
برخي شعب بانكي از روز دوشنبه كارت هاي ملي قديمي را براي انجام عمليات بانكي 
نمي پذيرند و مشتريان فاقد كارت ملي هوشمند بايد كارت ملي قديمي به همراه رسيد 

ثبت نام كارت هوشمند خود را به همراه داشته باشند. 
به گزارش ايسنا، دولت از دو سال پيش، طرح كارت  ملي هوشمند را در دستور كار قرار 
داد و بر اين اساس پايان اعتبار كارت هاي ملي قديمي تا پايان سال ۱۳۹۷ تعيين شد؛ اما 
اين در حالي است كه به دليل تاخير در فرايند صدور اين كارت ها، بسياري از افراد هنوز 
موفق به دريافت كارت ملي خود نشده اند.  سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور از عدم 
اعتبار كارت هاي ملي قديمي از اول فروردين ۱۳۹۸ خبر داد و اعالم كرد كساني كه 
هنوز نسبت به ثبت نام و دريافت كارت ملي هوشمند اقدام نكرده اند تا پايان سال جاري 

فرصت دارند در اين زمينه اقدام كنند. 
به گفته ابوترابي، با توجه به برخي از تست هاي موردنظر و آماده نشدن مراحل توليد، 

متاســفانه فرايند صدور اين گونه كارت ها با كمي تاخير روبه رو شده است كه تالش 
مي شود اين بازه زماني در آينده جبران شود. 

اعتبار كارت هاي ملي قديمي سال گذشته تمام شد
طبق آنچه سازمان ثبت احوال اعالم كرده اســت زمان استفاده از كارت هاي قديمي 
به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد و اين كارت ها تا پايان سال ۱۳۹۷ اعتبار دارند و از 
اول فروردين امسال فاقد اعتبار خواهند بود و در هيچ يك از ادارات مورد قبول نيست؛ 
ازاين رو افرادي كه براي كارت ملي هوشمند ثبت نام كرده اند؛ اما هنوز كارت خود را 
دريافت نكرده اند، نگران نباشند؛ چراكه مشخصات آنها در سامانه به عنوان افراد دارنده 
كارت جديد ثبت شده و به محض اينكه توليد كارت هاي جديد آغاز شود، كارت هاي 
آنها نيز صادر مي شود.  اين در حالي است كه از صبح روز دوشنبه )۲۷ خرداد( برخي از 

شعب بانكي از انجام خدمات براي مشترياني كه كارت ملي قديمي دارند و كارت جديد 
ندارند، خودداري مي كنند. 

بخشنامه بانك مركزي براي استفاده از كارت هاي ملي هوشمند
گفته مي شود اين اقدام در پي بخشنامه بانك مركزي مبني بر نپذيرفتن كارت هاي ملي 
قديمي انجام شده و اين در حالي اســت كه تعداد زيادي از مردم به دليل تاخير در صدور 
كارت هاي ملي هوشــمند، موفق به دريافت اين كارت نشده اند. اين شعب بانكي از انجام 
فعاليت هاي بانكي حتي با وجود كارت ملي قديمي، شناسنامه و ساير مدارك شناسايي معتبر 
خودداري مي كنند و تنها كارت هاي ملي هوشمند يا رسيد دريافت شده توسط مشتري زمان 
ثبت نام كارت ملي را مي پذيرند. اين اقدام شعب بانكي در حالي انجام مي شود كه اطالع رساني 
دقيقي از نپذيرفتن كارت هاي ملي قديمي انجام نشده است و طبيعتا بسياري از مشتريان، 

رسيد كارت ملي هوشــمند خود را همراه ندارند.  از ســوي ديگر، تاخير در فرايند صدور 
كارت هاي ملي هوشمند، موضوعي است كه مربوط به دولت بوده و افرادي هستند كه با وجود 
گذشت حدود شش ماه از زمان ثبت نام، هنوز كارت ملي هوشمند خود را دريافت نكرده اند. 

مردم رسيد كارت هوشمند خود را همراه داشته باشند
بدين ترتيب، خودداري از انجام عمليات بانكي توســط برخي شعب در حالي انجام 
مي شود كه مشتريان، تقصيري درباره نداشتن كارت هاي ملي هوشمند ندارند و ممكن 
است اين موضوع مشكالتي را براي افرادي كه نياز فوري به سرويس هاي بانكي داشته اند، 
ايجاد كرده باشد. با اين حال، الزم است مشتريان بانكي كه تاكنون موفق به دريافت 
كارت ملي هوشمند خود نشده اند، براي انجام خدمات بانكي، كارت ملي قديمي به 

همراه رسيد ثبت نام كارت ملي هوشمند خود را همراه داشته باشند.

در دومين جلسه كميته كارشناسي شورايعالي 
توســعه صادرات غيرنفتي عنوان شد كه واردات 
كشورهاي حوزه عربي ۵۵۰ ميليارد دالر است كه 

سهم ايران از آن تنها ۳ درصد است. 
به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، دومين 
نشست كميته كارشناسي شــورايعالي صادرات 
غيرنفتي كشور با محوريت بررسي توسعه روابط 
اقتصادي با كشــورهاي حوزه عربي همسايه، در 

محل سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد. 
در اين نشست ابتدا آمار تجارت خارجي كشور طي 
دو ماهه امسال تشريح شد و سپس سرپرست دفتر 

عربي و آفريقايي ســازمان توسعه تجارت ايران، 
رشد صادرات به كشورهاي همسايه را افزايشي 
و متوازن توصيف كرد و گفت: واردات كشورهاي 
حوزه عربي ۵۵۰ ميليارد دالر است كه سهم ايران 

از اين ميزان ناچيز است. 
كمالي اردكاني در تشريح مشــكالت تجارت با 
بازارهاي كشورهاي عربي، اســتفاده از ظرفيت 
كميســيون هاي مشــترك را منوط به پيشبرد 
برنامه هاي توســعه اي و زيرساختي و نيز اجراي 
برنامه هاي ترويجي دانســت و خاطرنشان كرد: 
بدون همكاري دستگاه هاي اجرايي دست اندركار 

و در صورت عدم تامين و ايجاد زيرســاخت هاي 
مناسب، برنامه هاي ترويجي سازمان تاثير كافي 
و موثري بر روند توسعه صادرات به اين كشورها 

نخواهند داشت. 
به گفتــه وي، از مهم ترين عوامل زيرســاختي 
مــورد نياز به طــور ويــژه مي توان به تســهيل 
رويه هاي گمركي، توســعه مناســبات بانكي، 
تســهيل صــدور رواديــد دوجانبه، توســعه 
ســرمايه گذاري، تســهيل فرايندهــا و كاهش 
 هزينه هاي حمل ونقل حــوزه صادرات غيرنفتي

 اشاره كرد. 

وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: پايان نامه تقلبي 
افراد باطل مي شــود؛ حتي اگر ۵۰ سال پيش اقدام به 

تهيه اين پايان نامه كرده باشند. 
به گزارش ايرنا، منصــور غالمي در حاشــيه كارگاه 
ترويج علم در جمع خبرنگاران گفت: مقابله با رشد و 
شــكل گيري مراكز ارائه دهنده خدمات به كساني كه 
در حال تدوين پايان نامه يا مقاالت علمي هســتند، 
صورت گرفت. وي با بيان اينكه برخي موسســات به 
حوزه تدوين غيرقانوني مقالــه و پايان نامه ورود پيدا 
كردند، اظهار كرد: اين اتفاق به خاطر تعداد دانشجويان 
تحصيالت تكميلي شــاغل به تحصيــل در مراكزي 

كه امكانات كمي دارنــد و هيات علمي هاي محدودي 
داشتند، رخ داد. همچنين اين موضوع به كساني مربوط 
مي شود كه در حين اشتغال، تحصيل مي كنند.  غالمي 
خاطرنشان كرد: قاعده تحصيالت تكميلي، تمام وقت 
بودن افراد است و اگر كسي چهار سال مسئوليت مهمي 
در كشور دارد و در آن دوره نيز در مقطع تحصيلي ارتقا 
پيدا مي كند، قطعا بايد عالمت ســوالي روي اين افراد 
گذاشت كه با چه تواني اين كار را انجام داده اند. بنابراين 
اين موضوعات در كنــار يكديگر قرار گرفته و منجر به 
شكل گيري مراكز غيرقانوني براي پاسخگويي به آن 
 ظرفيت هاي محدود و همچنين تدوين پايان نامه هاي 

غيرقانوني شده است.  به گفته وي، بعد از اينكه قانون 
مقابله با تقلب علمي در مجلس شوراي اسالمي تصويب 
شــد، پليس و قوه قضائيه به اين حــوزه ورود كردند. 
وزارتخانه عمال اين قــدرت را ندارد كــه بتواند اقدام 
ضابطي بــراي مقابله با اين موضوع انجــام دهد. وزير 
علوم تاكيد كرد: خوشبختانه همكاري با دستگاه هاي 
ديگر باعث شد كه تعدادي از موسسات تعطيل شوند. 
وي تاكيد كرد: با اقداماتي كه صورت گرفت، امكانات و 
مدارك مراكز عرضه پايان نامه براي بررسي هاي بيشتر 
 منتقل شد تا متقاضيان و سفارش دهندگان پايان نامه 

مشخص شوند.

كميسيون جهاني آينده كار سه گام عملي را براي تحقق هدف توسعه 
اقتصادي فراگير توصيه كرده است كه هر سه آنها »سرمايه گذاري 
بيشتر روي افراد« را در بر مي گيرند.  به گزارش اتاق تهران، نرخ رشد 
اقتصادي در اقتصادهاي بزرگ جهان ازجمله اتحاديه اروپا، آمريكا، 
چين و ژاپن رو به كاهش است و حتي اخيرا بانك جهاني و صندوق 
بين المللي پول اقدام به تعديل پيش بيني خود از نرخ رشــد توليد 

ناخالص داخلي جهان كرده اند. 
در چنين شرايطي رهبران سياسي و تجاري مي دانند كه بايد تالش 
بيشتري از خود نشان دهند تا نيروي كار را براي حضور در بازار كار 
عصر مدرن آماده كنند؛ عصري كه اتوماسيون، دستمزدهاي راكد و 

اشتغال پاره وقت، موقت و مشروط جزو خصوصيات بارز آن است. 
تقويت نرخ رشد اقتصاد و آماده كردن افراد براي بازار كار آينده، دو 
چالش مرتبط با هم هستند. البته وجود چنين ارتباطي لزوما به اين 
علت نيست كه محرك هاي كالن اقتصادي يا بهبود كارايي بهترين 
راه براي ايجاد فرصت هاي شــغلي و بهبود اســتانداردهاي زندگي 
محسوب مي شــود.  تجربيات چند دهه اخير نشان مي دهد رشد 
اقتصادي به تنهايي براي كاهش نابرابري اقتصادي و مقابله با احساس 
ناامني ناشي از وقوع تغييرات در بازار كار، كافي نيست. عالوه بر اين، 
باال بودن ميزان بدهي دولت ها از يك سو و رسيدن نرخ بهره به كف 

تاريخي آن از سوي ديگر باعث مي شود كه سياست گذاران اقتصادي 
قادر نباشند در صورت بروز يك ركود ديگر، از ابزارهاي سنتي خود 
)مبتني بر سياست هاي پولي و مالي انبساطي( براي تحريك اقتصاد 

استفاده كنند. 
در همين راستا گاي رايدر، دبيركل سازمان بين المللي كار و ريچارد 
ســامانس، مدير بخش تاثيرات نهادي و سياســت گذاري مجمع 
جهاني اقتصاد كه هر دو جزو اعضاي فعال كميسيون جهاني آينده 
 )Global Commission on the Future of Work( كار
هستند، طي يادداشتي كه در پايگاه تحليلي »پراجكت سينديكيت« 
منتشر شده، با تكيه بر نتايج مطالعات اين كميسيون پيشنهادهايي را 
براي برون رفت از اين بن بست ارائه كرده اند: »در عصر جديد، دولت ها 
و رهبران عرصه كسب وكار بايد نگاه خود به ارتباط بين رشد اقتصادي 
و بازارهاي كار را تغيير دهند. كشــورها مي توانند از طريق ارتقاي 
قراردادهاي اجتماعي و فراهم كردن فرصت شناخت عميق دنياي 
كار براي شهروندان، اهداف رشد و توسعه اقتصادي را به كاراترين نحو 

ممكن دنبال كنند.«
اين همان نتيجه اي است كه اخيرا كميسيون جهاني آينده كار طي 
مطالعات خود به آن رسيده اســت. اين كميسيون با تالش سازمان 
بين المللي كار )ILO( ســازماندهي شده و رياســت آن را سيريل 

رامافوسا، رئيس جمهوری آفريقاي جنوبي و استفان لوون، نخست وزير 
سوئد به طور مشترك بر عهده دارند. 

