
کارشناسان صندوق بین المللی پول در جدیدترین نســخه از گزارش »چشم انداز اقتصادی 
جهان« نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال های 2020 و 2021 را به ترتیب 3.3 و 3.4 درصد 
پیش بینی کرده اند.صندوق بین المللی پول در گزارش قبلی خود از چشم انداز اقتصادی جهان 
که در ماه اکتبر )سه ماه قبل( منتشر شد، اعالم کرده بود که نرخ رشد اقتصادی در کشورهای 
مختلف جهان به طور هماهنگ در حال کاهش است و شدت گرفتن برخی ریسک ها می تواند 
حتی نرخ رشد را بیش از این نیز کاهش دهد.اما از آن زمان تاکنون برخی ریسک های بالقوه تا 
حدی خفیف تر شده اند؛ فاز نخست توافق تجاری بین آمریکا و چین به امضای سران دو کشور 
رسیده، احتمال برگزیت بدون توافق )برگزیت سخت( به میزان چشمگیری کاهش یافته و 
بانک های مرکزی در اقتصادهای مهم جهان به حمایت خود از رشد اقتصادی در قالب اتخاذ 
سیاست های پولی متناسب با شرایط موجود ادامه داده اند. با توجه به تحوالت جدید، نشانه هایی 
مبنی بر اینکه اقتصاد جهانی حداقل به طور موقت به ثبات رسیده و با نرخی ولو پایین تر از قبل 

به رشد خود ادامه می دهد را می توان مشاهده کرد.در گزارش جدید صندوق بین المللی پول، 
نرخ رشد اقتصادی جهان در سال گذشته میالدی 2.9 درصد برآورد شده است. کارشناسان 
صندوق بین المللی پول همچنین نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال های 2020 و 2021 
را به ترتیب 3.3 و 3.4 درصد پیش بینی کرده اند. در واقع صندوق بین المللی پول پیش بینی 
خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در ســال های 2020 و 2021 را به ترتیب 0.1 و 0.2 درصد 
نسبت به گزارش قبلی تعدیل کرده است که دلیل این امر تعدیل پیش بینی نرخ رشد اقتصادی 
هند )چهارمین اقتصاد بزرگ جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی اسمی( عنوان شده است. 
پیش بینی جدید صندوق بین المللی پول بر این فرض استوار است که برخی اقتصادهای نوظهور 
جهان که در سال گذشته تحت فشار بوده و عملکرد پایین تر از انتظاری داشته اند، در مسیر 
بهبود قرار خواهند گرفت و نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته جهان نیز در ارقامی نزدیک به نرخ 
رشدشان در سال 2019 تثبیت خواهد شد.بر اساس گزارش جدید صندوق بین المللی پول که 

به سرپرستی پروفسور »گیتا گوپینات« اقتصاددان ارشد این نهاد بین المللی تدوین شده است، با 
توجه به نشانه های موجود انتظار می رود که روند نزولی بخش تولید و همچنین تجارت بین المللی 
در جهان به پایان برسد. بهبود بخش تولید و تجارت بین المللی در جهان تا حدی به کاهش اثر 
استاندارهای زیست محیطی جدید بر صنعت خودرو و کاسته شدن از شدت تنش های تجاری 
مربوط می شود.از طرفی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که به لطف رشد قابل قبول 
مخارج مصرف کنندگان و افزایش دستمزدها، روند رو به رشد بخش خدمات در جهان همچنان با 
قدرت ادامه پیدا کند. سیاست های انبساطی نسبتاً هماهنگ در اکثر بانک های مرکزی جهان نیز 
به بهبود تقاضا کمک کرده و سهم مهمی در رشد تولید ناخالص داخلی جهان داشته است.به رغم 
کاهش تنش های تجاری بین آمریکا و چین و کاهش خطر برگزیت بدون توافق، کارشناسان 
صندوق بین المللی پول معتقدند همچنان خطرات دیگری پیش روی اقتصاد جهانی دیده 
می شود. این احتمال وجود دارد که تنش های تجاری تازه ای بین آمریکا و اتحادیه اروپا رخ دهد؛ 

از طرفی بازگشت تنش های تجاری بین آمریکا و چین نیز چندان غیرمحتمل نیست. عالوه بر 
این، ریسک های ژئوپلیتیکی، به ویژه افزایش تنش ها بین ایران و آمریکا در خاورمیانه و تشدید 
ناآرامی های اجتماعی در برخی اقتصادهای نوظهور جهان، می تواند به مشکالت جدی از قبیل 
اختالل در عرضه نفت، کاهش اطمینان مصرف کنندگان و تضعیف سرمایه گذاری بنگاه های 
اقتصادی منجر شود.با در نظر گرفتن این موارد، صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی 
کشورهای توسعه یافته جهان در سال جاری و سال آینده میالدی را 1.6 درصد پیش بینی کرده 
است که 0.1 واحد درصد نسبت به برآورد اولیه نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال 2019 
کاهش نشان می دهد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای 
نوظهور نیز برای سال های 2020 و 2021 به ترتیب 4.4 و 4.6 درصد پیش بینی شده است. بر 
اساس برآوردهای اولیه صندوق بین المللی پول، کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور، 

سال 2019 را با رشد اقتصادی 3.7 درصدی پشت سر گذاشته اند.

شــاخص های بورس در معامالت دیشب وال استریت، 
پس از این که مرکز بیماری های آمریکا اعالم کرد یک 
مسافر از چین به عنوان اولین بیمار ناقل ویروس کرونا 
در سیاتل مشاهده شــده، ســقوط کردند.به گزارش 
راشاتودی، در معامالت دیشــب وال استریت، پس از 
اینکه مرکز بیماری های آمریکا اعالم کرد یک مسافر از 
چین، به عنوان اولین بیمار ناقل ویروس کرونا در سیاتل 
مشاهده شده است، شاخص های بورس سقوط کردند.
میانگین صنعتی داوجونز 1۵2.06 واحد سقوط کرد و به 
29196.04 واحد رسید.این شاخص در واکنش اولیه به 
این خبر تا 201.63 واحد سقوط کرد که در ادامه توانست 

بخشی از این سقوط را جبران کند.اس اندپی ۵00 با 0.3 
درصد افت به 3320.79 واحد رسید، در حالی که نزدک 
0.2 درصد پایین آمد و در 9370.۸1 واحد بسته شد؛ 
این در حالی بود که شاخص های وال استریت پیش از 
این در باالترین رکورد تاریخی خود قرار داشتند، اما با 
افت امروز شاخص داوجونز نوار رشد ۵ روزه متوالی خود 
را پاره کرد، اس اندپی و نزدک هم اولین افت خود در 4 
روز اخیر را به ثبت رســاندند.ارزش سهام شرکت های 
مرتبط با مسافرت به شــدت افت کرد؛ سهام هتل ها و 
 کازینوها تا 6 درصد و سهام شــرکت های هواپیمایی

 تا 4.2 درصد سقوط کردند.

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صــادرات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در اطالعیه ای در مورد واردات رسمی غذای 
سگ و گربه اعالم کرد: از ابتدای اردیبهشت امسال، واردات 
غذای سگ و گربه ممنوع است.سعید عباسپور، مدیرکل 
دفتر مقررات واردات و صــادرات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در گفتگو با مهر در مورد واردات رسمی غذای سگ و 
گربه گفت: از ابتدای اردیبهشت امسال، واردات غذای سگ 
و گربه ممنوع اســت؛ ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به شــدت از واردات کاال به کشور مراقبت کرده تا 
منابع ارزی صرف واردات غیرضرور و لوکس نشود.وی افزود: 
ثبت سفارش صورت پذیرفته در جهت واردات غذای سگ 

در سال جاری، صرفا به درخواست نیروی انتظامی و سازمان 
هالل احمر و دیگر سازمانهای مرتبط در امر امداد و نجات و 
به واسطه تامین غذای مورد نیاز سگ های کاربردی امورات 
انتظامی، حفاظتی و زنده یاب بوده است.به گفته عباسپور، 
بخش کمی از این واردات، مربوط به ثبت ســفارش هایی 
بوده که قبل از ممنوعیت واردات صورت گرفته است و بر 
اساس ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و 
صادرات، مشمول حقوق مکتسبه است.وی بار دیگر با بیان 
اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت از واردات کاال 
به کشــور مراقبت کرده و اجازه واردات کاالهای لوکس و 

غیرضرور را به هیچ عنوان نمی دهد.

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت 
با اعالم اینکه ساالنه ۵.7 میلیارد دالر هزینه مرگ های 
زودرس منتســب به آلودگی هوا در کشــور است، از 
توجیه وزارتخانه های صمت و نفــت در زمینه ارتقای 
اســتانداردهای مرتبط با خودرو و سوخت، انتقاد کرد.
عباس شاهسونی امروز در جلسه کارگروه کاهش آلودگی 
هوای کشور که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار 
شــد، اظهار کرد: وزارت صنعت برای ارتقای استاندارد 
خودروها همیشــه بهانه نبود ســوخت مناسب برای 
استاندارد یورو پنج را می گیرد و وزارت نفت برای تولید 
سوخت بهتر نیز بهانه عدم ارتقای استاندارد خودروها 

را؛ در حقیقت این موضوع بازی با ســالمت مردم است 
و ســاالنه ۵.7 میلیارد دالر هزینه مرگ های زودرس 
منتسب به آلودگی هوا اســت.رئیس گروه سالمت هوا 
و تغییر اقلیم وزارت بهداشــت ادامه داد: ساالنه 46۸ 
هزار و 6۸2 ســال عمر هدر رفته از آلودگی هوا داریم و 
بررسی ها نشــان دادند که علت مرگ ها در 6.۵ درصد 
از سکته های قلبی، ۸ درصد از سکته های مغزی و 11 
درصد از سرطان های ریه، منتسب به آلودگی هوا است.
شاهسونی گفت: همچنین ســاالنه 11 هزار مرگ در 
کشور منتسب به آلودگی هوا ثبت می شود و ۸.9 درصد 

از مرگ های طبیعی نیز به علت آلودگی هوا رخ می دهد

سرمایه گذاران در شــرایطی در حال ارزیابی نگرانی از 
شیوع کرونا هســتند که به تازگی، این ویروس صدها 
نفر را در چیــن مبتال کــرده؛ اگرچه بازارهای آســیا 
توانستند اندکی رشــد کنند.به گزارش سی ان بی سی، 
سرمایه گذاران در شــرایطی در حال ارزیابی نگرانی از 
شیوع کرونا هستند که به تازگی، این ویروس صدها نفر 
را در چین مبتال کرده؛ اگرچه بازارهای آسیا توانستند 
اندکی رشد کنند. در عین حال، شاخص های سهام چین 
امروز توانستند از افت اولیه خود بازگردند.گسترده ترین 

شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام اس سی آی در خارج از 
ژاپن 0.73 درصد باال آمد، در حالی که شــاخص نیکی 
ژاپن توانست 0.7 درصد رشد کند.در بازار چین شاخص 
کامپوزیت شانگهای که در ساعات اولیه معامالت امروز 
در محدوده منفی قرار داشــت، توانست با جبران افت 
خود 0.2۸ درصد رشد کند.شــاخص هانگ سنگ در 
هنگ کنگ توانست پس از سقوط سنگین دیروز، امروز را 
با جهش 1.32 درصدی به پایان ببرد. کوسپی کره جنوبی 
1.23 درصــد جهش کرد و ای اس اکس اســترالیا 0.9 

درصد باال آمد.رودریگو کارتیل، استراتژیســت ارشــد 
تبــادالت خارجی در بانــک ملی اســترالیا، می گوید: 
حال وهــوای بازارها با نگرانی ســرمایه گذاران از اخبار 
گسترش ویروس مشــابه سار، منفی شــد.در بازار ارز 
شاخص دالر در برابر ارزهای مهم جهان تا 97.4 واحد 
پایین آمد اما توانست در 97.6۵ واحد تثبیت شود. در 
برابر ین ژاپن، دالر نرخ برابری خود را تا 110.03 واحد 
تقویت کرد.قیمت طال هم اندکی افت کرد و قیمت هر 

اونس طالی آمریکا به 1۵۵7.30 دالر رسید.

