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صنعت و اقتصاد به استارت آپ ها 
و دانش بنیان ها نزدیک شوند

رئیس  اتاق  بازرگانی  ایران
 خطاب  به  رئیس مجلس:

400 استارت آپ  در  نوبت 
ورود به کارخانه نوآوری
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شوک  قیمتی
 در بازارها 

تالطماتی کــه در بازارها 
بــه وجــود آمده اســت، 
دالیل متفاوتی دارد. یکی 
از دالیــل آن، تنش های 

سیاسی است که...

  کمیل طیبی، کارشــناس 
اقتصادی 
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احتمال کم فروشی در جایگاه های 
سوخت  چقدر است؟

 ۱۹۱۷ نازل بنزین 
کم فروشی  می کردند 

گران فروشی در صدر 
تخلفات دی ماه

هم زمان با آغاز  نشست گروه ویژه اقدام مالی، بازارها  متالطم شد

اوج گیری  دوباره   سکه و دالر
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امحای 400  تن کاالی مواد غذایی قاچاق
17 درصد مصرف خانوار از طریق کاالی   قاچاق   تامین   می شود

مدیر کل امــور حقوقی و تعزیرات ســازمان حمایت 
اعالم کرد: بیشترین تخلفات ثبت شــده در دی ماه 
مربوط به گران فروشی و عدم درج قیمت بوده است.  
»سیدمجتبی ســجادی« گفت: در دی ماه ۱۰ هزار 
گشت مشترک توسط ســازمان تعزیرات حکومتی و 
دیگر دستگاه ها انجام شده که نتیجه آن تشکیل حدود 
پنج هزار پرونده تخلف بــه ارزش حدود ۱۰ میلیارد 
تومان بوده اســت.وی با بیان اینکه به شکایت مردم 
در زمینه های مختلف رســیدگی و پس از بررسی با 
متخلفان برخورد می شــود، افزود: در دی ماه حدود 
۲۳ هزار فقره شکایت مردمی درباره تخلفات صنفی و 
غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری  استان ها 
دریافت شده است که از این تعداد ۷۱ درصد شکایات 

مورد رسیدگی قرار گرفته است...

با بررسی های انجام شــده در پمپ بنزین ها  مشخص 
 شــده اســت کــه ۱۹۱۷ نــازل بنزین مشــکل فنی 
داشــته اند. نیره پیروزبخت در نشســت خبری درباره 
بازرســی های صورت گرفتــه از پمپ بنزیــن ها بعد 
 از افزایــش قیمــت بنزیــن اظهــار داشــت: در پمپ 
بنزین ها بازرســی هایی صورت گرفته که بر این اساس، 
۱۹۱۷ نازل بنزین مشــکل فنی و کم فروشی داشتند. 
وی افــزود: از اول فروردین امســال تــا ۲٦ بهمن، ٨۰ 
 هزار و ٨۱۳ نازل در سراســر کشــور مورد بازرسی قرار 
گرفته اند که بر این اساس، ۱۹۱۷ نازل مردود شدند؛ ضمن 
اینکه اگر وزارت نفت در مورد اصالح این نازل ها اقدام کند، 

حتما به مدار باز خواهند گشت...



اقتصاد2
ایران وجهان

همتی خبر داد
بازگشت ۲۲ میلیارد دالر ارز 

حاصل از صادرات
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در ۱۱ ماهه 
سال ۹۸ نزدیک به ۲۲ میلیارد دالر ارز صادراتی به 
چرخه اقتصاد بازگشته است که از این ۲۲ میلیارد 
دالر، ۳۰ درصد آن به صــورت واردات در مقابل 
صادرات بــود عبدالناصر همتــی گفت: علیرغم 
فشــارهای حداکثری دولت آمریــکا و مجموعه 
اقدامات برای محدود کردن تجارت و نقل و انتقال 
پولی و ارزی کشور، در ۱۱ ماه سال ۹۸ خوشبختانه 
۳۵.۵ میلیارد دالر تامین ارز برای واردات کاالهای 

اساسی، ضروری و مواد اولیه کردیم.
وی ادامه داد: از ایــن ۳۵.۵ میلیار دالر، ۱۴ میلیارد 
دالر برای کاالهای اساسی دارو، تجهیزات پزشکی 
و نهاده های دامی بود کــه از این نظر فراوانی جدی 
در کشــور داریم. رئیس کل بانک مرکزی در مورد 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات گفت: در ۱۱ ماهه 
سال ۹۸ نزدیک به ۲۲ میلیارد دالر ارز صادراتی به 
چرخه اقتصاد بازگشته است که از این ۲۲ میلیارد 
دالر، ۳۰ درصــد آن به صــورت واردات در مقابل 
صادرات بود که با راهبــری بانک مرکزی و فعالین 
اقتصادی محقق شده است. همتی تصریح کرد: با 
کمک فعالین اقتصادی، صادرکنندگان و همکارانمان 
در بانک مرکزی و نیز تالش های وزارت نفت توانستیم 
با قدرت منابع مورد نیاز کشور را تامین کنیم و انشااهلل 

این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

بانک صادرات ایران برای حمایت از 
سازندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی 

تفاهم نامه پنج جانبه امضا کرد
بانک صادرات ایــران در نمایشــگاه و همایش 
تخصصی »حمایت از ســاخت داخل در صنعت 
پتروشــیمی« در جزیره کیش برای حمایت از 
سازندگان تجهیزات صنعت پتروشمی تفاهم نامه 
پنج جانبه امضا کرد. به گــزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، مدیرعامــل بانک صادرات 
ایران، حجت اله صیدی در مراسم امضای تفاهم 
نامه پنج جانبه بین بانک صادرات ایران با معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهوری، شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، انجمن ســازندگان 
تجهیرات صنعت نفت و سازمان منطقه آزاد کیش 
ابراز امیدواری کرد که با سرعت بخشیدن به کارها 
و تامین مالی پروژه ها تا ۶ ماه آینده این فعالیت ها 
آغاز شده و منجر به عقد قرارداد شود. وی با بیان 
اینکه این اتفاق نیک و این تفاهم نامه در شرایط 
سخت تحریم منعقد شد، گفت: با توجه به سوابق 
خوب فعالیت های شــرکت های بزرگی همچون 
صنایع فوالد و پتروشــیمی، سیمان، سد سازی، 
نیروگاه ها و راهســازی امروز از واردات سیمان و 
فوالد بی نیاز شده ایم به طوری که هم اکنون ۳۰ 
میلیون تن ظرفیت تولید فوالد و ۱۰۰ میلیون تن 
ظرفیت تولید پتروشیمی و ۸۰ میلیون تن ظرفیت 
تولید ســیمان در کشــور وجود دارد و همه این 
دستاوردها زیرساخت های اقتصاد کشور را به وجود 
آورده اند. با خودباوری می تــوان از ظرفیت های 
تولیدی در شرایط فعلی بیشترین بهره را برد. در 
سال ۹۹ دو شرکت پتروشیمی دیگر فعالیت خود را 

در زمینه تولید متانول آغاز خواهند کرد.
 

در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل
وب سایت بانک پاســارگاد، 
به عنوان بهترین وب سایت در 

حوزه بانک و بیمه انتخاب شد
در مراســم اختتامیه دوازدهمین جشنواره وب و 
موبایل که در بهمن ماه ۱۳۹۸ در مرکز پژوهش های 
وزارت نیرو برگزار شد، وب سایت بانک پاسارگاد، 
برای دومین ســال متوالی، با کسب اکثریت آرای 
داوران به عنوان وب سایت برتر و برگزیده معرفی شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، وب سایت 
بانک پاسارگاد به نشــانی www.bpi.ir به دلیل 
دارا بودن فاکتورهای تأیید شده ای همچون کارکرد 
خوب و کارا، محتوای غنی، ایجاد تجربه خوب برای 
کاربران، طراحی دیداری مناسب، ساختار و مسیر 
در دسترس و آسان، ایجاد تعامل سازنده با مخاطب 
و اطالع رسانی خوب و ... از منظر داوران شایسته ی 
کسب عنوان وب سایت برتر و برگزیده شناخته شد. 
گفتنی است جشنواره وب و موبایل ایران با ده ها هزار 
شرکت کننده، به عنوان بزرگ ترین عرصه رقابت 
میان وب سایت ها و نرم افزار های موبایل ایرانی در 
گروه های مختلف شناخته شده است. این جشنواره 
هر ساله در گروه های مختلف، یک وب سایت و یک 
نرم افزار موبایل را با رأی داوران به عنوان برگزیده ی 

جشنواره معرفی می کند.

خبر

 قیمت دالر در روزهای اخیر 
درحالی در بــازار ارز روند 
صعودی را پیش گرفته که 
جو سیاسی و روانی حاکم در 
بازار عامل اصلی  نوسانات و 

التهاب بازار ارز بوده است.
افزایش قیمت ارز در بازار آزاد باعث شده تا بازار ساز 
نیز قیمت خرید و فروش ارز در صرافی های بانکی را 
افزایش دهد؛ اما پشت پرده افزایش یکباره قیمت ارز 
در بازار ارز چیست و چرا دالر بعد از یک آرامش نسبی 

صعودی شده است؟
در همین زمینه جمال رزاقــی، رئیس اتاق بازرگانی 
شــیراز می گوید: گروه ویژه اقدام مالی موســوم به 
FATF هشــدار داده که چنانچه ایران تا ۱۶ فوریه 
)۲۷ بهمن ۱۳۹۸( شرایط و ضوابط این گروه پاسخ 
مثبت ندهد، اقدامات سخت گیرانه علیه ایران عملی 
شده و به طور خودکار ایران وارد لیست سیاه این گروه 
می گردد. در آستانه نشست گروه ویژه اقدام مالی در 
پاریس، احتمال تصمیمات شدید این گروه علیه ایران 
افزایش یافته و همین امر باعث التهاب بازار سکه و ارز 

در ایران شده است.
در هفته گذشــته قیمت دالر روند همواره صعودی 
داشته و با رشــد ۲.۹ درصدی از ۱۳۵۹۵ تومان در 
ابتدای هفته به ۱۳۹۹۰ تومان در انتهای هفته رسیده 
اســت. از مهم ترین دالیل افزایش نرخ دالر در هفته 
گذشته باال رفتن نرخ حواله درهم و احتمال قرار گرفتن 
ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی می باشد. از 
طرفی در روزهای اخیر تقاضا برای ارز رشد داشته و 
انتظارات فعاالن بازار از افزایش قیمت دالر در روزهای 
آتی منجر به شکل گیری روند صعودی این دارایی شده 

است. تحوالت سیاسی ایران بر تقاضای سفته بازی و 
به ویژه احتیاطی دالر تاثیر گذاشته و احتمال عبور 
نرخ دالر از ۱۴۰۰۰ تومان نیز وجود دارد. فعاالن بازار 
ارز انتظار رشد باثبات قیمت دالر را دارند اما از سویی 
احتمال دارد تنظیم گران بازار ارز در روزهای آتی اقدام 

به شکستن قیمت ها نمایند.
قیمت سکه در هفته گذشته ۳.۴ درصد رشد داشته 
و در روز چهارشــنبه به ۵ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان 
رسیده است. سکه نیز همســو با دالر رشد پیوسته 
صعودی را در هفته گذشته از خود نشان داده است. 
اگر چه در کل هفته قیمت طالی جهانی ۱.۲ درصد 
رشد داشته اما در روز سه شنبه با کاهش ۰.۵ درصدی 
مواجه بوده و در نهایت مجددا در روز چهارشنبه ۰.۶ 
درصد رشد داشته است. ســکه بیش از آن که از نرخ 

جهانی طال تاثیر پذیر باشد، متاثر از روند تغییرات نرخ 
ارز می باشد. در مورد سکه نیز با توجه به روند باثبات 
افزایشی آن، انتظارات فعاالن بازار بر ادامه رشد قیمت 