كميسيون جهاني آينده كار سه گام عملي را براي تحقق هدف توسعه 
اقتصادي فراگير توصيه كرده است كه هر سه آنها »سرمايه گذاري 
بيشتر روي افراد« را در بر مي گيرند. كشورها مي توانند با عمل كردن 
 )social inclusion( به اين توصيه ها، هم زمان به شمول اجتماعي
و رشد اقتصادي مناسب دست يابند. سرمايه گذاري بيشتر روي افراد 
نه تنها براي تقويت قراردادهاي اجتماعي با شهروندان در عصر تغييرات 
سريع تكنولوژيكي ضروري است، بلكه مي تواند يك الگوي رشد و 
توسعه جديد و مبتني بر نيروي انساني را شكل دهد. در شرايطي كه 
دو موتور سنتي اقتصاد يعني محرك هاي اقتصادي فوق العاده و توليد 
صنعتي مبتني بر صادرات، ديگر به اندازه گذشته موثر واقع نمي شوند، 
اين الگوي جديد مي تواند به پايدارسازي رشد اقتصادي جهان كمك 
كند.  كشورها بايد در وهله اول هم از طريق بخش دولتي و هم از طريق 
بخش خصوصي سرمايه گذاري بيشتري براي توسعه قابليت هاي 
شهروندان انجام دهند. اين سرمايه گذاري در واقع مهم ترين گام در راه 
افزايش مستمر نرخ رشد بهره وري شهروندان قلمداد مي شود. برخي 
دولت ها سال هاست كه كمتر از حد الزم براي دسترسي شهروندان 
خود به آموزش باكيفيت و توسعه مهارت هاي حرفه اي سرمايه گذاري 

مي كنند.  پيرتر شدن جمعيت و رشد روزافزون اتوماسيون هم براي 
بخش توليد كه كشورهاي درحال توســعه براي رسيدن به سطح 
كشورهاي توسعه يافته به آن متكي هستند و هم براي بخش خدمات 
كه در كشورهاي توسعه يافته اهميت بيشتري دارد، مشكالتي را پديد 
آورده است. از اين رو كميســيون جهاني آينده كار از همه كشورها 
مي خواهد يك چارچوب جهان شمول را براي حمايت از يادگيري 
مادام العمر توسعه دهند؛ چارچوبي كه آموزش هاي مهارتي قوي تر 
و سياست هاي بهتر براي انطباق پذيري نيروي كار، تقويت خدمات 
كاريابي و تعيين يك كف فراگير براي حمايت هاي اجتماعي را در 
بر گيرد.  گام بعدي اين است كه دولت ها و نيز سازمان هاي نماينده 
كارگران و كارفرمايان، با همــكاري يكديگر قوانين و نهادهاي ملي 
مرتبط با كار و اشتغال را ارتقا دهند. اين اقدام باعث مي شود كه كميت 
و توزيع فرصت هاي شغلي و دستمزدها بهبود يابد و متعاقبا قدرت 

خريد و تقاضاي كل اقتصاد نيز افزايش پيدا كند. 
كميسيون جهاني آينده كار به ويژه خواستار ارائه يك تضمين فراگير به 
نيروي كار )Universal Labor Guarantee( شده است كه ذيل 
آن همه كارگران، فارغ از مفاد قرارداد يا وضعيت استخدامي خود، از 
حقوق بنيادي مانند دستمزد كافي براي معيشت طبق تعريف قيدشده 
در اساسنامه ســازمان بين المللي كار، سقف مشخص براي ساعات 

كاري و همچنين ايمني و سالمت در محيط كار برخوردار خواهند بود. 
سومين گامي كه كميســيون جهاني آينده كار به كشورها توصيه 
مي كند، اين اســت كه ســرمايه گذاري دولتــي و خصوصي را در 
بخش هاي اقتصادي متكي به نيروي كار كه منافع بيشتري را براي 
جامعه ايجاد مي كنند، افزايش دهند. ازجمله اين بخش ها مي توان به 
آب، انرژي، ديجيتال، زيرساخت هاي حمل ونقل، بخش هاي مراقبتي، 

اقتصاد روستايي و آموزش اشاره كرد. 
اين سه گام عملي به همه كشورها، فارغ از سطح توسعه يافتگي آنها، 
امكان مي دهد كه عدالت اجتماعي و رشد اقتصاد خود را همزمان ارتقا 
بخشند و اعتماد عمومي به نهادهاي سياسي خود را نيز تقويت كنند. 
يك دهه قبل؛ يعني در بحبوحه بحــران اقتصادي جهاني، رهبران 
كشورهاي گروهG۲۰( ۲۰( وعده دادند كه الگويي را براي رشد پايدار 
توسعه دهند؛ الگويي كه درس هاي حاصل از بحران جهاني در تدوين 
آن لحاظ شده باشــد و عدم توازن و اشتباهات اقتصادي گذشته در 

آن ديده نشود. 
از آن زمان تاكنون پيشرفت چنداني در زمينه تحقق اين وعده حاصل 
نشده؛ اما مسيري كه اقتصاد جهاني طبق اين الگوي جديد بايد طي 
كند مشخص است: »سرمايه گذاري پايدار و روزافزون براي ارتقاي 

فرصت هاي شغلي، توانمندي ها و قدرت خريد افراد.« 

بانكهاكارتهایمليقديميرانميپذيرند

پاياننامههايتقلبيباطلميشودسهمايرانازوارداتكشورهايعربيتنها۳درصداست
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رئیس جمهوری:

سرمقاله

آینده  مبهم  بازار  ارز

دولت ها همواره طی چندين 
دهه گذشته سعی بر تثبيت نرخ 
ارز، كاهش و يا به تعادل رساندن 
آن كرده اند و يا از طريق تثبيت 
قيمت آن سعی دارند آن را كاهش دهند. اما از نظر موازين 
اقتصادی اين كار عملی نيست. نرخ ارز بايد متناسب با 
قدرت خريد پول مبدأ با پول مقصد باشــد. در صورتی 
كه اين كار در كشور ما هرگز عملی نشده است. هرگاه 
دولت ها در نرخ ارز دخالت كردند، تاثيری منفی  بر بازار 

ارز به جای گذاشت...

  محمود جام ساز، كارشناس 
اقتصادی

ادامه  د ر صفحه 2
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حمايتنمايشی
ازتولید

ارزش80هزارمیلیاردی
سهامشركتهایدولتی

نایب رئیس  اتاق  اصناف  ایران در  پاسخ  به  »کسب و کار«  مطرح کرد

تدوین   سند  ملی  توسعه صنعت   پوشاک
صفحه3

صفحه2

افزایش  نظارت  بر توزیع کاالهای  اساسی
»کسب و کار«    جوانب    مثبت   و   منفی   رصد   آنالین   قیمت   100 کاالی    پرمصرف     را    بررسی    می کند

موضــوع ممنوعيت واردات كااليی كه مشــابه آن 
در داخل توليد می شــود، بارها مطرح شده اما هر 
بار كه از ســوی قانون گذار دستوری مبنی بر توقف 
واردات اين نوع كاالها صادر می شود، در عمل خبری 
از ممنوعيت واردات اين كاالها نيســت. به اعتقاد 
توليدكنندگان، دستورالعمل های مرتبط دولت در 
اين زمينه و حمايت ها از توليد نمايشی شده است. در 
حالی كه واردات كاالی مشابه داخل يكی از معضالت 
جدی توليد است. البته واردات كاالی خارجی از ديد 
كارشناسان در صورتی كه بی رويه نباشد، توليد را به 
تحرك بيشــتر  وامی دارد  و تالش توليد كننده در 
رقابت با اين كاالها در بــازار گاهی به تقويت توليد 
داخل هم كمك خواهد كرد. اما مسئله اين است كه 

در كنار واردات بی رويه اين كاالها از مبادی...

مركز پژوهش های مجلس با تاكيد بر اينكه مطابق 
برآوردهای انجام شده در ســال های قبل ارزش 
دارايی های مالی دولت حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان 
اســت، اعالم كرد: از محل مولد سازی دارايی  های 
مالی دولت و شــركت  های دولتی می  توان حدود 
۴۰ هزار ميليارد تومان در سال درآمد ايجاد كرد. 
در بخشــی از گزارش مركز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی با عنوان »برنامه اداره كشور بدون 
نفت« درباره مالحظات و نكات مرتبط با عمليات 
بودجه آمده اســت: »دارايی های دولت ظرفيت 
قابل توجهی برای درآمد زايی و تامين مالی بودجه 
دولت دارد. دو گروه اصلــی اين دارايی ها عبارتند 
 از: دارايی های مالی )ســهام شركت های دولتی(

و اموال غير منقول...

کمیسیون جهاني آینده کار تاکید کرد

سرمايهگذاريبرنیرويانساني؛پیشنیازتوسعهفراگیر

يادداشت
قابلیت  اجرایی  سامانه 
آنالین  رصد  قیمت ها

  كامران ندری، كارشناس اقتصادی

متن كامل  د ر صفحه 2

صندوق نوآوری و شکوفايی اعالم كرد



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس جمهوری هنگام دریافت استوارنامه 
سفیر جدید فرانسه در تهران:

فرصت اروپا برای جبران بسیار 
کوتاه است

رئیس جمهور با بیان اینکه اراده ایران تقویت روابط 
صمیمی با فرانسه در همه عرصه ها و بویژه اقتصادی 
اســت، تاکید کرد: نباید اجازه داد هیچ عاملی مانع 
گســترش روابط و همکاری های مشترک تهران 
– پاریس شــود. به گزارش ایسنا، حجت االسالم و 
المسلمین  حسن روحانی روز دوشنبه هنگام دریافت 
استوارنامه آقای " فیلیپ تی یبو" سفیر جدید فرانسه 
در تهران گفت: ایران و فرانسه در سالهای اخیر، افق 
روشــنی را برای آینده روابط مشترک خود ترسیم 
کرده اند و بدین لحاظ تســریع در اجرای توافقات، 
ضروری است.  روحانی با اشاره به صبر و خویشتنداری 
ایران طی یک سال گذشته به درخواست فرانسه و 
اتحادیه اروپا برای جبران اثرات و تبعات خروج آمریکا 
از برجام، اظهارداشت: شرایط کنونی حساس است و 
فرانسه همچنان فرصت دارد  در کنار دیگر اعضای 
برجام، و در فرصت بســیار کوتاهی که وجود دارد، 
نقش تاریخی خود را برای حفظ این توافق ایفا کند 
چرا که بی تردید از بیــن رفتن برجام، به نفع ایران، 

فرانسه، منطقه و جهان نیست.
 روحانی تاکیــد کرد: اراده تهــران روابط صمیمی با 
پاریس، انجام تعهدات در مســاله برجام و همکاری و 
مشارکت فعاالنه برای ثبات و امنیت منطقه و بویژه 
ادامه مبارزه با تروریسم است. رئیس جمهور همچنین 
تاکید کرد که برخی موضوعات از جمله واردات دارو 
و تجهیزات پزشــکی، قطعات یدکــی هواپیماهای 
مســافربری، تجارت مواد غذایی و یا قطعات برخی 
کارخانه ها که بر نیازمندی ها و اشتغال مردم اثر می 
گذارند، فرای مســاله برجام و حتی روابط دوجانبه 
هستند و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در این قبیل 
کاالها از سوی آمریکا کامال غیرانسانی بوده و نشان از 
جنگ اقتصادی گسترده ای است که آمریکا علیه تک 
تک آحاد مردم ایران آغاز کرده است. " فیلیپ تی یبو" 
سفیر جدید فرانسه در تهران نیز در این دیدار ضمن 
ابالغ سالم گرم رئیس جمهور فرانسه به دکتر روحانی 
و تقدیم استوارنامه خود، اظهارداشت: فرانسه مصمم 
اســت روابط خود را با ایران در همه عرصه ها هرچه 
بیشتر توسعه دهد. وی با بیان اینکه دولت فرانسه از 
هیچ تالشی برای توســعه همکاری های اقتصادی با 
تهران دریغ نخواهد کرد،  افزود: تهران به تمام تعهداتش 
در برجام عمل کرده و فرانسه می کوشد این توافق را که 

از حمایت جامعه جهانی برخوردار است، حفظ کند.