 معاون درآمد هــای مالیاتی ســازمان امــور مالیاتی 
کشــور با اشــاره بــه ابهامــات موجــود در خصوص 
تصمیم اخیر نمایندگان مجلس درباره مالیات ســفر 
اظهار کرد: از مســافران عــازم خارج از کشــور، تنها 
 وجوهی دریافت می شــود که پیشــتر هــم دریافت 

می شده است.
مالیات ســفر همان وجوه قانونی اســت که پیشــتر 
پرداخت می شــد . محمد مســیحی معاون ســازمان 
امور مالیاتی با اشــاره به ابهاماتی کــه پس از تصویب 

ماده 33 اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده توســط 
مجلــس مبنی بر عوارض خــروج از کشــور در اذهان 
عمومی شکل گرفته، اظهار داشــت: این مالیات همان 
وجوهی است که از گذشته از مســافران عازم خارج از 
 کشــور مطابق ماده 4۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده

 دریافت می شود.
او تأکیــد کرد: بنابرایــن مصوبه ای کــه اخیرا مجلس 
نهایی کرده اســت، همــان وجوهی اســت که مطابق 
روال قانونی قبل وصول می شد که البته معافیت هایی 

هم برای برخی اقشــار از جمله دانشــجویانی که برای 
تحصیل عازم خارج از کشــور هســتند، بیمارانی که 
جهت درمان به خارج از کشور سفر می کنند و همچنین 
 مســافرانی که در اربعین حسینی عازم عراق می شوند،

در نظر گرفته شده است.
مســیحی گفت: بدیهی است این برداشــت که عالوه 
بر وصــول وجوه قبلی بابــت خروج ازکشــور، مالیات 
 جدیدی بر ســفر های خارجی وضع شــده، برداشت 

ناصواب و کذب است.

بررســی جــداول مراکــز آمــار نشــان می دهد که 
نرخ تورم پنج قلــم از خوراکی ها کاهش یافته اســت 
 و در این بین گروه ســبزیجات بــا 4.2 درصد کاهش

 در صدر قرار دارند.
به گــزارش ایرنا، مرکــز آمــار در پایان هر مــاه نرخ 
 تــورم 12 قلم از خوراکی هــا و آشــامیدنی ها را اعالم 

می کند.
 بررســی جداول آماری نشــان می دهد که نرخ تورم 
ماهیانه خوراکی های و آشامیدنی ها 0.4 درصد نسبت 

به آذرماه کاهش یافته است.این در حالی است که نرخ 
تورم سالیانه خوراکی ها و آشامیدنی ها در دی ماه ۵2.4 

درصد است.
همچنیــن براســاس جــداول مراکز آمار، گوشــت 
قرمــز و گوشــت ماکیــان در دی مــاه 1.9 درصــد 
و گوشــت قرمــز و ســفید و فرآورده هــای آنهــا 
 1.۵ درصــد نســبت بــه آذرمــاه کاهــش یافتــه 

است.
نرخ تــورم میــوه و خشــکبار در دی ماه نســبت به 

 آذرماه ســه درصد افزایش قیمت داشــت. قند، شکر 
و شــیرینی ها در ایــن دوره 0.۸ درصــد، ماهی هــا 
و صــدف داران و شــیر، پنیــر و تخــم مــرغ 0.۸ 
 درصــد و روغن هــا و چربی هــا 0.2 درصــد افزایش

 قیمت داشتند.
اقــالم  بیــن  در  قیمــت  افزایــش  بیشــترین 
خوراکــی مربوط بــه میوه و خشــکبار بــوده که در 
 دی ماه نســبت بــه مــاه قبل ســه درصــد افزایش

 قیمت داشته است.

بانک های مرکزی جهان طال در ســال 2019، میزان 
ذخایر طالی خود را بــه رکورد 374.1 تن رســاندند 
کــه ایــن تغییــرات غیرمنتظــره، از نظر بســیاری 
از تحلیل گــران به عنــوان حرکتی بــرای حذف دالر 
در نظر گرفته می شــود.به گــزارش راشــاتودی، در 
۵0 ســال گذشــته بانک های مرکزی جهان، مقادیر 
عظیمی طال خریــداری می کردند تا اینکه در ســال 
2019 میــزان ذخایر طالی خود را بــه رکورد 374.1 
تن رساندند. این تغییرات غیرمنتظره از نظر بسیاری از 

 تحلیل گران به عنوان حرکتی برای کنار گذاشتن دالر
 در نظر گرفته می شــود. ایگون ون گرییرز، از صندوق 
ذخیــره طــالی »گلــد سویتســزرلند دات کام« در 
اظهارنظــر جالبی معتقد اســت همه کشــورها طال 
 نمی خرند، بلکه بیشتر از همه بانک های مرکزی شرقی 
در حال افزایش ذخایر طالی خود هستند.او می گوید: 
منظور من روسیه، چین، ترکیه، لهستان و مجارستان 
اســت.ون گرییرز ادامه داد: در این میان روسیه و چین 
کشــورهایی هســتند که واقعاً پیش بینــی می کنند 

چه اتفاقی در حال رخ دادن اســت؛ آنهــا می دانند که 
دالر ســقوط خواهد کرد.به اعتقاد گریــرز، چین که 
میزان ذخایــر واقعی طالی خود را منتشــر نمی کند، 
ممکن اســت 20 هزار تــن طال را در طــول یک دوره 
زمانــی طوالنی ذخیره کرده باشــد.او گفت: روســیه 
و چین متوجه شــده اند کــه روزهای دالر به شــماره 
افتاده اســت و من کاماًل بــا آنها موافق هســتم؛ پس 
 سقوط دالر باید در زمانی در ســال جاری اتفاق بیفتد

 و من معتقدم این  طور خواهد شد.

اقتصاد  جهانی  در  مسیر ثبات  موقت  و   رشد  مالیم

 ساالنه ۱۱ هزار نفر به خاطر آلودگی هوا  جان خود را از دست می دهندواردات غذای سگ و گربه ممنوع استشاخص بورس داوجونز بیش از ۱۰۰ واحد سقوط کرد

قیمت جهانی طال پایین آمد

جزئیات نرخ تورم اقالم خوراکی در دی ماهمالیات سفر همان عوارض خروج از کشور است

سقوط دالر امسال اتفاق خواهد افتاد
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روحانی در جلسه هیات دولت:

سرمقاله

يادداشت

 مسیر  اشتغال زایی 
را گم کرده ایم

قوانین دو پهلو در 
»یوتیوب« 

نامناسب بودن فضای کسب 
و کار یکی از ابرچالش های 
اقتصادی حال حاضر ایران 
اســت. با وجود اینکه قانون 
بهبود مستمر فضای کســب و کار در سال 91 در 

مجلس...

  وحید شقاقی، اقتصاددان

  عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی
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افزایش   معامالت  مسکن 
در  میان  التهابات

قاچاق میوه های 
 الکچری

  ۸۰۰  هزارتومانی

کارشناسان خواستار عدم دخالت دولت در تعیین نرخ سود هستند

سود   سپرده  بانکی  تغییر  نمی کند
صفحه2

صفحه3

ضرر   بیمـه ها    از کروکی های   تقلبی
هزینه   چاپ   قبوض کاغذی   صرف   نصب   دوربین های   راهنمایی   و   رانندگی   می شود

برگه   جریمه  رانندگی   از   اسفند    حذف   می شود

با وجود نگرانی های منطقــه ای که نیمه دی ماه به 
وجود آمد و می توانست تاثیراتی در رونق بازار مسکن 
ایجاد کند، آمار از افزایش 11 و 19 درصدی ماهانه 
معامالت ملک در شهر تهران و کل کشور حکایت 
دارد. دی امسال معامالت ملک در تهران و کل کشور 
به ترتیب 11 و 19 درصد نسبت به ماه قبل افزایش 
پیدا کرد. این در حالی است که پیش بینی می شد 
شــاهد افت موقت خرید و فروش مسکن باشیم. 
رشد نســبی قراردادهای خرید و فروش مسکن در 
حالی اتفاق افتاده که ماه قبل رشد ماهانه معامالت 
در تهران و کل کشور به ترتیب 12۸ و ۵2 درصد به 
ثبت رسید. آمار ساالنه نیز گویای افزایش 3۵ و12 
درصدی خرید و فروش ملک در تهران و ایران طی 

دی 139۸ نسبت...

موضــوع ورود میوه های الکچری بــا قیمت های 
نجومی به کشور این روزها بسیار داغ  است. در حالی 
که بسیاری از مردم توانایی خرید میوه های داخلی را 
ندارند گویا افرادی در قالب باندهای مشخص اقدام به 
واردات میوه های الکچری با قیمت های باورنکردنی 
می کنند که قیمت برخی از این میوه ها به ۸00 هزار 
تومان نیز می رسد. محمدرضا یزدانپرست مجری 
برنامه از من بپرس نیز طی یــک برنامه تلویزیونی 
در این رابطه گفت: طبق قانون، واردات این میوه ها 
ممنوع است. وی ادامه داد: این میوه ها به طور قطع با 

چمدان من و شمای مسافر...

مسدود شدن   صفحات   آی فیلم   از   سوی 
»یوتیوب«  ؛  نقض   مقررات   یا تحریم؟

فیلترینگ  زنجیره ای 



اقتصاد2
ایران وجهان

در جلسه هیات دولت:
قدرت اقتصادی بــدون قدرت 

سیاسی امکان پذیر نیست 
رئیس جمهور با تاکیــد بر اینکه امروز قدرت 
ملی باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه 
قرار بگیرد، اظهار داشت: قدرت ملی ترکیبی 
از قــدرت فرهنگــی، اقتصــادی، امنیتی و 
سیاسی است و این چهار قدرت باید در تعامل 
با یکدیگر قــرار بگیرند تا بتوانیم در مســیر 

درست حرکت کنیم.
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات 
دولت با اشــاره به خطبه هــای مقام معظم 
رهبری در نماز جمعه تهران و تاکید ایشــان 
بر مســاله قدرت ملی و توانمند شدن گفت: 
بزرگترین قدرتی که خداوند در کشور ما قرار 
داده است قدرت ملی و مردمی است و مردم 
ایران بزرگترین قدرت ما هستند و هیچ قدرتی 
باالتر از حضور، ایستادگی، فداکاری و اتحاد 

مردم نداریم.
رئیس جمهور خاطرنشــان کــرد: هر کجا با 
مشکل مواجه شدیم، با حضور ، اتحاد و وفاق 

مردم از این مشکالت عبور کردیم.
روحانی تقویت قدرت اقتصادی را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: اینکه امروز در سایه صادرات 
غیرنفتی درآمدهای کشورمان افزایش یافته 
و 20 میلیارد دالر صــادرات به بانک مرکزی 
و سامانه نیما واریز شــده، این نشان دهنده 
قدرت اقتصادی کشورمان در سایه صادرات 

غیرنفتی است.
روحانی با اشــاره بــه اینکه وقتــی از قدرت 
صادراتی برخوردار باشــیم بــه طور طبیعی 
تولید نیز افزایش پیدا می کند، اظهار داشت: 
اگر صادرات داشته باشیم تولیدات کشورمان 
می تواند حتی جمعیتی یــک میلیاردی را 
هم پوشــش دهد و حتی تولیدات خود را به 
کشــورهایی مانند هند، چین و کشــورهای 
همســایه و اطراف نیز صادر کنیــم اما اگر 
قدرت صادراتی نداشــته باشــیم در نهایت 
 شــاید بتوان صرفا نیازهای داخل کشــور را 

تامین کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه قدرت اقتصادی 
بدون قدرت سیاســی امکان پذیر نیســت، 
گفت: نمی توان با دنیا رابطه و تعامل نداشته 
باشــیم اما قدرت اقتصادی پیدا کنیم. بدون 
تردید اگر بخواهیم تولیداتمان  افزایش پیدا 
کند باید بازارهای دیگر را در اختیار داشــته 
باشیم و لذا در اقتصاد مقاومتی توجه به حوزه 
درون زا و برون زا مــورد تاکید قــرار گرفته 
 اســت اما ظاهرا عده ای برون گــرا را درون زا 

می خوانند.
روحانی اضافه کرد: بخــش بزرگی از مقوله 
اقتصــاد مقاومتی درباره صادرات اســت لذا 
باید صادرات و ارز داشته باشیم تا حوزه تولید 
پیشرفت کند. همچنین باید بتوانیم کاالهای 
مورد نیاز خود را وارد کنیم و در مقابل کاالهای 
تولید شــده را صادر کنیم. البته هر چقدر به 
سمت خودکفایی و خوداتکایی حرکت کنیم 
نشان دهنده توانمندی و هنرمان است اما در 
عین حال باید به سمت صادرات هم حرکت 

کنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: بــدون صادرات 
نمی توانیم رقابت و پیشــرفت علمی داشته 
باشیم و پیشــرفت علمی و فناورانه در سایه 

رقابت و حضور در بازارهای جهانی است.
روحانی گفت: اگر توان سیاسی نداشته باشیم 
حتی اگر بتوان قــدرت اقتصادی را در داخل 
ایجاد کرد و این ناممکن با عصای موســایی 
ممکن شــود، این قدرت در منطقه و جهان 

تاثیرگذار نخواهد بود.

