واقعی در دولت پیگیری می شــود، گفت: سه 
الیحه شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع 
در این راستا، تدوین و به تصویب رسیده است و 
معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، 
بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی 
دارد و به درد ملت نمی خورد. البته اگر این گونه 
اقدامات برای انتخابات اســت، حرفی در آن 
نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد 
هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات 
غیرنفتی توسعه پیدا کند.روحانی خاطر نشان 
کرد: افتخار ما این اســت که با تروریست ها و 
فســاد می جنگیم و مقابله می کنیم، لذا نباید 
اجازه دهیم که در سیســتم بانکی مان اتهام 
پولشویی به ما بچســبد و این به زیان کشور 
است، البته در خصوص FATF که برخی به آن 
حساسیت دارند سخنی نمی گویم، اما چرا یک 
عده در مقابل ۴ الیحه ای که در دولت و مجلس 
به تصویب رسیده، مانع تراشی می کنند و جلوی 
دولت و مجلس ایســتاده اند؛ اینگونه اقدامات 
به نفع کشــور نیســت.روحانی با بیان اینکه 
مدام از دانشــگاه و حمایت از آن سخن گفته 
می شود، اظهار داشــت: باید توجه داشت که 
برای علم و نوآوری دانشگاه ها باید تقاضا وجود 
داشته باشد و تقاضا از سوی شرکت های بزرگ 
بویژه شرکت های خصوصی امکان پذیر است، 
چنانچه صاحب هر شــرکت بزرگی به دالیل 
مختلف روانه دادگاه شود، قطعاً تقاضایی شکل 
نخواهد گرفت، البته باید با فساد مبارزه کرد، 

اما نباید شرکت ها تعطیل شود.

اخبار
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یک کارشــناس حقوق بانکی از صدور بخشنامه 
جدید بانک مرکــزی خبر داد که بر اســاس آن 
کلیه بانک ها از اول آبان ۹۸ مکلف به رفع سوءاثر 
از چک های برگشتی فاقد شکایت ، ۳ سال پس از 
صدور گواهی عدم پرداخت شدند.یاسر مرادی با 
اشاره به در دستور کار قرار گرفتن اجرای قانون 
جدید چک در بانک ها اظهارداشت: قانون سابق 
چک درمورد رفع سوء اثر چک سکوت کرده بود 
اما بانک مرکزی در قالب دســتورالعمل حساب 
جاری به این مســاله پرداخته بود و براساس آن 
چک هایی که ۷ ســال از تاریخ برگشت خوردن 
آنها گذشته باشد، نسبت به رفع سوء اثر آن اقدام 
می شــد.وی افزود: طبق تبصره ۳ ماده ۵ مکرر 
قانون جدید چک، اگر سه ســال از تاریخ صدور 
چک گذشته باشد، مشروط به عدم طرح دعوی 
حقوقی یا کیفری توســط دارنده، بانک ها مکلف 
به رفع ســوء اثر آن هستند.مسئول شبکه اطالع 
رسانی و مشاوره حقوق بانکی با اشاره به مشروط 
شدن اجرای این امتیاز به عدم طرح دعوی حقوقی 
و کیفری تصریح کرد: این امر محل اختالف بین 

بانک ها، مشــتریان و در مواردی سیستم قضایی 
شــده بود؛ چراکه بانک ها می گفتند قوه قضائیه 
حتما باید عدم طرح دعــوی حقوقی یا کیفری 
را به ما اعالم کند اما شــیوه و مکانیزم اســتعالم 
این امــر از مجموعه قضایی در شــرایط کنونی 
تعریف نشده بود.وی با بیان اینکه در قانون چک 
ســامانه ای پیش بینی شــده بود که بین 

بانک مرکزی و قوه قضائیــه این اطالعات تبادل 
شود، گفت: با وجود گذشت ۱۰ ماه از ابالغ قانون 
این ســامانه راه اندازی نشــده و به همین دالیل 
این تکلیف قانون قانونــی بالتکلیف و روی زمین 
مانده بود و کماکان از چک های برگشــتی پس 
از ۷ سال رفع سوء اثر می شــد.به گزارش فارس، 
مرادی اظهارداشت: روز گذشــته باالخره بانک 

مرکزی بخشنامه ای را به شبکه بانکی ابالغ کرد 
که براساس آن بانک ها تا زمان راه اندازی سامانه 
استعالم طرح دعاوی مذکور از سوی قوه قضاییه، 
مکلف هســتند همه چک هایی را که ســه سال 
از تاریخ صدور آنها گذشــته منوط به عدم طرح 
دعوای حقوقی و کیفری باید بــا کد 6 در داخل 
سامانه خودشان رفع سوء اثر کنند؛ بر این اساس 
بانک ها بــرای اطمینان از عدم طــرح دعوی در 
محاکم قضایی مکلف شــدند مراتب را مرکز آمار 
و فناوری اطالعات قوه قضائیه اســتعالم کنند و 
صورت دریافت پاســخ، ســوءاثر مربوطه را رفع 
کنند.این کارشناس حقوقی بانکی بیان اینکه از 
این به بعد به صورت رسمی رفع سوء اثر از چک ها 
از ۷ سال به ۳ سال کاهش می یابد، گفت: بنابراین 
از امروز بانک ها مکلف هستند در صورت مراجعه 
مشتریان دارای چک برگشتی، درخواست رفع 
سوء اثر از چک را از آنان دریافت و بعد از استعالم 
از مرکز اطالعات قوه قضائیه و احراز عدم شکایت 
توسط دارنده، نسبت به رفع سوء اثر از چک  های 

برگشتی مشتریان اقدام کنند.

چک های برگشتی فاقد شکایت پس از 3 سال رفع سوءاثر می شوند
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قیمت دالر به ۱۱۲۵۰ تومان رسید
قیمت هر اسکناس دالر آمریکا، چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ به ۱۱۲۵۰ تومان رسید.به گزارش مهر، قیمت هر اسکناس دالر آمریکا، چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ برای فروش در صرافی های بانکی به 

۱۱۲۵۰ تومان رسید.همچنین قیمت خرید هر اسکناس دالر نیز ۱۱۱۵۰ تومان است.هر یورو برای خرید ۱۲۴۵۰ تومان و برای فروش ۱۲۵۵۰ تومان است.

