
وضعيت مطالعه افراد باسواد در ايران نشان مي دهد كه حدود ۳۰ درصد جمعيت 
۱۵ ساله و بيشتر اهل مطالعه روزنامه هستند. به گزارش ايسنا، گزارش مركز آمار 
از وضعيت مطالعه افراد باسواد ۱۵ ساله و بيشتر تا پايان سال ۱۳۹۶ از اين حكايت 
دارد كه در مطالعه روزنامه چاپي يا الكترونيكي، ۳۰ درصد اهل خواندن آن هستند 
و ۷۰ درصد ديگــر روزنامه مطالعه نمي كنند. در بين افــرادي كه روزنامه مطالعه 
مي كنند موضوعات سياسي و اجتماعي هر كدام با ۳۷ درصد و حوادث با ۳۶ درصد 
در اولويت قرار دارد. همچنين موضوعات ورزشي با ۳۰، اقتصادي ۲۳ و بهداشت و 

سالمت با ۱۷ درصد در رده هاي بعدي مورد توجه در بين روزنامه خوانان قرار دارد. 
اما در بين جمعيت باسواد ۱۵ ساله و بيشتر كه ۵۸ درصد اهل مطالعه كتاب هاي 
غيردرسي كه مجموع چاپي يا الكترونيكي را دربرمي گيرد هستند و ۴۲ درصد كتاب 

غيردرسي نمي خوانند. 
قرآن و كتب ادعيه با ۸۲ درصد در صدر مطالعه كتاب هاي غير درسي قرار دارد و بعد 
از آن رمان و داستان كوتاه با ۳۳، ديني۲۵ و همچنين موضوع شعر و اجتماعي هر 

كدام با ۱۲ درصد در رده هاي بعدي مطالعه قرار دارند. 

۳۰  درصد مردم روزنامه مي خوانند
وضعيت مطالعه افراد باسواد در ايران نشان مي دهد كه حدود ۳۰ درصد جمعيت 
۱۵ ساله و بيشتر اهل مطالعه روزنامه هستند. به گزارش ايسنا، گزارش مركز آمار از 
وضعيت مطالعه افراد باسواد ۱۵ ساله و بيشتر تا پايان سال ۱۳۹۶ از اين حكايت دارد 
كه در مطالعه روزنامه چاپي يا الكترونيكي، ۳۰ درصد اهل خواندن آن هستند و ۷۰ 
درصد ديگر روزنامه مطالعه نمي كنند. در بين افرادي كه روزنامه مطالعه مي كنند 
موضوعات سياسي و اجتماعي هر كدام با ۳۷ درصد و حوادث با ۳۶ درصد در اولويت 

قرار دارد. همچنين موضوعات ورزشي با ۳۰، اقتصادي ۲۳ و بهداشت و سالمت با 
۱۷ درصد در رده هاي بعدي مورد توجه در بين روزنامه خوانان قرار دارد. اما در بين 
جمعيت باسواد ۱۵ ساله و بيشتر كه ۵۸ درصد اهل مطالعه كتاب هاي غيردرسي 
كه مجموع چاپي يا الكترونيكي را دربرمي گيرد هستند و ۴۲ درصد كتاب غيردرسي 
نمي خوانند. قرآن و كتب ادعيه با ۸۲ درصد در صدر مطالعه كتاب هاي غير درسي 
قرار دارد و بعد از آن رمان و داستان كوتاه با ۳۳، ديني۲۵ و همچنين موضوع شعر و 

اجتماعي هر كدام با ۱۲ درصد در رده هاسي بعدي مطالعه قرار دارند. 

با حذف ۷۰۰ هزار نفر يارانه بگير، حدود ۳۱ ميليارد تومان از هزينه پرداخت يارانه 
در ماه در شروع غربالگري كم شد؛ رقمي كه در قياس با هزينه چند هزار ميلياردي 
يارانه نقدي در ماه قابل توجه نيست، ولي مي تواند شروعي براي توقف سنت غلط 
پرداخت يارانه همگاني باشد. به گزارش ايسنا، با شروع حذف يارانه افراد پردرآمد در 
شهريورماه، اعالم شد كه حدود ۲۰۰ هزار خانوار از جمع يارانه بگيران كنار گذاشته 
شدند و گزارشي از تعداد افراد منتشر نشد؛ اما اخيرا شريعتمداري، وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، آمار دقيق تري اعالم كرده است مبني بر اينكه يارانه حدود ۱۷۰ هزار 
خانوار در مرحله اول قطع شده كه تعدادي نزديك به ۷۰۰ هزار نفر را در بر مي گيرد. 
ازاين رو با حذف يارانه ۷۰۰ هزار نفري كــه به ازاي هر كدام ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان 

واريز مي شد، از شهريورماه حدود ۳۱ ميليارد تومان كمتر براي پرداخت يارانه نقدي 
واريز شده است. اين در حالي است كه ۱۰ سال اســت كه دولت در هر ماه حدود 
۳۵۰۰ ميليارد تومان بابت يارانه نقدي پرداخت مي كند كه در ســال به ۴۲ هزار 
ميليارد تومان مي رسد، رقم هنگفتي كه طبق قانون قانون هدفمندي يارانه ها مبني 
بر صرف ۵۰ درصد درآمد هدفمندي بــراي خانوارهايي كه در اجراي قانون دچار 
آسيب مي شوند، پرداخت نشده و همواره هزاران ميليارد از منابع را هدر داده است. 
۳۱ ميليارد توماني كه در نتيجه حذف يارانه بگيران ذخيره شــده است نسبت به 
منابع سنگيني كه در هر ماه براي حدود ۷۸ ميليون نفر پرداخت مي شود قابل توجه 
نيست، اما همين شــروع حذف و صرفه جويي هرچند اندك خود مي تواند شروع 

خوبي براي ادامه اصالح روند معيوب موجود باشــد. اگر روند حذف يارانه بگيران 
ادامه داشته باشد، تخمين زده مي شودتا پايان امسال حدود ۷۰۰۰ ميليارد تومان 
از هزينه هاي پرداختي كم و ذخيره خواهد شــد كه نه تنها مصارف يارانه نقدي را 
در سال بعد كاهش خواهد داد، بلكه منبع خوبي را در اختيار دولت براي توزيع در 
بخش هاي ديگر تعيين شــده در قانون هدفمندي از جمله توليد و بهداشــت قرار 
مي دهد، آن هم در شــرايطي كه در دوره فعلي دولت با مشــكل تامين منابع در 
بودجه مواجه بوده و براي جبران كسري به سمت ذخاير ارزي صندوق توسعه ملي 
يا انتشار بيشتر اوراق رفته اســت. طبق قانون بودجه امسال بايد سه دهك باالي 
درآمدي از دريافت يارانه كنار گذاشــته شــوند كه به گفته مسئوالن دولتي بين 

۲۴ تا ۳۰ ميليون نفر را در بر مي گيرد؛ ازاين رو اگر دولت كه اعالم كرده پايگاه هاي 
اطالعاتي خود را تقويت و آمار دقيقي از پردرآمدها دارد، براي حذف ســه دهك 
بااليي ورود كند در سال نزديك به ۱۵ هزار ميليارد تومان صرفه جويي انجام شده 
و رقم ۴۲ هزار ميليارد توماني كه براي پرداخت يارانه هزينه مي شود به كمتر از ۳۰ 
هزار ميليارد تومان كاهش پيدا مي كند كه مي تواند در ادامه به نحوي ديگر هزينه 
شــود. البته بايد روند حذف يارانه بگيران در ماه هاي آينده را نيز دنبال كرد كه آيا 
دولت به صورت موفقي ادامه خواهد داد يا اينكه مانند چند ســال پيش كه براي 
 غربالگري ورود كرد اما به هر دليلي متوقف شد، اصالح رويه غلط موجود را نيمه كاره 

باقي مي ماند. 

برخي از برنامه هاي شــركت مايكروســافت بين 
كاربــران بســيار محبــوب هســتند و بارهــا و 
بارها در دســتگاه هاي مختلف نصب مي شــوند. 
برنامه مايكروســافت اكســل نيز يكــي از همين 
 برنامه هاست كه اخيرا در پلي استور ركوردشكني

 كرده است. 
به گزارش انتخاب، برنامه هاي مايكروســافت بين 
اندرويدي ها نيز بســيار محبوب هستند. بر همين 
اساس است كه نرخ دانلودهاي مايكروسافت اكسل 

در پلي استور روندي رو به رشــد را تجربه كرده و 
در حال حاضر از مرز يك ميليــارد بار دانلود عبور 
كرده است. البته اين نخستين برنامه مايكروسافت 
نيســت كه موفق شــده ركورد مذكور را بشكند، 
براي مثــال برنامه هايي مثل مايكروســافت ورد، 
وان درايو و... نيز پيش از اين موفق شده بودند ركورد 
مذكور را بشــكنند. يكي از مهم ترين كاربردهاي 
مايكروسافت اكســل اســتفاده براي امور اداري 
اســت؛ اما برخي از كاربران نيز براي تقسيم بندي 

منظم موضوعــات از اين ابزار اســتفاده مي كنند. 
البته فرامــوش نكنيم برخي از دســتگاه ها مانند 
گلكســي نوت ۱۰ سامســونگ برنامه اكسل را به 
شــكل پيش فرض در خود نصب دارنــد. بنابراين 
ممكن است ثبت اين ركورد با برخي از نصب هاي 
غيرخودخواســته همراه بوده باشــد. با اين وجود 
ركوردي كه ثبت شــده و عدد آن نشــان مي دهد 
 كاربران نسبت به برنامه هاي مايكروسافت نگرشي

 مثبت دارند. 

امــروز ۵۲۰ هزار ليتر نفت ســفيد شــركت ملي 
فرآورده هــاي نفتي ايران و ۱۰ هــزار تن گاز مايع 
پااليشــگاه نفت آبادان در رينگ بين الملل عرضه 

خواهد شد. 
به گزارش ايســنا، روز دوشــنبه در رينگ داخلي 
بورس انرژي ايران در چهار نوبت نفت سفيد شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران عرضه مي شود. 
در هر نوبت ۱۳۰ هزار ليتر نفت سفيد عرضه خواهد 
شــد كه در مجموع عرضه هاي اين محصول ۵۲۰ 

هزار ليتر خواهد بود. 
قيمت پايه هر ليتر از ايــن محصول ۴۹۰۰ تومان 
اســت و خريداران بايد ۱۰ درصد از ارزش معامله 
را نيم ساعت قبل از شــروع معامله پرداخت كنند. 
همچنين امكان تسويه نقدي از طريق بورس وجود 
ندارد. همچنين ۱۰ هزار تن گاز مايع پااليش نفت 

آبادان در رينگ بين الملل عرضه خواهد شد كه اين 
عرضه بابت هر تن ۳۷۱ دالر است. 

