
تلفیق سه گانه افزایش معامالت، افزایش سقف وام و سقف سنی برای خرید خانه از طریق 
اوراق تسهیالت مسکن به شکل رشد حدود ۴۰۰۰ تومانی قیمت هر برگ اوراق تسه بروز 
پیدا کرد.به گزارش ایسنا، با افزایش معامالت، افزایش سقف سنی و افزایش سقف وام قابل 
پرداخت بابت خرید آپارتمان های ۲۵ و ۳۰ ساله در روزهای اخیر، قیمت هر برگ اوراق 
تسهیالت مسکن باال رفت. روز ۲۴ دی ماه متوسط قیمت هر برگ اوراق تسهیالت مسکن 
)تســه( بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۱۳ تومان بود. اوایل آبان ماه با توجه به افت شدید معامالت 
مسکن، هر برگ تســه حدود ۴۰ هزار تومان قیمت داشت.رشــد حدود ۴۰۰۰ تومانی 
قیمت تسه در حالی اتفاق افتاده که با توجه به اقساط ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار  تومانی عمده 
خانوارهای متوسط و پایین، توانایی پرداخت اقساط این نوع تسهیالت را ندارند.چهارم دی 
ماه شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق موافقت کرد. سقف 
این تسهیالت برای زوجین  تهرانی به همراه ۴۰ میلیون تومان وام جعاله ۲۴۰ میلیون 
تومان با نرخ سود ۱۷.۵ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۱۲ساله است. متقاضیان انفرادی 
تسهیالت اوراق مسکن نیز می توانند ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید و ۴۰ میلیون 

تومان تسهیالت جعاله برای خرید یک واحد مسکونی از بانک مسکن دریافت کنند. پیش 
از این سقف وام در تهران در حالت انفرادی ۶۰ و برای زوجین ۱۰۰ میلیون تومان بود که 
با وام جعاله قابلیت افزایش تا ۱۲۰ میلیون تومان را داشت.هم چنین هم اکنون در مراکز 
استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت سقف تسهیالت انفرادی ۸۰ و زوجین 
۱۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری )شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر( 
سقف تسهیالت انفرادی ۶۰ و زوجین ۱۲۰ میلیون تومان اعالم شده است که به این  رقم 
۴۰ میلیون تومان وام جعاله نیز اضافه می شود.شرط سنی آپارتمان ها برای  دریافت وام 
معمولی نیز که تا پیش از این ۲۰ سال بود  به ۲۵ سال افزایش یافت. به خانه های ۲۵ تا ۳۰ 
سال ساخت نیز به زوجین در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب ۱۲۰، ۱۰۰ 
و ۸۰ میلیون تومان به اضافه ۴۰ میلیون تومان وام جعاله پرداخت می شود. تا پیش از این 
سقف سنی ۲۵ سال بود که به  واحدهای ۲۰ تا ۲۵ ساله در تهران ۴۵ میلیون، در شهرهای 
بزرگ و مراکز استان ها ۴۰ میلیون و در سایر مناطق شــهری ۳۵ میلیون تومان تعلق 
می گرفت.بر این اساس با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۱۴۰ میلیون 

تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۴۰ 
میلیون تومان جعاله می شود؛ بنابراین برای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت باید ۲۰۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۴۴ هزار تومانی هشت 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون جعاله که برای آن باید 
۸۰ ورق به میزان سه میلیون و ۵۲۰ هزار تومان خریداری کنند، ۱۲ میلیون و ۳۲۰ هزار 
تومان می شود.زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان 
شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام 
جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند 
که هزینه آن، ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که همراه با ۴۰ میلیون تومان وام جعاله 
که ۸۰ اوراق باید خریداری کنند، سه میلیون و ۵۲۰ هزار تومان پرداخت کنند که جمعا 
۲۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان باید دریافت کنند.اما افزایش ۴۰۰۰ تومانی قیمت هر برگ 
تسه گویای آن است که تقاضا برای این نوع وام باال رفته است. از سوی  دیگر آمار نشان 
می دهد که معامالت مسکن در آذرماه  ۱۳۵ درصد و در ۲۲ روز  ابتدای دی ماه ۱۷ درصد 

نسبت به ماه  قبل از آن  افزایش  داشته است. هرچند به دلیل جهش قیمت مسکن طی دو 
سال اخیر احتماال عمده تقاضاها از سوی سرمایه گذاران است و متقاضیان واقعی حضور 
پررنگی در بازار ندارند؛ چرا که به طور کلی اقبال برای دریافت وام خرید مسکن در حالت  
کلی افت محسوسی داشته و اغلب متقاضیان واقعی از جابه جایی منصرف شده اند. این 
موضوع را رتبه اول پرداخت تسهیالت جعاله اثبات می کند. بر اساس اعالم بانک مسکن 
از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۱۱۵ هزار فقره تسهیالت جعاله توسط شعب بانک 
مسکن در شهرهای مختلف به متقاضیان این تسهیالت پرداخت شده که به لحاظ تعداد، 
رتبه اول بیشترین تسهیالت پرداختی به بخش مسکن طی این مدت را به خود اختصاص 
داده است.البته به دلیل رکود معامالت مسکن هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور، 
تعداد تسهیالت پرداختی برای خرید مسکن در سال جاری نسبت به سال قبل کاهشی 
بوده است. طی ۹ ماهه اول سال گذشته نزدیک به ۱۶۷ هزار فقره تسهیالت خرید مسکن 
به متقاضیان پرداخت شد بنابراین تعداد تسهیالتی که طی ۹ ماهه اول امسال برای خرید 

مسکن متناسب با میزان تقاضا ارایه شده، ۴۰ درصد کاهش نشان می دهد.

با امضای فاز اول از توافق تجاری مورد انتظار چین 
و آمریکا، سهام آمریکا رشد کرد اما با اعالم نشدن 
جزئیات دقیق این توافق، قیمــت جهانی طال باال 
رفت.به گزارش سی ان بی ســی، چهارشنبه شب با 
امضای فاز اول از توافق تجــاری مورد انتظار چین 
و آمریکا، سهام آمریکا رشد کرد اما با اعالم نشدن 
جزئیات دقیق این توافق، قیمــت جهانی طال باال 
رفت.با امضای این توافقنامه، شاخص داوجونز ۱۵۳ 
واحد یا ۰.۵ درصد رشد کرد تا رکورد تاریخی جدید 
۲۹۰۹۷ واحد به دست بیاید. اس اندپی و نزدک هر 
کدام ۰.۳ درصد رشد کردند.همچنین آن چه باعث 
ایجاد انرژی بیشتر در بازارها شد این بود که مشاور 
اقتصادی ترامپ، لری کــودال، گفت: دولت ترامپ 

امسال کاهش مالیات های بیشتری ارائه خواهد کرد.
فاز اول توافق تجاری چین و آمریکا شامل محدود 
کردن سرقت دارایی های معنوی و همچنین انتقال 
اجباری تکنولوژی، می باشد. طی این توافق میزان 
خرید کاالهای آمریکایی توســط چیــن افزایش 
می یابد.اما هنوز این توافق تعرفه های کاالهای چینی 
را حذف نمی کند و با اعالم نشدن جزئیات دقیق آن 
فضای بازارهای جهانی همچنان مبهم باقی می ماند. 
برآورده نشدن انتظارات سرمایه گذاران قیمت جهانی 
طال را باال برد.قیمت خرید نقــدی هر اونس طال، 
اسپات گلد، ۰.۷ درصد رشد کرد و به ۱۵۵۷.۰۲ دالر 
رسید. قیمت پیش خرید هر اونس طالی آمریکا ۰.۶ 

درصد باال رفت و به ۱۵۵۴ دالر رسید.

بوئینگ اعالم کــرد که در ســال ۲۰۱۹ تنها ۳۸۰ 
هواپیمای مسافربری به مشتریان خود تحویل داده 
است، که این کمترین میزان از سال ۲۰۰۸ تا کنون 
می باشد.به گزارش شین هوا، بزرگترین تولیدکننده 
هواپیما در آمریکا، بوئینگ، اعالم کرد که در ســال 
۲۰۱۹ تنها ۳۸۰ هواپیمای مسافربری به مشتریان 
خود تحویل داده اســت، که این کمترین میزان از 
سال ۲۰۰۸ تا کنون می باشد.سال گذشته بوئینگ 
۸۷ سفارش خرید هواپیمای مسافربری را از دست 
داد و به این ترتیب تعداد سفارشات لغو شده از تعداد 
سفارشات جدید ۲۰۱۹ بیشتر شد.در سه ماهه پایانی 
سال گذشته بوئینگ تنها ۷۹ هواپیمای مسافربری 
تحویل داد که این شامل ۹ هواپیمای ۷۳۷ مکس 

بود.کل هواپیماهای تحویل داده شــده بوئینگ در 
سال ۲۰۱۹ با ۵۳ درصد افت به سال قبل از آن روبرو 
شد. در سال ۲۰۱۸ بوئینگ توانسته بود ۸۰۶ جت 
را به مشــتریان خود در سراسر جهان تحویل دهد.

فروش ضعیــف بوئینگ با بحــران ۷۳۷ مکس در 
ارتباط است. پس از ۲ ســقوط مرگبار این مدل که 
منجر به کشته شدن ۳۴۶ نفر شد، هواپیماهای ۷۳۷ 
مکس در سراسر جهان زمین گیر شد.بوئینگ در سال 
۲۰۱۹ حدود ۴۰۰ هواپیمای مکس را تولید کرد، اما 
نتوانست آنها را به مشتریان تحویل دهد. و مجبور به 
کنار گذاشتن آنها در انبارهای شرکت شد.ماه گذشته 
بوئینگ تصمیم گرفت موقتاً تولید هواپیماهای مکس 

را متوقف کند.

وزیر خارجه روســیه اعالم کرد که با توجه به تداوم 
رویکرد خصمانه آمریکا، کشورش به کاهش وابستگی 
به دالر ادامه می دهد.به گزارش راشــاتودی، سرگی 
الوروف، وزیر خارجه روسیه با بیان این که روسیه به 
دنبال راه هایی برای محافظت از خود و شرکایش در 
برابر تحریم های یک جانبه آمریکا و کاهش وابستگی 
نظام اقتصادی خود به دالر می گردد؛ افزود: با توجه به 
رویکرد خصمانه دولت آمریکا، روسیه تصمیم گرفته 
اســت تا به تدریج از وابســتگی اقتصاد خود به دالر 
بکاهد.وزیر خارجه روسیه، اســتفاده از ارزهای ملی 
در مبادالت دوجانبه را یکی از اولویت های روســیه 
خواند و با اشــاره به امضا توافق استفاده از ارز ملی در 
مبادالت این کشــور با ترکیه و چین گفت: به همراه 

شرکای بزرگ خود از جمله هند، در حال کار بر روی 
ایجاد و توسعه مکانیسم های قانونی هستیم تا اثر طرف 
ثالث بر روی روابط تجاری و سرمایه گذاری خود را به 
حداقل برسانیم. فکر می کنیم که رها شدن از دالر در 
قراردادهای دوجانبه می تواند پاسخ محکمی به رویکرد 
آمریکا و سو استفاده واشــنگتن از دالر به عنوان ارز 
ذخیره جهانی باشد. روسیه که پیش تر یکی از سرمایه 
گذاران بزرگ بر روی اوراق قرضه دالری بود، در سال 
های اخیر بخش بزرگی از اوراق خزانه داری در اختیار 
خود را فروخته است. از سوی دیگر نیز بانک مرکزی 
روسیه، سهم دالر را از ذخایر ۵۰۰ میلیارد دالری خود 
در مقایسه با سه سال پیش نصف کرده و سهم دیگر 

دارایی ها نظیر طال، یورو و یوان را افزایش داده است.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( نشــان می دهد که صادرات توتون در 
هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۸ 
برابر شده است. در همین حال واریزی درآمد محصوالت 
دخانی به خزانه دولت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۸۱.۹ درصد افزایش داشــته اســت.به گزارش ایسنا، بر 
اساس این آمار در هشــت ماهه امسال حدود ۱۵۱۳ تن 
توتون صادر شده که نســبت به صادرات ۳۹۵ تنی این 
محصول در سال گذشــته ۲۸۳.۲ درصد رشد نشان می 
دهد.این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا پایان 
آبان ماه صادرات تنباکو ســنتی و معسل به ترتیب ۳۲.۶ 
و ۶۵.۶ درصد کاهش داشته اســت؛ به طوری که در این 
مدت حدود ۸۶ تن تنباکو سنتی و ۵۶ تن تنباکو معسل 
صادر شده است.در این میان واردات تنباکو معسل نیز در 
هشت ماهه امســال با ۷۶ درصد کاهش نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته به ۵۷۹.۵ تن رسیده است.براساس 
آمارهای منتشر شده، صادرات ســیگار نیز در این مدت 

۴۶.۷ درصد کاهش داشته است.آمار منتشر شده درباره 
واریزی اشخاص و شــرکت ها جهت محصوالت دخانی 
به خزانه دولت که شامل برچســب ایمنی، حق انحصار 
واردات،  حــق انحصار تولید، توزیــع و واریزی بین راهی 
است نیز نشان می دهد که در هشــت ماهه امسال ۱۱۳ 
میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان در این بخش به خزانه دولت 
واریز شده که نسبت به مبلغ واریزی در مدت مشابه سال 
گذشته که معادل ۶۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان بوده، 
۸۱.۹ درصد افزایش داشــته است.سازمان امور مالیاتی، 
مالیات و عوارض سیگار را در دو بخش سیگارهای داخلی 
و وارداتــی در نظر گرفته اســت که بر این اســاس برای 
ســیگارهای وارداتی ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، 
سه درصد عوارض شــهرداری، ۲۶ درصد حقوق ورودی، 
یک درصد عوارض هالل احمر، ۴۰ درصد مالیات مستقیم 
و ۱۰ درصد مجــوز حق انحصار اخذ می شــود؛ بنابراین 
در مجموع برای سیگارهای وارداتی ۹۲ درصد مالیات و 
عوارض دریافت می شود.همچنین برای سیگارهای تولید 

داخل ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سه درصد عوارض 
شهرداری، ۱۰ درصد مالیات مستقیم و دو درصد مجوز 
حق انحصار لحاظ می شود؛ بنابراین از سیگارهای تولید 
داخل در مجموع در سال جاری ۲۷ درصد انواع مالیات و 
عوارض دریافت می شود. این نرخ برای سیگارهای تولید 
مشترک ۳۷ درصد و برای سیگارهای تولید داخل با نشان 
بین المللی ۴۲ درصد است.در این میان همه درآمد حاصل 
از منابع گفته شده باید در جهت کاهش مصرف دخانیات، 
پیشگیری و درمان بیماری های ناشــی از آن، بازتوانی و 
درمان عوارض حاصل از مصرف آن و توســعه ورزش در 
اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش 
و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار بگیرد، اما اخیرا 
بهزاد ولی زاده، رییس دبیرخانه ســتاد کشوری کنترل 
دخانیات وزارت بهداشــت، با اشاره به سهم ۵۰ درصدی 
وزارت بهداشت از محل درآمد مالیات بر دخانیات گفته 
بود که این سازمان در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حتی یک 

ریال هم از محل مالیات بر دخانیات درآمد نداشته  است.