رقم ناچیز تسهیالت ساخت و ساز
افشین پروین پور، کارشناس بازار مسکن

هدف اولیه طرح ملی مسکن کمک به افزایش تولید مسکن بود تا اقشار ضعیف و متوسط در تامین مسکن مورد نیاز خود با مشکل چندانی روبه رو نباشند. اما طبق آنچه از جزئیات این طرح شنیده می شود، یعنی پرداخت تسهیالت ۱۰۰ 
میلیونی با نرخ سود ۱۸ درصد به نظر نمی رسد، این طرح اهداف تولید مسکن ارزان را محقق سازد. البته در صورتی که زمین از سوی دولت به سازندگان تعلق گیرد، هزینه ساخت پایین می آید. اما در حال حاضر با توجه به باال رفتن هزینه 
ساخت و ساز، حداقل مبلغ مورد نیاز برای ساخت مسکن۲۰۰ میلیون تومان است. یعنی تسهیالت ۱۰۰ میلیونی در برابر هزینه های ساخت مسکن، ناچیز است. موضوع مهم تر دیگر این است که نرخ سود۱۸ درصد بهانه سازندگان برای 
افزایش قیمت مسکن در موعد عرضه را تقویت خواهد کرد. مگر آنکه دولت در فرآیند عرضه دخالت مستقیمی داشته باشد که این موضوع نیز انگیزه سازندگان را برای تولید مسکن، کاهش می دهد. آنچه در خصوص طرح ملی مسکن، قابل 

طرح است، این است که جزئیات این طرح هنوز مبهم است و علی رغم اینکه ثبت نام آغاز شده اما معلوم نیست که دولت به چه شکل قرار است این طرح را عملیاتی کند.

فقدان نظارت در روستاها
سید ضیاء الدین خرمشاهی، کارشناس حقوق اقتصادی

تورم فزاینده ماه های اخیر که بیشترین نرخ را در سبد مصرفی خانوار از خود نشان داده، موجب بروز مشکالت فراوانی برای خانوارها شده و در اغلب موارد گلوگاهی بسیار تنگ را برای قشر متوسط به پایین ایجاد کرده و به صورت کامال 
محسوس شاهد ریزش خانوارهای واقع در دهک های باال به سمت پایین هستیم. آنچه در ماه های اخیر محسوس است، فشارهای کنترل برای محدود ساختن رشد قیمت کاالها و قیمت های دستوری برای ارز، طال و اقالم اساسی مورد 
نیاز خانوار است که این حالت در شهرها و مناطقی که تحت کنترل های اداری قرار دارند، مفید بوده و تا حدی توانسته دولتمردان را به خواسته های خود نزدیک کند. اما در شهرهای کوچک، بخش ها و مناطق روستایی آثار خود را از دست 
داده و به صورت نامحسوس به قیمت های واقعی نزدیک شده است. آنچه در این میان نگران کننده است آنکه اولین اثر افزونی قیمت کاال و خدمات در مناطق روستایی، موجب مهاجرت اندک روستائیان باقی مانده به جهت برخورداری از 
قیمت های کمتر، خانه و کاشانه خود را رها و به شهرهای بزرگ پناه می آورند که با توجه به ضعف شدید بنیه مالی آنها به حاشیه شهرها رانده و مشکالت حاشیه نشینی را تقویت خواهد کرد. لذا بهتر است در این خصوص نظام های کنترلی 

نیمه موثر حاکم در شهرها به آن مناطق دسترسی داده شود.

يادداشت
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رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری:

بازار گوشی تلفن همراه باید شفاف سازی شود

ســازمان امور مالیاتی در 
بخشنامه ای »تحت عنوان 
قانون حمایت از شرکت ها 
و موسسات دانش بنیان و 
تجاری ســازی نوآوری ها و 
اختراعات« اعالم کرد: پیرو بخشــنامه های منتهی 
به شــماره ۱۱۳/۹۷/۲۰۰ مــورخ۱۳۹۷/۰۸/۱۳، 
به پیوست تصویر نامه شــماره ۲۹۵۰۰/۱۱ مورخ 
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ معاون محترم علمی و فناوری رییس 
جمهور منضم به فهرســت اطالعات ۲۲۸۱ شرکت 
و موسسه دانش بنیان مورد تایید کارگروه »ارزیابی 
و تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات دانش 
بنیان و نظارت بر اجــراء« موضوع ماده ۳ آیین نامه 
اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش 
بنیان برای سال ۱۳۹۷ جهت اطالع و بهره برداری 

ارسال می گردد.
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان در این 
رابطه گفت: بیش از ۲۰۰۰ شرکت دانش بنیان برای 
استفاده از معافیت مالیاتی سال مالی ۹۷ معرفی شده 
اند. پرویز کرمی ضمن اشاره به برخورداری شرکت 
های دانش بنیان از حمایت هــای مندرج در قانون 

گفت: این شرکت ها از انواع تسهیالت و مشاوره های 
تخصصی نیز برخوردارند، این بسته های حمایتی با 
این هدف تدوین شده اند تا این شرکت ها بتوانند با 
عبور از مشکالت، به ثبات در تولید دست یابند. کرمی 
افزود: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، رایزینی 
ها و تفاهم نامه های بسیاری را طی این سالها پیگیری 
کرده اســت تا قوانین حمایت از شرکت های دانش 
بنیان به شــکل مطلوب تری اجرا شود، این تالشها 
باعث فراهم شدن تسهیالت بیشتری برای شرکت 

های دانش بنیان شده است.
دبیرستاد فرهنگســازی اقتصاد دانش بنیان افزود: 
معافیت های مالیاتی مذکور بــا همکاری معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و سازمان امور 
مالیاتی در نظر گرفته شده اند تا این شرکت ها بتوانند 
با استفاده از این ظرفیت ها، به شکلی ساده تر مسیر 
حرکت به سوی یک بنگاه اقتصادی رشد یافته را طی 
کنند. مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در 
ادامه اظهار کرد: بر این اساس و برابر قانون حمایت 
از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، درآمد مشمول 
مالیات شرکت های دانش بنیان که در اثر قراردادها 
و فعالیت های تحقیق و توسعه حاصل شده و یا آنکه 
به خاطر تجاری سازی محصوالت حوزه فناوری های 
برتر به وجود آمده اســت از مالیات بر درآمد معاف 

خواهد بود.

کرمی تعداد شرکت های مشمول معافیت را ۲۲۸۱ 
مورد اعالم کرد و گفت: بر اســاس قانون » حمایت 
از شــرکت ها و موسســات دانش بنیان و تجاری 
ســازی نوآوری ها و اختراعات «، درآمد شرکت ها 
و موسســات دانش بنیان می تواند با تایید معاونت 
 علمی به مدت ۱۵ سال از موضوع ماده ۱۰۵ قانون 
مالیات های مســتقیم معاف شــود .دبیر ســتاد 

فرهنگســازی اقتصاد دانش بنیان افزود: با توجه به 
اینکه ماهیت فناوری همیشه در حال تغییر و تحول 
است و برخی تولیدات دانش بنیان پس از مدتی به 
مرحله رواج و تسری تولید می رسند و پیچیدگی های 
فنی آنها کاهش می یابد، کارگروه، هر ساله با رصد 
و پایش این محصوالت، فهرســت را با واقعیت های 

موجود در عرصه فناوری کشور منطبق می سازد.