تحويل ايــن محصول از انبار نفت آبــادان به كليه 
مقاصد خشــكي خواهد بود و در چهــار محموله 
۲۵۰۰ تني عرضه خواهد شد. تســويه به صورت 
اســناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي 
وجود ندارد. نرخ تســعير ارز براســاس ميانگين 
نرخ هاي خريد و فروش نقدي دالر در سامانه نظارت 
ارز )ســنا( متعلق به بانك مركــزي دو روز كاري 
قبل از عرض بابت واريــز پيش پرداخت و ميانگين 
نرخ هاي خريد و فروش روزانه اسكناس دالر سامانه 
مذكور يك روز كاري قبل از عرضه بابت محاســبه 
كارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت. واريز 
 ۱۰ درصد پيــش پرداخت جهت انجــام معامله 

الزامي است. 

 فناوري ۱۰ درصد از فرصت هاي شغلي يا به بياني 
دقيق تر مشاغل بانكي را طي يك دهه آينده كاهش 
مي دهد. در حالي كه تعداد مشاغل توليدي آمريكاي 
شمالي كم مي شود، مشاغل بخش خدمات، از جمله 

امور بانكي نيز در معرض خطر هستند. 
كاهش كار بزرگ ترين مشــكل براي انســان طي 
ســال هاي آتي خواهد بود. گزارش رســمي از ولز 
فارگو، غول بانكي آمريكا نشــان مي دهد هر اندازه 
حضور هوش مصنوعي در سيستم بانكداري بيشتر 
است، نرخ مشكالتي مثل كالهبرداري كمتر است و 

اين خبري خوب براي انسانها نيست. 
بخش ديگري از اين گزارش بــه افزايش بهره وري 
مي پردازد. سرمايه گذاري عظيم درحوزه فناوري به 
افزايش قدرت تبادالت مالي منجر شده و از اتالف 

وقت پيشگيري مي كند. 

از سوي ديگر سيســتم بانكداري مبتني بر هوش 
مصنوعي روز و شب نمي شناسد و شبانه روز مشغول 
پرداختن به امور بانكداري است. بانك هاي كانادايي 
در بسياري از زمينه هاي اتوماسيون بانكي از جمله 
كارت هاي اعتباري و بانكداري از راه دور به عنوان 

رهبر بين المللي شناخته مي شوند. 
اما به مرور زمــان كارمندان بانك مشــاغل خود 
را از دســت مي دهند. دستمزدهايشــان كاهش 
پيدا مي كنــد و در نهايت نيز با مشــكالتي جدي 
در حوزه مبارزه بر ســر اثبــات توانايي هاي خود 
در مقايسه با ســايرين رو به رو مي شــوند. جالب 
است بدانيد تنهاد مشــاغلي كه تقريبا ايمن باقي 
مي مانند، شــامل كارمنداني مي شــود كه وظيفه 
 حفــظ و ايمــن كــردن نرم افزارهــاي بانكي را

 بر عهده دارند. 

مسابقه مقاله نويسي نشــريه اكونوميست با حضور 
۲۴۰۰ شــركت كننده از ۱۱۰ كشور جهان برگزار 
شد و نتايج اين مسابقه بسيار حيرت انگيز و عجيب 
بود؛ نتايجي كه نشــان مي دهد حتي نويسندگان 
حرفه اي نيــز بــه زودي در خطر از دســت دادن 
شــغل خود خواهند بود. به گزارش انتخاب، اوايل 
تابســتان امســال، اكونوميست مســابقه اي را با 
اعالم يك فراخــوان آغاز كرد. در ايــن فراخوان از 
شركت كنندگان خواسته شده بود به اين سوال در 
مقاله خود پاسخ دهند؛ »چه تغيير اساسي اقتصادي 
و سياسي براي پاسخ موثر به تغييرات آب و هوا در 
شرايط كنوني ضروري است؟«هزاران شركت كننده 
در مسابقه و اكونوميست شركت كرده و يك مقاله 
را به بخش مسابقه ارسال كردند. جايي كه داوران 
مقاالت آنها بررسي مي كردند و در نهايت يك مقاله 

به عنوان برترين مقاله شناخته شد؛ اما نكته عجيب 
اين اســت كه مقاله مذكور توسط هوش مصنوعي 
نوشته شده است. هوش مصنوعي مورد نظـــــــر
 GPT-  ۲ بود، يك سيستم توليد متن و گفتار كه 
توسط آزمايشگاه هوش مصنوعي سانفرانسيسكو 
OpenAI ساخته شده و بهار امسال معرفي شده 
اســت. تيم OpenAI  هنوز تمام سيستم خود را 
براي عموم معرفي نكرده اســت زيرا آنها همچنان 
به تحقيق درباره راه هاي اســتفاده از اين سيستم 
مي پردازند؛ اما اين تيم در اكونوميست نسخه اي از 
GPT-  ۲ را برنامه ريزي كرد تا متني براي شركت 
در مسابقه بنويسد. جالب است كه اين سيستم در 
نهايت شش متن ۴۰۰ كلمه اي متفاوت ايجاد كرد و 
سه متن را با يكديگر تركيب كرد و از دل اين متون 

يك متن نهايي آماده و به مسابقه ارسال كرد. 

ذخاير ارزی هند تا پايان ماه ســپتامبر به باالترين سطح 
تاريخ خود رسيد.به گزارش بيزينس اينديا، بانك مركزی 
هند در گزارش جديد خود از وضعيت ذخاير اين كشــور 
اعالم كرد كه هند تا پايان ماه سپتامبر ۴۳۳.۵۹ ميليارد 
دالر ذخيره ارزی و طال داشته اســت كه باالترين ركورد 
ثبت شده ذخاير ارزی در اين كشور محسوب می شود. اين 
ركوردشكنی تازه به دنبال افزايش ۵.۰۲ ميليارد دالری 
ذخاير طی ماه ســپتامبر رخ داده است. از مجموع ذخيار 
ارزی فوق، ۴۰۱.۶۲ ميليارد دالر به شــكل ارز خارجی و 

۲۶.۹۵ ميليارد دالر را طال تشكيل داده است.شاكتيكانتا 
داس، رئيس بانك مركزی هند در نشست خبری خود به 
مناسبت اين ركوردشــكنی گفت كه هند بين ماه های 
آوريل تا اكتبر، ۲۱.۷ ميليارد دالر به ذخاير طال و ارز خود 
افزوده است. ذخاير ارزی هند بيشتر از همه برحسب دالر 
بوده است و به ترتيب يورو، پوند و ين ژاپن در رده های دوم 
تا چهارم ذخاير ارزی قرار داشته اند. ميزان ذخاير ارزی به 
شكل حق برداشت مخصوص از صندوق بين المللی پول 
برخالف ذخاير ارز و طال كاهشــی بوده و با هفت ميليون 

دالر كاهش به ۱.۴۲۸ ميليارد دالر رسيده است. همچنين 
طبق اعالم بانك مركزی هند، ذخايــر ارزی هند در نزد 
صندوق بيــن المللی پول با ۱۷ ميليــون دالر كاهش به 
۳.۶۰۶ ميليارد دالر رسيده است.انتشار خبر ركوردشكنی 
ذخاير ارزی هند باعث تقويت ارزش پول ملی اين كشور 
در معامالت ارزی شد تا جايی كه هر دالر آمريكا به ۷۰.۸۴ 
روپيه، هر يورو به ۷۷.۷۸ روپيه، هر پوند انگليس به ۸۷.۳۷ 
روپيه و هر فرانك سوئيس به ۷۱.۱۵ روپيه كاهش يافتند. 

همچنين ارزش روپيه به ۱.۵۰۹۶ ين ژاپن رسيد.

۳۰درصدمردمروزنامهميخوانند
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غفلت  از ظرفیت 
اشتغال زايي بنگاه ها 

پیشگیری  از  کالهبرداری  های  
اينترنتی  با آموزش

شکست  استارت  آپ ها  با 
تسهیالت  دولتی

در كشــور كارگاه هــا و 
كســب وكارهاي بسياري 
هســتند كه اگر به آنها با 
توجــه بــه جايگاهي كه 
داشته و متناسب به توليدي كه دارند، تسهيالت 

اعطا شود و ...

  مسعود دانشمند، اقتصاددان

  محمدرضا اصنافي، کارشناس فضای مجازی

  افشین کالهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین اتاق تهران
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فرارمالياتیميلياردیبا
وارداتگوشیمسافری

شاخصبورسهفتهزار
واحدعقبنشينیكرد

تسهیالت  دولتی  زمینه  ساز  رانت  است  و  تضمین  کننده  موفقیت  استارت آپ ها    نیست

افزایش  استارت آپ های   بدهکار
صفحه3

صفحه۲

مردم   در  تله  فیشینگ  
بانک  مرکزی   نسبت    به   افزایش    درگاه های    پرداخت    جعلی    هشدار    داد

کارمز  د   رمز  دوم   یک بار  مصرف   برای   هر  مشتری   ساالنه  حدود  33هزار  تومان   است

بانک   مرکز ی    فقط    هشدار   می دهد،  آموزش    نمی  دهد

تسهيالتی برای مســافران در رابطه با واردات 
گوشی مسافری در نظر گرفته شد كه امروز اين 
موضوع حاشيه های زيادی را به همراه داشته 
است. سوءاســتفاده های زيادی در اين رابطه 
شــد و همچنان هم ادامه دارد كــه در نتيجه 
آن در روزهای گذشــته شــاهد از كار افتادن 
۳۰ هزار گوشــی مســافری جعلی بوديم كه 
اعتراضات زيادی را نيز به دنبال داشــته است. 
اين تسهيالت برای مســافر در نظر گرفته شد 
و نبايد راهی برای رانت می شــد؛ چراكه فقط 
اين حق مسافر اســت كه بتواند گوشی ای كه 
به منظور اســتفاده شخصی از ســفر آورده را 
رجيستر كند. در حال حضار اين قانون دور زده 

شده و واردات گوشی مسافری ...

شاخص كل در بازار بورس روز  گذشته  هفت هزار و 
۹۳ واحد كاهش داشت كه در نهايت اين شاخص به 
رقم ۳۲۰ هزار و ۲۱۲ واحد رسيد.براساس معامالت   
يكشــنبه بيش از پنــج ميليــارد و ۴۶۶ ميليون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۴ هزار و 
۳۸۸ ميليارد ريال در ۴۹۳ هزار نوبت داد و ســتد 
شد.همچنين شاخص كل )هم وزن( با يك هزار و 
۹۴۷ واحد كاهش به ۹۵ هزار و ۴۲۹ واحد و شاخص 
قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۳۰۳ واحد افت به ۶۳ 
هزار و ۸۸۰ واحد رسيدند.شاخص آزاد شناور نيز با 
هشت هزار و ۷۷۶ واحد كاهش به رقم ۳۷۳ هزار و 
 ۲۸۳ واحد رسيد، شاخص بازار اول پنج هزار و ۹۳۶ 

واحد و...