خبر

با وجود نگرانی های منطقه ای 
که نیمه دی ماه به وجود آمد و 
می توانست تاثیراتی در رونق 
بازار مسکن ایجاد کند، آمار 
از افزایش ۱۱ و ۱۹ درصدی 
ماهانه معامالت ملک در شهر تهران و کل کشور حکایت 
دارد. دی امسال معامالت ملک در تهران و کل کشور به 
ترتیب ۱۱ و ۱۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد. 
این در حالی است که پیش بینی می شد شاهد افت موقت 
خرید و فروش مسکن باشیم. رشد نسبی قراردادهای 
خرید و فروش مسکن در حالی اتفاق افتاده که ماه قبل 
رشد ماهانه معامالت در تهران و کل کشور به ترتیب ۱2۸ 
و ۵2 درصد به ثبت رسید. آمار ساالنه نیز گویای افزایش 
۳۵ و۱2 درصدی خرید و فروش ملک در تهران و ایران 
طی دی ۱۳۹۸ نسبت به دی  ۱۳۹۷ است. بر اساس اعالم 
اتحادیه مشــاوران امالک تهران، دی  امسال بالغ بر ۱2 
هزار و ۴۸ قرارداد خرید و فروش ملک در پایتخت امضا 
شده که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۳۵ درصد رشد نشان می دهد. هم چنین دی ماه 

۱۳۹۸ در کل کشور ۵۶ هزار و ۳۹۳ مبایعه نامه امضا شده 
که نسبت به ۴۷ هزار و ۹۹ قرارداد خرید و فروش در ماه 
قبل ۱۹ درصد و نسبت به ۵0 هزار و ۱۵۸ معامله دی ماه  

۱۳۹۷ بالغ بر ۱2 درصد افزایش یافته است. درخصوص 
قراردادهای اجاره نیز در دی ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۳۹ 
اجاره نامه در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل و 

ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱ و هفت درصد کاهش 
نشان می دهد. در کل کشور هم ۴۴ هزار و ۵۱۵ قرارداد 
اجاره ملک در دی ماه ۱۳۹۸ امضا شده که نسبت به ماه 
قبل 2.۷ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
چهار درصد افزایش یافته است. بازار مسکن در شرایطی 
به رونق نسبی رسیده که نرخ ارز در هفته های اخیر ثبات 
داشته و تنش های منطقه ای نیز فروکش کرده است. با 
این حال گزارش هایی از افزایش قیمت های پیشنهادی 
مسکن در بعضی محله های نیمه شمالی تهران به گوش 
می رسد اما مشاوران امالک می گویند که خرید و فروش 
با نرخ های باال صورت نمی گیــرد و عمده معامالت در 
واحدهای زیرقیمت انجام می شود. ماه گذشته آمار بانک 
مرکزی از افزایش عجیب و غریب ۳۴ درصدی قیمت 
خانه آن هم طی یک ماه حکایت داشت. در کل تهران نیز 
طبق همین آمار قیمت ها ۸.۵ درصد افزایش پیدا کرد و 
از میانگین ۱2 میلیون و ۴۶0 هزار تومان در هر متر مربع 
در آبان ماه به متری ۱۳ میلیــون و ۵۳0 هزار تومان در 
آذرماه رسید. با این حال کارشناسان معتقدند این رشد 
قیمت ناشی از شوک افزایش قیمت بنزین بوده و ادامه 
نخواهد داشت. آمار قیمت دی ماه هنوز از سوی وزارت راه 

و شهرسازی و بانک مرکزی اعالم نشده است.

در دی امسال ثبت شد

افزایش معامالت مسکن در میان التهابات

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه دولت:
جعبه سیاه هواپیمای اوکراین در 

ایران خوانده می شود
وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت جعبه 
سیاه هواپیمای اوکراینی با یادآوری اینکه مسئول 
بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری است، 
اعالم کرد که آماده سازی سخت افزاری و نرم افزاری 
برای انجام این کار در حال انجام است. به گزارش 
ایسنا، محمد اسالمی در حاشیه جلسه  هیات دولت 
در جمع خبرنگاران درباره سفر اخیر خود به اوکراین 
اظهار کرد: در این سفر من حامل پیام تسلیت رئیس 
جمهور کشورمان به دولت و ملت اوکراین بودم و با 
رئیس جمهور، بخشی از کابینه، وزیر خارجه و حمل 
و نقل اوکراین دیدار داشــتم و آنها هم از همراهی 
ایران تشکر کردند. وزیر راه و شهرسازی  ادامه داد: در 
این سفر تاکید شد که روند بررسی سانحه به صورت 
مشارکتی و طبق دسیپلین مربوط به سوانح انجام 
شــود و نتایج نهایی آن نیز اطالع رسانی شود. این 
سفر بسیار سفر موثری بود این سانحه هم در دست 
بررسی دقیق است و نتایج آن اعالم می شود. وی در 
پاسخ به این پرسش که چه کسی مسئول بررسی 
جعبه سیاه هواپیما است خاطر نشان کرد: جعبه 
ســیاه جزو الیفنک اجزای بررسی سانحه است و 
سانحه هم در ایران رخ داده و مسئول بررسی سانحه 
سازمان هواپیمایی کشوری است و این کار در دست 
بررسی است و آماده سازی سخت افزار و نرم افزار 
آن در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی  ادامه 
داد: یک هیات بررسی سانحه برای بازبینی مدارک 
هواپیما به اوکراین سفر کرده است، بعد از بازگشت 
این هیات تیم مشترکی با اوکراین و تمامی اعضایی 
که طبق قوانین باید در بررسی سانحه شرکت کنند 
تشکیل می شود. ســازمان هواپیمایی ایران بعد از 
سانحه هم با شرکت بوئینگ و هم اوکراین تماس 
گرفته و آنها نیز برای همکاری اعالم آمادگی کرده و 
نمایندگان خود را فرستادند و طبق دسیپلیین کار در 
حال انجام است. اسالمی در پایان گفت: اگر  این تیم 
بررسی سانحه در بازگشایی و پردازش اطالعات  به  
مشکل بخورند ممکن است خودش تصمیم بگیرد 
چگونه از سایر کسانی که امکانات دارند کمک بگیرد.

در بازار سرمایه رخ داد
رشد ۵۲۰۲ واحدی شاخص بورس

شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهــران در پایان 
معامالت روز گذشته)چهارشــنبه 2 بهمن ۹۸( با 
جهش ۵202 واحدی روبرو شد. شاخص کل بورس 
که در  طی روزهای دوشنبه و سه شنبه روند کاهشی 
و تعدیل به خود گرفته بود، چهارشنبه آخرین روز 
کاری هفته، درصدد جبران برآمده و با جهش ۵202 
واحد به رقم ۴۱۱ هزار و 2۱۱ واحد رسید. شاخص 
کل با معیار هم وزن 2۴۳0 واحد رشد کرده و به رقم 
۱۳۱ هزار و ۸۵0 واحد رســید. ارزش روز بازار در 
بورس اوراق بهادار تهران به بیش از ۱۴۹۵ تریلیون 
تومان رسید، روز گذشته معامله گران بورس بیش 
از ۵.۱ میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 
۶۴۳ هزار نوبت معامله و به ارزش ۳۴۳۷ میلیارد 
تومان دادوستد کردند. نمادهای پربیننده بورس 
که مورد اقبال معامله گران قرار گرفته نماد بانک ها، 
خودروسازان و صنایع فلزی بودند. در پایان معامالت 
فرابورس نیز شاخص کل 2۹ واحد رشد کرده و به 
رقم ۵ هزار و 2۸۷ واحد رسید، ارزش بازار اول و دوم 
فرابورس ایران به بیش از ۳0۴ تریلیون تومان رسید.

واعظی:
 اگر پرونده ایران را به شورای امنیت 
ببرند، تصمیمات سخت تری می گیریم

رئیس دفتر رئیــس جمهوری با اســتناد به نامه 
اردیبهشت ماه روحانی به سران کشورهای اروپایی و 
موارد مطرح شده در آن ،تصریح کرد: تصمیم گیری 
درباره واکنش به مساله ارجاع پرونده ایران به شورای 

امنیت سازمان ملل از اختیارت دولت است.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ 
به پرسشی درباره مواضع ایران در شرایطی که پرونده 
کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده 
شود، اظهار کرد: در دولت راجع به این موضوع بحثی 
که منجر به مصوبه شود نداشتیم؛ چراکه این موضوع 
از اختیارات دولت است و قاعدتا جزو مباحثی است 
که باید جای دیگری درباره آن تصمیم گیری شود. 
وی افزود: در اردیبهشت ماه آقای رئیس جمهوری 
نامه ای به سران کشــورهای ۱+۴ نوشتند و در آن 
اعالم کردند که ما عالقمندیم در برجام بمانیم و به 
تعهدات خود عمل کنیم مشروط بر اینکه آنها هم 
در صورتی که می خواهند برجام را حفظ کنند به 
تعهدات خود پایبند باشند. مطرح شده بود که ممکن 
است برخی پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند که 
در آن نامه آقای روحانی اعالم کردند اگر این اتفاق 
بیفتد تصمیمات سخت تری را اتخاذ خواهیم کرد از 

جمله اینکه از برجام خارج شویم.

اخبار

»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران بار دیگر در صفحه توییتر خود 
به اقدام اخیر کشور های اروپایی در فعا ل سازی مکانیسم حل اختالف برجام 
واکنش نشــان داد. وزیر امور خارجه در صفحه توییتر خود نوشت: »برای 
گفتن آنچه که قبالً گفتم متأسفم: وقتی E۳ )آلمان، انگلیس و فرانسه( هفته 
گذشته باقیمانده های برجام را برای خودداری از )افزایش( تعرفه های )دولت( 
ترامپ )برای کاال های وارداتی اروپایی( فروختند، هشدار دادم که این امر تنها 
او )ترامپ( را حریص تر خواهد کرد )اشت های وی را بیشتر می کند(. بعد از 
فروختن شرافت و از دست دادن هرگونه پایه و اساس اخالقی و قانونی، یک 

تهدید دیگر در زمینه تعرفه مطرح شده است«.
ظریف سپس به اروپا توصیه کرد: »بهتر بود که اتحادیه اروپا عملکرد بهتری 

در زمینه اعمال و اجرای حاکمیت از خود نشان می داد«.
وزیر خارجه ایران به تهدیدات جدید »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 

در نشست ســاالنه مجمع جهانی اقتصاد در »داووس« اشاره کرده که به 
کشور های اروپایی هشدار داد که اگر توافقی با اروپایی ها صورت نگیرد، تعرفه 

بر واردات خودرو از اروپا به آمریکا گزینه خوبی است.
پیش از این نیز 2۶ دی ماه، ظریف در پیامی توییتری به اقدام ســه کشور 
اروپایی در فعالسازی مکانیسم حل اختالف برجام واکنش نشان داده بود 
و گفت: »تسلیم تأیید شــد. تروئیکای اروپا بقایای برجام را فروخت تا از 
تعرفه های جدید ترامپ جلوگیری کند. دوستان من این بی فایده است. شما 

فقط اشتهای او را بیشتر می کنید. قلدر دبیرستان خود را به خاطر دارید؟«
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران ســپس با انتقاد از ناتوانی اروپا در گرفتن 
تصمیم های مســتقل در خصوص برجام، تصریح کرد: »اگر می خواهید 
شــرافت خود را بفروشــید، بفرمائید. اما ظاهری اخالقی/قانونی به خود 
نگیرید. شما آن را ندارید«. ظریف در توییت جدید خود، امروز )چهارشنبه(، 

تصویری از گزارش روزنامه آمریکایی »واشنگتن پست« را با این عنوان منتشر 
کرد: »ترامپ اروپا را با تعرفه هایی جدید در داووس تهدید کرد و شکال با 
همپیمانان قدیمی آمریکا را افزایش داد«. اخیراً روزنامه واشنگتن پست 
گزارشــی منتشــر کرده بود که در آن توضیح داده بود که ترامپ به طور 
محرمانه به آلمان، انگلیس و فرانسه پیام ارسال و آن ها را تهدید کرده بود که 
در صورت خودداری از فعال کردن ساز و کار حل اختالفات در برجام، تعرفه 

2۵ درصدی بر خودرو های اروپایی وضع خواهد کرد.
تروئیکای اروپایی روز سه شنبه 2۴ دی ماه در اقدامی که آن را تالش برای 
حفظ برجام خواندند، با انتشار بیانیه ای، ساز و کار حل اختالف در چارچوب 
برجام را فعال کردند. این مکانیسم روندی است که در صورت طی کردن 
کامل مراحل، به بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران منتهی 

خواهد شد.

