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ایران وجهان

ظریف:
 اینستکس مقدمه اجرای ۱۱ تعهد 

اروپاست 
وزیر امور خارجه گفت: اینستکس اگر عملیاتی 
شود مقدمه ای است بر اجرای 11 تعهد اروپا. به 
گزارش ایســنا، محمد جواد ظریف در حاشیه 
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: بعد از اینکه ترامپ از برجام خارج شــد، 
جلسه ای در ســطح وزرای سه کشور اروپایی و 
بعد از آن دو جلسه با وزرای اعضای باقی مانده 

برجام داشتیم.
وی ادامه داد: در جلسه سه کشور و در جلسات 
بعدی، 11 تعهــد را اعالم کردند که شــامل 
فروش نفت ایران، بازگشــت پول نفت ایران، 
سرمایه گذاری در ایران، حمل و نقل هوانوردی، 
کشتیرانی و… است. ظریف گفت: تعهدات به 
صورت رسمی اعالم شده است. اروپایی ها به این 
موارد متعهد شــدند. در هیچ کدام از این موارد 
اینستکس وجود ندارد یا ســاز و کار ویژه مالی 

وجود ندارد. آنچه که هست آن 11 تعهد است.
وی افزود: اینستکس اگر عملیاتی شود مقدمه ای 
است بر اجرای آن 11 تعهد؛ لذا اروپایی ها باید آن 

11 تعهد را انجام دهند.
ظریف سپس خاطر نشــان کرد: قبل از آن 11 
تعهد، در چارچوب خود برجام در ضمیمه دو، 
مواد یک تا سه صریح نوشته شده است اینکه اروپا 
اقدامی کرده و قانونی را لغو کرده کافی نیست و 

آثار لغو آن قانون را باید نشان دهد.
وی افزود: لذا ما با صراحت گفته ایم تا زمانی که 
اروپا به برجام متعهد باشد ما هم متعهد خواهیم 
بود اما همان طور که تعهداتش را انجام می دهد 
ما نیز متعهد خواهیم بود. وزیــر امور خارجه با 
بیان این که گام بعدی کاهش تعهدات برجامی 
جمهوری اسالمی ایران، عدم رعایت غنی سازی تا 
سقف ۳.۶۷ درصد است، خاطر نشان کرد: این که 
ما در گام بعدی در چه سطحی غنی سازی کنیم 
را خودمان و براساس نیازمان تعیین می کنیم.
ظریف در پاسخ به پرسشی درباره کاهش تعهدات 
برجامی ایران اظهار کرد: ما برنامه های جمهوری 
اســالمی ایران را اعالم کردیم و براساس آن هم 
عمل می کنیم و اروپایی ها هم باید بدانند تا زمانی 
که آنها به برجام متعهد باشند ما به برجام متعهد 
خواهیم بود. وی افزود: همچنین به همان شکل 
که اروپایی ها تعهداتشــان را عمل کنند ما نیز 

تعهداتمان را اجرا خواهیم کرد.

نوبخت:
 در مهار رشد تورم موفق بوده ایم

رئیس سازمان برنامه و بودجه از کاهش نرخ تورم از 
۳.۴ دهم درصد در ماه گذشته به ۸ دهم درصد در 

ماه جاری خبر داد.
به گزارش ایســنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه 
جلسه امروز هیأت دولت با اشاره به این که میزان 
افزایش حقوق بازنشســتگان کشوری و لشگری 
متناسب با حقوق شــاغلین به طور متوسط در 
حد ۲۰ دصد است اظهار کرد: عالوه بر آن ۵ هزار 
میلیارد تومان نیز برای اجرای همســان سازی 
حقوق این افــراد اختصاص داده ایــم که اکنون 

اجرایی می شود.
وی در ادامه بیــان کرد: در قانــون بودجه برای 
همسان سازی سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش 
بینی شده بود که سازمان برنامه و بودجه این اختیار 
را داشته باشد که تا جایی که می تواند برای افزایش 
این روش اقدام کند و ما این رقم را به ۵ هزار میلیارد 

تومان رساندیم.
نوبخت درباره ی شاخص های اقتصادی کشور بعد 
از اعمال تحریم های آمریــکا تصریح کرد: بعد از 
نوسان در بازار ارز که بیشتر هم جنبه روانی داشت، 
با کاهش ارزش پول ملی مواجه شدیم اما بعد از این 
که سیاست های نظام در حوزه ی سیاست خارجی 
مشخص شد در مسائلی مثل ارزش پول ملی، رشد 
اقتصادی و نرخ تورم به ثبات رســیدیم. هر چند 
هنوز وضعیت مطلوبی نداریم اما رشد تورم که در 
ماه گذشته ۳.۴ درصد بود اکنون به ۸ دهم درصد 

کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه در زمینه مهار تورم موفق بوده ایم، 
افزود: رشد اقتصادی گرچه منفی است اما اکنون 
وضعیت مناسب تر است. پیش بینی بانک جهانی 
و صندوق بین المللی پول این اســت که رشــد 
اقتصادی ایران مثبت شــود و ان شــاء اهلل به این 

سمت حرکت می کنیم.
وی در خصوص تأمین بودجه الزم برای پرداخت 
دیه برابر مرد و زن نیز گفت: ما معتقدیم این کار 
باید انجام شود. و منابع آن را هم تأمین می کنیم. 
ردیفی برای ایــن پرداختی وجــود دارد که ۴۳ 
میلیارد تومان است و اگر نیاز باشد باز هم بودجه را 

تأمین می کنیم.

اخبار

واردات  محدودیــت 
تجهیزات و ماشــین آالت 
مورد نیاز تولید، باعث توقف 
فعالیت برخــی از بنگاه ها 
و همچنین تولیــد کاال در 
برخی واحدها با ماشین آالت فرســوده شده است. 
موضوعی که هم کاهش بهره وری بنگاه را به دنبال 
دارد و هــم کیفیت کاالی داخلی بــرای صادرات را 
تهدید می کند. کارشناســان بر ایــن عقیده اند که 
تمرکز دولت و همچنیــن پارلمان بخش خصوصی 
باید بر ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز تولید باشد.

در همین راستا مسئوالن حوزه صنعت نیز بر ضرورت 
داخلی ســازی مواد اولیه مــورد نیــاز تولید تاکید 
کرده اند. اما اینکه این امر چگونه حاصل خواهد شد و 
در فرایند داخلی سازی باید به چه امری دقت داشت؟ 
جای سوال دارد. بر اساس آمارها بیش از ۵۰ درصد 
ماشین آالت در حوزه صنعت فرسوده است و البته این 
رقم در واحدهای مختلف صنعتی تفاوت دارد و بعضا 

تا ۸۰ درصد هم است.
به اعتقاد کارشناســان یکی از دالیل توقف توســعه 
برخی از صنایع، ماشــین آالت کهته و فرسوده است 
و عمده ترین دلیل این فرسودگی ناتوانی مالی تولید 

در واردات تجهیزات نو و مورد نیاز اســت. البته رشد 
هزینه های حاشیه ای برای برخی از تولیدکنندگان 
نیز مجالی برای تجهیز ماشــین آالت باقی نگذاشته 

است.
البته به منظور داخلی ســازی ماشــین آالت تولید، 
گام هایی نیز برداشته شــده که در سال گذشته نیز 
به نتیجه رســیده اســت. به گفته مدیرکل صنایع 

ماشین ســازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تولید داخلی برخی از تجهیزات و ماشــین 
آالت خطوط تولید در سال 9۷ افزایش ۶۰ درصدی 

داشته است. 
داخلی ســازی ماشــین آالت تولیــد بــه عقیــده 
کارشناســان نیاز به حمایت دولــت و اصالح برخی 

قوانین و مقررات دارد.

افزایش قیمت مسکن در حال 
حاضر مهم ترین دغدغه اقشار 
متقاضی مسکن و همچنین 
مستاجران است که عمدتا هم 
جزو اقشار ضعیف و متوسط 
جامعه هستند. برخی از مســئوالن این حوزه با توجه به 
رکود عمیقی که بر بازار مســکن وجود دارد و همچنین 
با توجه به کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی معامالت مســکن، 
پیش بینی می کنند که قیمت مسکن پایین بیاید و باالخره 
مالکان برای عرضه ملک خود ناگزیر از انجام این کار باشند. 
اما برخی از بررسی ها حاکی از این است که توقف معامالت 
و یا کاهش آن تا مادامی که بازارهای طال، خودرو، و دالر به 

هم ریخته باشد، میسر نیست.
رشد قیمت مسکن در حالی به بحرانی برای مردم تبدیل 
شده که مناطق جنوب شــهر و همچنین پایین را نیز در 
برگرفته اســت. هم اکنون میانگین قیمت در منطقه 1۰ 
به 9 میلیون و ۴۲1 هزار تومان رسیده است در حالی که 
خردادماه سال گذشته این رقم ۴ میلیون و ۲۳ هزار تومان 
بود. آمارهای بانک مرکزی نیز نشــان می دهد در فصل 
بهار1۳9۸، مجموعا ۲1هزارو۵۷۳ واحد مسکونی در شهر 
تهران معامله شده  و میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای 
مسکونی در معامالت این فصل به 1۲میلیون و ۴۰۰هزار 

تومان رسیده اســت. اگر چه این تعداد معامله ۴۵درصد 
نسبت به بهار ســال قبل کاهش دارد اما ازنظر میانگین 
قیمت با افزایش 1۰۷درصدی در پایتخت مواجه هستیم.

برخی از طرح هایی که مســئوالن این حوزه پیش بینی 
کرده اند، مثل طرح مســکن کارکنان دولتی و همچنین 
افزایش میزان وام مسکن در آرام کردن التهاب بازار موثر 
است اما چاره کار به اعتقاد کارشناسان مهار قیمت مسکن 
است که با هیچ کدام از طرح های پیشنهادی مسئوالن مهار 
نخواهد شد.در همین رابطه وزیر راه و شهرسازی گفت: باید 

ساالنه حداقل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط 
رو به پایین تهیه کنیم و این رقم تنها خروجی نرخ ازدواج ها 
است و باید آن را تأمین کنیم و در این راستا از تراکم پایین 
و متوسط استفاده می کنیم و به دنبال ایجاد شهرک های 
اقامتی با کیفیت و با معماری مناسب هستیم.بازار مسکن 
متأثر از داللی و سوداگری است که در این شرایط بحرانی، 

مردم باید احتیاط کنند و خرید نکنند تا شرایط آرام شود.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرســازی در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران دربــاره وضعیت بازار 

مسکن اظهار داشت: تالطمی که در بازار مسکن رخ داده، 
صرفاً مربوط به بخش مسکن نیســت بلکه سوداگری و 
داللی، یک آفت بزرگ است که به جان مملکت افتاده و به 
زندگی مردم آسیب زده که در همه بخش ها وجود دارد و 
بالطبع بازار مسکن هم تحت تأثیر آن قرار گرفته است. وی 
تأکید کرد: در این شرایط بحرانی و غیرواقعی، مردم باید 
احتیاط کرده و خرید نکنند و اجازه دهند که شرایط آرام 
شود و در یک وضعیت باثباتی قرار گیرد و سپس اقدام به 
خریداری مسکن کنند. وزیر راه و شهرسازی درباره کنترل 
سایت هایی که قیمت مسکن را درج می کنند، تصریح کرد: 
ما در این زمینه هماهنگی های الزم را با پلیس فتا انجام 
داده ایم و قرار است آنان این سایت ها را کنترل کنند چرا 
که چنین سایت هایی هیچ گونه مبنای کارشناسی ندارند 
و از بیرون کشور هدایت می شوند که شرایط هیجانی را 
در کشور به وجود آورند که مردم باید در چنین شرایطی، 
خویشــتن داری کنند و توجهی به این سایت ها نداشته 
باشند. اســالمی همچنین درباره افزایش وام  مسکن به 
زوج های جوان گفت: در شورای پول و اعتبار میزان وام به 
زوج های جوان را ۶۰ درصد افزایش پیدا کند. قرار است این 
وام ها در شهرستان ها از شصت میلیون به صد میلیون و در 
شهرهای بزرگ از هشتاد میلیون به صد و بیست میلیون 
افزایش پیدا کند.وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال فرضیه ای 
هستیم که اگر کسی توان پرداخت اقساط بیشتری را دارد 

وام بیشتری دریافت کند.