اقتصاد2
ایران وجهان

گران فروشی ساینا و سراتو در 
حال بررسی است

معاون نظارت بر کاالهای ســرمایه ای و خدمات 
سازمان حمایت، گفت: چنانچه شرکت های عرضه 
کننده خودرو در اعمال قیمتهای فروش برخالف 
مصوبات مربوطه عمل کنند این سازمان برخورد 

الزم را انجام خواهد داد.
وحید منایی با بیان اینکه برنامه فروش فوری 
محصوالت شــرکت های ایران خودرو و سایپا 
براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار و ابالغیه 
معاونت امور صنایع وزارت صمت انجام شــده 
است، بیان کرد: براین اساس شرکت های ایران 
خودرو و ســایپا از اواخر بهمن ماه سال 1397 
برای فروش فوری 20 درصد از تولیدات روزانه 
خود به منظور تنظیم قیمت بازار خودرو اقدام 

کرده اند.
وی ادامه داد: در این ارتباط چنانچه شرکت های 
عرضه کننده خــودرو در اعمال قیمتهای فروش 
برخالف مصوبات مربوطه عمل کنند این سازمان 
پس از دریافت مستندات و شکواییه مرتبط نسبت 
به رســیدگی و در صورت احراز تخلف انعکاس 

مراتب به مراجع تعزیری اقدام می کند.
معاون نظارت بر کاالهای ســرمایه ای و خدمات 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
گفت: در ارتباط با دو خودروی ســاینا و ســراتو 
موضوع از شرکت عرضه کننده پیگیری و با توجه 
به ادعای شرکت مبنی بر تعیین قیمت و فروش بر 
مبنای بهای تمام شده تولید ، ضمن اخذ اسناد و 
مدارک مرتبط مراتب در حال رسیدگی می باشد 
که در صــورت هرگونه مغایــرت باضوابط ،اقدام 

قانونی الزم انجام می پذیرد.
منایی تصریح کرد : البته در این ارتباط بایســتی 
توجه داشت که مقایسه قیمت فروش فعلی شرکت 
با قیمت رایج و کشف شــده در بازار که ناشی از 
فضای عرضه و تقاضا می باشد از منظر اقتصادی 
منطقی نبوده و قابل استناد نمی باشد، زیرا قیمت 
یک محصول خاص در ســطح بازار به جز عوامل 
اصلی تعیین کننده سطح تعادل قیمتی که ناشی 
از برآورد تأثیرات مرتبط با سطح تقاضا و عرضه می 
باشد به کشش قیمتی محصول، سلیقه مصرف 
کنندگان و جایگاه محصــول از منظر خریداران 

نیز وابسته است.

غفلت  از ظرفيت اشتغال زایي 
بنگاه ها

این کسب وکارها حمایت شوند، ظرفیت تولید 
را بیش از آنچه کشور نیاز دارد در خود جاي 
داده اند. متاســفانه در سال هاي اخیر به دلیل 
سیاست هاي نادرســت و تصمیمات اشتباه 
در دولت و اقتصاد این بنگاه ها کنار زده شدند 
و از ظرفیت باالي تولید و اشــتغال زایي آنها 
استفاده نشد. اقتصاد مشــکل عمده جامعه 
است که با تولید و اشتغال مي توان آن را حل 
کرد و نرخ بیکاري را کاهــش داد. مهم ترین 
دغدغه امروز دولت مربوط به ایجاد اشــتغال 
بوده که تحقق این هدف در گرو تولید و رونق 
آن اســت. بنابراین با مراجعه بــه واحدهاي 
تولیدي که اکنون در کشــور وجــود دارند و 
مي توانند حتي بیش از احتیاج کشــور کاال 
تولید کنند مي توان بخــش زیادي از بحران 
اشــتغال زایي را حل کرد. اینکه دولت سراغ 
 ایــن کســب وکارها و تولیدي هــا نمي رود، 
جاي تعجب دارد و این تفکر را در ذهن ایجاد 
مي کند که شاید دولت نمي خواهد این بخش 
از مشکالت را حل کند؛ چراکه در هر کشوري 
اقتصاد آن کشــور و رشــد آن در درجه اول 
اهمیت قــرار دارد و کاهش نــرخ بیکاري با 
رشد اقتصادي که به دنبال رونق تولید ایجاد 
مي شــود، تحقق پیدا مي کند. در سال هاي 
اخیر و به ویژه در ســال گذشــته تا به امروز 
اقتصاد درگیر مشکالت خارجي و البته داخلي 
شــده و راهکارهایي را باید بــراي بازگرداني 
رشــد اقتصادي به کار گرفت. تولید باید در 
راس امور قــرار بگیرد و البتــه در کنار تولید 
باید نظارت وجود داشته باشد. این طور پیش 
نرود که تولید داخلي قرباني کیفیت نامطلوب 
شود. این بدان معناســت که باید کل بازار را 
در اختیــار تولیدکننده داخلــي قرار دهیم؛ 
اما نظارت کنیم کیفیت تولیدات در ســطح 
قابل قبول و اســتانداردهاي جهاني باشد تا 
راه براي ورود به بازارهــاي جهاني نیز فراهم 
شود. اهداف صادراتي نیز اگر تحقق پیدا کند 
 موجب ایجاد موج جدیدي از اشــتغال زایي 

خواهند شد. 

خبر

ادامه سرمقاله

تعداد سایت های جعلی در فضای 
کشور در حالی افزایش یافته که 
بررسی های جدید نشان دهنده 
افزایش گرایش مردم به پرداخت 
اینترنتی اســت؛ به طوری که 
ارزش تراکنش هاي شبکه پرداخت در شهریور امسال که از 
طریق کارت خوان انجام شده 22۴ هزار میلیارد تومان، ارزش 
تراکنش هاي اینترنتي 25.5 هزار میلیــارد تومان و ارزش 
تراکنش  با تلفن همراه نیز به 93۶ میلیارد تومان  رسیده است. با 
توجه به توسعه شتابان فناوري و تسهیل مبادالت مالي، گرایش 
مردم به استفاده از روش هاي جدید پرداخت به جاي پرداخت 
پول افزایش یافته، در این میان جذابیت پرداخت  به وسیله تلفن 
همراه و اینترنتي رو به گسترش بوده و سهم کارت خوان ها نیز 

به تدریج در حال افت است.
در حالی بانک مرکزی به مشتریان توصیه می کند از رمز 
دوم یک بار مصرف یا رمز پویا اســتفاده کنند که برخي 
بانک ها اســتفاده از آن را برای مشــتریان خود اجباري 
کرده اند؛ ولی این سرویس در مقایســه با سایر خدمات 
بانکي کارمزد باالیي دارد؛ موضوعي که برخي دلیل آن را 
انحصار در ارائه این خدمات توسط یک شرکت خصوصي 
مي دانند. آن طور که گفته مي شود، مشتریان بانکي باید 
براي راه اندازي سرویس رمز دوم یک بار مصرف خود ساالنه 
حدود 33 هزار تومان کارمزد به بانک پرداخت کنند که 

این رقم در مقابل سایر کارمزدهاي بانکي رقمي باالست.

فیشینگ راهی است که تبهکاران، اطالعاتی نظیر کلمه 
کاربری، رمز عبور، شــماره 1۶ رقمی عابر بانک، رمز دوم 
و CVV2 را از طریق ابزارهــای الکترونیکی ارتباطات 
به ســرقت می برند. در کالهبرداری به روش فیشینگ، 
قربانیان به صورت مستقیم اطالعات حساس و محرمانه 
خود را در وب سایت های جعلی که در ظاهر کامال شبیه 

وب سایت های سالم و قانونی است، وارد می کنند. 
شبکه الکترونیکي پرداخت کارتي شامل سه نوع ابزار »ابزار 
پذیرش اینترنتي«، »ابزار پذیرش تلفن همراه« و »ابزار 
پذیرش کارت خوان فروشــگاهي« است که فعالیت هاي 
مربوط به »خرید کاال و خدمات«، »پرداخت قبض و خرید 

شارژ« و »مانده گیري« از طریق آنها انجام مي شود.

این در حالی اســت که روابط عمومي بانک مرکزي روز 
گذشته اعالم کرد این بانک در راستاي صیانت و محافظت 
از دارایي مشــتریان و براي مقابله با سایت هاي جعلي و 
جلوگیري از فیشینگ درگاه هاي پرداخت، همواره اقدام به 
شناسایي درگاه هاي تقلبي و پیگیري جهت مسدودسازي 
و غیرفعال شدن این درگاه ها مي کند. با توجه به افزایش 
تعداد سایت هاي جعلي در فضاي پرداخت کشور، بانک 
مرکــزي از دارندگان کارت هاي بانکي درخواســت کرد 
هنگام انجام عملیات بانکي و خرید در فضاي مجازي، توجه 

و دقت الزم را داشته باشــند و از ورود و افشاي اطالعات 
کارت خود در ســایت هاي نامعتبر و مشکوک خودداري 
کنند. بانک مرکزي با همکاري بانک ها و موسسات اعتباري 
و شــرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخــت اقدامات 
پیشگیرانه متعددي براي حفاظت از دارایي شهروندان در 
برابر این نوع کالهبرداري ها به انجام رسانده اند که از آن 
جمله مي توان به تجمیع درگاه هاي پرداخت معتبر ذیل 
دامنه شــاپرک )https: //shaparak. ir(، به کارگیري 
گواهي هاي امنیتي معتبر، ارائه رمز دوم پویا به مشتریان 
و رصد و پایش مســتمر درگاه هــاي پرداخت در فضاي 
مجازي اشاره کرد. به موازات اقدامات پیشگیرانه فوق، این 
بانک با همکاري بانک ها و موسسات اعتباري، شرکت هاي 
ارائه دهنده خدمات پرداخت و شــرکت هاي تابعه خود با 
رصد شبکه هاي اجتماعي و بهره گیري از قابلیت هاي مراکز 
رصد و پایش درگاه هاي شبکه پرداخت کشور و نیز تعامل 
با نهادهایي نظیر دادستاني، پلیس فتا و مرکز ماهر اقدام به 

مسدودسازي تعداد زیادي سایت جعلي کرده است. 
بانک مرکزی از مشتریان بانک ها و موسسات اعتباري که 
اقدام به انجام تراکنش هاي اینترنتي مي کنند، درخواست 
مي شود ضمن توجه به اعتبار درگاه هاي مورد استفاده در 
فضاي مجازي از رمز دوم پویا که توسط بانک ها و موسسات 
اعتباري ارائه مي شود استفاده کنند. اما نظر کارشناسان را 

در گفتگو با »کسب وکار« در ذیل می خوانید.

بانک  مرکزی   نسبت   به   افزایش   درگاه های   پرداخت   جعلی   هشدار  داد

مردم   در  تله  فیشینگ 

بانک مرکزی اعالم کرد
شــرایط بخشــودگی ســود 

تسهيالت زیر ۱۰۰ ميليون
بانک مرکزی در بخشنامه ای، شرایط بخشودگی 
سود تسهیالت با مبلغ 100 میلیون تومان و کمتر از 
آن را به بانک ها اعالم کرد.بانک مرکزی بخشنامه ای 
را در خصوص اجرای بند »ل« تبصره ماده 1۶ قانون 
بودجه امسال به بانک ها و موسسات اعتباری ابالغ 
کرد.بر اساس اعالم دیوان محاسبات، مشمولین 
بخشودگی سود تسهیالت با مبلغ 100 میلیون 
تومان و کمتر از آن )اصل تسهیالت( می توانند از 
زمان تصویب قانون بودجه 9۸ فقط تا سقف 100 
میلیون تومان از بخشودگی سود تسهیالت استفاده 

کنند و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست.

