
يك نماينده مجلس شوراي اسالمي درباره حذف يارانه پردرآمدها گفت: نگاه هاي 
جزيره اي دستگاه هاي مختلف، شناسايي خانوار ها را با چالش جدي مواجه كرده 
است و درباره ۱۰ ميليون نفر در كشور هيچ اطالعات ثبت شده اي در كشور نداريم. 
فريد موسوي گفت: تشــكيل كارگروه حذف يارانه افراد پردرآمد در تبصره ۱4 
بودجه آمده كه به دولت ديكته شده اســت.  وي افزود: نبود بانك هاي اطالعات 
تجميع شده از اطالعات خانوارهاي ايراني و ثروت خانوار ها يكي از مشكالت اصلي 
است و نبود اراده اصلي براي تشكيل بانك هاي اطالعاتي نيز يكي از معضالت است، 
چون هنوز قوانين ما به صورت جزيره اي است.  موسوي تصريح كرد: در بررسي هاي 
اوليه، حذف هر دهك به قيمت سال 97 حدود 4 هزار ميليارد تومان مي تواند به 
درآمد هاي كشور كمك كند؛ بنابراين با توجه به الزام تبصره ۱4 براي حذف سه 
دهك، حذف اين دهك ها حدود ۱2 هزار ميليارد تومان براي كشور درآمدزايي 
خواهد داشت. موسوي تاكيد كرد: ناكارآمدي مديريت داخل كشور و تحريم هاي 
بين المللي معيشت اقشار آسيب پذير جامعه را تهديد مي كند؛ بنابراين در درجه اول 
بايد از اقشار آسيب پذير حمايت كنيم. وي اضافه كرد: براي جبران برخي هزينه ها 
ممكن است پول پرقدرتي را وارد جامعه كنيم كه تورم را به جامعه تحميل خواهد 
كرد كه عواقب آن دامنگير مردم خواهد شد؛ بنابراين با حذف يارانه سه دهك باالي 
جامعه مي توان به اقتصاد كشور كمك كرد.  موسوي تصريح كرد: اجازه بررسي 
حساب هاي بانكي اين امكان را به ما مي دهد كه يارانه افراد پردرآمد و دهك هاي 
باال را حذف كنيم. وي افزود: در حوزه ماليات در ســازمان امور مالياتي، اسامي 
دستگاه هايي كه ماليات شفافي نداشتند به مجلس ارائه شد كه اين اقدام موجب 
شد در يك ماه اخير بسياري از دستگاه ها، نظام مالياتي خود را به سمت شفافيت 

برده اند و اراده اي كه بين مجلس و دولت شكل گرفت اين امر را محقق كرد. 

دو مرد كه با راه اندازي يك شــركت ليزينگي اقدام به كالهبرداري ميلياردي از 
متقاضيان خريد خودرو كرده بودند، دستگير شدند. 

 به گزارش ايسنا، در تاريخ 22 تيرماه امسال پرونده اي با طرح ۱۰۰ شكايت عليه 
يك شركت ليزينگي فعال در امر فروش خودرو به اداره چهاردهم پليس آگاهي 

تهران بزرگ ارجاع و تحقيقات ماموران براي رسيدگي به اين پرونده آغاز شد. 
تحقيقات ماموران نشان داد كه بيشتر شاكيان پرونده از شهرهاي جنوبي كشور 
هستند. اين افراد در شكايت  خود اعالم كردند كه از طريق سايت اينترنتي »باما« 
با شركت »رها صنعت رخشان« آشنا شده  و مبالغي را براي خريد اقساطي خودرو 
به حساب شركت واريز كرده اند. يكي از اين شاكيان با حضور در اداره پليس آگاهي 
به ماموران گفت: از طريق سايت »باما« با اين شركت آشنا شدم و با شركت تماس 
گرفتم. پس از صحبت هاي اوليه و بررسي شرايط فروش خودرو راهي تهران شدم 
و در شركت با مردي ۳۵ ســاله به نام »رامتين« كه خودش را مسئول شركت 
معرفي كرد، صحبت كردم. بعد از توافق بر سر قيمت خودرويي كه انتخاب كرده 
بودم مبلغ ۵۰ ميليون تومان به حساب شركت واريز كردم و قرار شد ۱۵ روز بعد 
خودرو را تحويل بگيرم و پس از آن مابقي پول را به صورت اقساط پرداخت كنم؛ 
اما بعد از گذشت موعد، وقتي با شركت تماس گرفتم كسي پاسخ مرا نداد. راهي 
دفتر شركت شدم و آنجا بود كه متوجه شدم كاركنان شركت كالهبردار هستند 
و متواري شده اند.  اقدامات ماموران براي شناسايي اين افراد ادامه داشت تا اينكه 
متوجه شــدند طراحان اصلي اين كالهبرداري همان »رامتين« و يكي ديگر از 
دوستانش به نام »سياوش« هســتند و تاكنون با اين شيوه از ده ها نفر از شكات 
مبالغي بين 2۰ تا ۵۰ ميليون تومان گرفته اند و در مجموع بيش از يك ميليارد 

تومان كالهبرداري كرده اند. 

رئيس اتحاديه مشــاوران امالك اســتان تهران نســبت به 
بازگشــت قيمت هــا بــه آگهي هــاي خريد و فــروش و 
 اجاره مســكن در فضاي مجــازي و ســايت هاي اينترنتي 

هشدار داد. 
مصطفي قلي خســروي گفت: قيمت هاي مسكن در مناطق 
مختلفي از پايتخت در حال كاهش اســت و در اين بين بايد 
با هر نوع سوداگري در فضاي مجازي كه مي تواند تاثيري در 
بازگشت قيمت ها داشته باشد، برخورد كرد. وي با بيان اينكه 
دفاتر امالكي از مناطق تهران گزارش هاي نســبتا خوبي از 
كاهش قيمت ها ارائه مي كنند، گفت: در حالي كه بازار مسكن 
رو به كاهش قيمت ها در حركت اســت، نبايد شاهد فعاليت 

دوباره سايت هاي خريد و فروش و قيمت گذاري آنها در فضاي 
مجازي باشيم.  قلي خسروي اضافه كرد: براي مثال هم اكنون 
شاهد كاهش دو ميليون توماني هر مترمربع خانه در منطقه 
۳ تهران هستيم، البته اين رقم كاهش معقول نيست و انتظار 
ما از بازار مسكن در فصل ركود كاهش حداقل ۳۰ درصدي 
قيمت هاست؛ اما در اين بين اگر مجددا قيمت ها به آگهي هاي 
اينترنتي بازگردد روي روند كاهشي قيمت ها تاثير مي گذارد. 
قلي خسروي با بيان اينكه دو ماهي مي شود با سياست هاي 
كنترل بازار ارز و اظهارات وزير راه و شهرســازي و همچنين 
برنامه توليد مسكن شاهد توقف رشد قيمت مسكن هستيم، 
گفت: اپليكشــين هاي مجازي نبايد تشــنج بازار را افزايش 

دهند.  وي گفت: در ماه هاي پاياني سال گذشته فضاي خريد 
و فروش در فضاي مجازي اين گونه بود كــه مثال فردي كه 
خانه خود را متري 7 ميليون تومان هم نمي توانست بفروشد 
9 ميليون تومــان آگهي مي كرد و همســايه طبقه بااليي يا 
اين استدالل كه خدا رو شــكر خانه خود را قبل تر نفروخته 
 اســت متري ۱۱ ميليون آگهي مي كرد و ايــن زنجيره غلط 

ادامه داشت. 
به گفته قلي خســروي، برخي ســودجويان نيــز در فضاي 
مجازي به اســم كارآفريني و در راســتاي سياســت هاي 
حمايت از شــركت هاي دانش بنيان دســت بــه راه اندازي 
ســايت هاي مجازي مي زنند. وي گفت: مردم بهتر اســت 

به مشــاوران امالك اعتماد كنند.  از ۱۱ ارديبهشــت كه به 
دستور دادستاني و اعمال قانون ازســوي پليس فتا، قيمت 
مسكن و خودرو از روي اپليكيشن هاي موبايلي و سايت هاي 
آگهي هاي اينترنتي برداشته شد تا هفته گذشته هيچ يك از 
اين سايت ها به درج مجدد قيمت مســكن اقدام نكرده اند. 
 اما چند روزي مي شود كه شاهد بازگشــت قيمت ها به اين 

سايت ها هستيم. 
پيش تر و در جلســاتي كه نمايندگان پلتفرم ها با دادستاني 
و نمايندگان اتحاديه مشــاوران امالك داشــته اند، قرار شد 
از بانك اطالعات وزارت راه و شهرســازي در بخش مسكن 
به عنوان مالك و معيار تعيين نرخ مســكن اســتفاده شود 

تا قيمت ها بر مبنــاي آن در آگهي هاي فــروش مندرج در 
اپليكيشن ها درج شود. 

جاويدنيا، سرپرســت معاونــت فضاي مجازي دادســتاني 
چنــد روز پيش گفــت: هــدف دادســتاني اين بــود كه 
حذف قيمــت از آگهي ها راهكار موقت باشــد تــا اينكه در 
 ايــن بــازه زماني، يــك مرجــع بــراي تعييــن قيمت ها 

مشخص شود. 
از نظر وي، در صورتي كه پلتفرم ها قيمت سقف و كف داشته 
باشند، اين قابليت را دارند كه تنظيم كننده  بازار شوند. با اين 
حال، عمال ســازمان يا نهادي حاضر نيســت در زمينه ارائه 

قيمت به پلتفرم هاي آگهي، با آنها همكاري كند. 

هندي ها عزم خود را براي ســرمايه گذاري در بندر 
چابهار جزم كرده اند و اخيرا سفير هند گفته كه به دنبال 
تامين فاينانس ۱۵۰ ميليون دالري در چابهار هستند. 
به گزارش ايسنا، چابهار تنها بندر اقيانوسي ايران به 
هندوستان ايران معروف اســت. همان قدر كه گوادر 
در پاكستان براي چين مهم است، چابهار ايران براي 
هند اهميت دارد. چشم انداز پيش روي بندر چابهار، 
تخليه و بارگيري ۸۵ ميليون تن كاالست، البته امروز 
تنها ۸.۵ ميليون تن كاال تجارت مي شود كه با افق در 
نظر گرفته شده، فاصله بسياري دارد. براساس آمارها، 
ميزان بارگيري و تخليــه كاال در بندر چابهار در يك 
ســال اخير حدود ۵۰ درصد افزايش يافته است؛ اما 
قطعا روند كنوني بايد سرعت داده شود. چابهار مي تواند 
جمعيت ۸۰۰ ميليوني آسياي ميانه را با جمعيت دو 
ميليارد نفري حوزه اقيانوس هند پيوند دهد. در سوي 
ديگر، چين در گوادر پاكستان سرمايه گذاري كرده؛ اما 
نيم نگاهي نيز به چابهار دارد. كريدور اقتصادي چين - 
پاكستان منطقه سين كيانگ در غرب چين را به بندر 
گوادر در جنوب پاكستان متصل و در اين مسير از ايالت 
محروم بلوچستان و الهور عبور خواهد كرد. اين ارتباط 
جاده اي ضمن آنكه به توسعه پاكستان كمك مي كند، 
يك گذرگاه حياتي براي صادرات چين به خاورميانه و 

اروپا خواهد بود. 
هند مي خواهد راه دريايي خود را به بندر چابهار تقويت 

كند و اخيرا مذاكراتي دربــاره تامين فاينانس ۱۵۰ 
ميليون دالري انجام داده است. در روزهاي اخير سفير 
هندوستان در ايران، جلسه اي با محمد اسالمي، وزير 
راه و شهرسازي داشت. به گفته سفير هند، تصميم و 
همكاري هند با ايران درباره بندر چابهار بسيار جدي 
است و براي تامين مالي تجهيزات مورد قرارداد در حال 

رايزني با بانك هاي في مابين هستيم. 
گدام دارمندرا در روزهاي اخير، جلسه اي نيز با مديركل 
بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان داشت. سفير 
هند از سفر قريب الوقوع گروهي از وزارت كشتيراني 
هند براي شركت در جلسه همكاري هاي دريايي ايران 
و هند به تهران خبر داد. دارمندرا اظهار كرد: به عنوان 
سفير هندوستان مي گويم كه روابط بين ايران و هند 
بسيار عميق و جدي است و ما عالقه زيادي براي ادامه 
فعاليت در بندر چابهار داريم، ما به تعهدات مان پايبند 
هستيم و براي ادامه همكاري و پيشرفت قرارداد تمام 

تالش خود را به كار مي بنديم. 

لزوم همكاري شركت IPGL براي جذب 
بار ساير كشورها

در اين نشست همچنين مديركل بنادر و دريانوردي 
سيستان و بلوچستان گفت: تمامي موارد و جزئيات 
قرارداد في مابين ايران، هند و افغانستان بايد توسط تيم 
كارشناسي با سطوح پايين تر تنظيم، ارزيابي و براي 

تهيه سند جامع به مسئوالن باالدستي ارسال شود. 
بهروز آقايي با تاكيد بر اينكه بازاريابي اپراتور هندي 
درباره تامين و انتقال بــار و كاال از طريق بندر چابهار 
بايد در اولويت برنامه ها باشد، افزود: در حال حاضر بايد 
از همه توان براي انتقال كاالهاي صادراتي و ترانزيتي 
كشور هندوستان از طريق بندر چابهار استفاده شود. 