ظریف:

اکنون یک تهدید دیگر در زمینه تعرفه مطرح شده است
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کارشناسان نرخ سود بانکی باید در قالب بانکداری بدون 
ربا تعیین شــود که در این صورت دولت وارد موضوع 
تعیین نرخ سود نمی شود. تعیین نرخ سود باید به عهده 
بانک ها واگذار شود و بازدهی اقتصاد در جامعه نرخ سود 

را تعیین می کند.
طهماسب مظاهری در این باره به دولت توصیه کرد که 
این موضوع را در اختیار بانک مرکزی و بانک ها قرار دهد 

تا خودشان مدیریت کنند و دولت دخالت نکند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه وظیفه مهم و 
اصلی بانک مرکزی اعمال سیاست هایی برای کنترل 
تورم است و این موضوع را جزو اهداف اصلی خود قرار 
داده ایم، گفت: فکر می کنیم که اکنون وقت آن است که 

روی کنترل بازار پول تمرکز کنیم.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی گفت: با بیان اینکه 
تمام اقدامات در زمینه کنترل بازار پول، برای کنترل 
تورم است، اظهار کرد: هدف گذاری تورم برای ما بسیار 
مهم است. اکنون در تمام دنیا سیاست های پولی، کنترل 
نقدینگی و تورم خود را از طریق عملیات بازار باز انجام 
می دهند و این بازار بسیار مهمی در ساختار بانک های 

مرکزی دنیا است.
وی افزود: وقتــی که با توجه به عوامــل و متغیرهای 
اقتصادی یک تورم انتزاعــی را پیش بینی می کنیم؛ 
یعنی در واقع بانک مرکزی باید سود کوتاه مدت بانکی 
را طوری تنظیــم کند که از آن طریق ســود بانکی و 
تورم را جهت دهد. اگر مــا بتوانیم هدفی را برای تورم 
انتزاعی تدوین کنیم، از طریق خرید و فروش کل اوراق 
خزانه داری کشور که در تمام دنیا رایج است، می توانیم 
بر بازار پول تاثیر بگذاریم. همتی با بیان اینکه سیاست 
بازار باز به یکســری ابزار برای عملیاتی  شدن احتیاج 
دارد، گفت: یکی از این ابزار این اســت که بازار اوراق 
کم عمق نباشد که اکنون بازار اوراق کم عمق است و 
در این زمینه باید کمک کنیم تا عمق بیشــتری پیدا 
کند. عمده بدهی های دولت، بدهی های قابل نقد شدن 
نیست، یعنی به صورت اوراق نیست. درحالیکه در دنیا 
این بدهی ها به صورت  اوراق وارد بازار سرمایه می شود.

کنترل نقدینگی بانک ها از طریق بازار باز
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید بتواند از طریق این بازار 
باز، نقدینگی بانک ها را کنترل کند. مواقعی که بانک ها 
نیاز به نقدینگی باال دارند، ســود بانکی افزایش پیدا 
می کند که ما از طریق افزایش سود بین بانکی، متوجه 
این می شویم که نرخ ها در بازار پول باال می رود که در این 

مواقع ما با خرید اوراق و تزریق پول مداخله می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگــر از ابزار مورد نیاز 
سیاست بازار باز را خارج کردن بانک ها از ناترازی دانست 
و تصریح کرد: از طریق خرید و فروش اوراق ما می توانیم، 
با تعیین کردن یک کانال نرخ سود که یک حاشیه باال و 
پایین دارد، به بازار جهت گیری بدهیم و این ابزار مهم در 
تمام دنیا استفاده می شود. تقریبا بیش از یکسال است 
که در این زمینه داریم کار می کنیم. بانک مرکزی زمان 
زیادی است که خرید و فروش اوراق نداشته و ما در این 
زمینه مصوبات شورای فقهی، شورای عالی هماهنگی 

اقتصادی، مجلس شورای پول و اعتبار را گرفتیم.
وی ادامه ادامه داد: همکاران را به کشورهایی که این 
سیاست را اجرا کرده و بر آن مسلط هستند، فرستادیم 
تا دوره آموزشی ببینند. همتی در پاسخ به اینکه آیا نرخ 
سود سپرده با اجرای عملیات بازار باز تغییر می کند، 
گفت: خیر، نرخ سود ســپرده اکنون به تعادل رسیده 
است. ســود بین بانکی ما حدود ۱۸.۵ درصد است و 
در سال گذشته این روند نزدیک به 2۳ درصد بوده که 
اکنون با دو واحد درصد کاهش مواجه شده است. اکنون 

در بانک ها باالی 20 درصد سود وجود ندارد.  
 وی با بیان اینکه چهارشنبه اولین حراج اوراق را داشتیم، 
اظهار کرد: فعال عملیات بازار باز را تمرین می کنیم و 
به تدریج بازار هم در این زمینه آگاهی پیدا می کند و 
اوراقی هم که در بودجه ســال آینده پیش بینی شده 

به بازار عرضه می شــود. یکی از تاثیرات بانک مرکزی 
این است که نرخ این اوراق بی جهت باال نرود. اکنون 
میانگین اوراق دولت بین 2۱ تا ۵/2۱ درصد است که 
این موضوع بسیار خوب است.  رئیس کل بانک مرکزی 
ادامه داد: در دی ماه گذشته تورم ماهانه به 0.۸ درصد 
رسید. ما جدی سر این قضیه هستیم که عملیات بازار 
باز به دلیل کسری بودجه ۱۳۹۹، محلی برای استقراض 
و افزایش نقدینگی نشــود. اگر اکنون در اوج فشــار 
اقتصادی، رشد نقدینگی را نگاه کنید نقدینگی را در 

میانگین یک دهه گذشته نگه داشته ایم.

قول همتی به فعاالن اقتصادی برای ثبات نرخ ارز 
رئیس کل بانک مرکزی درباره ثبــات بازار ارز و پیش 
بینی پذیر بودن بازار ارز در آینده، خاطر نشان کرد: این 
ثباتی که اکنون در بازار ارز وجود دارد ناشی از یکسری 
اقدامات پیچیده بوده اســت. خوشبختانه توانستیم 
تجارت خارجی را به یک ثبات برســانیم و در ۹ ماهه 
امسال معادل ۳۱ میلیارد و ۹00 میلیون دالر صادرات 
و ۳۱ میلیارد و ۸00 میلیون دالر واردات داشته ایم که 
یعنی معادل ۱00 میلیون دالر مازاد تجاری داشته ایم 
که این فوق العاده اســت. با همه مشکالت اقتصادی 
توانستیم این اقدام را انجام دهیم که این یک پیروزی 

بزرگ برای کشور است.
همتی گفت: این قــول را به فعاالن اقتصادی می دهم 
که ثبات نرخ ارز از نرخ ارز برای ما مهم تر است و نرخ ارز 
کنونی ما از ارزش ذاتی آن کمتر است. من هیچ موقع 
ثبات را فدای این نمی کنم که فشــار بیاوریم و نرخ را 
دچار نوسان کنیم که این موضوع موجب لطمه زدن به 
تولید، گرفتاری مردم و تحت فشار قرار گرفتن فعاالن 
اقتصادی می شــود. هدف ما پیش  بینی پذیر کردن 
اقتصاد است و عملیاتی شدن بازار باز در جهت پیش 

بینی پذیر کردن بازار پول است که وظیفه بانک مرکزی 
در این زمینه این است که متغیرهای کالن اقتصادی را 

برای خروج از رکود و رشد پیش بینی پذیر کند.

قدرت خرید را احیا می کنیم
وی درباره قدرت خرید مردم، اظهار کرد:  وقتی ارزش 
پول ملی چند برابر پایین آمد قدرت خرید مردم هم 
کاهش پیدا کرد. ما زمان می خواهیم تا این را احیا کنیم. 
به تدریج کاری کنیم که با رشد اقتصادی از رکود تورمی 
خارج شویم و به سمت نرخ تورم کمتر حرکت کنیم. باید 
مدیریت کنیم تا وضعیت کشور بدتر نشود. ما در شرایط 
ایده آل نیستیم. باید به اقتصاد مهلت بدهیم تا خودش 
را احیا کند. تمام تالش دولت در این زمینه این است که 

به دهک های پایین درآمد کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ رشــد گفت: نرخ 
رشد نفت که منفی است اما نرخ رشد غیر نفتی مثبت 
0.۵ درصد است که این میزان کم است. صنعت، معدن، 
کشاورزی نرخ رشد مثبتی دارند اما در بخش خدمات 
مقداری رشد منفی است. خیلی امیدوار هستم که تا 
پایان سال این نرخ رشد منفی محصوالت غیرنفتی، 
بیشتر شود. من هم مانند شــما نگران محقق شدن 

بودجه هستم تا در 

کارهای واجب تر از واردات خودرو داریم؛ به 
خودرو ارز نمی دهیم

وی تاکید کرد که بانک مرکــزی اصاًل به خودروهای 
وارداتی ارز نخواهد داد و افزود: برخی یاد گرفته اند که 
خودرو وارد می کنند و در گمرک نگه می دارند تا بعد 
از چند ماه اجازه ترخیص را بگیرند؛ ولی بانک مرکزی 

دیگر ارزی را برای ورود ماشین اختصاص نخواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی به مقــررات وارات خودرو در 
مرداد سال ۹۷ اشاره و تصریح کرد: اگر خارج از ضوابط 
واردات خودرو صورت گیرد من به عنوان مسئول بانک 
مرکزی با این واردات مخالفت خواهم کرد و ارز آن را 

تامین نمی کنم.

نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در صورتی 
که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ارز ۴200 تومانی به نرخ 
سامانه نیما تغییر یابد، درآمد دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش 

می یابد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی در خصوص 
اصالح نرخ ارز مبنای محاســبه حقوق ورودی، اعالم کرد: در الیحه 
بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴200 تومان به عنوان 
مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم درآمد مالیاتی دولت از این محل 20 

هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
در حالی که نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی نشان می دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق 
ورودی به نرخ ارز نیما )به طور متوسط ۱۱هزار توماتن( تغییر یابد، 
درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان 
افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر در نظر گرفتن ارز ۴200 تومانی 
برای محاسبه حقوق ورودی، عالوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ موثر 
حقوق ورودی را نیز کاهش می دهد و در نتیجه نرخ حمایت موثر از 

کاالی داخلی برابر کاالی وارداتی نیز به طور عملی کاهش می شود.

در ادامه این گزارش آمده اســت: انتظار می رود این افزایش نرخ ارز 
حقوق ورودی منجر به افزایش قیمت برخی کاالها و در نتیجه بروز آثار 
محدود تورمی و رکودی شود که دولت می تواند با کاهش نرخ تعرفه 
کاالهای مورد دغدغه این آثار را کاهش دهد. نتایج برآوردها نشــان 
می دهد در صورتی که نرخ تعرفه ورودی به نصف کاهش یابد، درآمد 

دولت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
بر این اساس، مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده است که نرخ 
ارز مبنای محاســبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد. هر 
چند دولت می تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را براساس نرخ ارز 
تخصیص داده شده به گروه های کاالیی )نیمایی یا ترجیحی( تعیین 
کند، با وجود این پیشنهاد می شود برای تمامی کاالها اعم از کاالهای 
اساسی یا سایر کاالها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر 
یابد و نگرانی های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ 
تعرفه کاالها مرتفع شود. در این راستا پیشنهاد می شود کمیسیون 

ماده )۱( وزارت صمت با مدنظر قراردادن اولویت های تولیدی و سهم 
کاالهای وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصالح تعرفه ها اقدام 

کند. 