شاخص بورس هفت هزار واحد 
عقب نشينی کرد

شاخص کل در بازار بورس )یکشنبه( هفت هزار و 
93 واحد کاهش داشت که در نهایت این شاخص 
به رقــم 320 هزار و 212 واحد رسید.براســاس 
معامالت   یکشــنبه بیش از پنج میلیارد و ۴۶۶ 
میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
2۴ هزار و 3۸۸ میلیارد ریال در ۴93 هزار نوبت 
داد و ستد شــد.همچنین شاخص کل )هم وزن( 
با یک هزار و 9۴7 واحد کاهش به 95 هزار و ۴29 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 303 
واحد افت به ۶3 هزار و ۸۸0 واحد رسیدند.شاخص 
آزاد شناور نیز هشت هزار و 77۶ واحد کاهش به 
رقم 373 هزار و 2۸3 واحد رســید، شاخص بازار 
اول پنج هزار و 93۶ واحد و شاخص بازار دوم 10 
هزار و 923 واحد کاهش داشــت.عالوه بر این در 
بین تمامی نمادها، گروه دارویی برکت)برکت( با 
۴5 واحد، نفت سپاهان )شسپا( با ۴5 واحد، نفت 
بهران )شبهرن( با ۴3 واحد، نفت پارس )شنفت( 
با ۴1 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 
داشتند.در مقابل ملی صنایع مس ایران )فملی( 
با 379 واحــد، فوالد مبارکه اصفهــان )فوالد( با 
373 واحد، مخابــرات ایران)اخابر( با 3۴3 واحد، 
مپنا )سهامی عام( )رمپنا( با 331 واحد، گسترش 
نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 2۸۸ واحد، توسعه 
معادن و فلزات )ومعادن( بــا 1۸۶ واحد از جمله 
گروه هایی بودند که افت شــاخص بورس را رقم 
زدند.برپایه این گزارش، در بین نمادهای یکشنبه 
نماد بانک تجارت، بانک ملت، سایپا، بانک صادرات 
ایران،  بانک اقتصــاد نوین، فوالد مبارکه اصفهان 
و مخابرات ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار 
داشــتند.گروه بانک ها در معامالت روز یکشنبه 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه 2 میلیارد و 173 میلیون برگه سهم به ارزش 

پنج هزار و 21 میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیزیکشــنبه  بیش از ۶7 واحد 
افت داشــت و  روی کانال چهار هزار و 1۸7 واحد 
ثابت ماند.همچنین در این بــازار یک میلیارد و 
۶۸2 میلیون برگه سهم به ارزش بیش از 10 هزار 
و ۴۶۸  میلیارد ریال داد و ستد شد.در بین تمامی 
نمادها، توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم( و 
پتروشیمی دماوند )دماوند( بیشترین تأثیر مثبت 
را بر شاخص این بازار داشتند.در مقابل پتروشیمی 
مارون )مارون(، ســنگ آهن گهرزمین )کگهر(، 
سهامی ذوب آهن اصفهان)ذوب(، پاالیش نفت 
شیراز )شراز( و بیمه کوثر)کوثر( مانع از رشد بیشتر 

این شاخص شدند.

رئیس کل گمرک ایران:
 ارزش  تجــارت  خارجــی  از 

۴۲ ميليارد  دالر گذشت
رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد: حجم تجارت 
خارجی کشور در ۶ ماهه نخســت سال جاری از 
۴2 میلیارد دالر گذشت. به گزارش گمرک ایران، 
ســهم صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور 
)به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و 
همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت 
چمدانی( در این مدت بالــغ بر 70 میلیون تن به 

ارزش 20 میلیارد و 9۴۸ میلیون دالر بود.
بر اســاس این گزارش،  پنج کشور عمده مقصد 
صادراتی ایران در این مدت به ترتیب چین، عراق، 
ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان بوده اند 
که 75 درصــد از ارزش کل صــادرات ایران را به 
خود اختصاص دادند.   همچنین در این مدت 1۶ 
میلیون 5۶7 هزار تن کاال به ارزش 21 میلیارد و 

221 میلیون دالر وارد کشور شده است.
 کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند 
و آلمان 5 کشور عمده صادرکننده کاال در ۶ ماهه 
سال 139۸ بودند که 70 درصد از ارزش کل واردات 

کشور به آن ها مربوط می شد.   

اخبار
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دولت و شهرداری در حال رایزنی های اولیه برای ساخت 
خانه های استیجاری هســتند و در این خصوص قرار 

است وزارت کشور و شهرداری با یکدیگر تعامل کنند.
به گزارش ایسنا، جلسه شورای عالی مسکن با حضور 
رئیس جمهوری، اعضای دولت و مدیران شهرداری 
30 تیرماه امسال برگزار شده که یکی از  موضوعات 
مورد بررسی، احداث خانه های کوچک به قصد اجاره 
بوده است. بر اساس اعالم یکی از مدیران شهرداری، 
از جمله مباحــث مطرح در این نشســت موضوع 
تامین مسکن استیجاری توســط شهرداری برای 
افرادی است که توانایی خرید خانه را ندارند و ظاهرا 
شهرداری نیز از آن اســتقبال کرده است. چند روز 
بعد هم سخنگوی دولت از برنامه احداث خانه های 
کوچک متراژ برای مردم شــهر تهران خبر داد. در 
ادامه زمزمه برنامه ریزی برای احداث خانه های 30 

متری در تهران مطرح شد.
برخی کارشناســان، احداث خانه های اجــاره ای را 
مطابق الگوی کشورهای توسعه یافته عنوان و مطرح 
می کنند کالن شــهرهای بزرگ دنیا ساخت مسکن  
برای خانوارهای تک نفره و کم بضاعت را در دستور کار 
خود قرار داده اند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، 
شهرداری ها در نقش دولت محلی اقدام به عرضه مسکن 
استیجاری و مدیریت بازار اجاره به نفع گروه های هدف 
می کنند و از این طریق بازار اجاره مســکن توســط 
دولت های محلی تنظیم می شود. در ایران نیز طبق بند 
21 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف این نهاد، 
ساخت مسکن برای افراد بی بضاعت است که در جلسه 
شورای عالی مسکن عنوان شده طرح و آیین نامه ای در 
این زمینه تهیه شود تا اگر الزم است در هیات وزیران 
آورده و مورد بررسی قرار گیرد. طبق اعالم مدیرعامل 
سازمان نوسازی شهر تهران، مقرر شده وزرات کشور 
و شــهرداری در این موضوع تامل کنند که در نهایت 
در دســتور کار قرار گرفت و در روزهای گذشته طی 
جلسه ای که با شهردار تهران و معاونان وی داشته ایم، 

اکنون این موضوع در حال کار کارشناسی است.

تاکید شــهردار تهران برای حل مشکل 
مسکن

پیروز حناچی شــهردار تهران پس از برگزاری جلسه 
شورای عالی مسکن با اشاره به افزایش سهم مسکن در 
سبد خانوارها از 12 درصد به باالی 50 درصد در تاریخ 
چهار دهه انقالب اسالمی اظهار کرد: اگر هر چه زودتر 
برای این امر تدبیری اندیشیده نشود، مسئله مسکن از 
موضوعی اجتماعی به موضوعی امنیتی تبدیل می شود.
وی افزود: در جلســه اخیر هیات دولت در این زمینه 
راهکارهای زیادی مطرح شــد. ما هم پیشنهاد دادیم 
با حمایت دولت از ظرفیت شــهرداری ها برای توسعه 
مسکن اســتفاده شــود که از این موضوع استقبال و 

حتی پیشنهاد شد ظرفیت های قانونی برای تحقق این 
امر پیش بینی شود البته به نظر من در ماده 55 قانون 
شهرداری ها این ظرفیت وجود دارد و دولت هم آماده 
همکاری است. همه باید تالش کنیم تا قدمی برای حل 

مشکل مسکن اقشار کم درآمد برداریم.

اجــاره داری حرفــه ای نیازمند اصالح 
آیین نامه

از سوی دیگر، معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و 
شهرسازی در گفت وگو با ایسنا درخصوص برنامه های 
وزارتخانه برای بازار اجاره گفت: بحث اجاره داری را در 
شقوق مختلف در دســتور کار قرار داده ایم؛ از جمله 
اجــاره داری حرفه ای که عالوه بــر بخش خصوصی، 
دولت نیز بتواند برای مدیریت بازار، ورود کند. البته در 
این برنامه، گروه های کم درآمد مدنظر هستند. در این 
خصوص طرحی نوشته شده اما برای این که بتوانیم آن 
را پیش ببریم باید مجوز قانونی برای اصالح آیین نامه 
صادر شــود. اجاره داری حرفه ای قبال هــم در قانون 
بوده اما نتایج مدنظر را به دنبال نداشت. محمودزاده 
خاطرنشــان کرد: در طرح های قبلی برای پنج سال 
سازنده باید اجاره می داد و بعد زمین به او واگذار می شد. 
این موضوع نمی توانست در بازار اجاره تعادل ایجاد کند. 
به همین منظور باید آیین نامه را اصالح کنیم که  اراضی 
برای همیشه در اجاره بماند تا بتوانیم واحد ارزان قیمت 

تولید کنیم.

جلسات متعدد با شهردار تهران در خصوص 
تهیه مسکن ۳۰ متری

در این زمینه هم چنین کاوه حاج علی اکبری، مدیرعامل 
سازمان نوسازی شهر تهران در گفت وگویی گفته است: 
جریان دومی وجود دارد که در خصوص بحث اجتماعی 
و تامین خانه 30 متری است؛ درواقع مطرح می کنند که 
این امر با سبک زندگی ما انطباق نداشته و همچنین با 
باورها و ارزش های اجتماعی و فرهنگی همخوانی ندارند 
و در خصوص ویژگی های مســکن  اختالف نظرهای 

متعدد وجود دارد.
وی افزود: اما طی جلسه ای که در شورای عالی مسکن 
که حدود دو ماه پیش با شهردار تهران داشتیم، رئیس 
جمهوری مطرح کرد کــه شــهرداری ها می توانند 
خانه هایی کوچک برای افرادی کــه نمی توانند برای 
خود خانه تامین کنند، بسازد تا به صورت استیجاری 

افراد کم بضاعت از آن بهره مند شوند.
به گفته حاج علی اکبری، شهردار تهران مطرح کرد که 
طبق بند 21 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف 
این نهاد، ساخت مسکن برای افراد بی بضاعت است که 
در این زمینه عنوان شد تا طرح و آیین نامه ای در این 
زمینه تهیه شود تا اگر الزم است در هیات وزیران آورده 

و مورد بررسی قرار گیرد.