به گفته وي، با بازاريابي هاي انجام شــده توسط تيم 
اقتصادي بندر چابهار شــاهد رونق ترافيك كاال در 
بزرگ ترين بندر اقيانوســي كشور هستيم. مديركل 
بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان با بيان اينكه 
شفافيت در گفتار و رفتار موجب تسريع و تسهيل در 
اجرايي سازي بندهاي قراردادي مي شود، اظهار كرد: 
شركت IPGL نبايد بازاريابي هاي خود را محدود به 
هندوستان كند، بلكه بايد نسبت به جذب و انتقال بار 
ساير كشورها به ويژه كشورهاي محصور در خشكي 
نيز اقدام هاي الزم را انجام دهد. تفاهمنامه اي موسوم 
به چابهار سوم خرداد ماه سال ۱۳9۵ بين سه كشور 
ايران، هند و افغانستان به امضا رسيد و در حال حاضر 
عملياتي است. چيني ها و افغان ها براي سرمايه گذاري 
در چابهار با هند رقابت مي كننــد. در ماه هاي اخير 
مسئوالن چيني براي سرمايه گذاري در چابهار اعالم 
آمادگي كرده اند و ســفرهايي نيز به ايران داشته اند. 
چشم بادامي ها به توسعه بندر، منطقه آزاد، پتروشيمي 

و ديگر صنايع چابهار فكر مي كنند. 

سخنگوي وزارت كشــور از قطع برق ۱۵ دستگاه 
اجرايي پرمصــرف در تهران خبــر داد و گفت: به 
دســتگاه هاي متخلف اخطار داده شــده است. به 
گزارش ايسنا، سيد سلمان ساماني با اشاره به تصميم 
مشترك وزارت كشور و نيرو براي نظارت بر مصرف 
برق دســتگاه هاي اجرايي در زمان پيك مصرف در 
تهران، اظهار كرد: براســاس تصميماتي كه توسط 
وزارت كشور و نيرو گرفته شد، شاهد كاهش ميزان 

مصرف برق در تهران در زمان پيك مصرف در يك 
ماهه اخير بوديم.  وي استفاده دستگاه هاي اجرايي از 
مولد توليد برق در زمان پيك مصرف را از تصميمات 
اخير وزارت كشور و نيرو عنوان كرد و افزود: وزارت 
كشور و استانداري تهران براساس كميته اي كه در 
اين زمينه تشكيل شده است، نظارت جدي بر نحوه 
مصرف برق دســتگاه هاي اجرايي دارد. سخنگوي 
وزارت كشــور تاكيد كرد: براســاس گزارش هاي 

دريافتي، تاكنون برق ۱۵ دستگاه اجرايي در تهران 
به دليل عدم رعايت الگوي مصرف برق قطع شده و 
اخطار هاي الزم به آنها داده شــده است.  براساس 
گزارش پايگاه اطالع رســاني وزارت كشور، ساماني 
يادآور شــد: نظارت اســتانداري تهران و بازرسان 
وزارت نيرو بر نحوه مصرف برق دستگاه هاي اجرايي 
در زمان پيك مصرف برق برحســب دســتور وزير 

كشور همچنان با قوت ادامه دارد. 

نايب رئيس اول اتحاديه امالك تهران گفت: در نيمه 
دوم سال شاهد كاهش قيمت ۵ تا ۳۰ درصدي مسكن 

در واحد هاي زير ۱۵۰ متر خواهيم بود. 
حسام عقبايي با بيان اينكه هم اكنون بازار مسكن در 
ركود به سر مي برد، گفت: ميزان معامالت مسكن كاهش 
چشمگيري يافته است؛ اما اين به اين معني نيست كه 
در هفته هاي گذشته افزايش قيمت رخ داده؛ بلكه ثبات 

در حوزه خريد و فروش حاكم شده است. 

وي با بيان اينكه تا پايان تابستان امسال شرايط ثبات 
قيمتي در اين بازار حاكم است، گفت: واحد هاي باالي 
۱۵۰ متر نه تنها افزايش قيمت نخواهند داشت؛ بلكه 
در نيمه دوم سال شاهد ريزش قيمت اين واحدها نيز 
خواهيم بود. نايب رئيس اول اتحاديه امالك اســتان 
تهران با بيان اينكه در واحدهاي زير ۱۵۰ متر كاهش 
قيمت از ۵ درصد تا 2۵ درصد در نيمه دوم ســال رخ 
خواهد داد، گفت: در صورتي كــه قيمت ارز افزايش 

نيابد و طرح ماليات بر عايدي مســكن اجرايي شود، 
واحدهاي متراژمتوسط با شكسته شدن قيمت مواجه 

خواهند شد. 
وي با اشــاره به اينكه بانك ها بيشترين سود ناشي از 
حذف طرح ماليات بر عايدي مسكن را مي برند، گفت: 
بانك ها سودهاي كالني را از افزايش قيمت بازار مسكن 
مي برند؛ به هميــن دليل با حذف ايــن طرح ميزان 

سودشان در اين بازار چندين برابر مي شود. 

دولت از ۱۰ ميليون ايراني هيچ 
اطالعات ثبت شده اي  ندارد

كالهبرداري از ۱۰۰ متقاضي 
خريد  قسطي خودرو

هشدار  نسبت  به بازگشت قيمت  به آگهي هاي مسكن در فضاي مجازي

هند  به دنبال سرمايه گذاري در  هندوستان ايران

كاهش ۳۰ درصدي قيمت مسكن  در نيمه دوم سالقطع برق 15 دستگاه اجرايی  پرمصرف  در تهران
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کارآفرینان

از  حمايــت  موضــوع 
كارآفرينــان دارای ابعــاد 
وسيعی است و بررسی اين 
موضوع نياز به در نظر گرفتن 
همه جوانب دارد. برای مثال وقتی صحبت از حمايت 

می كنيم، بايد...

  سید رضی حاجی آقا میری، 
فعال اقتصادی 
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حمايت    از كارآفرينان 
پيشرو   به  جای    بنگاه ها  

تكاپوی  دالالن  برای 
ورود به بازار  متشكل  ارزی

بخش خصوصی خواستار  اجرای  سیاست  ارز تک نرخی  و  حذف دالر 4200 تومانی  شد

رانت  ارزی  را  متوقف  کنید
صفحه2

صفحه3

جعل شناسه   هزاران  گوشی   موبایل
افراد   سودجو   به   روش های    مختلف   طرح    رجیستری   را    دور   می زنند

معاون توسعه كارآفرينی و اشتغال وزيرتعاون، كار 
و رفاه اجتماعی از ارائه بسته سياست های تشويق 
و حمايت از كارآفرينان پيشرو خبر می دهد كه در 
آن حمايت ها برخالف شيوه های حمايتی گذشته 
معطوف به كارآفريــن خواهد بود. ســوالی كه در 
مورد اين خبر به ذهن می رســد، اين است كه چه 
حمايت هايی و در چه قالبی از اشخاص كارآفرين بايد 
صورت بگيرد و مطالبات كارآفرينان در اين خصوص 
چيست؟ يكی از موانع جدی كارآفرينی در كشور 
به عواملی بر می گردد كه خــارج از حيطه اختيار 
 كارآفرينان اســت، مانند بی ثباتی های اقتصادی، 
پيش بينی ناپذير بودن اقتصاد، ســخت گيری در 
 اعطای مجــوز و همچنين فرايند ســخت تامين 

مالی است. اما جدا از اين...

وعده بانك مركزی حاكی از راه اندازی بازار متشكل 
ارزی طــی روزهای آتی اســت و همــان طور كه 
مديرعامل اين بازار نيز خبر داده، قرار است اين بازار 
با حضور ۱۰۰ صراف شروع به كار كند؛ اما كماكان 
ابهاماتی در خصوص راه اندازی اين بازار وجود دارد 
كه بايد به آن پاسخ داد. از جمله اين ابهامات ميزان 
توانايی ايــن بازار در كنترل فضــای داللی و ايجاد 
شــفافيت و آرامش در بازار ارز، چگونگی عملكرد 
بازيگران اصلی بازار مثل بانك مركزی و صرافی ها و 
همچنين اثرگذاری آن بر ايجاد توازن ميان عرضه و 
تقاضای ارزی است.بر اساس گزارش های موجود  در 
بازار متشكل ارزی فعال امكانی برای خريد و فروش 
جزئی ارز از ســوی افراد حقيقی وجود ندارد و قرار 

است در اين بازار معامالت...

يادداشت
چشم انداز  

بازار  متشکل  ارزی
  اصغر مشبكی، كارشناس اقتصادی
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اقتصاد2
ایران وجهان

معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد
کاهش تعهــدات ایران گامی 

برای حفظ برجام است
معاون اول رئیس جمهــور هدف جمهوری 
اســامی ایران از کاهش تعهدات را گامی در 
جهت حفظ برجام عنوان کرد و گفت: همان 
طور که ایران به تعهــدات خود در چارچوب 
برجام عمل کرد طرف هــای دیگر نیز باید به 
تعهدات خود پایبند باشند و به محض آن که 
به تعهدات خود عمل کنند ایران نیز به شرایط 
پیش از کاهش تعهدات باز خواهد گشــت.
اسحاق جهانگیری در دیدار سونگ تائو وزیر 
امور بین الملل حزب کمونیست چین اظهار 
داشــت: ایران و چین دو تمدن کهن در قاره 
آسیا هستند که نقش موثری در ایجاد تمدن 

جهانی ایفا کرده اند.
 معــاون اول رییــس جمهــور با اشــاره به 
دیدگاه های نزدیک تهران و پکن و مناسبات 
خــوب دو کشــور در زمینه هــای تجاری، 
اقتصادی، سیاســی و امنیتــی تصریح کرد: 
مسئولین عالیرتبه دو کشور همواره بر روابط 
راهبردی و اســتراتژیک جمهوری اسامی 
ایران و جمهوری خلق چین تأکید داشــته 
انــد. جهانگیری با ابراز امیدواری نســبت به 
این که تبادل هیأت هــای عالیرتبه میان دو 
کشور بتواند به توسعه مناسبات ایران و چین 
کمک کند، به ماقات های متعدد روســای 
جمهور دو کشور و سفر رییس مجلس شورای 
اســامی به چین اشــاره و خاطرنشان کرد: 
توافقات خوبــی میان دو کشــور وجود دارد 
که امیدوارم با اجرایی شــدن ایــن توافقات 
شاهد ارتقاء سطح مناســبات تهران و پکن 
باشــیم. معاون اول رییس جمهور با تأکید بر 
این که اراده جدی جمهوری اســامی ایران 
توســعه روابط همه جانبه با جمهوری خلق 
چین اســت، گفت: همه مسئولین و مقامات 
عالیرتبه ایران راهبرد توسعه مناسبات با چین 
 را به عنوان یک ســاز و کار جدی در دستور

 کار خود قرار داده اند.
جهانگیری با یادآوری این کــه چین اصلی 
ترین شــریک اقتصادی و خریدار نفت ایران 
اســت، خاطرنشــان کرد: تصور آمریکا این 
است که با اعمال فشار بر کشورهای خریدار 
نفت ایران، مــی تواند فروش نفــت ما را به 
صفر برســاند تا منجر به فروپاشــی اقتصاد 
ایران شود اما خوشــبختانه با وجود گذشت 
یک ســال از تحریم هــای نفتــی آمریکا، 
 وضعیــت اقتصــادی ایــران از ثبــات قابل

 قبولی برخوردار است. 

کاهش سن الزم برای تصدی 
سطوح مدیریتی در دولت

در جلسه شورای عالی اداری، داشتن حداکثر 
۴۵ ســال برای تصدی ســطوح »مدیریت 
عملیاتی و مدیریت پایه«، حداکثر ۴۷ سال 
سن برای سطوح »مدیریت میانی« و حداکثر 
۵۰ سال سن برای سطوح »مدیریت ارشد« به 

تصویب رسید.
به گــزارش فارس بــه نقل از پایــگاه اطاع 
رســانی دفتر هیئت دولت، با هــدف فراهم 
نمودن زمینه الزم برای استقرار دانش گرایی 
و شایسته ســاالری در نصب و ارتقا مدیران، 
میزان سن الزم برای تصدی سطوح مدیریتی 

کاهش می یابد.
شــورای عالی اداری در یکصــد و هشــتاد و 
ســومین جلســه مورخ ۱۷ تیــر ۱۳۹۸ به 
پیشنهاد ســازمان اداری و استخدامی کشور 
و به منظور ایجاد زمینه مناسب برای استقرار 
دانش گرایــی و شایسته ســاالری مبتنی بر 
اخاق اســامی در نصب و ارتقا مدیران، به 
استناد بند )۱۱( ماده )۱۱۵( قانون مدیریت 
خدمات کشوری، ضمن اصاح مصوبه »برنامه 
آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های 
اجرایی«، بــا کاهش میزان ســن الزم برای 
تصدی سطوح مدیریتی موافقت کرد.مطابق 
این تصمیم،  تصویب نامه مورخ ۵ آذر ۱۳۹۳ 
اصاح و بر همین اساس، داشتن حداکثر ۴۵ 
سال برای تصدی سطوح »مدیریت عملیاتی 
و مدیریت پایه«، حداکثر ۴۷ سال سن برای 
سطوح »مدیریت میانی« و حداکثر ۵۰ سال 
سن برای سطوح »مدیریت ارشد« به تصویب 
رسید.گفتنی است، مصوبه شورای عالی اداری 
در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ از سوی رئیس جمهور 
به تمامی وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکت ها،  
 نهادهای عمومی غیردولتی و اســتانداری ها

 جهت اجرا اباغ شد.