»کسب و کار« ضرورت داخلی سازی ماشین آالت مورد نیاز تولید را بررسی می کند

تولید  با  ماشین آالت  فرسوده

»کسب و کار«  تحوالت  بازار  مسکن  را   بررسی  می کند

رایزنی  برای  افزایش  وام  مسکن

روحانی خطاب به آمریکا:
در ۱6 تیرماه سطح غنی سازی ایران  

دیگر 3.67 نخواهد بود
حسن روحانی رییس جمهور در جلسه هیات دولت 
خطاب به رییس جمهور آمریکا گفت: آتش بازی 
را در منطقه را شما روشــن کردید. او همچنین به 
خطاب به آمریکا تاکید کرد که به تعهدات برجامي 
خود باز گردید. حســن روحانی رئیس جمهور در 
جلسه امروز هیئت دولت طی سخنانی خطاب به 
آمریکایی ها گفت: در این منطقه یکسال است که 
آتش و آتش بازی را آغاز کردید، شما که می گویید 
بازی با آتش خطرناک اســت چرا آتش را روشن 
کردید؟ خاموش کردن آن دست شماست. روحانی 
ادامــه داد: به تعهــدات خود و مصوبات شــورای 
امنیت سازمان ملل برگردید. البته اگر بازنگردید 
ما همانطور کــه اعالم کردیــم و در نامه هم برای 
شما نوشتیم رأس ۶۰ روز اقدامات بعدی را انجام 
می دهیم. وی گفت: اینستکس در صورتی می تواند 

تا حدی قابل قبول باشد که پولی درکار باشد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شما سازوکاری بدون 
پول دارید؛ این چه خاصیتی دارد؟ مثل اینکه بانکی 
است اما پولی در آن نیست و فقط اسمش بانک است. 
حاال این را که اسمش را هم شــما بانک نگذاشتید و 
گفتید که یک صندوق است. همین را هم اگر پول نفت 
را در آن بگذارید و نفت ما را بخرید و فعال شود، هرچند 
باز هم آنچه تاکنون اقدام کردید ایراد دارد ولی می شود 
از آن صرف نظر کرد. روحانی تصریح کرد: اینستکس 
توخالی به درد ما نمی خورد. اینستکس االن به قول 
علما اجوف است و تو خالی است و چیزی در آن نیست. 

پرداخت تسهیالت اعتباری از سوی بانک 
توسعه تعاون به خسارت دیدگان سیل

حجت اهلل مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک 
توسعه تعاون : بانک توسعه تعاون آماده پرداخت تسهیالت 
اعتباری به خسارت دیدگان  ناشی از حادثه سیل می باشد. 
حجت اهلل مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک 
توسعه تعاون با بیان اینکه این بانک در آغازین روزهای 
وقوع حادثه بی سابقه سیل اخیر کشور که منجر به صدمات 
و خسارات مالی به هموطنان عزیز گردیده ، برابر تکالیف 
و وظایف حرفه ای و مســئولیت اجتماعی اقدام به اعالم 
آمادگی برای کمک و پرداخت تسهیالت اعتباری نموده 
است گفت:  برابر این اعالم آمادگی و تعهدات ناشی از آن، 
بانک توسعه تعاون موضوع را با جدیت پیگری و عالوه بر 
برگزاری جلسات با سازمان ها و دستگاههای ذیربط، با 
کلیه ســازمان ها و نهادهای مسئول مکاتبه تا در همین 
راستا سازمان ها نسبت به معرفی هموطنان و عزیزان واجد 
شرایط آسیب دیده از حادثه سیل جهت دریافت وام قرض 

الحسنه به بانک توسعه تعاون اقدام نمایند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد
دعــوت از صادرکنندگان به 
استفاده از خدمات و تسهیالت 

بانک توسعه صادرات ایران
دکتر صالح آبادی گفت: بانک توسعه صادرات به 
عنوان بانک حامی صادرکننــدگان، تالش دارد 
در سال رونق تولید نهایت توان خود را برای ارائه 
تســهیالت و خدمات بانک به جامعــه صادراتی 
اســتان به کار ببندد لذا از همــه صادرکنندگان 
دعوت می کنیم از خدمات و تسهیالت این بانک 
استفاده کنند. به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز 
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران در ادامه 
سفرهای استانی خود، به منظور تعمیق روابط بانک 

با صادرکنندگان، با استاندار سمنان دیدار کرد.

معاون شعب و بازاریابی بانک صادرات ایران:
بانک صادرات ایران تاکنون ٨٥ میلیارد 
ریال وام قرض الحسنه به آسیب دیدگان 

از سیل پرداخت کرده است
معاون شعب و بازاریابی بانک صادرات ایران از پرداخت ۸۵ 
میلیارد ریال وام به سیل زدگان سیل سال جاری خبر داد 
و گفت: تمامی درخواست های دریافت وام قرض الحسنه 
حوادث غیرمترقبه از این بانک به ویژه تسهیالت سیل 
فروردین 9۸ پاســخ داده خواهد شد و با تکمیل هزار و 
۳1۲ پرونده، کار پرداخت این تســهیالت در روزهای 

آینده سرعت بیشتری به خود  خواهد گرفت.

بانک آینده به عنوان بانک برتر 
ایران انتخاب شد

مؤسسه یورومانی، بانک آینده را به عنوان » بانک 
برتر ایران )Iran`s Best Bank ( «  برای سال 
۲۰19 میالدی، انتخاب و معرفی کرد.  بانک آینده 
در ســال ۲۰1۸ میالدی نیز به عنوان »بانک برتر ایران 
« و در ســال ۲۰1۷ به عنوان » بانک برتر تحول ساز در 

خاورمیانه« توسط یورومانی انتخاب شده بود.

خبر

بانک ها
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وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه سایپا برای تحویل 
1۲ هزار خــودرو از کف پارکینگ خبــر داد و گفت: 
وضعیت فعلی خودرو در شأن ملت ایران نیست، برای 
صنعت خودرو طرح ساماندهی و برنامه دو ساله در نظر 
گرفتیم و با واگذاری خودروسازی به اهلش این صنعت 

را در دو سال آینده اصالح خواهیم کرد.
رحمانی با بیان اینکه صنعت خودرو مانند هر بخشی 
دیگر مشکالتی دارد، تصریح کرد: وضعیت فعلی خودرو 
در شأن ملت ایران نیست، اما نباید صنعت خودروسازی 

را تعطیل کرد.
وی افزود: دولت از صنعت خودرو حمایت ویژه ای ندارد. 
ما وظیفه داریم از همه صنایع حمایت کنیم تا تولید، 
رونق بگیرد. از طرف دیگر طرح ساماندهی خودرو در 
حال انجام و هدف این است که از وضع موجود به وضعی 
برسیم که در شأن ملت ایران باشد که این موضوع به 

زمان نیاز دارد.
رحمانی با اشاره به تفاوت دو قیمت تمام شده خودرو 
یا قیمت محاسباتی و قیمت بازار، تصریح کرد: در حال 
حاضر به علت نوسانات حوزه کالن اقتصادی مانند ارز 
و جنبه های روانی بازار، در این بازار تقاضای زیادی به 
صورت کاذب ایجاد شده که برای حفظ ارزش پول است.
به گفته وی از ابتدای امســال تا کنون شش میلیون 
تقاضای خرید خودرو داشتیم، اما کل تولید خودرو، در 

سال، یک میلیون دستگاه است.
این مقام مسئول در ادامه در پاســخ به سوال مجری 
درباره نتایج قیمت گــذاری خودرو بر مبنای ۵ درصد 
زیر حاشیه بازار گفت: خودرو از آبان تا اسفند پارسال 
تاکنون ۵ تا 1۵ درصد کاهش قیمت داشت و از اسفند 
پارسال با موج دوم افزایش قیمت مواجه شدیم اما در 

حال حاضر این روند کاهشی شده است.
رحمانی همچنین کاهش سود ســپرده های بانکی از 
اسفند پارسال را یکی از عوامل افزایش قیمت در موج 
دوم دانست و گفت که در حال حاضر به علت کنترل نرخ 

ارز، قیمت ها کاهشی شده است.
وزیر صمت با اشاره به وابســتگی ارزی 1۶۶۰ دالری 
پراید، تصریح کرد: داخلی ســازی این قطعات را آغاز 
کردیم. هر چقدر ارزبری قطعات کمتر شود تأثیر نرخ ارز 

بر قیمت خودرو کمتر می شود.
وی با بیان اینکه ساخت داخل و اصالح ساختار را جدی 
گرفتیم و از خودرو ســاز خواستیم اموال غیر تولیدی 
نداشته باشــند، اظهار کرد: هر کدام از خودرو سازان 
بزرگ مکلف شدند اموال غیر تولیدی خود را بفروشند 
و از این طریق حداقل 1,۰۰۰ میلیارد تومان از نقدینگی 

مورد نیاز خود را تأمین کنند. رحمانی در ادامه در پاسخ 
به اینکه برنامه وزارتخانه برای 1۸۰ تا ۲۰۰ هزار خودرو 
که به دلیل نبود قطعات مورد نیــاز کف پارکینگ ها 
مانده چیســت؟ گفت: میانگین تولید روزانه خودرو، 
۴۰۰۰ دستگاه است و اگر همین تعداد 1۰ روز در کف 
پارکینگ بماند تعداد خودروهای پارکینگ به ۴۰ هزارتا 

می رسد؛ بنابراین این یک مسئله معمول است.
وی افزود: تحریم ها باعث شده بود که برای تأمین برخی 
قطعات مشکالتی ایجاد شــود، اما این مشکل اکنون 
برطرف شده و سایپا و ایران خودرو در حال حاضر که 
تولید می کنند، همزمان خودروهای کف پارکینگ را نیز 
کامل می کنند؛ به طوری که این دو خودرو ساز تاکنون 
1۸ هزار خودرو را از کف پارکینگ تحویل دادند و سایپا 
امروز اعالم کرد که از هفته آینده برای تحویل 1۲ هزار 

خودروی دیگر از کف پارکینگ برنامه دارد.
همیشه تعدادی خودرو در پارکینگ های خودروسازان 
موجود است و اکنون هم به علت تحریم و کمبود برخی 
قطعات، تعدادی خودرو در پارکینگ ها موجود می باشد 

که مشکل آن در حال حل شدن است.
وی بــا بیان اینکــه همزمان بــا تولیــد خودروهای 

پارکینــگ تحویــل مشــتریان می شــود، اظهــار 
کــرد: در پــی آن هســتیم کــه کیفیــت و تنوع و 
 تیــراژ خــودرو، اصالح شــود و بــه شــرایط عادی 

برسیم.
به گفته این مقام مســئول در حال حاضر قیمت تمام 
شده پراید 111 حدود ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومان و قیمت 

بازاری آن حدود ۵۰ تا ۵1 میلیون تومان است.
رحمانی با بیان اینکه شــاه بیت سیاســت ما در سال 
گذشته حفظ وضع موجود تولید بود اما امسال عالوه 
بر آن، نهضت ساخت داخل است، گفت: برای صنعت 
خودرو طرح ساماندهی و برنامه دو ساله در نظر گرفتیم 
و با واگذاری خودرو سازی به اهلش این صنعت را در دو 

سال آینده اصالح خواهیم کرد.
وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه نرخ رشد صنعت تا پایان 
امسال می تواند مثبت شود، تصریح کرد: سال گذشته 
نرخ رشــد صنعت، منفی بود که این به معنی کاهش 

حجم تولید است.
وی افزود: ســال گذشــته ۲۴ هزار و ۴1۴ مورد برای 
کارهای صنعتی جواز گرفتند که در مقایســه با سال 
پیش از آن 1۶.۸ درصد افزایش و از نظر اشــتغال هم 
1۵.۵ درصد افزایش داشته است. پروانه بهره برداری نیز 
در سال 1۳9۷ نسبت به سال 1۳9۶ حدود هفت درصد 

افزایش داشت و در اشتغالزایی ۲.۲ درصد مثبت بود.

رحمانی: 

شش میلیون تقاضای خرید خودرو  داشتیم

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به ۴میلیون و ۵۵۵ هزار تومان رسید
 قیمت سکه طرح جدید، در جریان معامالت چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ معامالت بازار تهران به ۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ 

میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، نیمه سکه ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۸۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۲۵ 
دالر و ۳۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۳۱ هزا و ۴۵۸ تومان است.