بانک جهانی در گزارشی با عنوان »زنان ، تجارت و قانون«، 
نابرابری جنســیتی در ارتباط با فرصت های اقتصادی را 
در قوانین و مقررات ۱۹۰ کشــور سنجیده است. بر اساس 
این گزارش، نمره میانگین جهان در این شــاخص ۷۳.۹، 
و نمره ایران ۳۰.۳ اســت.»زنی در بیمارستان و در انتظار 
اتاق زایمان، پیامی از رئیس خود دریافت کرد. او از کار خود 
اخراج شده بود، چرا که بارداری در آن شغل »قانون شکنی« 
محسوب می شد. انجام جراحی کالبد شکافی پس از صدور 
دستوری جدید، برای زنان ممنوع اعالم شد و او نتوانست 
کار خود را ادامه دهد. یک منشــی از کار اخراج شد، چرا 
که به همکارانش گفته بود که رئیس اش او را آزار جنســی 
می دهد.«بانک جهانی این خرده روایت ها را کنار هم نقل 
کرده و در گزارشی نوشته است: »داستان هایی این چنین، 
بسیار رایج هستند. این ماجراها زنان را در هر موقعیت شغلی 
که باشند تحت تاثیر قرار می دهد و آن ها را از فرصت های 
اقتصادی دور می کند. بر اســاس گزارش زنان، کسب وکار 
و قانون ۲۰۲۰، حقوق قانونی زنان هنوز سه چهارم مردان 

است.«بر اساس گزارش زنان، کســب وکار و قانون که روز 
گذشته منتشر شد، چگونگی اثرگذاری قوانین و مقررات بر 
فرصت های اقتصادی زنان در ۱۹۰ کشور جهان را بررسی 
می کند. در رتبه بندی این ۱۹۰ کشور، سه کشور سودان، 
یمن و غزه نمره ای کمتر از ایران دارند.گزارش سال ۲۰۲۰، 
تغییرات دو سال اخیر در جهان را تا پایان سپتامبر ۲۰۱۹ 
بررسی کرده است. این شاخص حقوق اقتصادی را برای کار 
کردن زنان در ۸ زیرشــاخص بررسی می کند: »در طیفی 
از امکان آزادانه از خانه بیرون آمــدن و به محل کار رفتن، 
زمانی که زنان ازدواج می کنند و بچه دار می شــوند، اینکه 
چطور قانون به آن ها اجازه می دهد یا آن ها را از راه  انداختن 
کسب وکار شخصی شــان باز می داد، چگونگی مدیریت  
دارایی شان و راه آن ها برای بازنشستگی.«بر اساس گزارش 
بانک جهانی، نمره ایران در زیرشاخص های »رفت وآمد«، 
»محل کار« و »ازدواج« صفر است؛ باالترین نمره ایران با 
۷۵ برای کارآفرینی، بعد از آن با ۶۰، برای بچه داری است. 
نمره کشور از نظر پرداخت دستمزد و مدیریت دارایی نیز 

به ترتیب ۵۰ و ۴۰ است.میانگین این شاخص ها در پایان 
سال ۲۰۱۹ در جهان، ۷۵.۲ بوده است که نسبت به نمره 
۷۳.۹ در سال ۲۰۱۷ پیشرفت نشان می دهد. اما سرعت 
انجام اصالحات جهانی کند است.۸ کشور در جهان بهترین 
نمره را به دست  آورده اند: بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، 
ایســلند، التویا، لوگزامبورگ و ســوئد.در کل جهان، ۴۰ 
اقتصاد ۶۲ مورد اصالحی ایجاد کرده اند که بیشتر آن ها نیز 
در خاورمیانه و شمال  آفریقا اتفاق افتاده است. با این حال 
این منطقه پایین ترین میانگین جهانی را در مورد برابری 
قانونی زنان و مردان دارد.در کل کشورهای جهان، بیشترین 
پیشرفت را نیز عربستان ســعودی، امارات متحده عربی، 
نپال، سودان جنوبی، سائو تومه و پرینسیپ، بحرین، کنگو، 
جیبوتی، اردن و تونس داشته اند.بانک جهانی می نویسد: 
»هیچ کشوری بدون مشارکت برابر زنان و مردان نمی تواند از 
تمام ظرفیت هایش استفاده کند. رسیدن به برابری جنسیتی 
 تنها یک حق نیست، بلکه برای رشد اقتصادی و توسعه کشور

 مفید است.«

رشد  4هزار تومانی قیمت اوراق تسه

روسیه به دالرزدایی  ادامه  می دهدتحویل بوئینگ به پایین ترین میزان دهه اخیر رسیدجهش وال استریت با  امضای فاز اول توافق تجاری

تحلیل قوانین موثر بر فرصت های اقتصادی زنان در ۱۹۰ اقتصاد جهانچقدر از تولید و واردات سیگار به جیب دولت می رود؟
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صفحه 4

چه  اتفاقی در »سرآوا پارس«
 در حال  وقوع  است؟ 

سود  144  میلیاردی
 هلدینگ  استارت آپی »سرآوا«

در سال 97

سودسازی یک  
هلدینگ  استارت آپی

  در شرایطی
  هستیم که

 اعتماد  عمومی 
تنزل  یافته  است

جهانگیری:

باید   سرمایه های   
منجمد   
را   فعال  

کنیم
صفحه2صفحه2

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

سرمقاله

يادداشت

 چرا  از فرایند توسعه 
بازماندیم؟

 افزایش 
 تعدیل  نیرو

کشــور مــا با مشــکالت 
و چالش هــاي زیــادي 
در حوزه هــاي مختلــف 
اقتصــادي، اجتماعــي، 
سیاسي و... درگیر اســت. راجع به علل بروز این 

مشکالت و بحران ها در...

  صابر شيباني، اقتصاددان

  محمود جامساز، کارشناس اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه4

متن کامل  د ر صفحه3

3

2

 40  درصد مردم  ایران
 زیر خط  فقر مطلق  هستند

آمار  محافظه کارانه  
در اعالم خط فقر

ایرانی ها   دومین 
خریدار   بزرگ  
ملک   در   ترکیه

وزارت  ارتباطات  تاکنون  راه حلی  برای  این معضل چند ماهه  ارائه  نکرده   است

موج   جدید کالهبرداری  با   شماره های  ناشناس
صفحه3

صفحه2

از مذاکره  ابایی نداریم؛  البته  نه  با آمریکا 
رهبر  معظم  انقالب: 

آن چند صدنفری که به عکس سردار سلیمانی اهانت کردند، مردم ایرانند یا این جمعیت میلیونی؟
حادثه   سقوط  هواپیما  حادثه  تلخی  بود؛  دل  ما  را  به  معنای  حقیقی  کلمه  سوزاند

 سه کشور  حقیر اروپایی  به  معنای  واقعی  پادو  آمریکا هستند ؛  مذاکره  اینها  هم آمیخته  با دغل  و  فریبکاری  است

آمارهای مربوط به وضعیت فقر در جامعه 
ایران متفاوت و متناقض هستند و مسئوالن 
در اعالم آمار خط فقر بسیار محافظه کارانه 
عمل می کنند. عموما گفته می شود بین 
۲۵ تا ۳۵ درصد مردم زیر "خط فقر" به سر 
می برند. محاسبات نشان می دهد که حداقل 
هزینه زندگی و خط فقر یک خانواده چهار 
نفره هشت میلیون تومان بوده  است. این در 
حالی  است که حداقل دستمزد، یک میلیون 
و پانصد هزار تومان )کمتر از  یک پنجم این 

میزان( است. اما شهاب...

میزان خرید خانه اتبــاع خارجی در ترکیه 
بیش از ۱۴ درصد رشــد داشــته است.  به 
نقــل از مرکز آمار ترکیه، ســال گذشــته 
بیش از ۴۵ هزار و ۵۰۰ خانه در این کشور 
توسط اتباع خارجی خریداری شده که این 
رقم در مقایسه با ســال ۲۰۱۸ رشد ۱۴.۷ 
درصدی داشــته اســت. در بین شهرهای 
مختلــف ترکیه، اســتانبول محبوب ترین 
محل برای خرید خانه توســط خارجی ها 
 بــوده به گونه ای که در ســال ۲۰۱۹ اتباع

 خارجی ۲۰ هزار...
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اقتصاد2
ایران وجهان

خطبه های نماز جمعــه تهران با 
حضور پرشــور هزاران نمازگزار به 
امامت آیت اهلل خامنه ای در مصلی 

امام خمینی)ره( آغاز شد.
به گزارش انتخاب،  مهمترین بیانات 

ایشان به شرح زیر است:
همه برادران عزیز و خودم را دعوت میکنم به عایت تقوای الهی، اگر 
نصرت الهی را میخواهیم در تقواست، اگر توفیقا الهی و هدایت الهی 
را میخواهیم در تقواست، اگر فرخ و گشایش در مسائل شخصی را 
میخواهیم همه در تقواست همه باید کوشش کنیم که تقوای الهی 
را معیار خود قرار دهیم، انچه در نماز این جمعه مهم است توصیه 

به تقواست.
یک آیه پر مضمون مثل آیات دیگر در سوره ابراهیم است، که بحث 

امروز من درباره همین سوره است.
موسی پیامبر عظیم الشان الهی مامور است که ایام اهلل را یاد مردم 
بیاورد، ایام اهلل آیه و نشانه و دلیل راه هستند، برای کسانی که صبار 

هستند و شکورند، معنی صبار استقامت و صبر است.
در آیه بعدی میفرماید حضرت موسوی به این دستور عمل کرده 

است.
در آیه بعدی نتیجه کلی از این مطالب می فرمایند که اگر کفران نعمت 
کردید و وظایف شکر را به جای نیاوردید عذاب الهی است و مشکالت 

زیادی پیش خواهد آمد.
ایام اهلل مهم است، برای کی؟ برای مردمی که صبار و شکورند.

دو هفته ای که بر ما گذشت دو هفته استثنایی بود، ماجرا های تلخ و 
شیرین، حوادث درس آموز برای ملت ایران پیش آمد، یوم اهلل یعنی 

روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده میکند.
آن روزی که ده ها میلیون در ایران در عراق و بعضی کشورهای دیگر به 
پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابان ها آمدند و بزرگترین جهان 

رو شکل دادن یکی از ایام اهلل است.
آن روزی ام که موشک های سپاه پاسداران انقالب اسالمی پایگاه 

آمریکایی را در هم کوبید و آن روز یکی از ایام اهلل است.
در دو هفته گذشته در مقابل چشمان ما ملت ایران مشاهده کردید، 
این روزهای نقطه عطف تاریخ هستند، روزهای عادی نیستند اینی 
که یک نیرو و ملتی، این قدرت را دارد این توان روحی را دارد که به 
یک قدرت متکبر زورگوی عالم این جور سیلی بزن، این نشان دهنده 

دست قدرت الهی است پس آن روز جزء ایام اهلل است.
آن چیزی که در ذهن ملت ها و در روحیه ملت ها در مسیر ملت ها 
باقی می ماند و آثاری که این روز ها باقــی می گذارند آثار ماندگار و 

بعضاً جاودانه است.
جامعه ایرانی به نظر ما یک جامعه صبار و شکور است، ملت ما ملت پر 
استقامت و شکر گزاری است و در طول سال های متمادی ملت ایران 

همواره سپاسگزار الطاف الهی بوده است.
باید این ملت صبار و شکور از این آیات درس بگیرد، باید گفت اولین 

مسئله این است که ابعاد مادی و معنوی را شناسایی کنیم.
من عرض می کنم ۴۱ سال از پیروزی انقالب اسالمی این جمعیت 
بی نظیر را کدام دســته قدرتی آورد این اشک و عشق و شور را چه 
کسی پدید آورد؟ کدام عاملی می توانست یک چنین معجزه ای را 
نشان بدهد جز دسته قدرت الهی؟ کسانی که دست قدرت خدا را 
می توانند در این حوادث ببینند و تعبیر های مادی در این مسائل 

می کنند عقب می مانند.
این عشق و این ایستادگی و این بیعت بزرگ با خط امام، مردم با این 
حضور در میدان با خط امام بیعــت کردند، با این عظمت آن هم با 

گذشت ۳۰ سال از رحلت امام بیعت کنند، این طور امام زنده است.
چه شد که پس از تالش امپراتوری صهیونیست در چند روز قبل و 
بعد از این حادثه در ایران و کشور های مختلف مردم به روح این شهید 

بزرگ درود فرستادند و پرچم آمریکا و اسرائیل را آتش زدند.
آیا دست خدا را به وضوح نمیتوان دید؟

رهبر انقالب: ترور سردار سلیمانی بزدالنه بود و مایه 
روسیاهی آمریکا شد

ترور سردار سلیمانی بزدالنه بود و مایه روسیاهی آمریکا شد. تا قبل 
از این، این مدل کار در منطقه مخصوص رژیم صهیونیستی بود.

