
قیمت نفت روز چهارشنبه تحت تاثیر افزایش ذخایر 
نفت آمریکا و تجدید نگرانی ها نسبت به وجود مازاد 
عرضه کاهش پیدا کرد. به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت ۱۰ ســنت معادل ۰.۲ درصد کاهش پیدا 
کرد و به ۴۲ دالر و ۹۸ سنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۲ سنت 
معادل ۰.۳ درصد کاهش، به ۴۰ دالر و ۵۰ سنت در هر 
بشکه رسید.ساتورو یوشیدا - تحلیلگر کاال در شرکت 
راکوتن ســکیوریتیز در این بــاره گفت: خوش بینی 
نسبت به احیای اقتصادی سریع چین تحت الشعاع 
ادامه نگرانی ها نسبت به افزایش موارد ابتال به ویروس 
کرونا در آمریکا و نقاط دیگری و تاثیر منفی آن روی 

احیای تقاضا برای ســوخت قرار گرفته است. انتظار 
می رود وست تگزاس اینترمدیت تا چند هفته آینده در 
محدوده بین ۳۸ دالر و ۵۰ سنت تا ۴۱ دالر و ۵۰ سنت 
بماند. گزارش موسسه امریکن پترولیوم نشان داد که 
ذخایر نفت خام آمریکا هفته گذشته رشد کرده است 
در حالی که تحلیلگران کاهش این ذخایر را پیش بینی 
کرده بودند اما ذخایر بنزین و سوخت های دیگر بیش از 
حد انتظار کاهش داشت.عامل دیگری که به فشارهای 
کاهشی روی قیمت نفت افزود، گزارش روز سه شنبه 
اداره اطالعات انرژی آمریــکا بود که پیش بینی کرد 
تولید نفت خام آمریکا به میزان ۶۰۰ هزار بشــکه در 
روز در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا خواهد کرد که این رقم 

کمتر از برآورد قبلی ۶۷۰ هزار دالر در هر بشکه است. 
با این حال پیش بینی می شود تقاضای جهانی برای 
نفت تا پایان سال ۲۰۲۱ بهبود پیدا کند. هیرویوکی 
کیکوکاوا، مدیرکل تحقیقات شرکت نیسان سکیوریتیز 
در این باره اظهار کرد: پیش بینی اداره اطالعات انرژی 
آمریکا از کاهش کمتر تولید با چشم انداز بهبود تقاضا 
جبران شــد اما انتظارات برای تسهیل کاهش تولید 
اوپک پالس از اوت و ضعف بازارهای سهام آمریکا، به 
فشارهای کاهشی در بازار نفت افزود. شرکت ملی نفت 
ابوظبی )ادنوک( قصد دارد صادرات نفت را در ماه اوت 
افزایش دهد که نخستین سیگنال از آماده شدن اوپک 

و متحدانش برای کم کردن محدودیت عرضه است.

مطابق آخرین آمار عملکرد طرح یارانه دســتمزد، 
تاکنون بیش از ۸۳۰۰ داوطلب در این طرح ثبت نام و 

بیش از ۱۵۰۰ کارفرما از آن استقبال کرده اند.
به گزارش ایســنا، "طرح یارانه دســتمزد"،  یکی از 
برنامه ها و سیاست های مهم و اثرگذار دولت در حوزه 
اشتغال در شرایط بحران اقتصادی است که هم اکنون 
در ۹ استان کشــور به اجرا درآمده است. این طرح با 
هدف ایجاد و حفظ اشتغال در استان های پر بیکار در 
دستور کار قرار گرفته و دولت درصدد است با اجرای آن 
در مناطق محروم و کم برخوردار، نرخ باالی بیکاری 
را کاهش دهد.یارانه دستمزد، وجهی است که دولت 
ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی کار شغل اولی 
زیر ۳۵ ســال به کارفرما می پردازد و منابع این طرح 
از محل منابع پیش بینی شده اشتغال در قانون بودجه 
ســنواتی، کمک های مردمی و منابع ناشی از اجرای 
هدفمندی یارانه ها تامین می شود.وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی معتقد است سیاست های اشتغالی که 
وزارت کار به منظور گشایش اشتغال دنبال می کند 
در جهت ارائه مشوق ها و تسهیل فرایندها برای ایجاد 
اشتغال و کارآفرینی در کشور است. مطابق آخرین آمار 
از اجرای طرح یارانه دستمزد در کشور، تاکنون ۸۳۹۷ 
نفر داوطلب و ۱۵۱۱ کارفرما در این طرح ثبت نام کرده 
و ۷۰۵۱ نفر از جذب شدگان شغل اولی منجر به عقد 
قرارداد شده اند.بر این اساس استان لرستان، بیشترین 
تعداد جذب شدگان شغل اولی و داوطلبان ثبت نام 
شده و استان کرمانشاه بیشترین تعداد کارفرمایان ثبت 

نام شده را به خود اختصاص داده است.
در حال حاضر طرح یارانه دستمزد در استانهای ایالم، 
لرستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، 
خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه 
و بویر احمد به اجرا در آمده و مشــمول طرح یارانه 
دستمزد قرار گرفته است. اســتان هرمزگان نیز به 

عنوان یکی از استانهای پایلوت، مشمول استفاده از 
مزایای طرح پرداخت یارانه دســتمزد شناخته شده 
و کارفرمایانی که نیروی کار شــغل اولی جذب کنند 

می توانند از مزایای این طرح بهره مند شوند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار به ایسنا 
می گوید: جامعه هدف ما در این طرح بخشی از جوانان 
هستند که در کم مزیت ترین شرایط قرار گرفته و از 

فرصتهای شغلی مناسب برخوردار نبوده اند.
وی اولویت جذب نیرو در طرح یارانه دستمزد را با فارغ 
التحصیالن دانشگاهی دانسته و می گوید: این طرح 
در استان های پر بیکار مثل کرمانشاه و چهارمحال و 
بختیاری اجرا می شــود و عالوه بر برنامه های توسعه 
اشــتغال وزارت کار نظیر اشتغال فراگیر، طرح تکاپو 
و طرح کارورزی بــرای کارفرمایانی هم که به تثبیت 
اشتغال کمک کنند مشوق های بیمه ای درنظر گرفته 

شده است.

»محمد شــریعتمداری« در پایان ۲۹۲ جلسه شورای 
عالی کار در گفت و گو با خبرنگاران افزود: پیشــنهاد 
افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مســکن کارگران باید 
برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود. معاون روابط 
کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مصوبه 
شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران به 
تصویب دولت نرسیده، گفت: مصوبه شورای عالی کار 
در واقع ارائه پیشنهاد به دولت است. حاتم شاکرمی در 
مورد مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن 
کارگران گفت: گرچه در شورای عالی کار تصویب شد 
که حق مسکن کارگران از یکصد هزار تومان به ۳۰۰ هزار 
تومان افزایش یابد، اما این مصوبه هنوز برای اجرا در دولت 
تصویب نشده است. وی افزود: مصوبه افزایش حق مسکن 
کارگران گرچه در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب 
شده و یک جلسه برای آن گذاشته اند، اما مصوبه شورای 

عالی کار و مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت به منزله 
پیشنهاد تلقی می شود و در صورتی که در هیأت دولت 
تصویب شود، اجرا خواهد شد. شاکرمی همچنین در مورد 
اینکه چه زمانی مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در 
دستورکار دولت قرار می گیرد، گفت: اطالعی ندارم و خود 
هیأت دولت اعالم می کند. معاون روابط کار وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ به این پرسش که 
با توجه به گذشت چهارماه از سال آیا مصوبه افزایش حق 
مسکن کارگران به ماه های قبل هم تسّری پیدا می کند 
یا نه، گفت: همه اینها بستگی به مصوبه هیأت دولت دارد 

که هنوز این مسئله تصویب نشده است.
در ۲۹۲ امین جلســه شــورای عالی کار در ۱۸ خرداد 
۹۹، برای حق مسکن کارگران و ترمیم حقوق کارگران 
مصوب شد، حق مسکن کارگران از یکصد هزار تومان به 
۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد. »محمد شریعتمداری« 

در پایان ۲۹۲ جلسه شــورای عالی کار در گفت و گو با 
خبرنگاران افزود: پیشــنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی 
حق مسکن کارگران باید برای تصویب به هیات وزیران 
ارسال شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: این 
تصمیم در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل 
های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد. وی اظهارداشت: 
عالوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای 
اصالح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ 

هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی در پایان تاکید کرد: 
امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در 
سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در 

کشور کمک کند.