رقابت تولیدکنندگان در ساخت ماشین آالت
حبیب ا... ترشیزیان، رئیس سازمان 

نظام مهندسی خراسان رضوی
داخلی سازی ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز 
در برخی از واحدهای تولیدی شروع شده و نتایج 
خوبی را نیز به همراه داشته است. به طوری که این 
تجهیزات گاها با نمونه خارجی نیز رقابت می کند. 
برای مثال در زمینه فوالد که به طور مستقیم در 
جریان آن قرار داریم و قطعات کنستانتره و سنگ 
آهن خوب عمل شده است و حتی کارخانه هایی که 
با تکنولوژی ایرانی فعالیت دارند، از نظر کیفیت با 
ماشین آالت خارجی رقابت می کنند . تالش دولت 
و مسئوالن در این عرصه، باید تعمیم تکنولوژی 
و داخلی ســازی به بخش های مختلف صنعتی 
و تولیدی باشــد. به این منظور نه تنها الزم است 
قوانین مزاحم از سر راه تولید برداشته شود، بلکه 
الزم است تسهیالت کافی به تولید به منظور تامین 
مالی پرداخت شود. بدون حمایت از تولید داخلی 
نمی توان به داخلی سازی رســید. ماشین آالت 
تقریبا مهم ترین رکن تولید است که باید برای آن 
و داخلی سازی آن هزینه کرد. ظرفیت و پتانسیل 
داخلی آن نیز موجود است. با توجه به تجربه ای که 
تولیدکنندگان در این عرصه ها دارند، حمایت های 
دولت می تواند این مسئله را به مرحله عملیاتی 
برساند. هر چند در حال حاضر برخی از بنگاه های 
با بازدهی باال در ساخت ماشین آالت با همدیگر 
رقابت می کنند و در شرایط کنونی از پس مشکالت 
خود بر آمده اند. در مقابل اما بنگاه های کم بازده با 
ماشین آالت فرسوده فعالیت دارند و این مسئله 

در بلندمدت خطر تعطیلی بنگاه را به همراه دارد.

کاهش قیمت مسکن با  افزایش تولید
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک

بهترین روش کنترل قیمت مسکن افزایش تولید مسکن است. این مسئله مهم ترین و اصلی ترین روش برای کاهش قیمت مسکن است. در حال حاضر با توجه به تقاضای میلیونی مسکن ۷۰۰ و یا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی کم داریم. بنابراین 
بهترین راه کاهش قیمت مسکن، افزایش تولید است.  راهکار بعدی این است که سیاست های پولی و بانکی را اصالح کنیم. چهار سال است که الیحه اصالح سیاست های پولی  بانکی در مجلس باقی مانده و هنوز اصالح نشده است. تا زمانی 
که  این اصالح صورت نگیرد، بنگاه داری بانک ها که مانعی سد راه کاهش قیمت مسکن است، ادامه دارد. نکته موثر دیگر در کنترل قیمت مسکن عرضه زمین ارزان است که ۷۰ تا 9۰ درصد قیمت مسکن را تشکیل می دهد. الزمه این امر 
تشکیل ستاد مدیریت زمین توسط دولت است. دستگاه هایی مثل وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی، شهرداری ها، ستاد فرمان امام و... باید با یک حرکت هماهنگ زمین هایی که قابلیت ساخت و ساز دارد را در اختیار تولیدکنندگان 
قرار دهند.  برای کاهش قیمت اجاره نیز باید به مستاجران تسهیالت بانکی داده شود. برخالف تصور موجود عدم ارائه تسهیالت بانکی موجب کنترل قیمت مسکن نمی شود، بلکه راهکار کوتاه مدتی است تا اینکه مستاجران خود را با شرایط 
مطابقت دهند. برنامه بعدی تولید مسکن استیجاری است. ما شاهد رشد قیمت محسوس مسکن از سال گذشته هستیم که از 1۰۰ درصد هم عبور کرده است. پیش بینی ما این است که با توجه به رکود سه ماهه اول و با رکود عمیق تورمی 
و کاهش محسوس معامالت که در عمق رکود تاثیرگذار بوده، شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم. بنابراین قیمت مسکن تا پایان تابستان افزایش قمیت نخواهد داشت و تا پایان شهریور در رابطه با واحدهای 1۴۰ متر افت قیمت هم داریم. 

در صورتی که بازارها آرام باشد، در اوایل پاییز یعنی نیمه سال قیمت مسکن کوچک تر از 1۴۰ متر نیز با افت قیمت روبه رو خواهد شد.



3 اقتصاد
ایران
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صــادرات  موضــوع 
محصوالت شــرکت های 
دانــش بنیــان بــه دلیل 
اهمیت بســیاری که دارد 
همواره مــورد توجه قرار 
گرفته اســت. محصــوالت و خدمات تولید شــده 
توسط این شرکت ها اگر بر اســاس شناسایی نیاز 
بازارها باشد به طور حتم کمک بسیاری به ارزآوری 
و رشد اقتصادی کشــور خواهد کرد. در این راستا 
طی سه سال اخیر و با حمایت های مادی و معنوی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری چندین 
واسط صادراتی با استفاده از توان بخش خصوصی 
ایجاد شده که شرکت های دانش بنیان می توانند با 
مراجعه به این واسط ها شانس و مسیر ورود خود به 
بازارهای جهانی را تسهیل و تسریع کنند. در همین 
رابطه مدیرکل دفتر توسعه کسب وکار بین المللی 
معاونت علمی و فنــاوری گفت: یکــی از اقدامات 
 مهم مرکز در ســال گذشــته برای توسعه فعالیت 
شرکت های دانش بنیان در دیگر کشورها، افزایش 
تعداد واســط های صادراتی بود. روح اهلل استیری 
درباره اقدامات سال گذشــته این مرکز، بیان کرد: 
توسعه سبد حمایتی یکی از اقدامات معاونت علمی 

و فناوری در ســال گذشته محســوب می شود. به 
نحوی که حمایت از شــرکت های خــاق در کنار 

حمایت از شرکت های دانش بنیان آغاز شد.
مدیرکل دفتر توســعه کســب وکار مرکز تعامات 
بین المللی علم و فنــاوری معاونت علمی و فناوری 
ادامه داد: در همین راســتا، حدود ۳۵۰ شــرکت 
خاق ســال گذشــته تحت حمایت برای دریافت 

خدمات از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
 قرار گرفتند و توســعه کســب و کار شرکت های 
دانش بنیان با شرکت های خاق به این مرکز سپرده 
شد. استیری بیان کرد: البته برای توسعه کسب و کار 
بین المللی شرکت های دانش بنیان و خاق، اقدام 
به انعقاد قرارداد با واسط های صادراتی کرده ایم. در 
ادامه همین برنامه، سال گذشته با این واسط ها در 

کشورهای ترکیه و کنیا قرارداد امضا شد. همچنین 
انعقاد قــرارداد با یک شــرکت مدیریت صادرات و 
واردات در حوزه نرم افزار با تمرکز بر کشور آلمان و 
یک شرکت دیگر در حوزه فروش تجهیزات پزشکی 
و دارو در منطقه آسیای میانه با محوریت روسیه نیز 

از اقدامات دیگر در این راستا است.
وی در ادامه گفــت: امیدواریم این شــرکت های 
مدیریــت صــادرات و واردات بتوانند کمک خوبی 
 برای توســعه فعالیت های بین المللی شرکت های 
دانــش بنیان و خــاق ارائه کنند. اســتیری بیان 
کرد: در حال حاضر در کشــورهای گرجســتان، 
قرقیزستان، ترکیه، کنیا، مالزی، آذربایجان، چین، 
عمان و انگلستان کارگزار صادراتی فعال داریم. به 
 گفته استیری، در حال حاضر شرایط برای صادرات 
شرکت ها دشوار شــده اســت اما به دلیل فاصله 
بین ارزش دالر و ریال، شــرکت ها تمایل بیشتری 
به صــادرات دارند و جذابیت هــای صادراتی برای 
آنها افزایش یافته اســت. وی افزود: مرکز تعامات 
بین المللی علم و فنــاوری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری با هدف کمک به شــرکت های 
دانش بنیان و خاق برای توســعه کسب و کارهای 
بین المللی، اقدام به افزایش ســقف حمایتی خود 
کرده است. صندوق نوآوری و شکوفایی نیز مبلغ ۵۰ 
 میلیارد تومان برای کمک به توانمندسازی داخلی و 

بین المللی شرکت ها اختصاص داده است.

وجود رانت و فساد در بازار کاغذ 
محرز است و دولت ارزی را برای 
کاغذ هزینه کرد که هیچ کاغذی 
در قبال آن وارد کشــور نشد. 
متاسفانه با اینکه ارز زیادی به 
واردات کاغذ اختصاص یافت اما چیزی دستگیر حوزه کاغذ 
نشد در حالی که بسیاری از مشکات قابل حل بود. در حال 
حاضر فساد در بازار کاغذ محرز است و اینکه برخی، علت های 
دیگری برای آن می تراشند مهم نیست چراکه رانت در بازار 
کاغذ به هر دلیل که باشد باید از بین برود. سیاست های اشتباه 
حدود دو سال است کشور را با مشکات کمبود کاغذ درگیر 
کرده و اکنون یک عده دالیلی برای موجه نشــان دادن آن 
می تراشند بهانه ای بیش نیست و باید اینگونه مسائل با ادله 
مطرح شود تا مراکز نظارتی بدون اغماض کار نظارت خود را 

انجام دهند. در همین رابطه دبیر سندیکای تولیدکنندگان 
کاغذ و مقوا با بیان اینکه علیرغم ارز مناسبی که به واردات 
کاغذ تخصیص داده شده، اما همچنان بازار متاطم است، 
گفت: وزارتخانه های ارشاد و صمت با هم هماهنگ نیستند. 
ابوالفضل روغنی گلپایگانی با اشاره به ناهماهنگی هایی که از 
سوی دو وزارتخانه متولی تنظیم بازار کاغذ به چشم می خورد، 
گفت: اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گشایش هایی 
را در حوزه تخصیص ارز بــه واردات کاغذ صورت داده، ولی 
مشکل اصلی این اســت که دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد 
اسامی و صنعت، معدن و تجارت در این حوزه مدام با هم در 
کشمکش هستند؛ چراکه به نظر می رسد باید یک وزارتخانه، 
متولی کار باشــد نه اینکه دو وزارتخانه دخیل شوند و در 

نهایت، هیچ یک نیز پاسخگو نباشند.
دبیر ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا افزود: به نظر 
می رسد اگر فقط یک وزارتخانه متولی امر تنظیم بازار کاغذ 
باشد و از صفر تا صد آن را بررسی کرده و پاسخگوی آن شود، 
بازار کاغذ سامان می گیرد؛ این در حالی است که منابعی که 

تخصیص داده شده اگرچه مناســب است ولی موضوع بد 
مدیریت می شود. وی تصریح کرد: اوالً این دو وزارتخانه باید 
توافقی با هم داشته باشند و صفر تا صد کار را به یک وزارتخانه 
بسپارند؛ اما نظر فعاالن حوزه بازار کاغذ این است که وزارت 
صمت می تواند متولی بهتری برای تنظیم بازار کاغذ باشد؛ 
نکته دوم این اســت که چون واردکننــده و صادرکننده و 
صاحیت آنها را فقط وزارت صمت می شناسد و االن لیست 
افراد را هم معموالً وزارت ارشاد تائید کرده و تخصیص سهمیه 
را انجام می دهد، کار به صورت یله و رها پیش می رود؛ ضمن 
اینکه نظارت و کنترل دقیقی نیز وجود ندارد و این بر ضعف 

بازار اضافه می کند.
روغنی تاکید کرد: منابع تخصیص داده شده برای واردات 
کاغذ، منابع مناسبی بوده و نسبتاً ارز خوبی تامین شده است 
و در حال حاضر نیز به نظر می رسد که خیلی نباید مشکل 
کاغذ در بازار وجود داشته باشد؛ اما دلیل باال بودن قیمت، 
نداشتن تدبیر مناسب اســت. وی خاطرنشان کرد: یکی از 
دالیل اصلی بر هم ریختگی بازار کاغذ، حضور دالر ۴۲۰۰ 

تومانی در این بازار است؛ به این معنا که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نباشــد، بازار روند طبیعی و عادی خود را در پیش خواهد 
گرفت. تا به امروز که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ داده شــده 
 است، کاغذهای وارداتی سر سفره ناشران و روزنامه نگاران 

نیامده است.
روغنی گلپایگانی معتقد است که دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را در واردات کاغذ به ارز نیمایی تغییر دهد؛ البته ممکن است 
به طور طبیعی اندکی قیمت باالتر رود، ولی فراوانی کاغذ 
در بازار منجر به کاهش عطش خواهد شــد و وهمین امر 
رانت جویان را به سمت خروج از این بازار پیش خواهد برد 
و در نتیجه آن، قیمت باز متعادل تر می شود. این در حالی 
اســت که اکنون کاغذ با دالر ۴۲۰۰ تومانی به نام ناشران و 
خبرنگاران و به کام دالالن تمام می شود. وی گفت: سندیکای 
تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، بارها و بارها در این زمینه با دولت 
صحبت کرده و نظرات خود را مبنی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی و 
لزوم حذف آن ارایه داده است، اما دولت گوش شنوایی ندارد 

و همچنان اجرای این سیاست اشتباه را ادامه می دهد.