رئیس جمهور امریکا اعتراف به ترور کرد. رسوایی از این باالتر چه 
می شود؟

پاسخ قدرتمندانه سپاه در خور تدبر بود. این ضریه البته یک ضربه 
نظامی بود ولی باالتر از آن، ضربه حیثیتی بود که به هیبت ابرقدرتی 

آمریکا وارد کرد.
شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه قویترین فرمانده مبارزه با 
تروریست در منطقه بود به این عنوان هم شناخته شده است، کدام 
فرمانده دیگر قدرت داشت می توانست کار هایی که او انجام داد را 

انجام بدهد.
پاسخ قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبر است، این تشییع این شهید 
یک طرف و عکس العمل قدرتمندانه سپاه هم یک طرف دیگر، که 
ضربه به آمریکا بود، که ضربه نظامی بود، اما مهمتر و بزرگتر از ضربه 

نظامی ضربه حیثیتی بود.
اما این که بخواهیم این حوادث را قیمت گذاری کنیم و ببینم که 
اندازه و قیمت آن چقدر است، به آن ها به چشم یک مکتب نگاه کنیم، 
سردار شهید عزیز ما را به چشم یک مکتب و مدرسه درس آموز نگاه 
کنیم، اهمیت این قضیه روشن خواهد شد، سپاه قدس را به عنوان 
مجموعه و سازمان اداری نبینیم بلکه به عنوان نهاد انسانی و دارای 

اندیشه های برزرگ ببنیم.
قضیه تاسف انگیز سقوط هواپیما حادثه تلخی بود دل ما را به معنای 

کامل سوزانید.
از دســت دادن جوان های عزیز، مردم خوبمان و کســانی که از 

کشورهای دیگر اینجا بودند، حادثه تلخی بود.
همین اندازه ای که از این حادثه غم خوردیم، دشــمن ما به همان 
اندازه خوشحال شد. برای اینکه فکر کرد که می تواند سپاه و نظام 

را زیر سوال ببرد.
دلقک های آمریکایی که می گویند کنار مردم ایران هستیم ببینند 

مردم چه کسانی هستند؟
اگر هم باشید کنار مردم هســتید تا خنجر زهرآلود را وارد سینه 

ملت کنید.
سه کشور اروپایی نشان دادند پادوی آمریکا هستند، آنها نخواهند 

توانست ملت ایران را به زانو در بیاورند

البته سخنگویان دولت شریر آمریکا هی تکرار میکنند که ما در کنار 
مردم هستیم دروغ میگویید اگر در کنار مردم ایران هم باشید برای 
این است که تیر زهر آلود خود را به سینه مردم فرو کنید البته تا االن 

نتوانستید از این بعد هم حتما نخواهید توانست چنین غلطی کنید.
ملت ایران در این قضیه خود را نشان داد، احساسات صادقانه خود را 
نشان داد، فریاد انتقامی از مردم در سرتاسر کشور شنیده شده در واقع 
این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک هایی بود که پایگاه آمریکایی 

را زیر و رو کرد.
یکی از این قضایای تاسف انگیز حادثه سقوط هواپیما بود. حادثه 
سقوط هواپیما حادثه تلخی بود دل ما را به معنای حقیقی کلمه 
سوزاند، از دست دادن جوان های عزیز مردم خوبمان و کسانی که از 

کشور های دیگر اینجا بودند، حادثه بسیار تلخی بود.
در این شکی نیســت و هدایت تلویزیون های آمریکایی و رادیوی 
انگلیسی به نحوی که ماجرای یوم اهلل ناشی از شهادت دو شهید بزرگ 

را به خیال خودشون به دست فراموشی بسپارند.
همان اندازه ای که ما از این حادثه سقوط هواپیما غصه خوردیم، به 
همان اندازه دشمن خوشحال شد که یک مستمسکی نیرو های مسلح 
جمهوری اسالمی را زیر سوال ببرد که بتواند این حادثه عظیم را تحت 

فشار قرار دهد، اشتباه کردند و مکرو و مکراهلل واهلل خیرالماکرین.
یکی از مادران جان باختگان این حادثه به من نامه داد و گفت ما پای 
جمهوری اسالمی ایستادیم، پای انگیزه های شما ایستادیم، آدم در 

مقابل این جور شخصیت ها احساس تکریم و تعظیم می کند.
جنتلمن های پشت میز مذاکره همان تروریســت های فرودگاه 

بغداد هستند.
در یک کلمه بگویم راه مقابله با توطئه های دشمن این است که ملت 

ایران بزرگ شود.
یکی دیگر از کار هایی که برای تحت الشعاع قرار دادن این حوادث 
بزرگ انجام دادند، همین کاری است که سه دولت اروپایی کردند، 
دولت خبیث انگلیس، فرانسه و آلمان ایران را تهدید کردند ما مسئله 
هسته ای را بار دیگر به شواری امنیت میبریم، خوشبختانه مسئوالن 
پاسخ آن ها را دادند، این سه کشور همان سه کشوری هستند که در 

دوران جنگ تحمیلی تا توانستند به صدام حسین کمک کردند.
دولت آلمان ابزار و وسایل شیمیایی را در اختیار صدام گذاشت که شهر 
و جبهه ها را با این سالح هدف قرار دهند، که هنوز آثار آن در میان 

رزمندگان ما وجود دارد.
دولت فرانسه بالگرد های جنگی سوپر اتاندارد را برای زدن کشتی های 

نفتی ما در اختیار صدام قرار داد.
سوابق این ها این اســت، دولت انگلیس با همه وجود در خدمت 
دشمنان ما بود، در خدمت صدام بود، این ها اینجوری اند و سوابقشان 

این است و امروز هم این جوری عمل می کنند.

 تنها راه ملت ایران قوی شدن است از مذاکره ابایی 
نداریم ولی نه با آمریکا و در موضع قدرت

منظورم از قدرت، قدرت نظامی نیست بلکه اقتصاد کشور قوی شود، 
وابستگی نفت تمام شود و جهش علمی و فن آوری ادامه داشته باشد 

که همه این ها با پشتوانه حضور مردم در صفحه تحقق می یابد

رهبر معظم انقالب: 

از مذاکره ابایی نداریم؛ البته نه با آمریکا 

جهانگیری:
 در شرایطی هستیم که اعتماد 

عمومی تنزل یافته است
معاون اول رئیس جمهور گفت: دی ماه امسال برای 
همه ایرانیانی که در گوشه گوشه این سرزمین یا 
در بیرون آن زندگی می کنند در دلهره شــنیدن 

خبر های ناراحت کننده گذشت.
اسحاق جهانگیری در سومین سالگرد رحلت آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی گفت:  بعد از ترور سردار 
سلیمانی حضور مردم به عنوان سرمایه افزایش 
پیدا کرد. افسوس که با شوک افتخارآفرینان میدان 
دانش بر اساس خطای انسانی و پنهان کردن این 

اتفاق در معرض تهدید قرار گرفت.
 وی ادامه داد: در مدیریت بحران اشتباهات زیادی 
رخ داد. باید ابعاد و پیاندهایش شناخته شود و با 
سرعت اصالح شود. جهانگیری افزود: متاسفانه 
در شرایطی هستیم که اعتماد عمومی تنزل یافته 
است. شــلیک به هواپیما امنیت ملی و اعتماد را 
دچار خدشه کرده اســت. وی ادامه داد: به مردم 
اجازه بروز احساسات بدهیم و برای ترمیم اشتباه 
مسئولیت پذیر باشیم. شفاف با مردم حرف زدن 
مشکالت را حل می کند. باید دادگاه تشکیل شود تا 
افکار عمومی ببینند که موضوع بررسی شده است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: مسئوالن فهمیدند 
افکار عمومی چیزی نیست که بتوان از آن عبور کرد 
و آن را نادیده گرفت. مردم به مسئوالن این درس را 
دادند که زمان دروغ گویی گذشته است، اما نباید در 

عمیق ترین شرایط انصاف را کنار گذاشت

ظریف:
 سه کشور اروپایی باقی مانده برجام 
را فروختند تا از تعرفه های جدید 

ترامپ رهایی پیدا کنند 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در توئیتی 
علیه باج دادن اروپایی ها و آمریکایی ها نوشت: شما 
هیچ موقعیت برتر اخالقی و حقوقی ندارید! سه 
کشــور اروپایی باقی مانده برجام را فروختند تا از 

تعرفه های جدید ترامپ رهایی پیدا کنند.
وزیر امور خارجه در صفحه توئیتر خود خطاب به 
اروپایی ها نوشت: شما هیچ موقعیت برتر اخالقی و 
حقوقی ندارید! در این توئیت آمده است: )خبر باج 
دادن اروپا برای( جلب رضایت ایاالت متحده تائید 
شد. سه کشور اروپایی باقی مانده برجام را فروختند تا 
از تعرفه های جدید ترامپ رهایی پیدا کنند. دوستان 
من، این کار فایده ای نخواهد داشت. فقط اشتهای 
وی را تندتر می کنیــد. وی ادامــه داد: قلدر دوره 
دبیرستان را به خاطر نمی آورید؟ اگر می خواهید 
شرافت خودتان را بفروشید، به همین مسیر ادامه 
بدهید ولــی برای خودتان موضــع برتر اخالقی و 

حقوقی قائل نباشید. شما چنین موقعیتی ندارید.

رئیس سازمان بورس:
یک درصد شرکت های بورسی که 
اطالعات را افشا نکردند،به دادگاه 

معرفی شدند
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: یک 
درصد شرکت های بورســی از افشای اطالعات 
خود سرباز می زدند که به دادگاه معرفی شدند. یک 

درصد هم در ارایه اطالعات تاخیر دارند.
شاپور محمدی در نشســت تخصصی »مشارکت 
ســرمایه های خرد در بازار ســرمایه« در سومین 
کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی  درباره 
کلیت مشارکت سرمایه های خرد در بازار سرمایه 
گفت: دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در صندوق های با 
درآمد ثابت در سال ETF ۹۷ حضور داشتند اما در 
سال جاری ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از آنها کم شد ولی ۷۰ 
تا ۸۰ هزار نفر به صندوق های مختلف اضافه شده 
است. وی افزود: ۱۱ میلیون نفر در ایران کد بورسی 
دارند که در جمعیت ۸۰ میلیون نفری و در مقایسه با 
۲۵ میلیون سهامدار هندی در نسبت جمعیت بیش 
از یک میلیارد نفری تناسب باالیی است. هرچند 
ممکن است برخی از این سهامداران ماهی یک بار 
هم معامله انجام ندهند.رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار درباره ورود سهامداران خرد به بازار سرمایه، 
اظهار داشــت: یکی از چالش های ما این است که 
برخی می گویند که اگر سهامداران خرد به این بازار 
ورود کنند سبب ایجاد تالطم در بازار می شوند، چون 
سریعاً وارد و بالفاصله از بازار خارج می شوند. برخی 
استدالل می کنند که ورود سهامداران خرد به رشد 
قیمت ها دامن می زنــد و یا اینکه برخی می گویند 
ممکن اســت اعتماد عمومی را خدشه دار کند. ما 
نمی خواهیم این موارد را رد کنیم اما ابزار اکثراً رها از 
ارزش داوری است. یعنی به صورت »ارزش داوری« 
نمی توان به همه ابزارها نگاه کرد. در اکثر کشورها نیز 
حضور سهامداران خرد رو به افزایش است اما تفاوت 

آن در نحوه حضور آنهاست.

اخبار

رئیس جمهور امید مردم به آینــده را رمز موفقیت در امور 
دانســت و با بیان اینکه محور تالش پیوسته تقویت ثبات 
و امنیت و امید به آینده بوده اســت، تاکیــد کرد: اقتصاد با 
امنیت و سیاست خارجی ممزوج است و جداشدنی نیست 
 و دولت در همه این عرصه ها در مســیر رفاه مردم و کشور 

می کوشد.
به گزارش ایســنا، حســن روحانی روز پنجشنبه در پنجاه 
و نهمین نشســت مجمع عمومی بانک مرکزی و در جمع 
مدیران بانکی کشور، با اشــاره به اینکه در جهان سیاست 
ما بایــد کار و تــالش کنیــم و روزی نبوده کــه در دولت 
به فکر سیاســت خارجی نباشم، اظهارداشــت: به عنوان 
مســوول شــورای عالی امنیت ملــی، روزانــه از امنیت و 
جلوگیــری از برخــورد نظامــی مراقبت می کنــم؛ اگر 
 مراقبت روزانه انجام نگیــرد، فاصله بین جنگ و صلح فقط 

یک گلوله است.
رئیس جمهــور با بیان اینکــه در دنیای سیاســت، باید با 
جهان کار و همکاری کنیم، گفت: روزی نبوده اســت که ما 
در دولت به عنوان نماینده ملت به فکر سیاســت خارجی 
کشــور نباشــیم. با دولت ها تماس گرفتیم و حرف زدیم. 
البته کار بسیار ســخت بود و در پاســخ به خروج آمریکا از 
برجام و عمل نکــردن طرفیــن به تعهداتشــان تصمیم 
 گرفتیــم کاهــش تعهــدات را به صــورت گام بــه گام

 انجام دهیم.
روحانی بــا بیــان اینکه امــروز در انــرژی اتمــی هیچ 

محدودیتی نداریــم و از نظر وضعیت هســته ای وضع مان 
بهتر از قبل برجام اســت، گفت: امروز غنی ســازی بیشتر 
از آن موقــع انجــام می شــود و ما دســت روی دســت 
نگذاشــتیم. شــرایط ســاده نیســت اما متوجه هستیم 
 که دنیــای سیاســت، امنیــت و اقتصــاد باهــم ارتباط 

تنگاتنگ دارند.
رئیس جمهور در ادامه ســخنان خود خاطر نشان کرد: در 
اقتصاد نیز ما در دولت راهی را شــروع کردیم و گفتیم که 
باید ابتدا تورم را کاهش دهیم. البته برخی از اقتصاددان ها و 
کارشناسان مخالفت می کردند و معتقد بودند که با این روند 
تورم نمی توان رکود را از بین برد. ما در دولت تالش کردیم تا 
ابتدا تورم را کاهش دهیم و در سال ۹۲ کاهش تورم را شروع 
کردیم. سال ۹۳ شاهد رشد تورم بودیم و مسیر از منفی به 

سمت مثبت حرکت کرد.
روحانی با اشاره به تحریم ها و شرایط سخت امروز کشور، گفت: 
امروز شدیدترین فشار و تحریمهای دشمنان را شاهدیم و اگر 
تالش تولیدگران، کشاورزان و کمک و همکاری بانک ها نبود، 
نمی توانستیم از این شرایط سخت عبور کنیم. دنیا هم باور 

نمی کرد که بتوانیم این شرایط سخت را پشت سر بگذاریم.
وی افزود: امروز با تالش های انجام شــده به طور متوســط 

ساالنه ۵۰۰ هزار اشتغال خالص ایجاد شده و این کار بزرگی 
است که برغم همه سختی ها انجام شــده در حالی که قبل 
 از دولت ما اشــتغال خالص در ســال ۱۰ تا ۱۲ هزار شغل 

بوده است.
روحانی با بیان اینکه به عنوان شاهد و کسی که از اول انقالب 
تاکنون در مســئولیت های مختلف حضور داشته شهادت 
می دهم که سال های ۹۷ و ۹۸ سخت ترین شرایط اقتصادی بر 
کشور حاکم بوده است، گفت: در این ۲ سال قیمت ارز با نوسان 
شدید مواجه بود و از ۱۰ هزار تومان، حتی تا ۱۹ هزار تومان 
افزایش یافت اما خودمان را نباختیم و برنامه ریزی کردیم و رشد 
قیمت را مهار کردیم. امسال هم تکانه های شدیدی داشتیم، اما 
قیمت ارز نوسان زیادی نداشت. هر چند که قیمت ارز در نقطه 
 مطلوب ما نیست و باید پایین تر از این باشد، اما باید شرایط را در 

نظر بگیریم.
رئیس جمهور افزود: در بحث تورم نیز ســال ۹۷ و اوایل ۹۸ 
شرایط سخت بود، اما از اردیبهشت امسال شاهد روند کاهشی 

بودیم که ان شاء اهلل این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
روحانی با قدردانی از سیستم بانکی، گفت: بانک ها در افزایش 
تولید به ما کمک کردند و در همه استان ها، مسئوالن استانی 
به این موضوع اشاره می کنند. در میان همه مشکالت موجود 

اصالحات خوبی برای حوزه بانکی آغاز شد و جلسات خوبی 
در سال ۹۴ و ۹۵ داشتیم که منجر به دســتور ۱۰ الی ۱۲ 
ماده ای شد که برخی از آن دستورات اجرا شده و برخی نیز 

در حال اجراست.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: کنترل مؤسسات مالی غیرمجاز 
که کشــور را بهم ریخته بودند، کار بســیار مهمی بود و ادغام 
بانک های نظامی در بانک ســپه که مراحل نهایی خود را طی 
می کند، اقدام بزرگی است که در این راه همه کمک کردند و مقام 