کاهش قیمت نفت در پی افزایش ذخایر آمریکا

آخرین آمار فارغ التحصیالن متقاضی یارانه دستمزد

افزایش 200 هزارتومانی حق مسکن کارگران منتظر مصوبه دولت
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رئیس جمهوری:  اعتراف می کنم 
در بخش مسکن عقب ماندگی داشتیم

اعتراف صادقانه؛
اما دیرهنگام

عضو کمیسیون عمران: 
عملکرد دولت روحانی در حوزه مسکن بسیار بد بود

دولت در بخش مسکن فقط شعار می دهد

انتقال مبادی
 تامین کاالها 
به کشورهای 
منطقه

سرپرست وزارت صمت خبر داد

 2 صندوق 
پاالیشی و خودرویی 

به زودی عرضه 
می شود
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دژپسند:

سرمقاله

يادداشت

فقدان برنامه موثر 
عملیاتی در حوزه مسکن 

کسری بودجه و واگذاری 
دارایی های دولت

طــرح هایی کــه در حوزه 
اقتصاد مســکن می تواند 
کارساز و موثر باشد باید به 
صورت عینی و واقعی تحت 
یک برنامه مدون از پیش طراحی شده و با یک ساز و 
کار مشخص و معین و با در نظر گرفتن یک جامعه 
هدف برخوردار پیش برود و نهادینه شود. اگر در این 

مسیر کاستی هایی...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن

  مهدی پازوکی، اقتصاددان
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رشد منفی بخش خدمات 
در زمستان 98

فوریت مولدسازی 
دارایی های دولتی 

با  صادرکنندگانی  که  تا پایان  تیرماه  99 رفع  تعهد ارزی نکنند برخورد  قضایی  می شود

تنش  ارزی  دولت  و  صادرکنندگان
صفحه2
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نارضایتی  بنگاه ها   از  
سود   باالی  تسهیالت  کرونایی

تسهیالت   کرونایی   با    سود 12 درصد
   بنگاه های   بدهکار   را    بدهکارتر   می کند

رشد بخش خدمات در سال های ۹۱ تا ۹۳ به ترتیب، 
 ۲.۴، ۷.۲ و ۱.۳ درصد بوده است. این بخش در سال 
 ۹۴ به رشــد ۱.۷- درصدی رسیده اســت و در در 
سال های ۹۵ و ۹۶، ارزش افزوده ۴.۹ و ۷.۳ درصدی 
را ثبت کرده است. در سال ۹۷، ارزش افزوده بخش 
خدمات ۱.۳ درصد بوده که در نهایت در پایان سال 
۹۸ به ۰.۳- درصد رسیده اســت که بیشتر ناشی 
از همه گیری بیماری کروناســت.ناجی اشتغال در 
اقتصاد ایران در یک سال گذشته در سال ۹۸ رشد 
منفی را ثبت کرده است. بخش خدمات از سال ۹۱ 
تا ۹۷ تنها در یک بار و در سال ۹۴ رشد منفی را ثبت 
کرده است اما در سال ۹۷ با وجود ثبت رشد مثبت 
در سه فصل  اول،  در نهایت در فصل زمستان به رشد 
۰.۳- درصد رســیده است.رشد بخش خدمات در 

سال های ۹۱ تا ۹۳ به ترتیب...

دولت برای ممانعت از ورود نقدینگی به بازار ارز و طال 
تصمیم به واگذاری دارایــی های خود گرفته و این 
عملکرد نیز با استقبال بسیاری از فعاالن اقتصادی 
روبرست. افزایش بی سابقه قیمت دالر و ارز در بازار 
موجب شده تا بسیاری از کارشناسان به دنبال پیدا 
شــدن راه حلی قطعی برای جلوگیری از ادامه این 
وضعیت شوند. به عقیده بسیاری از فعاالن بازاز علت 
افزایش نرخ ارز به حجم پایه پولی کشور برمی گردد و 
این مساله باعث افزایش قیمت در بازارهای مختلف 
از دالر گرفته تا مســکن شده اســت. این مشکل 
سیستماتیک در اقتصاد است که با افزایش پایه پولی 
و نقدینگی در جامعه،  تورم افزایش پیدا می کند و 
قیمت ها صعودی می شود. یک تحلیلگر اقتصادی 

گفت: برای مهار بازار ارز...



اقتصاد2
ایران وجهان

سرپرست وزارت صمت عنوان کرد:
انتقال مبــادی تامین کاالها به 

کشورهای منطقه
سرپرســت وزارت صمت گفت:در جنگ اقتصادی که ذخایر 
کاالهای اساسی جزو مهمات به شمار می روند باید در تامین، 
نگهداری و توزیع آنها به دقت عمل کرد و مبادی تامین کاالها 
نیز متنوع شود.سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
تاکید بر ضرورت تنوع بخشی به مبادی تأمین کاالهای اساسی 
و انتقال آن به منطقه افزود: در ایــن حوزه باید تنوع الزم را در 
حوزه فروشندگان کاالهای اساسی ایجاد کرد.وی با بیان اینکه 
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در بانک مرکزی مستقر 
شده تا بتوان به موقع ارز مورد نیاز واردات کاالهای اساسی و 
نهاده های مورد نیاز تولید را تأمین کرد، تصریح کرد: در حوزه 
حفظ ذخایر کاالهای اساسی نیز دولت بر اساس یک استراتژی 
مشخص پیش خواهد رفت و بر اساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته، هیچ خللی در تأمین کاالهای مورد نیاز مردم در بازار 
صورت نخواهد گرفت.مدرس خیابانی بــا تاکید بر ضرورت 
ثبت فرآیندها و روند توزیع کاالهای اساسی در قالب سامانه ها 
اظهارداشــت: دولت مراقبت الزم را در حوزه توزیع کاالهای 
اساسی صورت خواهد داد تا این کاالها به دست مصرف کنندگان 
واقعی برسد.وی گفت: الکترونیکی کردن سامانه توزیع باید در 
دستور کار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گیرد؛ این در حالی 
است که این شرکت باید در حوزه اجرای طرح های توسعه ای 
فعال شــده و باید برای کلنگ زنی و بهره برداری آن در قالب 
پویش ملی تولید، تداوم امید وزارت صنعت، معدن و تجارت 
که به منظور بهره برداری از ۲۰۰ طرح پیشران و بزرگ ملی به 
ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اجرایی خواهد شد، برنامه ریزی 
کرد.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عالوه 
بر اینکه چرخه تولید کشور نه تنها متوقف نشده، بلکه طرح های 
توسعه ای نیز در حال انجام است، گفت: شرکت بازرگانی دولتی 
ایران با ذخایر راهبردی خود، لیست تأخیر تأمین کاالها را به 
صفر رسانده است، این در حالی است که باید همواره در راستای 

به روز رسانی این ذخایر عمل شده و آن را تقویت کرد.

خبر

طبق اعالم بانک مرکزی فرصت 
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 
تــا پایــان تیرماه ۹۹ اســت؛ 
فرصتی که تمدید نخواهد شد 
و با صادرکننــدگان متخلف 
از این دســتورالعمل، برخورد قضایی خواهد شد. فعاالن 
بخش خصوصی اما راهکار بازگشت ارز حاصل از صادرات را 
سیاست های تشویقی می دانند که مشخصاً از سوی پارلمان 
بخش خصوصی بارها گفته شده است.به گزارش اتاق ایران 
براساس مهلت بانک مرکزی، صادرکنندگان تنها دوازده روز 
فرصت دارند تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند و 
درصورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادراتشان مطابق قانون 
با آنها برخورد می شــود. تا جایی که سخنگوی دولت اعالم 
کرده است، کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی 
سال ۹۸ را تا پایان تیر امسال ایفا نکنند، تعلیق خواهد شد. 
معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه، انتشار اسامی 
آنها و ... از دیگر ابزارهایی اســت که دولت در پیش گرفته 
است.اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان در شرایطی 
است که کشور از یک سو درگیر تحریم ها و محدودیت های 
ناشی از نقل و انتقال پول است و از سوی دیگر به دلیل شیوع 
ویروس کرونا از سال گذشته، تجارت خارجی عماًل متوقف 
شده است؛ از طرفی، همانطور هم که مسئوالن بارها اظهار 

کرده اند، بخــش خصوصی به عنوان ســربازان خط مقدم 
جنگ اقتصادی در شرایط سخت در میدان مبارزه حضور 
داشتند و کشور را از گردنه ســخت تحریم ها عبور دادند. 
با این حال فعاالن اقتصادی برخوردهای قهری از ســوی 
دولت را دلسرکننده توصیف کرده و بر این باور هستند که 
دولت به جای تنبیه صادرکنندگان واقعی، باید همکفری 
و تعامل با بخش خصوصی را در پیش گیرد و سازوکارهای 
محدودکننده در فرآیند بازگشت ارز صادراتی به کشور را لغو 
کند.محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران در تازه ترین 
نشست کمیته ارزی اتاق ایران یادآور شد که مانع تراشی و 

رها کردن صادرکنندگان در مســیری سنگالخ، نمی تواند 
کشور را در دوران تحریم روبه جلو هدایت کند. به خصوص 
در شــرایطی که صادرکنندگان علی رغم همه مشکالت و 
محدودیت های ناشی از تحریم، صادرات را متوقف نکردند اما 
سیاست های داخلی موجب شده روند صادرات کند شود.به 
اعتقاد کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران هم دولت 
با افزایش بی سابقه قیمت ارز مواجه شده و دیواری کوتاه تر از 
بخش خصوصی واقعی پیدا نکرده و سعی دارد در جامعه این 
نگاه را جا بیندازد که دلیل گران شدن ارز، برنگرداندن ارزهای 

صادراتی به کشور توسط بخش خصوصی است.