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد
 ارزش 80هزار میلیاردی سهام 

شرکت های دولتی
مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه مطابق 
با برآوردهای انجام شده در سال های قبل ارزش 
دارایی های مالی دولت حــدود ۸۰ هزار میلیارد 
تومان اســت، اعالم کرد: از محل مولد ســازی 
دارایی  های مالــی دولت و شــرکت  های دولتی 
می  توان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در ســال 

درآمد ایجاد کرد.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی با عنوان »برنامه اداره کشور بدون 
نفت« درباره مالحظات و نکات مرتبط با عملیات 
بودجه آمده اســت: »دارایی های دولت ظرفیت 
قابل توجهی برای درآمد زایی و تامین مالی بودجه 
دولت دارد. دو گروه اصلی این دارایی های عبارتند 
از دارایی های مالی )سهام شرکت های دولتی( و 
اموال غیر منقول )شامل زمین، ساختمان و ...(. 
دسته اول این دارایی ها به صورت مستقیم قابل 
فروش در بازار بورس اوراق بهادار هستند. مطابق 
با برآوردهای انجام شده در سال های قبل ارزش 
این دارایی ها در حدود ۸۰ هــزار میلیارد تومان 
است. دســته دوم دارایی های دولت که از ارزش 
بســیار باالتری برخوردار بوده ولی درآمدزایی از 
آن ساز و کار پیچیده تری دارد اموال غیر منقول 
دولت )شامل دستگاه های ملی، استانی و شرکت 
های دولتی( است. مطابق با گزارش وزارت اقتصاد 
تاکنون در حــدود 3۴9 هزار فقره ملک شــامل 
)زمین، ســاختمان و ...( به تفکیک دستگاه های 
ملی 56 هزار فقره، دستگاه های استانی 2۴9 هزار 
فقره و شرکت های دولتی ۴3 هزار فقره شناسایی 
و ثبت شده است. برآوردها حاکی از آن است که 
بخش قابل توجهی از اموال غیر منقول دولت هنوز 

شناسایی و ثبت نشده است.
دو روش اصلــی برای درآمدزایــی از این گروه از 
دارایی ها فروش و مولد سازی است. در فرآیند مولد 
سازی دارایی غیر نقد شــونده دولت با استفاده از 
روش هایی نظیر اجاره کوتاه و بلندمدت، صندوق 
زمین و ساختمان، ریتز  به دارایی نقد شونده تبدیل 
می شود و دولت از جریان نقدی ایجاد شده بدون 

واگذاری مالکیت بهره ببرد.

اخبار

یکی از وعده هایــی که وزیر 
صنعــت داده، راه انــدازی 
ســامانه رصد قیمت ها است 
که بر اساس آن کاالها از انبار 
تا توزیع در بــازار مورد رصد 
قرار می گیرد. هدف از این سیاست کنترل بازار و حذف 
سودجویان و واسطه گران است که به اعتقاد کارشناسان 
مهم ترین عامل گرانی ها و آشفتگی های بازار به شمار 
می روند. اما این مسئله از دید کسانی که با دخالت و ورود 
دولت به بازار به طور کلی مخالفت دارند، تداوم سیاست 
سرکوب گرایانه قیمت ها و تعیین دولتی نرخ کاالها است 
که به شــدت با منافع بخش خصوصی تعارض دارد و از 
یک سو به جیره بندی و سهمیه بندی کاال منتهی شده 

که خود مسبب رانت است.
مدت زیادی است که آشفتگی بازار و نرخ های سلیقه ای 
که توزیع کنندگان کاال تعیین می کننــد و آمار باالی 
شــکایت های مردمــی از وضعیت توزیــع کاال، ذهن 
مسئوالن را به خود مشغول داشته اســت و هر یک از 
صاحب نظران برای مدیریت بــازار نظری می دهند، به 
گفته برخی از کارشناســان حاال دیگر زمان آن رسیده 
است که قیمت ها به صورت رقابتی تعیین شده و نقش 
دولت صرفا نظارت باشــد.  معتقدان اقتصاد بازار آزاد و 
رقابتی معتقدند در شرایطی که قیمت کاال به طرز قابل 
توجهی باال می رود دولت باید به دنبال پیدا کردن علل 

و ریشه این گرانی در شاخص های کالن اقتصاد کشور 
باشد. نه اینکه با اعمال فشار به بخش خصوصی، وضعیت 

را بحرانی تر سازد و به بیکاری دامن بزند.
اما دسته ای دیگر،رها شدن بازار در شرایط کنونی را به 
صالح اقتصاد نمی دانند و معتقدند این مسئله شرایط 
را پیچیده تر می کند. بر همین اســاس هم هست که 
دولت پیرو این نگرش، با روش های مختلفی ســعی در 
کنترل اوضاع بازار دارد که یکی از این روش ها، راه اندازی 
ســامانه ای برای رصد قیمت ها اســت. بر اساس آنچه 

مسئوالن می گویند بر اساس این سامانه باید مشخص 
شود قیمت تمام شده کاال چقدر است و مردم باید چقدر 
پرداخت کنند، لذا مقرر شده ســازمان های مربوط به 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فعال شوند 
تا هم تولیدکنندگان بتوانند اشتغال موجود را حفظ کنند 
و هم کاال با قیمت عادالنه به دســت مصرف کنندگان 
 برســد و داللی ها پایان یابد. بازار ســیاه کاالها دست 
واسطه هاست. مقرر شد وزارت صنعت در این بخش ورود 

کند و نظارت ها را افزایش دهد.

موضوع ممنوعیــت واردات 
کاالیی که مشابه آن در داخل 
تولید می شــود، بارها مطرح 
شــده اما هر بار که از سوی 
قانون گذار دســتوری مبنی 
بر توقف واردات این نوع کاالها صادر می شود، در عمل 
خبری از ممنوعیت واردات این کاالها نیست. به اعتقاد 
تولیدکنندگان دستورالعمل های مرتبط دولت در این 
زمینه و حمایت ها از تولید نمایشی شده است. در حالی 

که واردات کاالی مشابه داخل یکی از معضالت جدی 
تولید است. البته واردات کاالی خارجی از دید کارشناسان 
در صورتی که بی رویه نباشد، تولید را به تحرک بیشتر 
واداشته و تالش تولید کننده در رقابت با این کاالها در 
بازار گاهی به تقویت تولید داخل هم کمک خواهد کرد. 
اما مسئله این است که در کنار واردات بی رویه این کاالها 
از مبادی رســمی، به صورت قاچاق نیز  کاال به کشور 
وارد می شود و این امر تولید داخلی را بیش از پیش در 

محدودیت قرار می دهد.
در همین رابطه معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
)صمت( گفت: اگر ظرفیت ســاخت داخلی کاالیی در 

کشور وجود داشته باشد، واردات مشابه آن ممنوع و یا 
با اعمال شرایط تعرفه ای مدیریت الزم را اعمال خواهیم 
کرد. فرشاد مقیمی اظهار کرد: با اعالم رسمی هر واحد 
صنعتی و یا تشکل مربوطه در مورد داخلی سازی یک 
کاالی وارداتی؛ فرآیند ممنوعیت و یا محدودیت واردات 

کاالی مشابه در دستور کار می گیرد.
وی افزود: برای تحقق اهداف "نهضت ساخت داخل" 
موظفیم همه ابزارهای حمایتی را به کار بگیریم و در این 
مسیر شناسایی دقیق چالش ها و همه فرصت های موجود 

یک ضرورت غیرقابل انکار است.
مقیمی ادامه داد: جلسات تخصصی کمیته های پایش 

صنایع با نمایندگان تشکل ها و انجمن ها با هدف احصاء 
دقیق مشکالت و مسائل صنایع مختلف تشکیل می شود.
وی گفت: برای اتخاذ تصمیمات کاماًل کارگشا و البته 
مؤثر، اولویت را در دریافت نقطــه نظرات و راهکارهای 
پیشــنهادی خود صنعتگران قــرار داده ایــم تا با یک 
هم افزایی مشترک بتوانیم از شــرایط خاص کنونی به 

سالمت و با بهترین نتایج ممکن عبور کنیم.
معاون امور صنایــع وزارت صمت خاطرنشــان کرد: 
با توانمندســازی و رشــد بخش های مختلف صنعت، 
خوداتکایی و خودکفایی از جمله نتایج درخشــان این 

دوره خواهد بود.

»کسب و کار«  جوانب  مثبت  و  منفی  رصد  آنالین  قیمت  100 کاالی   پرمصرف  را   بررسی  می کند

افزایش  نظارت  بر توزیع کاالهای  اساسی

»کسب و کار«  معضل واردات بی رویه برای تولید داخل را بررسی می کند

حمایت  نمایشی  از  تولید

جدیدترین آمار تســهیالت 
ساخت مسکن در سال ۹8

مدیر امور اعتباری بانک مســکن از پرداخت 
یک هزار و ۴۴6فقره تســهیالت مشــارکت 
مدنی به بخش مســکن طی دو ماهه ابتدایی 

سال جاری خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
محمد حســن علمداری مدیر امور اعتباری 
بانک عامل بخش مسکن با اشاره به جدیدترین 
آمار عملکرد بانک مسکن در حوزه تسهیالت 
دهی به حوزه مســکن، عنوان کرد: در دو ماه 
نخست امسال تمرکز بانک مسکن بر تسهیالت 
دهی بر بخش مســکن متمرکز بوده است. به 
طوریکه مطابق با گزارش عملکرد بانک مسکن 
طی دو ماه ابتدایی امسال معادل یک هزار و 
۴۴6 فقره تسهیالت مشارکت مدنی به حوزه 
مسکن به ارزش ۱۷۷ میلیارد و 66۴ میلیون و 

۱۰۰ هزار تومان اعطا کرده است.
وی ادامه داد: تســهیالت مشــارکت مدنی 
اعطایــی به بخش مســکن متناســب با نوع 
تســهیالت گیرنــده به پنج بخــش مختلف 
تقسیم شــده اســت. در این مدت تسهیالت 
اعطایی به مجتمع های مســکونی به ارزش 
۷2 میلیارد و 352 میلیون و 9۰۰ هزار تومان 
 بیشترین سهم در میان پنج گروه تفکیکی را 

داشته است.

جهش ٢٢0 درصدی درآمدهای 
غیرمشاع بانک صادرات ایران در 

اردیبهشت
درآمدهــای غیرکارمزدی بانــک صادرات 
ایران در اردیبهشــت ماه ســال جاری 22۰ 
 درصد و درآمدهای مشــاع  آن ۱۱۸ رشــد

 کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
روند سوددهی این بانک در پی افت قابل توجه 
زیان سال 9۷، تالش برای اســتفاده بهینه از 
ابزارهــا، محصوالت و خدمــات نوین بانکی و 
همچنین بهبود قابل توجه ســهم سپرده های 
دیداری و منابع ارزان قیمــت از حجم منابع 
سپرده ای بانک، موجب رشد درآمدهای مشاع 
و غیرمشــاع این بانک شــده که این روند در 
اردیبهشت ماه سال 9۸ با افزایش قابل توجهی 
روبرو شده به نحوی که درآمدهای غیرمشاع 
بانک در این مــاه 22۰ درصــد و درآمدهای 
مشــاع ۱۱۸ درصد جهش داشــته اســت. 
درآمدهای کارمزدی بانــک صادرات ایران در 
اردیبهشت ماه 9۸ نســبت به ماه مشابه سال 
قبل نیز۱6 درصد و درآمدهای مشاع ناشی از 
سرمایه گذاری و تســهیالت در این ماه نسبت 
 به ماه مشــابه ســال 9۷ نیز ۱9 درصد رشد 

نشان می دهد.

در پی سفر اســتانی مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات  منتشر شد

کاشان شــهری با قابلیت های 
صادراتی یک استان

کاشــان با برخورداری از ده ها واحد صنعتی 
صادراتــی یکــی از قطــب های صــادرات 
غیرنفتی کشور محســوب می شود؛ فعالیت 
بزرگتریــن واحدهای صنعتــی تولیدکننده 
مفتــول مســی، قالب هــای فلــزی بتون، 
ظــروف اوپــال در خاورمیانه و نیــز ده ها 
شــرکت تولیــدی بــا رتبــه اول در تولید 
 محصــول مربوطه در ایران، شــاهدی بر این 

ادعاست.
به گزارش پایگاه خبری اگزیــم نیوز در ادامه 
ســفرهای اســتانی مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات ایران، دکتر علی صالح آبادی از چند 
واحد تولیدی صادرات محور شــهر کاشــان 
از جمله شــرکت دنیای مس، نساجی هدیه 
البرز، فوالد کویر کاشــان و صنایع نســاجی 
یلدای کویر بازدید کرد؛ در این ســفر ضمن 
تعامل نزدیــک با تولیدکننــدگان صادراتی، 
خدمــات و تســهیالت این بانــک معرفی و 
برای توســعه فعالیت بانک و جذب مشتریان 
 جدید با همکاران شــعبه مذاکراتــی انجام 

شد.
به گزارش اگزیــم نیوز، پیرو بررســی های 
کارشناســی انجام شــده در بانک توســعه 
صادرات ایــران، دو ســال پیــش مدیریت 
این بانک تصمیم گرفت با افتتاح شــعبه در 
شهر کاشــان، حضور بانک توســعه صادرات 
ایران را بعنوان یــک بانک تخصصی در حوزه 
 صــادرات در کنار صادرکنندگان این شــهر 

تثبیت کند.