اخبار

معــاون توســعه کارآفرینی و 
اشــتغال وزیرکار از ارائه بسته 
سیاست های تشویق و حمایت از 
کارآفرینان پیشرو خبر می دهد 
کــه در آن حمایت ها برخاف 
شیوه های حمایتی گذشته معطوف به کارآفرین خواهد بود. 
سوالی که در رابطه به این خبر به ذهن می رسد این است که 
چه حمایت هایی و در چه قالبی از اشــخاص کارآفرین باید 
صورت بگیرد و مطالبات کارآفرینان در این خصوص چیست؟

یکی از موانع جدی کارآفرینی در کشور به عواملی بر می گردد 
که خارج از حیطه اختیار کارآفرینان است، مانند بی ثباتی های 
اقتصادی، پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد، سخت گیری در 
اعطای مجوز و همچنین فرایند ســخت تامین مالی است. 
اما جدا از این کارآفرینان مطالبات دیگری نیز از دولت دارند 
، مانند اصاح قوانین که با منافع کارآفرینان در تضاد است و 
یا مسائل حقوقی و برخی دادخواهی ها. همچنین آموزش 
صحیح به کارآفرینان و آماده کردن آنها برای مدیریت کسب 

و کار و عبور از شرایط بحرانی و ارتقاء سطح کیفی بنگاه جزو 
مواردی است که شاید از آن به عنوان سیاست حمایتی موثر و 

مشوق کارآفرینی یاد کرد.
اما فارغ از حمایت هایی که صورت نگرفته و یا با مکانیزم غلط 

انجام شده، رسیدگی به این مبحث که اشخاص کارآفرین چه 
حقوقی دارند و برای مطالبه آن از دولت باید چه اختیاراتی 
داشته باشند، سوال است.از جمله حمایت های موثر دولت 
از مقوله کارآفرینی فراهم کردن بســتر رقابت سالم، کمک 

قوانین برای پوشش ریسک های کارآفرینی، افزایش سطح 
اطاعات و آگاهــی کارآفرینان با ایجاد روابط گســترده با 
کشورها و کارآفرینان خارجی، اتصال کارآفرینان به روش های 
درســت خلق ایده و نوآوری و همچنین ارتباط کارا و موثر 
با آنها برای افزایش اعتماد بین دولت و کارآفرینان اســت. 
طبیعتا این عوامل در افزایش ســهم کارآفرینان در اقتصاد 
و اشتغال کشــور، موثر اســت. اما در حال حاضر تنها نیم 
درصد از کل فضای کسب و کار دراختیار کارآفرینان است 
که این میزان ۳۸ درصد بازار اشــتغال را به خود اختصاص 
داده است. در حالی که طبق نظرسنجی ها درصد جمعیت 
خواهان کارآفرینی و خوداشــتغالی در کشــور باالی ۵۰ 
درصد اســت.به گفته معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی سیاســت ها و حمایت های دولت ها در 
ادوار مختلف معموالً معطوف به بنگاه ها و بنگاه محور بوده 
اســت؛ به عنوان مثال یکی از این حمایت ها تأمین سرمایه 
در گردش از طریق اعطای تسهیات بوده است. اما در بسته 
جدیدی که مبتنی بر حمایت از کارآفرینان تهیه شده است، 
 »کارآفرین« محور حمایت قرار می گیرد و حمایت ها معطوف

 به شخص کارآفرین است.

وعــده بانک مرکــزی حاکی از 
راه اندازی بازار متشکل ارزی طی 
روزهای آتی است و همانطور که 
مدیرعامل این بازار نیز خبر داده 
است قرار است این بازار با حضور 
۱۰۰ صراف شروع به کار کند. اما کماکان ابهاماتی در خصوص 
راه اندازی این بازار وجود دارد که باید به آن پاسخ داد. از جمله 
این ابهامات میزان توانایی این بازار در کنترل فضای داللی و 
ایجاد شفافیت و آرامش در بازار ارز، چگونگی عملکرد بازیگران 
اصلی بازار مثل بانک مرکزی و صرافی ها و همچنین اثرگذاری 
آن بر ایجاد توازن میان عرضه و تقاضای ارزی است.بر اساس 
گزارش های موجود  در بازار متشکل ارزی فعا امکانی برای 

خرید و فروش جزئی ارز از ســوی افراد حقیقی وجود ندارد و 
قرار است در این بازار معامات با اسکناس و نقد انجام شود بر 
 این اساس صادرکنندگان و دارندگان ارز می توانند از طریق 
صرافی ها برای فروش، نرخ مورد نظر خود را در ســامانه بازار 
متشکل به ثبت برسانند. همچنین این بازار متشکل جایگزین 
سامانه نیما نیست.قرار است بازار متشکل ارزی کار خود را با 
دو یا سه ارز؛ دالر، یورو و درهم شــروع خواهد کرد و به مرور 
زمان تعداد این ارزها افزایش پیدا کند.سهامداران اصلی بازار 
متشکل، شامل کانون صرافان، کانون بانک های دولتی، کانون 
 بانک های خصوصی و فرابورس هستند.طبق اعام مسئوالن
 بانک مرکزی نرخ ها در بازار متشکل ارزی بر اساس عرضه و 
تقاضا و نظر کارشناسی تعیین خواهد شده. اگر عرضه ارز بیش 
از تقاضا و نیاز بازار باشد، بانک ها وارد شده و آن را خریداری می 
کنند.در بازار متشکل بازار، امکان انجام معامات غیرواقعی 

وجود نخواهد داشــت، چراکه هر بانک یا صرافی که بخواهد 
قیمت ارز خود را برای فروش اعام کند، رقم موردنظر در همان 
لحظه در حساب ارزی او مسدود خواهد شد و بدین ترتیب از 
معامات غیرواقعی جلوگیری می شود.قیمت پایه هر روز بر 
اساس نرخ بسته شدن بازار در روز گذشته با حداکثر تغییری 
که به تصویب رسیده، محاسبه می شود که این درصد تغییر در 
دستورالعمل بازار متشکل ارزی اعام خواهد شد.گفته می شود 
که اطاعات آناین خرید و فروش ارز در این بازار در دسترس 
عموم مردم قرار ندارد و اعضا قادر به مشاهده آن هستند، اما 
اطاعات کلی از این بازار در سایت ice.ir در اختیار عموم مردم 
قرار خواهد گرفت.حال سواالت اساسی این است، آیا تعادلی 
میان عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد؟ آیا این بازار در بازگشت 
ارزهای صادراتی توفیقی خواهد داشــت؟ نقش این بازار در 
کاهش اثرگذاری نرخ های بازار دبی و سلیمانیه چیست و آیا 

این بازار در نهایت جایگزین نیما خواهد شد؟در همین رابطه 
محمود شکسته درخصوص اقدامات انجام شده برای راه اندازی 
بازار متشکل ارزی اظهارداشت: بیش از ۱۰۰ صراف حساب  باز 
کرده اند و در حال تکمیل پرونده هستند و بازار متشکل ارزی 
هم با همین تعداد فعالیت را آغاز می کند زیرا تکمیل پرونده 
هر صراف فرایندی زمان بر اســت. شکسته بند درباره سایت 
بازار متشکل ارزی و اینکه آیا اطاعات بازار برای افراد خارج از 
بازار هم به صورت لحظه ای ارائه می شود،گفت: خیر برای افراد 
حقیقی و حقوقی خارج از بازار اطاعات لحظه ای بازار متشکل 
 ice.ir ارزی ارائه نمی شود اما اطاعات عمومی بازار در سایت
که در حال راه اندازی است، منتشر می شود. اما در سایت دیگری 
اطاعات جزئی تری به اعضا ارائه می شود.وی تاکید کرد: هدف 
از راه اندازی بازار متشکل ارزی افزایش شفافیت و ثبات بازار، 

کشف نرخ، امنیت در انجام و تسویه معامات است.

»کسب و کار« بسته حمایت از اشخاص کارآفرین را بررسی می کند

حمایت    از کارآفرینان پیشرو   به  جای    بنگاه ها  

»کسب و کار« کارایی بازار متشکل ارزی را بررسی می کند

تکاپوی دالالن برای ورود به بازار متشکل ارزی

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران:
صــد درصــد ارز تخصیصی، 

کاالهای اساسی وارد شد
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعام کرد که 
این شرکت تمام تعهدات ارزی خود را اجرایی کرده 
و کاالهای اساسی که باید با ارز تخصیص یافته وارد 

می شد، براساس برنامه به کشور رسیده است.
به گزارش شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، 
یزدان سیف با انتشــار لیست کشتی ها و محموالت 
تأمیِن ارز شده به همراه زمان ورود این کاالها به بنادر 
ایران در سال ۱۳۹۷، درباره رفع تعهد ارزی کاالهای 
اساسی اظهار کرد: در ســال ۱۳۹۷، ۵۰۰ میلیون 
و ۹۸۲ هزار و ۵۰۲ یورو به منظــور واردات کاالهای 
اساسی برای شرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد ارزی 
ایجاد شــده که معادل صد درصد ارز مذکور، کاال به 
کشور وارد و تخلیه و بخش عمده ای از آن ترخیص 
شده است. همچنین بیش از ۲۷۵ میلیون یورو ارز 
نیز رسما رفع تعهد شده است.وی اضافه کرد: ورود 
کاال و رفع تعهد ارزی دو مقوله کاما متفاوت است و 
برخی اظهارات درباره مکاتبات انجام شده چنین القا 
می کند که در قبال ارز تخصیص داده شده، کاالیی 
به کشور وارد نشــده اســت که این مسئله درست 
نیســت. در کنار آن مبلغ ۲۲۵ میلیون یورو  مانده  و 
تسویه نشده ارز دریافت شــده، ناشی از مغایرت ها و 
موضوعات اداری است که با توجه به درگیر بودن چهار 
سامانه ثبتارش، خرید ارز، سمتاک و سامانه جامع 
گمرکی در فرآیند واردات، بروز کوچکترین مغایرت 
اسنادی  یا اشــتباه در بارگذاری اطاعات پرونده ها، 
منجر به عدم تســویه کامل تعهدات ارزی مربوطه 
می شود و آنچه از تعهدات این شرکت باقیمانده نیز 
از همین جنس است. جدول پیوســت تاریخ ورود 
کشــتی ها به بنادر مورد نظر و تاریخ تخلیه آنها این 
موضوع را کامًا شــفاف می کند.  سیف درباره دلیل 
ایجاد این مغایرت ها با اشاره به پرداخت های تهاتری  
یا پرداخت هایی که از مسیرهای غیر مرسوم ) تعریف 
شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران( 
ارز را به کشــور بازگردانده، اظهار کرد: از آنجایی که 
بین زمان ایجاد تعهد تا زمان پرداخت و تسویه کامل 
اسناد حمل و صدور کد رهگیری، فاصله زمانی قابل 
توجهی وجود دارد، از این رو تسویه تعهدات زمان بر و 
پیچیده می شود و همین امر بخشی از این مغایرت را 
پدید آورده است.مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
ایران با اشاره به اینکه قراردادها با فروشندگان عمدتاً 
با ارزهای پایه منعقد می شود ولی پرداختها ) بسته به 
نوع ارز در دسترس بانک مرکزی( به ارزهایی چون لیر، 
روپیه و یوان صورت می گیرد، بیان کرد: تفاوت بین ارز 
ثبت سفارش و ارز تأمین شده، موجب بروز مغایرت در 
ثبت اسناد حمل و در نتیجه عدم امکان تسویه تعهدات 

ارزی در موعد مقرر می شود.

کاهش ۶ درصدی درآمدهای 
مالیاتی

در گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی 
تهران در توضیح وضعیــت درآمدهای مالیاتی ایران 
آمده اســت: درآمدهای مالیاتی ایران در سال ۱۳۹۷ 
با کاهش ۶ درصدی نسبت به ســال ۱۳۹۶ به حدود 
۱۰۹ تومان رسیده اســت. این در حالی است که رقم 
درآمدهای مالیاتی برای نه ماهه ۱۳۹۷ در مقایسه با 
مدت مشابه قبل، از رشد ۱۲.۸ درصدی برخوردار بوده 
است. کاهش ۶ درصدی درآمد مالیاتی در سال ۱۳۹۷ 
مربوط به کاهش قابل توجه ۴۰ درصدی این درآمدها 
در فصل چهارم این سال است.به گزارش ایلنا، معاونت 
بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی 
اقدام به مقایسه وضعیت درآمدهای مالیاتی در ایران و 
کشورهای منطقه و اقیانوسیه کرده است که در بخشی 
از این گزارش در توضیح وضعیت درآمدهای مالیاتی 
ایران آمده اســت: درآمدهای مالیاتی ایران در سال 
۱۳۹۷ با کاهش ۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ به 
حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در 
حالی اســت که رقم درآمدهای مالیاتی برای نه ماهه 
۱۳۹۷ در مقایسه با مدت مشــابه قبل، از رشد ۱۲.۸ 
درصدی برخوردار بوده است. کاهش ۶ درصدی درآمد 
مالیاتی در ســال ۱۳۹۷ مربوط به کاهش قابل توجه 
۴۰ درصدی این درآمدها در فصل چهارم این ســال 
است.- با توجه به اعام سازمان امور مالیاتی، وصولی 
بخش مالیات های مستقیم در ســال ۱۳۹۷ رقمی 
معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان بود که ۱۰۱ درصد تحقق 
و ۱۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۶ را نشان می دهد. 
همچنین در سال گذشــته، حدود ۴۵ هزار میلیارد 
تومان مالیات بر کاال و خدمات وصول شد که تحقق 
۹۱ درصدی و رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ 
را نشان می دهد. با توجه به اینکه هنوز جزئیات ارقام 
عملکرد مالیات کشور به صورت کامل برای سال ۱۳۹۷ 
منتشر نشده اســت، با تحلیل آمار اظهار شده توسط 
مســئوالن مالیاتی، دلیل افت ۶ درصدی درآمدهای 
مالیاتی در سال ۱۳۹۷ را میتوان به کاهش قابل توجه 

درآمد مالیات بر واردات نسبت داد.