حیات صادرکنندگان وابسته به برگشت ارز حاصل 
از صادرات است

مسئوالن اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی 
معتقدند صادرکننده ای که به تولید وصل است، اگر ارز 
صادراتی را به کشور برنگرداند امکان ادامه بقای اقتصادی 
ندارد. از این رو، بسیاری از فعاالن بخش خصوصی برخورد 
قهری دولت را تنها شایسته کســانی می دانند که نام 
صادرکننده را یدک می کشند اما در عمل موجب بدنامی 
فعاالن واقعی و خوشنام اقتصادی کشور شده اند.حسین 
سالح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در این زمینه می گوید: 
»از منظر اقتصادی، یک تولیدکننده یا صادرکننده به یک 
منبع الیزال از نظر نقدینگی وصل نیست، بنابراین حتی 
برای فعالیت مجددش حتماً ارز حاصل از صادراتش را 
برمی گرداند.«با این حال همانطور که او تاکید می کند، 
به رغم رویکرد هماهنگ اتاق ایران با بانک مرکزی در 
مورد لزوم بازگشت ارز، اختالف نظر اصلی از یک طرف 
به اختالف محساباتی برمی گردد و از طرف دیگر شیوه 
محاسبه ارز صادراتی. نایب رئیس اتاق ایران در همین 
زمینه توضیح می دهد: »بخش خصوصی معتقد است 
که مشکل ارزش گمرکی و ارزش پایه صادراتی باید حل 
شود؛ چراکه بانک مرکزی بدون لحاظ کردن هزینه های 
مازادی که بــه یک صادرکننده تحمیل می شــود، ارز 
صادراتی را محاسبه می کند و همین محل اختالف در 

آمار اعالمی بازگشت ارز صادراتی شده است

با  صادرکنندگانی  که  تا پایان  تیرماه  99 رفع  تعهد ارزی نکنند برخورد  قضائی  می شود

تنش ارزی دولت و صادرکنندگان

روحانی:
 آزادسازی ۳۰درصد دیگر از سهام 

عدالت
رئیس جمهور با اشــاره بــه تصمیم ســتاد کرونا برای 
محدودیت در افزایش اجاره مسکن، بیان کرد: این تصمیم 
بر بازار اجاره تاثیرگذار بوده است. تصمیمات دیگری هم 
گرفته شده که به هماهنگی بانک ها و وزارت راه نیاز دارد 
که در جلسات آینده این تصمیمات را اعالم می کنیم.

وی افزود: تصمیات مهمی درباره مســکن، بورس و ارز 
اتخاذ کرده ایم. اعتراف می کنم عقب ماندگی در مسکن 
داشته و دلیل آن این بود که برخی طرح های ما اجرایی 
نشد. گرفتار بودیم که مسکن ناتمام و بدون خدمات را به 
جایی برسانیم؛ بنابراین دچار عقب ماندگی شدیم، اما 
۲۵۰ هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها به وزارت 
راه اختصاص داده شد که به زودی به یک میلیون هکتار 
می رسد تا زمین مورد نیاز را تهیه کنیم و وزارت راه بتواند 
شهرک ها را طراحی کند. سیصد هزار نفری  که پول در 
بانک گذاشته اند به عنوان مسکن یکم، تهیه مسکن آنها 
در اولویت باشد. مستأجران هم در اولویت هستند. ثبت نام 
و ... در سامانه وزارت راه انجام شده و اولویت دارها مشخص 
شده است.رئیس جمهور در ادامه با اشاره به تصمیم ستاد 
کرونا برای محدودیت در افزایش اجاره مسکن، تصریح 
کرد: این تصمیم بــر بازار اجاره تاثیرگذار بوده اســت. 
تصمیمات دیگری هم گرفته شده که به هماهنگی بانک 
ها و وزارت راه نیاز دارد که در جلسات آینده این تصمیمات 
را اعالم می کنیم که کمک خوبی برای مستأجران خواهد 
بود.روحانی بیان کرد: بورس باید با استحکام راه خود را 
ادامه دهد. مردم به بورس و دولت اعتماد کرده اند و همه 
مسئول هســتیم تا از اموال مردم حفاظت کنیم و باید 
عرضه اولیه را زیاد کنیم.وی خاطرنشان کرد: سهام شناور 
عرضه می شود، شرکت ها هم باید سهام خود را عرضه 
کنند. شاهد اســتحکام بورس خواهیم بود. سی درصد 
دیگر سهام عدالت هم برای عید غدیر آزاد می شود. بخش 

دیگری هم برای ۲۲ بهمن آزاد می شود.
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رشد بخش خدمات در ســال های ۹۱ تا ۹3 به ترتیب، 
 ۲.4، ۷.۲ و ۱.3 درصد بوده اســت. این بخش در سال 
۹4 به رشد ۱.۷- درصدی رسیده اســت و در در سال 
های ۹۵ و ۹6، ارزش افزوده 4.۹ و ۷.3 درصدی را ثبت 
کرده است. در سال ۹۷، ارزش افزوده بخش خدمات ۱.3 
درصد بوده که در نهایت در پایان سال ۹۸ به ۰.3- درصد 
رسیده اســت که بیشتر ناشــی از همه گیری بیماری 
کروناست.ناجی اشــتغال در اقتصاد ایران در یک سال 
گذشته در سال ۹۸ رشد منفی را ثبت کرده است. بخش 
خدمات از ســال ۹۱ تا ۹۷ تنها در یک بار و در سال ۹4 
رشد منفی را ثبت کرده است اما در سال ۹۷ با وجود ثبت 
رشد مثبت در سه فصل  اول،  در نهایت در فصل زمستان 

به رشد ۰.3- درصد رسیده است.رشد بخش خدمات در 
ســال های ۹۱ تا ۹3 به ترتیب،  ۲.4، ۷.۲ و ۱.3 درصد 
بوده است. این بخش در سال ۹4 به رشد ۱.۷- درصدی 
رسیده است و در در ســال های ۹۵ و ۹6، ارزش افزوده 
4.۹ و ۷.3 درصدی را ثبت کرده اســت. در ســال ۹۷، 
ارزش افزوده بخش خدمات ۱.3 درصد بوده که در نهایت 
در پایان سال ۹۸ به ۰.3- درصد رسیده است که بیشتر 
ناشــی از همه گیری بیماری کروناست.بخش خدمات 

در سال گذشته بیشترین سهم را در ایجاد فرصت های 
شغلی به خود اختصاص داده است.

 ایــن بخــش در ســال ۹۸ ســهم ۵۰.3 درصــدی 
در اشــتغال داشــته اســت. بخش هــای صنعتی با 
3۲ درصــد و کشــاورزی بــا ۱۷.۷ درصــد در رتبه 
هــای بعدی قــرار گرفتــه اند. ســهم بــاالی بخش 
 خدمات در اشــتغال کشــور بی آســیب هــم نبوده

 است. گزارش های رســمی  از وضعیت شاغالن در این 

بخش نشان می دهد که بخش عمده ای از آن ها به طور 
غیررســمی و بدون بیمه کار می کنند. مرکز پژوهش 
های مجلس در این باره نوشــت رشد تعداد شاغالن در 
زمستان گذشته کاهش چشمگیری نسبت به سال های 
قبل داشته است به طوری که در این فصل حدود ۵۲ هزار 
نفر به جمعیت شاغل اضافه شده اســت و این افزایش 
 اشــتغال در بخش خدمات و آن هم در مناطق شهری
 رخ داده است. رشد تعداد شــاغالن در حالی در بخش 
خدمات رخ داده که این بخــش بیش از دیگران از همه 
گیری آسیب دیده است. غیر از این ۵۰ درصد از شاغالن 
 در بخش خدمات دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه

 نیستند.