بیژن زنگنــه وزیر نفــت صبح   روز یکشــنبه 
که به منظور بازدید از مجتمــع گروه صنعتی 
مپنا بــه منطقه فردیس اســتان البرز ســفر 
کرده بود در حاشــیه ایــن بازدیــد در جمع 
 خبرنــگاران حاضر شــدو بــه ســواالت انها 

پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری ها، وی با اشــاره به علت 
بازدیدش از این گروه صنعتی گفت: این شرکت 
و کارخانه هــای صنعتی متعلق بــه ان یکی از 
شاخص های فناوری ملی ایران است و همانطور 
که ما انتظار داشتیم تمامی ظرفیت های مپنا در 

مدار تولید و بهره برداری است.
به گفته وزیر نفت مپنا شرکتی موفق در عرصه 
نیروگاهــی بوده و پــس از انکــه وارد صنعت 
نفت ایــران شــد توانمندیهای خوبی کســب 
 کرد وما از حضور مپنا در این بخش اســتقبال 

می کنیم.
زنگنه با اشــاره به برگزاری دیداری با مجموعه 
مدیران مپنا تصریح کرد: در نشســت امروز که 
در حاشــیه بازدید کارخانه مپنا صورت گفت 
تصریح کرد: مدیران این شرکت انتظارات خود 
را اعالم کردم و صحبت های آنها را نیز شنیدم 
به آنها گفتم انتظار ما این است که مپنا در بخش 
های هایتک و خدمات فنی و مهندســی نفت 
که امروزه صنعت نفــت در آن ضعف دارد ورود 

پیدا کند.
زنگنه با بیــان اینکه وزارت نفت یک ســازمان 
برونگرا اســت اما باید درونزا هم باشیم، گفت: 
از فرصت تحریم ها برای توســعه صنایع داخلی 
باید اســتفاده کنیم و این را نیــز می گویم که 
حداقل دو سوم کارهایی که هم اکنون در نفت 
انجام می شــود توســط داخلی ها صورت می 
گیرد. وزیر نفــت در خصوص مذاکــره با وزیر 
نفت عربســتان گفت: هیچ مشــکلی با ایشان 
نــدارم و بیش از 22 ســال اســت کــه با هم 
دوست هســتیم و علی رغم تمامی تنش های 
 منطقــه ای دوســتی مــا همچنــان حفــظ 

شده است.
وی ادامه داد: در واقع ما با همه دوست هستیم 
و در منطقه با هیچ کشوری یا شخصی دشمنی 
نداریم و اگر هر کدام تقاضای مذاکره داشــته 

باشند آماده ایم.
وزیر نفت با بیان اینکه من به توان داخلی برای 
توسعه صنعت نفت بســیار خوش بین هستم، 
گفت: بازار اتهام زنی همواره بازار پررونقی است 
و اگر اتهام زدن مالیات داشت مطمئنا درآمدش 
از سایر بخش ها بیشــتر بود. زنگنه با اشاره به 
اجالس روسیه گفت: در حاشیه اجالس روسیه 

با وزرای حاضر دیدار و مذاکرات خوبی داشتیم 
که اغلب در خصوص بازار نفت و گاز و شــرایط 
جهانی بــود. وی با بیان اینکه با شــرکت های 
روسی نیز در ســفر اخیر روســیه نشست ها و 
مذاکراتی داشتم، گفت: در مجموعه مذاکرات 
 با روس ها و شرکت های روسی مذاکرات خوب 

و مثبتی بود.
وزیر نفت با بیان اینکه 27 فــاز پارس جنوبی 
نیازمنــد تکنولــوژی فشــارافزایی هســتند، 
گفت: حتی اگــر توتــال می ماند و بــرای فاز 
11 پــارس جنوبی ســکوهای فشــارافزایی 
را نصــب و عملیاتــی می کــرد باز هــم ما به 
دنبال ایــن بودیم که بــرای بقیــه فازها این 
 تکنولــوژی را بــا اســتفاده از تــوان داخــل 

عملیاتی کنیم.
زنگنه از تعیین و تکلیف توسعه فاز 11 خبر داد 
و گفت: شرکت پتروپارس 100 درصد قرارداد را 
در مرحله نخست اجرایی خواهد کرد و شرکت 
چینی از این قرارداد کنار گذاشته شده به طوری 
که تا پایان سال اولین جکت فاز 11 در این پروژه 
به منظور تولیــد 500 میلیون فوت مکعب گاز 

نصب می شود.
وی افــزود: بــرای بخــش دوم این قــرارداد 
که فشــارافزایی این پروژه اســت مذاکراتی با 
شرکت های داخلی از جمله شــرکت مپنا آغاز 

کرده ایم.
زنگنه در پاســخ به اینکه آیــا در قیمت بنزین 
تغییری ایجاد می شــود اظهار داشــت: هنوز 
تصمیم نهایی برای افزایش قیمت بنزین ابالغ 

نشده است.
وی در خصوص وضعیت توســعه میدان فرزاد 
B گفت: به هندی ها اعالم کرده ایم که شرایط 
خود را اعالم کند و اگر ورود نکردند بعداً گله ای 

نداشته باشند.
وزیر نفت با بیان اینکه هر از چندگاهی ادعاهایی 
نسبت به کیفیت بنزین مطرح می شود، گفت: 
کیفیت بنزین تولید داخل کیفیت باالیی است 
و هم اکنون در 9 کالن شهر بنزین با استاندارد 

یورو۴ عرضه می شود.
صبــح امــروز وزیــر نفــت از شــرکت های 
مهندســی و ســاخت توربیــن مپنا )تــوگا(، 
پره توربین مپنــا )پرتو(، بــرق و کنترل مپنا 
)مکو ( و شــرکت مهندسی و ســاخت ژنراتور 
) پارس( واقــع در فردیس اســتان البرزبازدید 
و از نزدیــک بــا فناوری هــای پیشــرفته و 
تولید محصــوالت متنوع به  کارگرفته  شــده 
 در تجهیــزات نیروگاهی ســاخت ایــن گروه 

آشنا شد.

زنگنه: هیچ مشکلی برای مذاکره با وزیر نفت عربستان ندارمخانه های استیجاری برنامه مشترک دولت و شهرداری

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید  به ۴ میلیون تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، ایکشنبه ۱۴ مهر ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۴ میلیون تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 

۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۵۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۰۵ 
دالر و ۲۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۰۷ هزار و ۶۸۱ تومان است.

آموزش دادن به مردم در مورد جرائم سایبری
کامران ندري، کارشناس اقتصادی

هکرها در همه جای دنیا حساب های مردم را خالی می کنند و یک بخش هم خود مردم هستند که دقت 
کنند و به هشدارهایی که در این زمینه داده می شود، توجه کنند. یک سری کارها را خود مردم می توانند 
بکنند، مثال می توانند آن کارتی را که برای پرداخت های اینترنتی از آن استفاده می کنند کارت خاصی 
باشد که مبلغ کمی در آن است که اگر کسی هم موفق شد هک کند، کالهبرداری ای که انجام می شود 
رقم باالیی نباشد. مردم خود می توانند چنین کارهایی انجام دهند. خود من برای پرداخت های موبایلی یا 
پرداخت های اینترنتی از یک کارت خاص انجام می دهم. اوال پرداخت هایی که از طریق اینترنت و موبایل 
انجام می دهم، سعی می کنم حداقل باشد؛ یعنی خیلی کم از طریق موبایل یا اینترنت پرداخت کنم. یک 
جاهایی که مجبورم این کار را انجام دهم مبلغ کمی را در کارتی قرار می دهم که پرداخت هایم را از آن 
طریق انجام دهم. مبالغ بزرگ را معموال در این نوع حساب های متصل به کارت نگهداری نمی کنم که 
کالهبرداری ها اتفاق بیفتد. می شود از طریق این نوع آموزش ها کمک کرد تا میزان این جرائم کاهش 
پیدا کند؛ ولی باالخره این هک کردن یک چیز کامال طبیعی است و در همه جای دنیا هم اتفاق می افتد. 

این اتفاق مربوط به ایران نیست و در همه جای دنیا اتفاق می افتد. 

پیشگیری  از  کالهبرداری  های  اینترنتی  با آموزش
محمدرضا اصنافي، کارشناس فضای مجازی

تنها راهی که وجود دارد برای جلوگیری از نه تنها این نوع کالهبرداری، بلکه برای همه کالهبرداری هایی که اتفاق 
می افتد، آموزش است. مردم تا آموزش نبینند نمی توان از این نوع کالهبرداری ها جلوگیری کرد و ممکن است یک سری 
از مردم سرشان کاله برود. آموزش هم از طریق رسانه هاست؛ هم رســانه ملی و رسانه های رسمی و هم رسانه های 
غیررسمی مثل شبکه های اجتماعی. همه اینها با هم و کنار هم می توانند موثر باشند. در غیر این صورت خیلی نمی توانند 
موثر واقع نشوند. به همین دلیل تنها راه آموزش است و یک مسئله ای وجود دارد و آن هم این است که اینقدر هزینه 
آموزش عمومی مثال در رسانه ملی و رسانه های عمومی برای بانک مرکزی زیاد است که تفکری در این بانک وجود 
دارد که می گوید هزینه کل این کالهبرداری هایی که اتفاق می افتد، از هزینه این آموزش عمومی کمتر است. به همین 
دلیل این آموزش برای بانک مرکزی به صرفه نیست. این نکته واقعی است که رسانه هایی که با بودجه بیت المال اداره 
می شوند مثل رسانه ملی، وظیفه ذاتی آنها آموزش است؛ یعنی اصال نباید از بانک مرکزی برای پخش آگهی در این باره 
یا برنامه آموزشی طلب پول کنند؛ ولی از این طرف این تقاضا وجود دارد؛ یعنی رسانه ای که خودش از بودجه عمومی 
ارتزاق می کند از یک بخش دیگر عمومی مثل بانک مرکزی برای آموزش و تبلیغات طلب هزینه می کند. بانک مرکزی 
هم می بیند هزینه هنگفتی که بابت این تبلیغات باید بپردازد از خود آن مبلغی که به عنوان کالهبرداری در سال است، 
بیشتر می شود. بنابراین خیلی پیگیر این قضیه نمی شود. این یک مشکلی است که وجود دارد؛ یعنی آموزش هم وظیفه 
بانک مرکزی است و هم وظیفه رسانه ها و به خصوص صدا و سیما. بحث پرداخت های اینترنتی در برخی کشورها رشد 

بیشتری دارد مثل کشور ما و از یک فرایند طبیعی خیلی برخوردار نیست و نیاز به آموزش فوق العاده دارد. 
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اینکــه یک شــبه بتوانــی راه 
صدســاله را طی کنی برای هر 
کسی خوشایند است. به عبارتی 
درآمدزایی و سوددهی از کسب و 
کاری که دارید اگر یک شبه به بار 
بنشیند آرزوی موسس آن را در طی کردن ره صد ساله در یک 
شب برآورده کرده است. اما این حرکت تنها یک آرزو است و 
هیچ کسب و کاری نمی تواند یک شبه به درآمدزایی برسد. حاال 

سوددهی پیشکش.
از طر فی آمارها بیانگر این اســت که مدل حمایت دولتی از 
استارتاپ ها تخصصی نیســت و منجر به افزایش مشکالت 
استارتاپ ها و رشد اســتارتاپ های بدهکار بانکی می شود. 
براساس گزارش چندی پیش اتاق بازرگانی تهران بدهی باالی 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ هایی است که از روش 
وام و تسهیالت اســتفاده کرده اند. بر اساس این تحلیل که بر 
اساس گزارش بانک مرکزی انجام گرفته مانده کل تسهیالت 
پرداختی به بنگاه های دانش بنیان در پایان آذر ۱۳۹۷ حدود 
۷ هزارمیلیــارد تومان بود که بر اســاس آمارهای اخیر بانک 
مرکزی تقریبا ۱۹ درصد آن )معادل ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان( 
به مطالبات غیر جاری تبدیل شده اســت.  به بیان دیگر ۱۹ 
درصد به مجموعه مطالبات سررسید گذشته )مطالباتی که 
از سررســید پرداخت آن ۲ ماه گذشــته و به ۶ ماه نرسیده(، 
معوق )مطالباتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از سررسید 

بازپرداخت گذشته( و مشکوک الوصول ) مطالباتی که بیش از 
۱۸ ماه از سررسید پرداخت آن گذشته( تبدیل شده است.