اخبار
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار 
بیانیه ای از دولت خواست تخصیص دالر ۴۲۰۰ تومانی 
را متوقف و به ســوی اجرای سیاســت ارز تک نرخی 
در بلندمدت از طریق کاهش شــکاف نــرخ بازار نیما 
و بازار آزاد حرکت کند.این بیانیه با اشــاره به جایگاه 
اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران به 
عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، 
بر ضرورت تعامــل مؤثر دولت و بخــش خصوصی و 
بهره گیری از ظرفیت های فکری و فنی فعاالن اقتصادی 
در کلیه مراحــل تصمیم گیری و سیاســت گذاری با 
هدف فائق آمدن بر مشکات و زمینه سازی برای رونق 
تولید تاکید کرده اســت.بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی ایران، افزایش تورم، گســترش 
رانت و فســاد در جامعه و کاهش اعتمــاد عمومی به 
توان سیاست گذاری دولت و همچنین تضعیف تولید 
داخلی را نشــانه های ناکارآمدی سیاســت های ارزی 
 دولت دانسته و خواســتار اصاح این سیاست ها شده

 است.
در متــن بیانیه اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی ایران که پیش از این در نخستین نشست 
دوره نهم هیــات نماینــدگان اتاق ایران در مشــهد 
در ۳۰ تیرماه به تصویب اعضا رســیده بــود، با هدف 
 اصاح سیاست های ارزی ۸ پیشــنهاد به دولت ارائه 

شده است. متن کامل بیانیه به این شرح است:
» بیانیه الزام حذف دالر 4200 تومانی از اقتصاد 

کشور«
اقتصاد کشور از ســال گذشته به واسطه نقض برجام، 
تحمیــل دور جدیــد تحریم هــا و محدودیت های 
ایجادشــده در عرصه تعامات خارجی، با شــرایط 
جدیدی مواجه گردید که همین امر محیط کسب وکار 
فعالین اقتصادی را دشــوارتر و پیچیده تر از گذشته 
نموده است. نوسانات شــدید نرخ ارز و سیر صعودی 
افزایش قیمت ها، از ســال ۹۷ موجبات تحلیل توان 
تولید داخل و تضعیف قدرت خریــد خانوار را فراهم 
نموده است. در این شرایط، اتاق ایران به عنوان نماینده 
بخش خصوصی و مشاور قوای محترم سه گانه، اعتقاد 
دارد فائق آمدن بر انبوه مشکات موجود و زمینه سازی 
برای رونق تولید؛ آنچنانکه مورد نظر رهبر فرزانه انقاب 
قرار دارد، در گرو تعامل مؤثر دولت و بخش خصوصی و 
بهره گیری از ظرفیت های فکری و فنی فعالین اقتصادی 
در کلیه مراحل تصمیم گیری و سیاست گذاری است. 
در همین راستا با توجه به محدودیت در منابع ارزی 
کشور و ضرورت مدیریت صحیح این منابع در شرایط 
پیش  رو، اتاق ایران توجه دولت محترم را به موارد ذیل 

معطوف می دارد:
۱- تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در ســال 

گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در 
برابر تورم های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد 
این امر، تفاوت نه چندان محســوس تــورم کاالهای 

اساسی و غیر اساسی در سال ۹۷ است.
۲- تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ های نیمایی و 
آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد 
عمومی به توان سیاست گذاری دولت محترم، منجر 
شده است. افزایش محسوس واردات برخی کاالهای 
اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت 
در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقام مصرفی اساســی، 
انعکاسی از فساد شــکل گرفته در اثر سیاست گذاری 

نامطلوب ارزی است.
۳- اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه ای، در مواردی 
تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط 
رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کاالهای مشــابه اقام 

اساسی وارداتی از دالیل این امر می باشد.
نظر به موارد فوق الذکر، ناکارآمدی سیاست تخصیص 
ارز یارانه ای در برآورد اهداف مورد نظر دولت محترم، 
محرز اســت. لذا اتاق ایران به عنــوان نماینده بخش 
خصوصی، اجرای مــوارد ذیل را به عنوان سیاســت 

جایگزین تخصیص ارز ترجیحی، توصیه می نماید:
۱- توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

۲- حرکت به ســوی اجرای سیاســت تک نرخی در 

بلندمدت از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد 
در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از معامات ارزی 

بابت مابه التفاوت نرخ ارز
۳- تخصیص منابع ایجادشــده از محــل حذف ارز 
ترجیحی به پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب پذیر و 

کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص
۴- تمرکز بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار در 
راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه 

پرداخت یارانه همگانی
۵- پرداخت تسهیات سرمایه در گردش به واحدهای 
تولیــدی، بازپرداخــت بدهی های دولــت به بخش 
خصوصی، بانک ها و تأمین اجتماعی از محل سایر منابع 

آزادشده ناشی از حذف ارز یارانه ای
۶- تعییــن دقیق نیازهــای وارداتــی و هماهنگی 
دستگاه های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات در 
راستای مدیریت صحیح ثبت سفارشات و جلوگیری از 

پیدایش زمینه های رانت جویی
۷- حداقل ســازی حقــوق ورودی مــواد اولیــه و 

ماشین آالت مورد نیاز بخش تولید کشور
۸- افزایــش ســهم واردات در مقابل صــادرات در 
بســته ارزی بانک مرکزی به منظور زمینه ســازی 
 بــرای بازگردانــدن کلیــه ارزهــای صادراتــی 

به داخل کشور

بخش خصوصی خواستار  اجرای  سیاست  ارز تک نرخی  و  حذف دالر 4200 تومانی  شد

رانت  ارزی  را  متوقف  کنید

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، ۷ مرداد ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، ۷ مرداد 

۹۸ درمعامالت بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان، ربع سکه یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۸۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۱۸ دالر و ۹۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۰۷ هزار و 

۹۱۲ تومان است.

رقابت ناسالم کارآفرینان
سید رضی حاجی آقا میری، فعال اقتصادی 

 موضوع حمایت از کارآفرینان دارای ابعاد وسیعی اســت و بررســی این موضوع نیاز به در نظر گرفتن همه جوانب دارد. برای مثال وقتی صحبت از حمایت می کنیم، باید این امر در تغییر حال بنگاه مشاهده شود. در حالی که اگر درصد کل 
حمایت های دولتی را صد  درصد عنوان کنیم از این درصد صرفا ۲۰ و یا نهایتا ۳۰ درصد آن عاید کارآفرین شده و مابقی جنبه نمایشی و شعاری داشته است. به عنوان مثال موضوع حمایت مالی از کارآفرینان و یا اصاح مشکات حقوقی در رابطه 
با کارآفرینان، مدام تکرار می شود اما در عمل خبری از اجرای آن نیست و بدتر آنکه این حمایت ها ناقص و نابرابر صورت می گیرد. رقابت ناسالمی که میان برخی از کارآفرینان وجود دارد، حاکی از این است که فضای اقتصادی کشور یک فضای 
شفاف نبوده و مستعد ایجاد رقابت سالم نیست. به همین دلیل برخی از کارآفرینان مشکل فروش و یا تامین بازار خود را با تخریب و یا بدگویی از بازار رقبا، حل می کنند و یا آنکه با اتصال به نهادهای دولتی و یا با روابط خارج از قانون و عرف سعی 
در حل مسئله دارند. اما در کشورهایی که حمایت از کارآفرینان برابر و به موقع است، فرصتی برای این مدل رفتار ها نیست. فضای اقتصاد کشور با همه موانع موجود به مانند جاده سنگاخی است که عبور از آن به سختی میسر است، مگر این 
جاده را به شگردهایی دور بزنیم و این امر برای کسانی که فعالیت های سالم دارند، شاید میسر نباشد. تحریم و محدودیت های سیاسی مانع از تداوم ارتباط کارآفرینان با خارج از کشور و ارتقای سطح کیفی محصوالت آنها خواهد شد. کمترین 
حق یک کارآفرین بهره مندی از آموزش های صحیح و کاربردی برای بهبود شرایط بنگاه است اما شرایط کنونی اقتصاد این امر را به حاشیه رانده است. بنابراین به طور کلی حمایت هایی که از کارآفرینان می شود یا مبهم است و یا اثربخش نیست.

چشم انداز  بازار  متشکل  ارزی
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی

بیش از ۳ الی ۴ ماه از تشکیل غیررسمی بازار متشکل ارزی می  گذرد و علی رغم اینکه راه اندازی این بازار در کنترل و کاهش نرخ ارز اثرگذار بوده است، اما همچنان در رصد ورود و خروج ارز ضعیف عمل می کند. برای 
اینکه بازار متشکل ارزی به صورت رسمی شکل بگیرد، کماکان مشکاتی وجود دارد. برای مثال این بازار در رصد سیستم های مالی مجاز و غیرمجاز به خوبی عمل نکرده است.  به همین دلیل علی رغم پیش بینی های 

صورت گرفته، همچنان دالالن در تاش برای نفوذ به این بازار بوده و برخی از فسادها حاکی از عدم شفافیت این بازار و رخنه فساد در آن است.
برای مثال خبر گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی و یا صحبت های وزیر بهداشت حکایت از این امر دارد . بنابراین این مسئله نشان می دهد بازار متشکل ارزی در رصد ورود و خروج ارز به این بازار موفق نبوده است. 
هرچند گفته شده که بازار متشکل ارزی جایگزین نیما نیست اما با ورود نرخ ارز به قیمت زیر ده هزار تومان این اتفاق خواهد افتاد. یعنی چشم انداز بازار متشکل ارزی رفتن به سمت تک نرخی شدن ارز است. در صورتی 
که بازار متشکل ارزی در ورود و خروج ارز موفق عمل نکند، طبیعتا قادر به ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای ارزی نیست. این تعادل تنها با شفافیت ایجاد می شود. از سویی عدم شفافیت مانع از افزایش هر چه بیشتر 
تزریق ارزهای صادراتی به سامانه  نیما است. هر چند بانک مرکزی در بازگشت ارزهای صادراتی گام های موثری برداشته و تا حدودی هم موفق عمل کرده، اما باز هم میزان بازگشت این ارزها رضایت بخش نیست و این 
موضوع نشان می دهد با وجود راه اندازی بازار متشکل ارزی، میزان بازگشت ارزهای صادراتی موافق با میزان مورد انتظار نبوده است. در صورتی که این بازار موفق به ایجاد شفافیت شود و نرخ دالر به زیر۱۰ هزار تومان 

برسد، دیگر شاهد تاثیرپذیری نرخ آن از نرخ های بازار سلیمانیه عراق و دوبی نخواهیم بود.