کرونا 5۰ درصد از اشتغال کشور را تهدید کرده است

رشد منفی بخش خدمات در زمستان 98
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نوسان سکه در کانال ۱۰ میلیون تومانی
سکه همچنان در کانال ۱۰ میلیون تومانی نوسان دارد به طوری که در معامالت روز چهارشنبه هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به بهای ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان فروخته شد. بهای طال و سکه در بازار روز 
چهارشنبه شاهد رشد بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه روز چهارشنبه )چهارشنبه( به بهای ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان فروخته شد.همچنین هر قطعه سکه تمام طرح 
قدیم ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.طالی خام ۱۸ عیار 

هم به مانند سکه نسبت به روز گذشته روند افزایشی از خود نشان داد و به ازای هر گرم ۹۵۳ هزار و ۸۷۲ تومان معامله شد. هر مثقال طال نیز ۴ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان به فروش رسید.
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وزیر اقتصاد با اشــاره به سیاســت دولت برای 
جبران کســری بودجه از طریق فروش دارایی 
های خود در بورس گفت: بــزودی دو صندوق 
ســرمایه گذاری قابــل معامله پاالیشــگاهی و 
پتروشیمی و خودرویی و صنایع فلزی را عرضه 

خواهیم کرد.
به گزارش سنا، فرهاد دژپسند با اشاره به بودجه 
امسال گفت: امسال واقعاً سال ویژه ای از منظر 
اقتصادی است و چندین واقعه و رخداد به صورت 
همزمان اداره کشــور را از منظــر تأمین مالی 
اقتصاد و بودجه دولت تحت تأثیر قرار داده و با 

چالش رو به رو ساخته است.
وی ادامه داد: بودجه ســال 1399 در شــرایط 
تحریمــی و فــارغ از تبعات و آثــار اقتصادی و 
اجتماعی شــیوع ویروس کرونا و آســیب های 
ناشی از آن از سوی دولت طرح شد. با این حال 
مجموعه اتفاقاتــی که در چند ماهــه اخیر در 
اقتصاد جهان و کشــور رخ داد، عــاوه بر آنکه 
کاهش درآمد های ارزی و ریالی را منجر گردید، 

هزینه های پیش بینی نشده گســترده ای را به 
بودجه دولت تحمیل کرد؛ بنابراین برای تأمین 
مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب 
میان هزینه ها و درآمد ها باید این ماحظات مد 

نظر واقع شود.
یکی از مهم ترین چالش های سیاستگذار مالی 
در ســال جاری تأمین مالی بودجــه عمومی و 
 تعادل بخشــی به آن با بروز کمترین آثار منفی 

است.
در واقع نکته مهم این است که چگونه باید کاهش 
منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه 
قرار گرفتن درآمد های مالیاتی ناشــی از شیوع 
ویروس کرونــا و همچنین تأمیــن هزینه های 
پیش بینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس 
پیش آمده جبران یا تأمین نماییم. باید اشــاره 
کنم که یکی از مهم ترین چالش های سیاستگذار 
مالی در سال جاری تأمین مالی بودجه عمومی 
و تعادل بخشی به آن با بروز کمترین آثار منفی 

است.

ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان اعام کــرد : در جهت حمایت 
از کاالی ایرانــی و احقاق حــق واردکنندگان 
رســمی با عرضه کنندگان مواد دخانی تقلبی 
و قاچاق برخورد می شــود .معاون بازرســی و 
رسیدگی به تخلفات ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان از برخورد با متخلفین 
توزیع و فــروش تنباکوهای معســل تقلبی با 
جعل برندهای معتبر در بــازار خبر داد و گفت: 
این ســازمان طی اباغیه ای به تمام رؤســای 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
اعام کرد ضمــن نظارت بــر بازار، بــا عرضه 
 مواد دخانــی تقلبی و قاچاق در ســطح عرضه 

برخورد شود.
سید جواد احمدی با اشاره به قانون قاچاق کاال و 
ارز مصوب سال 139۲ خاطر نشان کرد: با توجه 

به اینکه قاچاق، یک پدیده شوم محسوب شده 
و ضربه جبران ناپذیری به عرصه تولید و اشتغال 
وارد نموده و باعث تضییع حقوق تولیدکنندگان 
و واردکنندگان رسمی و همچنین بروز مخاطرات 
جدی بــرای مصــرف کنندگان این دســته از 
محصوالت می شود، لذا ضروری است بازرسان 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
با همکاری دیگر دســتگاه های اجرایی و متولی 
امر نظارت ویژه ای بر عرضه ایــن اقام در بازار 
داشته باشند و به نحو احسن با این پدیده مخرب 

مقابله نمایند.
این مقــام مســئول تاکید کرد: بازرســان باید 
به صورت مســتمر وضعیت بــازار و عرضه این 
محصوالت را رصد کرده و در صورت مشــاهده 
هرگونه تخلف در نحوه توزیع و فروش نسبت به 

اعمال قانون اقدام نمایند.

دولت برای ممانعــت از ورود 
نقدینگی به بــازار ارز و طا 
تصمیم به واگذاری دارایی های 
خود گرفته و این عملکرد نیز 
با استقبال بسیاری از فعاالن 
اقتصادی روبرست. افزایش بی سابقه قیمت دالر و ارز در 
بازار موجب شده تا بسیاری از کارشناسان به دنبال پیدا 
شدن راه حلی قطعی برای جلوگیری از ادامه این وضعیت 
شوند. به عقیده بسیاری از فعاالن بازاز علت افزایش نرخ 
ارز به حجم پایه پولی کشور برمی گردد و این مساله باعث 
افزایش قیمت در بازارهای مختلف از دالر گرفته تا مسکن 
شده است. این مشکل سیستماتیک در اقتصاد است که با 
افزایش پایه پولی و نقدینگی در جامعه،  تورم افزایش پیدا 

می کند و قیمت ها صعودی می شود. 
یک تحلیلگر اقتصادی گفت: برای مهار بازار ارز و جلوگیری 
از افزایش »پایه پولی« فروش سهام شرکت های دولتی 
در بورس که توسط دولت در حال انجام است،  راهکاری 
مناسبی به نظر می رسد. میثم رادپور با تاکید بر تاثر شیوع 
بیماری کرونا به نوسانات اخیر بازار ارز، گفت: بخشی از 
دالیل نوســانات اخیر در بازار ارز به شیوع بیماری کرونا 
مربوط است که منجر به تضعیف عرضه در بازار داخلی 
و همچنین کاهش تولید و ســایر فعالیت های اقتصادی 

شده است. وی خاطر نشان کرد: اما مشکل اصلی نوسانات 
اخیر که نه تنها در بازار ارز بلکه در همه بازارهای داخلی 
وجود دارد، به حجم انبوه جابه جایی ها مربوط است. وی 
با اشاره به نوسان کمتر بازار ارز نسبت به سایر بازارهای 
موازی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که این اتفاقات 
نشان دهنده کاهش شدید ارزش پول ملی است و به صورت 
سیستماتیک و در قالب تورم بر همه بازارها داخلی تاثیر 
گذاشته است. مشکل اقتصاد ما فقط ارز نیست. ما در این 

دوره شاهد تحریک تقاضا و تضعیف عرضه هستیم.
رادپورعوامل ایجاد نوسانات اخیر در بازارهای کشور را به 
دو عامل عمده تحریک تقاضا و تضعیف عرضه تقسیم کرد 
و توضیح داد: عمده عامل تضعیف عرضه در این ماه ها به 

موضوع کرونا بر می گردد که البته پیش از آن هم  عواملی 
برای تضعیف عرضه مانند تحریم ها وجود داشــت. این 
یک واقعیت است که در بیش از یک سال گذشته فروش 
نفت و مراودات تجاری بین المللی کاهش داشــته است. 
این تحلیلگر اقتصادی معتقد اســت تاش دولت برای 
بازگرداندن ارز صادرکنندگان به بــازار داخلی می تواند 
تاحدی مشکل تضعیف عرضه را برطرف سازد، اما او مشکل 
اصلی را تحریک تقاضا توصیف می کنــد: اقتصاددانان 
نمی توانند آنچه که در کشور ما در خصوص پدیده تحریک 
تقاضا رخ داده است را بر اساس تئوری های پولی به راحتی 

توضیح دهند.
وی افزود: ما می دانیم تولید کاهش یافته و از سوی دیگر 

پایه پولی و نقدینگی هم افزایش داشــته، اما این را هم 
می دانیم که این کاهش و افزایش به آن مقداری نیست 
که بتوانیم این افزایش قیمت ها و تحریک تقاضا را صرفا 
با استناد به آن ها تضیح دهیم. رادپور با اشاره به محرک 
سرعت گردش پول خاطرنشان کرد: برداشت من این است 
که افزایش شدید سرعت گردش پول عامل مهمی است 

که می تواند این داستان را تا حدی توضیح دهد. 
وی توضیح داد: در این شرایط  اگر بانک مرکزی در این 
اقدام خود برای بازگشت ارز به کشور موفق شود، می وان 
امید داشت که التهاب از بازار ارز بخوابد و این بازار هم تا 
حدی بر سایر بازارها تاثیر بگذارد، اما همچنان تحریک 
تقاضا برجای خود باقی خواهد ماند. این فعال بازار ارز برای 
کنترل بازار، پیشنهاد افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی 
را مطرح کرد و گفت: راهکار دیگر این است که نرخ بهره 
متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. اگرچه برای مقابله 
با رکود در اقتصاد نرخ بهره کاهش پیدا کرد اما این مساله 
باعث شد پول در بانک ها نماند و وارد بازار بشود. با توجه 
به شرایط کشور این پول به سمت تولید نرفت منجر به 
افزایش سرعت گردش پول در بازارهای سرمایه، مسکن، 
طا و ارز شد. این تحلیلگر اقتصادی برای توقف تحریک 
بازار پیشنهاد داد: دولت پیش از این در فروش دارایی های 
خود و در فروش اوراق تاخیر داشــت، اما در این شرایط 
پیشنهاد می شود برای آنکه ترجیحا پایه پولی افزایش پیدا 
نکند دولت سهام شرکت های خود را در بازار سرمایه عرضه 

کند و به فروش برساند.