معظم رهبری هم کمک کردند و گام های مهمی برداشته شد.
روحانی کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی که در گزارش 
رئیس بانک مرکزی به آن اشاره شــده را مهم عنوان کرد و 
افزود: در مقطعی این بدهی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که 
امروز به ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. امروز نظارت 
بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و دقت ها بیشتر شده است و 
عملیات بازار باز که امروز رونمایی شد و از شنبه اجرا خواهد 

شد، یک حرکت بسیار خوب است.
رئیس جمهور ادامه داد: خوشبختانه امروز بازار سرمایه در 
شرایط خوبی قرار دارد بازار کار به طور نسبی خوب است و 

بازار کاال هم نسبتاً خوب است.
روحانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در شرایط امروز 

یکسری اقدامات را باید سریع انجام دهیم، گفت: اقدام اول این 
است که سرمایه های منجمد را فعال کنیم. در این راه بانک ها، 
دولت و خصولتی ها سرمایه بزرگی هستند. بانک ها عالوه بر 
کار سختی که انجام می دهند بنگاهداری هم می کنند که 
باید از آن خالص شوند. البته در این چند سال که این موضوع 
را تَأکید کردیم، این کار هنوز انجام نشــده اســت. به بانک 
گفته ایم که اموال خود را بفروشد و از بنگاهداری دست بردارد. 
نمی دانیم که چرا انجام نمی شود و مشکل کجاست؟ این اموال 
چسبناک است و جدا نمی شود و یا از این کار می ترسند. در 
صورتی که اگر این کار انجام شود و واگذاری ها صورت گیرد 
تحول بزرگی در اقتصاد روی خواهد داد و حرکت خوبی انجام 
می شود و با کمک به بخش تولید از طریق سرمایه در گردش 

کشور در مسیر رونق قرار خواهد گرفت.
رئیس جمهور اقدام مهم دوم را واگذاری همه طرح های نیمه 
تمام، به مردم عنوان کرد و گفت: تمام طرح های نیمه تمام که 
دولت قادر به تکمیل آن نیســت، باید برای تکمیل به مردم 

واگذار شود تا مشکالت آن حل شود.
روحانی با بیان اینکه باید در بخش های مختلف تسهیالت 
ایجاد کنیم، گفت: تورم مســکن غیرقابل قبول است، باید 
در بخش مســکن تورم را کاهش دهیم و این کار می تواند با 
واگذاری زمین رایگان به توسعه گر انجام شود، با این کار شاهد 
رونق صنعت ساختمان خواهیم بود و قیمت مسکن نیز کاهش 
می یابد. از مســئوالن اقتصادی و بانک مرکزی می خواهم 

اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند.

رئیس جمهور در جمع مدیران بانکی کشور:

  باید   سرمایه های   منجمد   را    فعال  کنیم
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رئیس کل بانک مرکزی صبح امروز در جلســه ســاالنه مجمع 
بانک مرکــزی حضور یافــت و به تشــریح وضعیــت اقتصاد 
کالن و نظــام بانکــی در تابســتان ۱۳۹۷ و همچنین وظیفه 
دشــوار بانک مرکــزی و فضای امــکان پذیر سیاســتگذاری 
 آن و نتیجه اقدامات بانــک مرکزی در وضعیــت اقتصاد کالن 

پرداخت.
عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از اواسط سال ۱۳۹۶ 
و متاثر از چشم انداز اعمال تحریم ها از سوی آمریکا، زمینه های بی 
ثباتی را از خود نمایان ساخته بود، گفت: از اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل 
دهه ۱۳۹۰ زمینه شکل گیری ناترازی نظام بانکی ایجاد شده بود و 
با توجه به اولویت بندی سیاستهای دولت امکانی برای حل آن فراهم 
نشده بود. این ناترازی در همراهی با سایر ناترازی ها که خود را به 
شکل تداوم رشدهای باالی نقدینگی نشان داده بود و با تحریک 
انتظارات متاثر از تحریم های آمریکا، از اواخر سال ۱۳۹۶ و اوایل 
سال ۱۳۹۷ شروع به تخلیه کردن اثر خود به شکل بی ثباتی اقتصاد 
 کالن و شدت گرفتن حمالت سفته بازانه به بازارها و قبل از همه در

 بازار ارز کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در سال ۱۳۹۷ نرخ ارز پا 
در مسیر خطرناکی گذاشت، افزود:نرخ ارز همچنین در همراهی با 
شوک منفی عرضه وارد شده به اقتصاد ایران عالوه بر شکل دادن 
مسیر فزاینده نرخ تورم شروع به شکل دادن رکود در فعالیتهای 

اقتصادی کرد.
  همتــی ادامــه داد: اعمــال محدودیــت در واردات کاالهای 
واســط، مواد اولیه و کاالهای ســرمایه ای نیز اثــر رکودی تورم 
را به همراه داشــت. وی با اشــاره به اینکه که تورم تحمل شده 
توسط دهک پایین جامعه شــدیدتر از تورم تحمل شده توسط 
دهک باالی جامعه اســت، گفت: آنچه از تابستان ۱۳۹۷ شروع 
شــده بود حتی امکان بروز قحطی در تامین کاالهای اساســی 
را نیــز فراهم مــی کرد. همچنیــن کاهش درآمدهــای نفتی 
 دولت و پیامــد آن برای ترازنامــه بانک مرکزی را هــم باید در 

نظر داشت.

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کد: تداوم این شرایط سبب کاهش 
شدید رفاه مردم و بویژه دهکهای پایین از یک طرف و کاهش شدید 
اعتماد به نفس کشور در تحمل فشارهای آمریکا و کاهش قدرت 
چانه زنی آن شود و همه اینها بدان معنی بود که منافع ملی به شدت 

در معرض خطر قرار می گرفت.

وظیفه دشــوار بانک مرکزی و فضای امکان پذیر 
سیاستگذاری آن

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیشنهاد گروهی از اقتصاددانان 
برای بکارگیری سیاستهای انقباضی به معنی افزایش قابل توجه 
نرخ سود و کاهش شدید رشد کمیت های پولی ،افزود: برای بانک 
مرکزی مسلم بود که تالش برای افزایش نرخ سود می توانست به 
تشدید دشواری هم از منظر تشــدید رکود و هم از منظر تشدید 
ناترازی بانکها و هم از نظر افزایش هزینه تامین مالی دولت بینجامد 

و بر همین اساس این راه را پیش نگرفت.
همتی در ادامه عنوان کرد: با توجه به نقش پر رنگ نرخ ارز در شکل 
دادن انتظارات تورمی و همچنین نااطمینانی اقتصاد کالن، ترجیح 
داده شد که روشــی برای کنترل نرخ ارز اندیشیده شود که اوال 
تقاضای سفته بازی را تا حد امکان محدود نماید، ثانیا نیازمند تزریق 
مستمر از محل ذخایر ارزی و لذا از دست رفتن ذخایر ارزی نباشد، 
ثالثا زمینه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی را فراهم 
نموده و سبب انتقال رانت به واردکنندگان از محل این عواید ارزی 
نشود، رابعا امکان تامین نیازهای وارداتی بخش تولید و همچنین 
نیازهای اساسی مصرفی را فراهم آورد، خامسا امکان نوسان شدید 
و آسیب پذیری نرخ ارز از تحوالت سیاسی خارجی کشور را کاهش 
دهد، و سادسا" مانع خروج سرمایه از کشور و نگهداری ارز توسط 

اشخاص شود.

وی افزود: بر همین اساس، بانک مرکزی تعمدا به دنبال آن بوده 
اســت که عواید ارزی صرف تامین نیازهای اساسی و رفع موانع 
تولید شود و به چرخه اقتصاد برگردد. اما آنچه در پیش گرفته شد، 
روشهایی ابتکاری و تجربه نشده بود که در متون تحقیقاتی مربوطه 
موجود نبود و حاصل تالش و همکاری مدیران و کارشناسان بانک 

مرکزی بود.
همتی در خصوص اهم اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز 
خاطرنشان کرد:  اولین اقدام بانک مرکزی آن بود که به عنوان بازار 
ساز وارد بازار ارز شود و با خرید و فروش و نه صرفا تزریق به ثبات نرخ 
ارز بپردازد. اقدام دوم بسیار مهم بانک مرکزی کنترل بر مبادالت 
ریالی بود با این اطمینان که بدون کنترل نقل و انتقاالت ریالی امکان 
ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش تقاضای سفته بازی وجود ندارد و این 
اقدام نیز بسیار موثر افتاد. سومین اقدام بانک مرکزی تالش برای 
تامین تقاضای ارز عامالن اقتصادی با استفاده از بازار دوم یا سامانه 
نیما  بود و کاهش تدریجی تفاوت شدید نرخ ارز در سامانه نیما و بازار 
آزاد برای تشویق برگشت ارزهای صادراتی و جلوگیری از فساد و 
آربیتراژ بوده است. از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی مدیریت 
انتظارات از طریق خنثی کردن شایعات و تحریکات رسانه ای و 
شبکه های اجتماعی بوده است که به طور معمول افراد غیرحرفه 

ای را دچار زیان می کند.  
وی در خصوص توجه بانک مرکزی به تشــدید تدریجی نظارت 
بر بانکها و موسسات اعتباری و توقف رفتار ریسک آمیز بانک ها و 
موسسات اعتباری تشریح کرد: ادغام بانکهای وابسته به نیروهای 
نظامی، تعیین هیات سرپرستی برای برخی موسسات اعتباری 
دچار ناترازی شدید، عزل و تعیین اعضای هیات مدیره برای برخی 
بانکها و تشدید اقدامات هیات انتظامی در برخورد با بانکها و موسسات 
اعتباری از جمله اقدامات بوده است و به نظر می رسد پیامدهای 

مثبت آن به تدریج در حال ظاهر شدن است. رئیس شورای پول و 
اعتبار در زمینه مدیریت نقدینگی ادامه داد: بانک مرکزی با درک 
این موضوع که شوک هزینه ای شدید وارد شده به اقتصاد نیازهای 
سرمایه در گردش بنگاهها را به شــدت افزایش داده و در نتیجه 
تنگنای اعتباری را که از قبل هم وجود داشته، تشدید کرده است، 
کوشید تا از انقباض در رشد کمیتهای پولی پرهیز کند و اصطالحا 
انبساط اسمی اقتصاد را همسازی)Accommodation(  کند 

که در غیاب آن می توانست عمق رکود بسیار شدیدتر باشد.
عبدالناصر همتی خاطرنشان کرد: از آنجا که بخش قابل توجهی از 
رشد نقدینگی متکی به نرخ سود باالی سپرده ها بود که مصلحت 
نبود در شرایط وجود انتظارات تورمی باال، کاسته شود و از آنجا که 
کاهش درآمدهای دولت به طور اجتناب ناپذیر به منابع بانکی فشار 
وارد می کرد، بانک مرکزی کافی بود مطمئن شود که رشد نقدینگی 
از محل رفتار ریسک آمیز بانکها و مسابقه نرخ سود دچار افزایش 
شدید نمی شود و در حدی که با انبساط اسمی اقتصاد هماهنگی 
داشته باشد، حفظ شود. با وجود آنکه ابزار رایج سیاست پولی در قالب 
هدف گذاری تورم و لذا هدف گذاری میانی نرخ سود به طور رسمی 
هنوز اجرایی نشده بود و اجرایی کردن آن به سرعت قابل انجام نبود، 
بانک مرکزی با مدیریت بازار بین بانکی سعی کرده است در جهت 
کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و لذا جلوگیری از افزایش نرخ سود 
سپرده ها متاثر از افزایش تورم انتظاری عمل کند و همچنین از 

اتکای بی قاعده بانکها به منابع بانک مرکزی جلوگیری کند.

نتیجه اقدامات بانک مرکزی در وضعیت اقتصاد کالن
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص آغاز سیاستهای ثبات ساز بانک 
مرکزی از مهر ماه سال ۱۳۹۷ گفت: از مهر ۱۳۹۷ که بانک مرکزی 
اختیاراتی را از شورای هماهنگی سران قوا گرفت و خوشبختانه 

در این مسیر از حمایت کلیه ارکان نظام برخوردار شد، نرخ ارز به 
تدریج تحت انقیاد درآمد و با وجود اقدامات آمریکا در تشدید تحریم 
های بی سابقه و حتی ایجاد تشکیالتی گسترده برای پیش بردن و 
نظارت بر آنها در وزارت خارجه آمریکا و با وجود بروز شوکهای متعدد 
سیاسی و حتی نظامی در این یک سال و نیم، نرخ ارز در دامنه نسبتا 
محدودی در حال نوسان بوده اســت و این در شرایطی است که 
بسیاری از اقتصاددانان کشور در محافل علمی و کارشناسی تداوم 
چنین شرایطی را غیرقابل توضیح و چشمگیر می دانند و بسیاری 
از تحلیل های تابســتان ســال ۱۳۹۷ پیش بینی نرخ ارز بسیار 
 باال و غالبا در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان برای پایان سال ۱۳۹۷ 

را داشتند.
 وی با تاکید بر لزوم ثبات بخشی به بازار ارز عنوان کرد: نفس ثبات 
بخشی به بازار ارز از این جهت مهم بود که اوال اعتماد عمومی را به 
مدیریت اقتصادی کشور بازگرداند و یاس و ناامیدی ایجاد شده را 
برطرف کرد و ثانیا همان چیزی که آمریکا برای به زانو درآوردن ایران 

به آن امید بسته بود را مرتفع نموده بود.
رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: پیامد دیگر سیاستها و 
اقدامات بانک مرکزی تغییر روند نرخ تــورم و جلوگیری از وقوع 
ابرتورم بود که بسیاری از تحلیل گران داخلی و خارجی آن را پیش 

بینی کرده بودند.
همتی با اشاره به  اینکه روند نزولی تورم در داده های تولید شده 
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بسیار مشابه بوده است گفت: می 
توان ادعا کرد که اقدامات بانک مرکزی در کنترل تورم نیز به خوبی 
نمایان شده است و عامل تهدید کننده رفاه دهکهای پایین جامعه را 
به تدریج تضعیف نموده است و با تداوم ثبات بخشی بانک مرکزی، 

این روند نزولی تداوم خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به اینکه بانک مرکزی در 
این شرایط دشوار اقدامات بلندمدتی را نیز شروع کرده است، افزود: 
یکی از مهم ترین آنها ایجاد بستر برای پیاده سازی عملیات بازار باز 
 و لذا هدف گذاری تورم  است که نتایج مثبت آن به تدریج نمایان 

خواهد شد

همتی:  از  شکل گیری    ابر  تورم   نجات   یافتیم

آغاز  عملیات  بازار   باز  بانکی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۲۶ دی ۹۸ به ۴ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید، ا پنجشنبه ۲۶ دی ۹۸ به ۴ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون 
و ۴۹۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۴۶۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۳۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۲۲ دالر و ۸۸ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۹۵ 

هزار و ۴۰۴ تومان است.