این دارایی در روزهای آتی شکل گرفته است.
شاخص ســهام در هفته منتهی به ۲۳ بهمن ماه با 
رشد حدود ۳ درصد مواجه بوده که از ابتدای سال 
این تداوم روند صعودی را حفظ کرده اســت. رشد 
مداوم شاخص سهام در سال جاری در شرایط رشد 
اقتصادی منفی و تورم باالی ۳۰ درصد حاکی از این 
اســت که محرک قیمت  ها در بازار سهام از عوامل 
بنیادی و اقتصادی به عوامل روانی و رفتاری تغییر 
کرده اســت. تداوم ورود نقدینگی به بازار سهام با 
توجه به بازدهی اندک بازارهای موازی از دالیل رشد 
قیمت سهام در هفته های اخیر می باشد. البته در 

روز دوشنبه به دلیل شایعه استعفای رئیس جمهور 
و عدم تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانسیون های 
پالرمو و CFT شوک غیراقتصادی به بازار سهام وارد 
شد که منجر به کاهش ۱.۶ درصدی شاخص سهام 

در این روز گردید.
قیمت نفت خــام آمریکا، نفت برنــت و اوپک تا روز 
دوشــنبه روند تقریبا نزولی داشته و سپس افزایش 
یافته و در نهایت در کل هفته رشد اندکی از خود نشان 
داده است )به ترتیب ۰.۸، ۰.۹ و ۱ درصد(. در روزهای 
گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای 
نفت از سوی چین، قیمت طالی سیاه روند کاهشی 
داشته اســت. اما با انتشــار اخباری مبنی بر توافق 
اوپک  پالس برای کاهش ۶۰۰ هزار بشکه ای نفت و 
همچنین احتمال شروع مذاکرات در لیبی و برقراری 
صلح قیمت انواع نفت در روز چهارشنبه و پنجشنبه 
هفته گذشته مجددا وارد فاز صعودی شد. به عالوه 
اداره اطالعات انرژی آمریکا و اوپک پیش  بینی  های 
خود از رشد تقاضای نفت در ۲۰۲۰ را کاهش دادند. 
البته تا زمانی که مسئله ویروس کرونا به طور کامل 
حل نشود بدبینی ها در مورد کاهش قیمت نفت ادامه 

خواهد داشت.
قیمت جهانی طال با توجه گسترش ویروس کرونا و 
نااطمینانی های اقتصاد جهانی در هفته گذشته رشد 
۱.۲ درصدی داشته است. اگر چه با افزایش نااطمینانی 
در اقتصاد جهانی و ســردرگمی سرمایه گذاران و در 
نتیجه عدم امکان پیش  بینی مســیر بعدی قیمت 
طال نوسانات در بازار این فلز گرانبها نسبت به هفته 
 های قبل بیشتر شده اســت. بازده بیت کوین نیز بر 
خالف کاهش بازدهی نقره، پالتین و پاالدیوم در هفته 
گذشته افزایش یافته است. با توجه به نااطمینانی های 
بازارهای اقتصادی در هفته های، قیمت بیت کوین به 

عنوان دارایی امن رشد داشته است.

هم زمان با آغاز  نشست گروه ویژه اقدام مالی، بازارها  متالطم شد

اوج گیری  دوباره  سکه و دالر

شــاخص بورس ۴۰۶۲ واحد 
رشد کرد

شاخص کل در بازار بورس روز دوشنبه چهار هزار 
و ۶۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به 

رقم ۴۷۶ هزار و ۸۱۲ واحد رسید.
براساس معامالت روز دوشنبه بیش از ۶ میلیارد 
و ۴۳۷ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۴۲ هزار و ۳۸۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شــاخص کل )هم وزن( با ۲۳۸ واحد 
افزایش به ۱۵۲ هزار و ۶۹۷ واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با ۱۵۸ واحد رشد به ۱۰۱ هزار و ۷۸۵ 

واحد رسیدند.
شاخص آزاد شناور نیز با چهار هزار و ۱۳۸ واحد 
افزایش به رقــم ۵۷۴ هزار و ۷۹۰ واحد رســید، 
شــاخص بــازار اول یــک هــزار و ۱۲۰ واحد و 
 شــاخص بازار دوم ۱۶ هزار و ۴۶۷ واحد افزایش 

داشتند.
عالوه بر این در بین تمامــی نمادها، نماد صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس )فارس(، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( بــا ۹۲۵ واحد، ملی صنایع مس 
ایران )فملی( با ۶۹۷ واحد، پتروشــیمی پارس 
)پارس( با ۴۱۹ واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( 
با ۳۷۳ واحد و گســترس نفت و گاز پارســیان 
)پارسان( با ۳۱۵ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر 

شاخص کل داشتند.
در مقابل نماد گروه مپنا )رمپنا( بــا ۴۶۲ واحد، 
مخابرات ایــران )اخابر( بــا ۲۶۴ واحد، خدمات 
انفورماتیک )رانفور( با ۲۵۷ واحد، گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید )وامید( با ۱۸۸ واحد، ایران 
خودرو )خودرو( با ۱۶۸ واحد و ســایپا )خساپا( با 
۱۴۱ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معامالت روز 

دوشنبه بورس داشتند.
برپایه این گزارش، در بین نمادهای روز دوشنبه 
نماد بانک ملت، بانک تجارت، سایپا، ایران خودرو، 
پاالیش نفت اصفهان، داده گستر عصر نوین های 
وب )هــای وب( و بانک صادرات ایــران در گروه 

نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه خودرو در معامالت روز دوشنبه صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شــد و در این گروه یک 
هزار و ۱۵۰ میلیارد برگه سهم به ارزش بیش از پنج 

هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شــاخص فرابورس نیز بیش از ۸۸ واحد افزایش 
داشت و بر روی کانال ۶ هزار ۱۴۳ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار دو میلیارد و ۵۴۲ هزار برگه 
سهم به ارزش بیش از ۲۵ هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
روز دوشنبه در بین تمامی نمادها، نماد پتروشیمی 
مارون )مارون(، پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، صنایع 
ماشین های اداری ایران )مادیرا(، فرابورس ایران 
)فرابورس(، ســهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.
همچنین نماد گروه ســرمایه گــذازری میراث 
فرهنگی )ســمگا(، بیمه کوثر )کوثر(، اعتباری 
ملل )وملل(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، توکاریل 
)توریل( و قاسم ایران )قاسم( مانع از رشد بیشتر 

این شاخص شدند.

رییس اتاق بازرگانی ایران خطاب به رییس مجلس:
طرح بانکداری اســامی را از دستور کار 

خارج کنید
غالمحســین شــافعی در جریــان نشســت 
شــورای روســای اتاق های سراســر کشــور با 
اعالم این خبــر گفته که علت این درخواســت؛ 
 نبود وقت کافی برای بررســی این طرح بســیار 
مهم است. بر اساس خبر منتشــر شده در پایگاه 
خبری اتاق بازرگانی ایران، شافعی گفته "در حال 
حاضر مجلس شورای اسالمی وارد فاز انتخابات 
شده اســت و نمی تواند وقت کافی و الزم را برای 
مطالعه و بررســی طرح مهمی چــون بانکداری 
اسالمی فراهم کند" از این رو اتاق بازرگانی از رئیس 
مجلس شورای اســالمی خواسته که این طرح از 

دستور کار خارج شود.
رئیس اتــاق بازرگانی ایــران همچنین از تعیین 
تکلیف نشــدن ترخیــص کاالهایــی که ثبت 
ســفارش آنها قبل از ســال ۱۳۹۷ بوده انتقاد و 
بیان کرده اســت که این کاالها در انبار گمرکات 
مانده اســت اما به دلیــل آنکه در ســال ۱۳۹۷ 
واردات شان ممنوع شده؛ امکان ترخیص ندارند 
از این رو تاریخ انقضای بخشــی از آنها ســر آمده 
 که قطعا برای بخش خصوصی ضــرر بزرگی به 
همراه خواهد آورد. با توجه به تحریم های یکجانبه 
و غیرقانونی آمریکا بر ضد اقتصاد و مردم ایران و 
افزایش قیمت ارز در ســال ۱۳۹۷؛ دولت واردات 

بیش از ۱۴۰۰ قلم کاال را به کشور ممنوع کرد.

اخبار
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روحانی با تاکید بر اینکه بیش از آنکه به جغرافیای خود 
افتخار کنیم، به تاریخ مان افتخار می کنیم، عنوان کرد: ما 
دموکراسی را در منطقه با مشروطیت پایه گذاری کردیم. 
قبل از آنکه کشــورهای منطقه پارلمان و دموکراسی 
داشته باشند، ما حق رای، انتخابات و پارلمان را ایجاد 
کردیم. البته ما نخوت و غرور هم نداریم و علم و دانش 
خود را در اختیــار دیگران قــرار داده و از علم و دانش 
دیگران هم استفاده می کنیم. رییس جمهوری گفت: 
فضا را آرام کــرده و از دوقطبی کردن مســائل پرهیز 
کنیم. باید جامعه به آینده امیدوار باشد، اینکه تحریم ها 

نتوانسته ما بشکند، این افتخارآمیز است.
حسن روحانی روز دوشنبه در سی و سومین جشنواره 
بین المللی خوارزمی در سالن اجالس سران، مشارکت 
دانشجویان در امور سیاسی کشور را ضروری دانست و 
بیان کرد: البته دانشجویان در دانشگاه ها باید کار سیاسی 
کرده و در سیاست مشارکت هم بکنند. دانشگاه ها در 
زمان انتخابات فعال بودند اما یادمان نرود که به دنبال 
علم و دانش رفتیم و علم و دانش را نباید تقسیم کرد. 
من وقتی گفتم فیزیک و شیمی اسالمی و غیر اسالمی 
نداریم، برخی نقد کردند که داریم. شاید من بلد نیستم 
اما دو به عالوه دو می شود چهار، نمی شود برای جناح 

راست چهار شود و برای جناح چپ شش.
روحانی با بیان اینکه درباره سعدی و حافظ نمی پرسیم، 
آنها شیعه بوده اند یا سنی، یادآور شد: آنچه مهم است 
این اســت که از علم و دانش آنها استفاده کنیم. فضا را 
آرام کرده و از دوقطبی کردن مسائل پرهیز کنیم. باید 
جامعه به آینده امیدوار باشد. اینکه تحریم ها نتوانسته ما 

بشکند، این افتخارآمیز است.
روحانی با اشــاره به افتتاح کارخانه نوآوری آزادی در 
چندماه پیش در تهران گفت ایــن کارخانه یک قدم 

بسیار بزرگ بود و در استان های دیگر هم، باید چنین 
کارخانه ای را افتتاح شود. کاری که شرکت های دانش 
بنیان انجام می دهند، شتاب دهنده ها که کار راتسهیل 
می کنند، شرکت های شتاب دهنده ای که کار را برای 
حرکت آماده می کنند و امروز در بســیاری از استانها 
دنبال این هستند که این کارخانه فناوری و نوآوری را به 

وجود بیاورند. این کار عظیمی است.
روحانی تصریح کرد: براساس گزارش ها از ابتدای این 
دولت، یک هزار ۶۲۷ واحد فناوری داریم که به کسب 
رتبه دانش بنیان رسیده اند که سال ۹۲ تنها ۱۱شرکت 
بوده اند؛ از ۱۱ شــرکت به این تعداد رسیده ایم، این 
معنایش این ایت که در مسیر تحول قرار داریم، همه 
آمار و ارقام این را نشان میدهد. وی با انتقاد از دستگاه 
های تبلیغاتی و رسانه ای گفت که دستوردهای دولت 
دوازدهم را اعالم نمی کنند گفت: واقعیت ها را به مردم 
نمی گویند همین آمار ها و موفقیت ها و دستاوردهای 
دولت را به مــردم بگویید.دولت ما چند مدل محاصره 
دارد، یکی محاصره آمریکاست و از طرف دیگر در داخل 

نیز ما مداوم یک محاصره داریم که تبلیغاتی است.
رییس جمهوری دعواهای سیاسی و جناح بندی را به 
ضرر کشور دانســت و افزود: مسائل و افتخارات کشور 

نباید دو قطبی شود، افتخار، افتخار است.
وی خاطر نشان کرد: سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی 
افتخار ما است، جناح راست و چپ نمی شناسد و خود 
سردار سلیمانی اصال فرد جناحی نبود. باهمه جناح ها 

خوب بود و تفکر او اصال تفکر جناحی نبود.