بر اســاس این گــزارش از ۱۰۴۰ شــرکت دانش بنیانی که 
تســهیالت بانکی دریافت کرده اند ۱۷۳ شرکت ) ۱۷ درصد( 
تســهیالت خود را در موعد مقــرر بازپرداخــت نکرده اند و 
تسهیالت پرداختی به ۶۰ شرکت از آنها ) ۶ درصد( به مطالبات 
مشکوک الوصول تبدیل شده اســت. این گزارش همچنین 
تاکید دارد که بیش از ۵۴ درصد مطالبات غیر جاری بنگاه های 
دانش بنیان مربوط به مطالبات مشــکوک الوصول است که 
شامل ۷۱۸ میلیارد تومان می شود و کل این مبلغ تنها متعلق 
به ۶۰ شرکت دانش بنیان می شود. به بیان دیگر این شرکت ها 
هر کدام ۱۲ میلیارد تومان به شــبکه بانکی بدهکار هستند. 

این گزارش تاکید می کند اگرچه پشتیبانی مالی از بنگاه های 
دانش بنیان اهمیت دارد اما الزم اســت فرآیند شناسایی تا 
تخصیص منابع مالی به این بنگاه ها به نحوی مدیریت شود تا از 
دقت و کنترل کافی برخوردار باشد به نحوی که در نهایت نسبت 
مطالبات غیر جاری مربوط به تسهیالت اعطا شده به این بنگاه ها 
حداقل باالتر از میانگین نسبت مطالبات غیر جاری ریالی کل 
نظام بانکی نشود. متوســط مطالبات غیر جاری کشورحدود 
۱۳ درصد است هرچند بانک مرکزی این رقم را بین ۱۰ تا ۱۱ 

درصد ذکر می کند.
اما با ظهور کسب و کارهای نوین برای برخی رسیدن به این آرزو 
ممکن به نظر رسید تا جایی که با راه اندازی استارت آپ ها سعی 
کردند تا رسیدن به درآمد را در مدت کوتاهی تجربه کنند. امیر 

شــکوهی نیا، هم بنیانگذار و مدیرعامل پیشین شتابدهنده 
سخت افزار "نینیکس" در گفت و گو با "راه پرداخت" می گوید: 
اگر بخواهیم در رابطه با اکوسیستم استارت آپی کشور صحبت 
کنیم با توجه با اتفاق هایی که طی دو سال گذشته رخ داده و 
داســتان های موفقیت کمی که در فضای استارت آپی شکل 
گرفته باید گفت که شرایط برای افرادی که می خواهند شروع 
به فعالیت کنند ناامیدکننده است. شکوهی نیا افزود: افرادی نیز 
که در گذشته در این فضا فعال بودند با توجه به عدم آمادگی 
اکوسیستم از اینکه بتوانند با همان فرمان قبلی به کار خود ادامه 
بدهند ناامید هستند و حس می کنند تالش های آنها به نتیجه 
نخواهد رسید. ماحصل این دو اتفاق این است که  های و هوی 

اکوسیستم می خوابد اما این به معنی افول کلی آن نیست.
به گفته وی، در واقع در پی این اتفاق ها هایپ اکوسیستم کم 
شده و دیگر فضای رویایی یک شبه کارآفرین و میلیارد شدن 
کم کم رنگ باخته و افراد با چهره واقعی یک استارت آپ و فرایند 
پرزحمت و پررسیک پنج الی ۱۰ ساله ای که برای رسیدن به 
موفقیت باید طی کنند آشنا می شوند و می فهمند رویایشان به 
زودی نمی تواند محقق شود. در واقع نسل اول استارت آپ هایی 
که به نتیجه رسیدند مشخص کردند که فضای رؤیایی یک 
شبه و یک ساله رســیدن به موفقیت دیگر وجود ندارد. هم 
بنیانگذار و مدیرعامل پیشین شتابدهنده سخت افزار نینیکس 
اظهارداشت: اما کلیت داســتان این است؛ جای استارت آپ 
نماها امروزه خالی است. اســتارت آپ هایی که از ابتدا هدف 
داشتند، می دانستند به دنبال چه چیزی هستند و هم اکنون 
نیز در گوشه ای به فعالیت خود ادامه می دهند و به سمت جلو 

گام بر می دارند.

تسهیالت  دولتی  زمینه  ساز  رانت  و تضمین  كننده  موفقیت  استارت آپ ها نیست

افزایش  استارت آپ های  بدهکار

شکست استارت آپ ها با تسهیالت دولتی 
افشین کالهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین دانش بنیان اتاق بازرگانی

هرچند در ایران استارت آپ های موفق و ناموفق زیادی وجود دارند اما می توان گفت که نمونه های ناموفق در این بخش بیشتر است. مشکالت زیادی بر  سر راه این شرکت ها وجود دارد که گاه غیرقابل حل باقی می ماند و در انتها یک شرکت یا در ابتدای 
راه و یا در انتهای راه محکوم به شکست می شود. کسب و کارهای نوین در ایران با حمایت های مالی باال آمدند و در بسیاری موارد شکست خوردند. مشکل دیگری که در این بخش وجود دارد تعاریف اشتباه از استارت آپ هاست. عده ای تصور می کنند که 
با تجمع چند نخبه و صحبت کردن و بیان ایده های آنها، کار استارت آپ ها به پایان می رسد. اما موفقیت هایی نیز در این راه کسب شده است. به طور کلی ورود به این عرصه با ریسک ها و مشکالت بسیاری همراه است و باید با شناخت نیاز بازار وارد این راه 
شد. همانطور که اشاره شد بسیاری از استارت آپ ها موفق نیستند ولی فعالیت همان تعداد موفق موجب ترغیب عده ای برای ورود به این عرصه می شود. مشکالت بر سر راه این اکوسیستم وجود دارد و نمی توان آنها را نادیده گرفت. دولت برای حمایت از 
این کسب و کارها راهی جز پرداخت تسهیال مالی  و وام ندارد و مسلم است این فرآیند منجر به شکست این کسب وکارها خواهد شد. چون تسهیالت زمینه ساز رانت است و به دلیل عدم موفقیت این کسب و کارها، بدهی های زیادی به بار می آید. ایران در 
شاخص سهولت کسب وکار در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۸ را دارد. البته بیشترین حمایت در این سال ها از خودروسازها بوده که در این مساله آن ها ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها دارند. این بخش بسیار گسترده است و مشکالت آن نیز به گستردگی 

خود بخش است. از سوی دیگر، سرمایه گذاری در این بخش، جزو سرمایه گذاری های خطرپذیر است و تشکیل دهنده استارت آپ باید بداند که برای حرکت در این مسیر بدون سرمایه نمی تواند به حرکت خود ادامه دهد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
با اشاره به اســتقرار صنایع پوشــاک در شعاع ۱۲۰ 
کیلومتری تهران گفت: صنایع پوشاک در استان تهران 
فقط در شهرک های صنعتی مجوز تاسیس می گیرند.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، یداهلل صادقی 
در جلسه رفع موانع تولید اظهار کرد: طرح رونق تولید از 
مباحث مهمی است که در کارگروه تسهیل و رفع موانع 

تولید استان تهران با جدیت پیگیری می شود.
وی با اشاره به ایجاد صنایع پوشاک در استان تهران، 
تصریح کرد: پوشــاک جزو صنایعی بــود که امکان 

استقرارش در تهران وجود نداشــت که الیحه ای به 
دولت ارائه شد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران ادامه داد: بر این اساس امکان ایجاد صنایع 
پوشاک در شــعاع ۱۲۰ کیلومتر فراهم شد البته به 
شرطی که در شهرک های صنعتی دارای مجوز فعالیت 
کنند و تنها در این صورت جواز تاسیس داده می شود.

صادقی بیان کــرد: تمام تــالش ما بــه حمایت از 
صنایع معطوف اســت از این رو در مورد ایجاد صنایع 
 پوشــاک نیز این مصوبه جدید می تواند راهگشــای 

تولیدکنندگان باشد.

 رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: قیمت تمامی 
اقالم میوه های نوبرانه پاییز به سبب فراوانی تولید نسبت به 
هفته گذشته تغییری نداشته است.اسداله کارگر از آرامش 
حاکم بر بازار میوه و صیفی خبر داد و گفت: قیمت تمامی 
اقالم نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است و همواره 
تداخل میوه های تابستانه و ورود میوه های نوبرانه موجب 
شده بازار از آرامش نسبی برخوردار باشد.وی با اشاره به 
اینکه کمبودی در عرضه میوه وجــود ندارد، افزود: تنوع 
میوه و فراوانی عرضه منجر به ارزانی قیمت شده است که 
پایان محرم و صفر باید مدیریت دقیقی در امر توزیع صورت 
گیرد تا با ازدیاد تقاضا در برابر عرضه شاهد رشد چشمگیر 
قیمت نباشیم. کارگر قیمت هر کیلو انگور بی دانه قرمز را 
۹ تا ۱۶ هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو انگور 
بی دانه زرد ۵ تا ۱۱ هزار تومان، انگور عسگری ۵ تا ۷ هزار 
تومان، آلو شابلون ۴ تا ۸ هزار تومان، انبه ۱۰ تا ۱۷ هزار 
تومان، شلیل شبرنگ ۶ تا ۹ هزار تومان، گالبی بیروتی و 
شــاه میوه ۸ تا ۱۵ هزار تومان، هلو انجیری ۴ تا ۱۰ هزار 
تومان، هلو هسته جدا ۴ تا ۹ هزار تومان، سیب گالب ۳ تا ۷ 
هزار تومان، زغال اخته ۱۳ تا ۲۸ هزار تومان، پسته تازه ۳۵ 
تا ۴۵ هزار تومان، هندوانه ۳۰۰ تا ۸۰۰ تومان، طالبی یک 
هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، خربزه یک هزار و ۵۰۰ 
تا ۳ هزار تومان، خیار بوته ای ۳ هزار تا ۶ هزار تومان و خیار 