سرمقاله



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1398 روزنامه كسب و كار| سال هفتم،شماره 1692| سه شنبه8مرداد

سامانه ثبت و رجیستری 
گوشــی تلفن همــراه از 
شناسایی تخلف در طرح 
رجیســتری خبــر داد و 
اعالم کرد: با تخلف جعل 
شناسه گوشــی موبایل برخورد قاطع می شود. با 
پایش مستمر شــبکه های اپراتوری توسط سامانه 
کشــف تخلف که به عنوان یکی از زیرسامانه های 
سامانه همتا مشــغول به فعالیت اســت، تخلفی 
گســترده که به تازگی در حوزه طرح رجیستری 
در حال وقوع بود، شناسایی شــد. با بررسی های 
صورت گرفته مشــخص شــد کــه در این تخلف 
 IMEI افراد ســودجو با سوءاســتفاده از شناسه
دستگاه های مجاز، قصد دور زدن طرح رجیستری 
را داشــتند. در همین راســتا تاکنون بیش از ۵۰ 
هزار دســتگاه با شناســه  جعلی که از طریق این 
تخلف قصد معرفی خود به عنوان دستگاه قانونی 
به شــبکه های اپراتوری را داشتند، توسط سامانه 
همتا مسدود شد. به اطالع تمامی افرادی که قصد 
دارند به انحاء مختلف طرح رجیستری را دور بزنند 

می رســاند، تمامی فعل و انفعاالت دستگاه های با 
قابلیت نصب ســیم کارت در شبکه های اپراتوری 
به صورت مســتمر تحت بررسی ســامانه کشف 
تخلف طرح رجیســتری اســت و هرگونــه رفتار 
مشکوک و غیرعادی در ســریع ترین زمان ممکن 

به صــورت سیســتمی و بــدون دخالت انســان 
شناسایی شــده و در صورت محرز شدن تخلف، 
 بدون فوت وقت بــا آن برخــورد مقتضی صورت

 می پذیرد.
همتا به خریداران توصیه کرده کــه در صورتی که 

قصد خرید دستگاه با قابلیت نصب سیم کارت دارند، 
جهت جلوگیری از متضرر شدن، حتما پیش از خرید 
از طریق #۷۷۷۷* استعالم اصالت کرده و حتما مدل 
 HAMTA و برند ذکر شده در پاسخ استعالم اصالت
را با مدل و برند دســتگاه و همچنین جعبه دستگاه 
تطابق دهند و در صورت هرگونــه مغایرت، اکیدا از 
خرید دستگاه صرف نظر کنند. در صورتیکه افرادی 
بدون اطالع از جعلی بودن شناســه این دستگاه ها 
اقدام به خرید کرده و از این محل متضرر شده باشند، 
می توانند با مراجعه به ســازمان  تعزیرات حکومتی 
)http://www.tazirat۱۳۵.ir( و ســازمان 
 حمایت حقوق مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
)http://www.cppo.ir( نسبت به ثبت و تنظیم 
شــکوائیه و احقاق حقوق تضییع شــده خود اقدام 
کنند. طبق ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
و همچنین بندهای الــف و ب از ماده ۶ قانون جرایم 
رایانه ای، هرفردی مرتکب جعل شناســه گوشــی 
تلفن همراه )IMEI( شــود، مجرم شــناخته شده 
و مورد پیگــرد قانونی قرار خواهــد گرفت. مجازات 
تعیین شــده برای مرتکبان درخصــوص این جرم، 
حبس از یــک تا پنج ســال یا جزای نقــدی از 2۰ 
 میلیون ریال تا یکصد میلیــون ریال یا هردو در نظر 

گرفته شده است.

طی روزهای گذشته اخباری 
که درباره فاسد شدن هزاران 
تن سیب در ســردخانه های 
دماوند منتشر شد که برخی 
آن را تاییــد و برخی دیگر نیز 
آن را تکذیب کرده اند. این اظهارات در حالی مطرح می 
شو که همزمان با این موضوع مدیر باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان غربی از پیش بینی برداشت 2۰۰ هزار 
تن سیب تابستانه از باغ های سیب استان خبر می دهد و 
رئیس اتحادیه سردخانه داران اســتان نیز از فاسد شدن 
۴۰ هزار تن ســیب پرده بر می دارد. با آنکه تولید سیب 
استان در کشور رتبه اول را دارد ولی فاسد شدن بخشی 
از محصول در سردخانه ها و همچنین دپوی سیب در کنار 
جاده در سال های گذشته و فاصله قیمت سیب از کشاورز 
تا بازار مشکالتی است که در بازار سیب استان وجود دارد. 

اما رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره این خبر 
اعالم کرد که اخباری که اخیرا درباره فاسد شدن هزاران تن 
سیب در سردخانه های دماوند منتشر شده، تکذیب می شود 
زیرا این محصول در هفته های گذشته صادر شده است. اما 
مدیرعامل اتحادیه باغداران تهران می گوید که ممنوعیت 
صادرات و انجام ذخایر احتیاط ملی بر اساس مشورت های 
اشتباهی که مغرضانه به دولت دادند، باعث شد بیش از هزار 
تن از سیب ذخیره شده در انبارها کیفیت خود را از دست 
دهد. مجتبی شادلو مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی 
های کشاورزی باغداران تهران اظهار کرد: 9۰۰ تن سیبی 
که در دماوند خراب شده است در قالب ذخایر احتیاطی 
ملی بود؛ اما از آنجا که عده ای نیت خیر نداشتند از اواخر 
سال گذشته مکررا به دولت مشورت های غیر واقعی و بر 
اساس خواسته های خود دادند، مبنی بر اینکه میزان تولید 

کم است و اجاره صادرات ندهید.
وی افزود: به همین منظــور دولت عالوه بر ذخیره میوه 
برای تنظیم بازار شب عید متناسب با نیاز هر استان، ۷ تا 8 
هزار تن سیب برای ذخیره احتیاط ملی نیز ذخیره کرد تا 

بازار دچار چالش شدید نشود. مدیرعامل اتحادیه سراسری 
تعاونی های کشاورزی باغداران تهران ادامه داد: مقداری 
از سیب های طرح ذخایر احتیاطی ملی در دماوند ذخیره 
شد تا در بهار به بازار عرضه شود و تا خرداد ماه نیز نگهداری 
شدند؛ اما دیدند که مشورت های داده شده، درست نبود 
و با کمبود مواجه نشدیم. وی تصریح کرد: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نیز کار اشتباهی کرد و صادرات سیب را 
از 1۵ اسفند سال 9۷ تا اوایل اردیبهشت  سال جاری به 
خاطر همین مشورت ها ممنوع کرد، زیرا فکر می کردند 
که بازار از سیب خالی می شود. شادلو اظهار کرد: بسته 
شــدن صادرات و انجام ذخایر احتیاط ملی براســاس 
مشورت های اشتباهی که صورت گرفته بود،  باعث شد 
که بخشی از سیب ذخیره شده در انبار ها کیفیت خود را 
از دست دهد. وی تاکید کرد: اوایل اردیبشت ماه متوجه 
شدند که میزان تولید ســیب در کشورمان کم نیست و 
میزان زیادی سیب مردم، غیر از سیب های تنظیم بازاری 
در سردخانه ها موجود است که آنها نیز به بازار عرضه شد.
شادلو گفت: در نهایت تصمیم گرفته شد این سیب ها 

)ذخایر احتیاطی( آزاد شود اما زمانی بود که سیب های 
تازه نیز به بازار آمدند و دیگر از آن سیب ها استقبال زیادی 
نشد.  شادلو گفت: بخشــی از این سیب ها که ظرفیت 
صادراتی دارند صادر می شــود و بخش دیگری نیز که 
ظرفیت تازه خوری ندارد به صورت کنســانتره به دیگر 
کشور ها صادر خواهند شــد. وی در پاسخ به اینکه چرا 
سیب های سردخانه ای به این اندازه دیر در بازار عرضه 
کردید گفت: این ذخیره احتیاطی بود و باید تا زمانی که 
سیب تازه به بازار می آمد نگهداری می شد. وی گفت: از 
8 هزار تن ذخیره احتیاطی سیب، کمتر از ۷ هزار تن به 
بازار عرضه شد و هزار و خرده ای تن از آن باقی ماند، یعنی 
8۰ درصد از این ذخیره به وقت خود به بازار عرضه شد. 
بازرس اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران 
ایران با بیان اینکه دو ماه، زمان موثر صادرات ســیب در 
اسفند و فروردین ماه است افزود: با ایجاد ممنوعیت به 
صادرات لطمه وارد شد و بازار صادراتی ما در هندوستان، 
افغانستان و عراق  به خاطر نگرانی دولت و مشورت های 

اشتباه از دست رفت.

افراد سودجو به روش های مختلف طرح رجیستری را  دور می زنند

جعل شناسه  هزاران گوشی  موبایل

ایران بازارهای  صادراتی هندوستان و افغانستان را  از دست داد؟

هدررفت میلیاردی هزار تن سیب دپو شده

دخالت دولت در فروش و صادرات محصوالت کشاورزی
مراد آقاباالزاده، فعال صنفی

میزان سیب فاسد شده ضرر و زیان فراوانی به جا گذاشته است و تایید و تکذیب ها دردی را از این اتفاق دوا نمی کند. در برخی از موارد شاهد اتخاذ برخی تصمیمات هستیم که به خسارات میلیاردی و از دست رفتن مشتریان در بازارهای 
صادراتی منجر می شود. امروز در وضعیت کنونی باید تمام اقدامات به سمت ارزآوری هدایت شوند نه اینکه این مدل خسارت ها نیز بر باغدار و تولیدکننده تحمیل شود. باید به این نکته اشاره کرد که تا زمانی که دولت در فروش و صادرات 
محصوالت کشاورزی ورود پیدا کند هر ساله شاهد بروز مشکالت این چنینی خواهیم بود. سال های گذشته نیز از این قبیل اتفاقات افتاده اما در سال جاری به دلیل تشدید وخامت حوزه کشاورزی شاهد اهمیت دو چندان این ماجرا هستیم. 
متاسفانه در امر عرضه و صادرات محصوالت کشاورزی دولت وارد عمل شده و هیچ مشورتی با انجمن ها و تشکل های کشاورزی ندارد و مشکالت به وجود آمده تنها به دلیل نا هماهنگی و عدم مشورت دولت با تشکل های کشاورزی است. سیب 
یکی از محصوالت کشاورزی بسیار با کیفیت در ایران است که ساالنه عالوه بر تامین نیاز داخلی توانسته بازارهای صادراتی را پوشش دهد و درآمد ایده آلی را برای کشور به دست آورد. باغداران با وجود مشکالت بسیاری که بر سر راه تولید 

محصوالت کشاورزی وجود دارد اقدام به تولید این محصول می کنند و در انتها با کمترین قیمت در اختیار واسطه ها قرار می دهند. این مشکالت باید برای دوام صنعت کشاورزی از میان برداشته شود. 

فروش اطالعات پاسپورت ها توسط آژانس های فروش بلیت
امیر احمدی، فعال بازار تلفن همراه

با اجرای طرح رجیستری تخلفات در حوزه موبایل و تبلت های سیم کارت خور کاهش داشته اما از طرفی دیگر شاهد رواج تخلفات از جنس دیگری هستیم. بیش از ۵۰ هزار دستگاه با شناسه  جعلی شناسایی شده که 
روند رو به رشد آن ممکن است موجب بروز تخلفات دیگری شود. به طور کلی هر اقدامی که منجر به تغییر شناسه IMEI و مغایرت آن با اطالعات سامانه همتا شود، طبق ماده ۵ و ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
و ماده ۶ قانون جرائم رایانه ای، جرم تلقی شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. اما متخلفان بی توجه به این موارد تنها به فکر پر کردن جیب های خود هستند از این رو به خریداران موبایل توصیه می شود قبل از خرید 
گوشی حتما اصالت تلفن همراه را استعالم کرده و اطالعات ارسالی از سامانه همتا در پاسخ استعالم اصالت از جمله برند و مدل و شناسه تلفن همراه را با مشخصات ظاهری تلفن همراه و اطالعات درج شده روی جعبه 

تلفن همراه تطابق دهند.
کالهبرداری هایی از این دست همچنان وجود دارد. اجاره پاســپورت نمونه دیگری از این تخلفات است که متخلفان با خرید و فروش شماره پاسپورت و سیم کارت، رجیســتری را دور زده و کاالی خود را با قیمت 
بیشتر به دست مصرف کننده می رســانند. بنابراین افرادی که قصد مسافرت دارند باید بسیار هوشــیار عمل کنند و اجازه سوءاستفاده از شماره پاســپورت و اطالعات خود را به هیچ فردی ندهند. البته شرایطی به 
وجود آمده که مســافر وقتی اطالعات خود را در اختیار آژانس مســافرتی می گذارد، آژانس با کپی اطالعات آن را در اختیار قاچاقچیان تلفن همراه قرار می دهد به همین دلیل مــردم باید دقت کنند تا از اطالعات 
آنها سوء استفاده نشــود. همچنین توجه به این نکته ضروری است که هر دستگاه تلفن همراه با شناسه IMEI مشخص، دارای یک کد فعال ســازی یک بار مصرف است که فقط برای فعال سازی همان گوشی قابل 
 استفاده است. بنابراین، امکان فعال سازی سایر دستگاه ها با IMEI جعلی یکســان با یک کد فعال سازی وجود ندارد و این دستگاه ها پس از مدتی توسط ســامانه همتا شناسایی و ارتباط آن با شبکه های اپراتوری 

قطع خواهد شد.
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رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ با اشــاره به واردات 8۵ 
تا 9۰ درصد کاغذ چاپ و تحریر مورد نیاز کشور گفت: از 
زمان تشکیل کارگروه کاغذ حتی یک دالر هم ارز دولتی 
نگرفته ام.سید حسن میرباقری رئیس انجمن واردکنندگان 
کاغذ در پاسخ به سوالی درباره میزان واردات کاغذ در بخش 
کاغذ چاپ و تحریر اظهار کرد: بر اساس آمار وزارت صنعت 
و کارخانجات داخلی بین 1۰ تا 1۵ درصد نیاز بازار در بخش 
کاغذ چاپ و تحریر با تولیدات داخل پاسخ داده شد و نزدیک 
به 8۵ تا 9۰ درصد نیاز بازار در این بخش از خارج کشور و 
با واردات کاغذ تامین می شود.وی در پاسخ به سوال تسنیم 
درباره واردات کاغذ چاپ و تحریر در سال گذشته گفت: کل 
واردات ما در سال 98 در بخش کاغذ چاپ و تحریر حدود 
۳۰۰ هزار تن بود که نسبت به سال 9۶ بین ۴9 تا ۵۰ هزار 