فاصله بین ارزش دالر و ریال، تمایل شركت ها را برای صادرات افزایش داده است

توسعه  بازار  دانش بنیان ها  با  کارگزاران  صادراتی

وزارتخانه های ارشاد و صمت با هم هماهنگ نیستند

موازی کاری  در بازار کاغذ

اختصاص بدون برنامه ارز 4200 تومانی به کاغذ
حمید گرمابی، نماینده مجلس

هنگامی که صحبت از اختصاص ارز دولتی به برخی کاالها شد نباید کاغذ در فهرست این کاالها قرار می گرفت. تصمیمات اشتباه و بی برنامگی در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاغذ، بازار این کاال را به هرج و مرج انداخت. عواقب این تصمیم هنوز 
هم در بازار کاغذ دیده می شود و کنترل آن برای دو  وزراتخانه متولی این امر سخت شده است. باید در راستای تصمیم گیری های وزارت صنعت به عنوان متولی واردات و وزارت ارشاد به عنوان متولی توزیع، توازن برقرار شود. در حال حاضر اگرچه واردات 
کاغذ با ارز دولتی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما توزیع آن در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد است و اینکه این توزیع بر اساس چه معیار ها و شاخص هایی صورت می گیرد مشخص نیست. باید شفاف سازی هایی در این زمینه وجود داشته 

باشد و هماهنگی مابین این دو وزارتخانه در راستای آرامش بازار کاغذ بیشتر شود. 
اینکه با یک تصمیم بدون کارشناسی ارز دولتی را به عده ای واگذار کردند که مشخص نبود در بازار کاغذ فعالیتی دارند یا خیر، موجب شد تا عده ای با اینکه سال گذشته ارز دولتی برای واردات کاغذ دریافت کردند اما کاغذ ها را به نرخ آزاد و بر اساس نوسانات 
بازار ارز وارد بازار کردند و به فروش رساندند. اینکه امروز شاهد خرید و فروش حواله های کاغذ و کمبود و گرانی این کاال هستیم همه تبعات بی برنامگی در اختصاص ارز دولتی به کاغذ است. به عاوه این تصمیمات عجوالنه منجر به فضا دادن به دالالن و 
واسطه ها برای فعالیت در بازار کاغذ شد و درآمدهای کانی را روانه جیب این افراد کرد. دالالن با آزاد بودن فضا و نبود نظارت و کنترل توانستند تنش های قیمتی در بازار ایجاد کنند و هر روز تعیین کننده قیمت ها دالالن بوده اند. بنابراین الزم است دو 

وزراتخانه متولی با همسویی و همکاری چاره ای برای بازار کاغذ بیندیشند چراکه بدون تردید این نابسامانی در بازار کاغذ بر موضوع های مختلف در حوزه مطبوعات و چاپ و نشر از جمله موضوع اشتغال تاثیر گذار خواهد بود.       

ایجاد نمایندگی برای شرکت های ایرانی
محمد صاحبکار، رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان دارای ماهیت غیرقابل مقایسه ای در تولید کاال و خدمات دارند که به همین دلیل باید در حمایت از آنها برای توسعه و صادرات اهمیت ویژه ای قائل شد. در بدو تاسیس و راه اندازی این شرکت ها باید توجه داشت 
که محصول و کاالیی که قصد تولید آن وجود دارد نیاز بازار باشد و ایده بر اساس نیاز بازار شکل گرفته باشد. همچنین باید به بازارهای صادراتی محصول و خدمت  در دست تولید نیز توجه داشت چراکه ارزآوری به دلیل ماهیت متفاوت 
این شرکت ها دارای اهمیت است. در همین راستا در طول چند سال گذشته حمایت از شرکت های دانش بنیان، به عنوان یک برنامه ویژه با همکاری دستگاه ها اجرا شده است. برای اینکه یک شرکت بتواند کار صادرات را انجام دهد، 
 باید توانمندی های داخلی خودش را به حد استاندارد رسانده باشد تا بتواند یک محصول با کیفیت را به بازار جهت رقابت در عرصه بین الملل ارائه دهد؛ بنابراین قدم نخست در تقویت صادرات، تقویت توانمندی های داخلی، نوآوری ها، 

طراحی های جدید و کاهش قیمت تمام شده است.
از طرفی دیگر بازاریابی را  در سطح بین المللی انجام دهد و این نکته بسیار مهمی است زیرا در داخل کشور شرکت های خوبی داریم که محصوالت خوبی را ارائه می دهند اما چون بازاریابی نکرده اند، صادرات نیز نداشته اند. به همین منظور 
وجود واسطه های صادراتی اهمیت بسیاری دارد. در این راستا در مدت اخیر اقدامات خوبی برای توسعه بازار دانش بنیان ها صورت گرفته و کارگزاران صادراتی معرفی شده اند. همچنین در طول چند سال گذشته برای توسعه صادرات 
شرکت های دانش بنیان، اقداماتی انجام شده است. به عنوان مثال به شرکت ها کمک شد تا در نمایشگاه های خارج از کشور شرکت کنند و همچنین ایجاد نمایندگی برای شرکت های ایرانی و ارائه مشاوره ها از جمله این کمک ها و اقدامات 

برای شرکت های دانش بنیان است.
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ســازمان نظام صنفی رایانه ای از کســب وکارهای 
اینترنتی و اســتارت آپ ها دعوت کرده تا مستندات 
مربوط به خسارات های وارده از محل سیم کارت ها 
یا حســاب های بانکی فاقد هویت واقعی، یا اجبار به 
پذیرش توافق های غیرواقعی از طرف سازمان امور 
مالیاتی کشور را جهت احقاق حقوق خود برای این 

سازمان ارسال کنند.
ســازمان نظام صنفی رایانه ای با همکاری معاونت 
فضای مجازی دادستانی کل کشــور در نظر دارد تا 
از کسب وکارهای فضای مجازی کشــور در مقابل 
خاءهای موجــود در قوانین و مقــررات مرتبط با 
احراز هویت و هم چنین عدم اجرای مناسب برخی 
قوانین جرایم رایانه ای حمایت کند. در این راســتا 
از کســب وکارهای ایــن حوزه دعوت کرده اســت 
مستندات رسمی چالش های قانونی اخیری که با آن 
مواجه شده اند را برای این سازمان ارسال کنند. موارد 
دریافتی تجمیع شده و برای شناسایی، پیگیری و رفع 
به دادستانی کل کشور ارجاع داده خواهند شد. در حال 
حاضر نقشه راهی برای استقرار یک سیستم یکپارچه 
احراز هویت حاکمیتی وجود نداشــته و مشــاهده 
می شود که برخی نهادهای حاکمیتی، دولتی و نظارتی 

به دنبال آن هستند تا با استفاده از خاءهای قانونی 
موجود، این وظیفه را بر عهده کسب وکارها قرار دهند؛ 
در حالی که هنوز ابزاری برای این کار در اختیار آن ها 
قرار داده نشده است. در نتیجه همین اتفاق، مشاهده 
شده است که برخی از مشــتریان کسب وکارهای 
اینترنتی به سیم کارت ها یا حساب های بانکی بدون 
هویت و یا شــماره کارت های بانکی سرقت شــده 
دسترسی داشته و با دریافت خدمات از کسب وکارها، 

آنها را با مشکات جدی مواجه کرده اند.
در بسیاری از مواقع کسب وکار تعهدات قانونی خود 
را در قبال این شرایط به درستی انجام داده و هویت 
مشــتری خود را از طریق اعتبارسنجی سیم کارت 
یا شماره حســاب بانکی احراز می کند، با این وجود 
تعهداتی فراقانونی از وی درخواست شده و به دلیل 
عدم امکان انجام، دچار مشــکات قضائی و قانونی 
می شــود.همچنین گزارش های دریافتی سازمان 
حاکی از آن است که برخی از کسب وکارهای فعال 
در فضای مجازی با مشکاتی از سوی سازمان امور 
مالیاتی کشور روبه رو هستند. در این موارد، اظهارنامه 
مالیاتی کسب وکار پذیرفته نشده و ملزم به پذیرش 

توافقی غیرعادالنه می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی گفت: در 
ذیل دو طرح می خواهیم خرید و فروش گوشی های اپل 
را ممنوع، و مشاور امنیت ملی کاخ سفید و ترامپ را به 
عنوان تروریست معرفی کنیم. احمد امیرآبادی فراهانی 
در نشست خبری رونمایی از طرح های ۱۰ گانه مقابله 
با تهدیدات آمریکا در بندرعباس ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدای ایرباس اظهار داشت: پاسداران انقاب 
اسامی در ساقط کردن پهباد جاسوسی آمریکا ثابت 
کردند که اگر اراده کنند هم می توانند در آسمان پهباد 

آمریکا را ساقط کنند و هم آن را به زمین بنشانند. 
وی با اشــاره با طرح های ده گانه ی مجلس شــورای 
اســامی بر علیه آمریکا افزود: ۲ طرح دیگر هم آماده 
شده که یکی از آن ها، تحریم گوشی های موبایل آیفون 
شرکت اپل اســت. عضو هیئت رئیســه مجلس ابراز 
داشــت: ســاالنه حدود یک میلیارد دالر ایرانی ها از 
اپل خریداری می کنند که ما بــرای جلوگیری از آن 

ریجستری این گوشی ها را ممنوع می کنیم. امیرآبادی 
تاکید کرد: باید تاش کنیم حتی بــه اندازه یک دالر 
هم که شــده به آمریکا ضربه بزنیم. وی ابراز داشت : 
طرح دوم؛ بحث اعام مشــاور امنیت ملی کاخ سفید 
و ترامپ به عنوان تروریســت اســت که بررسی این 
 طرح شروع شده و به عنوان قانون در مجلس تصویب 

خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: تروریست 
اعام شدن مقامات آمریکایی توســط ایران حداقل 
می تواند برای رفت و آمد آن ها در کشورهای اسامی 
مشکل ایجاد کند. امیرآبادی تاکید کرد: طرح ممنوعیت 
خرید و فروش گوشی های اپل اعام وصول شده و طرح 
دوم حاضر است تا بعد از تعطیات مجلس اعام وصول 
شود. وی همچنین از تدوین یک طرح دیگر در حمایت 
از تولید ملی و کاالی ایرانی در برابر اقدامات خصمانه 

آمریکا خبر داد که قرار است در ۲۰ ماده ارائه شود.