گلخانه ای ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی درباره آخرین وضعیت بازار 
میوه های نوبرانه پاییز افزود: هم اکنون هر کیلو انار با نرخ ۳ 
هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان، سیب ۲ رنگ ۴ تا ۷ هزار تومان، 
ســیب لبنانی زرد و قرمز ۳ هزار تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، 

لیمو شیرین ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان، خرمالو شمال 
۳ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان، نارنگی انشو ۲ هزار و ۵۰۰ تا 
۴ هزار ۵۰۰ تومان و نارنگی تخم ژاپنی ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۶ 
هزار تومان، در میدان مرکزی میوه و تره بار و با احتساب ۳۵ 

درصد سود در خرده فروشی ها عرضه می شود.
وی نرخ فعلی هر کیلو موز را ۹ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در 
میدان مرکزی میوه و تره بار اعالم کرد و گفت: اگرچه قیمت 
هر کیلو موز در هفته گذشته با نوسان یک هزار تومانی قیمت 
در بازار روبرو شد، اما به طور کلی نسبت به ایام قبل از محرم 
کاهش داشته است.کارگر نرخ هر کیلو بادمجان دلمه ای را 
یک هزار تا ۲ هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو 
بادمجان قلمی یک هزار تا ۲ هــزار و ۵۰۰ تومان، بادمجان 
گلخانه ۳ تا ۵ هزار تومان، بامیه ۵ تا ۱۱ هزار تومان، پیاز زرد 
و شیری یک هزار تا ۲ هزار و ۳۰۰ تومان، سیب زمینی ۲ تا ۴ 
هزار تومان، سیر خشک ۶ تا ۱۲ هزار تومان، شلغم یک هزار 
و ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان، چغندر بورش ۲ تا ۳ هزار تومان، کدو 
حلوایی ۲ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان و کدو مسمایی ۲ تا ۴ هزار 
تومان است. رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به نرخ سایر 
انواع صیفی در بازار بیان کرد: هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با 
نرخ ۳ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان، کاهو رسمی یک هزار و ۵۰۰ 
تا ۳ هزار تومان، کرفس یک هــزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ 
تومان، فلفل تند ریز ۴ تا ۸ هزار تومان، فلفل دلمه سبز یک 
هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، فلفل شیرین ۵ تا ۱۰ هزار 
تومان، گوجه فرنگی یک هزار تا ۲ هزار و ۳۰۰ تومان، گوجه 
زیتونی ۵ تا ۸ هزار تومان، کلم سفید و قرمز یک هزار تا ۲ هزار 
و ۵۰۰ و گل کلم گلخانه ای یک هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ 

تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می شود.

شرکت های فعال در خدمات ارزش افزوده با توجه به 
هجمه های مکرر ماه های اخیر به این صنعت، با ارسال 
نامه ای به سران قوا ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های 
این حوزه و دستاوردهای آن، خواستار بررسی و رفع 
مشکالت بیش از ۷۰۰ شرکت IT ایرانی فعال در این 
حوزه شدند. بر اساس گزارش ارائه شده توسط بیش از 
۷۵ شرکت خدمات ارزش افزوده؛ تامین درآمد حاصل 
از ارائه خدمات ارزش افزوده از سال ۹۰ تاکنون بیش 
از ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که سهم اپراتورها از این 
درآمد به حدود ۴ هزار میلیارد تومان و سهم دولت با 
در نظر گرفتن درآمدهای غیرمستقیم شرکت ها، بیش 

از ۴ هزار میلیارد تومان بوده است. 
پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت ها 
بابت نظارت محتوایی خدمات به ســازمان تبلیغات 
اسالمی، اختصاص بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان توسط 
شــرکت های تولید کننده محتوا بــه منظور تولید 
برنامه های تلویزیونی پربیننده و فاخر تنها در سال ۹۷، 
کمک به تیم های پرطرفدار فوتبال از طریق خدمات 
ارزش افزوده، کمک بیــش از ۳۰۰ میلیارد تومانی 
توسط ایرانسل و همراه اول به ورزش کشور، استفاده از 
پرداخت اپراتوری برای تامین مالی جمعی برای توسعه 
خدمات عام المنفعه و مسئولیت اجتماعی که تنها در 
سال ۹۷ بیش از ۱۰ میلیارد تومان کمک مردمی را از 
مشــارکت با کمیته امداد امام خمینی، مشارکت در 
ترویج فرهنگ اهدای عضو با همکاری انجمن اهدای 
عضو ایرانیان، کمک به بازسازی و نوسازی مدارس و 

مشارکت در بازسازی عتبات عالیات جمع آوری کرده 
است، کمک به توسعه حداقل ۴۰ پلتفرم ملی تولید، 
مدیریت و ارائه خدمات دیجیتــال موبایل از جمله 
دستاوردهای صنعت خدمات ارزش افزوده است که 

گزارش مذکور به آن ها اشاره داشته است. 
در ادامه ایــن گزارش بیکاری حداقــل ۳۰ هزار نفر 
شاغل مستقیم و غیرمستقیم این صنعت، کاهش ۳۰ 
درصدی درآمد فعاالن تبلیغات آنالین، رکود در صنعت 
تولید محتوا، تولید اپلیکیشن و توسعه پلتفرم های 
توزیع و ارائه محتوا، رکود در صنعت تبلیغات دیجیتال 
به دلیل وابستگی بخش اعظم درآمد به این صنعت 
و افزایــش یکه تازی روش های کالهبــرداری نظیر 
فیشینگ و کســب و کارهای نامشروع و سایت های 
شــرطبندی از جمله پیامدهای آســیب به صنعت 
خدمات ارزش افزوده برشمرده شده است. این گزارش 
می افزاید از نظر شاخص رضایت مشتری، این صنعت 
با کاهش تعداد شــکایت های ورودی به میزان یک 
دهم در دو سال اخیر و افزایش ۱۰ درصدی شاخص 
رضایت مشترکین در یکسال و برابری با استانداردهای 
جهانی صنعت، همراه بوده است. در پایان این گزارش 
پیشنهاد شده بجای اعمال فشار غیرحرفه ای به این 
صنعت بر شاخص های واقعی تکیه شود و بر استفاده 
بهینه از توانمندی های موجود کشــور در این بخش 
برای دستیابی به اهداف کالن در توسعه کارآفرینی 
در کشور، توسعه خدمات پرداخت، توسعه صادرات 

خدمات محتوای ایرانی-اسالمی و ... تاکید شود.

مشــاور وزیر ارتباطــات در امور تأمیــن ارتباطات 
مناسبت های مذهبی از کاهش ۷۵ درصدی تعرفه 
لینــک بین الملل رومینگ دیتا از ســوی شــرکت 
زیرســاخت برای اســتفاده اپراتورهای موبایل در 
ایام اربعین ۹۸ خبر داد.اســماعیل رادکانی در مورد 
آخرین تمهیدات اندیشیده شده برای افزایش کیفیت 
ارتباطات در ایام اربعین اظهار داشت: شرکت ارتباطات 
زیرســاخت، نرخ ظرفیت بین الملل رومینگ دیتا 
را برای اپراتورهای موبایل تــا ۷۵ درصد در این ایام 

کاهش داده است.
وی گفت: این اقدام در بسته های اینترنت که اپراتورها 
در رومینگ دیتا برای زائران اربعین حسینی در نظر 
گرفته اند، تاثیرگذار خواهد بود و قیمت بسته های 
رومینگ دیتا را کاهش می دهد.مشاور وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در امــور تأمین و بهبود ارتباطات 
مناسبت های مذهبی، ملی و منطقه ای با بیان اینکه 
تمهیدات اندیشیده شده برای اربعین ۹۸ مربوط به 

دو هفته قبل از روز اربعین تا یک هفته بعد از این روز 
است، اضافه کرد: توافقاتی با طرف عراقی برای افزایش 
ظرفیت کانالهای ارتباطــی در جهت بهبود کیفیت 

صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ظرفیت و کیفیت 
دریافت خدمات ارتباطی برای زائرانی که به ســمت 
عراق در حرکت هستند مناسب ارزیابی شده است، 
گفت: برقراری تماس ها و کیفیت مکالمات و اینترنت 
طی روزهای اخیر بدون مشــکل گزارش شده است. 
در همین حال بــرای ایام پیک ترافیــک و در هفته 
های آینده نیــز، ظرفیت های مــازادی به کانالهای 
ارتباطی دو کشــور، افزوده خواهد شد تا زائران برای 
برقراری ارتباطات مشــکلی نداشته باشند.رادکانی 
اظهار امیدواری کــرد که با افزایــش ۵۰ درصدی 
ظرفیت خدمات ارتباطی برای مراسم اربعین امسال 
و تمهیدات مدنظر، کیفیت ارتباطات زائران نسبت به 

سال گذشته افزایش یابد.

تسهیالتی برای مسافران 
در رابطه با واردات گوشی 
مســافری در نظر گرفته 
شد که امروز این موضوع 
حاشــیه های زیادی را به 
همراه داشته است. سواستفاده های زیادی در این 
رابطه شد و هم چنان هم ادامه دارد که در نتیجه 
آن در روزهای گذشته شاهد از کار افتادن ۳۰ هزار 
گوشی مسافری جعلی بودیم که اعتراضات زیادی 
را نیز به دنبال داشته اســت. این تسهیالت برای 

مسافر در نظر گرفته شــد و نباید راهی برای رانت 
می شد چراکه فقط این حق مسافر است که بتواند 
گوشی که به منظور استفاده شخصی از سفر آورده 
را رجیستر کند. در حال حاضر این قانون دور زده 
شده و واردات گوشی مسافری جنبه تجاری پیدا 
کرده است که قطعاً حق مردم ضایع شده است. در 
همین رابطه گزارش های زیادی منتشــر شده که 
رانت واردات مسافری موجب شــده تا به ازای هر 
گوشی مســافری، ۱۵۰ هزار تا یک میلیون تومان 
از حقوق بیت المال به جیــب قاچاقچیان موبایل 

سرازیر  شود.
فروردین ماه سال قبل، ثبت رجیستری گوشی تلفن 
همراه از طریق رویه مسافری آغاز و در ماه های پایانی 

سال گذشــته روند واردات آن به علت صرفه باالی 
واردات گوشی مسافری شدت گرفت تا در نهایت، 
در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید؛ به 
طوری که تعداد گوشــی های مسافری از ۲۰.۰۰۰ 
دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۲ میلیون دستگاه 
در پایان اردیبهشت ماه ســال جاری افزایش پیدا 
کرد. طبق آمار در ۶ ماه منتهی به خردادماه امسال، 
حدود ۷۵ درصد واردات تلفن همراه به کشــور از 

طریق »رویه مسافری« انجام گرفته است.
اما با اتصال ســامانه های گذرنامه نیروی انتظامی 
و ثبت تلفن همراه مســافری گمــرک به یکدیگر 
از ابتدای خردادماه ۹۸، ورود تنها یک دســتگاه 
تلفن همراه در سال از خارج از کشور و فقط برای 

مسافران واقعی امکان پذیر شد. اما ایام زیارتی حج 
و خروج میلیونی هموطنان بــرای زیارت اربعین، 
دوباره دست و پای»رانتخواران گوشی مسافری« 
را باز کرد تا این بار به وســیله ســرقت اطالعات 
هویتی مسافران واقعی و ثبت گوشی های قاچاق 
با این اطالعات، حقوق بیت المال را تضییع کنند. 
به طوریکه اخیراً سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز خطر سوءاستفاده قاچاقچیان تلفن  همراه 
از اطالعات هویتی زائران اربعین را گوشــزد کرد 
و پیش از این نیز ســامانه همتا )متعلق به ســتاد 
مبارزه با قاچــاق کاال( در اطالعیه خود از جزئیات 
سوء استفاده از اطالعات هویتی حجاج برای ثبت 

گوشی های مسافری قاچاق پرده برداشت. 