تن کاهش واردات داشتیم.
میرباقری با بیان اینکه متاسفانه در یک سال گذشته تریبون 
قدرتمندی در اختیار واردکنندگان کاغذ قرار نگرفته است 
گفت: بعد از افزایش قیمت ارز و تشکیل کارگروهی برای 
کاغذ، واردکنندگان کاغذ صرفا با اخذ مجوز می توانستند 
اقدام به واردات کاغذ کنند و اگر مجوزی از سوی ارشاد برای 
آنها صادر نمی شد قادر به واردات نبودند و اعضای انجمن 
واردکنندگان کاغذ متاسفانه با کاهش مجوز واردات مواجه 
شدند و همین مسئله باعث شــد تا واردات کاغذ در سال 
گذشته به نسبت سال 9۶کمتر شود و تا حدودی تعادل 

بازار به هم بخورد.
رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ در پاســخ به این سوال 
که چرا کاغذ علیرغم تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی قیمتش 
افزایش یافت گفت: تنها بحث تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی 
در قیمت کاغذ اثرگذار نبود و در کاالهای اساسی دیگر نیز 
که مشمول دریافت ارز دولتی می شدند هم شاهد افزایش 
قیمت ها بودیم ولی در مورد کاغــذ در یک بازه زمانی نرخ 
جهانی کاغذ تا 2۰ درصد افزایش یافت و حتی تا شهریورماه 
و قبل از تشکیل کارگروه کاغذ، تفاوت قیمت کاغذ دولتی و 
کاغذ آزاد حدود 1۰ تا 1۵ درصد بود ولی متاسفانه در نیمه 
دوم سال بانک مرکزی نتوانست به درستی برای واردات کاغذ 
ارز الزم را تخصیص دهد و همین مسئله باعث به هم خوردن 
تعادل در بازار کاغذ شد.وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد 
جدیدی توانسته اند مجوز واردات کاغذ را دریافت کنند گفت: 
من شخصا این موضوع را ندیده ام ولی در لیست کسانی که 
ارز گرفتند و کاغذ وارد نکردند، افراد جدیدی بودند که ما نام 

آنها را نشنیده بودیم. میرباقری با تاکید بر لزوم تک نرخی 
شــدن ارز برای جلوگیری از رانت و حل مشکل بازار کاغذ 
گفت: ما از سال گذشــته مصرانه درخواست کردیم تا ارز 
واردات کاغذ تک نرخی شود ولی متاسفانه صدای ما به جایی 
نرسید و دوستان ما در دولت توجهی به این موضوع نداشتند 
تا نهایتا در جلسه ای که با مسئوالن وزارت صمت برگزار شد 
دوستان ما در این وزارتخانه پیشنهاد ما را درخصوص تک 
نرخی شدن ارز برای واردات کاغذ و گالسه و مقوا را پذیرفتند 
و امضاهای طالیی برای واردات این نوع کاغذ از میان برداشته 
شد و امروز شاهد هستیم که قیمت انواع مقوا و کاغذ گالسه 

تا ۵۰ درصد کاهش یافت.
رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ اضافه کرد: ما بارها این 
موضوع را اعالم کرده ایم که هیچ خواسته ای از دولت نداریم 
و تنها خواســته ما این اســت که موانع را از پیش روی ما 
بردارند.وی در پاسخ به این سوال که آیا همچنان تخصیص 
ارز ۴2۰۰ تومانی به واردات کاغذ ادامه دارد یا خیر گفت:  
امروز کسانی که واردات را از وزارت ارشاد دریافت می کنند 
ارز ۴2۰۰ تومانی می گیرند و کسانی که مجوز واردات را از 
وزارت صمت اخذ می کننــد ارز نیمایی به آنها تخصیص 

داده می شود.
میرباقری ادامــه داد: در حال حاضر معــادل 8۰ هزار تن 
کاغذ روزنامه و تحریر با ارز دولتی وارد می شود و این رقم 
2۰ درصد از نیاز بازار کاغذ را جوابگوســت.رئیس انجمن 
واردکنندگان کاغذ در پاسخ به این ســوال که در بخش 
چاپ و تحریر چند درصد از نیاز بازار با واردات دولتی تامین 
می شود گفت: نیاز بازار به کاغذ چاپ و تحریر در حدود ۳۵۰ 
هزار تن است و طبق برنامه ریزی انجام شده ۴۰ هزار تن آن 
با ارز دولتی تامین می شود و ۳1۰ هزار تن آن با ارز نیمایی.
وی با تقدیر از عملکرد وزارت صمت بــرای واردات کاغذ 
گفت: طی یکی دو هفته گذشته وزارت صمت حمایت بسیار 
خوبی برای تامین ارز نیمایی واردات کاغذ داشته و اگر قول 
و قرارهای بانک مرکزی و وزارت صمت محقق شود حتما 

قیمت کاغذ در بازار کاهش خواهد داشت.
میرباقری در پاسخ به این ســوال که چطور ممکن است 
واردکنندگان کاغذ با ارز نیمایی بتوانند با واردکنندگان 
کاغذ دولتی که ارز ۴2۰۰ تومانی دریافت می کنند گفت: 
متاسفانه فاصله قیمتی کاغذ دولتی و کاغذ آزاد در بازار آنقدر 
زیاد است که برخی از واردکنندگان می توانند با ارز نیمایی 

کاغذ وارد کنند و آن را در بازار عرضه کنند.

وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات به سرنوشت دردناک 
افرادی که دارایی شان را در سایت های شرط بندی از 
دست داده اند اشاره و تاکید کرد که باید شرط بندی ها 

و بخت آزمایی ها را در فضای مجازی متوقف کنیم.
محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: امروز با 
یکی از تاکسی اینترنتی ها می رفتم، راننده گفت که 
1۰ میلیون تومان در سایت های شرط بندی باخته و 
دارد دو شیفت کار می کند تا اجاره این ماهش را بدهد.
او ادامه داد: گویا فامیل جوانش هم کل داروندارش را 

شرط بسته بوده و به خاطر باختش خودکشی کرده 
است. مادر و پدر سالمندی هم برایم نامه نوشته بودند 
که پسر ما کل پاداش بازنشستگی ما را این شکلی از 
دست داده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با 
تاکید براینکه واقعاً قمار زندگی ها را نابود می کند، افزود: 
هرچند چند الیه و پیچیده اند اما باید شرط بندی ها و 
بخت آزمایی ها را در فضای مجازی متوقف کنیم.وی 
تصریح کرد: لطفاً ایده ها و نظرهای خود را بفرمائید. به 

ما خیلی کمک می کند.

عضو هیات مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان ایران 
تاکید کرد: وقت آن رسیده است تا لیست محصوالت 
دانش بنیان که حایز شرایط الزم هستند، بازنگری شود 
تا عرصه تنگ تر شود و فقط کاالهای های تک بتوانند 
در قالب دانش بنیان بگنجنــد. محمدرضا کمپانی، 
عضوهیات مدیره مجمع تشــکل های دانش بنیان 
ایران، با اشاره به اینکه مفهوم دانش بنیان به کاالهای 
های تک مربوط اســت که ارزش افزوده باالیی دارند، 
گفت: طبیعی اســت در بعضی از صنایع این جاذبه 
وجود دارد و در برخی این جاذبه وجود ندارد. به کاربرد 
و کاربری آن محصوالت در جامعه و نقشــی کلیدی 
که بازی می کنند، مرتبط اســت. در بخش سالمت 
تجهیزات پزشکی و دارو کامال قابل لمس است. وی 
افزود: تایید این نظریه قیمت داروهای بیوتکنولوژی 
است که جزو داروهای خاص در دنیا به شمار می رود 
و اگر در بازارهای جهانی دارویی ۵۰۰ یورو باشــد و 
شرکت دانش بنیانی به دانش تولید همان دارو برسد، 
با یک پنجم قیمت جهانی می توانــد آن را تولید و به 
بازار عرضه کند و باوجود قیمت کمتــر ولی باز هم 
منافع خوبی را به دست می آورد، زیرا با تولید داروی 
بیوتکنولوژی به دانش بسیار باالیی دست پیداکرده 
و تبع آن می تواند ارزش افــزوده قابل توجهی را هم 

جذب کند.
به گفته کمپانی، خصوصیت بارز کاالهای های تک 
و حیاتی سهم باالی دانش نســبت به اجزا و قطعات 
استفاده شــده در آن اســت. در این گونه محصوالت 
حیات محور که از اســتانداردهای باال و پیچیده ای 
برخوردار هستند، در صورت تجاری سازی سود خوبی 
را عاید دارنده دانش آن می کند. وی ادامه داد: محصول 
دانش بنیانی که بررســی می کنیم در حوزه بســیار 
خاصی استفاده می شود که ارزش افزوده بسیار باالیی 
مانند دارو، تجهیزات پزشکی یا صنایع مرتبط با نفت 
دارد؛ اما در بعضی از محصوالت زمینه ای برای مفهومی 

دانش بنیان وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه لیست کاالهای دانش بنیان باید 
مورد بازبینی قرار گیرد، گفت: نزدیک به ۶ سال است 

که از تصویب و اجرای قانون حمایت از شــرکت ها و 
موسسات دانش بنیان گذشــته و وقت آن است که 
لیست محصوالت دانش بنیان که حایز شرایط الزم 
هستند، بازنگری شود تا به این ترتیب عرصه تنگ تر 
شــود و فقط کاالهای های تک بتوانند در این قالب 
بگنجند. کمپانی با بیان اینکه افزایش کمی شرکت های 
دانش بنیان در شرایطی که حمایت های مناسبی به 
آن ها ارائه نشــود، فایده ای برای اقتصاد کشور ندارد، 
افزود: وقتی بودجه کل کشور در حیطه دانش بنیان 
کاهش پیداکرده، بنابراین باید میدان را تنگ تر کنیم. 
زمانی بودجه بیشتر بود و امکان رسیدگی به تمامی 
حوزه ها وجود داشت؛ ولی حاال که به محدودیت هایی 
در منابع مالی هم مواجه هســتیم، باید دایره شمول 
شرکت های دانش بنیان کاهش داده شود تا حمایت ها 

مؤثرتر شود.
وی پیشنهادی برای شناســایی کاالهای های تک 
ارائه کرد و گفت: برای شناسایی این که چه کاالهایی 
های تک هستند می توان بررسی کرد، در هر صنعتی 
واردات کاال در هر تن چه ارزشی دارد و در مقابل ارزش 
هر تن صادرات آن محصول چقدر است. کمپانی به 
آمار 1۳9۶در حوزه تجهیزات پزشــکی اشاره کرد 
و افزود: واردات 1.۳ میلیارد دالر بــود در مقابل 22 
هزار تن واردات انجام شد، یعنی برای هر تن ۵۶ دالر 
پرداخت شده است. از سوی دیگر کاالهای داخلی و 
صادرات 2۴ میلیون دالر در گمرک ثبت شده است و 
به میزان ۶8۴ تنی که صادرشده است به عدد ۳۵ هزار 
دالر می رسیم. وی ادامه داد: در نتیجه عموما در کشور 
واردات هر تن 1۴۷۰ صادرات حدود ۴۵۰ بوده است. 
فاصله بزرگ میان این ارقام نشان می دهد که به سمت 
کدام کاالها برویم. هم از خام فروشی ممانعت کنیم، 
هم بتوانیم دانش را صادر کنیم و هم ارز خوبی به کشور 
بازگردانیم. با این توصیفات باید این صنایع و عرصه ها 
شناسایی شود تا محدوده شرکت های دانش بنیان را 
محدودتر کنیم. کمپانی خاطرنشان کرد: شناسایی 
و بازنگری لیست شرکت های دانش بنیان کاری است 

که باید به اصناف مرتبط سپرده شود.

آذری جهرمی: ضمن درخواست از مردم برای طرح راهکار:

باید شرط بندی ها را در فضای مجازی متوقف کنیم

ضرورت بازنگری فهرست كاالهای دانش بنیان

فقط کاالهای » های تک«  در قالب دانش بنیان بگنجند

واردكننده كاغذ: تا امروز یک دالر هم ارز دولتی نگرفته ام

۹۰ درصد کاغذ  مصرفی کشور  وارداتی  است
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بازاريابي جودويي و كاربرد آن 
در كسب وكارها

 )JUDO STRATEGY( بازاريابــي جودويــي
روشي براي رقابت با حريفان قدرتمندتر است كه بـــر 
مهارت بيش از بزرگي و قدرت تاكيد مي كند. اين ايــده 
براساس شباهت هاي بالقوه اي پايه ريزي شد كه بين اين 
نوع استراتژي و ورزش جودو وجود داشت. البته ناگفته 
نماند كه قبل از توسعه استراتژي جودويي، مفهومي به 
نام اقتصاد جودويي مطرح شد كه حداقل ۲۰ سال از 
موضوع هاي مهم در جهان اقتصاد بوده است. در اين 
روش از شــيوه هاي رقابت رودررو كه اصوال باب طبع 
رقباي بزرگ و قوي است اجتناب مي شود، درعوض 
بر سرعت و تفكر خالق تاكيد مي شود. پيتر دراكر اين 
فرايند را جودوي كارآفريني ناميده است. استــراتژي 
جودويي ابزارهايي را فراهم مي كند كه به شما اجازه 
مي دهد عالوه بر پايــداري در مقابل رقباي قدرتمند 
بتوانيد كاري هم انجام دهيد. اســتراتژي جودويي 
همانند ورزش جودو، با حركت شــروع مي شود. در 
جودو، حركت هم جنبه تهاجمي و هم جنبه دفاعي 
دارد. رقيبان از ســرعت عمل و چابكي خود استفاده 
كرده و در موقعيتي قرار مي گيرند كه نسبتا پرقدرت 
است درحالي كه سعي دارند، ازحمله اجتناب كنند. 
تدابير مشابهي مي تواند به شــركت ها كمك كند تا 
قدرت بازار را دردست بگيرند و آن را از دسترس رقباي 
قدرتمند دور نگه دارند. تســلط بر حركت شامل ۳ 