رییس جمهوری تاکید کرد: اساســا افتخارات ملی، 
جناحی کردنی نیست و معنی ندارد که ما افتخارات ملی 
خود را جناحی و تقسیم کنیم، با این کار برش، ناصحیح 

و نادرستی ایجاد می کنیم.
وی افزود: نمی شود یک درختی را که میوه می دهد از 
وسط با اره نصف کرد و بگویند ما دو جناح هستیم؛ با این 
کار هردو طرف خشک می شود و دیگر به این جناح و آن 
جناح میوه نمی دهد. خیلی ازجاها، جایی است که قواعد 
بازی و حزب بازی برای جا و محیط خاصی مانند زمان 
انتخابات است. روحانی بیان افزود: پس از انتخابات یکی 
برنده می شود، دیگر آن قواعد بازی )انتخابات( در جامعه 
تعطیل است و باید فعاالن و رقبا تا انتخابات بعدی به اتاق 
های خود بروند، ولی ظاهراً می خواهند این بازی ها را تا 

انتخابات بعدی و بعدی مدام ادامه دهند.
رییس جمهــوری گفت : مردم این مســائل را از نمی 
خواهند، بلکه پیشرفت کشــور، زندگی راحت و رفاه، 
معنویت و آزادی در جامعه و استقالل به معنای واقعی 
کلمه را از می خواهند، آنها تعامل با جهان را می خواهند.

روحانی با بیان این که مردم نمی گویند با جهان تعامل 
نکنیم و یک دیوار بکشیم اظهار داشت : آنقدر دیوار دور 
ما وجود دارد که نیاز نیست دیوار برخی دیوار جدیدی 
بکشند. امثال مایک پمپئو )وزیر خارجه آمریکا( مدام 
در حال دیوارکشی هستند ما باید دنبال پل باشیم نه 
دنبال دیوار و با ملت ها و دانشگاههای دیگر پل ارتباطی 

برقرار کنیم.
رییس جمهوری با اشاره به آمارها به بهبودها شاخص 

و رشد مثبت اقتصادی در دو ســال اخیر و در شرایط 
تحریم اشاره و خاطرنشان کرد: ما توانستیم شاخصها را 
در مسیر درست قرار دهیم، من نمی خواهم مدام دولت 
یازدهم و دوازدهم را با دولت های قبل از آن مقایســه 
کنم، اما در دولت قبل )دولت دهم ( بااینکه در ســال 
۹۰ حدود ۱۰۰میلیارد دالر پول نفت داشتیم، علیرغم 
آنکه باالترین فروش نفت و باالترین سقفش در آن سالها 
بوده است، اشتغال خالص ما در اواخر سال ۹۱کمتر از 

۱۰هزارنفر است، باورتان می شود.
روحانی افزود: در طول ۶ سال گذشته سه میلیون و ۶۰۰ 
هزار اشتغال خالص ایجاد شده است اما چون دستگاه 
تبلیغاتی نداریم، نمی توانیم برای مردم بیان کنیم. بله 
مردم مشکل دارند و در فشار هستند و من هم قبول دارم.
رییس جمهپری با تاکید بر ضرورت بررسی و مقایسه 
آماری میان اقدامات و دستاورد های دولت ۶ سال اخیر 
و ۶سال قبل آن و ۸سال تا پایان دولت و ۸سال قبل از 
آن گفت: اشتغال را مردم درست کرده اند، کشاورزان و 
مهندسان و صنعتگران وکسانی که در حوزه گردشگری 
فعالیت می کنند، درست کرده اند؛ باید به این مردم و 

شرکت های دانش بنیان افتخار کنیم.
وی افزود: در شرکت های دانش بنیان ۳۰۰هزار شغل 
در این ۶سال ایجاد شده است و در این شرکتها ۴۰ هزار 
فارغ التحصیل دانشگاهی وارد شــده اند و یک هزارو 
۵۰۰متخصص از خارج جذب شــده است و از آنهایی 
که در دانشگاههای برتر درس خوانده اند و اینها همه از 
افتخارات ماست. رییس جمهوی خاطرنشان کرد: این 
همه آمار و ارقام نشان می دهد که ما می توانیم با وحدت 
و کنار هم بودن در این شرایط سخت به خوبی به مراحل 
باالتر و افق های بسیار روشنتر برسیم و می توانیم برای 

مردم هم رفاه و هم افتخار علمی بیافرینیم.

مدتی است که دیگر آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی، جزئیات درآمد 
مالیاتی و قیمت هفتگی اقالم توسط بانک مرکزی منتشر نمی شود. مرکز آمار 
نیز درهای دستیابی محققان و پژوهشگران را به خیلی از آمارهای ملی بسته 
است. سؤال این است که فعالیت اقتصادی چقدر بدون آمار امکان پذیر است؟

رئیس مرکز آمار ایران ضمن ارائه توضیحاتی درباره ابهامات مطرح شده در 
رابطه با آمار رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه اول امسال، تاکید کرد که هدف 
مرکز آمار فقط ارائه تصویری از اقتصاد است و این گزارش برمبنای دامنه 
گسترده ای از آمار و باالترین اســتانداردهای بین المللی محاسبه و کامال 

مستقل تولید و منتشر شده است.
به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع انتشار آمارهای رسمی 
کشور، طی سال جاری گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی اعالم نکرده بود تا 

این که در روزهای اخیر وضعیت رشد اقتصادی در سال جاری را اعالم کرد.
جزئیات رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ و فصل پاییز سال جاری نشان 
می دهد که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰به حدود 
۵۰۰ هزار میلیارد تومان )با نفت( و ۴۳۰ هزار میلیارد تومان )بدون نفت( 
رسیده است. بر این اساس رشــد اقتصادی ۹ ماه سال جاری )بدون نفت( 
نسبت به دو فصل قبل بهبود یافته و به صفر درصد و در پاییز به مثبت ۰.۹ 

درصد رسیده است.
همچنین رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸، در گروه کشاورزی ۳.۲ 
درصد در گروه صنایع و معادن)بدون نفت( مثبت دو درصد، خدمات منفی 

۰.۲ درصد و بخش ساختمان مثبت ۹.۶ درصد بوده است.
رشد اقتصادی با نفت )بخش نفت در گذشته به دلیل تولید و صادرات باال 
نقش مهمی در مثبت شدن رشد اقتصادی داشته( به منفی ۱.۷ رسیده است 
که البته با وجود منفی بودن، نســبت به قبل از وضعیت بهتری برخوردار 

شده است.
اما با اعالم گزارش رشد اقتصادی، کارشناسان در تحلیل آن، نظرات متفاوتی 
مطرح کردند که در مواردی با تردید نسبت به آمار اعالمی همراه بوده و گفته 

می شد که با وجود این که حتی نهادهای بین المللی رشد اقتصادی ایران را 
منفی پیش بینی کرده بود، روال به نحوی دیگر پیش رفته است.

حسین زاده-رئیس مرکز آمار ایران به چرایی تاخیر مرکز آمار در اعالم رشد 
اقتصادی امسال اشاره کرد و گفت: مرکز آمار ایران در سال جاری اقدام به 
بهبود و ارتقاء ساختار محاسبات ملی و تهیه سری های زمانی کرده است که 
این مساله یکی از عوامل موثر بر تاخیر در انتشار آمارهای حساب های ملی 

بوده است.
رئیس مرکز آمار با بیان این که این سازمان به دنبال اعالم رشد مثبت یا منفی 
نیست، افزود: ما فقط تصویر درستی از وضعیت اقتصادی کشور را منتشر 
می کنیم که کامال هم در این باره مســتقل هستیم، این در حالی است که 
محاسبات مرکز آمار نشان داد که رشد اقتصادی با نفت برای فصل پاییز منفی 
۱.۷ و برای ۹ ماهه نخست سال منفی ۷.۶ است.مرکز آمار ایران همان گونه 
که تاکنون با رویکرد استقالل حرفه ای، آمارهای رسمی کشور را تهیه و اعالم 
کرده است، از این به بعد هم با همین رویکرد به تولید و اتشار آمار های رسمی 

کشور خواهد پرداخت.

آمار شش ماهه را بانک مرکزی اعام کرد، ۹ ماهه را مرکز آمار
اما از سال گذشته بود که طبق مصوبه شورای عالی آمار، بانک مرکزی از انتشار 
رسمی آمار تورم و رشد اقتصادی منع شده و مرکز آمار تنها مرجع اعالم شد، 
این در حالی بود که گرچه بانک مرکزی اعالم رسمی و مفصلی در مورد رشد 
اقتصادی نداشت ولی در ماه های اخیر  رئیس کل بانک مرکزی اشاره ای به 

وضعیت رشد اقتصادی در نیمه اول امسال داشت.
سید احمد میرمطهری، اقتصاددان در یادداشتی عنوان کرد نظام آماری در 

ایران با سه انتقاد عمده مواجه است:
۱- نظام آماری ایران به حبس آمارها به دالیل سیاسی متهم است. عموما 
تصور بر این است که دولت ها از انتشار آمارهای منفی به دالیل سیاسی 
طفره می روند. گاهی بهانه حبس آمارها،مســائلی نظیر تحریم و سوء 

استفاده دشمنان است. نهادهای آماری اعم از مرکز آمار گرفته تا بانک 
مرکزی یا هر دستگاه دیگری که به این مهم می پردازد باید نقش آینه بدون 
زنگار را داشته باشند تا حقایق و واقعیت های اقتصادی برای متصدیان 
مربوطه و فعاالن اقتصادی روشن باشــد تا بتوانند تصمیمات مقتضی 
بگیرند. کاهش رشــد اقتصادی یا افزایش تورم یا باال بودن نرخ بیکاری 
تقصیر نهادهای آماری نیست ولی اگر این حقایق را پنهان کنند به همان 
اندازه شریک تقصیر هستند که متصدیان نهادهای ذی ربط در وظایف 

خود کوتاهی کرده اند.
۲- برخی معتقدند آمارهای موجود مخدوش است. از دیر باز نسبت به صحت 
آمارهای ارائه شده شک و شبهه وجود داشته و فشارهای سیاسی این شائبه را 
پر رنگ کرده است. آمار غلط تصویری مجازی و غیرواقعی از شرایط را  ترسیم 
می کند که اهل فن با چند مقایسه ساده به تناقض ها پی می برند. اینجا، زیان 
نهایی متوجه مردم است که راه از چاه به آنها نشان داده نمی شود و مسأله این 
است که اگر دولت ها آمار اقتصادی غلط بدهند، آمارهای ناصحیح به زیان 
آنها تمام می شود. احتماالً یکی از معانی این دیدگاه این است که آمارهای 
غلط از آنجا که پیام غلط می دهند، می توانند در گمراه کردن فعاالن اقتصادی 
اثرگذار باشند.  آمار غلط منجر به برآورد رشد اقتصادی غلط می  شود و حتی 
اگر صد توجیه محاسباتی برای آن آورده شود، در کوتاه ترین زمان تفاوت ها 

خود را با واقعیت ها نشان می دهند.
۳- ســوم این که کیفیت آمارهای موجود نیز زیر سؤال است. اخیرا مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی انتقادی با نظرسنجی از پژوهشگران مرتبط 
با نظام آماری و دستگاه های اجرایی تولید کننده آمار، چالش های نظام آماری 
را به تصویر کشیده است. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که به جز رعایت 
محرمانگی آمارها، در سایر موارد نظیر استقالل نظام آماری، اعتبار و اعتماد به 
نظام آماری، کیفیت آمارها، مرتبط بودن فعالیت های نظام آماری با نیازهای 
آماری، هماهنگی میان نظام های آماری و سیاســت ها و مقررات مناسب 

پاسخگویی عملکرد نظام آماری مطلوب ارزیابی نشده است.