دولت برای جلوگیری از رشد پایه پولی و نرخ ارز سهام شركت های خود را عرضه كرد

فوریت مولدسازی دارایی های دولتی 

کسری بودجه و واگذاری دارایی های دولت
مهدی پازوکی، اقتصاددان

در بودجه سال جاری دولت 48 هزار میلیارد تومان از منابع را به تحقق فروش دارایی های خود اختصاص داده است و باید برای تامین مالی این بخش از بودجه به روندی که در پیش گرفته ادامه دهد. این اقدام دولت عاوه بر اینکه می تواند بار کسری بودجه را 
جبران کند نقدینگی را از دیگر بازارهای مالی به سمت بورس می کشاند و می تواند در دراز مدت موجب کاهش قیمت ها شود. امروز بازار ارز با افزایش قیمت ها مواجه است و دولت سعی دارد با این روش این افزایش ها را جبران کند. دولت در صدد مولدسازی 
دارایی های خود است و اتفاقا تصمیم درستی اتخاذ کرده و باید این راه را تا اتمام دارایی های خود دنبال کند تا بتوان به مهار نقدینگی و کاهش تورم امید داشت. شیوه ارائه شرکت های دولت در بورس به روش ETF روشی بدیع و نو است و درنهایت منبع درآمد 
خوبی برای دولت می شود ولی باید به قیمت واقعی باشد. در حال حاضر درآمدهای نفتی کشور به صفر رسیده و باید به این واقعیت اذعان داشت بنابراین واگذاری شرکت های دولتی و دارایی های دولت نقدینگی را به آن سمت هدایت کرده و استقبال هم از 
این واگذاری ها رضایت بخش است. دولت می تواند با جذب بخشی از نقدینگی بسیار باال بخشی از مخارج خود را جبران کند چراکه امروز اقتصاد ایران بدون نفت اداره می شود. شرایطی که دولت در این واگذاری ها ایجاد کرده بخشی از پول وارد به بورس 
شده و نیاز به چاپ پول جدید نیست و مهم تر اینکه قدرت خرید نیز با این اقدام افزایش خواهد یافت.  بنابراین این واقعیت وجود دارد که درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته است. اگر روزی دولت به دنبال بودجه بدون نفت بود و درست همان زمان نفت 
را باقیمت 50 دالر در الیحه بودجه آورده بود، امروز قیمت نفت در بازارهای جهانی کمتر از ۲0 دالر معامله می شود و صادرات نفت در دنیا 30 درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا بنگاه های اقتصادی با مشکات جدی مواجه 
شده اند و نیاز به حمایت دولت دارند. این موضوع درآمدهای مالیاتی دولت را تحت تاثیر قرار می دهد. در چنین شرایطی دولت برای تأمین هزینه های خود به سمت بازارهای سرمایه رفته است و شاید چاره ای جز این نداشته که سهام بنگاه های دولتی را در 

این بازار عرضه کند. البته گاهی نوع تصمیم گیری ها در کشور نگرانی هایی را ایجاد می کند. در این شرایط نگرانی این است که امکان دارد به دلیل فوریت و اجبار در این واگذاری ها، به کسب وکار و بازار سرمایه در ایران آسیب وارد شود.
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سود باالی تسهیالت کرونایی دولت 
ابراهیم درستی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران

شرایط دولت در حال حاضر شرایط خاصی و ویژه ای است که به دلیل بحران های متعدد ایجاد شده است. باید با درک این واقعیت با همکاری نهادهای مختلف از بحران خارج 
شویم. قرار بر این شد تا دولت تسهیاتی را به اصناف و مشاغل آسیب دیده از بحران کرونا پرداخت کند که البته ایراداتی در این رابطه وارد است. تسهیات بین 1۲ تا 1۶ میلیون 
تومانی آن هم با بهره 1۲ درصد گوشه کوچکی از مشکات اصناف را در شرایط فعلی می تواند برطرف کند. خسارات وارد شده به کسب و کارها بسیار فراتر از این مبالغ است و 

باید فکر درستی برای جبران خسارت ها شود.
امروز بنگاه های اقتصادی و مشاغل آسیب های بسیاری از بحران کرونا دیده اند و توان بازپرداخت را در دوره کوتاه مدت نخواهد داشت.البته که دولت تا آنجایی که انتظار می 
رفت به کمک مشاغل آمد اما باید در نحوه بازپرداخت و استمرار کمک ها و تسهیات با مشاغل راه آمد. بنابراین سود این تسهیات نسبتا زیاد و مبلغ آن به نسبت خساراتی که 
در پی شیوع ویروس کرونا به اصناف وارد شده، کم است. مبلغ پرداختی نهایتا معادل حقوق سه ماه یک کارگر است، اما به هر حال ما شرایط دولت را می دانیم و باید دست به 

دست هم این مشکات را پشت سر بگذاریم.

دولت به منظــور حمایت 
از بنــگاه هــای تولیدی و 
رسته های شغلی در برابر 
بحران کرونا تسهیاتی از 
جمله اعطای وام و بســته 
های اقتصــادی در نظر گرفت که آمار نشــان می 
دهد استقبال از این تسهیات آنطور که انتظار می 
رفت نبوده اســت. این اتفاق موجب شد تا محمد 
نهاوندیان، معاون اقتصادی ریاست جمهوری پس 
از مدت ها سکوت ســخنانی را به نشانه اعتراض 
در این رابطه مطرح کند. مشــکات بســیاری در 
رابطه با دریافت تســهات کرونا برای مشموالن 
وجود دارد. نخست آنکه بسیاری از این بنگاه ها و 

واحدهای تولیدی به رغم آسیب های فراوانی که 
دیده اند در لیست مشموالن قرار ندارند و از طرفی 
دیگر نرخ باالی ســود تســهیات کرونایی رسته 
های شغلی مشــمول را از دریافت این تسهیات 
منصرف کرده اســت. حدود دو مــاه از آغاز ثبت 
نام تســهیات حمایتی کرونا می گذرد، از ۷۲00 
بنگاه گردشگری واجد شــرایط تا به حال ۲000 
واحد برای وام 1۲ میلیون تومانی با نرخ سود 1۲ 
درصد اقدام کرده اند؛ یعنی کمتــر از 30 درصد. 
در بســیاری از اســتانها و شهرســتان ها، بانکها 
همچنان پرونــده ها را معطل نگه داشــته اند و از 
 رسیدگی به آن به بهانه نرسیدن اباغیه، خودداری 

می کنند.
برخی از صاحبان مشــاغل اعام می کنند که در 
شــرایط کنونی، بنگاه های صنفی و اقتصادی در 
صورت استفاده از این تسهیات به حجم بدهی های 

خود می افزایند و این موضوع به زیان آنهاست. البته 
به این موضوع نیز اشاره می کنند که نرخ سود این 
تســهیات )1۲ درصد( برای بنگاهی که آسیب 
دیده اســت، نرخ منطقی نیســت. از سوی دیگر 
دریافت هر نوع تسهیات با شرایط خاصی همراه 
است که از جمله آنها می توان به وثیقه های بانکی 
اشــاره کرد. عاوه بر این، بنگاه های اقتصادی در 
این شرایط، امکان بازپرداخت وام را به دلیل رکود 
اقتصادی موجود، ندارند. آنچه تا دهم تیر امســال 
از وضعیت ثبت نام متقاضیان موجود است، نشان 
می دهد تنهــا ۲۲5 هزار کارگاه واجد شــرایط با 
اشتغال 5۶۶ هزار نفری اطاعات خود را در سامانه 
وارد کرده انــد که این رقم با اهــداف اولیه طرح و 
ظرفیت حمایتی ایجاد شده که معادل یک میلیون 
و ۲00 بنگاه با اشتغال دو میلیون و 800 نفر است، 

فاصله زیادی دارد.