تكنيك ذيل است: 
ـ تكنيك شماره ۱ فن ســگ خانگي كوچك 
)PUPPY DOG PLOY(: درهــر نوع رقابت، 
نخستين هدف شــما اين اســت كه در بازي بمانيد. 
بنابراين، استراتژي جودويي به مبارزان توصيه مي كند تا 
يك رفتار حدوسط از خود بروز دهند و از مبارزات رودررو 

كه احتمال پيروزي شان كم است خودداري كنند. 
ـ تكنيك شماره ۲ شناخت فضاي رقابتي: درحالي 
كه فن ســگ خانگي كوچك عمدتا درباره دفاع است، 
در تكنيك شناخت فضاي رقابتي وارد عمل مي شويد. 
اينجا جايي اســت كه با مشــخص كردن يك فضاي 

رقابتــــــي مي توانيد پيشگام اين معركه شويد. 
ـ تكنيك شــماره ۳ حركات سريع پي درپي 
نهايي: با تركيب دو تكنيك اول حركت، شما فرصت 
مي يـــابيد كه به دنبال آن، براي تقويت موقعيت تان از 

انجام حمالت پي درپي استفاده كنيد. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

خانم »بلوما زيگارنيك« روان شناس معروف روسي 
است. او در رستوران متوجه شد كه پيشخدمت ها، 
ســفارش غذا را بدون اينكه يادداشت كنند، به ياد 
مي آورند ولي بعد از اينكه صورت حساب پرداخت 
شد، چيز زيادي از سفارش يادشــان نمي ماند. او 
آزمايش هاي ديگري انجام داد: براي دو گروه فيلم 
پخش كرد، گروه اول فيلم را تا آخر ديدند و دومي ها 
تا اواسط فيلم را تماشــا كردند. چند روز بعد، از دو 
گروه خواسته شد فيلم را تعريف كنند؛ گروهي كه 
فيلم را ناقص ديده بودند، جزئيات بيشتري از آن را 
به ياد داشتند. نتيجه آزمايش هاي متعدد نشان داد: 
انسان ها چيزهاي ناتمام را بيشتر به خاطر مي آورند. 
به عبارت ديگر، مقوالت ناتمام ذهن انسان را بيشتر 

درگير مي كنند. همچنين مغز انسان تكاليف ناقص، 
ناكامل و چالشي را در مقايسه با تكاليف كامل، به مدت 
طوالني تري به خاطر مي سپارد، چراكه سعي مي كند 
با فكر كردن به آنها رفع ابهام كند و به يك رضايت 
دروني برســد. اين پديده در دانش روان شناسي 
»اثر زيگارنيك« ناميده مي شــود. اما بايد پرسيد 
در مديريت با اثر زيگارنيك چــه كنيم؟ كارهاي 
نيمه تمام تان را در سريع ترين زمان ممكن تكميل 
كنيد. كارهاي ناقص، انرژي زيادي از ذهن مي گيرد 
و توان آن را مســتهلك مي كند. يكي از مهم ترين 
داليل عدم تمركز كه خود اصلي ترين دليل كارايي و 
بهره وري پايين افراد است، داشتن كارهاي نيمه تمام و 
نيمه  رهاشده است. اين كارها ذهن را مجبور مي كنند 

كه زمان زيادي را مشغول انديشيدن درباره آنها كرده 
و نتواند به راحتي خود را از آن موضوعات جدا كند. به 
گفته جان سي مكسول معلم مديريت و رهبري »وقتي 
كارتان تمام شد دست از تالش  برداريد، نه وقتي كه 
خسته شديد.« تا حد امكان چند كار را با هم پيش 
نبريد زيرا توان ذهني درگير اثر زيگارنيك مي شود. 
اگر قرار است چند كار را محقق كنيد، برنامه ريزي 
زماني براي شان داشته باشيد تا مغز بداند كه قبل از 
فرارسيدن زمان مقرر، نيازي نيست خود را درگير آن 
كند. به عبارتی زيگارنيك می گويد كارهای ناتمام يك 
نقص هستند كه به مرور زمان يا فوری باعث نابودی 
می شود، ولی از آنجا كه مديران هميشه ماهی گيری 

را خوب بلد هستند سهم خود را از آن پيدا كرده اند.

اثر   زیگارنيك؛ ویران  کننده ای   سازنده
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هيچ دزدي، به هر ميزان كه مهارت داشته باشد نمي تواند دانش را بدزدد و به همين دليل 
است كه دانش بهترين و امن ترين گنج براي به دست آوردن است. 

WWW.KASBOKARNEWS.IR

I N FO@biznews. ir

استخراج رمزارزها از سوي دولت به رسميت شناخته شد
فقط گام اول برداشته شد

فرزين فرديس، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، با مثبت ارزيابي 
كردن اقدام دولت در به رسميت شناختن صنعت استراج رمزارزها، آن را گام 
اول در اين حوزه برشــمرد و با نقد برخي محدوديت هاي درنظر گرفته شــده 
ازجمله ممنوعيت اســتفاده در مبادالت داخلي، تاكيد كــرد كه دولت بايد 
گام هاي بعدي را از جمله در حوزه تعرفه برق مصرفــي و رگوالتوري داخلي 
بردارد تا از پيشــرفت هاي روزافــزون اين حوزه جا نماند. ســرانجام دولت با 
استخراج »فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري شده« يا همان رمزارزها موافقت 
كرد. هيات وزيران در جلسه عصر يكشنبه، ششم مرداد ماه 98 كه به رياست 
حسن روحاني، رئيس جمهور، برگزار شــد با استخراج فرآورده هاي پردازشي 
رمزنگاري شده به عنوان يك فعاليت صنعتي و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موافقت كرد. به موجب اين تصميم، استفاده از رمزارز ها صرفا 
با قبول مسئوليت ريسك از سوي متعامالن بوده و مشمول حمايت و ضمانت 
دولت و سيستم بانكي نمي شــود و بهره گيري از آن در مبادالت داخل كشور 
نيز مجاز نيست. افزون بر اين، فعاليت مورد اشاره همچون ساير فعاليت هاي 
صنعتي، مشمول ماليات خواهد بود و شمول معافيت از ماليات، منوط به صدور 
رمزارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادي كشور است. در همين رابطه، 
فرزين فرديس، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، موافقت دولت با استخراج 
رمزارزها را گام مثبتي توصيف كرد و گفت: دولت خوشبختانه پس از يك تاخير 
طوالني پذيرفت كه توليد رمزارزها در حوزه فناوري هاي جديد قرار  مي گيرد. 
دولت قدم اول را خيلي خوب برداشت و نظر مشورتي اتاق بازرگاني تهران نيز 
كه چندي قبل از طريق نامه اي با امضاي رياست اتاق به رياست جمهوري ارسال 
شد، مبني بر همين مساله بود كه دولت به جاي بي تفاوتي نسبت به اين حوزه، 
بهتر است آن را به رسميت بشناسد و چارچوب قانوني آن را مشخص كند. به 
گزارش اتاق تهران، فرديس افزود: اينكه صنعت اســتخراج رمزارز به رسميت 
شناخته شده است،  مي تواند منافع خاص خود را براي كشور به همراه داشته 
باشد و اين يك قدم رو به جلو است. اما براي آنكه چنين گامي منجر به نتيجه 
شود، الزم است چند تصميم درست و هوشمندانه ديگر نيز اتخاذ شود و من فكر 
 مي كنم كه مصوبه نهايي در كميسيون اقتصادي دولت در انتظار تصويب است.  
او درباره پيشنهاد كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال اتاق بازرگاني 
تهران درباره تعرفه برق استخراج رمزارزها گفت: پيشنهاد ما اين است كه نظام 
تعرفه اي كه براي اين حوزه شكل  مي گيرد، به دو يا سه نكته اصلي توجه داشته 
باشد؛ نخست اينكه تعرفه برق مصرفي، مانند ساير تعرفه ها شناور باشد. معني 
ندارد كه فعاالن حوزه رمزارزها، نتوانند در زمان پيك، مصرف كنند و زمان هاي 
غيرپيك، مجبور باشــند تعرفه پيك صادراتي را بپردازند. از ســوي ديگر اگر 
كسي به روش سرمايه گذاري روي انرژي هاي تجديدپذير برق مورد نياز خود را 
تامين كرده و يارانه اي دريافت نمي كند، دليلي ندارد كه با تعرفه برق صادراتي، 
نرخ برق را پرداخت كند. همچنين اگر كســي بــا صرفه جويي حاصل از يك 
بهينه سازي در مصرف، توانست در ميزاني از انرژي و توان الكتريكي صرفه جويي 
كند، آيا بايد با او نيز مشابه كسي كه از شبكه برق دريافت  مي كند، برخورد شود؟ 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: به نظر  مي رسد به جاي 
تعيين يك تعرفه ثابت براي تمام ساعات و اوقات سال، تعيين نرخ تعرفه بايد در 
نظام شناور صورت گيرد و البته اين تعرفه گذاري بايد داراي مشوق هايي باشد 
كه فعاالن بخش خصوصي بتوانند سرمايه گذاري كنند يا سرمايه ها به سمت 
بهينه سازي مصرف انرژي يا ايجاد واحد هاي توليد برق در مناطق آزاد و تجاري، 
شهرك هاي صنعتي و استخراج رمزارزها سوق پيدا كند. بنابراين، گام نخست 

دولت در به رسميت شناختن آن، بدون توجه به اين نكات ابتر خواهد ماند.

شهرهای استارت آپی بعدی، اقتصاد دنيا را تغيير می دهند
انقالب استارت آپی 

جامعه جهانی اســتارت آپی،  در حال حاضر موتور اصلی ايجاد شغل و رشد 
اقتصادی جهان است كه ديگر تنها در دره سيليكون متمركز نيست. در طول 
دهه های گذشته، صحبت های زيادی درباره اكوسيستم استارت آپی و تمركز 
آن در شهرها و مناطق مختلف مطرح بوده است. هميشه اين سوال در ميان 
است كه دره سيليكون بعدی كجا خواهد بود؟ مجمع جهانی اقتصاد در مطلبی 
شهرهای استارت آپی بعدی را بررسی كرده است. طبق اين گزارش، اگرچه به 
نظر می رسد چند مكان قابليت تبديل شدن به شهرهای استارت آپی آينده را 
دارند، اما بی تعارف ما فكر می كنيم اين ديدگاه جواب نمی دهد. استارت آپ ها 
برای جلوگيری از پير شــدن نياز به قهرمــان جديد دارنــد. در واقع »دره 
 Startup سيليكون بعدی« وجود نخواهد داشت. در عوض، تحقيقات جديد
Global Startup Ecosystem Report ۲۰19 Genome’s          به 
۳۰ هاب بعدی اشاره دارد كه اقتصاد جهان را تغيير خواهند داد. در حالی كه 
هيچ كدام از آنها به اندازه دره سيليكون نخواهند بود، اما هركدام تسلط خاص 
منطقه ای خواهند داشت. با اين حال، واضح نيست كه كدام اكوسيستم ها 
عامل تغيير جهانی خواهند بود، اما ما به سرنخ های بزرگی رسيده ايم. اولين 
كاری كه بايد برای تعيين هاب بعدی استارت آپی در نظر بگيريم، رتبه بندی 
اين اكوسيستم های استارت آپی است. ما هر سال 15۰ اكوسيستم پيشرو در 
جهان را بررسی می كنيم كه شامل اطالعات مربوط به بيش از يك ميليون 
شركت در سراسر دنيا می شــود. جديدترين فهرست نشان می دهد كه دره 
سيليكون همچنان در صدر قرار دارد، اما نيويورك، لندن، پكن، بوستون، تل 
آويو، لس آنجلس، شــانگهای، پاريس و برلين هر كدام در حال تبديل شدن 
به هاب استارت آپی هستند. اين 1۰ مركز در سراسر جهان، به خاطر داشتن 
استارت آپ های فراوان و كسب وكارهای كوچك در جهان شهره هستند. مثال 
نيويورك، دو مكان برای اكوسيستم های استارت آپی دارد؛ چراكه بيش از 9 
هزار استارت آپ، تك شاخ های متعدد و روابط جهانی باال دارد. همچنين، پكن 
به طور پيوسته در حال حركت برای ايجاد اكوسيستم استارت آپی است. اين 
شهر خانه بيش از هزار شركت مبتنی بر هوش مصنوعی است. اين شهر يكی 
از چهار شهری است كه با رشد سريع در ســطح جهانی مواجه است. در اين 
گزارش 1۲ اكوسيستم استارت آپی به ترتيب الفبا آورده شده است: هلسينكی 
بزرگ، فنالند -هنگژو، چين-جاكارتا، اندونزی -الگوس، نيجريه -ملبورن، 
استراليا -منترال، كانادا -مسكو، رويسه -مومبای، هند -سائوپائولو، برزيل 