میزان خرید خانه اتباع خارجی در ترکیه بیش از ۱۴ درصد رشد 
داشته اســت. به گزارش ایســنا به نقل از مرکز آمار ترکیه، سال 
گذشــته بیش از ۴۵ هزار و ۵۰۰ خانه در این کشور توسط اتباع 
خارجی خریداری شده که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۸ رشد 
۱۴.۷ درصدی داشته است. در بین شــهرهای مختلف ترکیه، 
اســتانبول محبوب ترین محل برای خرید خانه توسط خارجی 

ها بوده به گونه ای که در ســال ۲۰۱۹ اتبــاع خارجی ۲۰ هزار و 
۸۵۷ خانه در این شــهر خریده اند. پس از استانبول نیز آنتالیا با 
۸۹۵۱ واحد، آنکارا با ۲۵۳۹ واحد و بورســا بــا ۲۲۱۳ واحد در 
 رده های دوم تــا چهارم محبوب ترین مقاصد بــرای خارجی ها 
قرار دارند. همچنین به تفکیک اتباع کشورهای مختلف، شهروندان 
عراقی با خرید ۷۵۹۶ خانه در صدر خریداران خارجی در سال ۲۰۱۹ 

قرار داشته اند و پس از آن ها نیز شهروندان ایرانی، روسی، عربستانی 
و افغانستانی در رده های دوم تا پنجم قرار گرفته اند.

در ماه دسامبر اتباع خارجی ۵۳۰۰ خانه در ترکیه خریده اند که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۶.۲ درصد بیشتر شده است. 
عراقی ها با خرید ۹۰۰ خانه با فاصله زیاد در صدر قرار دارند و روس 

ها با ۳۶۲ و ایرانی ها با ۷۶ واحد در رده های بعدی قرار گرفته اند.

احمد ارکورتوغلــو، مدیر گروه امــالک " اســتانبول اناتولین 
ســاید" گفت: در ماه های اخیر شــاهد افزایش تمایل معامله 
گران بــرای خرید و فروش هــای جدید در حوزه مســکن بوده 
 ایم کــه کاهش نــرخ بهــره مــی تواند یکــی از دالیــل این

 امر باشد. بانک مرکزی ترکیه سال گذشته نرخ بهره را از ۲۴ درصد 
به ۱۲ درصد کاهش داد و انتظار می رود که شاهد تداوم روند نزولی 

نرخ بهره باشیم. همچنین به صورت کلی در سال ۲۰۱۹ حدود 
۱.۳۵ میلیون واحد منزل در ترکیه به فروش رفته است که نسبت 
به سال ۲۰۱۸ کاهش ۱.۹ درصدی داشته است. از این تعداد، ۵۱۱ 
هزار و ۷۰۰ خانه برای نخستین بار خریداری شده اند. ۱۷.۶ درصد 
کل حجم معامالت مسکن ترکیه در سال گذشته مربوط به شهر 

استانبول بوده است. آنکارا و ازمیر نیز در رده های بعدی قرار دارند.

ایرانی ها دومین خریدار بزرگ ملک در ترکیه
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صادرات ۵۷۰ میلیون دالری گیاهان دارویی

آمارهای مربوط به وضعیت 
فقر در جامعه ایران متفاوت و 
متناقض هستند و مسئوالن 
در اعــام آمــار خــط فقز 
 بسیار محافظه کارانه عمل 
می کنند. عموما گفته می شــود بین ۲۵ تا ۳۵ درصد 
مردم زیر "خط فقر" به سر می برند. محاسبات نشان 
می دهد که حداقل هزینه زندگی و خط فقر یک خانواده 
چهار نفره هشت میلیون تومان بوده  است. این در حالی  
است که حداقل دســتمزد، یک میلیون و پانصد هزار 
تومان )کمتر از  یک پنجم این میزان( است. اما شهاب 
نادری، نماینده مجلس، اواخر اسفندماه گذشته گفته 
بود ۸۰ درصد از جامعه ایران زیر خط فقر هستند. فریبرز 
رئیس دانا، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز می گوید با 
تورم و حداقل دستمزو فعلی، ۷۰درصد کارگران ایران 

زیر خط فقر مطلق قرار دارند. 
اما مرکز پژوهش های مجلس براساس گزارش مرکز 
آمار ایران نرخ تورم سال ۹۷ را ۴۷ درصد اعام کرد و ۲۵ 
تا ۴۰ درصد مردم ایران را زیر خط فقر مطلق دانست. 
در این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس خواســتار 

حذف ارز ترجیحی شد و آن را عامل »گسترش فساد و 
رانتجویی« دانست. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم 
در اسفند ماه ۱۳۹۷ در مقایسه با همین زمان در سال 
۱۳۹۶ بیش از ۴۷ درصد بود که به عاوه رشــد منفی 
اقتصاد در ایران و نبود سیستم حمایتی جدی، قدرت 
خرید مردم را به شدت کاهش داد. به طوری که در سال 
۱۳۹۶، ۱۶ درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق قرار 
داشتند و این رقم به حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد افزایش داده 
است. خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره در تهران در پاییز 
سال گذشــته، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعام شد 
در حالیکه در سال ۹۶، این رقم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان بود. موسوی الرگانی، نماینده مردم فاورجان نیز 
در توضیح دامنه دار شدن فقر، به تغییر سطح زندگی 
و توقع مردم اشــاره کرده و گفته اســت: »در گذشته 
در یک حیاط مشترک ۵ برادر و اعضای خانواده شان 
کنار یکدیگر زندگی می کردند اما در حال حاضر پدر و 
پسر حاضر نیستند در دو طبقه مجزا از یکدیگر در یک 
ساختمان زندگی کنند.« او افزوده که در مقایسه با قبل 
از انقاب حتی فقیرترین افراد جامعه نیز درآمدشان به 

نسبت قبل بیشتر شده است.
به گزارش اتاق بازرگانی تهــران، یکی از  گزارش های 
منتشرشده درباره فقر در ایران از سوی یک نهاد رسمی، 

گزارشی است با عنوان »وضعیت فقر و نابرابری در ایران 
در دوره ۱۰ساله ۱۳۸۴- ۱۳۹۳« که در اسفند ۱۳۹۴ از 
سوی معاونت رفاه اجتماعی منتشر شده است. براساس 
این گزارش، برآورد خط فقر مطلق برای ســال ۱۳۹۲ 
به ازای یک خانوار چهارنفره )شامل دو بزرگسال، یک 
کودک و یک نوجوان(، یک  میلیون  و ۱۸۳ هزار تومان 
در مناطق شهری و ۹۲۰ هزار تومان در مناطق روستایی 
بوده است. براساس مطالعه ای که در سال ۱۳۹۶ در این 
معاونت انجام شده، خط فقر مطلق سرانه در سال ۱۳۹۵ 
حدود ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده که برای یک خانوار 
چهارنفره )با احتساب ضریب ۲,۸( حدود یک میلیون و 
۶۸۰ هزار تومان است. به نظر می رسد اینها پایین ترین 
برآوردهای انجام شده از خط فقر مطلق در ایران است و 
پژوهشگران مستقل میزان خط فقر مطلق را تا دو برابر 
بیشتر برآورد می کنند. با وجود این، با مقایسه همین 
میزان خط فقر مطلق در این دو ســال )یک میلیون و 
۱۸۳ هزار تومان برای ســال ۹۲ و یک میلیون و ۶۸۰ 
هزار تومان برای ســال ۹۵( با حداقل دستمزد )۴۸۷ 
هزار تومان در سال ۹۲ و ۸۱۲ هزار تومان در سال ۹۵( 
می توان دریافت که حداقل دستمزد کمتر از نصف خط 
فقر مطلق است که امروز در ســال ۱۳۸۹ وضعیت به 
مراتب بدتر شده است و حتی شاهد ظهور و بروز پدیده 

»شاغان فقیر« هستیم.

۴0 درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق هستند

آمار محافظه کارانه  در اعالم خط فقر

افزایش   تعدیل  نیرو
محمود جامساز، اقتصاددان

افزایش هزینه های زندگی و ثابت ماندن یا افزایش ناچیز حقوق و دستمزدها موجب شده تا هر سال بر تعداد افرادی که به زیر خط فقر سقوط می کنند افزوده شود. بسیاری از خانواده هایی که امروز درگیر مشکات معیشتی و گذران زندگی هستند 
سال هاست در زیر خط فقر قرار دارند و وضعیت زندگی آنها روز به روز بدتر می شود. افزایش تورم یکی از مهم ترین عوامل افزایش خانواده ها وافرادی است که زیر خط فقر قرار می گیرند. چرا باید در کشور ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته باشند 
در حالی که پاسخگویی برای متعادل کردن وضعیت موجود وجود ندارد.  عوامل زیادی جدای از تورم در این وضعیت دخیل هستند. وضعیت اقتصادی موجود باعث به وجود آمدن شرایط بد و نامناسبی برای کارخانجاتی شده است که افراد زیادی 
در آنها مشغول به کار هستند. این شرایط تعدیل نیرو و یا اخراج افراد بسیار زیادی را موجب شده که اکثر قریب به اتفاق آنها را کارگران تشکیل می دهند. ماه ها حقوق عقب افتاده در این کارخانجات و بنگاه های تولیدی وجود دارد که وضعیت خط 

فقر را تشدید کرده اند. در حال حاضر معیشت افراد تحت فشار قرار دارد، ۵۰ درصد از خانوارها زیر خط فقر با دهک سوم هستند، ۶۰ درصد قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده و توده های مردم به ویژه طبقه کارگری در سختی روزگار می گذرانند.
دولت در این رابطه چاره کار را خصوصی سازی این کارخانجات عنوان کرده که این راه حل نیز به بن بســت خورده و خواهد خورد چراکه بدنه تمام دولتی اقتصاد ایران  اجازه خصوصی سازی را  نمی دهد. موضوع دیگر مشکات نظام 
بانکی با بخش خصوصی است که نمی تواند این موضوع را هضم کند و تا به امروز نیز این مشکات ادامه یافته است. بانک ها اصوال با بخش خصوصی واقعی کنار نیامده اند و در این چند دهه اخیر، به هرحال با توجه به قانون عملیات بانک 
بدون ربا که دو نوع عقود اسامی یعنی عقود مشارکتی و عقود مبادراتی را مشخص کرده که بانک ها کار کنند. دولت باید تاش کند تا ثبات را به اقتصاد بازگرداند. عاوه  بر آن در مرحله بعد تعادلی قیمتی را برقرار کند زیرا در غیر این 
صورت امکان حیات اقتصادی وجود نخواهد داشت. بودجه هم مشکات را افزایش داده است. مدل بودجه بندی ایراداتی دارد که باید در اسرع وقت حل شوند. در حال حاضر وقتی به بودجه کل کشور نگاه می کنیم منابع به هیچ وجه به 
 طور علمی اختصاص پیدا نکرده اند و بخش واقعی اقتصاد همواره کمترین میزان و سهم را از این منابع عظیم درآمدی دولت در بودجه ها داشته است. اگر در بودجه سال آینده این مشکات کرتفع نشوند افزایش افراد زیر خط فقر قابل 

پبش بینی است. متاسفانه اوضاع اقتصادی کشور اوضاع خوبی نیست و هیچ اراده ای هم برای تغییر ساختار وجود ندارد و متضرر نهایی مردم هستند که هر روز وضعیت معیشتی شان بدتر می شود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار تهــران گفت: با 
توجه به شــرایط مطلوب بهداشتی، تولید تخم 
مرغ تا پایان ســال به یک میلیون تن می رسد. 
ناصر نبی پور از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر 
داد و گفت: در حال حاضر متوســط قیمت هر 
کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۷ هزار و ۸۰۰ تا ۸ 
هزار تومان است. وی ادامه داد: هم اکنون تخم 
مرغ ارزان ترین محصول پروتئینی در دسترس 
مردم به شمار می رود که همین امر موجب شده 
تقاضا برای خرید نسبت به ســال های گذشته 
افزایش یابد. نبی پور اظهار کرد: با وجود تعادل 
قیمت تخم مرغ و عدم اختاف قیمت بین بازار 
و درب مرغداری، میادین میوه و تره بار علی رغم 
اعام مکرر اتحادیه تقاضایی برای خرید نداشتند. 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران با اشاره به اینکه فروش با نرخ فعلی تخم 
مرغ ســود جزئی برای مرغدار دربردارد، گفت: 
این در حالی اســت که طی ۶ الی ۷ ماه گذشته 
مرغــداران از ناحیه فروش، زیان چشــمگیری 

متحمل شده اند.
این مقام مســئول درباره آینده قیمت تخم مرغ 
در بازار اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی تولید 
پیش بینی می شود که قیمت تخم مرغ نوسان 
چندانی در بازار نداشته باشد. به گفته وی طبق 
روال همه ســاله تقاضا برای خرید تخم مرغ از 
سوی قنادان از اوایل بهمن آغاز و تا ۱۵ اسفند در 
بازار ادامه دارد که در این مدت این احتمال وجود 
دارد که قیمت تخم مرغ با نوساناتی در بازار روبرو 
شود، اما در دهه سوم اسفند و فروردین به سبب 
نبود کشــش بازار قیمت مجددا سقوط خواهد 
کرد. وی تولید روزانه تخم مرغ را ۲ هزار و ۹۰۰  
تا ۳ هزار تن اعام کرد و گفــت: افزایش تولید 
تخم مرغ ناشــی از عدم بیماری آنفلونزای حاد 
پرندگان و نگهداری مرغ های مانده در سالن ها تا 
مدت زمان ۱۰ هفته موجب شده تا تولید نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل افزایش یابد. نبی پور 
با اشــاره به اینکه امســال با بیماری های طیور 
در واحد های مرغداری صنعتی مواجه نبودیم، 
گفت:  پیش بینی می شود تا پایان سال در حوزه 

تولید مشکلی نداشته باشیم.
رئیس هیئت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 

اســتان تهران درباره آخرین وضعیت صادرات 
تخم مرغ گفت: در حال حاضر صادرات به صورت 
مقطعی در حال انجام اســت به طــوری که با 
افزایش قیمت در داخل حواله ای برای صادرات 
صادر نمی شود و در صورت کاهش قیمت و زیان 
مرغداران به منظور تعادل قیمت، صادرات انجام 
می شــود. این مقام مســئول مجموع صادرات 
از ابتدای ســال تاکنون را ۲۴ هــزار تن اعام 
کرد و افزود: با توجه به شــرایط مساعد تولید، 
 باید بخشــی از مازاد کشــور به بازار های هدف 

صادر شود.
وی با بیان اینکــه مجموع تولید تخــم مرغ تا 
پایان ســال به یک میلیون تن خواهد رســید، 
اظهار کرد: بر اساس آمار متوسط سرانه مصرف 
۱۰.۵ کیلوگرم اســت، اما در شــرایط فعلی به 
سبب قیمت پایین تخم مرغ در مقایسه با سایر 
محصوالت پروتئینی، مازاد تولید نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۲۰ درصد بیشتر است. نبی پور با 
اشاره به اینکه صادرات تخم مرغ به اوراسیا امکان 
پذیر نیست، بیان کرد: ما مشکلی برای صادرات 
به اوراســیا نداریم، اما آن ها تمایلی به واردات از 
ایران ندارند ضمن آن که حمل و نقل تخم مرغ 
به این کشور مشکات خاص خود را دارد و اگر 
کشور های اوراســیا خواهان واردات باشند باید 
فرآورده های این محصــول را وارد کنند. او در 
پایان درباره آخرین وضعیــت نهاده های دامی 
تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله ســویا 
با نرخ ۲ هــزار و ۳۰۰ تا ۲ هــزار و۴۰۰ تومان 
در اختیار واحد های مــرغ داری قرار می گیرد و 
تنها ذرت نســبت به هفته های اخیر با افزایش 
۱۰ تا ۱۵ درصــدی باالتر از قیمــت مصوب با 
 نرخ یک هزار و ۳۵۰ تا یک هــزار و ۶۰۰ تومان 

عرضه می شود.