تسهیالت كرونایی با سود 12 درصد بنگاه های بدهکار را  بدهکارتر  می كند

نارضایتی بنگاه ها  از سود  باالی تسهیالت کرونایی
بی رغبتی كسب و كارها به تسهیالت كرونایی                                            نرخ سود 12 درصدی تسهیالت برای بنگاه كه آسیب دیده منطقی نیست
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سازمان حمایت اعالم كرد:

برخورد با عرضه کنندگان مواد دخانی تقلبی و قاچاق

تاكید وزیر اقتصاد بر فروش اموال دولت در بورس برای جبران كسری بودجه

 ۲ صندوق پاالیشی و خودرویی به زودی عرضه می شود
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کسب و کار

توسعه دانش بنیان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در قزوین گفت: باید برای پیشرفت و 

توسعه پارک های علم و فناوری از ظرفیت بخش خصوصی بهره برد.
 ســورنا ســتاری معاون علمــی و فناوری رئیــس جمهور دیشــب در 
جلســه ســتاد اقتصاد مقاومتــی قزوین گفــت: در پارک هــای علم و 
فنــاوری همــکاری دولــت و بخــش خصوصی یک به هشــت اســت 
 و باید بــرای پیشــرفت در ایــن بخــش راه را برای بخــش خصوصی

 هموار کرد.
ســتاری با اشــاره به ظرفیت های علمی قزوین و پیشــرفت های موجود 
 در این زمینه گفــت: تحوالت زیادی در اســتان قزوین رخ داده اســت، 

اما کافی نیست.
ستاری تکیه بر اقتصاد نفتی و کار در دســتگاه دولتی را مانع از پیشرفت 
خواند و تاکید کرد: بایــد ابداع و نــوآوری را در فرزنــدان تقویت کرد و 
کارافرینی به آن ها آموخت. او برای ایجاد زیر ساخت ها و حمایت از جوانان 

قول مساعد داد. 
استاندار قزوین هم گفت: قصد ما توسعه صنعتی و استفاده از ظرفیت های 
کشاورزی، گردشــگری و علمی اســت. هدایت اله جمالی پور اظهارکرد: 
ظرفیت های علمی و دانشگاهی استان آنچنان که باید و شاید شکوفا نشده 
است. وی افزود: در کشــور آموزش ها صرفا محض اســت و باید به سوی 

کاربردی کردن آن ها پیش رفت.
استاندار با اشــاره به اهمیت تولید از دانش اموختگان شرکت های دانش 
بنیان خواست در مسیر توســعه صنعت و رونق، تولید یاری رسان باشند. 
جمالی پور گفت: در زمین ٣٧ هکتاری کاسپین سایت نو آوری و فناوری 
راه اندازی شود تا از ظرفیت نخبگان برای پیشبرد علم و صنعت بهره گیری 

شود.
وی همچنین تاکید کرد: در تامین مواد اولیه واحد های صنعتی استان نیاز 
به حمایت دارند. رئیس پارک علم و فن و آوری استان قزوین گفت: در این 
مرکز تا کنون ١٨٠ محصول با درآمد ٨٩ میلیارد تومان تولید شده است. 
مافی افزود: در این مرکز برای ۴٩٠ نفر اشتغالزایی شده است و ٢ میلیارد 

دالر هم صادرات داشته ایم.
وی ادامــه داد: مصوبه چشــمه نور ایران در اســتان را در دســت گرفته 
ایــم و توانمند ســازی کاربــران چشــمه نــور را پیگیــری می کنیم. 
به گفته رئیس پــارک علم و فن و آوری اســتان، همچنیــن راه اندازی 
 شــهرک علم و فــن آوری در زمینی به مســاحت بیســت و پنج هکتار

در دستور کار است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم گفت: با توجه به ظرفیت های 
خوب دانشگاهی در استان، نیاز به حمایت داریم تا مرکز نوآوری فناور در 

استان که همان پردیس سالمت است راه اندازی شود. 
افشــار رئیس مرکــز نخبگان اســتان هم بیان کرد: تالشــمان بســتر 
ســازی برای پرورش نخبگان اســت و ٢٣٠ بســته حمایتــی به دانش 
 اموختــگان در شــرایط کرونایی از صنــدوق مســتضعفین اختصاص

 پیدا کرد.

كاغذبازی های اداری وقت و توان شــركت های 
دانش بنیان را می گیرد

مدیرعامل شرکت دانش بنیاد آریا ایرانیان گفت: کاغذبازی های اداری وقت 
و توان شرکت های دانش بنیان را می گیرد.

این شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف کشور از جمله صنعت و 
کشاورزی وارد شده اند و محصوالت مختلف را با توجه به نیاز کشور طراحی 
و ساخته اند و پیشرفت های غیر قابل انکاری را نیز در این زمینه به دست 

آورده اند که قابل تقدیر است.

عدم اعتماد شرکت ها و ادارات دولتی
یکی از دست آوردهای راه اندازی شرکت های دانش بنیان خودکفایی در 
محصوالت تولیدی این شرکت ها است که در برخی محصوالت به طور کامل 

وابستگی به خارج از کشور برچیده شد.
همچنین یکــی دیگر از نکاتی که می بایســت در موضوع شــرکت های 
دانش بنیان به آن توجه کرد این اســت که برخی ای محصوالت تولیدی 
 آنها مشابه خارجی ندارند و ســاخت آن فقط در انحصار آن شرکت ایرانی

 است.
اما در حال حاضر یکی از مهمترین مشکالت و معضالتی که شرکت های 
دانش بنیان در سطح کشور با آن مواجه هســتند عدم اعتماد شرکت ها 
و ادارات دولتی به محصوالت تولیدی آنها اســت که با برطرف شدن این 
مشکل با پشتکاری که این شرکت ها دارند پیشرفت های شگرفی در کشور 

حاصل می شود.
شرکت دانش بنیاد آریا ایرانیان از جمله شرکت های دانش بنیان وابسته 
به صنعت نفت، حفاری و پتروشــیمی اســت که چندین سال در استان 

خوزستان فعالیت دارد.

ساخت و طراحی ابزارهای نمونه برداری از چاه های نفت و گاز
ایــن شــرکت دانش بنیــان از 6 ســال پیــش فعالیــت خــود را آغاز 
کرد کــه بــا اســتفاده از دانــش روز و نیروهــای توانمند بــه تحقیق 
و پژوهــش می پــردازد و اقداماتــی را در زمینه طراحی و ســاخت ابزار 
 ها و سیســتم های الکترونیکی بــا تکنولوژی باال را در نفــت و گاز انجام

 می دهد.
خرید آنالین و بی واسطه ماسک از تولیدکننده به قیمت مصوب با باماسک

هم بنیانگذار باماسک با اشاره به استقبال گســترده مردم از این فروشگاه 
اینترنتی، می گوید: »تاکنون چند ده هزار ماســک در فروشــگاه آنالین 
باماسک به فروش رسیده است و استقبال باالی مردم باعث شده تا محسن 
و امیر اسماعیلی که تولیدکننده ماسک در گروه صنعتی لیبرال و بنیانگذار 
باماسک هســتند، تصمیم به افزایش ظرفیت تولید ماسک تا هفته آینده 

بگیرند.«

دهنوی رئیس فراكسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس 
شد

براســاس تصمیم اعضای فراکســیون اقتصاد دانش بنیان »سیدمحسن 
دهنوی« به عنوان رئیس فراکســیون انتخاب شد. بنا بر اعالم خبرگزاری 
خانه ملت، محمد رشــیدی از برگزاری انتخاب هیئت رئیسه فراکسیون 
اقتصاد دانش بنیان خبر داد و گفت: براســاس تصمیم اعضای فراکسیون 
اقتصاد دانش بنیان »سیدمحســن دهنوی« به عنوان رئیس فراکسیون 
انتخاب شــد.نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شــورای اسالمی افزود: 
مجتبی رضاخواه به عنوان نایب رئیس و محمد رشیدی به عنوان سخنگوی 
این فراکسیون برگزیده شدند.وی ادامه داد: مهدی شریفیان و اقبال شاکری 
نیز توانستند با کسب اکثریت آرا از اعضای فراکسیون اقتصاد دانش بنیان 

به عنوان دبیران اول و دوم این فراکسیون انتخاب شوند.

اخبار

گرانفروشی بیش از ۷۰ درصدی الستیک خودرو در دیجی کاال
محمدعلی اسفنانی، معاون تعزیرات حکومتی کشور گرانفروشی بیش از ۷۰ درصدی فروشگاه اینترنتی دیجیکاال در حوزه الستیک خودرو را تخلف دانست و تاکید کرد تعزیرات با هیچ کس 

تعارف ندارد و اگر گزارشی برسد، قطعا برخورد خواهد شد.  

معضل مســکن این روزها 
بیش از گذشته مطرح شده و 
به نوعی بحران آفریده است! 
شاید بهتر است نمایندگانی 
که این روزها بــه فکر ایجاد 
فراکسیون »عدس و سیر« در پارلمان یازدهم هستند، 
به فکر ایجاد فراکسیون بحران مسکن باشند! رئیس 
جمهوری در حالی در جلســه هیــات دولت اعتراف 
کرد که در بخش مســکن عقب ماندگی داریم که به 
نظر می رسد دولت در حوزه مسکن فقط شعار داده؛ 
ولی اقدامی عملی انجام نداده؛ چنانکه با ۵ سال عقب 
ماندگی مستمر در حوزه تولید مسکن روبرو هستیم 
و انبوهی از تقاضای انباشت شده. روحانی در حالی با 
شعار مسکن اجتماعی روی کار آمد که در دوره نخست 
ریاست جمهوری اش، زمانی که امضای برجام خشک 

شد زمان داشت که به طرح مسکن اجتماعی بپردازد؛ 
اما در همان سال ها و در دوران تصدی عباس آخوندی 
بر وزارت مســکن تکمیل طرح به ارث رسیده دولت 
احمدی نژاد )بخوانید مسکن مهر( پیگیری شد. قصد 
ما در این نوشته نبش قبر کردن زمان تصدی عباس 

آخوندی نیست و از آن می گذریم. 