متوسط افزایش قیمت کاالهای وارداتی با اصالح نرخ ارز، 
»به مراتب کمتر از ۱۱ درصد« است

در بخش جمع بندی و پیشــنهادها گزارش این مرکز پژوهشــی با 
تاکید بر اینکه از ابتدای ســال ۱۳۹۷ و اعــالم تخصیص ارز ۴200 
تومانی به کاالها، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ۴200 تومان 
لحاظ می گردد، آمده است: این درحالی اســت که بخش زیادی از 
کاالها هم اکنون با نرخ نیمایی وارد می شــوند و به طور منطقی باید 
این نرخ مبنای محاســبه حقوق ورودی قرار گیرد. وجود نرخ های 
چندگانه و هدررفت منابع دولت درنتیجه اختصاص ارز با نرخ ۴200 
 تومان به ازای هر دالر، باعث شده اســت تا حذف ارز ۴200 تومانی 

اجتناب ناپذیر باشد و انتظار می رود که این اتفاق در آینده رخ دهد. 
باوجود این تداوم روند محاسبه حقوق ورودی برمبنای نرخ ارز ۴200 
تومانی باعث شده است تا درآمدی که می توانست نصیب دولت شود و 
درنتیجه از طریق باز توزیع آن، در اختیار مردم قرار گیرد، درحال حاضر 
در بین واردکنندگان توزیع شود. ضمن آنکه ایجاد کسری بودجه و 
مالیات تورمی ناشی از پولی شدن کسری بودجه، مردم را تحت فشار 
قرار خواهد داد. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشــان 
می دهد در صورتیکه نرخ ارز مبنای محاســبه حقوق ورودی به نرخ 
ارز نیما تغییر یابد، درآمد دولت در سناریوهای مختلف بین ۷ تا ۳۵ 
هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. همچنین بررسی های مرکز 
پژوهش های مجلس نشان می دهد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه 
حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی، منجر به افزایش متوســط قیمت 
کاالهای وارداتی تا حداکثر ۱۱ درصد خواهد شد. البته با توجه به اینکه 
قیمت کنونی بسیاری از کاالهای وارداتی در بازار از قیمتی که برمبنای 
محاسبه حقوق ورودی با نرخ ارز نیمایی برآورد می شود بیشتر است، 
لذا متوسط افزایش قیمت کاالهای وارداتی ناشی از این سیاست، به 

مراتب کمتر از ۱۱ درصد خواهد بود.

کارشناسان خواستار عدم دخالت دولت در تعیین نرخ سود هستند

نرخ  سود سپرده  تغییر  نمی کند

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد

منافع تغییر نرخ حقوق ورودی از دالر ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت دالر، یورو و ارز مسافرتی
روز چهارشنبه قیمت یورو و دالر در صرافی های مجاز کاهش یافت و ارز مسافرتی نیز ۱۴ هزار و ۹۵۰ تومان قیمت گذاری شد. بانک ها روز چهارشنبه )۲۲ تیر( قیمت دالر را نسبت به 
هفته گذشته کاهش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دالر در بانک ها که چهارشنبه گذشته ۱۲ هزار و ۳۸۲ تومان بود، روز چهارشنبه ۱۲ هزار و ۳۳۳ تومان خریداری شد. شعب ارزی 

بانک ها روز چهارشنبه هر یورو را ۱۳ هزار و ۹۰۶ تومان می خرند که قیمت این ارز اندکی افزایش قیمت داشته است. هر پوند انگلیس نیز روز چهارشنبه در شعب ارزی بانک ها به قیمت 
۱۵ هزار و ۵۲۴ تومان خریداری می شود.
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موضوع ورود میوه های الکچــری با قیمت های 
نجومی به کشور این روزها بسیار داغ  است. در حالی 
که بسیاری از مردم توانایی خرید میوه های داخلی 
را ندارند گویا افرادی در قالب باندهای مشــخص 
اقدام به واردات میوه های الکچری با قیمت های 
باورنکردنی می کنند که قیمت برخی از این میوه ها به 800 هزار تومان نیز 
می رسد. محمدرضا یزدانپرست مجری برنامه از من بپرس نیز طی یک برنامه 
تلویزیونی در این رابطه گفت: طبق قانون، واردات این میوه ها ممنوع است. وی 
ادامه داد: این میوه ها به طور قطع با چمدان من و شمای مسافر که نمی آید. 
کانتینر کانتینر جلوی چشم آقایان، »قاچاق« می شود. آن وقت بسیاری از 

مردم، لنگ یک کیلو خیار و گوجه و چندتا تخم مرغ هستند. 
این روزها خرید و فروش میوه های ممنوعه حسابی داغ شده است، در حالیکه 
طی ماه های اخیر کمتر خبری از این میوه ها به گوش می رسید. با وجود ۴ 
فصل بودن اقلیم و تنوع تولید میوه در کشور هر از گاهی سروکله میوه های 
فرنگی در پیشخوان مغازه ها و فروشگاه های اینترنتی پیدا می شود که اگر 
مسئوالن امر تدابیری برای رفع این معضل به کار نگیرند، ادامه این روند به 
قیمت نابودی تولید داخل تمام می شود. با توجه به آنکه واردات میوه به جز 
میوه های گرمسیری اعم از موز، آناناس، نارگیل و انبه قاچاق تلقی می شود و 
خرید و فروش آن در فضای مجازی به طور کلی ممنوع است، اما این موضوع در 

سایه کمبود نظارت دستگاه های متولی در حال انجام است که در سال حمایت 
از تولید داخل باید به این موضوعات توجه بیشتری شود.

مجتبی شــادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهــران در واکنش به توزیع 
میوه های الکچری فرنگی در مغازه های شمال شهر، سایت های خرید و فروش  
و فروشگاه های زنجیره ای اظهار کرد: با وجود شرایط اقلیمی و تنوع تولید در 
تمامی فصول و جایگاه باالی ایران در تولید محصوالت زراعی و باغی جای این 
سوال مطرح است که چطور  سر و کله میوه های فرنگی در مغازه های سطح 
شهر پیدا می شود. نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران افزود: با وجود شرایط 
مساعد اقلیمی در برخی از سال ها همچون امسال تولید محصوالت باغی و 
جالیزی بیش از نیاز کشور است که این امر زمینه را برای اُفت شدید قیمت در 
بازار فراهم می کند و کار را به جایی می رساند که حتی کشاورز و باغ دار رغبتی 

به جمع آوری محصول ندارد که حال توزیع میوه های لوکس فرنگی می تواند 
زمینه را برای نابودی تولید داخل فراهم کند.

او ادامه داد: علی رغم آنکه هیچ مزیتی در توزیع میوه های خارجی با اسم های 
عجیب و غریب نمی بینیم، اما هرازگاهی توزیع این میوه ها در بازار رنگ و بوی 
جدی به خود می گیرد از این رو انتظار می رود دستگاه های ذی ربط با اعمال 
نظارت های بیشتر در سطح بازار از سودجویی متخلفان جلوگیری کنند تا 
خدشه ای به تولید داخل وارد نشود.  به گفته این مقام مسئول در شرایط فعلی 
که بسیاری از خانوار ها توان خرید میوه های داخلی با قیمت مناسب را ندارند، 
اما در فروشگاه های زنجیره ای و مغازه های شمال شهر مشاهده می کنیم که 
میوه های الکچری با قیمت های سرسام آور در حال عرضه است. شادلو درباره 
اینکه امکان قاچاق میوه های الکچری از طریق مسیر های کوله بری و... به 
داخل کشور وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به کیفیت باالی میوه های فرنگی 
می توان گفت که این امر به قاچاق مسافری و مسیر های کوله بری محدود 
نیست و تنها این میوه ها از طریق حمل و نقل های تخصصی از نقاط دور دست 
به داخل کشور آورده شدند. این قضایا باید توسط مسئوالن ذی ربط ردیابی 
شود چرا که در صورت قاچاق این میوه ها از طریق مسیر های کوله بری کیفیت 

نباید آنقدر باال باشد.
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که کیفیت باالی میوه های ممنوعه نشان 
می دهد که واردات آنها از مسیرهای کوله بری و قاچاق صورت نگرفته و از آنجا 
که عمده میوه های قاچاق مربوط به نیم کره جنوبی است، به نظر می رسد این 
میوه ها از طریق هواپیما به کشور وارد شدند که با این وجود مسئوالن امر باید 

پاسخگو باشند تا با ورود آفات و بیماری ها تولید داخل آسیب نبیند.

میوه های الكچری كانتینر كانتینر از مبادی رسمی وارد كشور می شوند

قاچاق میوه های الکچری   ۸۰۰  هزارتومانی
واردات میوه های قاچاق با هواپیما به كشور                                                                     بسیاری از خانوار ها توان خرید میوه های داخلی با قیمت مناسب را ندارند

تقاضایمشتریانایرانیوخارجیبرایخریدمیوهها
اسدا...کارگر،رئیساتحادیهفروشندگانمیوهوسبزی

 موضوع واردات و فروش میوه های الکچری به در کشــور مدت هاست ادامه دارد و باید از دستگاه های نظارتی این ســوال را پرسید که این میوه ها چگونه وارد کشور شده و در فروشــگاه ها به فروش می رسند. در قوانین واردات میوه 
ممنوعیت هایی برای واردات این اقالم وجود دارد که باید واردکنندگان آن را رعایت کنند. در حال حاضر به دلیل صعف نظارت ها و بازرسی ها شاهد افزایش ورود این اقالم به کشور هستیم. کانتینرهایی که این میوه ها را بار زده اند به آسانی 
وارد کشور می شوند وتوزیع آنها به دلیل عدم نظارت به سهولت انجام می شود. در شرایطی قرار داریم که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و مت مسئوالن باید تالش کنیم تا شرایط قیمتی بهتری را برای مردم فراهم کنیم تا تمام خانوارها 
بتوانند به میوه دسترسی داشتخ باشند. بنابراین این درست نیست که میوه هایی با این عناوین و قیمت ها وارد کشور شود و به فروش برسد. در حال حاضر واردات هر گونه میوه به جز ۴ قلم موز، آناناس، انبه و نارگیل به کشور ممنوع است و در 
صورت ورود قاچاق تلقی می شود. هم چنین خرید و فروش میوه های قاچاق در فضای مجازی تخلف است. اما متاسفانه واردات میوه به کشور وجود دارد و میوه های الکچری در فروشگاه ها به فروش می رسد. قیمت برخی از این میوه ها به 
800 هزار تومان نیز می رسد و چطور ممکن است به صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشند.  بنابراین توزیع میوه ها الکچری در مغازه های سطح شهر تنها اصول و عقاید کارشناسی را زیر سوال می برد. مگر امکان دارد دستگاه های نظارتی 
نتوانند این مسائل را رصد و ارزیابی کنند و با متخلفان امر برخورد کنند تا در سال رونق تولید، تولید کاال های داخل با مشکل مواجه نشود. هم چنین با توجه به فراوانی تولید و رشد چند برابری محصوالت باغی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
نیازی به واردات نداریم و با فروش میوه های قاچاق در صورت رویت از سوی اعضای مربوط برخورد می شود. فروشندگان در صورت فروش میوه هایی که در فهرست میوه های قاچاق قرار دارد مشمول جریمه می شوند اما در بسیاری موارد 

مشاهده شده است که دوباره اقدام به فروش این میوه ها می کنند. دلیل اصلی هم به تقاضای مشتریان ایرانی و خارجی برای خرید این میوه ها بر می گردد.