مشــاور وزیر و مجری طرح گیاهان دارویی وزارت 
جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته ۵۷۰ میلیون 
دالر صــادرات گیاهان دارویی داشــته ایم که تنها 
۴۰۰ میلیون دالر آن متعلق به یک اســتان بوده 
است. حسین زینلی در ستاد توسعه گیاهان دارویی 
لرستان که درمحل سالن جلسات استانداری برگزار 
شد، اظهار کرد:  نگاه بشریت به سامت است و باید 
از طبیعت حفاظت کنیم و از آن بهره برداری مناسب 
داشته باشــیم. وی با بیان اینکه زنجیره ارزشی در 
جهاد کشــاورزی تعریف شده اســت، عنوان کرد: 
زنجیره ارزش یعنی از زمین کشاورزی تا سفره مردم 
باید پیش بینی و ارزش گذاری شــود. مشاور وزیر 
جهاد کشاورزی با اشــاره به اینکه اگر می خواهیم 
برای استان برنامه موفقیت آمیز داشته باشیم باید 
زنجیره ارزش تعریف شود، اظهار کرد: قطب بندی 
در محصوالت گیاهان دارویی ضروری است به عنوان 
نمونه محصوالت ارزشمند اســتان نظیر موسیر، 

باریجه، شیرین بیان و… مشخص شود.
زینلی با اشاره به اینکه سال گذشته ۵۷۰ میلیون 
دالر صادرات گیاهان دارویی داشته ایم که تنها ۴۰۰ 
میلیون دالر آن متعلق به یک استان بوده است، گفت: 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی باید روی محصوالت 
ارزشمند هر منطقه تمرکز کنند تا تحول ایجاد شود، 
اگر انواع داروها و مواد غذایی را تولید می کردیم آیا به 
اندازه زعفران ارزشمند نبود؟ و این درحالیست گیاه 

زعفران با مشقت به  دست می آید.

 مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برای 
رقابت با دنیا باید فرآیندها را جاری کنیم، بیان کرد: 
در سال های گذشته ارزش های دالری از صادرات 
موسیر کم نداشــتیم اما یکی از چالش هایی که در 
مورد این گیاه داشتیم نبود بذر بود وگرنه سیاست ما 
کشت موسیر در کل زاگرس بود. وی بر ایجاد تولید 
بذر استاندارد موسیر در استان تاکید کرد و ادامه داد: 
در لرستان گیاهانی نظیر کرفس و موسیر ارزش آوری 
زیادی خواهد داشت و یکی از سیاست های ما این 
است که طرح های توجیهی این محصوالت را انجام 
دادیم. زینلی با بیان اینکه یکی از سیاســت های ما 
برندسازی محصوالت اســت، اضافه کرد: برای هر 
محصولی باید حداکثر استانداردها را انجام دهیم و 
بذرهای استاندارد تولید و نقطه جغرافیایی محصول 
را مشــخص کنیم تا ارزش افــزوده آن ۱۰ درصد 

افزایش یابد.
این مسئول با بیان اینکه آمادگی داریم تشکل موسیر 
را برای لرستان راه اندازی و کل اختیارات خود را به 
این تشکل واگذار کنیم، گفت: شرکت هلدینگ در 
لرستان نداریم و چنانچه ایجاد شود با استانداردسازی 
و… می تواند ارزش و بهره وری باالیی را ایجاد کند. 
 مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در کشور 
محصول استاندارد با بار میکروبی کم داریم، عنوان 
کرد: ۱۸۰ میلیون دالر محصول گیاهان دارویی به 
کشور وارد کردیم؛ محصوالت ما را خام می خرند و بار 

میکروبی آن کم و سپس به ما برمی گرداند.

جدیدترین گــزارش ارائه شــده از وضعیت تجارت 
خارجی هند در سال ۲۰۱۸ نشان می دهد که ایران 
با تامین سه درصد از کل واردات هند، دهمین مبدا 
وارداتی این کشور به شمار می رود. جدیدترین گزارش 
ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد 
که هندوستان در ســال ۲۰۱۸، ۸۳۱ میلیارد دالر 
تجارت خارجی داشــته که از این عدد ۳۲۳ میلیارد 
دالر مربوط به صادرات و ۵۰۸ میلیارد دالر مربوط به 

واردات بوده است.
گزارش ها از وضعیت اقتصادی این همســایه شرقی 
ایران نشان می دهد که در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی 
هند به ۶.۸ درصد رســیده و در سال ۲۰۱۹ این عدد 
به ۶.۱ درصد کاهش یافته اســت، اما بــا این وجود 
پیش بینی صندوق بین المللی پول نشــان می دهد 
که رشد هند در ســال ۲۰۲۰ به هفت درصد خواهد 
رسید. میزان واردات هند از ســال ۲۰۱۷ افزایشی 
شده و در سال ۲۰۱۸ به باالترین سطح خود در ۱۷ 
سال گذشته رسیده است. همچنان تراز تجاری هند 
منفی باقی مانده اســت. برآوردها نشان می دهد که 
روغن های نفتی و روغن هــای حاصل از مواد معدنی 
قیری اصلی ترین گروه صادراتی هند به شمار می رود 
و نفت خام اصلی ترین واردات این کشور بوده است. 

بزرگترین شریک تجاری هند در سال ۲۰۱۸ آمریکا 
بوده که به تنهایی ۱۶ درصد از کل صادرات هند را به 
خود اختصاص داده است. پس از آن نیز امارات متحده 

عربی و چین در رتبه های بعدی هستند.
در حوزه واردات اصلی ترین کشور صادرکننده کاال به 
هند، چین با ۷۳ میلیارد دالر بوده و پس از آن ایاالت 
متحده آمریکا و عربستان ســعودی هستند. در این 
جدول ایران در سال ۲۰۱۸ با صادرات ۱۴.۸ میلیارد 
دالری دهمین کشــور صادرکننده کاال به هند لقب 
گرفته اســت. به این ترتیب حدودا سه درصد از کل 
واردات هند از طریق ایران تامین شده است. در این 
سال کل صادرات هند به ایران ۲.۹ میلیارد دالر بوده 
و به این ترتیب تراز تجاری ایران در مبادالت با هند در 
سال ۲۰۱۸ مثبت بوده است. بخش قابل توجهی از 
صادرات ایران به هند در این سال به وسیله نفت خام 
تامین شده و برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده 
هند اصلی ترین کاالی وارداتی ایران از هند بوده است. 
آمارهای گمرک نشان می دهد که میزان واردات ایران 
از هند در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کاهش یافته، اما 
مجددا از ســال ۱۳۹۶ به خود روند افزایشی گرفته 
است. صادرات ایران به هند در سال ۱۳۹۷ در مقایسه 

با سال های قبل کاهش نشان می دهد.

طی چند روز گذشته پیامی 
در گــروه هــای تلگرامــی 
دســت به دســت می شود 
کــه بــه مشــترکان تلفن 
همراه هشــدار کاهبرداری 
می دهد. مضمون پیام به این شــرح اســت: دوستان 
اگر تماسی با شــماره دو صفر ۲۱۶ زنگ خورد جواب 
ندهید چون یــک میلیون و ۲۰۰ هــزار تومان هزینه 
برای شــما خواهد داشــت. این روش از کاهبرداری 
تلفنی را وانگیری نامیده اند، کــه برای تاثیرگذاری، به 
حس کنجکاوی ذاتی انســان تکیه می کند. به تازگی 
روش جدیدی برای کاهبرداری از مشــترکان تلفن 
همراه رواج یافته که افراد کاهبردار از طریق تماس با 
 شماره تلفن های بین المللی اقدام به این کار می کنند. 
پیامک های هشــدار در تلفن های همراه و گروه های 
تلگرامی نشان می دهد که تعداد این تماس ها رو به رشد 
بوده و در هفته های اخیر تعداد شــاکیان این موضوع 
افزایش زیادی پیدا کرده اســت. طی هفته های اخیر 
تعداد زیادی از مشترکان تلفن همراه تماس های تلفنی 
 را به تلفن های ثابت و همراه خود دریافت کرده اند که 
به صورت غیرقانونی صورت می گیرد و در بدترین حالت 
منتهی به رقم های کان در صورت حساب تلفن همراه 

قربانیان این کاهبرداری شده است. 

رسانه ها به کرات در این رابطه اطاع رسانی کرده اند 
و تعداد زیادی در رابطه با این موارد توجسه شده اند 
اما کافی است که تعداد اندکی در روز کماکان در دام 
این کاهبرداری بیفتند تا آن را تبدیل به یک معامله 
 ســودآور برای کاهبرداران نمایند. شــواهد نشان 
می دهد اگر گوشــی موبایل خود را بیش از ۵۰ هزار 
تومان شارژ کنید خواهید دید که حتما با شما تماس 
گرفته خواهد شد. برخی از این افراد بر این باورند که 
یعنی مشکل از اپراتورهای خودمان است که اطاعات 
شارژمان درز پیدا می کند و کاه برداران به سمت ما 
سرازیر می شوند. پیش شماره هایی که اغلب با آنها 
به موبایل مشــترکان زنگ می زنند خارجی بوده و 
وسوسه پاسخگویی را برای این افراد بیشتر می کند. 
این تماس ها عمدتا از کشورهای کوچک یا در حال 
توسعه منشأ می گیرد. این کشورها می تواند شامل 
بوتسوانا، گینه و گویان باشــند. این کشورها دارای 
کدهایی هســتند که به ترتیب با +۲۶۷، +۲۴۲۴ و 
+۵۹۲ شروع می شوند. البته این شماره ها ممکن است 
از هر کجای جهان باشد، همان طور که در ایران هم 
با پیش شماره هایی از جمله +۹۹۴ متعلق به کشور 
آذربایجان با مشــترکان تماس گرفته شــده است. 
همچنین کاه برداری به این شیوه دیگری نیزصورت 
می گیرد که تلفن همراه زنگ می خورد و پس از پاسخ 
دادن، یک صدای ضبط شده اتوماتیک به زبان فارسی 
بیان می دارد »چنانچه مایل به دریافت یک ماه مکالمه  

رایگان از اروپا با ایران هستید دکمه ۱ را فشار دهید.

محمدجواد آذری  جهرمی، وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطاعات پیش از این از کاهبــرداری با تماس تلفنی 
خارجی به صورت گســترده از مشترکان تلفن همراه 
کشــور خبر داده بود که هزینه زیــادی را به قربانیان 
تحمیل کرده است. وی عاوه بر دستور پیگیری مساله 
کاهبرداری تماس تلفنی خارجی به شرکت زیرساخت 
برای شناســایی و قطع منشــأ کاهبرداری تلفنی از 
روابط عمومی وزارت ارتباطــات و همچنین اپراتورها 
درخواست کرد تا در این زمینه اطاع رسانی های الزم 
را به منظور کاهش قربانیان انجــام دهند. همچنین 
چندی پیــش پیمان قره داغی، مدیــرکل حفاظت از 
حقوق مصرف کننده رگوالتوری نیز درباره کاهبرداری 
تماس تلفنی ناخواسته با خارج از کشور هشدار داد و 
برای جلوگیری از این نوع کاهبرداری به مشــترکان 
تلفن همــراه توصیه کرد: درصورت مشــاهده تماس 
ازدســت رفته )missed call( به کدهای تماس در 
زمان تماس دقت کنید و در صورتی که در زمان تماس 
روی صفحه گوشی به جز کدهای ۰۰۹۸ یا ۹۸+، کد 
دیگری شماره گیری شد، بافاصله تماس را قطع کرده 
و شماره را بررسی کنید. صرف نظر از منشأ این تماس ها 
و کاهبرداری که از داخل یا خارج از کشــور هدایت 
می شود، وزارت ارتباطات به مشــترکان تلفن همراه 
توصیه کرد که پــس از برقراری هر تماس ناآشــنای 
بین المللی و قطع مکالمه، نســبت به تماس دوباره با 
شماره مذکور خودداری کنند تا هزینه های سنگینی 

به آنها وارد نشود.

هدف از این تماس ها درآمدزایی برای شرکت 
های مخابراتی دیگر کشورهاست

هدف از این تماس ها کسب درآمد های غیرقانونی 
از مشترکین ســایر کشورهاست. به این صورت که 
برخی در کشور های مقصد با استفاده از روبات ها و 
نرم افزارها، تماس گیرنده های خودکاری دایر کرده 
اند که از شماره هایی ویژه به شــما زنگ می زنند و 
بافاصله قطــع می کنند تا برای شــما "تماس بی 
پاسخ" یا "میست کال" ثبت شود. اتفاقی که معموال 
چند باررخ می دهد تا کنجکاو شوید و به این نتیجه 

برسید که بهتر است با آن شماره تماس بگیرید.
البته تا اینجا که تماس می گیرند، هیچ مشکلی وجود 
ندارد و حتی اگر بتوانید به تماس پاسخ دهید که بعید 
است، هزینه ای برایتان لحاظ نخواهد شد، اما مشکل 
از زمانی شروع می شود که شما بخواهید به این تماس 
های بی پاسخ اهمیت داده و با این شماره ها تماس 
بگیرید که در این صورت طرف مقابل حتما پاســخ 
خواهد داد و هر مدت زمانی که سپری شود تا شما 
متوجه جعلی بودن تماس و نیت کاهبرداری شوید، 
برایتان هزینه آور خواهد بود.  هزینه ای شامل تماس 
بین المللی با شماره هایی که تماس با آنها هزینه بر 
است و انتهای ماه روی قبض موبایل تان لحاظ خواهد 
شد. این هزینه اضافه بر هزینه تماس بین الملل است 
و در واقع مبلغی اســت که مخابرات کشور مقصد از 
مخابرات یا اپراتور ایرانی می گیرد و مخابرات و اپراتور 

ایرانی از شما دریافت خواهد کرد.