بیش از 2 هزار شركت دانش بنیان از معافیت مالیاتی برخوردار شدند

افزایش تقاضای  دانش بنیان ها برای   معافیت  مالیاتی

حجم باالی درخواست معافیت برای چندین هزار شرکت
محمد صاحبکار خراسانی، سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی 

پایدارترین رشد اقتصادی مربوط به رشدی است که از راه فعالیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها ایجاد شده است. در کشورهایی که تجربه پیاده سازی این مدل اقتصادی را دارند پایدارترین رشد اقتصادی دیده شده 
است. اقتصاد نوآور امروز حالل مشکالت در آن دسته از کشورهایی است که رشد اقتصادی مناسبی ندارند و مشکالت زیادی بر سر راه فعالیت صنایع و بنگاههای آنها قرار گرفته است. ماهیت شرکت های دانش بنیان و استارت 

آپ ها ماهیتی سازگار با اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور است که با وجود حمایت های درست و منطقی می تواند در آینده ای نزدیک رشد اقتصادی پایدار را در کشور پیاده کند.
با توجه به اهمیتی که این کسب و کارها برای اقتصاد وتوسعه آن دارند رفع مشکالت پیش روی آنها و حمایت از فعالیت های نوین ضرورت دارد. مهم ترین دغدغه این کسب وکارها امروز موضوع مالیات و پرداختی هایی است 
که باید در زمان فعالیت و تالش برای تولید محصول و خدمت بپردازند. اقداماتی برای معافیت های مالیاتی این شرکت ها انجام شده که کافی نیست. به طور کلی سازوکاری که برای دریافت مالیات از شرکت های دانش بنیان و 

استارت آپ ها وجود دارد ناقص و ناموفق است.
برخی حوزه های امور مالیاتی تهران نه تنها خود را متعهد به اجرای این معافیت ها نمی دانند بلکه مرجع اصلی تعیین معافیت های مالیاتی را سازمان امور مالیاتی می دانند و نقشی برای معاونت علمی ریاست جمهوری قائل 
نیستند. البته درخواست معافیت مالیاتی برای چند هزار شرکت دانش بنیان کاری بزرگ با حجم بسیار باالست و باید با برنامه ریزی و با توجه به فعالیت این کسب و کارها به آنها تعلق بگیرد. باید به شرکتها اعالم شود که برای چه 

محصوالتی می توانند تقاضای معافیت مالیاتی داشته باشند زیرا ممکن است سبدی از محصوالت و خدمات داشته باشند، اما تنها فعالیت های دانش بنیان آنها مشمول معافیت مالیاتی می شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
شرکت پاالیش نفت اصفهان )ســهامی عام( با 
دستور جلسه تصمیم گیري درخصوص افزایش 
سرمایه و اصالح ماده ۵ اساسنامه مرتبط با میزان 
سرمایه و تعداد سهام این شرکت روز چهارشنبه 

۱۷ مهرماه برگزار شد.
 در ایــن جلســه کــه حــدود ۶۳.۵۷ درصد 
از ســهامداران حضــور داشــتند، بــا موافقت 
ســهامداران، مصوبــه مجمع بــراي افزایش 
ســرمایه شــرکت از ۲۰ هزار میلیارد ریال به 
۵۱ هزار میلیــارد ریــال مورد تصویــب قرار 
گرفت، همچنین بــا اصالح بند ۵ اساســنامه 
شــرکت، ســرمایه آن ۵۱ هــزار میلیــارد 
 ریال معــادل ۵۱ میلیارد ســهم هــزار ریالي 

تعیین گردید.
در ابتــدای این جلســه، مدیرعامل شــرکت 
پاالیش نفــت اصفهــان گزارشــي از وضعیت 
شرکت و گزارش توجیهي هیات مدیره در مورد 
افزایش ســرمایه ارائه کرد و گفــت: ماموریت 
اصلي شــرکت پاالیش نفت اصفهــان تولید و 
فرآورش فرآورده هاي نفتي براســاس تعهدات 

شرکت براي طرف هاي ذي نفع است. مرتضي 
ابراهیمي دست یابي به توسعه پایدار با اشتیاق 
به محیط زیســت و ایفــاي مســئولیت هاي 
اجتماعي، حفظ و تداوم تامین خوراك  وتولید 
محصوالت فعلــي را از جمله اســتراتژي هاي 
مهم شــرکت عنوان کرد و گفــت:  راه اندازي 
واحد تقطیر  و گاز مایع ۳  نیز از اقداماتي اســت 
 کــه  در جهت اســتراتژي هاي شــرکت انجام 

شده است.
 وی بــه پیشــنهاد اولیه هیات مدیره شــرکت 
درخصوص افزایش سرمایه از ۲۰ هزار میلیارد 
ریال به ۶۴ هزار میلیارد ریال اشاره کرد و افزود: 
ابتدا بنا  داشتیم از محل سود انباشته حدود ۱۶ 
هزار میلیارد ریال و از محل اندوخته طرح هاي 
توسعه ۲۸ هزار میلیارد ریال براساس پیشنهاد 
هیات مدیره شرکت درنظر گرفته شود، اما آنجه 
در بورس مطرح شد افزایش سرمایه از ۲۰ هزار 
میلیارد ریال به ۵۱ هزار میلیارد ریال بود که ۲۸ 
هزار میلیارد ریال از محــل اندوخته طرح هاي 
توسعه و حدود ۳ هزار میلیارد ریال از محل سود 

انباشته است.

وزیر نفت با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد 
مردم دارای کارت ســوخت شخصی هستند، گفت: 
هنوز وزن زیادی از فعالیت ها با خصوصی ها نیست و 
خصولتی ها و نیمه دولتی ها در صنعت نفت قوی ترند، 
اما آینده بخش خصوصی، آینده بهتری است.بیژن 
نامدار زنگنه در حاشیه دیدار مستقل با مدیران بخش 
خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: اگر چه در این 
جلسه اغلب شــرکت کنندگان از بخش خصوصی 
بودند، اما هنوز وزن زیادی از فعالیت ها با خصوصی ها 
نیســت و خصولتی ها و نیمه دولتی ها قوی ترند، اما 
آینده بخش خصوصی، آینده بهتری است.وی با اشاره 
به اینکه در این جلسه ۶۰ تا ۷۰ دیدار با فعاالن حوزه 
نفت، گاز و پتروشــیمی و تعداد زیادی از پیمانکاران 
طرف های قرارداد و سازندگان تجهیزات انجام گرفت، 
گفت: در این جلسه با کارفرما ها و پیمانکاران به صورت 
مستقیم صحبت کردیم و اطالعات زیادی از مسائل و 