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

رئیس هیئت عامل ایمیدرو از صادرات فوالد تولیدی 
شرکت های داخلی به ۱۲0 کشور جهان خبرداد و 
گفت: پیش بینی می شود امسال ۱۱ میلیون فوالد 
از کشور صادر شود.خداداد غریب پور با بیان این که 
ایران به ۱۲0 کشور جهان فوالد صادر می کند افزود: 
هم اکنون بیش از دو هزار بازرگان در این زمینه فعالیت 
می کنند.وی اظهارداشت: امسال در بخش فوالد به 
37 میلیون تن ظرفیت و تولید بــاالی ۲6 میلیون 
تن، در بخش کنسانتره به 58 میلیون تن ظرفیت و 
تولید ۴8 میلیون تن و در بخش گندله به ظرفیت 53 
میلیون تن و تولید ۴۲ میلیون تن در کشورخواهیم 
رسید. رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: بدون 
شک کشــور به ظرفیت 55 میلیون تن تولید فوالد 
مورد پیش بینی در سال ۱۴0۴ خواهد رسید و شکی 

در این قضیه نیست.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه در حال حاضر کشور 
با مازاد تولیــد در زمینه فوالد مواجه اســت، افزود: 
هم اکنون ۱0 تا ۱۲ میلیون تن فــوالد تولیدی در 
داخل کشــور مصرف و بقیه صادر می شود. غریب 
پور اظهارداشت: پیش بینی امسال اینکه ۱۱ میلیون 
فوالد از کشور صادر شود. وی ادامه داد: تحریم ها برای 
صنعت فوالد ایران تازگی ندارد چرا که این صنعت 
از نوامبر ۲0۱9 تاکنون چهار بار تحریم شده است.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: وزارت خزانه 
داری آمریکا به تازگی تحریم هایی علیه صنایع آهن و 
فوالد ایران اعمال کرده که البته تازگی ندارد اما قدری 
پیچیده تر شده یعنی اسم ۲0 شرکت را هم آورده اند.

وی افزود: بطورکلی با توجه به تجربیاتی که کسب 
شده از این تحریم ها هم به حول قوه الهی رد خواهیم 
شد.غریب پور اظهارداشت: آسیب پذیری این حوزه 
بواسطه تنوع تجار و مقاصد صادراتی بسیار کم است.

وی ادامه داد: بطورکلی ۲0 شرکتی که آمریکا تحریم 
کرده از شــرکت های بزرگ در حوزه صنعت فوالد 
کشور هســتند.رئیس هیئت عامل سازمان توسعه 
و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 

گفت: ارزش دارایی این شرکت ها ۲80 هزارمیلیارد 
تومان )۲8 میلیارد یورو( است. وی افزود: برای مثال 
شرکت فوالد مبارکه با 9,5 میلیون تن ظرفیت تولید و 
فوالد خوزستان با بیش ازسه میلیون تن فوالد در سال 
متاسفانه تحریم شده اند. غریب پور تصریح کرد: طی 
هفته گذشته در بحث بومی سازی 500 میلیون یورو 
تفاهم نامه بین شرکت های فوالدی و تامین کنندگان 
قطعات در این حوزه مبادله شده است.وی ادامه داد: 
شرکت های فوالدی کشــور اغلب مقیاس بزرگ و 
به تدریج صاحب دانش فنی هم خواهند شد.رئیس 
هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: برای مثال فوالد مبارکه 
تاکنون چهار هزار قطعه بــه ارزش پنج هزار و 500 

میلیارد تومان را بومی سازی کرده است.
وی افزود: راهی جزء رفتن به سمت بومی سازی دانش 
و تامین قطعات مورد نیاز صنعت فوالد در کشور وجود 
نداردو خوشــبختانه حرکت به این سمت با سرعت 
هرچه تمامتر آغاز شده است.غریب پور اظهارداشت: 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه 
ها، مراکز علمی و تحقیقاتی همه و همه در این زمینه 
یاریگر صنعت فوالد کشور هستند. وی اضافه کرد: 
صنعت با توجه به سیاســت گذاری های مناسب و 
برنامه ریزی های خوب مســیر را بصورت هموار به 
سمت جلو در حال حرکت است.رئیس هیئت عامل 
سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( اذعان داشت: شرکت فوالد مبارکه 
برای نخســتین بار به ارزش 300 میلیون یورو برای 
تولید ورق های مخصوص حمل نفت و گاز با وزارت 
نفت در حال انعقاد است. وی در ادامه ضمن اشاره به 
استراتژیک بودن صنعت فوالد برای کشوربیان داشت: 
فوالد جزو افتخارات ایران است که از ماه نوامبر سال 
گذشته تاکنون درتحریم بوده و به تازگی هم مورد 
تحریم قرارگرفته و این به معنای عملکرد خوب بخش 
فوالد است. غریب پور یادآورشد: صنعت فوالد از جمله 
صنایع کلیدی و سرانه مصرف فوالد به عنوان شاخصی 
از توسعه یافتگی محسوب می شود و نقش بسزایی در 

رشد و توسعه صنعتی کشورها دارد.

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی ۴7 درصد زنان فعال در حوزه مشــاغل خانگی 
را زنان سرپرست خانوار ذکر کرد و گفت: از سال ۱395 
تا ۱398 بیش از ۲۴0 هزار مجوز مشاغل خانگی صادر 
شده و به ۱۲3 هزار نفر تسهیالت پرداخت شده است.

مهناز امامــدادی اظهار کرد: مشــاغل خانگی یکی از 
بهترین راهکارهای ایجاد اشتغال برای جویندگان کار به 
شمار می رود و همه کشورها از این فرصت به نحو شایسته 
استفاده کرده اند. وی ادامه داد: در راستای ایجاد و حمایت 
از مشاغل خانگی، توسعه رشته های نوین را در دستور 
کار قرار داده  و تالش کردیم در حوزه مشــاغل خانگی 
نگاه جدیدی به رشته های قدیمی و توسعه رشته های 
جدیدتر داشته باشیم.امامدادی از صدور بیش از ۲۴0 
هزار مجوز مشاغل خانگی طی سالهای ۱395 تا ۱398 

و پرداخت تسهیالت به ۱۲3 هزار نفر خبر داد.
به گفته رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از 
مشاغل خانگی، 8۲ درصد متقاضیان وام اشتغال خانگی 

زنان هستند که ۴7 درصد آنها  را زنان سرپرست خانواده 
تشکیل می دهند.وی با اشــاره به اجرای طرح الگوی 
نوین توسعه مشاغل خانگی اظهار کرد: هدف از اجرای 
این طرح، شناســایی ظرفیتها و مزیتهای این حوزه، 
توانمندسازی فعاالن مشاغل خانگی و اتصال به بازار کار 
است.این طرح از طریق هدایت و مشاوره و استعدادیابی 
موجب توانمندسازی متقاضیان مشاغل خانگی می شود. 
امامدادی تصریح کرد:با توجه به آسیب شناسی که در 
حوزه مشاغل خانگی طی سالهای گذشته صورت گرفته، 
سیاست وزارت کار به سمت و سوی اجرای طرح الگوی 
نوین توسعه مشاغل خانگی در کشور معطوف شده است.

وی استاندارد سازی در حوزه مشاغل خانگی به منظور 
ارزیابی محصوالت،نظارت میدانی بر طرح ها، ساماندهی 
و ارزیابی مستمر،توســعه بازارهای فروش محصوالت 
خانگی و برگزاری حدود 800 بازار را از جمله اقدامات 
صورت گرفته در راستای توســعه و حمایت از مشاغل 

خانگی عنوان کرد.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت 
صمت از تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور در سه بخش 
اصلی خبرداد و گفت: این سند در جلسه هفته گذشته 
ستاد تنظیم بازار ارائه و در حال اعمال آخرین اصالحات 
برای ابالغ اســت. مرجان فقیه نصیــری درخصوص 
سند نقشه راه تنظیم بازار اظهار داشت: با از سرگیری 
تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران از ســال قبل و 
تشدید آن در ســال جاری و نیز هدف قرار گرفتن دو 
بخش کلیدی معیشت و تولید در جامعه، تنظیم بازار به 
یکی از مطالبات عمومی مردم و سیاست گذاران تبدیل 
شده تا بتوان آثار ســوء تحوالت اقتصادی و سیاسی 
و پیامدهای اجتماعی آن را در حوزه  های معیشــتی 
و تولیدی مدیریت کرد. رئیس موسســه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه تنظیم بازار همواره در دستور کار دولت 
قرار داشته، گفت: پس از تمرکز اختیارات، وظایف و امور 
مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی و اقدامات تنظیم 
بازاری در حوزه  بازرگانی وزارت صمت و بنا بر تأکید مقام 
معظم رهبری و شورای عالی هماهنگی سران قوا در 
تابستان سال جاری، موضوع تدوین نقشه راه تنظیم بازار 
کشور با توجه به اقتضائات وضعیت سخت کنونی در 

دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. وی ادامه داد: سعی 
داشتیم از این طریق، از یک سو درک مشترکی را میان 
همه دست اندرکاران تنظیم بازار کشور ایجاد کنیم و از 
سوی دیگر، با همراه کردن تمامی دستگاه ها در اجرای 
سیاست  ها و برنامه های نقشه راه، بهبود معیشت مردم و 
رونق تولید داخل را پیگیری کرد. فقیه نصیری تصریح 
کرد: بر این اساس، فرآیند تدوین سند نقشه راه تنظیم 
بازار کشور در ۴ ماه اخیر به صورت مستمر انجام شده و 
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ضمن تشکیل 
کمیته کارشناسی و بهره گیری از ظرفیتهای کارشناسی 
و اجرایی در کشور و برگزاری جلسات کارشناسی، پیش 
نویس اولیه سند نقشه راه تنظیم بازار کشور را با تکیه  بر 
مباحث نظری، آسیب  شناسی تنظیم بازار و بهره گیری 

از یافته های کشورهای منتخب تدوین کرده است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت 
بازرگانی افزود: با توجه به اینکه تنظیم بازار، ماهیتی 
فرابخشی و پیچیده است، برای نهایی  شدن این سند 
، پیش نویس اولیه برای نظرخواهی به دســتگاه های 
ذیربط دولتی، تشــکل های اقتصــادی غیردولتی و 
خبرگان ارســال و هم زمان این مؤسسه نظرات آن را 

دریافت و در سند اعمال کرده است. 

سخنگوی گمرک ایران گفت: هم اکنون ۲۴5 هزار 
تن برنج در گمرکات وجود دارد که مجوز ترخیص 
برای بخش اعظم آن، صادر شده و فقط 5۱ هزار 
تن از این کاال، در حال سیر مراحل ترخیص است. 
سیدروح اهلل لطیفی درباره زمان ترخیص برنج های 
دپو شده در گمرکات کشور، اظهار داشت: از ابتدای 
سال تا پایان دی ماه، یک میلیون و ۲98 هزار و 6۴6 
تن برنج به ارزش یک میلیارد و 359 میلیون دالر 
وارد کشور شده است که از این میزان، یک میلیون 

و 53 هزار تن ترخیص شده است.
وی افزود: از مجموع برنج های وارد شده به کشور 

برای یک میلیــون و ۲۴8 هزار تن پروانه گمرکی 
صادر شــده و 5۱ هزار ۴09 تن نیــز در جریان 
ترخیص و تشریفات آن هستند. سخنگوی گمرک 
ایران گفت: واردات برنج از مرداد تا اوایل آبان، برای 
حمایت از تولید کنندگان و کشاورزان ممنوع است؛ 
امسال نیز این ممنوعیت وجود داشت با این تفاوت 
که در مهر و آبان 50 هزار تن برنج با مصوبه ستاد 
تنظیم بازار به شرط عدم توزیع از گمرک ترخیص 
و در انبارهای شــرکت بازرگانــی دولتی ذخیره 
 شد تا بعد از برداشــتن زمان ممنوعیت برای آن 

تصمیم گیری شود.