رئیس ســتاد مرکزی مبــارزه با قاچــاق کاال 
و ارز از شناســایی ۶ میلیون شــماره حســاب 
بانکی فعال در پولشــویی و قاچــاق خبر داد و 
 گفت: از این تعداد، ۵ میلیون شــماره حســاب 

مسدود شد.
علی مویدی در نشســت خبری، اظهار داشت: 
با تاشــی که صــورت گرفــت در ایــام اخیر 
 دیگر شــاهد خروج کاالهای اساســی از کشور 

نبوده ایم.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 
اشاره به مبارزه با قاچاق پوشاک، گفت: سال پیش 
واردات پوشاک ممنوع بود و شاهد ارتقای تولید 
پوشاک در کشور بودیم و امروز برند تولیدات به 
صورتی شده اســت که تمایل به قاچاق کاهش 

یافته است.
وی ادامــه داد: اگــر از ورود کاالهــای کامل به 
کشــور جلوگیری کنیم، شــاهد اتفاقات خوبی 

خواهیم بود.
مویدی به رجیســتری تلفن همراه اشاره کرد و 
افزود: با همکاری دســتگاه های مربوطه شاهد 
رجیســتری تلفن همراه بودیــم. اگرچه مافیا 
کارشــکنی های زیادی کرد اما در این مســیر 
گام های خوبی برداشــتیم و امروز شاهد برقرار 

بودن ارتباط گمرک و ناجا در جهت احقاق حق 
دولت هستیم و راه را بر قاچاقچیان بستیم. وی 
همچنین با اشاره به شفاف سازی فرایند تجارت 
و اقتصاد کشور، گفت: در سال ۹۲ شاهد فعالیت 
۶ میلیون شماره حساب مخدوش در کشور وجود 
داشت که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بودند؛ 
در طی این سال ها تاش شد و از ۶ میلیون شماره 
حساب مخدوش، بیش از ۲ میلیون شماره حساب 
حقیقی را شناسایی و مسدود کردیم. امروز شماره 
 حســابی نداریم که مربوط به فردی باشــد که 

مظنون است.
این مقام مســئول اظهار داشــت: همچنین از 
۶ میلیون شماره حســاب مخدوش، بیش از ۳ 
میلیون شماره حساب افراد حقوقی بود که از این 
تعداد بیش از ۲ میلیون شــماره حساب مسدود 
و ۷۰۰ هزار شــماره هم پاالیش شده و در اینده 

نزدیک تعیین تکلیف می شود.
وی افزود: از ســویی دیگر ۵۸۲ هزار حســاب 
بانکی فاقد شماره فراگیر اتباع بیگانه که با تخلف 
بانک ها و افراد باز شده بودند همگی مسدود شد و 
کمتر از ۱۰ هزار شماره حساب باقی مانده است.

مویدی گفــت: در این راســتا دســتگیری هم 
داشتیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی گفت: 
هم اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد لوازم ورزشی خارجی 
موجود در بازار تقلبی است.مرتضی حق پرست، 
رئیس اتحادیه فروشندگان ورزشی درباره بازار 
لوازم ورزشی گفت: هم اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد 
لوازم ورزشی خارجی موجود در بازار تقلبی است. 
رئیس اتحادیه فروشندگان ورزشی با بیان اینکه 
ورود پوشاک خارجی در بازار ممنوع شده است، 
افزود: درحال حاضر این صنف بــا کمبود مواد 
اولیه مواجه است.حق پرســت با تأکید بر اینکه 
برند های خارجی در بازار، مشــتری های خود را 
دارد، تصریح کرد: زمانی که این برند ها در بازار 
نباشد این مشتریان مجبورند جنس های خود را 

از طرق دیگر خریداری کنند.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی، 
آمار دقیقی از تعداد واحد هــای صنفی در بازار 
وجود ندارد.حق پرســت در ادامــه تأکید کرد: 
برخی از واحد های داخلی در زمینه تولید پوشاک 
در کشور فعال هســتند؛ اما نکته قابل توجه آن 
است که پوشاک ورزشــی باید دارای کیفیت و 
قابلیت قابل توجهی باشــد که برای تحقق این 
مهم، نیاز به واردات پارچه اســت که متأسفانه 
تأمین مواد اولیه در کشــور به ســختی انجام 

می شود.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان لوازم ورزشــی 
اظهار کرد: یکی از مزیت های برجســته صنعت 
و یا حــوزه تولیــد لوزام ورزشــی بــه این امر 
معطوف می شــود که عرصه مذکور بســیاری 
از رشــته های تولیدی دیگر همچون نســاجی، 
پاستیک و را به ســمت رونق هدایت می کند 
که البته تحقق چنین موفقیتی مستلزم افزایش 
رونق هر چه بیشــتر در عرصه تولیــدات لوزام 
ورزشی اســت.حق پرســت در پایان  یادآوری 
کــرد: امیدواریم با حمایــت نهاد های ذی ربط 
و حصول رونق در بازار لوازم ورزشــی، شــاهد 
توفیقــات اقتصــادی بیشــتری در این عرصه 
باشیم که تحقق چنین موفقیتی در این صنف، 
 قطعا بســیاری از رســته های تولیدی را منتفع 

خواهد کرد.

ایرانی ها ساالنه حدود یک میلیارد دالر از اپل خریداری می کنند

پیگیری خسارات وارده به کسب وکارها از محل خالءهای قانونی

مسدود شدن چند میلیون »حساب فعال در قاچاق و پولشویی«

۷۰ درصد لوازم ورزشی، تقلبی است
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از مهم ترين چالش هايي كه استارت آپ هاي فعال در حوزه 
فناوري هاي مالي با آن روبه رو هستند و با همه محدوديت ها 
در اين اكوسيســتم، به كارشــان ادامه مي دهند، بحث 
سرمايه گذاري در حوزه استارت آپ هاي فين  تك و توسعه 
آنها در فضاي مالي و بانكداري كشــور است و عالوه بر آن، 
دسترسي اين اســتارت آپ ها به API بانك هاي مختلف 
است. در ادامه به بررسي وضعيت اين چالش ها و راهكارهاي 
عبور از آنها و واكاوي آنچه براي توسعه و پيشبرد اكوسيستم 

استارت آپ هاي فين  تك می پردازيم. 
اطمينان و دسترســي بانك ها به داده هاي مشــتريان در 
واقع امكاني را براي بانك فراهــم مي كند كه مي تواند بازار 
را در اختيار اســتارت آپ هايي بگذارد كه قصد دارد از آنها 
حمايت كند. اين يكي از ارزش هاي خاصي اســت كه شايد 
سرمايه گذاران ديگر در حوزه كسب وكارهاي نو به سادگي 

در اختيار نداشته باشند. 
يكي از مواردي كه معموال بانك ها در اختيار استارت آپ هاي 
فين تكي مي گذارند و در واقع بدون آن شــايد اصال مدل 
همكاري بانك ها با فين تك ها بي معني مي شود، API هاي 
سرويس هاي بانكي اســت كه بانك در اختيار استارت آپ 
مي گذارد و استارت آپ، كسب وكارش را مبتني بر آن داده ها 

توسعه مي دهد. 
در اين ميان يك نكتــه مهم درباره بانــك به عنوان يك 
سرمايه گذار اين است كه بانك يك دارايي خيلي ارزشمند 

دارد و آن مشتريانش است. 
بانك هم داده هاي مشــتريانش را در اختيــار دارد و هم 
اطميناني كه مشــتريان به بانك دارند؛ ايــن اطمينان و 
دسترسي به داده هاي مشتريان در واقع امكاني را براي بانك 
فراهم مي كند كه مي تواند بازار را در اختيار استارت آپ هايي 
بگذارد كه قصد دارد از آنها حمايت كند. يعني مي تواند به 
سادگي با اطميناني كه مشتريان دارند، يك استارت آپ را بين 
مشتريان خودش معرفي كند. اين يكي از ارزش هاي خاصي 
است كه شايد سرمايه گذاران ديگر در حوزه كسب وكارهاي 

نو به سادگي در اختيار نداشته باشند. 
مثل همه استارت آپ ها در اســتارتاپ هاي فين تك هم، 

يكسري نيازهاي اوليه مثل سرمايه، تيم فني خوب 
و فضاي كار وجود دارد؛ اما در حوزه استارت آپ هاي 
فين تك، دو موضوع قابل بررســي است؛ اول اينكه 
بانك ها تا االن در يك اكوسيســتم بســته و براي 
خودشان زندگي مي كردند و از سوي ديگر افرادي كه 

االن وارد حوزه فين تك و استارت آپ ها مي شوند، 
همه در دانشگاه هاي مطرح درس خوانده اند و 
خالق و كارآفرينند. آنهــا با توجه به ايده هايي 
كه دارند يا نيازهايي كه در بــازار مي بينند يا 

حتي جستجو بين ايده هاي خارجي، ايده اي 
به ذهن شان مي رســد و مبتني بر آن يك 

كســب وكار فين تكــي راه اندازي 
مي كننــد. اما اينجــا يك نكته 

خيلي مهم وجود دارد و آن، اين 
اســت كه ممكن است اين ايده 

و كســب وكاري كه مد نظر آنهاســت كه راه اندازي كنند، 
دقيقا متناســب با نيازها و الزامات بازار ايران نباشــد. از 
ســوي ديگر مدل بانكداري اي كه ما در كشور داريم مشابه 
هيچ نقطه ديگري در دنيا نيســت؛ بانكداري ايراني نه به 
صورت كامل مشابه بانكداري اسالمي در ساير كشورهاي 
اسالمي است و نه مشابه بانكداري تجاري در دنيا. به همين 
دليل يكي از نيازهاي مهم فين تك ها و اســتارت آپ هاي 
 اين حوزه اين اســت كه با اكوسيســتم بانكداري ايران 

آشنا شوند. 
موضوع مهم ديگر، بحث API هاي بانكي است. دسترسي 
به API به عنــوان اصلي ترين مشــكل اســتارت آپ 
نام برده می شــود. مشــكلي كه وجود دارد اين است كه 
همه بانك ها كامال ايــن آمادگي را ندارنــد كه API ها را 
در اختيار اســتارت آپ ها بگذارند. دليل اين مســاله هم 
يــا محدوديت فني و زيرســاختي اســت يا بــه دليل 
 محدوديت هــاي قانوني، دســتورالعمل ها و روال قديمي

 در بانك است.
 اينها مشكالتي هستند كه كار استارت آپ ها و فين تك ها 
را تا اندازه اي سخت كرده است؛ به ويژه زماني كه بعضي از 
اســتارت آپ ها براي اينكه نتيجه خوبي بگيرند، مخصوصا 
استارت آپ هايي كه مبتني بر اليف استايل يا تحليل رفتار 
مالي كار مي كنند نياز به اين دارند كه دسترسي به API تمام 
بانك ها داشته باشند تا بتوانند رفتار مالي كامل يك كاربر 
را تحليل كنند. اينكه يك يا دو بانك به اين استارت آپ ها 
كمك كنند و API هاي شان را در اختيار آنها بگذارند شايد 
نتواند ارزش آفريني زيادي براي اين استارت آپ ها داشته 
باشد. در واقع ما هنوز در كشورمان اكوسيستمي نداريم كه 
تمام بانك ها در آن ملزم باشند تا API هاي شان را در اختيار 
فين تك ها بگذارند. در ايران چون هنوز قانوني وجود ندارد، 

تا حدودي دسترسي تيم ها به APIمحدود است. 

استارت آپ های فين تكی و عمليات بانكداری باز
اما در بحث بانكداري باز، موضوع خيلي مهمي كه وجود دارد 

اين اســت كه يكسري از نقاط 

تماس )Touch Point(  هاي بانك به جاي اينكه توســط 
خود بانك تامين بشوند، توســط پارتنرهاي بيروني تامين 
شوند. اين پارتنرهاي بيروني در واقع همان استارت آپ هاي 
فين تكي هستند. از ســوي ديگر، دسته بندي مشتري ها 
به شدت متنوع شده و هر روز با طيف جديدي از مشتري ها 
مواجه هستيم كه يكســري نيازهاي جديد دارند. در اين 
شرايط وقتي سراغ طراحي محصول مي رويم و مي خواهيم 
براي آنها محصولي ارائه بدهيــم مي بينيم كه اگر بانك كل 
زمانش را هم بگذارد، نمي تواند براي تمام مشتريان محصول 
مناســبي ارائه بدهد؛ به ويژه در محيط ديجيتال، چون در 
اين محيط سرعت تغيير خيلي باالتر است و براي اينكه اين 
مشكل برطرف بشــود بانك ترجيح مي دهد به جاي اينكه 
خودش مستقيمًا وارد عرصه بشــود، به عنوان زيرساخت 
قرارگرفته و API اش را در اختيار استارت آپ ها قرار دهد تا 
آنها اين نقاط تماس ديجيتال را تامين و توليد كنند. در نهايت 
بانك كه به عنوان زيرساخت عمل كرده سود و كارمزد خود 
را برمي دارد و استارت آپ و فين تك هم در اين بين بيزينس 
خودشان را النچ كرده اند كه قاعدتا براي شان سود به همراه 

داشته. 
دسترسي به API براي اغلب استارت آپ ها اجتناب ناپذير 
است و بدون آن بخش زيادي از سرويس هاي آنها قابل ارائه 
نيست. درباره ساير اســتارت آپ ها هم بايد گفت، استفاده 
از API به طــور كلي نوعي تســهيل گر و يكپارچه كننده 
سرويس محسوب مي شود. در اقتصاد مبتني بر API، هرچه 
سرويس دهنده ها، خدمات خود را در قالب API منتشر كنند 
نهايتا امكان فراهم آمدن زيرساخت هاي اقتصاد ديجيتال 

بهتر فراهم مي شود. 
API به غير از اينكــه به اســتارت آپ ها كمك مي كند، 
توسعه دهنده بازار براي ســرويس دهنده ها نيز محسوب 

مي شود و توسعه خدمات را براي آنها تسهيل مي كند. 
سرويسي كه تقريبا همه اســتارت آپ ها به آن نياز دارند 
و خيلي الزم اســت، ســرويس »Kyc«براي شناسايي 
مشــتريان و احراز هويت آنهاســت و در حال حاضر بازار 
با فقدان آن مواجه اســت. اين موضــوع، موضوع مورد 
بحث براي همــه استارت آپ هاســت كه اگــر از طريق 
 مراجع مرتبط تامين شود، مشــكالت زيادي را برطرف 

مي كند. 