مشکالتشان را بیان کردند.
وزیر نفت این جلسه را مفید ارزیابی کرد و گفت: تالش 
کردیم تا این جلسه حالت تبلیغاتی و تشریفاتی نداشته 
باشد و بتوانیم مشکالت دوستان را حل کنیم.وی افزود: 
یک مسئله خوشحال کننده ای که در این جلسه شنیدم 
این بود که دو انجمن اصلی سازندگان تجهیزات نفت 
اعالم کردند هیچ مشکلی نداریم و با قدرت به کار خود 
ادامه می دهند و در یک ســال و نیم اخیر هیچ ریزش 
نیرویی نداشتند که این خیلی مهم است.زنگنه با بیان 
اینکه البته پیشرفت ها و ظرفیت ها و توان تولید داخلی با 
ده سال گذشته قابل مقایسه نیست، گفت: پیشرفت های 
غیر قابل باوری در زمینه داخلی سازی تجهیزات صنعت 
نفت در ده سال گذشته انجام شده که می طلبد از این 
دستاورد ها بیشتر استفاده کنیم. زنگنه با بیان اینکه 
وظیفه اصلی وزارت نفت در شرایط فعلی این است که 
با ایجاد کار و تعریف طرح ها برای شرکت های داخلی و 
بخش خصوصی کار تعریف کند گفت: البته تعریف طرح 
فقط یک ایده نیست بلکه باید یک چیز مفید اقتصادی 
را تعریف کنیم که بشود منابع و لوازم فنی و فن آورانه 
آن را هم فراهم کنیم و این کار بسیار مهم است.وزیر 
نفت با بیان اینکه هم اکنون طرح های بزرگی در حوزه 
نفت تعریف شده اســت، گفت: با تعریف این طرح ها 
شــرکت های بخش خصوصی می توانند حول آن ها 
به حیات خود ادامه دهند و مهمتر این که توانمندتر 

شوند. وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های مطرح شده 
بافعاالن بخش خصوصی مسئله صادرات خدمات فنی و 
مهندسی بود گفت: البته وظیفه وزارت نفت این نیست 
که از صادرات حمایت کند، اما من به دوستان قول داده 
ام به عنوان یک وظیفه ملی هر کمکی که از دست مان 
بربیاید برای اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی 
در حوزه نفت، گاز و پتروشــیمی تســریع شود دریغ 
نمی کنیم. زنگنه با بیان اینکه در این جلسه به اندازه سه 
چهار روز کاری اطالعات دریافت شد گفت: البته از نظر 
سالمت سیستم نیز این جلسات بسیار مهم است، زیرا 
وقتی یک سیستم حس کند که طرف های قراردادی و 
پیمانکاران به سادگی می توانند به وزیر و مدیران ارشد 
دسترسی داشته باشند و مستقیم مسایل شان را مطرح 
کنند بسیاری از اتفاقات بد در سیستم نخواهد افتاد.
وی در خصوص داخلی سازی تجهیزات صنعت نفت 
و استفاده از توان تولیدکنندگان داخلی نیز گفت: برای 
استفاده از ساخت داخل نباید فقط به توصیه اخالقی 
اکتفا کنیم و باید این مسئله در قالب مقرراتی غیر قابل 
تفسیر و غیر قابل برگشت مطرح شود به همین دلیل 
ما در قرارداد های جدیدی که تعریف کرده ایم برخی از 
تجهیزات را نام برده ایم که باید حتما از داخل تامین 
شــود و اگر پیمانکاری غیر از این عمل کند ما پولش 
را نمی دهیم.وزیر نفت با بیان اینکه برای اجرای بهتر 
این مقررات یک بازرس و ناظر ثالثی نیز در نظر گرفته 
شده است گفت: بر این روند ناظری مستقل از پیمانکار 
و کارفرما به عنوان عنصر ثالث نظارت می کند تا اجرای 

این مقررات محقق شود.
وی در زمینــه دریافــت اســتاندارد های الزم برای 
تجهیزات تولید شده در داخل نیز گفت: چند سالی 
است که انجمن نفت ایران را به عنوان مرجع عالی برای 
دادن گواهی کیفیت به ساخت داخل در حوزه نفت 
تبدیل کرده ایم.وی با بیان اینکه برترین استاندارد های 
امروز دنیا استاندارد انجمن نفت آمریکا یا API است 
گفت: ما نیز در ایران انجمن نفت ایــران را به وجود 
آورده ایم که باحضور نمایندگانی از تشکل های نفتی، 
شرکت های فعال در بخش نفت و چند نفرهم از وزارت 
نفت تشکیل شده که خودشان هیئت مدیره و اعضا را 
انتخاب می کنند و بدون دخالت دولتی ها تشکیالتی 
صددرصد حرفه ای هستند که این انجمن وظیفه صدور 

گواهی کیفیت به محصوالت ایرانی را برعهده دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، 
تصویری،گوشی همراه و لوازم جانبی با تاکید بر 
اهمیت و جدیت موضوع مبارزه با قاچاق گفت: 
مبارزه و پیشگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه 
از سوی تمام مراکز ذیربط باید با جدیت دنبال 
شــود؛ ضمن اینکه ما نیز با هرگونه قاچاقی در 
حوزه گوشی های تلفن همراه مخالف بوده و با آن 
برخورد می کنیم. ابراهیم درستی رئیس اتحادیه 
فروشــندگان دســتگاه های صوتی، تصویری، 
گوشی همراه و لوازم جانبی ضمن تقدیر و تشکر 
از تالش ها و زحمات ارگانهای ذیربط و دستگاه 
های نظارتــی در امر مبارزه بــا قاچاق در حوزه 
گوشی همراه؛ بویژه ستاد مبارزه با کاالی قاچاق، 
قوه قضاییه و نیــروی انتظامی تصریح کرد: این 
مبارزه و برخوردها باید از ابتــدای ورود کاال تا 
توزیع و عرضه آن به صورت کامال مدون و برنامه 

ریزی شده پیگیری و مورد توجه قرار گیرد.
درســتی یکی از راهکارهای مهم در این امر را 
شفاف ســازی بازار موبایل برشمرد و گفت: این 
شفاف ســازی باید در تمام مراحل و حوزه ها از 
جمله بطن بازار تحقق یابد، بازار گوشــی تلفن 
همراه بایستی به سمت و سوی یک نظم تعریف 
شــده با تاکید بر حمایت و جلوگیری از تضییع 

حقوق مصــرف کننده پیــش رود. نایب رئیس 
اول اتاق اصناف تهران به موضوع شــرکت های 
واردکننده گوشــی های تلفن همراه اشاره کرد 
و افزود: در این عرصه، شــرکت های واردکننده 
می توانند با به کارگیری نهایت تالش خود برای 
تامین سهم بازار تاثیر گذار باشند تا شاهد ثبات 

هر چه بیشتر در بازار باشیم.
وی با بیان اینکه مقابله با قاچاق فرصتی مناسب 
برای عرضه گوشــی های تلفن همــراه به طور 
قانونی و راهکاری برای انتظام بخشــی به بازار 
می باشــد تاکید کرد: امید داریم در پیشگیری، 
مبارزه و شناســایی کاالی قاچاق، بین تمامی 
مراکز همــکاری های هدفمنــد و خوبی انجام 
گیرد. درستی با تاکید بر اهتمام اصناف نسبت 
به برچیده شــدن کامل قاچاق گفــت: اصناف 
و واحدهــای صنفــی زیرمجموعــه اتحادیه از 
این پدیده شــوم بسیار متضرر شــده و به نوبه 
خود در ریشه کن شــدن کامل آن اهتمام ویژه 
دارند؛ لذا با تخلفات گزارش شده برخورد قاطع 
خواهیم کرد. وی تاکید کرد: وقتی بستر عرضه 
کاالی قاچــاق از بین برود به طور حتم شــاهد 
 رشد و رونق کســب و کارهای قانونمند داخلی

 خواهیم بود.