از اســفندماه امسال قبض 
جریمــه کاغذی بــه طور 
کامل در کشــور حذف و 
این کار به صورت هوشمند 
انجام خواهد شــد. پلیس 
راهور ســاالنه بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان پول چاپ 
اوراق می دهد که با راه اندازی این طرح صرفه جویی 
کالنی شکل خواهد گرفت. قبوض کاغذی مشکالتی 
همچون هزینه گزاف کاغذ و مفقود شــدن قبوض 

به دنبال دارد بــه همین دلیل حــذف این قبوض 
ضروری است اما دولت باید برای افرادی که توانایی 
استفاده از ســرویس های اینترنتی جهت پرداخت 
هزینه آب، بــرق و گاز را ندارند، تدبیــر کند. پایه 
و اســاس ســرویس های اپراتوری بر فعالیت های 
شرکت های دانش بنیان و علومی از این دست استوار 
است که اشــتغال زایی نیز می کنند بنابراین باید از 
ایده های جدیدی همچون حذف قبوض کاغذی و 
پرداخت هزینه ها از طریق سرویس های اپراتوری در 

بستر تلفن استقبال کرد.
در همین رابطه رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
نیروی انتظامی با بیان اینکه ساالنه میلیارد ها تومان 

صرف تهیه کاغذ جریمه می شود گفت: از اسفندماه 
امسال قبض جریمه کاغذی به طور کامل در کشور 
حذف و این کار به صورت هوشــمند انجام خواهد 
شد. سردار سیدکمال هادیانفر افزود: ۱3هزار دست 
افزار در کشور توزیع شــده که در اختیار ماموران 
راهنمایی و رانندگی در جاده ها و سطح شهر ها قرار 
داده می شود تا از اسفندماه امسال جریمه را روی این 
دستگاه ها ثبت کنند. وی بیان داشت: تمام اطالعات 
از قبیل بیمه، مسروقه بودن، نمره منفی رانندگان 
قابلیت ثبت در حافظه دست افزار ها را خواهد داشت 
و از اسفند پلیس به صورت هوشمند جریمه خواهد 
کرد. ســردار هادیانفر ادامه داد: بیمه ها نیز ساالنه 

حدود هزار و500 میلیارد تومان هزینه کروکی های 
تقلبی را پرداخت می کنند که با هوشمندســازی 

پلیس، این هزینه ها نیز قطع خواهد یافت.
اخیرا صحنه ســازی و تصادفات ســاختگی  برای 
دریافت خسارت از بیمه ها رواج یافته است. برخی 
افراد با صحنه سازی و کروکی های تقلبی و جابجایی 
راننده برای دریافت خسارت بیمه اقدام می نمایند 
که این امر عالوه بر تضییع حقوق مردم، شرکت های 
بیمه را متضرر می کند. بررسی های ها نشان می دهد 
که افراد متخلف، در مناطق مختلف از شرکت های 
بیمه متعدد، بیمه نامه اخــذ می کنند تا بتوانند در 

طول سال، چندین بار اقدام به اخذ بیمه نامه کنند.

هزینه چاپ قبوض كاغذی صرف نصب دوربین های راهنمایی و رانندگی می شود

ضرر  میلیاردی  بیمه ها  از کروکی های  تقلبی
برگه جریمه رانندگی از اسفند امسال حذف می شود

متقلبانبهدنبالدریافتخسارت
ابوطالبمظفری،کارشناسصنعتبیمه

با حذف قبوض کاغذی جرایم رانندگی صرفه جویی کالنی در این رابطه محقق خواهد شد. باید در راستای اجرای دولت الکترونیک دیگر قبوض کاغذی در تمام صنایع جمع آوری شود و قبوض و پرداخت های الکترونیکی جایگزین شوند. 
البته تاخیر زیادی هم در رابطه با اجرا و تحقق این طرح وجود داشته که امید است در اسفند ماه این طرح به اجرا دربیاید. بسیاری از تخلفات در جرایم کاغذی دور از دید می مانند و همین امر اتفاقات ناگوار زیادی را رقم زده است. میلیاردها 

تومان همه ساله توسط راهنمایی و رانندگی به چاپ برگه جریمه اختصاص پیدا می کند که با حذف آن می توان دوربین های بیشتری در سطح شهرها نصب کرد و با سامانه الکترونیک قبوض جریمه الکترونیکی صادر کرد. 
اما از سوی دیگر با راه اندازی قبوض الکترونیک می توان از سوءاستفاده هایی که در این بین می شود جلوگیری کرد. ساالنه تقلب های زیادی در رابطه با کروکی های تصادفات می شود که هزینه های زیادی را برای بیمه ها می تراشد. با اجرای 
صحیح این طرح می توان جلوی سوءاستفاده های افراد را از کروکی ها تقلبی گرفت. البته تصادفات صحنه سازی شده مشخصه های مشترکی دارند که برای کارشناسان نخ نما شده اند. اغلب متقلبانی که به دنبال دریافت خسارت هستند، 
ادعای شکستگی می کنند. حادثه همیشه خارج از شهر، دور از دوربین های شهری و نگاه مردم، در نیمه های شب یا دیرتر از آن اتفاق افتاده است. همیشه واژگونی رخ داده و خودروی واژگون شده کم ارزش و قدیمی بوده است. به همین دلیل 
لزوم نصب دروبین های راهنمایی و رانندگی را متذکر شدیم. با صرف هزنیه های چاپ قبوض برای نصب دوربین ها می توان جلوی این سواستفاده ها را نیز گرفت. البته طبق تجریبات صحنه سازی به خودی خود نمی تواند موفق باشد، در 

برخی موارد کشف شده، فرد متقلب یک همدست در بیمه داشته که این از مواردی است که باید در بدنه سازمان ها پیگیری و بررسی شود. 

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

وجود ۲۴۵ هزار تن برنج در گمرکات

زنان، متقاضی بیش از ۸۰ درصد وام اشتغال خانگی

فوالد ایران به ۱۲۰ کشور جهان صادر می شود

سند نقشه راه تنظیم بازار کشور تدوین شد
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) نوبت دوم (

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی به شرح جدول زیر می باشد:

شماره ردیف
مناقصه

مبلغ تضمین شرکت مبلغ پایه به ریالشرح مناقصه
در  مناقصه  ) فرایند 
ارجاع کار(  به ریال

انتخاب پیمانکار جهت 198/151-18
اجرای پروژه توسعه و 

احداث شهری و روستایی 
بخش مرکزی نور

6.654.039.806496.702.000

انتخاب پیمانکار جهت 298/151-19
اجرای پروژه توسعه 
و احداث شهری و 
روستایی ایزدشهر

3.506.226.267339.312.000

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
داوطلبان می توانند از روز سه شنبه مورخ 1398/11/01 لغایت روز یکشنبه مورخ 1398/11/06 به منظور دریافت اسناد مناقصه به آدرس های 

ذیل مراجعه نمایند.

الف- وب سایت  www.bargh-gmaz.ir )شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران(
www.tavanir.org.ir ب- سایت معامالت شرکت توانیر

http://iets.mporg.ir ج- پایگاه ملی مناقصات
مبلغ خرید اسناد مناقصه :

مبلغ 545/000 ریال به ازای خرید هر اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر ) شماره 0101853765005 ( بانک صادرات کد 2008 
نوع تضمین شرکت در مناقصه )فرایند ارجاع کار( به شرح زیر می باشد:

- ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر 
- اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره 16720405/50 بانک ملت شعبه مرکزی چالوس 

-ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
- کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی 

- چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد (
تاریخ تحویل پاکات مناقصه:

روز شنبه )ساعت 8 ( مورخ 1398/11/19 
محل تحویل پاکات مناقصه : 

دفتر حراست وامور محرمانه این شرکت واقع در نوشهر- بلوار خیریان- میدان ولیعصر – نبش کوچه نیرو- طبقه چهارم 
تاریخ گشایش پاکات مناقصه : 

زمان بازگشایی ساعت 10 روز شنبه مورخ 1398/11/19 در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالی و پشتیبانی 
سایر شرایط :

- هزینه آگهی هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضاء مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود.

- اعتبار پروژه فوق از منابع داخلی شرکت تامین شده است.
- حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد.

- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

لر
ن ك

هنگامي كه دري از خوشبختي به روي ما بسته مي شود، دري ديگر باز مي شود، هل
ولي ما اغلب چنان به در بسته چشم مي دوزيم كه درهاي باز را نمي بينيم. 
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فیلتر زنجیره ای محتواهای 
فارســی در پلتفرم هــای 
گوناگون خارجــی در حالی  
صورت می گیرد که پشت پرده 
این قضایا آمریکایی هستند. 
این فیلترینگ  ابتدا از اینستاگرام شروع شد و موج 
آن اکنون به یوتیوب رسیده است. سایت یوتیوب 
در اقدامی ناگهانی و بــدون اطالع قبلی، صفحات 
کانال آی فیلم فارسی و کانال عربی شبکه آی فیلم 
را به فاصله یک هفته مســدود کرد. این صفحات 
قبل از بسته شــدن، هیچ گونه هشداری دریافت 
نکردند و همه قوانین و مقررات حق مالکیت معنوی 
را نیز که مدنظر این سایت است، رعایت کرده بودند. 
یوتیوب بدون هیچ اخطار قبلی صفحه آی فیلم عربی 
را کاماًل از دسترس شــبکه و مخاطبان خارج کرد 
که این امر خالف موازین حرفه ای اســت. یوتیوب 

آی فیلم عربی با بیش از 560 هزار عضو به علت پخش 
سریال های ایرانی با دوبله عربی بسیار مورد توجه 
مخاطبان عرب زبان در خاورمیانه و شــمال آفریقا 
قرار گرفته بود، تا جایی که میزان بازدید یک سال 
اخیر از این صفحه از مرز یک میلیارد و 200 میلیون 
دقیقه گذشته بود. به فاصله چند روز پس از مسدود 
شدن صفحه یوتیوب آی فیلم عربی، یوتیوب بدون 
اطالع قبلی صفحه آی فیلم فارسی را نیز از دسترس 
خارج کرد. این در حالی بود که ســال گذشته نیز 
یوتیوب در اقدامی عجیب و سؤال برانگیز، صفحات 
یوتیوب آی فیلم انگلیسی و آی فیلم 2 را از دسترس 
خارج و علت آن را نقض مقــررات خود اعالم کرده 
بود. همه اینها در حالی اســت که صفحات یوتیوب 
شبکه آی فیلم فقط ســریال های ایرانی را پخش 
 می کردند و هیچ گونه محتــوای )یا موضع گیری(

 سیاسی نداشــتند.هرچند پیدا کردن بهانه برای 
کسانی که دست به فیلتر می زنند سخت نیست. مثال 
زمانی که روسیه را که فیلتر مي کردند بهانه شان این 
بود که روسیه مي خواهد در انتخابات آمریکا دست 

ببرد. براي ما این قضیه معکوس اســت.  آي فیلم به 
غیر از پخش کردن فیلم به ظاهر کاری نکرده است. 
هرچند پخش کردن فیلم های ایرانی با وجود اینکه 

آنها یک کمپین بزرگ اسالم هراسي و ایران هراسي 
در ایران راه اندازي کرده اند در تناقض است. در واقع 
ما از همان رسانه هاي خودشان محتواهاي فرهنگي اي 

را منتشر مي کنیم که نشان دهنده نقض گفته هاي 
آنهاست. »کسب وکار« در گفتگو با کارشناسان، دلیل 

این کار را بررسی می کند.

مسدود شدن صفحات آی فيلم از سوی »يوتيوب« ؛ نقض مقررات يا تحريم؟

فیلترینگ  زنجیره ای 

قوانین دو پهلو در »یوتیوب« 
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی

واقعیت این است که ما هم مانند سایر کشورها در کشورمان، یک ســری قوانین داریم که شفاف نیست و کاماًل مبهم 
است. زمانی که شــما را به بهانه ای می گیرند با یک قانون دیگری می توانند شما را مجازات کنند. چون قانون دو پهلو 
است. به طور مثال فرض کنید معرفی سایت های فیلترشده طبق قانون خود ما جرم و شش ماه زندان دارد و کسی را به 
این جرم نمی گیرند؛ ولی پس از مدتی شما به کسی چپ نگاه می کنید چون نمی توانند شما را بگیرند، در گذشته شما 
روزی را می یابند که شما گفته اید: »فیسبوک شبکه خوبی است.« بعد می گویند برداشت ما از این حرف این است که 
»تو این پلتفرم را معرفی کرده ای؛ پس طبق قانون 6 ماه زندانی داری.« چون طبق نص صریح قانون می توانند شما را 
به زندان بیندازند. ماجرا چیست؟ ماجرا یک چیز دیگر است؛ ولی از یک بند دیگر برای این مساله استفاده شده است. 
به نظر می رسد این پلتفرم ها نیز یک سری شرایط استفاده دارند و اگر شما آنها را نقض کنید، آنها می توانند طبق همان 
قوانینی که شما نیز برای فعالیت در آن پلتفرم ها آنها را قبول کرده اید شما را فیلتر کنند. این قوانین قابل تفسیر و خیلی 
از بندهای آن نیز دوگانه نوشته شده است و طبق آن بندها یوتیوب – مانند آپارات و صداو سیما - این اجازه را به خود 
می دهد که یک سری محتواها را حذف کند. بنابراین کار غیرقانونی ای نکرده؛ هرچند کار بسیار ناشایست و نادرستی 
است. از طرف دیگر بحث تحریم است. »یوتیوب« یک پلتفرمی دارد که می توان آن را پولی کرد. »یوتیوب« منبع درآمد 
دارد و »آی فیلم« به طور مشخص توسط کسانی راه اندازی شده که از نظر آنها در لیست سیاه است. از منظر آنها این فیلتر 
می شود به خاطر تحریم ها باشد. یا حتی می تواند چون با ایرانی ها رابطه خوبی ندارد این را به بهانه ای دیگر فیلتر کرده 
است. ما دقیقا نمی دانیم مساله چیست. مثال ما هم می توانیم در آپارات، تمام خارجی هایی که فیلم بارگزاری می کنند را 
فیلتر کنیم. ما نیز می توانیم مقابله به مثل کنیم. ما باید از خودمان بپرسیم چرا صفحات افراد خارجی در یوتیوب بسته 

نمی شود و چرا ایرانی ها فیلتر می شوند؟ جواب این سوال مشکالت را حل خواهد کرد. 