روحانی:

می ترسم میوه را هم دوقطبی کنیم

زیان اقتصاد از حبس آمار

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید به  ۵ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه طرح جدید در معامالت بازار آزاد تهران،  ۲۸ بهمن ۹۸ به ۵ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۵ میلیون و 

۲۲۵ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۴۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۸۰ دالر و ۷۹ 
سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۵۳۵ هزار و ۳۴۱ تومان است.

بانک ها



3 اقتصاد
ایران

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات ســازمان حمایت اعالم کرد: بیشترین 
تخلفات ثبت شده در دی ماه مربوط به گرانفروشی و عدم درج قیمت بوده 
است. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت »سیدمجتبی سجادی« 
گفت: در دی ماه ۱۰ هزار گشت مشترک توسط سازمان تعزیرات حکومتی 
و دیگر دستگاه ها انجام شده که نتیجه آن تشکیل حدود پنج هزار پرونده 

تخلف به ارزش حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه به شکایت مردم در زمینه های مختلف رسیدگی و پس از 
بررسی با متخلفان برخورد می شود، افزود: در دی ماه حدود ۲۳ هزار فقره 
شــکایت مردمی درباره تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ 

ستاد خبری  استان ها دریافت شده است که از این تعداد ۷۱ درصد شکایات 
مورد رسیدگی قرار گرفته است و ۲۹ درصد باقی مانده نیازمند اظهارنظر 

کارشناسی و یا استعالم حقوقی از مراجع ذیربط است.
ســجادی تصریح کرد: عمده ترین گزارش های مردمی در بخش کاالیی 
مربوط  به عرضه نان، و میوه و سبزی و در بخش خدمات مربوط به حمل 

ونقل درون شهری و تعمیر خودروهای سبک است.
 مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت اظهار داشت: از مجموع 
شــکایات دریافتی، ۶۲۵  فقره با برآورد ارزش بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان و  تشکیل و ارجاع 

پرونده اجتناب شده اســت. وی با بیان اینکه تلفن ۱۲۴ سامانه نظارت بر 
تخلفات صنفی و غیر صنفی است، افزود: رسیدگی به همه تخلفات صنفی 
بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست و شهروندان می توانند با مراجعه 
حضوری به ادارات صنعت، معدن و تجارت اســتان ها یــا تلفن ۱۲۴ و یا 
مراجعه به سامانه اطالع رسانی قیمت از طریق سایت ir .۱۲۴ و اپلیکیشن 

آپ نسبت به تنظیم شکایت خود اقدام کنند .
به گفته سجادی، در صورت احراز شکایت در قالب قوانین حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، نظام صنفی یا تعزیرات حکومتی ، اقدام قانونی و برخورد 

با متخلفان انجام می شود.

گران فروشی در صدر تخلفات دی ماه
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كاهش قیمت نفت ازسرگرفته شد
 قیمــت نفــت در معامــالت روز دوشــنبه کــه 
ســرمایه گذاران منتظر انتشــار آمار اقتصادی در 
آسیا و بررســی تاثیر اپیدمی ویروس کرونا بر تقاضا 
برای نفت بودند، پایین رفت.به گزارش ایسنا، بهای 
معامالت آتی نفت برنت با ۳۳ سنت کاهش، به ۵۶ 
دالر و ۹۹ سنت در هر بشکه رسید. بهای نفت برنت 
هفته گذشته ۵.۲ درصد رشد کرد که بزرگترین رشد 
هفتگی از سپتامبر سال ۲۰۱۹ بود.بهای معامالت 
آتی نفت وســت تگزاس اینترمدیــت آمریکا با ۱۳ 
ســنت کاهش، به ۵۱ دالر و ۹۲ سنت در هر بشکه 
رسید. شاخص نفت آمریکا هفته گذشته ۳.۴ درصد 
رشد داشت.رشــد هفتگی بهای نفت که نخستین 
رشد هفتگی از اوایل ژانویه بود، تحت تاثیر امیدواری 
به اقدامات چین برای حمایت از رشــد اقتصادی در 
بحبوحه شیوع ویروس کرونا روی داد. چین بزرگترین 
واردکننده نفت در جهان اســت و افت تقاضای این 
کشور بازار جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد.گزارش 
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که تقاضای 
جهانی برای نفت در ســه ماهه اول امسال به میزان 
۴۳۵ هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهش پیدا خواهد کرد که نخستین کاهش 
ســه ماهه تقاضای جهانی از زمان بحران مالی سال 
۲۰۰۹ محسوب می شــود.تحلیلگران در موسسه 
"کپیتال اکونومیکس" اظهار کرده اند هنوز زود است 
ارزیابی پیامدهای اقتصادی بلندمدت این اپیدمی 
آغاز شــود. در هفته جاری گزارش شاخص مدیران 
خرید بخش تولید در فوریه به خصوص برای آســیا 
مورد توجه خواهد بود تا تاثیر این اپیدمی بر زنجیره 
تامین بخش تولید ارزیابی شود. انتظار می رود این 
آمار ضعیف باشد اما اگر بهتر از حد مطلوب باشند، 
قیمت کاالهای صنعتی ممکن است رشد بیشتری 
پیدا کنند.سرمایه گذاران همچنین منتظر تصمیم 
اوپک و متحدانش شامل روسیه درباره کاهش بیشتر 
تولید در واکنش به شــیوع ویروس کرونا و مقابله با 
اشباع عرضه به دلیل افت تقاضا هستند. این گروه که 
به اوپک پالس معروف است، در حال حاضر پیمان 
محدودیت عرضه ۱.۷ میلیون بشکه در روز را تا پایان 

مارس اجرا می کند.

اعالم مهلت مجدد برای ثبت نام 
جاماندگان كنکور

مشاور عالی ســازمان ســنجش آموزش کشور از 
اعالم مهلت مجدد ثبت نام برای جاماندگان آزمون 

سراسری ۹۹ خبر داد.
حســین توکلی ضمن اعالم این خبر اظهار کرد: 
مهلت تمدید شده ثبت نام برای شرکت در آزمون 
 سراسری سال ۱۳۹۹ به منظور پذیرش دانشجو در

 رشــته های با آزمــون دوره های روزانه، شــبانه، 
نیمه حضوری، مجــازی و پردیس های خودگردان 
دانشگاه   پیام نور، موسسات آموزشی غیرانتفاعی و 
غیردولتی و همچنین رشته های با آزمون دانشگاه 
آزاد ساعت ۲۴ روز گذشــته یکشنبه ۲۷ بهمن به 

اتمام  رسید.
مشاور عالی ســازمان ســنجش آموزش کشور با 
اشاره به ثبت نام تعداد یک میلیون و ۵۱ هزار و ۹۲۸ 
داوطلب در کنکور ۹۹ بر اســاس آمار اولیه، افزود: 
 داوطلبــان آزمون فوق که در مهلت تعیین شــده
 موفق به دریافت کد سوابق تحصیلی نشده یا به هر 
 دلیل دیگر نتوانسته اند نسبت به ثبت نام در آزمون 
مذکــور اقــدام کننــد، می تواننــد در مهلــت 
مجــدد ثبت نــام  یعنــی از روز دوشــنبه ۱۲ تا 
پنجشــنبه ۱۵ اســفند ۹۸ از طریــق ســایت 
 ســازمان ســنجش آموزش کشــور برای شرکت 

در آزمون ثبت نام کنند.
توکلی گفت: گزینش دانشجو در رشته های با آزمون 
 کنکور سراسری ۹۹ بر اساس نمره کنکور و سوابق
  تحصیــل )معــدل دیپلــم(، صــورت خواهــد

 گرفت.
 داوطلبانی کــه دارای دو مدرک دیپلم هســتند، 
می توانند بر اساس شــرایط اعالم شده در دفترچه 
اقدام کنند.به گفته مشــاور عالی سازمان سنجش 
آموزش کشــور، کارت ورود به جلســه رشته های 
با آزمون کنکــور از ۹ تیــر ماه ســال ۹۹ بر روی 
ســایت این ســازمان قرار می گیرد و داوطلبان تا 
 ۱۱ تیر ماه فرصت دارند نسبت به دریافت پرینت

 کارت خود اقدام کنند.
وی افزود: این آزمــون در روزهای ۱۲ و ۱۳ تیرماه 
 سال ۱۳۹۹ در حوزه های امتحانی برگزار می شود
 و کارنامــه اولیــه ایــن آزمــون دهــه دوم 
مرداد مــاه بر روی ســایت ســازمان ســنجش 
آمــوزش کشــور منتشــر می شــود و داوطلبان 
 بــه صــورت اینترنتــی می تواننــد نســبت
 به انتخاب رشــته خود اقدام کنند و نتیجه نهایی 
کنکور ۹۹ نیز در دهه دوم شــهریور ماه از طریق 
 سایت ســازمان ســنجش آموزش کشــور اعالم 

خواهد  شد.

اخبار

محــل  در  گذشــته  روز 
جمع آوری و فــروش اموال 
تملیکی استان تهران، ۴۰۰ 
تن کاال به ارزش ۱۹ میلیارد 
ریال که توسط معاونت غذا 
و داروی علوم پزشکی ایران مضر شناخته شده با حضور 

نمایندگان دادستانی و سایر مراجع ذیربط امحاء شد.
برومند میرزایی پور، مدیر جمــع آوری و فروش اموال 
تملیکی استان تهران، در حاشیه مراسم انهدام کاالهای 
ســالمت محور در جمع خبرنگاران با بیــان اینکه در 
راستای اجرای مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
امروز ۴۰۰ تن کاالی سالمت محور که توزیع آن برای 
سالمت جامعه مضر شناخته شــده است معدوم شد، 
گفت: این دهمین مورد امحاء اســت و تاکنون هزار و 
۹۷۰ تن کاال به ارزش ۲۳۰ میلیارد ریال کاال انهدام شده 
است. عمده این کاالها تاریخ انقضا گذشته است. بخشی 
دیگر از این کاالها هم جنبه بیوتروریســتی تشخیص 
 داده شدند به همین دلیل نسبت به معدوم سازی آنها 

اقدام می کنیم.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیوتروریستی بودن 
این کاالها از طریق چه نهادی شناخته شده و کدام یک 
از این کاال احتمال بیوتروریستی دارد، گفت: این احتمال 
وجود دارد که دشمنان برخی از کاالها را آلوده و به بازار 
ایران ارسال کنند و از آنجایی که احتمال بیوتروریستی 
بودن تعدادی از این کاالها وجود داشت در برنامه انهدام و 
معدوم سازی قرار گرفتند که البته بیشتر مواد دخانی در 

معرض تهدید بیوتروریست قرار دارند.
میرزایی پور در ادامه با اشاره به نوع این کاال های سالمت 
محور افزود: کاال های انهدامی، بهداشــتی، آرایشــی 
و دخانیات هســتند که سالمت انســان را به مخاطره 
می اندازد و کشفیات ما در سال های ۹۵ تا ۹۸ بوده که 
به صورت قاچاق وارد کشور شــده و در استان کشف و 

ضبط شده اند.
مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی اســتان تهران 
همچنین در ادامه در خصوص صادرات خودرو های قاچاق 
گفت: این خودرو ها را نمی توان صادر کرد چرا که اسناد 

مربوط به واردت آن ها مشــخص نبوده است، به همین 
دلیل همچنان بالتکلیف هستند. حسین میر معینی، 
معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی کشور هم در 
این حاشیه این مراسم گفت: تمام کاالهای وارداتی که 
به تولید داخل ضربه می زنند به شرط صادرات به فروش 
می رسند و بخش دیگر از این کاالها که امکان استفاده از 
آن در مهندسی معکوس وجود دارد مورد استفاده داخل 
قرار می گیرد. میرمعینی افزود: ســازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی برابر قانون می تواند ۱۰ درصد عواید 
حاصل از فروش کاالهای ضبط شده را صرف امرار معاش 
خود کند گفت: برای صیانت از ســالمت جامعه اقدام 
به انهدام کاالهای تاریخ انقضا گذشــته و اقالمی که به 