مهم ترين API هاي مورد نياز استارت آپ ها
اين مورد بستگي به كسب وكار استارت آپ دارد. يك 
استارت آپ ممكن است در زمينه تحليل داده كار 
كند و بنابراين صورت حساب و مانده گيري مورد 
نيازش باشد يا اينكه استارت آپي در حوزه خدمات 
پرداخت )Payment( كار كند كه در اين صورت 
 مهم ترين نيازش انتقــال وجه خواهد

 بود. 
در واقع همه چيز تــا حد زيادي 
به حوزه كســب وكار استارت آپ 

بستگي دارد. 

راه بانكداري باز از استارت آپ هاي فين  تك مي گذرد

ارزآوری  از  تولید
بيش از اندازه، ارز زيادي از كشــور خارج مي شــود. 
استراتژي توليد بايد در راستاي صادرات و ارزآوري 
باشــد و براي حمايت از توليدكننــده داخلي نبايد 
تعلل كرد. امروز اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد 
كه ارزش پول ملي كاهش يافته است و برنامه ريزي 
بايد در جهتي انجام شــود كه ارزش واقعي را هم به 
پول ملي و هم به اقتصاد كشور بازگرداند. برنامه ريزي 
و حمايت جدي از توليد كاالهاي واسطه اي در داخل 
كشــور هم ميزان واردات را كاهش خواهد داد، هم 
ارزش افزوده آن به داخل منتقل مي شود، هم زنجيره 
توليد را تكميل خواهد كرد و هم اشتغال بسيار خوبي 
را ايجاد مي كند. اشتغال اگر امروز به دغدغه تبديل 
شده، نتيجه بي توجهي به توليد داخلي است. پتانسيل 
ايجاد شغل در توليد داخلي فراوان است و اين صنعت 
اگر به شكوفايي و رونق برسد مي تواند نرخ بيكاري را 

كاهش دهد. 
رونق توليد يك برداشت از اســتراتژي توليد است 
كه مي تواند در تمام بخش ها به كمك اقتصاد بيايد. 
استراتژي هاي توليد، شــامل جايگزيني واردات و 
استراتژي توسعه صادرات است و دولت ها براساس 
هر يك از اين اســتراتژي ها برنامه ريزي مي كنند و 
تمام ضوابط و مقررات را بر مبناي آن تدوين و قوانين 
را اصالح مي كنند. در ايران نيز اين استراتژي را بايد 
پيش گرفت تا با توســعه توليد داخلي و جايگزيني 
صادرات به جاي واردات ارزآوري را تقويت كرد. توسعه 
توليد داخلي همچنين مي تواند موجب رشد اقتصادي 
شــود و تورم را كاهش دهد. افزايش قدرت خريد و 
بازگشت توانايي هاي اقتصادي از ديگر مزاياي توسعه 
توليد داخلي است. بايد سياست صادرات را به جاي 
واردات داشته باشيم تا رشد اقتصادي را تقويت كنيم. 
سياســت هايي مانند اقتصاد مقاومتي و رونق توليد 
به اين معناست كه به جاي واردكننده ، توليدكننده 
باشيم و البته در ابتدا بايد توليد با هدف جايگزيني 
واردات داشته باشيم. از طرفي ديگر با توجه به اينكه 
بخش عمده اي از واردات، واردات كاالهاي واسطه اي 
است، در صورت برنامه ريزي و حمايت جدي از توليد 
كاالهاي واسطه اي در داخل كشور هم ميزان واردات 
كاهش خواهد يافت، هــم ارزش افزوده آن به داخل 
منتقل مي شود، هم زنجيره توليد تكميل خواهد شد 

و اشتغال بسيار خوبي را ايجاد مي كند. 

ادامه سرمقاله مهارت هاي مديريتي

 يكــي از پيش نيازهــاي باهــوش بــودن ايــن اســت
 كه خارج از چارچوب فكر كنيد.

 انســان هاي باذكاوت ممكن است افكاري داشته 
باشند كه از نظر ديگران قابل درك نباشد؛ اما اين 
افراد هميشه اين سوال را ته ذهن خود دارند كه: 
»چه مي شد اگر اين كار را به روشي ديگر انجام 

مي دادم؟« 
ذهن انســان محدوديتي ندارد و به همين 

 دليل فكر قادر اســت به هر جايي پرواز كند؛ 
امــا قيــد و بندهايــي را خودمــان گرداگرد 

 ذهن قــرار داده و اصطالحا در داخــل يك جعبه 
محدودش مي كنيم. مثال در موقعيت كاري مي گوييم: 

 »بهترين شــيوه ارائه محصــول يا خدمت همين اســت

كه تاكنون اتفاق افتاده« و خود را در چارچوبي قرار مي دهيم 
 كه قدرت فكر كردن، جرقه ذهنــي و پيدايش ايده در
  زمينه بهبود شــرايط از ما ســلب مي شــود و
 عمــال نمي توانيم بــراي نيازهاي آشــكار 
 يا پنهان مشــتري راهكار مناسب تري ارائه

 كنيم.
 دقت كنيــد. اگــر خــارج از محدوديت هاي 
 خودســاخته نباشــيد؛ در بهتريــن شــرايط،
  همــان كاري را مي كنيــد كــه ديگــران انجام
 داده اند. شــما به عنوان مدير يا رئيس يك شــركت 
بايد بتوانيد عالوه بر اينكــه خودتان خارج از چارچوب فكر 
و ايده پردازی می كنيد، كارمندان تان را نيز تشويق كنيد همين 

كار را بكنند. 

خارج  از   چارچوب   فکر  کنید

كر
درا

تر 
وقتي مديري بد باشد، كارمند خوب ترك كار مي كند و پي

وقتي مديري خوب باشد، كارمند بد ترك كار مي كند. 
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پیگیري خسارات وارده به استارت آپ ها از محل 
خألهاي قانوني

استارت آپ ها يا كســب وكارهاي نوپاي مبتني بر فناوري اطالعات داراي 
ظرفيت هاي مناســبي براي تحول در اقتصاد جامعه از جمله اشــتغال و 
درآمدزايي هســتند؛ اما موفقيت را در گرو همراهــي دولت براي هموار 
شدن مسير فعاليت آنان مي دانند. تصويب قوانين حمايتي، رفع قوانين و 
مقررات دســت وپاگير درباره مجوز فعاليت شركت استارت آپي و معافيت 
ماليات و بيمه از جمله خواســته هاي شركت هاي اســتارت آپي از دولت 
 است. يكي از مشــكالت مهم بيمه و بعد از آن هم ماليات از اهميت بااليي 

برخوردار است. 
كارشناســان اين حوزه هم اعتقاد دارند كه معافيت مالياتي و بيمه اي در 
دو سال اول شروع فعاليت اســتارت آپ ها، مي تواند در راستاي حمايت از 
كسب وكارهاي نوپا تلقي شده و بخشي از راه را براي آنان هموار كند. هرچند 
برخي از دستگاه ها در جهت حمايت از استارت آپ ها اقدامات خوبي را انجام 
داده اند؛ اما اين رويكرد بايد به بدنه دولت تســري پيدا كند تا شاهد ايجاد 
بسترهاي مناسب براي فعاليت كسب وكارهاي نوپا در كشور باشيم. اغلب 

نيروهاي استارت آپ ها جوان هستند. 
هرچنــد نيروهاي جــوان اقدامــات خوبــي را بــراي رفــع نيازهاي 
جامعــه بــه عمــل آورده انــد؛ امــا برخــي از مســئوالن جســارت 
 اســتفاده از آنــان را ندارنــد و فقــط در شــعار ايــن موضــوع 

را بيان مي كنند. 

شركت هاي استارت آپي نيازمند قانون خاص هستند 
شركت هاي اســتارت آپي در زمان تاســيس يا فعاليت و نحوه پرداخت 
بيمه نيازمند قوانين خاص هستند؛ اغلب كشــورهاي دنيا آنها را در اين 
موارد استثنا و قوانين خاص براي آنها تنظيم كرده اند و ما در ايران به اين 
چيزي ها فكر نكرديم. به همين دليل، استارت آپ در مقابل شركت بالغ قرار 
گرفته و چالش هايي براي اين شركت ها پيش مي آيد، به طور مثال تاكسي 
اينترنتي با شركت تاكسيراني به مشكل مي خورد، چراكه ما قوانين الزم را 
طراحي نكرديم. استارت آپ ها نمي توانند خود را با قوانين شركت هاي بالغ 
تطبيق دهند و در اين صورت يا بايد شكست بخورند يا ادامه فعاليت آنها به 
كندي انجام خواهد شد و در نتيجه مشكالتي در محيط كسب وكار براي 
آنها به وجود مي آيد. اغلب استارت آپ ها نيروهاي جوان هستند و معموال 
تجربه هاي اول كارآفريني آنان است و به دليل همين انتظارات بيش از حد 
از ايده هاي اوليه خود دارند كه اين هم از ديگر مشكالت آنان است. آنان با 
نخستين شكست دچار سرخوردگي مي شوند، در صورتي كه ماهيت كار 

استارت آپي همراه با شكست است.
 اغلب استارت آپ هاي موفق شكســت هايي را تحربه كرده اند و ايده هاي 
بعدي آنها موفقيت آميز بوده است. به همين دليل بايد به اين نيروها آموزش 
دهيم كه شكست آخر راه نيســت، بلكه مي توانند مهارت هاي جديدي را 
براي آنان به همراه آورد تا اين افراد صاحب مهارت هاي جديد براي رشــد 
شوند. تيم سازي موضوع مهم استارت آپ هاست كه بايد به آن توجه جدي 

داشته باشند.
 موضوع تامين منابع مالي و تعامل آنها با سرمايه گذاران از ديگر موضوعات 
مهم در اين حوزه است. در كنار كمبود قوانين، جسارت مديران هم يكي 
ديگر از مواردي است كه ضعف آن سبب مشكل براي استارت آپ ها مي شود. 
قوانين مناسب و جسارت مديران مكمل يكديگر هستند. ما بايد قوانيني 
داشته باشيم كه جسارت را در مديران ما تقويت كند، وقتي قوانين سفت 
و سختي داريم كه دست مديران را بسته و حداقل ريسك پذيري مي كند، 

وضعيت به همين منوال مي شود. 

حمايت سازمان نظام صنفي رايانه اي از استارت آپ ها در مقابل 
خألهای مقرراتی

در راستای حمايت از اســتارت آپ ها و كسب و كارهای نوپا، سازمان نظام 
صنفي رايانه اي از كسب وكارهاي اينترنتي و استارت آپ ها دعوت كرده تا 
مستندات مربوط به خسارات هاي وارده از محل سيم كارت ها يا حساب هاي 
بانكي فاقد هويت واقعي، يا اجبار به پذيرش توافق هاي غيرواقعي از طرف 
سازمان امور مالياتي كشور را جهت احقاق حقوق خود براي اين سازمان 
ارسال كنند. به گزارش ايسنا، ســازمان نظام صنفي رايانه اي با همكاري 
معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور در نظر دارد تا از كسب و كارهاي 
فضاي مجازي كشور در مقابل خألهاي موجود در قوانين و مقررات مرتبط 
با احراز هويت و همچنين عدم اجراي مناسب برخي قوانين جرايم رايانه اي 
حمايت كند. در اين راستا از كسب و كارهاي اين حوزه دعوت كرده است 
مستندات رسمي چالش هاي قانوني اخيري كه با آن مواجه شده اند را براي 
اين سازمان ارسال كنند. موارد دريافتي تجميع می شود و براي شناسايي، 

پيگيري و رفع به دادستاني كل كشور ارجاع داده خواهند شد. 