وزارت ارتباطات تا كنون راه حلی برای این معضل چند ماهه ارائه نکرده است

موج جدید کالهبرداری با شمار ه های ناشناس
مشتركان به شماره های ناشناس خارجی پاسخ ندهند

نقش اپراتورهای واسط در تحمیل هزینه به مشترکان
پیمان صوفی، کارشناس فضای مجازی

با توسعه علم و فناوری و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا کاهبرداری و سواستفاده از مشترکان این خدمات نیز 
افزایش یافته است. در هر برهه زمانی کاهبرداران با روش های جدیدی مشترکان را تحت نفوذ خود درآورده و از 
آنها کاهبرداری می کنند. در حال حاضر نیز درآمدزایی با روش برقرای تماس از دیگر کشورها رواج یافته است. 
در این روش کاهبرداران با برقراری تماس با شماره مرد نظر و قطع سریع تماس، کنجکاوی افراد را برای برقراری 
 تماس مجدد با شماره مورد نظر برمی انگیزند و با تحقق این تماس هزینه های بسیاری برای مشترکان لحاظ 
می شود. برقراری تماس تلفنی به این شکل با افراد دیگر کشورها غیر قانونی بوده و قابل پیگرد است اما آنچه جای 
تعجب دارد این است که شماره های تلفن ایرانی ها از چه طریقی در اختیار این تماس گیرندگان ناشناس قرار داده 
شده است. اما آنچه مسلم است وجود اپراتورهای واسطی است که اقدام به برقراری تماس بین المللی با مشترکان 
و قطع سریع آن می کنند. برخی اپراتورهای واسط بین المللی خواسته یا ناخواسته در روش تماس با شهروندان 
ایرانی و قطع سریع آن همکاری دارند که منجر به افزایش هزینه های مشترکان می شود بنابراین  شرکت ارتباطات 

زیرساخت باید با ورود به این موضوع این اپراتورها را شناسایی کند.
متاسفانه در این روش جدید کاهبرداری، هزینه های زیادی به دارندگان تلفن همراه تحمیل می شود. توصیه می 
شود در این مواقع از پاسخگویی به تماس های ناشناس و تماس هایی که کدهای غیر ایرانی دارند اجتناب شود. 
خصوصا مشترکانی که دوست یا آشنایی در کشورهای دیگر ندارند. به هر ترتیب این روش کاهبرداری امروز یکی 

از اصلی ترین روشهای خال کردن جیب مردم است که قربانیان بسیاری نیز داشته است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تولید تخم مرغ به یک میلیون تن می رسد

ایران ۳ درصد از واردات هند را تامین می کند
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نهمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند در مشهد 
با هدف ایجاد فضای تعامل، گفتمان ســازی و طرح 
ایده های نو برای هوشمندســازی این شهر برگزار 
می شود.در نهمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند 
، حضور اســتارتاپ های فعــال در زمینه مدیریت 
شــهری پررنگ خواهد بود و بیش از نیمی از فضای 
نمایشگاه در اختیار اکوسیســتم نوآوری شهر قرار 
خواهد گرفت. در این نمایشگاه سازمان های فناوری 
اطالعات و ارتباطات شهرداری های کالن شهرهای 
ایران نیز حضور خواهند داشــت.همچنین در طول 
۴ روز زمان برگزاری این نمایشــگاه، موضوع شهر 
هوشمند و مباحث مرتبط با آن در قالب سخنرانی ها، 

کارگاه ها و پنل های مختلف مورد بررســی و تبادل 
نظر قــرار می گیرد. بــه همین منظــور حدود ۳۰ 
 کارگاه و پنل تخصصــی در این نمایشــگاه برگزار

 می شود.
در این نمایشگاه چند پروژه زیرساختی مشترک بین 
سازمان فاوا شهرداری مشهد، ایرانسل و آستان قدس 
رضوی در حوزه فناوری و اینترنت اشیا نیز رونمایی 
خواهد شد.برگزاری پنل های تخصصی و کارگاه های 
آموزشی، مسابقات اســتارتاپ ها در حوزه مدیریت 
شهری و شهر هوشمند، سیتی تاک و کافه سرمایه 

از دیگر برنامه های ۴ روزه نمایشــگاه شهر هوشمند 
مشهد خواهد بود.از ســوی دیگر همزمان با نهمین 
نمایشگاه شــهر هوشــمند رویداد »هکاتون شهر 
هوشمند« به عنوان چالشی برای برنامه نویسان و با 
هدف استفاده از زبان IT برای رفع معضالت شهری، 

برگزار می شود.
 در این هکاتون تیم های برنامه نویسی باید به کمک 
APIهایی که ســازمان فاوا شــهرداری مشهد در 
اختیار آنها قرار می دهد به ارائه راهکارهای فناورانه و 
نوآورانه در زمینه حل معضالت شهری بپردازند. هدف 

از این رویداد هم حل معضالت و چالش های مدیریت 
شهری در قالب فعالیت های تیمی و در یک چارچوب 
و بازه زمانی مشخص است. ۵ محور چالش های این 
رویداد شــامل »برنامه ریزی و زمانبندی استفاده از 
حمل و نقل عمومی و پارکینگ شهری«، »پرداخت 
عوارض خودرو و نوسازی«، »شهر سبز«، »شهروند 
هوشمند« و »داده کاوی شهری« است و در پایان به 
تیم برتر هر چالش، ۳۰ میلیون ریال جایزه و امکان 
عقد قرارداد برای پیاده ســازی راهکار پیشنهادی، 
تعلق می گیرد. نهمین نمایشــگاه شــهر هوشمند 
 از تاریــخ اول تا چهارم بهمن ماه در شــهر مشــهد

 برگزار می شود.

برگزاری نهمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند در مشهد
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دنيا همه را مي شكند و پس از آن، برخي از همان نقاط 
شكسته شده قوي مي شوند. 
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شهردار اصفهان مطرح کرد
شناسایی دردهای مشترک شــهرها برای تحقق 

شهرهای زیست پذیر
 امکانات شهرها در اختیار یکدیگر قرار گیرد

شهردار اصفهان گفت: در نشست 
معاونان فنی کالنشهرهای کشور، 
باید دردهای مشترک شناسایی 
شود تا با استفاده از امکانات شهری 
یکدیگر شاهد زیست پذیر شدن 
همه شهرها باشــیم. از همین رو 
باید برای رســیدن به این آرزو، 
دست از رفتارهای ناسیونالیستی 
منفی برداریم تا به آبادانی و رشــد برســیم.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در بیست و هشتمین نشست معاونان فنی 
و عمرانی کالنشهرهای کشور در اصفهان، با اشاره اعزام اکیپ های امداد و نجات 
و تجهیزات مورد نیاز مناطق سیل زده به استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: 
شهرداری اصفهان این کار را برای کاستن از آالم مردم سیل زده انجام می دهد 

همان طور که در دوران جنگ تحمیلی هم اصفهان در کمک رسانی پیشتاز بود.

انسجام بین مدیران شهری و استانی مسیر رینگ چهارم را هموار می کند
وی با بیان اینکه امروز شاهد انجام پروژه های بزرگ در شهر اصفهان هستیم، گفت: حلقه 
حفاظتی به عنوان یکی از پروژه های بزرگ این شهر در راستای تحقق شعار زیست پذیر 
شدن شــهر اصفهان اجرایی شده اســت. این پروژه آرزوی دیرینه مدیران و شهروندان 
اصفهانی بود که از سال گذشته در شهر آغاز به کار کرد.شــهردار اصفهان با بیان اینکه 
رینگ اول حفاظتی شهر اصفهان در دوران صفویه، رینگ دوم در دوران پهلوی اول و دوم 
و رینگ سوم در ۴۰ سال اخیر در این شهر شکل گرفته است، تصریح کرد: تامین مالی و 
هموار کردن مسیر اجرای رینگ چهارم به طول حدود 8۰ کیلومتر که ۵۰ کیلومتر از آن در 
شهر اصفهان واقع شده است، بسیار مشکل است.وی بیان کرد: برای ساخت 2۳ تقاطعی 
که در این حلقه قرار می گیرد، 1۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در شرایط کنونی 
اقتصاد کشور تامین چنین اعتباری کار ساده ای نیست اما زمانیکه انسجام و همراهی بین 

مدیریت شهری و مدیران استانی باشد، این مشکالت مرتفع می شود.

نجات اصفهان از مشکالت اجتماعی در گرو تعامل با سایر شهرهاست
نوروزی با اشاره به برگزاری نشست معاونان عمرانی کالنشهرها در شهر اصفهان با تاکید بر 
اینکه این جلسات می تواند زمینه ساز بهره مندی شهرها از امکانات یکدیگر باشد، اظهار 
کرد: همه شهرها امکاناتی در اختیار دارند که اگر تفاهم باشد، می توانیم به کمک هم آمده 
و با مشارکت یکدیگر اقداماتی را انجام دهیم.وی بیان کرد: این جلسات باید دستاوردهایی 
داشته باشد و اگر هدف فقط بیان مشــکالت بدون ارائه راهکار باشد، بعید می دانم کار 
مثبتی به شمار برود. این جلسات باید به گونه ای رقم بخورد که امکانات هر شهری تا جایی 
که قانون اجازه می دهد، در اختیار یکدیگر قرار گیرد.شهردار اصفهان ادامه داد: اگر چنین 
فرآیندی شکل بگیرد، زمانی که اصفهان بخواهد از مشکالت اجتماعی نجات یابد، باید به 
فکر شهرهای همسایه خود هم باشد. وی با اشاره به اینکه اصفهان باید با همکاری شرکت 
فوالد مبارکه در شهرستان مبارکه و با تعامل شرکت ذوب آهن در شهرستان زرین شهر 
به فکر راه اندازی قطار بین شهری و ایجاد شبکه شهری باشد، تصریح کرد: نمی توان با 
ایجاد یک جزیره، فقط به فکر یک نقطه از کشور بود. نوروزی افزود: در این گونه نشست 
ها، باید دردهای مشترک شناسایی شود تا با استفاده از امکانات شهری یکدیگر شاهد 
زیست پذیر شدن همه شهرها باشیم. از همین رو باید برای رسیدن به این آرزو، دست از 
رفتارهای ناسیونالیستی منفی برداریم تا به آبادانی و رشد برسیم.وی با تاکید بر اینکه باید 
در اجرای پروژه ها عدالت فضایی را رعایت کنیم، اضافه کرد: در شهر اصفهان فعالیت ها 
را در بخش هایی افزایش دادیم که کمتربرخوردار بودند. این کار برای رسیدن به برابری 

واقعی به جای برابری شکلی صورت گرفته است.

اقدامات عمرانی باعث بهبود قضاوت مردم نسبت به عملکرد شهرداری ها می شود
در ادامه این نشست، ایرج مظفر با اشــاره به اینکه خرسندم که شهرداری اصفهان 
میزبان افرادی است که نقش مهمی در تحقق برنامه ها و سیاست های شهرها دارند، 
کسانی که تالش و پیگیری آنها باعث به حرکت درآمدن چرخه نشاط و سازندگی در 
شهرها می شود، اظهار کرد: دقت و هوشمندی این متخصصان باعث مدیریت بهینه 
منابع و مصالح، ارتقای تاب آوری شــهرها، صرفه جویی می شود.وی ادامه داد: این 
افراد متولی بهره برداری از اقدامات خود نیستند اما مجری بخش اعظم سیاست های 
بودجه ای و عمرانی شهرها هستند، افرادی که عالوه بر همت و تالش مضاعف باید 
پاسدار همه عوامل زحمت کش در سایر بخش ها باشند تا حاصل زحمات آنها برای 
برنامه ریزی، سیاست گذاری و تامین بودجه در هنگام اجرا به بهترین نحو تحقق یابد.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: این افراد با استفاده از پتانسیل 
های فنی مشاور و پیمانکاران و ایجاد بستر مناسب در شهرها باعث شکوفایی استعداها 
و رشد توان فنی و عمرانی در شهرها می شوند. بنابراین برگزاری نشست ها برای تبادل 
تجربیات موفق و به اشتراک گذاری توانمندی ها و توان تخصصی و گذراندن مصوبات 
مفید و موثر به شرط حمایت همه مراجع ذی ربط برای حل مشکالت احتمالی می 

تواند زمینه ساز بسترهای خوبی برای حرکت های عمرانی در سطح شهرها باشد.

اختصاص هزار میلیارد تومان برای پروژه خط دوم قطار شهری اصفهان
وی بیان کرد: اقداماتی که این افراد در وضعیت اقتصــادی موجود البته با حمایت 
همه مدیران شهرداری و اعضای شوراهای شــهر پیگیری و اجرا می کنند، عالوه بر 
انجام عملیات عمرانی باعث بهبود قضاوت های مردم نسبت به عملکرد شهرداری ها 
می شود.مظفر با بیان اینکه توقع مردم در سال های اخیر نسبت به خدمات شهری 
و از شهرداری ها زیاد است و تقریبا همه امور شهر از شهرداری ها مطالبه می شود، 
تصریح کرد: بنابراین عدم اقدام برای اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر باعث 
رکود، نخوت و ناامیدی در شهر می شود و آثار آن افزایش بیکاری، کاهش ساخت و 
ساز، کاهش درآمد و نهایتا کاهش سطح خدمات به شهروندان است.وی ادامه داد: از 
همین رو مدیریت جدید شهر اصفهان در حال حاضر با سیاست پایان پروژه های نیمه 
تمام و اجرای پروژه های تاثیرگذار با استفاده از همه پتانسیل های موجود در شهر 
فقط در بخش عمرانی عالوه بر اجرای ابرپروژه هایی مثل خط دوم قطار شهری، رینگ 
چهارم ترافیکی، مرکز همایش های بین المللی اصفهان و سالن گلستان شهدا نسبت 
به اجرای ۳۳۰ پروژه در سطح مناطق اقدام کرده است، همچنین بالغ بر هزار میلیارد 
تومان قرارداد برای خط دوم قطار شهری و 7۳6 میلیارد تومان در سایر مناطق شهری 
اصفهان اقدام کرده است.معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با ارائه پیشنهاداتی 
برای طرح در مجمع شهرداران کالنشهرها، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع 
مالی و لزوم جذب سرمایه سرمایه گذاری برای تامین مالی و استفاده از پتانسیل های 
غیرنقدی شهرداری ها، پیشنهاد می شود نسبت به وضع قوانین مربوطه برای تسهیل 
در این کار اقدام شود.وی ادامه داد: تشکیل کمیسیون عالی فنی با اختیارات کافی و 
قانونی برای اتخاذ تصمیمات الزم در مواقع خاص از جمله تامین مابه التفاوت ناشی از 
تغییر قیمت ها در همه شهرها، تشکیل کارگروه های تخصصی زیرمجموعه کمیسیون 
های مربوطه با حضور مدیران و کارشناسان حوزه های مرتبط در کالنشهرها، برگزاری 
جلسات فصلی در شهرهای مختلف با دســتور کار مشخص و هدفمند برای بررسی 
کارشناسی و آماده کردن مصوبات و تدوین ضوابط و شرایط خاص برای ضمیمه کردن 

به قراردادهای شهری با توجه به قلمرو کار از دیگر پیشنهادات است.
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 سرمقاله