ابزار یک طرفه آمریکایی ها برای فیلترینگ
سعید رحیمي، مشاور کسب وکار 

بیزینس پلتفرم هایی نظیر »یوتیوب« در بعد کلی همچون کلیه بنگاه های اقتصادی از یک مدل کسب وکار تبعیت کرده و در بعد جزئی تر مثل همه بنگاه هاي رسانه ای مدل کسب و 
کار و درآمدزایی خویش را حول محور نشر اطالعات اداره می کند؛ شرکت ها و سازمان ها براي حکمراني خودشان مهم ترین معیاری که مدنظرشان است، استراتژي ها و سیاست هاي 
بنگاه شان و در سطح کالن تر سیاست هاي ملی و بین المللی خودشان است اما معموالً در مورد رسانه ها سیاست های ملی نسبت به سیاست های بین المللی ارجحیت دارند. اما این مساله 
که رسانه اي را فیلتر مي کنند، از دو بعد عملکرد ایشان را تحت الشعاع قرار می دهد. نخست بعد حقوقي این کار است. درست است که یک بنگاه اقتصادي مي تواند براساس استراتژي هاي 
خود حرکت کند؛ ولي استراتژي آن نباید خالف مقررات و قوانین باشد؛ در صورتیکه فیلترینگی که توسط »یوتیوب« یا هر رسانه دیگري -چه داخلي باشد چه خارجي- اعمال می شود، 
برخالف ماده 19 اعالمیه جهاني حقوق بشر است  که می گوید: »هر کسی حق آزادي عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد 
و کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزي، آزاد باشد.« متأسفانه اینجا کم کاري نیز از طرف ما هم هست. ما هر سري که در داخل کشور 
یک حرکت رسانه اي در جهت منافع ملي خودمان انجام مي دهیم، تبدیل به بهانه ای در دست آمریکایي ها می شود و علیه مان در مجامع بین المللی اقدام می کنند و در بدترین حالت 
بدلیل نقض حقوق بشر تحریم مان می کنند. این قضیه فقط هم مربوط به ما نمي شــود و آمریکایي ها فقط درباره ایران این فیلترینگ را انجام نمي دهند. بارها دیده شده که صفحات 
روسیه یا رسانه هاي بقیه ممالکي که کمي با آنها تضاد منافع دارند، فیلتر شده است. اما هیچ کدام از این کشورها نتوانســتند تاکنون با قدرت داخل مجامع بین المللی بروند و به نحو 
موثری از حق خودشــان دفاع کنند و این کار به نوعي تبدیل به ابزار یک طرفه آمریکایي ها شده است که بتوانند هر طور که مي خواهند استراتژي هاي خودشان را پیش ببرند و جلوي 
زبان بقیه کشورها را بگیرند. این در حالي است که آمریکایي ها از قرن نوزدهم شعارشان آزادي اطالعات و دریافت و نشر اطالعات بوده است؛ ولي در عمل این گونه نیست. هرگاه چیزی 

به نفع شان بوده درباره آن آزادي اطالعات را لحاظ کرده اند و اگر اطالعاتی در جهت منافع آنها نباشد جلوي نشر آن را خواهند گرفت. 
مطلب دیگر این است که قدرت رسانه به مخاطبش است. در بیزینس مدل خودش هم مشتریان هدف را مخاطبان قرار داده و معموالً جریانات مالی را براساس کمیت و کیفیت همین 
مخاطبان تنظیم می کنند. ما از طریق حقوقي سخت مي توانیم کارهاي مان را پیش ببریم، شاید بتوانیم چند راي در دادگاه هاي بین المللي بگیریم؛ اما هیچ پشتوانه اجرایي پشت آن 
نیست. پس بهترین کار براي ایراني ها و براي کشورهایي که از این قضیه لطمه مي بینند مي تواند این باشد که بیزینس مدل این رسانه هایي را که یک طرفه کار کرده و حقوق بشر را تضییع 
مي کنند، خراب کنیم. به این نحو که ما باید بتوانیم یک کمپین رسانه اي قوي )حتي در رسانه هاي خودشان( راه اندازي کنیم و به گوش مخاطبان آن رسانه ها برسانیم که آن رسانه اي 
که از آنها استفاده مي کنند به هیچ عنوان دسترسي آزاد به اطالعات را در اختیار آنها قرار نمي دهد و اطالعات را همیشه فیلترشده در اختیار آنها قرار مي دهد، باید به گوش مخاطبان 
آنها برسانیم که حق آنها تضییع مي شود تا حجم مخاطبان آنها پایین بیاید زیرا بدترین چیز براي یک رسانه، از دست دادن مخاطبش است و ما اگر بتوانیم یک کمپین رسانه اي قوي در 
داخل آن کشورها راه بیندازیم و از حق خودمان در رسانه هاي آنها دفاع کنیم. توجه کنید که از دیدگاه مدل کسب و کار مهم ترین ارزش پیشنهادی بنگاه های رسانه ای و در حقیقت 
مزیت رقابتی ایشان صداقت و آزادی بیان است  و همین طور که آنها از طریق شبکه هاي رسانه اي شان توانسته اند به مردم القا کنند که شبکه هاي رسانه اي ایران به نفع مردم ایران حرف 
نمي زند ما هم باید اطالعات درست را در اختیار مخاطبان آنها قرار دهیم و بگذاریم مخاطبان آنها خودشان پیگیر رسانه هاي ما شوند و عماًل مطالبه عمومی را در شبکه مشتریان آنها 

برای خودمان ایجاد کنیم. آنجاست که عمال حتي اگر بخواهند هم براي اینکه بیزینس مدل شان خدشه دار نشود دست به چنین کارهایي نمي زنند.

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

ادامه سرمقاله

   وحید شقاقی، اقتصاددان
تصویب و از سوی دولت ابالغ شد، هنوز بعد از گذشت 
ســال ها این قانون اجرایی نشده اســت. در صورتی که 
اگر این قانون اجرایی شده بود، در حال حاضر وضعیت 
تولید و اشــتغال کشــور دروضعیت فعلی نبود. بهبود 
فضای کسب و کار موجب تولید و رونق آن خواهد شد 
و اشتغال زایی رشد خواهد کرد در حالی که امروز برای 
ایجاد اشــتغال روش های دیگری مورد اســتفاده قرار 
گرفته که نادرست اســت و نتیجه چندانی نیز نداشته 
اســت.روش های فعلی کارایی الزم را برای کاهش نرخ 
بیکاری و اشــتغال زایی ندارند بنابرایــن ضرورت دارد 
به دنبال بهبود و رشــد فضای کســب و کار در کشور 
باشیم. بهبود فضای کسب و کار، افزایش رقابت  پذیری 
و پیش بینی پذیــر کردن محیط کســب وکار ازجمله 
مؤلفه های مهم تثبیت و توســعه اشــتغال هســتند. 
متأســفانه بدون اینکه موانع عمده کسب وکار شناخته 
 شــوند، به دنبال ارائه وام یا ســایر اعتبارات هســتیم. 
بنگاه هــا و تولیدی هــای اقتصادی در حــال حاضر 
نمی توانند از تمام ظرفیت خود در ایجاد شــغل بهره 
 ببرند چراکه به دنبال آزمودن راه های نادرســت برای 

اشــتغال زایی رفته انــد. البته مــدل رواج یافته برای 
 ایجــاد شــغل در کشــور نادرســت اســت و تمــام 
ظرفیت ها به این سمت کشــیده شده است. متأسفانه 
 مسئله اشتغال در کشــور خوب تحلیل نشده و مسیر 
اشــتغال زایی را گم کرده ایم. طی ســال های گذشته 
بارها تجربه اعطای تسهیالت به منظور اشتغال زایی را 
داشته ایم که همگی آن ها با شکســت مواجه شده اند. 
طرح بنگاه های اقتصادی زودبــازده یا دیگر پروژه های 
دولتی از مهم ترین نمونه های ارائه تســهیالت دولتی 
برای اشتغال زایی بوده اند که عایدی چندانی برای فضای 
کسب وکار نداشته اند. بااین حال متأسفانه باز هم شاهدیم 
که هر جا صحبتی از اشتغال زایی می شود، ساده ترین راه 
یعنی اعطای تسهیالت از سوی دولت مطرح و اجرایی 
می شود. درصورتی که اگر قرار است هزینه ای هم صورت 
بگیرد باید اول ازهمه صرف موانعی شــود که بر سر راه 
بخش های مولد وجود دارند و مانع تولید می شوند مانند 
نظام مالیاتی کشور و سایر موانعی که بارها فعاالن بخش 
خصوصی و اقتصاددانان به آن ها اشاره کرده اند.  در واقع 
می توان گفت، مسیر اشتغال زایی از رفع موانع کسب و 

کار می گذرد نه اعطای تسهیالت.

مسیر اشتغال زایی را گم کرده ایم
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان، با حضور رئیس 

و چند تن از خیرین این دانشگاه تاسیس شد.
به گزارش ایسنا، عباس زراعت، رئیس دانشگاه کاشان در 
این خصوص اظهار کرد: این صندوق همزمان با تشــکیل 
معاونت اقتصادی و نوآوری در دانشــگاه کاشان و با هدف 
حمایت از ایده ها و طرح های اســاتید و دانشــجویان و با 
سرمایه اولیه یکصد میلیارد ریال راه اندازی شد.دکتر زراعت 
مهم ترین اهداف صندوق پژوهش و فناوری را ایجاد زمینه 
مشارکت بخش خصوصی برای ســرمایه گذاری در بخش 
پژوهش و فناوری، کمک به تجاری سازی تحقیقات، ایجاد 
شغل و کســب و کارهای دانش بنیان با ارزش افزوده باال و 
ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت عنوان کرد.وی افزود: از 
جمله وظایف و ماموریت هایی که در اساســنامه صندوق 
پیش بینی شده اســت، اعطای وام و تسهیالت به اشخاص 
حقیقی و حقوقی در حوزه فناوری، صدور ضمانت نامه مورد 
نیاز شــرکت های دانش بنیان، تامین سرمایه خطرپذیر و 
مشارکت در طرح های فناورانه، تضمین پرداخت تعهدات و 
اقساط طرح های تحقیقاتی است.رئیس دانشگاه کاشان با 
اشاره به اینکه امروزه هیچ توسعه ای بدون تکیه بر دانش و 
فناوری های جدید امکان ندارد و دانشگاه ها موتور محرکه 

توســعه در تمام کشورها هســتند، تصریح کرد: از همین 
روی الزم است دانشــگاه نیز زیرساخت های تجاری سازی 
فعالیت های پژوهشــی را فراهم کند که تشکیل معاونت 
اقتصادی و نوآوری برای اولین بار در دانشــگاه های کشور 
در دانشگاه کاشان و تاســیس صندوق پژوهش و نوآوری 
در همین راستا است.وی ضمن تشکر از خیرین به خصوص 
مهندس سعیدی و مهندس شکرریز که 80 درصد از سرمایه 
اولیه صندوق را تامین کردنــد، این اتفاق مهم را به جامعه 
دانشگاهی و بویژه نخبگان و فناوران تبریک گفت.زراعت 

با بیان اینکه در حال حاضر بســیاری از فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها بی کار هستند و منطقه کاشــان از این معضل 
بزرگ رنج می برد، در حالی که طرح های ارزشمندی وجود 
دارد که نیازمند حمایت سرمایه گذاران هستند، خاطر نشان 
کرد: منطقه کاشان پتانسیل های فراوانی برای تبدیل شدن 
به یک منطقه توسعه یافته دانش بنیان دارد که امیدواریم 
با این گام مهم و نیز راه اندازی پارک علم و فناوری و مرکز 
تجاری ســازی، در آینده ای نزدیک شاهد تحقق این مهم 

باشیم.

راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری در دانشگاه کاشان
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