خألهاي موجود، كسب وكارها را با مشكل مواجه كرد
در حال حاضر نقشه راهي براي استقرار يك سيستم يكپارچه احراز هويت 
حاكميتي وجود نداشته و مشاهده مي شود كه برخي نهادهاي حاكميتي، 
دولتي و نظارتي به دنبال آن هستند تا با استفاده از خألهاي قانوني موجود، 
اين وظيفه را بر عهده كسب  و كارها قرار دهند؛ در حالي كه هنوز ابزاري براي 
اين كار در اختيار آنها قرار داده نشده است. در نتيجه همين اتفاق، مشاهده 
شده است كه برخي از مشتريان كسب وكارهاي اينترنتي به سيم كارت ها 
يا حساب هاي بانكي بدون هويت يا شــماره كارت هاي بانكي سرقت شده 
دسترسي داشته و با دريافت خدمات از كســب وكارها، آنها را با مشكالت 

جدي مواجه كرده اند. 
در بسياري از مواقع كسب وكار تعهدات قانوني خود را در قبال اين شرايط 
به درســتي انجام داده و هويت مشــتري خود را از طريق اعتبارســنجي 
سيم كارت يا شماره حســاب بانكي احراز مي كند، با اين وجود تعهداتي 
فراقانوني از وي درخواست شده و به دليل عدم امكان انجام، دچار مشكالت 

قضايي و قانوني مي شود. 

مشكالت مالياتي كسب وكارها پيگيري مي شود
همچنين گزارش هاي دريافتي ســازمان حاكي از آن اســت كه برخي از 
كســب وكارهاي فعال در فضاي مجازي با مشكالتي از سوي سازمان امور 
مالياتي كشور روبه رو هستند. در اين موارد، اظهارنامه مالياتي كسب وكار 
پذيرفته نشده و ملزم به پذيرش توافقي غيرعادالنه مي شود. اين موضوع نيز 
يكي ديگر از محورهاي مورد نظر سازمان نظام صنفي رايانه اي براي حل با 
كمك دادستاني كل كشور است. بر همين اساس، از تمام كسب  و كارهاي 
اينترنتي كه با يكي از اين موارد يا ساير موارد مشابه روبه رو بوده اند، دعوت 
ecom@ مي شود تا شرح مورد خود را به همراه مستندات رسمي به ايميل

tehrannsr. org ارسال كنند تا سازمان نظام صنفي رايانه اي اقدامات 
 الزم را در اين خصــوص انجام داده و براي حل هميشــگي اين معضالت 

اقدام كند. 
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»بيت كوين به صنعت راه يافت. « چند روز پيش باخبر شديم كه در برخي از شهرك هاي صنعتي 
واحد هاي فعال دست از توليد كشيدند و به سمت استخراج  ارز مجازي رفته اند. آنها نيروي كار 
خود را اخراج نكردند؛ ولي از آنها خواسته اند كه در خانه بمانند و حقوق بگيرند و البته كارفرما 
حق بيمه شان را هم پرداخت مي كند. با اين شكل و شمايل واحد صنعتي كه به  دنبال استخراج  
ارز مجازي رفته، نگراني بابت پول برق كه وزارت نيرو از 12 روز پيش برخورد با آنها را آغاز كرده 
است، ندارد. در اين ميان گفته مي شود ســازوكاري كه برخي از واحدهاي صنعتي در پيش 
گرفتند، قابل شناسايي است؛ چراكه روند مصرف برق آنها نشان مي دهد كه تغييراتي در مصرف 
اتفاق افتاده است. براي آنكه به ارز ديجيتال دست يافت، نياز به دستگاه ماينر است؛ دستگاهي 
كه بايد شبانه روز كار كند تا بتواند در استخراج ارز براي شما درآمدزايي كند. طي چند وقت اخير 
پول درآوردن به اين شيوه مد شده است و برخي ها به تبعيت از نمونه هاي خارجي به اين سمت 
رفتند. در حال حاضر كشور چين ركورددار بيت كوين است. براساس اطالعات ارائه شده، روزانه 
1۶ ميليون دالر بيت كوين توسط كاربران ايراني خريد و فروش مي شود كه از اين نظر در رتبه 
2۹ جهاني هستيم. براساس گزارش منابع خبري، در حال حاضر قيمت هر واحد بيت كوين 
حدود11  هزار دالر است. استخراج كنندگان ارز مجازي در ايران هنوز نمي دانند كه رفتن به اين 
سمت قانوني است يا غيرقانوني؛ چراكه دولت هيچ نظري در اين باره نداده است و كساني هم كه 
به اين سمت رفتند منتظر تصميم گيري دولت هستند. محسن صالحي نيا، مديرعامل سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي خبر استخراج ارز مجازي از سوي برخي از توليدكنندگان 
در شهرك هاي صنعتي را تاييد كرد و گفت: »تعداد كساني كه به سمت استخراج ارز مجازي 
يا همان بيت كوين رفته اند بسيار اندك است. در برخي از شهرك هاي صنعتي به صورت تك و 
توك واحدها بدون مجوز به سمت استخراج  ارز مجازي رفته اند. با توجه به بروز چنين اتفاقي، ما 

از نهادهاي ذي ربط خواسته ايم كه نسبت به بيت كوين اظهارنظر كنند. «

واحدهاي صنعتي مجوز براي بيت كوين ندارند
وي با بيان اينكه واحدهاي صنعتي مجوز اســتخراج  ارز مجازي ندارند، خاطرنشــان كرد: 
»واحدهاي صنعتي نبايد ســراغ فعاليت هايي بروند كه در مجوز آنها قيد نشــده است. اگر 
دولت بيت كوين را تاييد كرد هر مجموعه اي براي ورود به آن بايد مجوزهاي الزم را بگيرد.« 
صالحي نيا اظهارداشت: »ما طي اطالعيه اي از تمام واحدهاي صنعتي در شهرك هاي صنعتي 

خواسته ايم كه اگر در زمينه بيت كوين فعال هستند، روند كاري خود را متوقف كنند تا در اين 
خصوص دولت نظر خود را اعالم كند. اگر قرار باشــد واحد صنعتي در اين بخش ورود كند، 
بايد با ضابطه و طبق قوانين باشد. «معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اذعان داشت: »براي 
استخراج بيت كوين برق بااليي مصرف مي شود و اين در شرايطي است كه در فصل تابستان 
توليدكنندگان با كمبود برق روبه رو هستند؛ ازاين رو اگر قرار باشد اين امر با مجوز صورت بگيرد 

بايد براي تامين برق استخراج كنندگان ارز مجازي رويه جداگانه اي لحاظ شود. «

درآمد بيش از 3 ميليون 
يكي از بزرگ ترين شركت هاي الكتريكي جهان، با مقايسه هزينه برق سراسر كشورهاي جهان، 
ونزوئال را به عنوان ارزان ترين كشور براي استخراج بيت كوين معرفي كرده است. در ونزوئال 
براي توليد يك واحد بيت كوين، فقط ۵۳۰ دالر نياز است. اين رقم براي دومين كشور فهرست، 
 ترينيداد و توباگو بالغ بر حدود 11۹۰ دالر است. در ازبكستان كه در رتبه سوم قرار دارد، يك 
ماينر براي استخراج يك واحد بيت كوين بايد مبلغي بالغ بر حدود 17۹۰ دالر پرداخت كند. 
در ايران هزينه برآورد مصرف برق به ازاي هر بيت كوين ۳217 دالر است. به نظر مي رسد با 

درآمدي بيش از ۳ ميليون تومان براي يك ماينردارهزينه باالي برق توجيه پذير باشد. 

شناسايي ۵۰۰ واحد توليدكننده  ارز ديجيتال
درباره افزايش مصرف برق از سوي واحدهاي توليدي، بهنام بيات، مديرعامل برق منطقه اي 
استان البرز روز سه شنبه از شناســايي ۳۰۰ تا ۵۰۰ واحد صنعتي و خصوصي كه از برق 
يارانه اي براي استخراج ارز ديجيتال )استان البرز( استفاده مي كنند خبر داده و گفته است: 
»با بررسي هاي صورت گرفته متوجه شديم كه حدود ۵۰ تا ۶۰ مگاوات از برق ما نيست  
بنابر  اين برق چيزي جز راه اندازي سرورهاي ماينري كه براي توليد ارز ديجيتال استفاده 

مي شود به مصرف نمي رسد. «

با ارز ديجيتال مصرف برق 14 تا 1۵ برابر مي شود
مديرعامل برق منطقه اي استان البرز با بيان اينكه استفاده از برق واحد هاي صنعتي براي 
استخراج ارز ديجيتال خالف قانون است، بيان كرد: »اين واحدها رصد شدند، با بررسي 

تك تك نمودارهاي مصرف برق اين واحدها، با توليد ارز ديجيتال مصرف برق 14 تا 1۵ برابر 
مي شود و اين موضوع براي ما مسجل شد ، اين برق بايد به شبكه و مصرف مراكز استراتژيك 

از جمله بيمارستان و مركز درماني برسد نه اينكه در اين راه مصرف شود. «

مي توان تحريم ها را دور زد
صالحي نيا خاطرنشان كرد: »استفاده از ارز مجازي از جهاتي براي كشور به ويژه در شرايط 
تحريم مثبت است؛ چراكه از اين طريق مي توان تحريم ها را دور زد؛ ولي براي مشخص شدن 

مزايا و معايب آن بايد به صورت دقيق بررسي ها صورت گيرد. «

منتظر نظر دولت هستيم
سعيد زرندي، معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ به اين سوال 
كه آيا واحدهاي صنعتي به سمت استخراج ارز مجازي رفته اند، گفت: خيلي بعيد است كه 
اين اتفاق در سطح وسيع رخ داده باشد. اگر دولت بيت كوين را به رسميت بشناسد ما حاضر 
هستيم طبق مدل مشخص و كارشناسي شده با بانك مركزي، وزارت ارتباطات و معاونت 
علمي رئيس جمهوري براي استخراج كنندگان ارز مجازي هويت توليدي قائل شويم. وي 
تاكيد كرد: البته به هر فعالي در اين حوزه نمي توان مجوز داد، معتقديم بايد از يك سطحي 
باالتر و توليد صنعتي به فعاالن بيت كوين مجوز داد. بايد به صورت دقيق مشخص شود كه 
اين گونه مجموعه ها چگونه مي توانند فعاليت كنند. اگر هم فعاليت آنها ممنوع است بايد 

اطالع رساني صورت گيرد. 

فرصت و تهديد بيت كوين
معــاون وزير صنعت، معــدن و تجــارت اظهار داشــت: فعاليت در زمينــه بيت كوين 
فرصت و تهديدهاي متعددي دارد. فرصت به جهت شــرايط تحريم اســت كه مي توان 
تحريم هــا را دور زد. تهديــد به جهت پولشــويي و افزايــش مصرف بــرق به ويژه در 
شــرايطي كه توليد به برق نياز دارد. اگر اين امر ممنوع شــود، به نظر مي رسد فعاليت 
 زيرزميني در اســتخراج ارزي مجازي آغاز شــود، ازاين رو بايد هوشــمندانه به سمت

 بيت كوين رفت. 