لبنیات بــاز هم گران شــد. 
قیمت لبنیات به فاصله کمتر 
از ســه ماه بــرای چندمین 
بــار افزایــش یافــت و این 
 درحالیست که بخش زیادی از

 مصرف کنندگان قدرت خرید این محصوالت با نرخ های 
قبلی را نیز نداشتند. درحالی که نرخ فرآورده های لبنی در 
۱۰ تیر ماه سال جاری افزایش یافته بود به فاصله کمتر از ۳ 
ماه قیمت این محصوالت دوباره با تصمیم سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزایش یافت. رستمی 
مدیرکل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی 
سازمان حمایت ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان به تازگی اعالم کرده است: براساس آخرین 

تصمیمات گرفته شــده در چهلمین جلســه کار گروه 
تنظیم بازار سقف قیمت کیفی ترین شیرخام و همچنین 
۱۴ قلم فرآورده های لبنی تعیین و ابالغ شده است. وی 
افزود: بر این اساس و با توجه به دریافت اطالعاتی مبنی 
بر افزایش قیمت شــیر خام به ویژه از سوی واحدهای 
دامداری صنعتی، پیگیری الزم در خصوص رعایت سقف 
قیمت های مصوب انجام گرفته است. بنابراین گزارش 
درحالی که قیمت لبنیات دو مرتبه بر اســاس تصمیم 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به 
فاصله کمتر از سه ماه افزایش می یابد که بخش زیادی از 
مردم توان مصرف این محصوالت با قیمتهای قبلی را نیز 
ندارند. تولید کنندگان فرآورده های لبنی برای رهایی از 
ضرر و زیان احتمالی ناشی از کاهش فروش محصوالت 
در بازارهای داخلی، صادرات این محصول را افزایش داده 
اند؛ کاهش ارزش پول ملی باعث شــده که صادرات این 

محصول سود مناسبی داشته باشد.

این در حالی اســت که معاون وزیر صنعت در نامه ای به 
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که گزارشات و اخبار 
واصله کماکان حاکی از عرضه شیرخام توسط دامداران 
باالتر از قیمت مصوب و عدم تمکین دامداران در رعایت 
قیمت مصوب این کاال اســت. عباس تابش معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان با ارسال نامه ای به رضایی معاون 
امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که 
قیمت شیرخام باالتر از نرخ مصوب به فروش می رسد و در 
این زمینه گران فروشی وجود دارد. در این نامه آمده است 
که گزارشات و اخبار واصله کماکان حاکی از عرضه شیرخام 
توســط دامداران باالتر از قیمت مصــوب و عدم تمکین 
دامداران در رعایت قیمت مصوب این کاال است. متن این 
نامه به این شرح است: گزارشــات و اخبار واصله کماکان 
حاکی از عرضه شیرخام توســط دامداران باالتر از قیمت 
مصوب و عدم تمکین دامداران در رعایت قیمت مصوب 

این کاال می باشد. با عنایت به نقطه نظرات آن وزارتخانه 
و علیرغم اینکه در محاســبات بهای تمام شده شیرخام 
قیمت هر کیلو گرم ســبوس گندم ۱۲۵۰۰ ریال لحاظ 
شده، مطابق تصمیمات متخذه در پنجاه و سومین جلسه 
کارگروه تنظیم بازار ابالغی طی نامه شماره  ۶۰.۱۷۶۷۷۶ 
مورخ ۱۳۹۸.۶.۳۰ قیمت سبوس گندم از هر کیلو ۱۲۵۰۰ 
ریال به ۱۰۰۰۰ ریال کاهش یافته و سایر نهاده های دامی 
نیز با قیمت مصوب توســط آن وزارتخانه تأمین و عرضه 
می گردد با این اوصاف عمالً هر گونه گران فروشی شیرخام 
توسط دامداران فاقد توجیه قانونی است. لذا ضرورت دارد 
مجدداً رعایت سقف قیمت مصوب به کلیه واحدهای عمده 
دامداری صنعتی و سنتی تولیدکننده شیرخام ابالغ گردد. 
بدیهی این سازمان بر اســاس تکالیف قانونی و در جهت 
حمایت از حقوق مصرف کننده و به عنوان وظیفه ذاتی، 
برخورد با گرانفروشی واحدهای متخلف را در دستور کار 

قرار خواهد داد.

سازمان حمایت:  دامداران   شیر خام    را    گران   می فروشند

باز هم  لبنیات  گران  شد
گران فروشی  شیر خام به گفته وزیر صنعت  افزایش قیمت انواع لبنیات را به دنبال داشته است

کارخانجات دخالتی در گرانی اخیر نداشته اند
رضا باکري، دبیر انجمن صنایع لبني

از سال گذشته که موج گرانی پس از کاالهای غیراساسی به اقالم اساسی رسید قیمت محصوالت لبنی همراه با نرخ تورم افزایش داشته است . علت اصلی گرانی محصوالت لبنی در سال گذشته فروش شیر خام بیش از نرخ مصوب از سوی 
دامداران بود . با افزایش هزینه های حقوق و دستمزد، تغییرات نرخ ارز یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کره وارداتی، مواد بسته بندی و پتروشیمی به کارخانه های لبنی پیشنهاد داده ایم تا مستندات الزم را در این زمینه ارائه کنند تا انجمن مدارك 
و مستندات را به ستاد تنظیم بازار ارسال کند . در حال حاضر هم چنان دامداران از نرخ مصوب فروش شیرخام سرباز می زنند و قیمت تعیین شده را مناسب نمی دانند بنابراین برای خرید شیرخام کارخانجات لبنی با مشکالت بسیاری روبرو 
شده اند. البته این بار گرانی لبنیات از طرف سازمان حمایت بوده و کارخانجات دخالتی در این اتفاق نداشته اند. البته قیمت لبنیات جدا از مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تابع عرضه و تقاضاست. برخی فرآورده های لبنی ممکن 

است به سبب نبود کشش بازار گران نشود، چرا که کارخانه های لبنی به سبب جلوگیری از افت فروش حاضر به افزایش قیمت کاالهایی که تقاضای کمتری در بازار دارند، نیستند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

زنگنه مطرح كرد:

سهم زیاد خصولتی ها در صنعت نفت

افزایش سرمایه پاالیشگاه اصفهان از 20 هزار ميليارد 
ریال به 51 هزار ميليارد ریال
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چهارگام برای خروج از ركود
محمدرضا شهیدی، کارشناس اقتصادی

صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود رشد اقتصادی سال جاری 
میالدی را برای ایران منفی اعالم کرد. ولیکن بنا به پیش بینی این صندوق، 
شرایط اقتصادی ایران در سال آینده بهبود خواهد یافت. درس گرفتن از 
ضرر و زیان اقتصادی سال قبل و قسمتی هم امسال و خروج از رکود در سال 
آینده الزامات خود را می طلبد و نشان دهنده این موضوع است که در صورت 
برنامه ریزی درســت امکان خروج از رکود وجود داشته و می تواند تهدید 
جنگ اقتصادی را تبدیل به فرصت کند. ابتدا باید به این موضوع پرداخت 
که آیا خروج آمریکا از برجام وتحریم های اقتصادی به تنهایی این مشکالت 
را برای اقتصاد ایران به همراه داشــته و یا عوامل موثــر دیگری نیز وجود 
داشته اند.مشخص است که بی ثباتی اقتصادی ریشه در مشکالت ساختاری 
اقتصاد ایران دارد و موضوع تحریم صرفا نقش کبریت در وضعیت ناپایدار 
و قابل اشتعال ایران را داشــت و کاهش یکباره ارزش پول ملی بیشترین 
لطمات را به اقشار کم درآمد و صاحبان درآمد ثابت وارد کرد که حتی در 
کشورهای جنگ زده و تحریم شده سوریه و یمن هم، با این سرعت اتفاق 
نیفتاد. باید بپذیریم که مشکالت ساختاری اقتصادی پایه اصلی مشکل بود 
و برای رسیدن به رشد اقتصادی و باال بردن توان کشور در مقابل تهدیدات 
بایستی چند گام عملی و مهم برداشته شود تا بتوان از فرصت تهدید استفاده 

کرد در این خصوص چند کار اساسی الزم است که به سرانجام برسد.
1.رانت های مختلف خصوصــا در حوزه انرژی و منابع معدنی در کشــور 
توزیع شــده که در برخی از این رانت ها مانند سوخت ارزان، قیمت بنزین 
از آب معدنی هم ارزان تر توزیع می شــود. برخی از این رانت ها به صورت 
عمومی وبرخی هم به صورت خصوصی تقســیم می شــود. اصوال توزیع 
رانت به هر شــکل و شــیوه ای عالوه بر مفســده، موجب عدم شفافیت 
اقتصادی خواهد شد. بدیهی اســت که روش کمک به اقشار کم درآمد و 
دهک های پایین درآمدی می تواند به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده 
انجام پذیرد. در حال حاضر رانت انرژی ارزان بیشــتر به اقشــار پردرآمد 
و دارای اتومبیل های بیشــتر تعلق می گیرد. البته موضــوع توزیع رانت 
 فقط به مقوله بنزین خالصه نشــده و در ســایر موضوعات نیز کمابیش 

وجود دارد.
2. شیوه تصمیم گیری اقتصادی با ســازوکارهای فعلی برای زمان جنگ 
اقتصادی طراحی نشــده است و ظرف سال گذشته نشــان داد که امکان 
مقابله موثر با بحران ها را ندارد.موفقیت های نسبی اقتصادی برای کنترل 
بحران ها خصوصا در زمینه ثبات بخشــی به بــازار ارز مرهون تصمیمات 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است وگرنه سازوکارهای 
قانونی جاری و حوزه تقسیم اختیارات، عمدتا کارآمد نبوده است. تقویت 
مکانیزم تصمیم گیری موثر و مفید در شرایط  خروج از رکود یکی از نیازهای 

اصلی است.
3. افزایش توان نظام مالیاتی و اخذ مالیات از اقتصاد زیرزمینی که به صورت 
غیررســمی با دور زدن قانون فعالیت می کند، از طریــق کنترل گردش 
نقدینگی ومقابله  با قاچاق کاال و ارز و همچنین اخذ مالیات از این بخش ها، 
یکی دیگر از الزامات خروج از رکود است. اخذ مالیات باید به صورت عادالنه 
بوده و امکان رقابت سالم اقتصادی را فراهم سازد. مشخص است کاالیی که 
توسط تولید کننده به بازار عرضه می شود، مالیات، عوارض، سود بازرگانی، 
بیمه و چندین پرداخت دولتی را در قیمت تمام شده خود جای داده است 
و کاالی قاچاق معاف از مالیات، بیمه، عوارض و همه این پرداخت ها است.

عدم اخذ مالیات و حقوق دولتی از اقتصاد زیرزمینی و قاچاق امکان رقابت 
را از تولیدکننده، گرفته است که برای خروج از رکود و رونق تولید از الزامات 

اصلی آن است.
4.اگر فکری به حال وضعیت بانکی کشور نشود، به سمت معضل غیرقابل 
حل در حال حرکت اســت. بانک ها با پرداخت ســود باال و غیرواقعی به 
ســپرده گذاران و بدون داشــتن درآمد کافی با تراز منفی مواجه هستند 
و برای جلوگیــری از ایجاد بحران بانکی، بانک مرکــزی مجبور به تزریق 
نقدینگی به بانک ها و عمال افزایش نقدینگی کل شده است. مشخص است 
که افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید موجب کاهش ارزش پول ملی و 
افزایش صفرها می شود. برای حل این موضوع رسیدگی به وضعیت کالن 
بانک ها و تناسب پرداخت سود به ســپرده گذاران و سود اخذ شده توسط 
بانک از گیرندگان تســهیالت، از الزامات نظام بانکی اســت. بدیهی است 
که هیچ اقتصادی بدون بانک کارآمــد نمی تواند از بحران گذر کند. موارد 
متعدد دیگری برای خروج از رکود و ورود به دوران رونق افتصادی مانند، 
خارج کردن زمین و مسکن از بازار سوداگرانه و ادامه مدیریت موثر عرضه 
و تقاضای ارز که در سال جاری به خوبی اداره شده است، وجود دارد.  توان 
اقتصادی ایران با توجه به تنوع درآمــدی و امکانات خدادادی حتی بدون 
نفت نیز امکان تبدیل تهدید جنگ اقتصادی به فرصت را برای ایران بالقوه 

فراهم کرده است.

سرمقاله

تجربٔه کار بلندمدت با بخش مدیریت شــرکت ها نشــان می دهد 
مدیران تصمیم هایــی می گیرند که بر عملکرد مالی شرکت شــان 
اثــر می گــذارد: از برنامه ریــزی بــرای عملیــات  گوناگــون، 
اســتخدام و اخراج پرســنل گرفته تا آماده ســازی بودجه، تأیید 
 یــک ســرمایه گذاری ثابــت و فرســتادن صورت حســاب برای

 پرداخت.
 بیشتر وقت ها این مدیران به علت نداشتن چند مهارت مالی اساسی 
یا نداشتن مشــاوره مالی، مشاوره مالیاتی یا حســابداری مناسب، 

نمی توانند پیامدهای مالی تصمیم هایشان را درک کنند. 
درنتیجــه، منابــع را هــدر می دهنــد؛ تصمیم هــای ضعیــف 
 و نادرســتی می گیرنــد و بــه عملکــرد مالی ســازمان آســیب

 می زنند.
 براســاس تجربٔه کار با افرادی کــه مدیر مالی نیســتند، در طول 
ســالیان دراز، ۵ مهارت مالی اساسی شناسایی شــده است که هر 
فردی با مســئولیت های مدیریتی و نظارتی باید به آن ها مســلط 
باشــد. این مهارت ها را در ادامٔه این مطلب شــرح داده ایم تا از این 
 پس با چشمانی باز نسبت به مسائل مالی سازمان یا استارتاپ خود

 را مدیریت کنید.