سالمت جامعه آسیب می زنند می کنیم.
معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی کشور تصریح 
کرد: هر استانی نسبت به انجام عملیات انهدام در طول 
سال اقدام می کنند که معموال کاالهای تاریخ مصرف 
گذشته یا کاالهایی که مجوز سازمان استاندارد و سازمان 
بهداشــت را ندارند و غیرقابل مصرف هستند منهدم 

می شوند.
او با بیان اینکه با توجه به تعرفه های واردات کاال بسیاری از 

سودجویان نسبت به واردات کاالی قاچاق اقدام می کنند 
گفت: بحث انهدام کاالی قاچاق در تمام کشورها به اجرا 
می رسد اما در ایران این اقدام با وسعت بیشتری اجرایی 

می شود.
معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی کشور با اشاره 
به انهدام کاال در سال گذشته تصریح کرد: بالغ بر ۶۱۰۰ 
تن کاال به ارزش ۹۰ میلیارد تومان منهدم شد که این رقم 
در ۱۰ ماهه اول امسال حدود ۱۳ هزار تن به ارزش ۸۰ 

میلیارد تومان بوده است.
میرمعینی افزود: ۹۰ انبار در کل کشور در اختیار داریم 
که ماهانه عملیات معدوم سازی کاالهای سالمت محور 

و قاچاق در استان های مختلف انجام می شود.
این مقام مســئول با تاکید براینکه هیچ برنامه ای برای 
انهدام کاالهای سرمایه ای نداریم و نخواهیم داشت گفت: 
تمام کاالهای وارداتی که به تولید داخل ضربه می زنند 
به شرط صادرات به فروش می رسند و بخش دیگر از این 
کاالها که امکان اســتفاده از آن در مهندسی معکوس 

وجود دارد مورد استفاده داخل قرار می گیرد.
او در پاسخ به این ســئوال که چرا در حالی که پرونده 
برخی از این کاالها که امروز معدوم می شــوند متعلق 

به چهار سال گذشته است و چرا تاکنون منهدم نشده 
است گفت: برای انهدام باید حکم قضایی داشته باشیم 
و سه سال طول کشــیده تا حکم قضایی به نفع دولت 
برای امحای این کاالها صادر شود. به طور متوسط ۲۳ 
درصد از مصارف خانوارها از محل کاالهای غیررسمی 
تأمین می شــود که حدود ۱۷ درصــد از این کاالهای 
 غیر رســمی از طریق واردات غیررســمی با قاچاق به 

کشور وارد می شوند
در مقاله معاونت پژوهشی، برنامه ریزی و اموربین الملل 
سازمان امور مالیاتی با عنوان »برآورد فرار مالیاتی ناشی 
از اقتصادی غیر رســمی« که زمستان ۹۵ منتشر شد، 
آمده است: میزان متوسط اقتصاد غیررسمی در ایران 
با اســتفاده از الگوی DSGE وپارامترهای برآوردی و 
برخی داده ها برآورد شد. به استناد نتایج حاصل از برآورد، 
به طور متوســط ۲۳ درصد از مصارف خانوارها از محل 
کاالهای غیررسمی تأمین می شود که حدود ۱۷ درصد 
از این کاالهای غیر رسمی از طریق واردات غیررسمی با 
قاچاق به کشور وارد می شوند و مابقی در داخل کشور 
تولید می گردند. همچنین، متوسط میزان واقعی اقتصاد 
غیر رسمی طی این دوره معادل ۱۷۰۷۲۵٫۵ میلیارد 
ریال برآورد شد. با احتســاب سهم ۱۷ درصدی قاچاق 
از کل کاالهای غیررسمی، میزان واقعی قاچاق در کشور 

معادل ۲۹۰۲۳ میلیارد ریال تخمین زده شد.
افزون بر این، نتایج نشان داد که متوسط سهم اشتغال 
غیر رسمی از کل اشتغال کشور طی دوره مورد بررسی 
حدود ۱۸ درصد است؛ بنابراین، ۱۸ درصد از ساعات کار 
به اشتغال غیررسمی اختصاص دارد. با توجه به نتایج این 
تحقیق، ۸۲ درصد کل اشتغال کشور قابل مالیات ستانی 
است ولی به دلیل پنهان بودن ۱۸ درصد بقیه اشتغال، 
امکان اخذ مالیات بر دستمزد در این بخش میسر نیست.
با یک برآورد ساده و با لحاظ شرایط و نرخ مالیاتی یکسان 
برای بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد، فرار مالیاتی ناشی 
از درآمد کار برابر با حــدود ۲۲ درصد مالیات بر درآمد 
کنونی است. از آنجا که متوسط مقدار مالیات بر درآمد 
به قیمت سال پایه ۱۳۸۳ طی دوره ۹۳-۱۳۶۰ حدود 
۱۰۳۰۲٫۴ میلیارد ریال بوده است، متوسط درآمد واقعی 
از دســت رفته دولت از این بخش طی این دوره معادل 

۲۲۶۶٫۵ میلیارد ریال برآورد شد.

17 درصد مصرف خانوار از طریق كاالی قاچاق تامین می شود

امحای 400تن کاالی مواد غذایی قاچاق
كاالهای قاچاق بیوتروریستی پس از 3 سال امحا شد

یک بام و دو هوای دولت در حذف 
ارز ۴2۰۰ تومانی كاالهای اساسی

حذف ارز دولتی کره حیوانی و عدم حذف آن از انواع 
روغن نباتی که قسمت عمده مارگارین را تشکیل 
می دهد، باعث ایجاد شرایط رقابتی نابرابر بین این 

دو کاال و جایگزینی مارگارین با کره شده است.
به گزارش  مهر، حذف ارز دولتی کاالهای اساسی 
که طی یکسال و نیم گذشته از سوی کارشناسان به 
عنوان یک الزام مطرح می شد هم اکنون در دستور 
کار دولت اســت اما باید در مورد زمان اجرای آن 
دقت و تدابیر الزم صورت بگیرد تا مصرف کنندگان 
و همچنین تولیدکنندگان داخلی را با مشکل مواجه 
نکند. یکی از موضوعات مورد بحث در این زمینه، 
حذف ارز دولتی از یک کاال و عدم حذف آن از کاالی 
رقیب است که می تواند منجر به ایجاد چالش های 
جدی شود. به عنوان مثال کارشناسان معتقدند 
که دولت بعد از حذف ارز دولتی کره حیوانی چرا 
ارز کره گیاهی )مارگارین( که رقیب این کاالست 
حذف نمی کند و باعث ایجــاد رانت برای برخی 
شرکت ها می شــود؟ کره گیاهی یا مارگارین در 
داخل کشور فرموله می شود و حدود ۸۰ درصد کره 
گیاهی انواع روغن های نباتی و حدود ۲۰ درصد آن 
آب است. گفته می شود بخش عمده کره گیاهی از 
روغن پالم تشکیل می شود که بعد از واردات روغن 
به کشور، کره گیاهی یا همان مارگارین در داخل 
فرموله می شود. کره گیاهی در گروه کاالی اساسی 
قرار نمی گیرد در حالی کاالی رقیب کره حیوانی 
است و در رستوران ها، تولید شیرینی و شکالت، 

کیک ها و نان های صنعتی و … کاربرد دارد.

شکاف قیمت باعث شــده مارگارین 
جایگزین کره حیوانی در بازار شود

در همین زمینه، رضا باکری، دبیر انجمن صنایع 
لبنی کشــور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره 
به اختالف قیمت کــره حیوانی و کــره گیاهی 
)مارگاریــن( در بازار، گفت: طی ســالهای اخیر 
این اختالف قیمت باعث شــده که کره گیاهی 
)مارگارین( به مرور زمان در بازار مصرف جایگزین 
کره حیوانی شود. وی اضافه کرد: کره حیوانی که در 
حال حاضر در بازار عرضه می شود شامل ارز ۴۲۰۰ 
تومانی است و هنوز حذف ارز روی قیمت این کاال 

تأثیرگذار نبوده است.
باکری ادامه داد: وقتی که ارز نیمایی در قیمت تمام 
شده کره اعمال شود این کاال با نرخ ۴,۵۰۰ تومان 
به مصرف کنندگان عرضه نخواهد شد و قیمت آن 

افزایش می یابد.
انجمــن لبنی با اطــالق عنوان کــره گیاهی به 
مارگارین مخالف است چون مارگارین از ترکیب 
انواع روغن های نباتی از جمله روغن پالم بوجود 
می آید و در واقع نوعی خوراک چرب است و جزو 
گروه فرآورده های لبنی نیست که به آن عنوان کره 

اطالق شود
وی با اشــاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از 
واردات کره حیوانی شکاف قیمت بین این کاال و کره 
گیاهی را بیشتر خواهد کرد، افزود: احتمال دارد که 
جای کره حیوانی و مارگارین به دلیل این اختالف 

قیمت در سبد خانوار نیز تغییر کند.
باکری با بیان اینکه انجمن صنایع لبنی ایران با 
اطالق عنوان کره گیاهــی به مارگارین مخالف 
اســت، گفت: ما سالهاســت که در این زمینه 
اعتراض می کنیم چون مارگاریــن از ترکیب 
انواع روغن های نباتی از جمله روغن پالم بوجود 
می آید و در واقع نوعی خوراک چرب است و جزو 
گروه فرآورده های لبنی نیست که به آن عنوان 

کره اطالق شود.
وی تصریح کــرد: باید عنوان دیگــری برای این 

محصول انتخاب شود.
باکری درباره اینکه آیا واحــد نبودن نرخ ارز برای 
کره حیوانی و مارگارین منجر به ایجاد رانت خواهد 
شد؟، گفت: ما طرفدار تک نرخی شدن ارز هستیم 
در واقع برای سالمت و پایداری جامعه و صنعت و 
روابطی که بین ذی نفعان وجود دارد باید ارز تک 
نرخی شود و آثار و تبعات زیان بار این مساله طی 

سالهای آینده در کشور مشخص خواهد شد.
واردات ساالنه ۴۵۰ هزارتن روغن پالم با ارز دولتی

وی تصریح کرد: تمام زیر رشته های صنعت باید 
نرخ ارز واحدی داشته باشند تا مشکلی ایجاد نشود.
همچنین در این زمینه، یک منبع آگاه در وزارت 
جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کره حیوانی، اظهارداشت: 
عمده قســمت کره گیاهی که در کشور فرموله 
می شود از روغن نباتی و بویژه روغن پالم است که 

این روغن ها همچنان با ارز دولتی وارد می شود.
وی اضافه کرد: متأســفانه حذف ارز کره حیوانی 
باعث ایجاد شرایط رقابت نابرابر بین کره حیوانی 
و کره گیاهی می شود و احتمال اینکه کره گیاهی 
جای کره حیوانی را در مصارف مختلف بگیرد زیاد 
است که این به ضرر سالمت جامعه نیز خواهد بود.

خبر

با بررسی های انجام شده در پمپ بنزین مشخص شده 
است که ۱۹۱۷ نازل بنزین مشکل فنی داشته اند.