۳۳۰ هزار نفر در صــف صندوق پس انداز 
مسکن یکم 

یک کارشناس بازار مســکن در همین رابطه معتقد 
است: »برای تامین نیاز مسکن و رفع مشکالت در این 
حوزه دولت یازدهم و دوازدهم زمان کافی در اختیار 
داشتند و می توانستند اقدامات الزم را در دستور کار 
قرار دهند.« احمدرضا ســرحدی می افزاید: »در این 
ســال ها اقداماتی صورت نگرفته، اکنــون نیز دولت 
به ته خط رســیده و فرصتی باقی نمانده اســت. این 
در حالی است که مدت هاســت اقتصاد با مشکالت و 
محدودیت های بی شماری مواجه بوده و شرایط کشور 

و اقتصاد این اجازه را نمی دهد کــه اقدامی برای رفع 
موانع و مشکالت انجام شود. چنین تصمیماتی مانند 
آنچه درباره صندوق پس انداز یکم گرفته شــد، تنها 

دســت و پا زدن های تبلیغاتی است که هیچ فایده ای 
برای بازار مسکن نخواهد داشت.«»کسب و کار« در 
گفتگو با یک کارشناس، این مساله را بررسی می کند. 

رئیس جمهوری: اعتراف می كنم در بخش مسكن عقب ماندگی داشتیم

اعتراف صادقانه؛ اما دیرهنگام 
عضو كمیسیون عمران: عملكرد دولت روحانی در حوزه مسكن بسیار بد بود

دولت در بخش مسكن فقط شعار می دهد

فقدان برنامه موثر عملیاتی در حوزه مسکن 
منصور غیبی، کارشناس مسکن

طرح هایی که در حوزه اقتصاد مسکن می تواند کارساز و موثر باشد باید به صورت عینی و واقعی تحت یک برنامه مدون از پیش طراحی شده و با یک ساز و کار مشخص و معین و با در نظر گرفتن یک جامعه هدف برخوردار پیش 
برود و نهادینه شود. اگر در این مسیر کاستی هایی داشته باشیم و نتوانیم این موارد را نهادینه کنیم، مجبور به تزریق برنامه های دم دستی یا طویل االثر به زعم خودمان هستیم که جز یک شوک به جامعه و اقتصاد مسکن نتیجه 
موثری نخواهد داشت. در دوره نخست ریاست جمهوری آقای روحانی، طرح های مختلف از جمله طرح های اجتماعی مسکن مطرح شد؛ ولی درنهایت دولت تالش خود را روی تکمیل مسکن مهر گذاشت؛ ولی به نیت دولت هم 
اگر مراجعه کنیم، می بینیم که هیچ ساز و کار و برنامه موثر عملیاتی در حوزه مسکن نداشته و در حال حاضر هم ندارد. همین موضوع باعث می شود که یک حوزه از اقتصاد یعنی اقتصاد مسکن به نوعی به حال خود رها شود و 
خودش در درون خود بخواهد مسیر و راه حل انتخاب کند. همین مساله باعث می شود بخشی از مسکن منتفع و بخشی متضرر و بخشی برخوردار و بخشی نابرخوردار شوند. لذا اعتراف رئیس جمهور یک اعتراف صادقانه است؛ اما 
دیرهنگام که هیچ راه حلی برای ادامه مسیر مانده برای این برنامه ارائه نمی دهد. ما اگر در جامعه ایران به میزان سرانه مصرف و نیاز آپارتمان برای افراد فاقد مسکن اشاره کنیم که به نوعی ساالنه تصاعدی اضافه می شود و حتی می 
توان آمار آن را از میزان اجاره نشینی در سطح کشور که به صورت فزاینده باال می رود، استخراج کرد، به این نتیجه می رسیم که مهم ترین میراث این دولت حتی برای آتی این خواهد بود که مصرف کننده و متقاضی انباشت شده 
به نتیجه نرسیده و برخوردار از مسکن برای سال های آتی اضافه خواهد شد. این خود یک نوع گلوله تورم به لحاظ فزاینده در حوزه مسکن خواهد بود. بنابراین آسیب شناسی نخست از این فضا این است که یک انباشتی داشتیم 
که باید در آتی پاسخ این انباشت را خیلی بهینه و دقیق ارائه دهیم. نکته بعدی این است که به تناسب نیاز ساخت مسکن، ما نیازمند یک سری خدمات فنی و نیروهای متخصص هستیم؛ یعنی یک سری تولیدکننده و کارخانه 
پشتیبان جهت مصالح و امکانات، ابزارآالت و ماشین آالت ساختمانی. در ادامه نیروی کار متخصص در این فضا نیاز است زیرا همه می خواهند از این چرخه و رونق اقتصاد مسکن برخوردار باشند. یکی از خصوصیات مهم تولید 
مسکن و غنای اقتصاد مسکن در یک کشور این است که این نوع تکنولوژی های بین المللی به جامعه فنی آن کشور تزریق و این جامعه آگاه و برخوردار می شود. وقتی که این دانش مهم نیست و برخورداری در سطح کم است، 
دانش ما نیز هم ایست می کند و ساکن می شود و رشد مطلوب بین المللی ندارد و بنابراین سازندگان با این فضا به صورت روزمرگی و بازاری برخورد می کنند نه به صورت علمی. این مورد هم جزو آسیب های این فضاست و مهم 
تر اینکه درگیری اقتصاد مسکن با سایر المان های اقتصادی خیلی زیاد است یعنی رونق اقتصاد مسکن باعث رونق بخش های مختلف اقتصادی می شود. به زعم سازمان برنامه و بودجه کشور بخشی از موتور محرکه اقتصاد ملی، 
اقتصاد مسکن است و اگر ما به این مساله نپردازیم، باعث می شود که رشد و تولید ثروت در آن ارکان هم کاهش پیدا کند. بنابراین آسیب شناسی این فرایند مهم است که اگر من دولت در این ١٠ سال گذشته توجهم به این فضا کم 
بوده تبعات و انباشت ها چه می تواند باشد. موضوع مهم تر اینکه در یکی، دو سال آتی برنامه های فشرده تعیین کردن و در جامعه انتظار ایجاد کردن در حالی که سرنوشت این طرح مشخص نیست، می تواند مثبت یا منفی باشد 
و این طول انتظار و امید را روشن کردن و بعد جواب نگرفتن، یک سری تبعات منفی دیگر هم می تواند با خود به همراه داشته باشد. به هر حال تمام امیدواری و خواهش ما این است که این طرح ها و ایده ها که به ظاهر حمایتی 

ولی در واقع شعاری هستند، از فضای شعارگونه و امیدبخشی خارج و به یک فضای عملیاتی و موثر تبدیل شود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

 اســتارت آپ ها و شــرکت های تازه تاسیس برای 
معرفی محصوالتشــان با فناوری جدید با مشکل 
روبه رو می شــوند. اگر بتوانند کارهــای نوآورانه 
انجام دهند، می توانند پتانسیل باالیی ایجاد کنند. 
شــرکت های بزرگ فناوری مانند آمازون، گوگل، 
فیس بوک و مایکروســافت توانســته اند نوآوری 
تکنولوژیــک با حق ثبــت قانونی ارائــه بدهند و 

محصوالت دیجیتال زیادی تولید کنند.
در ســال های اخیر می بینیم کــه کپی برداری از 
تکنولوژی هــای جدیــد کامــال رایج شــده اما 
تهدیدی برای حیات شــرکت های اســتارت آپی 
اســت. کپی برداری در موضوعات مختلفی انجام 
می شــود. گاهی غول های فنــاوری هم به راحتی 
ویژگی های نوآورانه را کپــی می کنند مثال برنامه 
اسنپ چت استوری های ٢۴ ساعته ای را پایه گذاری 
کرد و بســیار موفق بود و بعــد از آن فیس بوک با 
معرفی همین ویژگی در محصوالت خود ازجمله 
اینستاگرام و واتس اپ دست به اقدام مشابه زد. این 
اقدام اپل باعث کم شــدن کاربران اسنپ چت شد 

و برای برگرداندن کاربران با مشــکل مواجه شد و 
قیمت سهام آن به طرز چشمگیری کاهش یافت.

در روشــی دیگــر، )فاکتور فرم( جنبــه طراحی 
ســخت افزاری ازجملــه اندازه، شــکل و ســایر 
مشخصات بدنی قطعات از استارت آپ های خاص 
کپی شده اند. نرم افزار ارتباطی اسلک)Slack(که 
یک ابزار همکاری تیمی است در طی سال ها رشد 
۵درصدی کاربران را داشــته اما بعد از هک شدن 

دچار ریزش کاربر شد. 
اســلک خیلی تالش کرد کــه ظاهــر فیزیکی 
محصوالت مایکروســافت را کپی کــرده و با برند 
خودش به بازار عرضه کند، اما موفق نبود؛ در نهایت 
مایکروسافت خودش این پیشنهاد کپی را ارائه داد 

و آن را در سایر محصوالت خود ادغام کرد.
روش دیگــری نیــز وجــود دارد، کپــی کردن 
یک محصــول نیــچ مارکتینــگ اســت. برند 
آلبردز)allbirds( کفش ورزشی تولید کرد که از 
نظر محیط زیست تایید شد و طرفداران زیادی پیدا 
کرد. حاال شرکت آمازون، این محصول پرفروش را 

جزء به جزء کپی کــرده و آن را به صورت آنالین با 
حدود نصف قیمت به فروش رسانده است.