۱. حسابداری نقدی در برابر حسابداری تعهدی
برای ثبت تراکنش هــای تجــاری، از دو روش حســابداری بهره 
می گیریم: حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی. اغلب شرکت های 
متوسط تا بزرگ از حســابداری تعهدی اســتفاده می کنند؛ پس 
مهم است که بفهمید این نوع حســابداری یا حسابداری مالی چه 
معنایی برای شــمای مدیــر دارد. چه زمانی هزینه  ای به حســاب 
بودجه  تان نوشته می شــود؟ چه زمانی برای فروش، اعتبار دریافت 
 می کنید؟ آیا ســفارش خرید، یــک تراکنش حســابداری تولید 

می کند؟
درک تفاوت میان این دو روش حسابداری برای مدیریت نقدینگی، 
ســطوح هزینه، تعهدات به فروشــندگان تان و طلب دریافتنی از 

مشتریان تان مهم است.

۲. صورت های مالی پایه
مدیران بایــد با آن دســته از صورت های 
مالی پایه آشنا باشــند که برای کاربران 
خارجی آمــاده می شــوند. آن هــا باید 

بدانند چــه اطالعاتی در هر صــورت مالی 
ارائه می شــود. وقتــی صورت هــای مالی را 

درک کنیــد، بــا اصطالحــات اولیــه ای 
کــه بــرای ارتبــاط بــا کارکنــان 

 حســابداری و مالی  الزم دارید، 
آشنا می شوید.

چه اطالعاتــی در صورت های 
مالی ارائه می شود؟ اقداماتم 

چطــور در این صورت ها 
منعکس می شود و بر چه 

سرفصل هایی از اقالم اصلی اثر 
می گذارد؟ آیا شرکتم از شکل خاصی از 

گزارش مالی داخلی استفاده می کند؟ آیا می دانم که چطور 

از این گزارش بهره بگیرم تا عملکرد مالی و عملیاتی را برای حوزه های 
مسئولیتم بهبود ببخشم؟

۳. آماده سازی بودجه
مدیران بایــد بدانند که چطور بودجــٔه دپارتمانــی را تهیه کنند. 
بودجــه به معنای تعییــن میزان منابعی اســت که بــرای تحقق 
اهداف و طرح هــای عملیاتِی ســال مالی بعدی نیــاز دارید. پس 
توجه کنید که تهیــٔه بودجه فقط تشــریفاتی برای پاســخ گویی 
 به تقاضاهای مدیــران رده بــاال، وام دهندگان یا ســرمایه گذاران

 نیست.
فراینــد آماده ســازی بودجه ایــن پرســش را مطــرح می کند 
که منابع چطور اســتفاده می شــوند و اینکه آیا می تــوان آن ها را 
به شــکلی بهره ورانه تر به کار گرفت. هزینــٔه دپارتمانی باید ارتباط 
مســتقیمی بــا اهــداف، راهبردها و طرح هــای عملیاتــی برای 
 بودجٔه سالیانه داشــته باشد و هم راســتا با طرح راهبردی شرکت

 مدیریت شود.
مدیران باید فرض های عملیاتی که ســطوح هزینه هایشان را پیش 

می برند، شناسایی و مستند کنند.
 هر سرفصل از اقالم اصلی باید پایٔه تخمین منطقی داشته باشد؛ مانند 
 حجم فروش یا تولید، شمار کارکنان، میزان حقوق  کارکنان، هزینٔه 

سرانهٔ  کارمندان و غیره.

۴. تحلیل واریانس
مدیــران باید اختالف هــای موجود 

با بودجه را پیش بینــی و تحلیل 
کنند. آن ها باید تمام تفاوت های 
معنــادار، چــه مثبــت و چه 

منفی را، به درســتی بررســی کنند.مدیران باید بتوانند تفاوت ها 
را به آنچــه در آن مدت مشــخص در دپارتمان یا حوزٔه کارشــان 
روی داده اســت،  ربط بدهند. آیــا این اختالفی یک باره اســت یا 
برای بقیٔه ســال هم تکرار خواهد شــد؟ آیا الزم اســت این تفاوت 
مثبت یــا منفی را در پیش بینــی مالِی فصل یا ســال مالی بعد در 
نظر بگیریــد؟ اگر نتوانســتید اختالف های بودجه ای را براســاس 
 دانش تان از عملیات توضیح بدهیــد، باید فورا با بخش مالی تماس

 بگیرید.

۵. تحلیل مالی ســرمایه گذاری های ثابــت و ابتکارهای 
راهبردی

مدیران غالبــا ســرمایه گذاری های ثابت و ابتکارهــای راهبردی 
را کــه به منظــور بهبــود عملکــرد عملیاتــی و مالــی طراحی 
می شــوند، معرفــی و از آن دفــاع می کننــد. ارزیابــی مالــی و 
 ارزیابی ریســک این پروژه ها مؤلفــه ای کلیــدی در فرایند تأیید

 است.
مدیران باید از فرض هایی که تحلیل مالی هر پروژه ای را تشــکیل 
می دهند آگاه باشــند. آن ها بایــد با طرح پرســش های پیچیده، 
احتمــال خطــا در تحلیل هــای مالــی را تاحدامــکان کاهش 
دهند. شــرکت هایی را می بینیم کــه میلیون هــا دالر در پروژه ها 
 و ابتکارهایی هــدر داده اند که براســاس تحلیل مالی نادرســتی

 بوده اند.
مدیران باید با مفهوم بازده سرمایه گذاری نیز آشنا باشند و بدانند چطور 
نتایج فنون مالی رایج را برای ســنجش بازده ســرمایه گذاری تفسیر 
کنند: بازپرداخت، ارزش خالص فعلی و میزان بازده داخلی. آن ها باید 
مشخص کنند که یک پروژه، چطور بر سرفصل هایی از اقالم 
اصلی خاص در ترازنامه و صورت سود و زیان 
اثر می گذارد و  اگر اهداف مالی پروژه 
محقق نشــود، چه اثری بر عملکرد 
مالی ســایت یا شــرکت می گذارد.

مهارت های مالی مکمل جعبه ابزار 
پایه ای هســتند که هــر مدیری 
باید به آن مجهز باشــد. مدیران 
بایــد بدانند پیامدهــای مالی 
تصمیم هایشان چیست و اینکه 
چطور می توانند با بهره گیری 
از داده هــای مالــی، عملکرد 
شرکت شان را بهبود بخشند. 
سازمان های آموزش و توسعٔه 
مدیریت باید در برنامه های 
رشد رهبری شــان، آموزش 
ایــن دســته از مهارت های 
مالــی را به شــکلی مؤثــر و 
کاربــردی بگنجاننــد. 
تســلط عملی بر این 
مهارت ها هــر مدیری 
را در رهبری کســب وکار 
خــود بیش از پیش اثربخش 

می کند.