 نیره پیروزبخت در نشست خبری درباره بازرسی های 
صورت گرفته از پمپ بنزیــن ها بعد از افزایش قیمت 
بنزین اظهار داشــت: در پمپ بنزین ها بازرسی هایی 
صورت گرفته که بر این اســاس، ۱۹۱۷ نازل بنزین 

مشکل فنی و کم فروشی داشتند. 
وی افزود: از اول فروردین امسال تا ۲۶ بهمن، ۸۰ هزار و 
۸۱۳ نازل در سراسر کشور مورد بازرسی قرار گرفته اند 
که بر این اساس، ۱۹۱۷ نازل مردود شدند؛ ضمن اینکه 
اگر وزارت نفت در مورد اصالح این نازل ها اقدام کند، 

حتما به مدار باز خواهند گشت.
وی تصریح کرد: خود نازل در این زمینه به لحاظ فنی 
مشکل داشته که از جمله این مشکالت نیز، کم فروشی 
است. وی با اشاره به کیفیت بنزین تصریح کرد: در فصل 

گرم سال در مجموع ۵۵ نمونه از بنزین برداشت شده 
که میانگین پارامترهای آنها خوب است و بر این اساس، 
اکتان بنزین سوپر ۹۵.۴۳، یورو۴ معادل ۹۲ و بنزین 

معمولی ۸۸ است؛ در حالی که حداقل مجاز ۹۱ است.
رییس سازمان ملی استاندارد همچنین در ادامه درباره 
استقرار فروشگاه های طبخ غذا در کنار سرویس های 
بهداشــتی گفت:  وظایف مختلف دستگاه ها تعریف 
شده اســت. ما در رابطه با مباحثی مثل رستوران ها و 
فروشگاه ها وظیفه مســتقیمی ندارد و دستگاه های 
دیگر مســوول هســتند.  پیروزبخت متذکر شد: ما 
در برخی مواقع که خطر را احســاس مــی کنیم، به 
صورت محرمانه به دستگاه ذیربط هشدار می دهیم. 
اینقدر وظایف ما گسترده شده که ترجیح می دهیم 
اول به وظایف خود عمــل کنیم. وی همچنین درباره 
ذرت های آلوده عنوان کــرد: یک دانه ذرت آلوده وارد 

کشور نشد. ما سه سال این موضوع را پیگیری کردیم. 
 این ذرت ها یا قرار شــد امحا شــود یا به کشورهای 

دیگر برگردد.
پیروزبخــت ادامه داد: اگــر این ذرت هــا به صورت 
غیررسمی وارد می شــد، باید برخوردی صورت می 
گرفت از طرف دستگاه های مربوطه، اما این ذرت ها وارد 
نشد و البته واردکننده متحمل ضرر و زیان گزاف شد. ما 
مجوز این که این ذرت ها برای مثال به الکل تبدیل شود 

را نداریم و این مجوز را باید مراجع قانونی بدهند.
رییس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: طبق قانون 
تدارکات مســوول تدارک بنزین و گازوئیل با سازمان 
محیط زیست و ما در استانداردها تجدیدنظر و نظارت 
می کنیم. پیروزبخت متذکر شــد: در مورد وضعیت 
اســتانداردهای ۸۵ گانه تغییری نکرده و کماکان ۴ 

خودرو در سال آینده از خط تولید خارج می شوند.

وی ادامه داد: در مورد بازارهای صادراتی، در زمینه عراق 
کم بودن کیفیت یا نداشتن استاندارد ورود نکنید. ما 
هیچ گاه نتوانستیم از نظر مسائل بازرسی یا استاندارد به 

وحدت رویه نرسیدیم.
رییس سازمان ملی استاندارد درباره واردات خودروهای 
کمتر از ۱۰ هزار دالر گفت: ما به قیمت خودرو کاری 
نداریم و ۸۵ استاندارد برای ما مهم است. هر خودرویی 
که بتواند استانداردها را رعایت کند، می تواند وارد شود.
پیروزبخت همچنین با اشــاره به وجود ۲ هزار و ۴۷۹ 
جایگاه سی ان جی در سراسر کشور، گفت: اغلب این 
جایگاه ها مورد بازرســی قرار گرفته اند. در عین حال 
بیش از ۱۰۰ هزار مخزن ذخیره در جایگاه های سی ان 
جی در کشور وجود دارد که ۲۴ هزار مخزن ذخیره مورد 
بازرسی قرار گرفته اند و در مجموع وضعیت پرخطری 

در مورد جایگاه ها وجود ندارد.

ســازمان امور مالیاتی ۱۵ گروه شغلی را ملزم به نصب 
سامانه صندوق فروش کردمعاون حقوقی و فنی مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: ۱۵ گروه شغلی از 
ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق 
فروش )پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی( 
و صدور صورتحســاب فروش)فاکتور( مطابق مقررات 

هستند.
به گزارش سازمان امور مالیاتی ایران، محمود علیزاده با 
اشاره به مفاد ماده )۳( آیین نامه اجرایی تبصره )۲( ماده 
)۱۶۹( قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تعیین مشاغل 
مشمول نصب سامانه صندوق فروش گفت: شهریورماه 
امسال بر اساس آیین نامه مذکور دومین فراخوان سازمان 
امور مالیاتی کشور برای فعالین غیر حوزه درمان منتشر 
شد و ۱۵ گروه )شامل ۵۰ شغل( مشمول نصب و استفاده 

از سامانه فروش شدند.
وی افــزود: ایــن مشــمولین از ابتدای ســال ۱۳۹۹ 
ملــزم بــه اســتفاده از ســامانه صنــدوق فــروش 
)پایانه پرداخت متصل به شــبکه پرداخــت بانکی( و 

 صــدور صورتحســاب فروش)فاکتــور( مطابــق 
مقررات هستند.

معاون حقوقی و فنــی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 
کشــور تصریح کرد: از کلیه صاحبان مشاغل و حرف 
مشــمول دعوت به عمل می آید که با مراجعه به درگاه 
عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی 
الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال 
استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه های پرداخت متصل 
به شــبکه پرداخت بانکی خود ) کارتخوان های بانکی( 

اقدام کنند.
وی درخصوص جرایم عدم استفاده از سامانه فروشگاهی 
برای این مشمولین، خاطرنشان کرد: به موجب تبصره ۲ 
ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، عدم اجرای حکم 
این تبصره موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد )۲ 

درصد( فروش است.
گفتنی است، طبق فراخوان شــهریورماه سازمان امور 
مالیاتی کشــور صاحبان محترم حرف و مشــاغل زیر 
مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق 

فروش که پیش تر نیز اطالع رسانی شده بود عبارتند از:
۱. وکال،

۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده،
۳. دفاتر اسناد رسمی،

۴. مشاورین امالک،
۵. تاالر پذیرایی، رســتوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، 
اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی 
و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، 
سالن های غذاخوری و باغ تاالرها، باغ سراها، طباخی ها، 
آش و حلیم پزی هــا، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی 

فروشی ها و مشاغل مشابه،
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان 
پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ 

ویالها، اقامتگاههای بین راهی و متل ها،
۷. نمایشگاه ها و فروشــگاه های وسایط نقلیه موتوری 
)به استثنای ماشــین آالت راهســازی، ساختمانی و 

کشاورزی(،
۸. آرایشگاه های مردانه و زنانه،

۹. آجیل و خشکبار فروشی ها )به استثنای مشمولین 
ماده )۸۱( قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان(،

۱۰. قنادی  ها و شیرینی فروشی ها، آب میوه فروشی ها، 
بستنی و فالوده فروشی ها،

۱۱. میوه و تره بار فروش های مستقر در میادین میوه و تره 
بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی ها،

۱۲. مجموعه های فرهنگی و ورزشی،
۱۳. لوازم تحریر و نوشــت افزار فروشی ها )به استثنای 

تولید کنندگان و وارد کنندگان(،
۱۴. بازی های رایانه ای )گیم نت ها( و کافی نت ها،

۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشــترکین 
تلفن همراه و ثابت و خدمات پســتی(، دفاتر خدمات 
الکترونیکی )از جمله دفاتر پلیس+۱۰ ، دفاتر خدمات 
الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات 

الکترونیک قضایی.(
همچنین مرکز پاسخگویی به هر گونه مشکل یا ابهام در 
خصوص فراخوان مذکور، مرکز ارتباط مردمی سازمان 

امور مالیاتی کشور به شماره تلفن ۱۵۲۶ می باشد.

احتمال كم فروشی در جایگاه های سوخت گیری چقدر است؟

۱۹۱۷ نازل بنزین کم فروشی می کردند 

اجبار نصب کارت خوان مالیاتی برای 15 گروه شغلی

گروه اقتصادایران
News kasbokar@gmail.com
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یکی از اشتباهات رایج کارآفرینان این است که گمان 
می کنند موفقیت استارت آپ ها فقط به محصول است. 
اما واقعیت این اســت که محصول جدید مانند مدرک 
دانشگاهی است که به زمان و پول نیاز دارد اما درنهایت 
هر دانش آموز متعهد یکی از آنها دارد. درســت مانند 
نمره ها و درجه ها، محصول خوب، موفقیت در تجارت 
را تضمین نمی کند. آنچه بیشترین تأثیر را در توانایی 
شما در ایجاد حرفه و شغل موفق ایجاد می کند، تعامل 
و روابط انسانی است.به گزارش اتاق تهران، عبده ریانی، 
نویسنده فوربز می نویســد: آخرین کسب وکار، فیلم، 

نمایش یا کانالی که یک کارآفرین را به تصویر کشیده 
است را به خاطر بسپارید. آیا یک موضوع مشترک میان 
آنها پیدا می کنید؟ اولین چیزی که به ذهن می رســد 
این است که کسی سوار هواپیما می شود، دست تکان 
می دهد و اوراق امضا می کند. یکی از دوستانم اخیراً از 
من پرسید، چرا صاحبان مشاغل هوشمند هزاران دالر 
هدر می دهند تا کارهایی را انجــام دهند که به راحتی 
از طریق تماس تلفنــی یا ایمیل می تــوان انجام داد؟ 
جواب این سؤال این است که یک محصول خوب برای 
ساخت یک استارت آپ موفق کافی نیست. به برنامه یا 

ابزار موردعالقه خود و مشــکل و راه حل آن فکر کنید. 
قبل از این محصول، شــما چگونه این مشــکل را حل 
می کرده اید؟ درواقع آنچه فنــاوری انجام داد، مراقبت 
از مشاغل قدیمی با راه حل های سریع تر، ارزان تر و بهتر 
بوده اســت.اما از دیدگاه تجارت هیچ چیز تغییر نکرده 
است. انســان ها راه حل هایی ایجاد می کنند و فناوری، 
راه حل ها را فعال نگه می دارند. بنابراین تجارت هنوز هم 
پابرجاست و همیشه در مورد روابط انسانی خواهد بود.

یکی از اشتباهات رایج کارآفرینان این است که گمان 
می کنند موفقیت استارت آپ ها فقط به محصول است. 

اما واقعیت این اســت که محصول جدید مانند مدرک 
دانشگاهی است که به زمان و پول نیاز دارد اما درنهایت 
هر دانش آموز متعهد یکی از آنها دارد. درســت مانند 
نمره ها و درجه ها، محصول خوب، موفقیت در تجارت 
را تضمین نمی کند. آنچه بیشترین تأثیر را در توانایی 
شما در ایجاد حرفه و شغل موفق ایجاد می کند، تعامل 
و روابط انســانی است.در اســتارت آپ ها این مرحله از 
ایده شروع می شود. مالقات با ذی نفعان کلیدی مانند 
مشتریان آینده، سرمایه گذاران بالقوه، مربیان، شرکا و 
اعضای تیم، اولین قدم شما برای انجام کار صحیح است. 