بانک ها
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دولت در چند مورد نــرخ ارز را چند نرخی کرد و همین 
مسئله  باعث تشدید بحران ارزی شد. نرخ ارز صادراتی، 
نرخ ارز وارداتی و یا  ارز دولتی همه بعد از سیاست ارز چند 
نرخی در بازار ارز سردرآورد. دولت به موجب  قانون بودجه، 
ارز چند نرخی ایجاد کرد و فســاد و رانت به وجود آورد و 
رفته رفته بازار ارز تسلط دولت خارج شد و همین باعث شد 
ما با شوک ارزی روبه رو شویم. دولت ما در تثبیت نرخ ارز و 

یا ایجاد آرامش در بازار ارز موفق عمل نکرده و این مشکل 
از سال های قبل  در اقتصاد وجود داشته است و  همین 
باعث باال رفتن نرخ ارز و همچنین کاهش قدرت خرید 
مردم که ارتباط مستقیمی با تورم دارد، شده است. توزیع 
ارز ۴2۰۰ تومانی در اقتصاد کشور و فسادهایی که به وجود 
آمد نه تنها  قیمت کاالهای اساسی را پایین نیاورد، بلکه 

قیمت میوه و سبزیجات را  به شدت باال برد. در حال حاضر 
که تحریم  بر اقتصاد حاکم شده، افزایش نرخ دالر مبنای 
اقتصادی ندارد. بلکه کامال متاثر از سیاست است و جنبه 
سیاسی دارد. بر همین اساس انتظارات روانی مردم باعث 
باال رفتن نرخ ارز و نوســانات شدید آن می شود و همین 
آینده بازار را بیش از پیش مبهم می کند. در حال حاضر 

بازار ارز منتظر مذاکرات سیاسیون با اروپایی ها و به نتیجه 
رسیدن میانجیگری هاست. کوچک ترین اتفاق نرخ ارز را 
کاهش و یا افزایش می دهد. بنابراین اگر آینده تحوالت 
سیاسی چندان مثبت نباشد، مهار قیمت ارز نیز چیزی دور 
از دسترس خواهد شد. اما این مسئله همان طور که گفته 
 شد، با اقدامات بانک مرکزی و یا دولت به تنهایی به نتیجه 

نخواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت ساخت به بافت های فرسوده و ناکارآمد 
شهری خبر داد. به گزارش تســنیم، سید محمد 
پژمان اظهار کرد: با توجــه به قرارداد عاملیت امضا 
شده با بانک مسکن و راه اندازی درگاه الکترونیکی 
توسط شــرکت بازآفرینی شــهری ایران، ثبت نام 
متقاضیان پرداخت تسهیالت ارزان قیمت ساخت 
در بافت فرسوده آغاز شده است. وی یادآور شد: در 

راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران سقف تسهیالت 
اعطایی در بافت های فرسوده افزایش یافته و سقف 
این تســهیالت برای متقاضیان در کالن شــهرها 
5۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۴۰ میلیون 
تومان است.وی با بیان اینکه نرخ سود این تسهیالت 
با حمایت دولت و اختصــاص اعتبار صورت گرفته 

کاهش یافته است، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ 
سود تسهیالت در دوران مشــارکت مدنی )دوران 
ســاخت( در بافت های فرســوده )5۰درصد( نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیالت متناظر 
اســت که این نرخ با توجه به مصوبه شورای پول و 
اعتبار در سال ۱39۸ به میزان )9درصد( تعیین شده 

است. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با 
اعالم این که هماهنگی های الزم با همه مدیریت های 
شعب استان ها برای پرداخت این تسهیالت انجام 
شده است و اعتبارات مورد نظر در اختیار بانک مسکن 
قرار گرفته است، گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع 
و رعایت حقوق شهروندی، فرآیند ثبت نام و پرداخت 
تســهیالت به صورت الکترونیکی و غیرحضوری 

انجام می شود.

آینده  مبهم  بازار  ارز

 ثبت نام پرداخت وام ساخت ارزان آغاز شد

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به ۴ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید
 در بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح جدید، ۲۷ خرداد ۹۸ به ۴ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، 

نیم سکه ۲ میلیون نو ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون تومان است.

قابلیت  اجرایی  سامانه آنالین  رصد  قیمت ها
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

در رابطه با 2۴ قلم کاالی اساسی که دولت به آنها ارز تخصیص داده است و ارز دولتی به آنها توزیع می شود، تبعا این انتظار وجود دارد که کاالهای یارانه ای  
نیز با همین نرخ به دست مصرف کننده برسد که اگر چنین رصدی از طریق سامانه ها به صورت آنالین امکان پذیر باشد، از اقشار آسیب پذیر حمایت خواهد 
شد و به نوعی مداخله محسوب نمی شود. به عبارتی دولت منابع ارزی خود را به دسته ای کاال اختصاص داده و حق دارد در فرایند توزیع آن با نرخ مصوب، ورود 
کند. این سامانه اگر کارا باشد می تواند به دولت این اطمینان را بدهد که کاال با نرخ مورد نظر به دســت مصرف کننده رسیده است یا نه. اما در رابطه با سایر 
کاالها تا زمانی که بازار رقابتی است و انحصار و خللی به وجود نیامده است، دخالت منطقی نیست. در شرایطی که بازار انحصاری است و در این میان عده ای 
با قیمت گذاری حقوق مردم را تضعیف کرده و به نظام توزیع با سودجویی صدمه می زنند، باید با آنها برخورد شود. البته آنهم در کوتاه مدت. یعنی دولت طی 
مدت زمانی کوتاه به قیمت گذاری ورود کند و بعد از رفع انحصار دست از دخالت بردارد. وگرنه مکانیزم دخالت طوالنی مدت و پایدار در قیمت  گذاری اصال از 

منظر اقتصادی درست نیست. تازه باید دید این سامانه تا چه اندازه  قابلیت رصد کامل دارد و چقدر در بررسی ها موفق عمل می کند.

ممنوعیت ظاهری واردات
حمیدرضا صالحی، فعال اقتصادی

یکی از مهم ترین معضالت تولید در کشور، واردات بی رویه است. معضل واردات در کنار قاچاق باعث شده تولید داخل قدرت رقابت خود را به تدریج از دست بدهد و توانی برای عرضه در بازار نداشته باشد. اما این مسئله به معنی ممنوعیت 
مطلق و یا صددرصدی واردات نیست. طبیعتا بازار داخلی با تولید داخلی اشباع نخواهد شد و این مسئله در زمان تحریم و محدودیتی که در واردات وجود دارد، بیشتر خود را نشان می دهد. اما حجم و اندازه واردات باید به صورتی باشد که به 

توقف تولید منتهی نشود.اما طی سال های گذشته دولت به جای کنترل واردات به ممنوعیت ظاهری واردات روی آورده است.
برای خروج صنعت از وضعیت موجود و قرار گرفتن آن در مسیر رشد باید اصالحات زیرساختی در بخش های کالن را استارت بزنیم. باید بپذیریم که مسیری که تا به امروز طی شده مسیری نبوده که در آن زایش و رشد صنعتی وجود داشته باشد.
اقداماتی که باعث می شود شفافیت و رقابت پایین بیاید و اقتصادی که رانت دارد، اشکاالتی که در نظام بانکی و در اقتصاد کالن وجود دارد واقداماتی که باعث شده رتبه کسب و کار ما  در رتبه نامناسب قرار بگیرد،  رقابت و تولید را از میان می برد.  
به همین دلیل حمایت درستی از صنعت نمی شود. همه اینها عواملی است که تولید در جایگاه خود  قرار نمی گیرد و نمی تواند رقابت کند. در حال حاضر تولید با کیفیت و با قیمت پایین که هم بازار داخل و خارج را پاسخگو باشد، نداریم. خیلی 

از تولیدات در وضعیتی مثل تولید خودرو قرار دارند.  وضعیتی مثل تولید خودرو که تولید نشده، پیش خرید می کنند. با اینکه کیفیت آنچنانی نسبت به قیمت ندارد. اینها مشکالت اساسی صنعت کشور ما است.
به منظور حمایت از صنعت باید سهم بخش خصوصی را در صنعت بیشتر کنیم. نقش دولت در قیمت گذاری باید کاهش پیدا کند. دولت باید اجازه بدهد تشکل ها و بخش خصوصی در امور خود نقش مستقیم داشته باشند. تصمیماتی که 
گرفته می شود باید با نظر بخش خصوصی گرفته شود اما در عمل این طور نیست.  نمایندگان بخش خصوصی باید بتوانند در تصمیمات آتیه مربوط به صنعت نقش داشته باشند. از این بابت باید ضمن اینکه از مدیریت کالن کشور درخواست 
می کنیم تا زیر ساخت های کالن را اصالح کند؛ در خود وزارت صمت، نیز زیر مجموعه وزارت صمت که نقش مدیریت راهبردی دارد، همکاری با بخش خصوصی ضروری به نظر می رسد. تصمیمات باید با نظر بخش خصوصی گرفته شود. 
۱63 تشکل فعال در اتاق بازرگانی داریم که پارلمان بخش خصوصی صاحب رای هستند و با صاحبان بنگاه و فعاالن عرصه های مختلف صنعت و تجارت حضور دارند. این بنگاه ها مسائلی دارند و راهکارهایی که چه خوب است، در اختیار وزارت 
صمت قرار بگیرد و  شاهد هماهنگی نزدیک بخش خصوصی و دولت باشیم. باید رابطه دولت با بخش خصوصی رابطه ای خوب باشد و از ظرفیت ها استفاده شود. بیش از هر موقعی این اقدامات در اقتصاد کشور ما و برای رشد تولید ضروری 
است. طی این سال ها بر مملکت اقتصاد نفتی حاکم بوده و به اقتصاد رقابتی کمتر پرداخته شده است، به همین دلیل امکان رشد و بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران مخصوصا در بعد صنعت وجود نداشته است. اگر ما زیربنا و ساختار را در حوزه 
اقتصاد کالن و در حوزه تصمیم سازی ها و در حوزه اقتصادی و وزارتخانه ها اصالح کنیم، اقتصاد ما با توجه به ظرفیت هایی که هست چندبرابر بزرگ تر می شود و رفاه نسبی برای مردم فراهم شده و جوانان شاهد فراهم آمدن اشتغال هستند.

قیمت کاالهای پرمصرف را موبایلی استعالم کنید
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران 
از فراهم شدن امکان استعالم قیمت کاالهای 
اساســی و پر مصرف از طریق اپلیکیشن های 

موبایلی در آینده نزدیک خبرداد.
علی رهبــری با اعــالم این خبر گفــت: پیرو 
دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و براساس 
 هماهنگی های انجام شــده با سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار اســت 
که اطالع رسانی قیمت حدودا ۱۰۰ قلم کاالی 
اساســی و پرمصرف از طریق اپلیکیشن های 
موبایلی شناخته شده و مطرح انجام شود. وی 
اضافه کرد: مذاکره با متولیان اپلیکشین های 
موبایلی معروف به زودی انجام خواهد شــد و 
امکان استعالم قیمت کاالهای مذکور یکی از 
گزینه های اضافه شده به اپلیکیشن های موبایلی 

همچون آپ، روبیکا و ... خواهد بود.
رییس مرکز تجارت الکترونیکی ایران از مذاکره 
بــا وزارت ارتباطات برای اضافــه کردن گزینه 
استعالم قیمت کاال از طریق اپلیکیشن " دولت 
همراه" خبر داد و گفت: به زودی این امکان از این 
طریق این اپلیکیشن موبایلی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به توسعه فناوری در حوزه ارتباطات 
و راه اندازی اپلیکیشن های موبایلی ترجیج بر 
این است که از امکانات مناسبی که وجود دارد؛ 
استفاده کردگفت: در زمینه استعالم کاالهای پر 
مصرف از موازی کاری و تولید اپلیکیشن های 
جدید خود داری خواهد شــد و در این زمینه 
اپلیکیشن جدیدی تولید نخواهد شد واز اپ های 

که وجود دارند استفاده خواهد شد.
او توضیح داد: با این امکان میتوان مشکل چند 
قیمتی بودن کاال و سردرگمی مصرف کنندگان 

در ارزیابی قیمت ها را کاهش داد.
 رهبــری هدف نهایــی از اجرای ایــن طرح را 
اطالع رسانی قیمت کاالهای اساسی و پر مصرف 

به مردم و  مصرف کنندگان عنوان کرد.