۵ مهارت مالی برای   مدیران

اینفلوئنسر ماركتینگ چیست؟
اینفلوئنسر مارکتینگ یا بازاریابی به کمک افراد تأثیرگذار از 
جمله اصطالحاتی است که طی سال های اخیر در کشور ما 
نیز مانند سایر نقاط جهان، فراگیر شده و شنیده می شود.با 
وجودی که اینفلوئنسر مارکتینگ به یک رسانه یا یک پلتفرم 
مشخص محدود نیست، اما بسیاری از مردم این مفهوم را 
بیشتر در فضای شبکه های اجتماعی می شناسند و به کار 
می برند.جالب اینجاست که حتی در میان انواع ابزارهای 
اجتماعی دیجیتال هم این مفهوم در کشــور ما بیشتر با 
اینستاگرام عجین شده و مثاًل کمتر اصطالِح اینفلوئنسر 
تلگرام یا وبالگ نویس اینفلوئنسر را می شنویم و می خوانیم.
فعل Influence به معنای تأثیرگذاری اســت و طبیعتاً 
ساده ترین معادل واژه ی Influencer، تأثیرگذار است.
هر کس بتواند روی تصمیم و رفتار فرد دیگری تأثیر بگذارد، 
اینفلوئنسر محسوب می شود.البته طبیعی است که وقتی در 
مقیاس تجاری و در فضای کسب و کار اصطالح اینفلوئنسر 
را به کار می بریم، به کسانی توجه داریم که می توانند بر روی 
تصمیم و رفتارِ تعداد افراد بیشتری تأثیر بگذارنداینفلوئنسر 
مارکتینگ یکی از زیرمجموعه هــای ارتباطات بازاریابی 
یا Marketing Communications اســت.در این 
شیوه، کسب و کارها می کوشــند افرادی را بیابیند که بر 
تصمیم و رفتار مشتریانشــان تأثیــر می گذارند. پس به 
کمک آنها اطالعات محصول خود یا هر نوع پیام دیگر را که 
می تواند منجر به رفتارهای مطلوب )مثالً  خرید محصول 
یا ترویج یک رفتار فرهنگی( شــود برای مخاطبان واقعی 
خود ارسال می کنند.بازاریابی توســط افراد تأثیرگذار در 
مجموعه ی روش های بازاریابی برونگرا قرار می گیرد. چون 
این کسب و کار است که گفتگو با مخاطب و مشتری بالقوه 
را آغــاز می کند.مکانیزم جبران، می تواند بســیار متنوع 
باشــد. موارد زیر برخی از رایج ترین روش های جبران در 
 Influencer Marketing کاربردهــای روزمــره ی
هستند:اینفلوئنسر در ازاء تالش برای تأثیرگذاری بر رفتار 
مخاطبان خود، پول مشخصی دریافت می کند.  مدیران 
برند یا کسب و کار، متقاباًل همین کار را برای اینفلوئنسر 
انجام می دهند )مثالً دو سخنران فعال در حوزه ی آموزش، 
یکدیگر را تبلیغ می کنند(.  اینفلوئنسر برای مدت مشخصی 
می تواند از محصوالت و خدماِت کسب و کار، با تخفیف یا 
به صورت رایگان استفاده کند )هتِل من را تبلیغ کن؛ الزم 
نیســت هزینه ی اقامتت را بپردازی(.  اینفلوئنسر در ازای  
فروشی که ایجاد می کند کمیسیون )درصدی از فروش( 

را دریافت می کند.

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

همه مدیران در موقعیت هایی قرار می گیرند که باید نسبت به نقد و تذکر 
دادن به کارکنانشان در قبال عملکرد ناکارآمدشان اقدام کنند.

با ایــن قضیه و بــه حداقل  با این همه نحوه برخورد مدیران 
رساندن پیامدهای منفی این 
نقد و تذکــر از جمله موارد 
متمایزکننده مدیران بزرگ 
و موفق از مدیران معمولی به 

حساب می آید. یک مدیر 
می تواند تندترین نقدها 
را از عملکرد یک کارمند یا 
کارگر بیان کند بدون اینکه 
او را آزرده خاطر سازد و 
گفته های او تلنگری باشد 

برای تغییر جهت حرکت آن فرد به ســمت عملکرد مثبت و سازنده.
پند مدیریتی: همیشه انتقادها و تذکراتتان به یک کارمند را به صورت 

خود او بیان کنید و از انجام این خصوصی و فقــط با حضور 
کار در برابر دیگران خودداری 
کنید. عالوه بر این، از خطاب 
کردن فرد با انگشت و تهدید 
ضمنی او جدا خودداری کنید 
و حتما بعد از هر انتقادی، 
راه حــل جایگزیــن و 
پیشنهاد ســازنده ای را 
بیان کنید تا به طرف مقابل 
فرصت اصالح و رفع نواقص 

را بدهید.

مهارت نقد کردن دیگران

س
گیت

ل 
ما همیشه تغییراتی که در دو سال آینده اتفاق خواهد افتاد را بیش از حد بزرگ می کنیم و تغییراتی که بی

در ده سال آینده رخ خواهد داد را نادیده می گیریم.
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نقاشی های عباس كیارستمی در گالری گلستان
مجموعه ای کمتر دیده 
شــده از نقاشــی های 
عباس کیارســتمی در 
گالری گلستان به نمایش 

درمی آید.
لیلــی گلســتان، مدیر 
گالری گلســتان با اعالم 
خبر فوق گفت:" گردآوری این مجموعه زحمات بسیاری برده و سی و اندی 
از نقاشی های عباس کیارستمی از مجموعه داران به امانت گرفته شده تا 
زیر یک سقف مرور شود."گلستان یادآوری کرد برگزاری نمایشگاه نقاشی 
از کیارستمی در گالری گلستان در سه چهار سال پایانی عمر آقای فیلمساز 
بارها مطرح شد اما ایشان همیشه می گفت تعداد کمی نقاشی در خانه دارد 
و فرصت نشستن و نقاشی کشیدن برایش فراهم نمی شود و افسوس بسیار 
که در نبود او این آرزو با کارهای قدیمی اش که ازاوایل دهه شصت تا اوایل 

دهه هشتاد را در بر می گیرد، محقق می شود.
او گفت:" این رویداد دو هفته ای هفدهم آبان ماه آغاز به کار می کند و آثار 

برای فروش عرضه نمی شود و کل نمایشگاه جنبه فروش ندارد."
عباس کیارستمی چهار نمایشگاه عکس در گالری گلستان برپا کرده بود 
و جالب آن است که نخســتین تجربیات او در دوره نوجوانی و جوانی در 
زمینه نقاشی بوده است تا آن سان که فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی از 

دانشکده هنرهای زیبا تهران است.
خانم گلستان خبر داد به مناسبت این نمایشگاه ، نشــر نظر همه آثار به 
نمایش درآمده را در یک جلد کتاب منتشــر می کند که در نمایشــگاه 

رونمایی می شود.
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