توليد بيت كوين غير قانونی است
در همين زمينه يك عضو كميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاكيد بر اينكه بيت 
كوين هم می تواند يك فرصت باشد و هم يك تهديد محسوب شود، گفت: بيت كوين 
با قرار گرفتن در چارچوب قانونی مخصوص خود می تواند به يك فرصت تبديل شود. 
اما امروز متأسفانه با برق كشاورزی يا صنعتی با تعرفه ارزان قيمت اين ارز مجازی توليد 
و صادر می شود و يك نوع سوء استفاده است. اسدا... قره خانی در توضيح بيت كوين و 
ضوابط و قوانين آن در ايران گفت: هر روز تكنولوژی پيشرفت كرده و يك يافته خاصی به 
ارمغان دارد. ما بايد به تناسب فرصت هايی كه ايجاد می شود ساز و كار الزم قانونی را ايجاد 
كنيم. اخيرا بحث بيت كوين در فضای كشور مطرح شده است. بيت كوين برق زيادی 
را مصرف می كند و يك بيت كوين تقريبا معادل برق 24 خانه در طول سال مصرف برق 

دارد كه مصرف بااليی است.
وی در ادامه اظهار كرد: برای توليد كنندگان ارز مجــازی اگر چنانچه از برق يارانه ای 
استفاده شــود قطعا ســود كالنی را به جيب خواهند زد. بيت كوين هم می تواند يك 
فرصت باشد و هم يك تهديد محسوب شــود. تهديد آن از اين بابت است كه عده ای 
به صورت غيرقانونی با استفاده از تعرفه های برق كشــاورزی يا صنعتی و يا خدماتی 
اين ارز مجازی را توليد و ســود كالنی می كنند و چيزی عايد كشور نيز نمی شود و در 
حقيقت به نوعی صادرات ارز مجازی است كه فايده ای برای كشور ندارد. نماينده مردم 
علی آباد كتول در مجلس تصريح كرد: بدون وجود قانون اين افراد ماليات يا عوارضی 
 را پرداخت نمی كنند و در حقيقت كاری خالف قانون محســوب می شود. اما می توان 
 بيت كوين را قانونی كرد. بانك مركزی مانند وزارت صنعت كه به واحدهای توليدی مجوز

 بهره برداری می دهد و در نهايت از آنها ماليات اخذ می شــود و اشتغال زايی نيز دارد، 
بايد به اين سمت برود و افرادی كه قصد توليد اين ارز مجازی را دارند از بانك مركزی 
مجوز بگيرند و تحت نظارت سازمان های رسمی فعاليت خود را آغاز كنند و بايد تعرفه 
برق آنها كه به نوعی با صادرات ارز مجــازی صادرات برق مجازی نيز صورت می گيرد، 
صادراتی محاسبه شــود. وی در ادامه تاكيد كرد: اين گونه برای كشور ما نيز درآمدی 
 ايجاد می شود و اصال شايد در آينده عده ای نيروگاه برای توليد بيت كوين و صادرات ارز 

مجازی احداث كنند.

زائران حج تمتع مي توانند از روز چهارشــنبه 12 
تيرماه براي دريافت ارز به شــعب ارزي بانك ملي 
ايران مراجعه كنند. فروش ارز به زائران حج تمتع 
ســال جاري صرفا به بانك ملي ايران محول شده 
اســت. پرداخت ارز به زائران حج تمتع در تمامي 

شــعب ارزي بانك ملي ايــران و حداكثر براي هر 
زائر 2۰۰ دالر آمريكا انجام مي شــود. دريافت ارز 
زائران تنها پس از ارائــه كارت ملي و احراز هويت 
امكان پذير اســت. در صورتي كه مدير كاروان از 
سوي سازمان حج و زيارت كتبا به عنوان نماينده 

زائران به بانك معرفي شده باشد، پرداخت ارز زائران 
كاروان مربوطه به وي و به شرط ارائه فرم ها و اسناد 
تكميل شده نيز امكان پذير است. مشخصات شعب 
ارزي بانك ملي ايران در سايت اين بانك به نشاني 

www. bmi. ir قابل مشاهده است. 

فرمانده نيروي انتظامي گفت: اماكن داراي يك سري 
ضوابطي هستند و ســاعتي در هر استاني مشخص 
شده كه اصوال ساعت 12 شــب بايد اماكن تعطيل 
شده و تردد غيرعادي نخواهيم داشت. فروشگاه ها 
و اماكن بايد ساعت كار داشته باشند و بيشتر از اين 

را اجازه نمي دهيم. به گزارش ايسنا، سردار حسين 
اشتري 12 تيرماه در حاشيه سفر به كرمان در جمع 
خبرنگاران درباره وضعيت امنيتي استان كرمان اظهار 
كرد: موضوعات استان كرمان خاص است و روند كار 
در اين استان رو به رشد بوده اســت. وي افزود: در 

حوزه امنيتي ساماندهي اتباع خارجي، قاچاق مواد 
مخدر و برخورد با شرارت ها موضوعات اصلي استان 
كرمان بود كه با حمايت هاي مســئوالن و اعضاي 
شوراي تامين و همكاران ما در پليس، گام هاي خوبي 

برداشته شده است. 

فرمانده پليس فرودگاه هاي كشور گفت: با قاطعيت با كشف 
حجاب در فرودگاه ها برخورد مي كنيم و ابالغ كتبي به ما 
شده كه اين موضوع را با قوت و قدرت حتي داخل هواپيما 
ادامه دهيم. به گزارش مهر، ســردار حسين مهري درباره 
اظهاراتش درباره اينكه آيا جلوگيري از سوار شدن مسافران 
بدحجاب به هواپيما از ســوي پليس فرودگاه ها، زيربناي 
قانوني دارد يا خير، گفت: براساس قانون، پليس موظف است 
با جرم مشــهود مقابله كند. به ويژه اينكه قانون براي جرم 
مشهود مجازات تعيين كرده است. وي افزود: كسي كه كشف 
حجاب كند، پليس حتما برخورد خواهد كرد. فرمانده پليس 
فرودگاه هاي كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا برخورد با 

كشف حجاب در فرودگاه ها، نياز به حكم قضايي دارد، اظهار 
داشت: با مرجع قضايي هماهنگ مي كنيم و حكم قضايي 
اخذ خواهيم كرد. ضمن اينكــه مقامات قضايي هم اعالم 
كرده اند در جرائم مشهود، پشتيبان پليس هستند و ما هم 
حتما برخورد خواهيم كرد. با توجه به اينكه كشف حجاب 
جزو جرائم مشهود است، با اين جرم بدون تعارف برخورد 
مي شود. وي يادآور شد: پليس در مرحله اول به افرادي كه 
در فرودگاه ها كشف حجاب كنند، تذكر مي دهد؛ اگر فرد 
متخلف به تخلف خود ادامه داد، به عنوان جرم مشهود آن را 
پرونده كرده و تحويل مقام قضايي خواهيم داد. سردار مهري 
ادامه داد: البته اكثر مسافراني كه در فرودگاه به دليل وضعيت 

ظاهري نامناسب از سوي پليس تذكر دريافت مي كنند، به 
تذكرات عمل مي كنند و ما هم در همان مرحله كار را خاتمه 
مي دهيم. وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر از كشف حجاب 
مسافران در داخل هواپيما گزارش برسد، از مسافرت فرد 
متخلف جلوگيري مي شــود يا خير، گفت: با هماهنگي با 
همكاران ما در سپاه حفاظت پروازها، به ما گزارش داده و 
رسيدگي مي كنيم. فرمانده پليس فرودگاه هاي كشور درباره 
پروازهاي خارجي نيز تصريح كرد: اگر كشف حجاب مسافران 
پروازهاي خارجي در فرودگاه هاي داخل ايران باشد مشمول 
اين قانون مي شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تاكنون 

موردي هم داشته ايد، گفت: هنوز نه. 

بررســي ها نشــان مي دهد در حال حاضر امكان 
واردات رسمي بيت ماينرها هم وجود داشته و حتي 
ارز نيمايي نيز بــراي واردات اين كاالها تخصيص 
يافته است. در روزهاي اخير با انتشار دستور وزارت 
نيرو درباره برخورد با واحدهاي متخلفي كه از برق 
صنعتي براي استخراج بيت كوين استفاده مي كنند، 
موضوع رمز ارزها بار ديگر در صدر اخبار رســانه ها 
قرار گرفته است. هرچند تاكنون اطالعات مختلفي 
از ميزان قابل توجه مصرف برق ماينرها با توجه به 
معافيت ها و يارانه هاي پرداختــي در صنعت برق 
ايران مطرح شده، شفاف ســازي مشخصي درباره 

نحوه واردات دســتگاه هاي اســتخراج بيت كوين 
انجام نشده است. 

به عقيده بســياري از فعاالن اين حــوزه، در حال 
حاضر قسمت قابل توجهي از دستگاه هاي استخراج 
بيت كوين از مبادي غيررسمي و مشخصا ته لنجي 
وارد كشــور مي شــوند و بدين ترتيب مانند ساير 
كاالهايي كه از مبادي غيرگمرك وارد شــده اند، 
قاچاق تلقــي مي شــوند. اين درحالي اســت كه 
بررســي ها نشان مي دهد دســتگاه هاي استخراج 
بيت كوين در فهرست اقالم ممنوعه خردادماه سال 
۹7 يا همان كاالهاي گروه 4 قرار نگرفته اند. از سوي 

ديگر بررسي اسناد و اظهارنامه ها نشان مي دهد در 
حال حاضر قسمتي از دســتگاه هاي ماينر موجود 
در كشور از مبادي رســمي و حتي با تخصيص ارز 

نيمايي وارد كشور شده اند. 
به گزارش تســنيم، اخيــرا در يكي از جلســات 
كميســيون فرهنگي مجلس شــوراي اسالمي، 
برآورد فعاليــت ده ها هزار دســتگاه ماينر موجود 
در كشور، مطرح شده اســت. بر اين اساس به نظر 
مي رسد بايســتي هرچه ســريع تر تكليف قاچاق 
 يا قانوني بودن فعاليت اين دســتگاه ها در كشــور 

مشخص شود. 

روزانه 1۶ ميليون دالر  بيت  كوين توسط كاربران ايراني خريد و فروش مي شود 

ناجا: اجازه فعاليت اماكن بعد از ساعت 12 شب  را   نمي دهيمآغاز  فروش  ارز  به زائران حج

تخصيص  ارز  نيمايي براي واردات  رسمي »بيت ماينر« با مسافران بي حجاب   در   داخل هواپيما   برخورد  مي كنيم 
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روحانی خطاب به آمریکا: 

سرمقاله

يادداشت

 ارزآوری
 از  تولید

کاهش  قیمت مسکن
 با  افزایش تولید

ارز مورد نياز كشور بايد از 
طريق صــادرات كاالهاي 
توليد داخل تامين شــود؛ 
اما در شرايطي قرار داريم 

كه به دليل واردات ...

بهاءالديــن  ســيد    
حسيني هاشمي، اقتصاددان

  حسام عقبايی، نايب رئيس اتحاديه مشاوران امالک

ادامه  د ر صفحه4
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توليد   با   ماشين آالت 
فرسوده

توسعه  بازار  دانش بنيان ها  
با  كارگزاران  صادراتی

»کسب و کار«  تحوالت  بازار  مسکن  را   بررسی  می کند

رایزنی  برای  افزایش  وام  مسکن
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موازی کاری   در   بازار کاغذ
وزارتخانه های    ارشاد    و   صمت     با  هم     هماهنگ     نیستند

محدوديت واردات تجهيزات و ماشــين آالت مورد 
نياز توليد، باعث توقف فعاليت برخــی از بنگاه ها و 
همچنين توليد كاال در برخی واحدها با ماشين آالت 
فرسوده شده است؛ موضوعی كه هم كاهش بهره وری 
بنگاه را به دنبال دارد و هم كيفيت كاالی داخلی برای 
صادرات را تهديد می كند. كارشناسان بر اين عقيده اند 
كه تمركز دولت و همچنين پارلمان بخش خصوصی 
بايد بر ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز توليد باشد.

در همين راستا مسئوالن حوزه صنعت نيز بر ضرورت 
داخلی سازی مواد اوليه مورد نياز توليد تاكيد كرده اند. 
اما اينكه اين امــر چگونه حاصل خواهد شــد و در 
فرايند داخلی ســازی بايد به چه امری دقت داشت، 
جای سوال دارد. بر اساس آمارها بيش از ۵۰ درصد 

ماشين آالت در حوزه صنعت...

 موضــوع صــادرات محصوالت شــركت های 
دانش بنيان به دليل اهميت بســياری كه دارد 
همواره مورد توجه قرار گرفته است. محصوالت 
و خدمات توليد شده توسط اين شركت ها اگر 
براساس شناسايی نياز بازارها باشد به طور حتم 
كمك بســياری به ارزآوری و رشــد اقتصادی 
كشــور خواهد كرد. در اين راستا طی سه سال 
اخير و با حمايت های مــادی و معنوی معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری چندين واسط 
صادراتی با استفاده از توان بخش خصوصی ايجاد 
شده كه شــركت های دانش بنيان می توانند با 
مراجعه به اين واسطه ها شــانس و مسير ورود 

خود به بازارهای جهانی...
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