چرا تولید یک محصول برای موفقیت یک استارت آپ کافی نیست؟

ارائه 890 نیاز فناورانه صنعت نفت به شرکت های دانش بنیان
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در گردهمایی شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ های حوزه نفت 840 نیاز فناورانه از ســوی صنایع، نهادها و سازمان ها 
ارائه می شود. سیاوش ملکی فر در حاشیه گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های حوزه نفت که در محل پژوهشگاه صنعت نفت در حال برگزاری است گفت: این 

گردهمایی که فردا آخرین روز آن است با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با وزارت نفت برگزار شده است.
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در سوار ابرها 
ابرآروان از محصوالت جدیدش رونمایی كرد

چهارمیــن دوره فناورانه ابــرآروان به نام ســوار ابرهــا ۲۷ بهمن ماه در 
هتل اسپیناس پالس  برگزار شــد. این مراســم با حضور بیش از ۳۰۰۰ 
شرکت کننده برگزار شــد. در این رویداد ابرآروان از راه اندازی بزرگ ترین 
دیتاسنتر تمام ابری کشــور با ســرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی و از 
گسترش پاپ ســایت هایش در کشــورهای مختلف جهان برای توسعه 
سرویس دهی اش خبر داد. ابرآروانی ها به سرویس ها و خدمات جدیدشان 
اشــاره کردند که مهم ترین آن ها عبارت اند از:  Smart Routingبرای 
CDN)) ها در ارتباطات داخلی و بین المللیCDNمسیریابی هوشمند

Storage   برای ذخیره  ســازی محتواها، بازارچه  CDN برای توسعه  و 
به  اشتراک گذاری محصوالت نرم افزار   (AoD( برای استریمینگ صدا و 
   WAF، Rate limit، DDoS نسل جدید محصوالت امنیت ابری شامل
protection و Firewall که به همراه USM راهکار یکپارچه  امنیت 
ابری را شــکل می دهند. پویا پیرحســینلو، مدیرعامل ابرآروان، به لزوم 
جهانی شدن این شرکت برای ادامه و بقا اشاره کرد و گفت: »براساس آمار 
w۳tech، محصول CDN ابرآروان، در بین CDN ۱۰ پراستفاده  جهان 
قرار دارد. این محصول یکی از CDN ۶  پرامکان جهان اســت و یکی از 
سه CDN اقتصادی جهان به شمار می آید.« او در رابطه با جهانی شدن، 
به وب ســایت ۵ زبانه ابرآروان و پوشــش ۸۹درصدی منطقه  خاورمیانه 
و آسیای میانه اشــاره و تاکید کرد که در ۳۸کشــور جهان مشتری فعال 
هستند.« پیرحسینلو در ادامه گفت: »خیلی ها تالش می کنند همفکر های 
خود را به عنوان مردم نشــان دهند، اما ما فکر می کنیم همه  آن هایی که 
در این سرزمین نفس می کشند، مردم این ســرزمین هستند.« در ادامه 
هستی شهریزفر، قصه گوی ابرآروان، با اشاره به بازه زمانی قطعی اینترنت، 
از تعدادی اقدامات ابــرآروان در این برهه نام بــرد. او گفت:»ابرآروان در 
کنار مردم بود و در این بازه ســرویس ها و خدماتی را به صورت رایگان در 
اختیار مردم و کســب وکار های آنالین گذاشت.« بخش فنی این رویداد با 
صحبت های محمدعرفان شمسی، ابربان ابرآروان، آغاز شد. او به مشکالت 
درونی و زیرساخت کشــور پرداخت و گفت:  »پاپ ســایت های آروان در 
داخل و خارج توسعه و در ســرویس رایانش ابری نسل سرورها ارتقا داده 
شد. لینک های redundant زیادی در شبکه ایجاد کردیم. دیسک های 
SAS و SSD را ارتقا داده و شبکه استورج  را نیز جدا کردیم.« در پایان این 
رویداد پویا پیرحسینلو،  به یک »مای جمعی« در پشت صحنه  رویداد و هر 
آنچه از محصوالت و دستاوردها گفته شد، اشاره کرد و این »مای جمعی« 

را »ابرآروان واقعی« نامید.

وزیر نفت:
در صنعت نفت واردات كاالیی كه نمونه داخلی دارد، 

ممنوع است
 وزیر نفت درباره کمک به شرکت های دانش بنیان گفت: صندوق پژوهش 
و نوآوری نفت در کنار صندوق شــکوفایی و نوآوری ریاست جمهوری به 
تأمین منابع مالی موردنیاز شرکت های دانش بنیان خواهد پرداخت. بیژن 
زنگنه دوشنبه، در حاشیه بازدید از نمایشــگاه شرکت های دانش بنیان و 
اســتارت آپ های صنعت نفت (که همگام با گردهمایــی ای به این نام در 
پژوهشگاه صنعت نفت در حال برگزاری است( گفت: این رویداد، رویداد 
مهمی است که با حضور فعال حدود ۲۵۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپ 
و همچنین متقاضیان خدمات و کاالهای این مجموعه ها برپاســت و در 
جریان آن، برای برگزاری ۴۰ نشســت تخصصی به منظور تعامل و کسب 
شــناخت بین طرفین عرضه و تقاضای فناوری برنامه ریزی شــده است. 
زنگنه با اشاره به بازدید امروز خود از حدود ۲۰۰ غرفه حاضر در نمایشگاه 
گفت: آنچه مرا خوشحال کرد این بود که می دیدم بیشتر این شرکت های 
دانش بنیان در قالب قراردادهای کاری مشغول فعالیت هستند و این طور 
نیســت که تنها صاحب ایده هایی بدون تقاضای کار باشــند، اما خب گاه 
در جریان کار با مشکالتی روبه رو می شــوند که آنها را بررسی و پیگیری 
می کنیم. وزیــر نفت با تأکید بــر اینکه هیچ راهی بــه تنهایی نمی تواند 
حل کننده همه مشکالت باشد و الزم است مجموعه ای از راه حل ها برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها مدنظر قرار گیرد، ادامه 
داد: صندوق پژوهش و نــوآوری نفت که ثبت آن به تازگی اعالم شــده، 
می تواند حرکت خوبی به منظور صدور انواع ضمانت نامه ها برای برخی از 
این شرکت ها باشد تا در کنار صندوق شکوفایی و نوآوری ریاست جمهوری 
به تأمین منابع مالی موردنیاز آنها کمک کنــد. تضمین خرید کاال هم در 
دستور کار است. همان طور که پیش از این اعالم کرده ایم و در مواردی نیز 
اجرایی شده، ممنوعیت خرید خارجی آن دسته از کاالهای مورد نیاز صنعت 
نفت است که امکان ساخت کیفی آن در داخل وجود دارد. به نهاد صدور 
گواهینامه کیفیت نیز باید بیشتر پرداخته شود؛ کاالها باید گواهی کیفیت 

دریافت کنند و انجمن نفت ایران متولی این فرآیند است.

ارائه آثار بزرگان خوشنویسی معاصر
گالری ترانه باران با 
هدف حمایت از هنر، 
گرامیداشت هنرمند 
و تقویت فضای هنر 
فاخر خوشنویســی 
دوازدهمیــن  در 
جشــنواره تجسمی 
فجــر مــوزه رضــا 
مافی بر پا می کند و 
همچنین آثار جمعی 
از بزرگان خوشنویســی معاصر را به نمایــش می گذارد.محبوبه کاظمی 
دوالبی، مدیر گالری ترانه باران با اعالم خبــر فوق گفت:" ما نیز همچون 
جامعه فرهیخته ایران، ســوگوار اتفاقات اخیر هستیم و با دلی اندوهگین 
تالش داریم از دریچه آرامش بخش هنر به فضای همدلی و همراهی نائل 
آییم، ما اعتقاد داریم هنر را در هیچ زمانه ای نمی توان تعطیل کرد و اتفاقا در 

بزنگاه های تاریخی هنر مرهم ، محل گفتگو و تفاهم جامعه است.
او گفت:" با هدف آشــنایی مردم با بزرگان خوشنویسی ایران و شناخت 
افزون تر از ســبک زندگی و جهان بینی این هنرمنــدان بی بدیل، گالری 
ترانه بــاران قصــد دارد در دوره های زمانی مختلف بخشــی از وســایل 
کار، زندگی و نیز ســندهایی مهم از دورهای مختلف کاری این اســاتید 
مبرز را به نمایــش بگذارد که در نخســتین قدم در ایــن راه" موزه رضا 
مافی" را در پاویون گالری ترانه باران در دوازدهمین جشــنواره تجسمی 
فجر برپــا می کنیــم." دوازدهمین جشــنواره هنرهای تجســمی فجر 
 ۲۹ بهمــن تا پنجم اســفند در موسســه صبا فرهنگســتان هنــر برپا

 خواهد شد.
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در کیلومتر یک و نیم جاده 
مخصوص تهــران- کرج، 
درســت دیوار بــه دیوار 
متروی بیمــه و روبه روی 
دیــوار بــزرگ فــرودگاه 
مهرآباد، جایی کــه تصور می کنــی از تهران دور 
شــده ای، کارخانه ای قدیمی وجود دارد که روی 
تابلوی کوچک باالی دِر آن با چراغ ها                                  ی نئون قرمز 
و سبزرنگ نوشته شده است: »کارخانه نوآوری«؛ 
کارخانه ای که اکنون قلب تپنده اکوسیستم نوآوری 

است.
اما پشــت این نماد روی دیوار بزرگ ســاختمان 
ورودی، تابلوی رنگ ورورفته ای به چشم می آید که 
معرف تاریخچه قدیمی این ساختمان است؛ »گروه 
صنعتی آما«، مجموعه ای که بزرگ ترین ســازنده 
الکترود در ایران و خاورمیانه محســوب می شود و 
حدود ۵۰ سال پیش در این نقطه شکل گرفت که 
آن زمان خارج از پایتخت بود و سالیان سال در این 
منطقه و در ســوله ها                                  ی آجربهمنی آن کارگرانش 
فعالیت ها                                  ی گسترده صنعتی و تولیدی انجام دادند؛ 
ولی در نهایت باتوجه به توسعه شهر و آلودگی ها                                  ی 
صنعتی و محیط زیســتی مدیران مجموعه مجبور 
شدند که این کارخانه و سوله ها                                  ی قدیمی آن را رها 
و مجموعه صنعتی جدیــد و بزرگ تری را چندین 
کیلومتر آن ســوتر راه اندازی کنند و این گونه شد 
که کارخانه قدیمی ۱۸ هزار متر مربعی »آما« سال 
ها خالی رها شــد و به جز مراســم ها                                   و برنامه ها                                  ی 
خاص به صــورت کلی متروک ماند؛ اما در ســوی 
دیگر ماجرا همین خالی بودن کارخانه و ســوله ها                                   
بهانه ای شد برای گروه دیگری که به دنبال فضایی 
خاص و ویژه می گشتند برای اجرای ایده مهم شان؛ 
یعنی »کارخانه نــوآوری«؛ کارخانه ای که اگرچه 
جنس فعالیت آن صنعتی نیســت؛ ولی ســاختار 
آن حاال در یک کارخانه زیبای قدیمی با  فضاهای 
بسیار متفاوت در حال شکل گرفتن است و فاز اول 
آن دو سالی اســت که پا گرفته و به این کارخانه و 
سوله های آن جانی دوباره داده است. برای آشنایی 
بیشتر روز یکشــنبه با اعضای کمیسیون کسب و 
کارهای دانش بنیان اتاق ایران همراه شــدیم تا از 
نزدیــک، کارخانه ای که رنگ و بــوی فناوری می 

دهد را ببینیم. 
در ابتدای این جلســه افشــین کالهــی، رئیس 
کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران 
گفت: »یکی از مهم ترین اهداف ما این اســت که 
صنعت و اقتصاد را به استارتاپ ها و دانش بنیان ها 
نزدیک کنیم و این جلسه در این راستاست. هیاتی 
متشــکل از اعضای مجمع تشکل های دانش بنیان 
و تشــکل های همکار و کمیســیون دانش بنیان 
اتــاق بازرگانی ایران در این بازدیــد ما را همراهی 
می کنند و این فرصتی است که مطابق با رسالت اتاق 
بازرگانی تعامالت شــکل بگیرد و ادبیات مشترک 
میان طرفین ایجاد شــود. به خصوص برای کسانی 
که تالش می کنند جایگزین نسل گذشته اقتصاد 
کشور شوند، فرصت بزرگی اســت.« در ادامه رضا 
کالنتری نژاد مدیرعامل شــرکت هم آوا نیز گفت: 
کارخانه های نوآوری بازیگران جدید اکوسیســتم 
نوآوری و کارآفرینی هســتند که اســتارتاپ ها و 

کسب وکارهای نوپا و شتاب دهنده ها را در کنار هم 
جمع می کند و خدمات مورد نیاز و مرتبط با آن ها را 
به صورت متمرکز در کارخانه شکل داده و برای حل 
مسائل مختلف راهکارهای جدیدی ارائه می کند. او 
در ادامه به روند شکل گیری شرکت هم آوا و سپس 
کارخانه نوآوری اشاره کرد و گفت: با امکانی که در 
قانون تجارت برای ادغام شــرکت ها بدون انحالل 
آن ها وجود داشت برنامه ادغام شرکت ها و برندهای 
مجموعه سرآوا که هر یک فعالیت متفاوتی داشتند 
آغاز و از درون آنها شرکت هم آوا متولد شد. کالنتری 
نژاد افزود: طی قرارداد همکاری میان شرکت  هم آوا 
و پارک فناوری پردیس، مقرر شد در کنار مشارکت 
پارک فناوری پردیس در این پروژه کارخانه نوآوری 
به عنوان شعبه ای از این پارک در نظر گرفته شود و 
مدیریت کارخانه و شعب به صورت مشترک توسط 

کمیته ای از هم آوا و پارک پردیس انجام شود.