-سئول، كره جنوبی -شنزن، چين -توكيو، ژاپن
در ميان اين فهرســت، ما می توانيم به راحتی به اين موضوع اشــاره كنيم 
كه الگوس، قهرمان اســتارت آپی منطقه آفريقا خواهد بود. اين شهر، يكی 
از بزرگ ترين شهرهای آفريقا و يكی از ســريع ترين رشدها را داشته است. 
الگوس بزرگ تريــن مركز تكنولوژی در آفريقاســت و غول های تكنولوژی 
جهان از جمله گوگل و فيســبوك در آن ســرمايه گذاری كرده اند. جامعه 
جهانی استارت آپی،  در حال حاضر موتور اصلی ايجاد شغل و رشد اقتصادی 
جهان اســت كه ديگر تنها در دره ســيليكون متمركز نيســت. هاب های 
بعدی كه پيش بينی شــده اند، اقتصاد جهان را تغييــر می دهند. اين تغيير 
 به خصوص در زمينه توليد پيشــرفته، فناوری كشاورزی، هوش مصنوعی و

 بالك چين رخ خواهد داد.
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سخنگوي انجمن قطعه ســازان عدم اجراي مصوبه 
مربوط به اختصاص 11 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
به صنعت خــودرو را باعث افزايش زيان انباشــته دو 
شركت خودروساز دانست و تاكيد كرد: در اين شرايط، 
فروختن »ســايپا« و »ايران خودرو« به معني حيف و 

ميل كردن اموال بيت المال است. 
به گزارش »كســب وكار«، فرهاد بهنيا روز شنبه در 
يك نشست خبري گفت: در حال حاضر بانك مركزي 
به عنــوان بازدارنده تكميــل خودروهاي ناقص كف 
كارخانه ها عمل مي كند. وظيفه بانك مركزي هدايت 
نقدينگي به ســمت بخش ها و بنگاه هاي مولد كشور 
اســت كه مي تواند مهاركننده  تورم باشد؛ اما اكنون 
اين مهم ازســوي بانك مركزي فراموش شده است. 
سال گذشــته مصوبه پرداخت تســهيالت 11 هزار 
ميلياردي ازسوي هيات دولت تصويب شد. سخنگوي 
انجمن قطعه ســازان افزود: در ارديبهشــت ماه سال 
جاري قرار بر اين شــد كه بخش دوم اين تسهيالت 
به صورت ارزي تخصيص داده شود؛ اما نكته مهم اين 
است كه خودروسازان و قطعه ســازان با ارز سروكار 
نداشــته و تســهيالت ارزي براي آنها كارايي ندارد؛ 
ازاين رو اميدواريم طبق پيشــنهاد ارائه شــده اين 7 
هزار ميليارد تومان باقيمانده بــه صورت ارزي براي 
آنهايي كه نياز ارزي دارند، پرداخت و از طريق آنها به 
ســايرين به صورت ريالي پرداخت شود؛ اما متاسفانه 
بانك مركزي اين موضوع را فراموش كرده است. وي 
تصريح كرد: با توجه به اينكه اعتبار مصوبه پرداخت اين 
تسهيالت در خرداد ماه به اتمام رسيده است، قرار بود 
مصوبه پرداخت تسهيالت ارزي به قطعه سازان تمديد 
شود كه تاكنون خبري در اين باره اعالم نشده است؛ 
حتي آخرين صحبت بانك مركزي اين بوده است كه 
خودروسازان نياز مالي خود براي پرداخت مطالبات 
قطعه سازان را از جاي ديگر تامين كنند. بهنيا با بيان 
وجود بيش از 1۶۰ هزار خودرو ناقص ادامه داد: وزير 
صنعت ديگر اميــدي به منابع بانــك مركزي ندارد؛ 
چراكه وي به تازگي تاكيد كرده خودروســازان بايد با 
فروش منابع غيرتوليدي نســبت به تامين نقدينگي 
اقدام كنند كه بدون شك اين امر زمان بر خواهد بود؛ 
درحالي كه اگر منابع مالي كشور با احتساب دريافتي 
سازمان دارايي و با كســر آمار دريافت بيمه بيكاري و 
هزينه هايي از اين دســت از سازمان تامين اجتماعي 
باشــد، درآمد واقعي دولت كاهــش مي يابد كه الزم 
اســت هيات دولت اين  موضوع را بررسي و نسبت به 
تغيير رويه موجود اقدام كند. به گفته بهنيا، قرار بود 
اين وام با ســود ۲۴ درصد به صنعت خودرو پرداخت 
شود كه البته ســود آن با احتساب هزينه هاي جانبي 
به ۲۶.5 درصد مي رسد. وي ادامه داد: به اين ترتيب 
اين تسهيالت پس از پرداخت به خودروسازان، بابت 

مطالبات قطعه ســازان در اختيار صنعت قطعه قرار 
مي گرفت. 

سخنگوي انجمن قطعه سازان با بيان اينكه ارديبهشت 
ماه اعالم كردند كه ايــن وام ارزي خواهد بود، گفت: 
با اينكه منابع ارزي به كار مــا نمي آيد، وزير صنعت 
از ما خواســت تا اين موضوع را بپذيريم. با اين حال 
باز هم بانك مركــزي اعالم كرد كه يــورو پرداخت 
نمي كنيم؛ بلكه به صــورت ارزهاي ديگر مانند روپيه 
و لير قابل پرداخت اســت. بهنيا افزود: باز هم ما اين 
موضوع را قبول كرديم؛ ولي در نهايت با اين مســاله 
روبه رو شــديم كه مهلت مصوبه، خرداد ماه به اتمام 
رســيد و حاال منتظريم تا اين مصوبه تمديد شــود؛ 
هرچند آخرين صحبت مســئوالن بانك مركزي اين 
بود كه خودروسازان بروند پول مورد نيازشان را از جاي 
ديگري تهيه كنند. وي در ادامه با بيان اينكه در حال 
حاضر بنگاه هاي قطعه سازي به دليل قيمت مواد اوليه 
و نرخ ارز دچار بحران و زيان هستند، گفت: اين جريان 
باعث تعديل نيروي شركت ها خواهد شد كه در نهايت، 
نيروي بيكارشده از دولت حقوق بيكاري مي گيرد. در 
اين شرايط مقايسه حقوق پرداختي به اين كارگران 
با ماليات دريافت شده از شركت ها نشان مي دهد كه 
درآمد دولت از محل دريافت ماليات رقم پاييني است. 
بهنيا ابراز اميدواري كرد دولت سياست اخذ ماليات 
از بنگاه هاي زيــان ده را متوقف كند. وي، سياســت 
شوراي رقابت براي فشار بر خودروسازان در سال هاي 
گذشــته را عاملي براي زيان دهي 1۴ هــزار ميليارد 
توماني »ايران خودرو« و »سايپا« عنوان كرد و گفت: 
در شرايط فعلي هيچ سهامي نبايد واگذار شود؛ بلكه 
ابتدا بايد شرايط براي توليد فراهم شود و پس از سودده 
شدن خودروسازي ها، خصوصي سازي صورت گيرد. با 

واگذاري خودروسازان در شرايط فعلي مخالفيم
سخنگوي انجمن قطعه ســازان با تاكيد بر پرداخت 
مطالبات قطعه سازان ازسوي بانك مركزي، واگذاري 

سهام »ايران خودرو« و »ســايپا« در شرايط فعلي را 
غيركارشناسي دانســت و عنوان كرد: اين واگذاري 
بايد با دو شرط تجديد ارزيابي پيش از واگذاري سهام 
و فروش به قيمت واقعي و به اهــل آن صورت گيرد. 
به گفته او، با توجه به ســابقه واگذاري ها در كشــور، 
در صورت واگذاري ســهام خودرويي ها به افرادي كه 
تخصص الزم را ندارند، ممكن اســت هــر اتفاقي در 
سطح ملي روي دهد و در اين شــرايط اين واگذاري 
به هيچ وجه مورد تاييد انجمن قطعه ســازان نبوده و 
اگر روال به همان شيوه ســابق ادامه پيدا كند، تنها 
باعث زيان انباشــته دو خودروســاز خواهد شد. وي 
بهترين اهليت براي خريد اين دو شركت خودروسازي 
را قطعه ســازان و كنسرسيوم قطعه ســازان دانست 
و گفـــت كه كنسرسيومي متشكل از ۳۰ قطعه ساز 
براي شــركت در فرايند واگذاري سهام خودروسازان 
تشكيل شده است و تا زماني كه برخي موانع برداشته 
نشود خصوصي ســازي امكان پذير نخواهد بود، زيرا 
مشــخص نيســت مالك بعد از خريد چه اختياراتي 
خواهد داشت. در ادامه اين نشست مازيار بيگلو، دبير 
انجمن قطعه ســازان با بيان اينكه خصوصي ســازي 
در كشــور كارنامه درخشاني نداشــته و شركت هاي 
خصوصي سازي شــده يا با بحران كارگــري يا مالي 
روبه رو بوده اند؛ گفت: قطعه سازان بهترين خريداران 
سهام خودروسازان هســتند و بهترين اهليت به آنها 
تعلق دارد؛ اما اين ســهام بايد به ارزش واقعي واگذار 
شود؛ چراكه سازماني كه سال ها از تجديد ارزيابي آن 
مي گذرد و سند آن نيز با مشكل مواجه است، شايسته 
واگذاري نيست. بنابراين با توجه به اينكه واگذاري بايد 
به قيمت روز انجام شود، خواهش ما از دولت اين است 
كه قبل از واگذاري نســبت به تجديد ارزيابي و احراز 
اهليت خريدار اقدام شــود. وي ميــزان مطالبات دو 
خودروســاز را ۲۰ هزار ميليارد تومان اعالم و تصريح 
كرد: از اين مبلغ رقمي بالــغ بر 7 هزار ميليارد تومان 

سررسيد شــده كه اين رقم معادل همان رقمي است 
كه قرار شــد بانك مركزي به قطعه ســازان پرداخت 
كند تا از اين وضعيت خالصی يابيم. اين عضو انجمن 
قطعه سازان با اشاره به موضوع ورود شوراي رقابت به 
قيمت گذاري خودرو گفت: اگر قرار است شوراي رقابت 
به قيمت گذاري بازگردد، بايد اين بازگشت با فرمول 
جديد باشد؛ چراكه اين شورا از ســال 9۰ با ورود به 
قيمت گذاري خودرو و انتخاب فرمول اشتباه، قيمت ها 
را سركوب كرد كه منجر به زيان انباشته زيادي براي 
خودروسازان شــد. بنابراين اگر ســازمان حمايت يا 
شوراي رقابت وارد حوزه قيمت گذاري شود بايد به اين 
موضوع توجه داشته باشد كه چرا مواد اوليه داخلي به 
قيمت ارزي فروخته مي شود. انجمن قطعه سازان نيز 
درخواست خود را مبني بر عدم محاسبه قيمت مواد 
اوليه داخلي و پتروشــيمي  به قيمت دالر اعالم كرده 
و اميدوار است اين شــورا در حوزه قيمت گذاري جز 
با فرمول و محاسبات جديد و واقعي، وارد نشود. وي 
درباره اظهاراتي مبني بر ارزان شدن ارز و ارزان نشدن 
قطعات و خودرو، افزود: قطعه سازان مجاز به استفاده 
از ارز دولتي نيســتند و ارز مورد نياز آنها از طريق ارز 
نيمايي تامين مي شود كه در حدود 5۰ درصد افزايش 
داشته اســت. اين در حالي است كه قيمت مواد اوليه 
نيز افزايش يافته؛ بنابراين نه تنها ارز براي قطعه سازان 
ارزان نشده؛ بلكه گران نيز شده است. بيگلو همچنين 
با اشاره به نمايشگاه »ساخت داخل و رونق توليد ملي« 
اظهار كرد: نمايشگاه ســاخت داخل نمايشي از وفاق 
ملي بود؛ اما در عين حال از شركت هايي كه بيشترين 
مصرف ارزي را دارند و با دهن كجي به سياســت هاي 
وزير صنعت، در اين نمايشــگاه شــركت نكردند نيز 
دلخور هستيم زيرا نفاق بين قطعه سازان درباره سهم 
بازار و خودكفايي پيش آمده كه به نفع هيچ كســي 
نيســت؛ بلكه بايد با همدلي به سمت كاهش ارزبري 
حركت كنيم؛ چراكه اگر اين نهضت زودتر شروع شده 
بود، هم اكنون شاهد اين تعداد خودرو ناقص نبوديم، 
اما انجمن قطعه سازان پيگير اين موضوع خواهد بود. 
وي با اعالم اينكه پژو ۳۰1 با ۶۰ درصد خودكفايي كار 
خود را آغاز كرده و به راحتي تا پايان سال به 8۰ درصد 
مي رسد، اظهار كرد: هم اكنون ۳۰۰ قطعه ساز در ۶۰ 
درصد داخلي سازي مشاركت دارند كه با افزايش ميزان 
داخلي سازي اين ميزان افزايش مي يابد. اين در حالي 
است كه اين خودرو قطعه مشــتركي با خودروهاي 
قبلي ندارد و فناوري باالتري از خودروهاي قبلي دارد 
كه اميدواريم توليد اين خودرو با قطعات ايراني تجربه 
موفقي باشد. دبير انجمن قطعه سازان از تحويل نمونه 
اوليه قطعات خودرو ۳۰1 از شهريور ماه به خودروساز 
خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود تا بهمن ماه تمام 

قطعات به تاييديه نهايي برسد. 

 انجمن قطعه سازان: ارز براي خودروسازان گران شده است

» ايران خودرو«   و »سايپا«  به قيمت واقعي و به اهل آن فروخته شود
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