ادامه سرمقاله



3 اقتصاد
ایران
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صنعت پوشــاک ایران با توجــه به تمام 
مشکالتی که بر سر راه آن قرار دارد توانسته 
توسط اصناف تولیدکننده به مرزی از تولید 
برسد که توانایی ارزآوری را داشته باشد. به 
عبارت بهتر صنعت پوشاک ایران در حالی 
که برخی صنایع با رکود مواجه بود، توانست با رشد مناسبی وارد رونق 
تولید شود و عالوه بر تامین بخشی از نیازها به ایجاد اشتغال در کشور 
هم کمك کند. در همین رابطه مجتبــی صفایی، نایب رئیس اتاق 
اصناف ایران در حاشیه نشست خبری بزرگداشت روز ملی اصناف در 
پاسخ به خبرنگار »کسب و کار« گفت: برای ارتقای صنعت پوشاک، 
سند ملی توسعه پوشاک را در دستور کار داریم که تا دو هفته آینده 
رونمایی خواهد شد. وی افزود: از آنجایی که 90 درصد تولید پوشاک 
کشور توسط اصناف تولید می شود با همکاری اتحادیه پوشاک که 
درحال حاضر بیش از 20 هزار عضو دارد و به همراه یك تیم دانشگاهی 
از تهران اقدام به تدوین سند ملی توسعه پوشاک کرده ایم که در رشد 

این صنعت درآمدزا کمك بسیاری خواهد کرد. 
ســخنگوی اتاق اصناف ایران توضیح داد: برای روز ملی اصناف در 

یکم تیرماه قرار است از سند رونق تولید رونمایی شود که در 
کنار این برنامه به معرفی سند توسعه ملی پوشاک 

 خواهیم پرداخت که تا دو هفتــه آینده رونمایی 
می شود. البته در رابطه با سند رونق تولید باشد 
اشاره شود که در این سند به نحوه فعالیت صنعتی 
و تولیدی بنگاه های تولیدی اشاره شده و یکی از 

مسائل مطرح شده در 
این سند این است 
کــه بر اســاس 

برنامه هــای 
ارائه شده 

در آن واحدهای صنفی باید خــود را تجهیز الکترونیکی کنند تا به 
آمار دسترسی داشته باشند و در این سند راه های آن شفاف سازی 

شده است.
 مهدی فقیهی، معــاون اقتصادی اتــاق اصناف نیز در پاســخ به 
»کســب و کار« با بیان ارزش ۷ تا ۱0 میلیارد دالری بازار پوشاک 
کشور ادامه داد: اکنون باالی 90 درصد پوشاک مورد نیاز کشور توسط 
واحد های صنفی که جواز فعالیت داشته و بر اساس استاندارد های الزم 
فعالیت می کنند، تولید می شود و حوزه پوشاک به صورت متمرکز در 
دست اصناف کشور قرار دارد. وی افزود: سال گذشته ۷0 درصد نیاز 
کشور در حوزه پوشاک توسط بازار خارجی تامین می شد اما اکنون 
با توجه به تحریم ها و افزایش نرخ ارز، سهم بازار خارجی در این حوزه 
به ۳0 درصد کاهش یافتــه که این امر فضای خوبــی را در اختیار 

تولیدکنندگان پوشاک داخلی قرار داده است.
اما در ادامه نایب رئیس اتاق اصناف ایران در جریان نشست خبری 
روز ملی اصناف با اشاره به تعامل خوب دولت در توافق مالیاتی اتاق 
اصناف ایران گفت: با توجه به در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اصناف 
و اینکه به دالیل مسائل اقتصادی در رکود به سر می برند و همچنین 
با توجه به در نظر گرفتن کاهش درآمدهای نفتی توافقی که امسال 
رقم خورد مطلوب بوده است. مجتبی صفایی در تشریح توافق مالیاتی 
سال 9۷ اظهار کرد: ما موفق شدیم یك تفاهمنامه خوب با رعایت 
جایگاه و منافع اصناف و سازمان امور مالیاتی امضا کنیم و قدم بزرگی 
در جهت رفع مشکالت اصناف و بخش درآمدزایی کشور برداریم و 
بر این اساس توافق مالیاتی در ۵ گروه دسته بندی 
شد که گروه اول مودیان مالیاتی هستند 
که زیر ســقف معافیت دولــت درآمد 
داشــته اند که تعداد این مودیان ۸۳0 
هزار واحد صنفی یا مودی دارای 
شناسنامه اســت که ۵2 درصد 
مودیان مالیاتی مشمول این بند 
هستند که مشــمول پرداخت 
مالیات نمی شوند. وی تصریح 
کرد: در گروه دوم آن دســته 
از صنوفی که مالیات قطعی 

سال 9۶ آنها یك تا 2.۵ میلیون تومان است، هیچگونه افزایشی در 
نرخ مالیات ندارند؛ تعداد این گروه بیش از ۵٤2 مؤدی مالیاتی است 
که ۳۶ درصد کل مؤدیان مالیاتی صنفی کشور را تشکیل می دهد و 
دسته سوم مودیانی هستند که میزان مالیات قطعی سال 9۶ آنها 2.۵ 
تا ۵ میلیون تومان است که تعداد این مودیان 9۱ هزار مودی مالیاتی 
است که ۶ درصد مودیان مالیاتی کشور را تشکیل می دهند و مالیات 

این دسته از مودیان ۵ درصد افزایش داشته است.
صفایی افزود: دسته چهارم مودیانی هستند که مالیات قطعی سال 
9۶ آنها بین ۵ تا میلیون تومان است که تعداد این مودیان ۷0 هزار 
واحد صنفی اســت که ٤/۵ درصد مودیانی مالیاتی کشور تشکیل 
می دهند که میزان مالیات این گروه 9 درصد افزایش داشته است 
و در گروه پنجم آن دسته از مودیان مالیاتی هستند که مالیات سال 
9۶ انها بیش از ۱0میلیون تومان اســت که این دسته ۱/۵ درصد از 
مودیان مالیاتی را تشکیل می دهند که در این دسته 2۳ هزار مودی 
فعالیت دارند که ۱۵ درصد افزایش مالیاتی برایشــان تعیین شده 
است. سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: این تفاهمنامه یکی از 
قراردادهای مثبتی است که بین دولت و اصناف منعقد شده و اکنون 
بیش از۵٤0 هزار واحد صنفی که اکثر آنها واحدهای کوچك و ضعیف 
هستند مالیات اضافه پرداخت نخواهند کرد که در شرایط فعلی کشور 
و رکود اقتصادی کمك مهمی به آنها خواهد شــد. نائب رئیس اتاق 
اصناف ایران در خصوص بزرگداشت روز ملی اصناف گفت: در مراسم 
بزرگداشت امسال اتاق اصناف ایران تفاهمنامه ای سه جانبه با سازمان 
استاندارد و وزارت صمت منعقد خواهد کرد که در خصوص بهسازی 
و بهره وری بیشتر واحدهای صنفی خواهد بود که هر ساله ۷ رسته 
 از مجموعه صنفی به این تفاهمنامه اضافه خواهند شد که در جهت 
نوین سازی و بهسازی و نظارت های عالی با همکاری اتحادیه های 
سراسر کشــورهمکاری خواهند داشــت. صفایی تصریح کرد: در 
روز ملی اصناف در باب نوین ســازی نظارت ها و بازرسی های حوزه 
 صنفی تفاهم نامه ای انجام خواهد شدکه این موضوع با توجه به ورود 
فعالیت های جدید و استارت تاپ ها در مجموعه صنفی خواهد بود که 
در امر کسب وکار تاثیر داشته است و ایده های جدیدی در حوزه کسب 
وکار وراد شده که می طلبد بازرسی ها هدفمند و نوین باشد. وی اظهار 
کرد: در تالش هستیم که بازرسی ها از حالت سنتی و روزمره خارج 

شده و به صورت نوین و سیستمی فعالیت داشته باشند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه »الکاســب حبیب اهلل« 
از مصادیق اصلی کسب وکار حالل اســت، افزود: اتاق اصناف ایران 
به دنبال برنامه ها متنوعی در حوزه کســب وکارهای حالل است و 
نسل جدیدی از مشاغل جدید وارد حوزه کسب وکارها شده و اتاق 

اصناف نیز در این راستا هدف گذاری کرده است. صفایی خاطر نشان 
کرد: رونمایی از سند رونق تولید از دیگر برنامه های روز ملی اصناف 
خواهد بود که با توجه به نقش تاثیرگذار اصناف در رونق تولید و تولید 
ناخالص ملی ارائه این سند از موضوعات مهم و برنامه های اصلی اتاق 
اصناف ایران است. وی اظهارکرد: شفاف سازی و دسترسی سریع به 
اطالعات وآمار از موضوعات مهمی است که در دستور کار اتاق اصناف 
ایران قرار گرفته است و در این راستا قدم های خوبی را برداشته ایم 
و با توجه به اینکه اصناف بزرگترین شبکه توزیع کشورهستند این 
 موضوع ضروری بوده و در این زمینه چشم اندازهایی را برای کاهش 
هزینه های ســربار در نظر گرفته ایم تا بتوانیم تولیدکننده را بدون 

واسطه به توزیع کننده متصل کرده باشیم.
وی در خصوص کمك دولت به واحدهای صنفی سیل زده گفت: مقرر 
شده بود که تسهیالت ٤۵ میلیون تومانی بدون بهره به واحدهایی که 
دچار خسارت سیل شدند پرداخت شود اما تا این لحظه هیچ تسهیالت 
بدون بهره ای اعم از این مصوبه یا مبالغ دیگر پرداخت نشــده است. 
دولت باید این را در نظر داشته باشد که پرداخت تسهیالت نمی تواند 
این واحدها را دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند اما کمك مهمی 
به آنها خواهد بود لذا انتظار داریم با گذشت بیش از سه ماه از این بالی 
طبیعی، دولت پرداخت وام های بالعوض را آغاز کند. مطابق اطالعاتی 
که ما داریم تعداد محدودی واحد صنفی فقط در این مدت توانسته اند 
با گذاشتن وثیقه، تســهیالت با بهره دریافت کنند. وی در خصوص 
پرداخت ارز ٤200 تومانی به کاالهای اساسی گفت: دولت و حاکمیت 
در آن شرایط برای تامین کاالهای اساسی و وارد شدن فشار کمتر به 
قشر ضعیف این روش را در پیش گرفته است حاال اگر در اجرا مشکالتی 
پیش آمد و برخی تجار در بازار خالیی ایجاد کردند نباید اصل موضوع 

را زیر سوال برد. وی ادامه داد: ما همواره خواستار ثبات نسبی در بازار 
به خصوص در قیمت ارز هستیم. عدم ثبات کار ما را در بحث نظارت و 
بازرسی سخت کرده است. ما وقتی در یك روز دو نرخ ارز با تفاوت چند 
هزار تومان داریم، چگونه می خواهیم قیمت یك کاال را مشخص کنیم!

سخنگوی اتاق اصناف ادامه داد: خیلی از واحدهای صنفی که امروز در 
تعزیرات پرونده دارند، گران فروشی نکرده اند بلکه دچار گران فروشی 
شدند. یك زمانی در بازار، کاالی مدت دار فروخته می شد اما االن در 
فروش لحظه ای هم به مشکل خورده ایم. بســیاری از مردم شاکی 
هستند که یك کاال در دو مغازه کنار هم با قیمت های متفاوت فروخته 
می شود اما مشکل اینجاست که یك مغازه کاال را سه روز قبل خریده و 
مغازه ای دیگر امروز خریده است. وقتی ثبات نباشد و قیمت ها لحظه ای 
باشند این مشکالت به وجود می آید و بازرسان ما هم نمی توانند وظیفه 
خود را به درستی انجام دهند، البته ما با این مشکالت باز هم جلوی 
سوءاستفاده ها و تخلفات محرز را خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد 
از این شرایط افرادی به نفع خود و به ضرر مردم سوءاستفاده کنند. وی 
همچنین از دیگر برنامه های روزملی اصناف که تجلیل از اتاق های 
اصناف با توجه به فعالیت های وخدمات موثری که درارائه خدمات به 
مناطق سیل زده داشته اند و همچنین تقدیر و تجلیل از چهره ماندگار 
اصناف و تولید کننندگان نمونه را خواهیم داشت. در ادامه مراسم 
علیرضا سلمانی دبیر بزرگداشت روزملی اصناف گفت: بزرگداشت 
روز ملی اصناف یکم تیرماه در سالن همایش های صداوسیما راس 
ســاعت ۱0 صبح با حضور مقامات عالی رتبه کشوری، نمایندگان 
مجلس، اساتید دانشگاه واعضای اتاق های اصناف ایران برگزار خواهد 
 شد و در این مراسم از پیشکســوتان حوزه اصناف تقدیر و تجلیل

 به عمل خواهد آمد.

استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیــان اگر در بســتر 
مناسب و مسیر درست خود 
هدایت و حمایت شــوند می 
توانند به رونــق تولید کمك 
بسیاری کنند. امروزه در تمام دنیا با اقتصاد مبتنی بر پایه 
کسب و کارهای نوین روبرو هستیم که موجب شکوفایی 
بیش از پیش اقتصاد شده اند. به عبارتی کشورهای توسعه 
یافته از محل استارت آپ ها و کسب و کارهای جدید به 
توسعه رسیده اند. در همین رابطه معاون توسعه »صندوق 
نوآوری و  شــکوفایی« اعالم کرد که این صندوق در سال 
جاری قصد حمایت گســترده از اســتارت آپ ها را دارد. 
»سیاوش ملکی فر« اعالم کرد که در سال 9۸، مبلغ 2۶9 
میلیارد تومان تســهیالت از طریق ۱۸ صندوق پژوهش 

فناوری برای اعطای به استارت آپ ها در نظر گرفته شده 
است. به گفته او صندوق نوآوری و شکوفایی بر اعطای این 
تســهیالت نظارت دارد و به زودی گزارش کاملی در این 
رابطه منتشر خواهد شد تا مشخص شود که مبالغ چطور و 
به چه شکل به این مجموعه ها داده شده است. ملکی فر از 
بسته حمایتی از شتابدهنده های دانش بنیان نیز رونمایی 
کرد؛ بســته ای که در آن مواردی چون تامین اســتقرار، 
تامین تجهیزات فنی، خدمات توانمند سازی و مسائلی 
از این دست وجود دارد: »به عنوان مثال ۷0درصد هزینه 
راه اندازی یا بازسازی محل اســتقرار آنها را چه در خرید 
محل و یا رهن محل تا ۵ سال را تقبل می کنیم آن هم بدون 
وثیقه. همانطور که می دانید بسیاری از این مجموعه ها در 
کارخانه های قدیمی و یا سوله های قدیمی استقرار پیدا 
کرده اند که نیازمند بازســازی و یا تامین تجهیزات فنی 
هستند که در این مورد هم تســهیالت با بهره کم و نرخ 

ترجیحی به آنها اعطا خواهد شد.«
به گفتــه ملکی فر، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی با 

شهرداری های تهران و یزد هم صحبت هایی کرده تا بتواند 
از پتانسیل مکان هایی بالاستفاده که در اختیار آنهاست، 
استفاده کند. او همچنین رویکردهای صندوق نوآوری در 
توسعه اکوسیستم استارت آپی و وارد کردن بازیگران بزرگ 
صنعتی به این اکوسیستم اشاره کرد و گفت: »بازسازی و 
کمك به شکل گیری بازار داخلی، توسعه صادرات دانش 
بنیان، توسعه ذخیره ارزش و شبکه تامین دانش بنیان، 
مشارکت شرکت های بزرگ و فعال در توسعه فناوری از 
جمله این موارد هستند. مثال در نظر داریم شرکت های 
خودروسازی یا فوالد مبارکه و شرکت هایی از این قبیل 
که در ابعاد بسیار بزرگی در کشور فعال هستند را به جامعه 

استارت آپی وصل کنیم و آنها را وارد اکوسیستم کنیم.«
از ســوی دیگر موضــوع خدمــات توانمندســازی که 
زیرمجموعه های مختلفی مانند مشــاوره، آموزش، پیش 
شتبادهی، تامین فضای رویداد شــتابدهنده نیز دارد نیز 
مورد بحث قرار گرفت. ملکی فر در پاســخ به اینکه آیا این 
بخش از تســهیالت در حقیقت همان منتورینگ است و 

این موضوع بر عهده چه کســی است، گفت: »در حقیقت 
همان منتورینگ را انجام می دهیم. تیم ها می توانند هم به 
طبقه سوم سازمان ما مراجعه کنند و از گروه های مشاوره 
قوی و برتر کشور که در اینجا مستقر هستند این خدمات را 
بگیرند و هم اینکه در برخی مواقع ما کمك هزینه کالس ها و 
ورکشاپ های کاربردی را برای تیم ها مهیا می سازیم.« معاون 
توسعه صندوق نوآوری و  شکوفایی ضمن اشاره به تحریم ها 
تاکید کرد که تیم های دانش بنیــان می توانند در خالل 
این تحریم ها راهکارهای خوبی برای صادرات پیدا کنند و 
در این راه صندوق نیز کنار آنهاســت. ملکی فر اذعان دارد 
تقویت پایگاه های صادراتی از جمله اقداماتی است که آنها 
در این راه انجام داده اند و تاکنون در کشورهایی مثل ترکیه، 
آذربایجان و چین این کار را انجام داده اند. او همچنین اعالم 
کرد که اعطای وام  بالعوض ۶0 میلیون تومانی برای شرکت 
در نمایشگاه های خارجی، ۱0 میلیون تومانی برای بازدید از 
نمایشگاه های بین المللی و٤0 میلیون تومانی برای تقویت 

پایگاه های صادرات از جمله این تسهیالت هستند.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به »كسب و كار«  مطرح كرد

تدوین   سند  ملی  توسعه صنعت   پوشاک

صندوق نوآوری و شکوفایی اعالم كرد

تقبل 70 درصد  هزینه استقرار  دانش بنیان ها

تشکیل وزارت استارت آپ ها به توسعه اقتصادی کمک می کند
هادی احمدی فر، کارشناس استارت آپ

 فعالیت استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در کشورهای در حال توسعه مانند ایران در ایجاد اشتغال، رونق و تحول صنعت و ایجاد صنایع جدید بسیار موثر است. هنگامی که به اقدامات کشورهای توسعه یافته مراجعه می کنیم متوجه می شویم 
کسب و کارهای نوین تمام اقتصاد را احاطه کرده اند و اقتصاد استارت آپ محور اجرایی شده و تحقق یافته است. در ایران نیز اگر موانع توسعه را از میان برداریم و همت دستگاه های متولی به کمك بیاید با پتانسیل های موجود می توان مشکالت و نواقص 
اقتصادی کشور را جبران کرد.  در کره جنوبی وزارتخانه ای با عنوان وزارت استارت آپ تشکیل شده و شروع به فعالیت کرده است که تمام اقدامات مرتبط با استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان را تحت پوشش قرار داده  و جلوی شرکت سازی برای اعطای 
مجوزهای مختلف و سهم خواهی ها گرفته شده است. تمام امور مرتبط با استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان توسط این وزارت خانه انجام می شود و تحقق می یابد. امکاناتی از قبیل صدور مجوز ایده و راه اندازی تیم ها، استقرار شرکت ها و تامین بودجه 
آنها، بازارسازی و مشوق های صادراتی در این وزارتخانه انجام می شود. امروز جای خالی این وزارتخانه در کشوری که سرشار از ظرفیت ها و استعدادهای نوین است کامال احساس می شود. کارآفرینان استارت آپی در چند سالی که فعالیت خود را به شکل 
جدی تر از گذشته آغاز کرده اند، با کمترین سرمایه های ممکن و به شکل هوشمندانه ای اشتغال زایی قابل توجه داشته اند و در افزایش بهره وری و بهبود تولید ملی نیز تاثیرگذار بوده اند بنابراین حمایت از این کسب و کارها آینده روشن اقتصادی را رقم خواهد زد. 
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وزیر ارتباطات از نمایندگان مجلس کارت زرد گرفت 
چراکه پاسخ های او به نمایندگان در مورد »توسعه و 
ترویج ارتباطات و فناوری اطالعات در کشور و تأمین 
زیرساخت های موردنیاز آن به منظور دسترسی آحاد 
مردم به خدمات پایه« قانع کننده نبود.» محمدجواد 
آذری جهرمی« در جلسه ای در مورد اقدامات وزارت 
ارتباطات در رابطه با تحقق اهــداف و وظایف وزارت 
ارتباطات گفت که تاکنون حدود ۱۵ هزار خانه بهداشت 
روستایی به همراه بهیاری ها و بخشداری های روستاها 
به شبکه ملی اطالعات متصل شده است. به گزارش 
ایسنا، جهرمی درباره فراهم آوری زیرساخت های الزم 
برای برقراری ارتباط الکترونیك، کشاورزی، آموزش و 

اتصال بهیاری ها به اینترنت گفت:
»به لحاظ فراهم ســازی زیرســاخت های خدمات 
الکترونیك امروز حدود ۱۵ هزار خانه بهداشت روستایی 
به شبکه ملی اطالعات متصل هستند و۱۳٤۶ خانه 
بهداشــت دیگر آماده اتصال بوده کــه در حال انجام 
هماهنگی های الزم با وزارت بهداشــت هستیم و در 
مجموع ۱۸٤۸ روستا تحت پوشش نیستند که باید 
نســبت به اتصال آنها اقدام شــود. تمام روستاهایی 
که خانه بهداشت آنان به شــبکه ملی متصل است، 
بهیاری ها و بخشــداری های آنها نیز به شبکه متصل 
شده اســت.« جهرمی در مورد برنامه ششم توسعه و 
هوشمندســازی مدارس در روســتاها اعالم کرد که 
۱0۶ هزار مدرسه شخصی و روستایی در حال اتصال به 
شبکه ملی اطالعات و هوشمندسازی هستند و کارهای 
بین بخشی باعث بروز تاخیر شده است اما این موضوع 
از سوی وزارت آموزش و پرورش در حال نهایی شدن 
اســت. به گفته او تمام خانه های کشاورزی روستاها 
نیز مطابق با برنامه ششم توسعه در حال دستیابی به 
اینترنت هستند منتها مشکلی که اکنون وجود دارد 
هماهنگی های بین دستگاهی است که نقش نظارتی 

می تواند در رفع آنها مؤثر باشد.

وزیر ارتباطات همچنین درباره برنامه های توسعه ارتباط 
روستایی، به سفر به استان های خوزستان، سیستان و 
بلوچستان، آذربایجان غربی، بوشهر اشاره کرد: »زمانی 
که آمار توسعه ارتباط روستایی و اتصال ۷200 روستا 
به شبکه ملی ارتباطات منتشر شد سواالت متعددی 
از طریق مردم کردستان در شبکه های اجتماعی که 
مهمترین راه ارتباط مسئوالن با مردم است، مطرح شد 
و مردم کردســتان معترض بودند که در حوزه توسعه 
ارتباط روستایی در کردستان آنچه که باید اتفاق نیفتاده 
است و این موضوع را به اهل سنت انتصاب داده اند. بنده 
با معاونین خود در کردستان حضور یافته و دلیل عقب 
افتادگی استان را توضیح دادم. در سیستان و بلوچستان 
با احداث یك دکل ارتباط می توان ۱2 روستا را تحت 
پوشش قرار داد اما در کردستان به ازای هر روستا به یك 
دکل نیاز داریم. چرا که فیبر نوری مدت هاست که در 

کردستان توسعه داده نشده است.«
جهرمی در پاســخ به اینکه آمارهای توسعه ارتباط 
روستایی، با واقعیت متفاوت است، عنوان کرد که این 
موضوع قابل ارزیابی است و می توان از روستاهایی که 
وزارتخانه اعالم کرده توسعه ارتباط روستایی در آنها 
انجام شده است ســوال کرد که آیا از امکانات آن نیز 
بهره مند شده اند: »اینکه اکنون مردم پس از برقراری 
اینترنت نسل سوم در برخی مناطق انتظار نسل چهارم 
اینترنت را دارند مطالبه صحیحی اســت و وزارتخانه 
تالش خود را با بهره گیری از ظرفیت ها در این زمینه 
خواهد کرد.«وزیر ارتباطــات در انتها به نمایندگان 
مجلس گفت که تاکنون ٤900 کیلومتر فیبر نوری 
به اســتان های متفاوت برای توسعه زیرساخت های 
ارتباط روستایی ابالغ شده است و به طور کلی از ٤2 
هزار روســتای باالی 20 خانوار که در برنامه ششــم 
توســعه، وزارتخانه مکلف شــده تا 90 درصد آنها را 
 توســعه ارتباطی دهد ۷2 درصد توســعه ارتباطی 