فرایند نوآوری فناورانه
او در ادامه اکوسیستم نوآوری فناورانه در کشور را 
تشریح کرد و گفت: وقتی فرآیند نوآوری فناورانه 
را بررســی می کنیم، این فرآیند از طبیعت شروع 
می شود. گروهی از پژوهشگران دانشگاهی در این 
گروه فعال هســتند، به صورت فردی کار می کنند 
و تفکر انتزاعی قوی دارنــد و نتیجه فعالیت آن ها 
به تولید علم منجر می شود که فاقد مالکیت است. 
سپس دسته دوم هستند که باانگیزه برآورده کردن 
نیازها فعالیت می کنند. این گروه از توانایی علمی 
برای تولید طرح و فناوری استفاده می کنند. این ها 
مخترعان هستند. این دو گروه نگاه تجاری ندارند. او 
ادامه داد: سومین بخش فرآیند نوآوری جایی است 
که Patent  شکل می گیرد و اهمیت پیدا می کند. 
ویژگی که قابلیت فروش دارد. ما بیشتر با این بخش 
آشنا هستیم یعنی ادغام کردن تکنولوژی ها در یک 
محصول، انجام کار تیمــی، قراردادهای حقوقی، 
ایجاد فضای تجاری با این معنی که با توجه به نیاز 
مشــتری پروژه ای طبق یک زمان بندی مشخص 

تعریف شود و غیره.
کالنتری نژاد افزود: در ادامه چرخه آن دســته از 
محصول و خدماتی وجود دارند که می توانند بازار 
بزرگی جلب کنند، مطلوبیت اقتصادی پیداکرده 
و در نهایت به نوآوری تبدیل می شــوند. او یکی از 
معضالت کشور را دوری فضای فعالیت دو گروهی 
که دارای نگاه علمی و نگاه تجاری هستند، دانست 
و گفت: دو گروهی که شامل پژوهش های طبیعی 
و مخترعین می شوند با گروهی که فعالیت هایشان 
بر تجاری سازی مبتنی بر نیاز و بازار است، فضای 
متفاوتــی دارند. دولت ها به اشــتباه بــه صنعت و 
دانشــگاه فشــار می آورند که با یکدیگر کار کنند 
درحالی که این دو گروه قاعدتــا نمی توانند با هم 
تعامل کننــد. او افزود: در آمارهــای جهانی میان 
۱۲۷ کشور دنیا ما در نوآوری به طورمعمول میانه 
هســتیم یعنی با ۳۲۶ هزار مقالــه در تولید علم 
 Patent رتبه باالیی داریم ولی در بخــش تولید
و محصول جدید با ثبت ۳۱۷ پتنــت نمودار افت 
شدیدی دارد. نشــان می دهد شکافی اینجا وجود 
دارد که باید برای آن فکری کرد. کالنتری نژاد برای 
رفع این شکاف ایجادشــده عنوان کرد: نهادهای 
حاکمیتی بخش مرتبط با دانشــگاه و تولید علم و 
اختراع را می توانند پوشش دهند و بخش خصوصی 
هم روی کســانی که می توانند تکنولــوژی را در 

 محصوالت جدیــد به کار بگیرند ســرمایه گذاری
 کنند.

گشتی در کارخانه استارت آپ سازی
در ادامه همراه با تیم، ســری به این کارخانه زدیم. 
مشاهده های »کسب و کار« را در ادامه می خوانید. 
در کارخانه ۱۰ سوله وجود دارد که هر کدام از این 
ســوله ها در یک زمینه تخصصــی کار می کنند. 
هیچ کدام از اینها کارکرد فضای کاری مشــترک 
ندارند. هر کدام از این سوله ها روی حوزه خودشان 
متمرکزند و تیم هایی کــه در آن حوزه ها کار می 
کنند با مدل های مختلف ممکن است در هر کدام 
از این سوله ها مستقر باشند. مثال پلنت یک مرکز 
نوآوری اســت که فضای کاری اشتراکی دارد ولی 
آن را به عنوان Cowork اجــاره نمی دهد و تیم 
هایی که می خواهند در حوزه بیمه کار کنند بسته 
به آن تعاملی که با پلنت دارند می توانند از این فضا 
استفاده کنند. ممکن است پلنت روی آنها سرمایه 
گذاری کرده باشد و یک بخشی از آورده غیرنقدی 
آن فضای کار اشتراکی باشد. ممکن است یک قراری 
با آنها بگذارد که شــما اجازه دارید مستقر شوید و 
صنعت بیمه را بیشــتر بشناسید. ممکن است این 
افراد نماینده های شرکت های بیمه باشند که برای 
اینکه دوره های نوآوری ببینند وارد این فضا شوند. 
بقیه سوله ها نیز همین مدل را دارند. شرکت »علی 
بابا« نیز دو ســوله را در اختیار دارد. »دیجی کاال 
نکست« نیز یک سوله دارد که مرکز نوآوری دیجی 
کاالست و روی حوزه هوش مصنوعی کار می کنند. 

راهنمای ورود استارتاپ ها به زاویه
مدیر روابط عمومی شرکت هم آوا نیز در این بازدید 
در پاسخ به ســوال »کســب و کار« مبنی بر اینکه 
اســتارتاپ ها چگونه می توانند به کارخانه نوآوری 
وارد شــوند، گفت: کارخانه یک فضــای عمومی و 

فضای اشــتراکی به نام »زاویه« دارد که فضا اجاره 
می دهند و استارتاپ ها به سایت زاویه مراجعه می 
کنند، درخواســت می دهند و این برای فریلنسرها 
 و تیــم های اســتارتاپی با هــر تنوع کاری اســت.

اســتارتاپ ها برای ورود به کارخانه به چند قسمت 
تقســیم می شوند.دسته اول کســانی هستند که 
نمی خواهند کاری را با کســی شریک شوند و فقط 
می خواهند از این فضا اســتفاده کنند. بنابراین به 
سایت زاویه می روند و فرم آن را پر می کند و به هر 
کسی وقت می دهند. البته ما االن ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر 
در نوبت داریم. پس در مرحله اول در سایت زاویه که 
فضای کار اشتراکی است، درخواست خود را پر می 
کند. مدت زمانی که می خواهد از این فضا استفاده 
کند را می گوید و فقط از این فضا استفاده می کند. 
اما اگر می خواهد کســی از او حمایت کند یا اینکه 
در دوره شــتابدهی حضور یابد باید ببیند در کدام 
حوزه است. مثال اگر حوزه او حوزه مالی و بیمه باشد 
ممکن است با توجه به ایده اش از او به صورت رایگان 
استفاده شود. مثال بگویند رایگان از این فضا استفاده 
کن. اما اگر حوزه معماری و شهرسازی باشد اگر در 
فضای ۷ و ۸ باشد بسته به شــرایط، شاید در حال 
حاضر پول بگیرند. قبال جا داشتند اما االن تیمی که 
در حوزه بالکچین، فنــاوری های پرداخت، فناوری 
های مالی طرح یا ایده ای داشته باشند همین االن 
جذب استارتاپ ها هستند. یعنی در حال حاضر طرح 
استارتاپ یک بررسی اولیه توسط ما می شود و آن 
را آماده می کنیم که چگونه به ســرمایه گذار ارائه 
کند، واقعا اگر طرح او خوب باشد همین االن پشت 
سیستم می نشیند و حتی پولی هم به او می دهند 
که تا پایان سال هزینه های خود را تامین کند. پس از 
پایان سال، تیم او که شکل گرفت و محصول او بیرون 
آمد عمال خودش یک شرکت بزرگ دارد که قوانین 
 فــروش دارد و اولین نفرهم شــرکت انفورماتیک، 

خدمات او را از او می خرد. 

صنعت و اقتصاد به استارت آپ ها  و دانش بنيان ها نزدیك شوند

400 استارت آپ در نوبت ورود به کارخانه نوآوری
چتر حمایتی بر سر استارت آپ ها

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

سرمقاله

  کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی 
تالطماتی کــه در بازارها به وجود آمده اســت، دالیل 
متفاوتی دارد. یکی از دالیل آن، تنش های سیاســی 
اســت که  به خصوص در نیمه دوم ســال آن را پشت 
 سر گذاشــتیم. همواره وقتی تنش های سیاسی اتفاق 
می افتد یا حوادث طبیعی مثل ســیل و زلزله به وجود 
می آید، می توانیم انتظار داشــته باشیم که نوساناتی 
در بازارها به وجود بیاید زیرا اخالل در ســمت عرضه و 
تقاضای اقتصاد اتفاق خواهد افتاد. تالطمات و نوساناتی 
که در حال حاضر در بازار مالی وجود دارد، به یک سری 

اتفاقات سیاسی برمی گردد. درنهایت این اتفاقات منجر 
به این نوسان شده یا یک نوع بالتکلیفی به وجود آورده 
که باز این انتظارات کاذب را ایجاد کرده است. عامل دیگر 
بحث تحریم است که محدودیت های مالی بیشتری به 
 وجود آورده اســت و روز به روز کانال های مالی بسته 
می شــود. کما اینکه پیش از این دیدیم که بانک های 
ایتالیا و مالزی تصمیم گرفتند که حتی حســاب های 
ایرانی را ببندند. این اقدامات نوعی نااطمینانی را به وجود 
آورد و می تواند روی بازار مالی اثرگذار باشد، منبع عرضه 
ارز و... را محدودتر کند و مجرای انتقال سرمایه محدودتر 

شود یا خروج کمپانی های »ال جی« و »سامسونگ« 
 نیز کــه ناشــی از تحریم اســت پس مــی تواند روی

  تالطم های بازار ارز و بازار مالی اثرگذار باشد. مثال بحث 
FATF این روزها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داغ 
شده است و امکان اینکه ایران به آن نپیوندد، وجود دارد. 
به همین دلیل این امر نیز روز نوســانات تاثیر گذاشته 
اســت. از طرفی پایان سال اســت و یک سری تسویه 
حســاب های مالی باید اتفاق بیفتد و تقاضا برای ارز و 
سکه و طال به وجود می آید. این تقاضا مساله ای است 
که تا حدودی روی برنامه ریزی و مدیریتی که بر عهده 

بانک مرکزی بوده و طی این یک سال انجام داده تاثیر 
می گذارد. در واقع این تقاضا کارآمدی و برنامه ریزی و 
سیاســت های بانک مرکزی را تعدیل کرده است و ما 
شاهد این نوع مسائل هستیم. ما در حال حاضر با شوک 
های قیمتی مواجه هســتیم. این شوک های قیمتی و 
تورم معموال در پایان سال خود را بیشتر نشان می دهد 
چون یک تقاضای اضافی در جامعه حاکم می شود و خود 
این افزایش قیمت ها و تورم دو رقمی طبیعتا زمانی اثر 
خود را روی بازارهای مالی می گذارد که هم اکنون این 

اثر را گذاشته است. 

شوک قیمتی در بازارها 
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