با وجود ایــن رفتارهای یغماگرانــه و عدم تمایل 
برخی سرمایه داران ریسک پذیر به سرمایه گذاری، 
برخی از استارت آپ ها موفق شــدند به غول های 
فناوری تبدیل شوند. به نظر می رسد که آنها به خاطر 
شانس یا عدم عالقه  شــرکت های بزرگ فناوری 
به چنین موضوعاتی، به موفقیت رســیده اند. اما 
در حقیقت استارت آپ های چالشگر با استفاده از 
نقاط قوت چنین شرکت های بزرگی، در برابر آنها 
موفق شــده اند. این حرکت استراتژیک اگرچه در 
ابتدا ناکارآمد به نظر می رســد، اما به نوآوری  های 
غیرقابل کپی منجر شــده اســت. درحال حاضر 
شرکت ویفر)Wayfair( به بزرگ ترین فروشنده 
آنالین مبلمان و وســایل منزل تبدیل شده است. 
این شرکت بیش از ٢٠٠ وب ســایت محصوالت 
پرفروش را بــا نام تجاری ویفر ادغام کرده اســت 
و در این حــوزه رقیبی برای آمازون اســت. تنها 
چیزی که آمازون انجام نــداد و نقطه  قوتی برای 

ویفر شــد، ثبت ابعاد مبلمان و وســایل منزل و 
عکس آنها در محیط واقعی بود. این کار به خریدار 
کمک می کرد تا دکوراسیون منزل خود را مجسم 
کــرده و انتخاب بهتری داشــته باشــد و به ویفر 
 کمک کرد تا خــود را متمایز کنــد و به موفقیت

 برسد. 
 از ســوی دیگر ممکن است شــرکت های بزرگ 
فنــاوری )Big Tech( به ســادگی بــا چنین 
تهدیدهایی مواجه شوند. اما این کار هم نمی تواند 
ضامن موفقیت شرکت های رقیب باشد. گاهی یک 
دستاورد بسیار پرهزینه اســت و شاید به راحتی 
 Snapchat به دست نیاید. فیس بوک تالش کرد تا
را بخرد، ولی موفق نشــد. مایکروســافت تالش 
کرد Slack را بخرد ولی با شکســت روبه رو شد. 
اما در واقــع بنیان گذاران و ســرمایه گذاران این 
استارت آپ ها بودند که این پیشنهادها را رد  کردند. 
آمازون که در میان شرکت های بزرگ فناوری رتبه 
پایینی دارد ترجیح می دهد در داخل کسب وکار 

خود رشد کند.

رئیس کمیســیون فناوری، اطالعات، ارتباطات و 
اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی فارس گفت: در شرایط 
فعلی کســب و کارهای فعال در حــوزه فناوری و 
اطالعات متحمل آســیب های جدی شــده اند و 
ریزش اشتغال و تعطیلی در این حوزه زنگ خطری 
جدی است.یلدا راهدار چهارشنبه ١٨ تیر در جلسه 
کمیســیون فناوری، اطالعات، ارتباطات و اقتصاد 
رســانه اتاق بازرگانی فارس، با بیان اینکه عالوه بر 
بیماری کرونا فشــارهای دیگر بر کسب و کارهای 
حوزه فاوا وارد شده که فعالیت در این بخش را بسیار 
سخت کرده است، افزود: کاهش و یا عدم برگزاری 
مناقصه های دولتی و به دنبال آن عدم امکان اجرای 
تعهدات اسناد ضمانت نامه های بخش خصوصی و به 
اجرا گذاشتن این اسناد توسط  پیمانکاران دستگاه 
های اجرایی از مشکالت مهم فعلی فعاالن حوزه فاوا 
اســت.این فعال اقتصادی گفت: برخی از دستگاه 
های اجرایی، ضمانت نامه های شرکت ها را به اجرا 
گذاشته اند که به دنبال آن بسیاری از شرکت های 
حوزه فناوری و اطالعات استان ورشکسته شده یا در 
حال انحالل است.عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی 
فارس اضافه کرد: در شــرایط کنونی دستگاه های 
دولتی شرایط شرکت ها و فعاالن بخش خصوصی 

را درک کنند و بخش دولتی این موضوع را در نظر 
بگیرد که در حال حاضر زمان مناسبی برای تحقق 
بسیاری از اقدامات تکلیفی به دستگاه های اجرایی 

نیست.
او از دیگر مشــکالت فضای کســب و کار فناوری 
اطالعات را مباحث ارزی عنوان و خاطرنشان کرد: 
تخصیــص نیافتن ارز دولتی بــه محصوالت IT  و 
افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام شــده 
پروژه های حوزه فناوری اطالعات شد و پیمانکاران 
نتوانند به تعهدات خود عمــل کنند.راهدار عنوان 
کرد: بخشــنامه های خلق الســاعه دولتی از دیگر 
عوامل بروز مشــکالت در این حوزه است به طوری 
که به یک باره ورود گوشی تلفن همراه باالی ٣٠٠ 
یورو به داخل کشور ممنوع اعالم می شود و همین 
موضوع مخاطراتی از جمله التهاب در بازار و افزایش 
دو یا ســه برابر کاال را ایجاد می کند.او اضافه کرد: 
در سال های گذشته تالش ها و هزینه های زیادی 
برای رشد اســتارت آپ ها و تجارت الکترونیک در 
کشور انجام شده اســت و امروز بسیاری از کسب و 
کارها بر بستر اپلیکیشــن ها و نرم افزارها در حال 
فعالیت هستند اما با یک تصمیم نادرست کسب و 
کارها در این فضا به مخاطره می افتد و ناامنی ایجاد 

می شود.راهدار افزود: از طرفی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات اعالم می کند که به دنبال توسعه 
بستر ۵G در کشور است و مگر با گوشی های تلفن 
همراه ضعیف می توان از این فناوری استفاده کرد؟ 
چرا تصمیم تصمیم گیران ما بدون کار کارشناسی و 
در نظر گرفتن عواقب آن اجرا می شود.او بیان کرد: 
این درحالی اســت که مباحثی نظیر فیلتر کردن 
شــبکه های اجتماعی نیز به عنوان یک تهدید در 
فضای فناوری اطالعات مطرح می شود و همه این 
اقدامات ایجاد کننده موج بزرگــی از ناامیدی در 
جمع فعاالن حوزه فناوری اطالعات اســت که هر 
یک از این موضوع ها خســارت های بسیاری را به 
این بخش وارد می کند.راهدار اظهار کرد: تسهیالت 
و شرایطی که دولت برای دوران کرونا در نظر گرفته 
مناسب نیست و نمی تواند مشکالت صاحبان کسب 
و کار را حل کند بنابراین در این بخش کشور نیازمند 
سیاست های تشویقی است که این سیاست گذاری 
ها می تواند در بخش های تعهدات بخش خصوصی 
به دولت از جمله مالیات، تامین اجتماعی، بازگشت 
ارز حاصل از صادرات و تبــادل ارز واردکنندگان و 
صادرکنندگان اعمال شــود تا باری از دوش بخش 

خصوصی برداشته شود.

وی تصریح کرد: در ســال های گذشته تالش ها و 
هزینه های زیادی برای رشد استارت آپ ها و تجارت 
الکترونیک در کشور انجام شده است و امروز بسیاری 
از کسب و کارها بر بستر اپلیکیشن ها و نرم افزارها در 
حال فعالیت هستند اما با یک تصمیم نادرست کسب 
و کارها در این فضا به مخاطره می افتد و ناامنی ایجاد 
می شود.راهدار با اشاره به مباحثی مانند فیلتر کردن 
شبکه های اجتماعی گفت: این کار نیز به عنوان یک 
تهدید در فضای فناوری اطالعات مطرح می شود 
و تمام ایــن اقدامات، ایجاد کننده مــوج بزرگی از 
ناامیدی در جمع فعاالن حوزه فناوری اطالعات است 
که هر یک از این موضوع ها خسارت های بسیاری 
را به این بخش وارد می کند.وی افزود: تسهیالت و 
شرایطی که دولت برای دوران کرونا در نظر گرفته 
مناسب نیست و نمی تواند مشکالت صاحبان کسب 
و کار را حل کند بنابراین در این بخش کشور نیازمند 
سیاست های تشویقی است که این سیاست گذاری 
ها می تواند در بخش های تعهدات بخش خصوصی 
به دولت از جمله مالیات، تامین اجتماعی، بازگشت 
ارز حاصل از صادرات و تبــادل ارز واردکنندگان و 
صادرکنندگان اعمال شــود تا باری از دوش بخش 

خصوصی برداشته شود.

راهنمای بقای استارت آپ ها در عصر غول های فناوری

سرمقاله

نايب رئیس سازمان ملی كارآفرينی:

ریزش اشتغال و تعطیلی حوزه فناوری زنگ خطری جدی است
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