محقق شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس حذف ارز دولتی برای 
واردات برنج در شرایطی که تولید داخلی پاسخگویی 
نیاز کشور نیست را برخالف تأکیدات دولت بر حمایت 
از حقوق مصرف کنند گان دانســت و گفت که این امر 
به معنی آن اســت که مردم برنــج نخورند.حبیب اهلل 
نیکزادی پناه با بیان اینکه در شــرایط کنونی حداقل 
ارتزاق بســیاری از اقشار کشــور برنج وارداتی است، 
اظهارداشت: اتخاذ حذف ارز ٤200 تومانی از واردات 
برنج یعنی گرفتن حداقل ها از ســفره مردم و بعید به 
نظر می رسد که چنین پیشنهادی تصویب و اجرایی 
شود. وی ادامه داد: آنچه مسلم است برنج تولید داخل 
جوابگوی نیاز داخل نیست و باید واردات انجام شود و 
باتوجه به شرایط کنونی افزایش قیمت برنج وارداتی 
اقدامی منصفانه نیست. نماینده مردم در مجلس دهم 

با تأکید براینکه مطرح شدن چنین پیشنهادی غیرقابل 
باور اســت، تصریح کرد: حذف ارز دولتی و جایگزین 
کردن ارز نیمایی به منزله افزایش قیمت برنج وارداتی 
اســت و مغایرت جدی با تأکیدات دولت بر حمایت از 
حقوق مصرف کننده دارد. وی گفت: با توجه به گرانی ها 
و تورم، گران شدن برنج وارداتی به منزله خالی کردن 
سفره مصرف کنندگان است و قطعا در کمیسیون های 
مجلس بررسی و با آن مخالف خواهد شد.نیکزادی پناه با 
بیان اینکه واردات برنج با ارز نیمایی به معنی گران شدن 
بهای آن است و مردم توان خرید آن را ندارند و دولت 
باید بیش از این به فکر مردم باشد، افرود: اطمینان دارم 
که در نهایت دولت و مجلس با این پیشنهاد مخالفت 
می کنند چراکه همه مســؤالن نگران معیشت مردم 

هستند و اجازه نمی دهند سفره مردم خالی شود.

وزیر ارتباطات از مجلس كارت زرد گرفت

پاسخ جهرمی به نمایندگان مجلس چه بود؟

مجلس با حذف ارز دولتی واردات برنج مخالف است
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با داغ ترشدن فضاي اســتارت آپي ايران، وضعيت مشــاوره  گرفتن يا به اصطالح 
منتورينگ هم شرايط خاصي پيدا كرده است كه بايد بررسي شود. 

اكوسيستم استارت آپي ايران مدت زيادي نيســت پا گرفته؛ ولي پيشرفت ها و 
موفقيت هاي زيادي كسب كرده است. بااين حال، سختي هايي هم به خود ديده كه 
تنش هاي بسياري به آن وارد كرده است. اين سختي ها كه دامنه وسيعي از تاثير 
تحريم ها و فيلترينگ و تعامالت ارزي است و عواملي بيروني دارد، در بخش هاي 
ديگري هم صورتي داخلي دارد. اين موضوعات مختلف مي تواند بر حلقه هاي زنجير 
اكوسيستم تاثير منفي بگذارد و حتي به از بين رفتن استارت آپ يا صدمه به بدنه 
اكوسيستم منجر شود؛ موارد مختلفي كه يكي از آنها فضاي استفاده از منتورها يا 

به قول استارت آپي ها منتورشيپ است. 
بيشتر افرادي كه تصميم مي گيرند وارد فضاي استارت آپي شوند عمدتا با ايده اي 
جذاب، ولي تجربه كم وارد اين فضا مي شوند و تالش مي كنند در فضاي پر از مشكل 
استارت آپي خيلي زود تيم تشكيل دهند و رشد كنند و به موفقيت برسند. طبيعي 
است كه در فضاي پرتالطم استارت آپي براي موفقيت بايد همه يا اكثر جنبه هاي 
مختلف اين حوزه را به خوبي ديد و براي مشكالت بر سر راه تصميم درستي اتخاذ 
كرد. اين تصميم ها باتوجه به ناآگاهي درباره صورت مساله مي تواند ريسكي باشد و 
مسائل زيادتري براي استارت آپ ايجاد كند؛ مسائلي از جنس ماركتينگ، حقوقي، 

مديريت محصول و موارد مشابه ديگر. 
براي كم  كردن اين ريسك و مديريت درست آن، صاحبان كسب وكار از مشاور يا 
منتور استفاده مي كنند. واژه مشاور سال هاي زيادي است كه در فضاي كسب وكار 
شنيده مي شود و اكثرا با آن آشــنايي هم داريم؛ ولي منتور واژه اي است كه شايد 
همين چند سال اخير با ورود فرهنگ و فضاي استارت آپي به گوش مي رسد و شايد 
آشنايي دقيقي با آن وجود نداشته باشد. همين امر هم باعث شده از منتورهاي 
خوب تا منتورنماهاي نابلد استارت آپي فضايي براي عرضه تجربه يا 
حرف هاي خوش آب و رنگي پيدا كنند كه انتخاب نادرســت 
منتورها ممكن است به هزينه هاي گزافي مثل ازبين رفتن 

استارت آپ منجر شود. 

فضاي منتورينگ در اكوسيستم استارت آپي ايران چه فرقي با ساير اكوسيستم ها 
دارد؟ اصال منتور كيست و چطور مي توان به يك نفر اطمينان كرد و عنوان منتور به 
او داد؟ آيا سرمايه گذارهاي خطرپذير ما كه به تازگي بخش زيادي از سرمايه گذاران 
سنتي را بين خود مي بينند، درك درستي از منتورينگ براي استارت آپ ها دارند؟

تجربه دارايي گرانبهايي است كه به راحتي در كتاب ها پيدا نمي شود؛ پس كتاب ها 
كمك چنداني به منتورشدن نمي كنند. 

بخش مهمي از منتورها كه اين روزها در جامعه استارت آپي ديده مي شوند، نه تنها 
تجربه ارزشمندي از فعاليت هاي شان در گذشته دردسترس نيست؛ بلكه آنقدر 
زمان حضورشان در رويدادها و وركشاپ ها و كارگاه هايي كه يا خود برگزار مي كنند 
يا سخنران و ميهمان آن رويداد هستند، زياد است كه زماني براي تجربه  كردن يا 
يادگيري بيشتر براي شان باقي نمي ماند و فقط آنچه باقي است، صورتي ظاهري 

از منتور خوب است. 
اينكه فضاي استارت آپي تعداد زيادي منتور خوب در خود دارد، غنيمتي است كه 
بايد ارزش آن را به خوبي بدانيم؛ ولي اينكه لقب منتور به هركسي بدهيم كه فقط 
برگزاري چند كارگاه يا سخنراني در رزومه كاري خود دارد، چندان عاقالنه به نظر 

نمي آيد. 
منتور شدن فرايندي است مبتني بر تجربه؛ پس بايد منتور مدنظر شما به خوبي 
درباره صورت مساله اي كه با آن روبه رو هستيد، تجربه داشته و از زواياي مختلف آن 
آگاه باشد. بخشي از اين تجربه ها، شخصي است و در گذشته، منتور با آن روبه رو شده 
كه ممكن است براي امروز و شرايط كنوني مناسب نباشد. اين دو دليل كوچك، 
ولي مهم به عالوه ده ها موضوع ديگر درباره منتورينگ مي تواند اهميت موضوع را 

به خوبي روشن كند. 

متاسفانه بسياري از سرمايه گذاران هم با شبكه اي قوي از منتورها طرف نيستند 
و نمي توانند تجربه خوبي از منتورينگ به استارت آپ هايي ارائه كنند كه در آنها 
سرمايه گذاري كرده اند. اين سرمايه گذاران كه با توجه به شرايط ركود اقتصادي 
و توليدي دركنار فضاي جذاب اســتارت آپ ها، عمدتا از فضاي ســرمايه گذاري 
سنتي به سرمايه گذاري خطرپذير روي استارت آپ ها عالقه مند شده اند، همان 
خدمات مشاوران سنتي قديمي با رويكردهاي بازار سنتي را به عنوان منتورينگ به 
استارت آپ ها  ارائه مي كنند. چه  بسا گاهي همين خدمات را هم براي استارت آپ 

فاكتور مي كنند. 
موضوع مهم ديگري كه بايد به آن توجه كنيم، تجربه شكست منتور در استارت آپ 
خودش است. تجربه شكست نه تنها بي اهميت نيست؛ بلكه بايد مدنظر قرار گيرد 
و باارزش حساب شود؛ چراكه اين شكست در اثر تالش در مسير موفقيت حاصل 
شده و درواقع، بايد نشان دهنده تالش هاي منتور در زماني باشد كه خودش صاحب 

كسب  و كاري بوده است. 
بااين حال، متاســفانه روي شكســت گاهي ســاده انگارانه تمركــز مي كنيم. 
شكست هايي كه منتور تجربه اش را مرهون آن فعاليت ها و آن زمان مي داند، واقعا 
ارزشمند است يا بايد محل سوال باشد؛ تجربه شكست استارت آپي كه فقط چند ماه 
فعال بوده و بعد طعم شكست را چشيده با استارت آپي كه پيشرفت خوبي داشته و 
چند سال فعال بوده؛ ولي درنهايت شكست خورده، مهم است يا بايد محلي از تامل 
باشد. همين موضوع متاسفانه امروزه باعث پديد آمدن موضوع منتورنماهايي شده 
كه كم هم نيستند. تمايل داشتن به موفقيت بسيار باارزش و جذاب است؛ اما همه 
ما در بخش هايي از اين تمايل داشتن، كم   و  كاستي هايي داريم كه بايد از ديگران 
كمك بگيريم. با تمام اين ها، بايد در فضايي كه منتورنماها بيشتر از منتورهاي واقعي 
فضا را دراختيار گرفته اند، منتوري انتخاب كرد كه راهنمايي ها و مشاوره هايش 

مبتني  بر نيازهايي باشد كه براساس تحليل درست صورت مساله استارت آپ 
ارائه شده باشــد و نه فقط براساس تعداد فالوور شــبكه هاي اجتماعي 

منتور يا دوره هاي برگزارشــده او؛ فضايي 
 كه متاســفانه فعــال از آن 

دور هستيم. 

چگونه كمپين هشتگ 
راه اندازي كنيم؟

امروزه تقريبا همه شبكه هاي اجتماعي از هشتگ 
پشــتيباني مي كنند و بيشــتر ســازمان ها نيز 
كمپين هايي را براساس همين ويژگي  شبكه هاي 
اجتماعي راه اندازي كرده اند. حتما تاكنون ديده ايد 
كه بيشتر برندها در پايان تبليغات خود از هشتگ ها 
اســتفاده مي كنند. يكي از بهتريــن جنبه هاي 
كمپين هاي هشتگي اين است كه اجراي چنين 
كمپين هايي كامال رايگان اســت و شــما نياز به 
هزينه كرد هيچ مبلغي نداريــد. تنها چيزي كه 
نياز داريد خرده هوشي است و سر سوزن ذوقي. 
هشتگ ها بيشتر به اين خاطر شهره هستند كه 
مي توانند بازگوكننده نظرات افــراد درباره يك 
محصول، سرويس يا موضوع خاص باشند. با اين 
 حال، كسب وكارها مي توانند براي مقاصد ديگر نيز 
از هشتگ ها استفاده كنند. از هشتگ مي توان براي 
تبليغ محصوالت و سرويس هاي جديد، برگزاري 
مسابقات، درخواست از طرفداران براي ابراز نظر 
درباره محصوالت جديد يا پيوند برند يا يك خبر 
معروف يا حتی بازاريابی اســتفاده كرد.  مواردي 
كه بايد در هنگام راه اندازي كمپين هاي هشتگ 

مدنظر داشته باشيد: 
1- مخاطبان: بايد بفهميد كه مخاطبان تان بيشتر 

از چه شبكه اجتماعي استفاده مي كنند. 
2- منابع: چه كسي مســئول مديريت برنامه و 
استراتژي شبكه هاي اجتماعي است؟ شما همچنين 
بايد منابع مالي كه مي خواهيد روي كمپين هاي 
هشتگي صرف شود را مشخص كنيد كه البته اين 

مورد به بودجه بازاريابي تان بستگي دارد. 
3- برنامه: آيا يك برنامه محتوايي جامع و تدوين شده 
براي كمپين خــود داريد؟ راه اندازي يك حســاب 
كاربري در شبكه هاي اجتماعي آسان ترين بخش كار 
است. از طرف ديگر، داشتن يك برنامه و استراتژي 
محتوايي براي برقراري تعامل و ارتباط با مخاطبان 
هدف يكــي از مهم تريــن مــوارد در كمپين هاي 
هشتگي است. شما نمي توانيد بدون اطالع از شبكه  
مصرف كنندگان اقدام به توسعه محتوا كنيد. براي 
مثال، پست كردن يك محتواي محبوب در فيسبوك 
ممكن است كارساز باشــد، اما پست كردن همين 

محتوا در توئيتر شايد هيچ نتيجه اي به دست ندهد.