  صابر شیباني، اقتصاددان
کشور ما با مشــکالت و چالش هاي زیادي در حوزه هاي 
مختلف اقتصادي، اجتماعي، سیاسي و... درگیر است. راجع 
به علل بروز این مشکالت و بحران ها در کشور مطالعات 
زیادي انجام شده است. باید حسب مورد شناسایي کرد 
که ریشه بحران ها و مشکالت پیچیده و زیادي که در کشور 
به وقوع پیوسته، چیست یا چرا در کشور ما زماني که یک 
مشکل تا حدودي حل و فصل مي شود یک مشکل جدید 
با ابعادي بزرگ تر در حوزه هاي دیگر به وجود مي آید؟ چرا 
کشور همیشه درگیر بحران هاســت؟ یکي از پیامدهاي 
بحران زدگي این است که بیشتر مســئوالن حوزه هاي 
مختلف به جاي اینکه وقت خود را براي مسائل توسعه، 
رفاه و... که در ذیل ماموریــت نهادهاي مختلف دولتي 
است صرف کنند، صرف مســائل و مشکالت مستقیم 
و غیرمســتقیم مربوط به چالش ها و مشکالت پیچیده 
دستگاه ها مي کنند و فرصت ها از دســت مي رود و ما از 
فرایند توسعه در کشور بازمي مانیم. در شرایطي که جهان 
در ۵۰ سال اخیر مدام این روند توسعه را تجربه کرده، کشور 
ما نه تنها شاهد توســعه نبوده، که در بسیاري از حوزه ها 
هم با مشــکالت زیادي مواجه بوده و شــاخص ها نشان 
مي دهند که اقتصاد کشــور ما در طول ۵۰ سال گذشته 
با نوعي پسرفت مواجه شده اســت. تردیدي نیست که 

باید در تمام حوزه ها و به ویژه حوزه اقتصادي، دالیل این 
مشکالت را بررسي کنیم. روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، 
2۵ و 26 دي ماه، »سومین کنفرانس ملي حکمراني« در 
مرکز همایش هاي بین المللي صدا و سیما برگزار شد و با 
توجه به اینکه محورهاي مختلف این کنفرانس، حوزه هاي 
مختلف اجتماعي، اقتصادي و سیاسي را مشمول مي شد 
بحث هاي کارشناسي از علل بروز بحران هاي مختلف در 
پنل هاي متفاوت مطرح شد. بیشتر صاحب نظران معتقد 
بودند که مساله حکمراني ریشه بسیاري از مشکالت کشور 
است. این در حالي اســت که جهان در تجربه دولت هاي 
مدرن و سیســتم هاي مدیریتي جدید دســتاوردهاي 
بسیاري را داشــته و این دســتاوردها تئوریزه شده اند و 
مشــخص اســت که ما در حال حاضر براي موفقیت در 
اجراي برنامه ها باید از چه روش ها و مباني علمي پیروي 
کنیم تا از مجموعه فعالیت ها و تالش هایي که عمدتا توسط 
دولت و نهادهاي دولتي انجــام مي گیرد، نتیجه مثبتي 
بگیریم. این مسائل تحت عنوان اصول حکمروایي خوب 
در نهادهاي عمومي و اصول حاکمیت شرکتي در بخش 
خصوصي تئوریزه و  ســازوکارهاي آن مشخص شده اند. 
در حال حاضر این دستاوردها در اختیار کشور ماست و 
کشور ما مي تواند از این دستاوردها استفاده کند. مشخصاً 
موردي که بیشترین تاثیر را در بروز بحران ها داشته، بحث 

تنظیم گري قوانین و مقررات اســت که ذیل حکمراني 
مي توان آن را مورد بحث قرار داد. نهاد قانون گذار در کشور 
ما یا همان مجلس شوراي اسالمي متشکل از نمایندگاني 
است که به صورت ادواري وارد مجلس مي شوند. برخي از 
نمایندگان در رشته هاي مختلف داراي تخصص هستند، 
اما این تخصص ها براي ورود به قانون گذاري کافي نیست. 
با وجود اینکه کمیسیون هاي مختلفي در مجلس وجود 
دارد؛ اما بحث قانون گذاري در برخي از حوزه ها به قدري 
پیچیده است که اغلب صالحیت هاي علمي و مهارتي الزم 
حتي در کمیسیون ها براي ورود به بحث هاي کارشناسي 
و اصولي در تدوین برخي از قوانین وجود ندارد و این خود 
مشکالتي را ایجاد مي کند، به نحوي که چه بسا نمایندگان 
در یک خأل اطالعاتي و علمــي وارد تصمیم گیري هایي 
شــوند که آن تصمیم گیري ها تبعات بسیار سنگیني را 
براي کشور ایجاد مي کند. الزم است مجلس در حوزه هایي 
که بسیار تخصصي اســت، موضوع تنظیم گري مقررات 
را به نهادهاي مســتقل واگذار کند و اختیارات الزم را به 
نهادها بدهد که آنها با بهره گیري از توان تخصص بسیار 
باال بتوانند تصمیمات درست و دقیقي بگیرند. براي مثال 
در کشور ما سازماني تحت عنوان »سازمان تنظیم مقررات 
رادیویي« وجود دارد که ذیل یک نهاد با همین نام در سطح 
بین المللي کار مي کند و طبیعتاً پروتکل ها و استانداردهاي 

ویژه اي را براي وظایف خــود در حوزه ارتباطات رادیویي 
و ماهواره اي و... محول شــده استفاده مي کند. اینجا یک 
الزام بین المللي بوده و مجلس از اختیارات قانون گذاري 
خودش کاسته و آن را به این سازمان محول کرده است. 
در موارد حساس و تخصصي دیگر نیز بنا به حساسیت و 
فوق تخصصي بودن حوزه هاي عملیالتي و تنظیم گري 
قطعاً مجلس باید به همین ترتیب عمل کند. این کار را 
به طور مشــخص مي تواند در بخش هاي دیگري مانند 
بیمه هاي اجتماعي انجام دهــد. بیمه هاي اجتماعي در 
کشور ما که حوزه بازنشستگي و سالمت را تحت پوشش 
قرار مي دهند، دچار بحران هاي بسیار عمیقي هستند که 
در تحلیل هاي صاحب نظران با عناویني مانند ابرچالش  
کشور از آن یاد شده است. در حال حاضر فقط دو صندوق  
بازنشستگي باالي 9۰ هزار میلیارد تومان کمک از سوي 
دولت دریافت مي کنند؛ یعني چیزي نزدیک به بیش از دو 
برابر بودجه عمراني کشور. این رقم که با احتساب سایر 
کمک هاي دولت در تعهدات بلند بازنشســتگي از 1۰۰ 
هزار میلیارد تومان فراتر مي رود و به آستانه کل درآمدهاي 
مالیاتي کشور مي رسد، یک فاجعه بســیار بزرگ است 
و اگر در یک کشــور اروپایي رخ مي داد تردیدي نیست 
 کل دولت و نظام سیاسي و درمجموع کشور را متالشي 

مي کرد. 

چرا  از فرایند توسعه بازماندیم؟

جستجو در سامانه کدال 
نشان می دهد هلدینگ 
اســتارت آپی »سرآوا« 
در سال 97، سود 144 
میلیارد تومانی به دست 
آورده اســت؛ هرچند »کسب وکار« با وجود 
تماس های مکرر با مسئوالن این هلدینگ، 
نتوانست از چگونگی سود و ریز صورت های 
مالی این هلدینگ اطالعی یابد، اما این مساله 
به دلیل اینکه هلدینگ »سرآوا پارس« مالک 
استارت آپ های بزرگی مانند »دیجی کاال« و 

»کافه بازار« است، حائز اهمیت است. 
این در حالی اســت که ســرمایه هلدینگ 
»سرآوا پارس« 131.6 میلیارد تومان است. 
این اعداد و ارقام از صورت های مالی شرکت 
گروه سرمایه گذاری توســعه صنعتی ایران 
)ســهامی عام( که مالک 12 درصد »سرآوا 
 پارس« اســت از ســایت کدال استخراج

 شده است.
گمان می رود این سود هلدینگ »سرآوا« در 
سالی که استارت آپ ها با بحران مالی مواجه 
هســتند از محل خرید و فروش سهام این 

شرکت باشد. به طور مثال ممکن است پیش 
از این روی استارت آپی سرمایه گذاری کرده 
باشند و حتی ممکن است آن استارت آپ به 
مدل درآمدی خوبی هم نرســیده؛ ولی یک 
بخشی از آن را فروخته باشند یا ممکن است 
ملک خرید و فروش کرده باشــند یا حتی 

ممکن است در 10 استارت آپ سرمایه گذاری 
کرده اند که بخشــی از آن را فروخته اند. با 
حتی ممکن اســت چند درصد سهم یکی از 
اســتارت آپ هایی که مالک آن هستند را 

فروخته اند. 
به هر حال مدل های سودســازی بسیار مهم 

اســت و باید در این رابطه شرکت »سرآوا« و 
مسئوالن آن اظهارنظر کنند. ما توضیح این 

مساله را به خود آنها می سپاریم. 
»کســب وکار« در گفتگو با چنــد فعال این 
 حوزه، مدل های ســرمایه گذاری را بررسی

 می کند. 

چه اتفاقی در »سرآوا پارس« در حال وقوع است؟ 

سودسازی یک  هلدینگ  استارت آپی
سود 144 ميلياردی هلدینگ استارت آپی »سرآوا« در سال 97

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

سوددهي »سرآوا« چیز عجیبي نیست
عادل طالبي، دبیر انجمن صنفي کسب وکارهاي اینترنتي 

شرکت هایي که شکل هلدینگ دارند، معموالً در پوتفولیو خود یا سبد محصوالت شان، محصول و خدمت هاي متفاوتي است. سود کل یک شــرکت در واقع مجموع سود و زیان هایي است که در کل پورتفولیو دارند. ممکن است یک جایي 
به طور مثال در شتابدهي فرض کنید در بحث VC ها یا شتاب دهنده ها حتي ضرر هم شده باشد؛ اما در یک حوزه دیگري که سودي بوده، سود نهایي مجموع جمع و تفریق این سود و زیان ها خواهد بود. به همین دلیل سوددهي »سرآوا« چیز 
عجیبي نیست. البته باز یک بحث دیگري هم داریم. به طور مثال فرض کنید در بسیاري از بیزینس هاي فیزیکي )غیر از بیزینس هاي مربوط به استارت آپ ها( داریم که شما یک زمیني مي خرید )اکشن مالي انجام مي دهید( و قیمت آن باال 
مي رود. اینها در سود و زیان شناسایي مي شود و قابل شناسایي است چون ما فهرسِت ریز صورت را نخواندیم و نمي دانیم، نمي شود درباره آن اظهارنظر کرد. مساله دیگر اینکه اگر یک هلدینگ یک بخشي از فعالیت هایش را که براي او سودآور 
نبوده متوقف کند چیز عجیب و غریبي نیست. اگر »سرآوا« اعالم کند که من به طور مثال فعاًل نمي خواهم در استارت آپ ها سرمایه گذاري کنم یا برخي از استارت آپ هایم را بفروشم، این تناقض با سود حاصله او ندارد چون ممکن است این 
سود از جاي دیگري آمده باشد. هر هلدینگي، هر موسسه اقتصادي و هر بنگاه اقتصادي کانال هاي مالي خود که زیان ده هستند را مي بندد و تمرکز خود را روي کانال هاي سودده مي گذارد و این جزو بدیهیات است؛ اما درباره خود این عدد که 
آیا درست است یا خیر و آیا یک عدد رسانه اي است یا نه، این اعداد و ارقام را باید متخصصان آنالیز کنند و بخوانند. این مساله مشابه ماجراي یونیکورن شدن یکي از استارت آپ هاست که وزیر عالقه داشت در آن مراسم حضور داشته باشد و ما 
هنوز آن مراسم را فراموش نکرده ایم. به هر حال با چند محاسبه جنبي مي شد گزارشي درست و آن استارت آپ را یونیکورن اعالم کرد. ممکن است بشود با استفاده از روش هایي که در حسابداري مرسوم است سود نشان داد یا زیان. ما در بورس 
مي بینیم که خیلي از شرکت هاي بورسي مثاًل براي اینکه تقسیم سود نکنند، زیان نشان دهند یا موقعي که مي خواهند قیمت سهم را باال ببرند ممکن است با روش هایي که در حسابداري معمول و مرسوم است و حسابداران اینها را بلدند، این 

را نشان دهند. این مفهوم سود و زیان مقداري با آن مفهومي که ما آدم هاي معمولي با سود و زیان روبه رو مي شویم و در ذهن مان است، متفاوت است. 

سیاست های انقباضی از هزینه های هلدینگ های استارت آپی می کاهد
شایان شلیله، عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی

هلدینگ های سرمایه گذاری به طور کلی برای سوددهی، روش های متفاوتی دارند.  مثاًل ممکن است شرکت هاي شان 
را بفروشند. این هلدینگ  ممکن است در 1۰ شــرکت سرمایه گذاري کرده باشــد و یکي از شرکت ها را به شرکت 
دیگري بفروشد. یا راه هاي کسب درآمد در چنین هلدینگ هایی به این روش است که یا در بورس مي روند یا اینکه 
در شرکت هایي که در آنها سرمایه گذاري مي کنند به سوددهي مي رسند یا شرکت های خود را مي فروشند. سیاست 
انقباضي یک شرکت باعث سوددهي نمي شود. سیاست هاي انقباضي از هزینه هاي  این گونه شرکت ها کم مي کند؛ 
ولي یا شرکت هاي خود را مي فروشند و معامالتي که بین شرکت ها انجام مي شود مي تواند سودي داشته باشد. این 
هلدینگ در سال جاری »ریحون« را واگذار کردند و به »چیلیوري« فروختند و همچنین »تخفیفان« و »نت برگ« با 

هم یکي شدند. در این اتفاقات ممکن است مراوداتي باشد که براي »سرآوا« سود مالي داشته است. 

کسب سود از محل فروش استارت آپ ها
حمید محمدي، بنیان گذار »دیجي کاال«

ســال هاي 97 و 98 و همین طور ســال هاي قبل از آن براي کلیه کســاني که اســتارت آپ بودند یــا در حوزه 
 کســب وکارهاي اینترنتــي فعال بودنــد غیر از یکي، دو مورد بســیار اســتثنا، شــرکتي را نمي شناســم که

 سوددهي داشته باشد. 
اگر هم کسي در این سال ها سودي شناسایي کرده، مربوط به کسب و کارها نیست. 

ایــن  ســودها ناشــي از ســرمایه گذاري ســرمایه گذارها بــوده کــه بــا خریــد زودهنــگام 
یــک اســتارت آپ بــا مبلــغ کمتــر و بعــد از چنــد ســال احیانــاً فــروش بخشــي یــا همــه آن 
 ســهام بــه ســرمایه گذار دیگــري از ایــن محــل ســود کســب کردنــد نــه ســود عملیاتــي، اگــر 

هم سودی بوده است. 
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