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

براي سوق دادن كارمندان و افراد سازمان به سوي 
تحقق اهداف بايد از ابزارهاي مناســب و درستي 
استفاده كرد كه نظارت بر عملكرد آنها يكي از آن 
موارد اســت. اين توصيه ها را بهتر است مديران 

تازه وارد بيشتر مدنظر قرار دهند. 
مشاركت كارمندان در امر نظارت بر عملكردشان: 
اگرچه اين وظيفه ناظر و ارزياب است كه عملكرد 
افراد را بررسي و بازبيني مي كند؛ اما هيچ گاه نبايد 
از ياد برد كه خود افراد را نيز بايد در اين مســير 
مشــاركت داد. براي اين كار مي توان يك نسخه 
از ارزيابي هاي قبلي صورت گرفتــه از افراد را در 
اختيارشــان قرار داد تا آنها از نقاط قوت و ضعف 

خود آگاه شوند. 

هم حرف از گذشــته، هم حــرف از آينده: بهتر 
است عالوه  بر صحبت از گذشــته، بخش زيادي 
از گفتگوهاي بين ناظــران و كاركنان به آينده و 

عملكردهاي مطلوب آتي افراد برگردد. 
بهترين زمان و مكان را براي برگزاري جلســات 
ارزيابــي عملكــرد كاركنان اختصــاص دهيد: 
 اگر مي خواهيــد دربــاره عملكرد هركــدام از 
كاركنان تان بــا آنها گفتگو كنيد، ايــن كار را در 
محيطي آرام و بــه دور از ديــدگان ديگران و به 
صورت خصوصي انجام دهيد. اتمسفر مثبت اتاق 
جلســه مي تواند كمك زيادي در تلطيف شرايط 
 داشته باشــد. زمان برگزاري چنين جلسه اي نيز 

بسيار اهميت دارد. 

مديريت بدون كنترل، راندن در تاريكي است
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کمالوندی:
 6 تير از سقف 3۰۰ كيلوگرم اورانيوم غنی شده عبور می كنيم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعالم كرد كه ايران ۶ تير از سقف 3۰۰ كيلو گرم 
اورانيوم غنی شده كه پيش تر تعيين شده بود، عبور خواهد كرد. به گزارش ايسنا، 
بهروز كمالوندی، در جريان بازديد نمايندگان رسانه ها از مجتمع آب سنگين اراك 
گفت: از امروز شمارش معكوس برای عبور از ذخيره 3۰۰ كيلو اورانيوم غنی شده 
آغاز می شود و تا 1۰ روز ديگر يعنی 2۷ ژوئن )۶ تيرماه( از اين سقف عبور می كنيم. 
نمايندگان رسانه های داخلی )دوشنبه( برای اطالع از اقدامات انجام شده در گام 
اول كاهش تعهدات برجامی ايران، به مجتمع نيروگاهی آب سنگين اراك رفته اند.

دیگر آب سنگین را به عنوان یک ماده اولیه صادر نمی کنیم
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی در ادامه صحبت های خود در جمع خبرنگاران در 
مجتمع آب سنگين اراك ادامه داد: ما تصميم بر آن داريم كه ديگر آب سنگين را به 
عنوان يك ماده اوليه صادر نكنيم. ممكن است در سنوات آينده ميزان استفاده از آب 
سنگين در داخل به حدی افزايش يابد كه نياز به صادرات نباشد. وی در اين ارتباط 
توضيح داد: اين قضيه به مانند صدور گاز است كه ما گاز را به عنوان ماده اوليه صادر 
نمی كنيم بلكه آن را در مواد پتروشيمی استفاده می كنيم و در آن قالب صادر می كنيم. 
كمالوندی با بيان اينكه حركت در اين راستا از نظر اقتصادی ارزش بااليی دارد، ادامه 
داد: البته ما در اين راستا نمی خواهيم تعهداتی كه در گذشته به بازارهايمان داده ايم را 

كنار بگذاريم و در كنار حفظ تعهد، به حفظ بازار خود نيز توجه داريم.

اروپایی ها هنوز فرصت تصمیم گیری دارند
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تاكيد بر اينكه آب سنگين دارای مواد استفاده متعددی 
در رشته های مختلفی از جمله پزشكی است و به درمان و تشخيص بسياری از بيماری ها 
در نوزادان كمك می كند، در بخش ديگری از صحبت های خود در مورد اجرای مرحله 
دوم كاهش تعهدات برجامی ايران تصريح كرد: مــا در ارتباط با اين موضوع منتظر 
تصميم مقامات مسئول كشور هســتيم. هنوز برای اروپايی ها فرصت برای تصميم 
گيری وجود دارد. ما ديگر صبر نداريم. حدود يك سال صبر كرديم دو ماه نيز به آنها 
فرصت داديم اكنون مدت محدودی از اين زمان باقی مانده و آنها می توانند از اين فرصت 
استفاده كنند. وی با بيان اينكه اگر از اين فرصت استفاده نشود، ما می توانيم دو تحليل 
ارائه كنيم، خاطرنشان كرد: تحليل اول اين است كه آنها نمی خواهند كه به تعهداتشان 
عمل كنند و تحليل دوم اين است كه نمی توانند اين كار را انجام دهند. توانايی فنی و 
داخلی الزم را ندارند يا اينكه نمی توانند در مقابل رقيب خود قرار بگيرند. كمالوندی با 
تاكيد بر اينكه مقامات وزارت خارجه همچنان با مقامات اروپايی در مذاكره هستند و 
تماس دائمی بين آنها وجود دارد، ادامه داد: همانطور كه در جريان هستيد، خانم اشميد 

در روز شنبه با آقای عراقچی ديدار داشت و گفت وگوهايی در اين ديدار انجام شد.

دیگر صبر نخواهیم کرد
وی تاكيد كرد: آنچه كه مهم است اين است كه جمهوری اسالمی ايران بيش از اين 
برای به نتيجه رسيدن اقدامات آنها صبر نخواهد كرد و آنها بايد از فرصت باقی مانده 
برای اجرای تعهداتشان استفاده كنند. ســخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه 
نشست خبری خود اظهار كرد: نكته ديگر به خصوص برای اروپايی ها اين است كه 
اگر اقدامی كه در مرحله اول زمان بر بود انجام شد برای اقدامات بعدی به خصوص 
غنی ســازی بيش از 3.۶۷ درصد زمان زيادی را نخواهد گرفت و از متخصصان 

خودمان هم سوال كردم يك يا دو روز بيشتر فرصت وجود ندارد.

اقدامات ایران در راستای پاراگراف ۲۶ و ۳۶ برجام انجام شده است
وی افزود: ذخاير ايران با روند و شتاب بيشتری ادامه پيدا می كند و اگر مهم است 
كه برجام را حفظ كنند بايد در اين زمينه تالش كنند. در واقع اقدامات جمهوری 
اسالمی ايران در راستای پاراگراف 2۶ و 3۶ برجام انجام شده كه بخش های اوليه 
برجام مربوط به تعهدات ايران و از آن به بعد تعهدات ساير كشورها است. بنابراين 
وقتی به پاراگراف 2۶ و 3۶ برجام می رسيم حقوقی هم برای كشورها قائل شده اند و 
اگر ايران احساس كند كه تحريم ها برداشته نشده می تواند بخشی از تعهدات خود را 
به حالت تعليق درآورد و اين همان كاری است كه ما انجام داديم اما به موجب اينكه 
تعهدات خود را انجام دهند به حالت اوليه برمی گردد. كمالوندی خاطر نشان كرد: 
بنابراين اين اقدامات در چارچوب برجام است و امروز هم كه در خدمت متخصصان 
خودمان بوديم آنچه دستور دارند از مقامات عالی، اين است كه هر دو راكتور را با 
هم جلو ببريم، هم طراحی و هم بازطراحی و اينكه جمهوری اسالمی ايران هم 
تصميم بگيرد كه به رآكتور قبلی برگردد ديگر در قالب يك معما يا راز نيست. در 
سطح بين المللی هم مطرح شده و با توجه به امكاناتی كه ايران در رابطه با لوله های 

كالندريا در اختيار دارد اين راكتور قابل اجراست.

اروپایی ها وظایف شان را طبق برجام ادامه دهند
وی افزود: بنابراين آن ها نشان دهند كه صادق هستند و وظايف شان را طبق برجام 
ادامه دهند. بيشترين نگرانی اين بود كه راكتور قبلی پلوتونيوم توليد می كند اما اين 
تصميم زمانی گرفته شده بود كه توانايی توليد سوخت غنی شده نداشتيم اما آنچه 
مسلم است اين است كه ما در هر دو قسمت داريم تالش می كنيم تا كارها را به نحوی 
جلو ببريم و اگر تصميم گرفته شد كه فالن راكتور فعال باشد آن را انجام می دهيم.

سطح غنی سازی بر اساس نیاز کشور صورت می گیرد
وی ادامه داد: در ارتباط با افزايش 3.۶۷ درصدی غنی سازی سناريوهای مختلف 
را در نظر گرفتيم كه حتی از 3.۶۸ تا هر درصد ديگری می تواند وجود داشته باشد 
كه هر كدام از آن ها شرايطی دارد كه نيازهای كشور آن را تعيين می كند و نيازهای 
كشور هم به راحتی تا 2۰ درصد تعريف شده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
همچنين بيان كرد: آنچه مهم است اينكه براساس نياز فنی سناريوهای مختلف 
در اختيار مسئوالن نظام قرار گرفته و در پايان مهلت ۶۰ روزه اول تصميم گرفته 
می شــود كه چه اقدامی صورت دهند. اما در ارتباط با آب ســنگين ما بخشی از 
تعهدات مان را انجام می دهيم و با اين روندی كه جلو می رويم اورحال خوبی انجام 

گرفته و كارخانه آماده افزايش بيشتر از اين را دارد.

طی دو و نیم ماه آینده از سقف ۱۳۰ تن آب سنگین عبور می کنیم
وی ادامه داد: فكر می كنيم طی دو و نيم ماه آينده برای عرضه توليدات می توانيم 
تا 13۰ تن هم افزايش دهيم كه در اينجا باز نقض برجام هم نيســت. در برجام 
پذيرفتيم كه مــازاد 13۰ تن را به بازارهای بين المللــی عرضه كنيم و آنچه كه 
می گوئيم انجام نمی دهيم عرضه كردن توليدات به عنوان بخشــی از تعهدات 
خودمان اســت. اينكه فكر می كنند اگر ما توليداتمان را عرضه نكنيم و كســی 
خريداری نكند اتوماتيك وار تعطيل می شود، مثل همان چيزی كه ترامپ عنوان 
كرد آب سنگين ايران را كســی نخرد در حالی اين فقط در ذهن آن ها است. ما 

بازارهای خودمان را داريم، انواع محصوالت جديد را هم توليد می كنيم.
وی خاطر نشان كرد: در زمانی هم كه دور هم نيست هر چه آب سنگين توليد كنيم 
مصرف می كنيم و اگر هم نفروختيم به اين معنی نيست كه در همان ميدانی داريم 
بازی می كنيم كه مورد نظر آن ها است. همان طور كه می دانيم اين صنعت به خوبی 
پيشرفت می كند و ما در برنامه های خود بازديدهای ديگری را هم بايد برگزار كنيم. 
به عنوان مثال در سايت فوردو نيمی از ماشين ها آماده هستند و ما آزمايشگاه ملی 
مواد را هم ايجاد كرديم كه بيش از اين در كشور نداشتيم كه چنين آزمايشگاهی 

بتواند تشخيص مواد را به صورت استاندارد انجام دهد.
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آفت اكوسيستم استارت آپي چيست؟

از  منتورنماها  تا  دنياي  خوش آب  و  رنگ  استارت آپي
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