به ازای هر گوشی مسافری 15۰ هزار تا یک میلیون تومان  به  جیب قاچاقچیان می رود

فرار  مالیاتی  میلیاردی   با  واردات  گوشی   مسافری

واردات مسافری همچنان جذاب تر از واردات رسمی
مهدی محبی، کارشناس بازار موبایل

درست است که اجرای طرح رجیستری در کنترل قاچاق گوشی تلفن همراه تا حدود زیادی موفق عمل کرد اما باید به این نکته هم اشاره کرد که در حال حاضر تنها ۳۳ درصد مصرف بازار موبایل از طریق گمرک تامین و ۶۷ درصد 
 آن از طریق مسافران وارد می شود. جذابیتی که این مدل از واردات دارد هر شخصی را وادار به خرید یک گوشی برای مصرف شخصی و دالالن و واســطه ها را به استفاده از راه های خالف برای واردات مسافری این کاال وا می دارد. 
معافیت های مالیاتی شاید مهم ترین جذابیت این مدل واردات باشد که نسبت به دیگر روش ها از درصد کمتری حق مالیات برخوردار می شود. با معافیت های مالیاتی که برای واردکنندگان موبایل مسافری ایجاد شد عمال ساالنه سه 

تا چهار هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اتفاق می افتد که واردات مسافری را همچنان جذاب تر از واردات رسمی کرده است.
البته سازمان های مختلف با به وجود آمدن این مشکالت و سوءاستفاده از طرح واردات گوشی های مسافری اقداماتی را برای تشخیص ثبت جعلی گوشی های وارداتی انجام داده و سی هزار گوشی را که در ثبت آنها با عنوان گوشی 
مسافری تخلف شده بود شناسایی و مسدود کردند. بنابراین طرح رجیستری که قرار بود قاچاق را به صفر برساند حاال با جذابیتی که برای واردات مسافری موبایل فراهم کرده دالالن و متخلفان را بر آن داشت که با استفاده از اطالعات 

مسافران و اجاره مدارک آنها اقدام به وارد کردن گوشی کنند و با معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده در این طرح، سودهای کالنی را از فروش این گوشی ها به جیب بزنند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تسهیالت زیرساخت برای اپراتورها

نرخ اینترنت رومینگ بین الملل در ایام اربعین کاهش یافت

ایجاد صنایع پوشاک در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران ممکن شد

كمبودی در عرضه وجود ندارد

آرامش حاکم بر بازار میوه های نوبرانه پاییزی

دولت از »وس« چقدر به جیب زد؟

نامه ۷۵ شرکت   به سران قوا  درباره هجمه های اخیر
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هنگامي كه استارت آپ ها رفته رفته به همخواني محصول 
با بازار مي رســند و از مراحل اوليه )Early-stage( خود 
عبور مي كنند وارد مرحله جديدي مي شوند. مرحله  اي كه 
به رشد مقياس پذير )Scalable Growth( معروف است؛ 
مرحله اي كه در آن بيزينس مدل يك ســازمان به پايداري 
نسبي رسيده  و استارت آپ در مسير رشدهاي پرسرعت قرار 
مي گيرد. رشد پرسرعت )Hyper-Growth( در اينجا به 
معني رشد هاي چند ده تا چند صد درصد ساالنه )عموما باالتر 
از ۵۰ درصد( است كه بسته به صنعت و مرحله استارت آپ 
مي تواند متغير باشــد. از ديجي كااليي كه رشد هزار درصد 
ساالنه را نيز تجربه كرده است تا استارت آپ هايي كه هفتگي 
۵ درصد رشد دارند. رشــد نمايي استارت آپ ها اگر بتواند 
به خوبي ادامه پيدا كند، شــايد ديگر نتوان نام استارت آپ 
 را براي آن به كار برد و به يك كسب وكار بالغ و موفق تبديل 

مي شود. 
در استارت آپ هايي با درجات مقياس پذيري باالتر عموما 
نمودار رشد حالتي شبيه چوب هاكي به خود مي گيرد. قبل 
از فاز رشد ما در حال ســاخت و توسعه محصول هستيم تا 
باگ هاي موجود را برطرف كرده و بــه چيزي كه مورد نياز 
مشتري است برسيم. اما هنگامي كه به نقطه بحراني رشد 
برسيم، دائم مشغول خواهيم بود به رسيدگي و پاسخگويي 

به مشتريان و كاربراني كه روز به روز افزايش مي يابد. 
يك نكته مهم آن اســت كه بايد تفاوت بين دو واژه رشد 
)Growth( و مقياس  پذيري استارت آپ )Scale( را در نظر 
داشته باشيم. وقتي از رشد صحبت مي كنيم يك استارت آپ 
يا كسب وكار ســنتي مي تواند موردنظر باشد كه با افزايش 
منابع و هزينه هاي خود به افزايش درآمد مي رسند. به عبارت 
ديگر رابطه بين منابع و درآمد رابطه اي خطي و مستقيم است. 
اما در ارتباط با مفهوم رشــد مقياس پذير اين رابطه نمايي 
و مستقيم اســت. يعني چندين و چند برابر افزايش منابع 
ممكن است افزايش درآمد اتفاق بيفتد كه اين امر مختص 
به استارت آپ هاست و نه كسب وكارهاي سنتي. آنچه ما در 
ادامه اين مطلب درباره آن مي گوييم منظور رشد مقياس پذير 

است و نه رشد. 
اما اين رشد مقياس پذير سريع و نمايي استارت آپ در اين 
مرحله، براي اســتارت آپ ها چالش هاي زيادي نيز پيش 
مي آورد كه اگر به درستي مديريت نشوند ممكن است بعضا 
بسيار خطرناك و دردسرزا نيز ظاهر شود؛ ولي اگر اين مرحله 
پشت سر گذاشته شود ديگر ريسك هاي استارت آپي از بين 
رفته و جايگاه تثبيت شده اي در بازار خواهيد داشت. در ادامه 
مطلب درباره برخي از اين چالش هايي كه استارت آپ هاي اين 
دوره با آن روبه رو مي شوند را خواهيد خواند. شايد الزاما براي 
همه استارت آپ هاي در دوران گذار رشد اين چالش ها پيش 
نيايد؛ ولي به طور كلي مي توان بسياري از آنها را چالش هايي 

مبتالبه عموم در نظر گرفت. 

چالش هاي مقياس پذيري استارت آپ ها
حفظ تجربه مشتري

در ابتداي مسير يك استارت آپ، ممكن است مشتريان به 

تعداد بسيار كمي باشند به نحوي كه بنيان گذاران يا اعضاي 
تيم فرصت مي كنند كه حتي با تعداد زيادي از مشــتريان 
تماس مســتقيم بگيرند و خدمات بسيار بهتري ارائه كنند 
و آنها را راضي نگه دارند. اما هنگامي كه وارد مرحله رشــد 
مقياس پذير مي شوند، سرعت رشــد آن قدر باالست كه 
ممكن است حتي ارائه سرويس به برخي از مشتريان، ناقص 
انجام شود چه برســد به تماس مستقيم و فيدبك گرفتن و 
جلب رضايت آنان. يكي از چالش هاي اصلي همين است كه 
استارت آپ نتواند در اين مرحله كيفيت تجربه مشتري خود 

را بهبود داده يا حتي حفظ كند. 

زيرساخت هاي فني
در اســتارت آپ ها مفهومي داريم به نام MVP كه معموال 
توصيه مي كنيم از آن استفاده شود تا ريسك ها كاهش يابد 
و با كاهش اتالف منابع، محصولي توليد شود كه واقعا مورد 
نياز بازار است. استارت آپ ها نيز از MVP شروع مي كنند 
و بعد از فيدبك گرفتن به مرور به اصالح و تكميل محصول 
خود اقدام مي كنند. اما بعد از آنكه همخواني محصول/بازار 
براي يك استارت آپ رخ داد و در حال ورود به مرحله رشد 
مقياس پذير هستيم ديگر تعداد كاربران ما به شدت افزايش 
پيدا مي كنند در حالي محصول ما همچنان محصولي است 
كه براي همان تعداد كاربر قليل قبلي طراحي شــده است. 
لذا پيش مي آيد كه محصول به علــت لود بيش از ظرفيت 
پايين خواهد بود و قادر به ارائه سرويس نيستيد. اين اتفاق 
اگر چندين بار تكرار شــود و هربار كه مشتري به سايت ما 
مي آيد سرورهاي ما پايين باشد و نتواند كاري انجام دهد، 
 براي هميشه ما را كنار خواهد گذاشت و به كسي نيز معرفي 

نخواهد كرد. 

فرهنگ سازماني
وقتي چند بنيان گــذار در كنار يكديگر اســتارت آپي را 
راه مي اندازند، بــا اخالق و رفتار خــود فرهنگي را در آن 

اين ســازمان پايه گذاري مي كنند  كــه 
زيربنايي فرهنگ مي شود 

ي  ا بــر
اخــالق 
و  كاري 

حرفه اي افرادي كه بعدها 
به تيم اضافه مي شــوند. به 

مرور كه افــراد به تيم جذب 
مي شــوند با ديدن فرهنگ 

حاكم با آن همراه مي شــوند و 
طبق آن ارزش ها رفتار مي كنند. 

به عنوان مثال براي چشم اندازها 
و اهدافي كه تيم دنبــال مي كند 

وقت و انرژي مي گذارنــد و ممكن 
است براي آن بسيار بيشتر از وظيفه 

خود وقت بگذارند. اين فرهنگ در ابتدا 
چيز عجيبي نيست كه افراد تا ديروقت 

سركار باشند و كارهاي عقب مانده اي كه وظيفه شان نيست 
نيز انجام مي دهند. اما موضوع اينجاســت كه هنگام رشد 
مقياس پذير، اســتارت آپ ناچار است به سرعت استخدام 
كند تا بتواند پاسخگوي كاربران خود باشند. اگر در پروسه 
on-boarding افرادي كه به تازگي اســتخدام مي شوند 
تالش نشود تا طبق فرهنگ سازمان كار كنند ممكن است 
تا اين فرهنگ دستخوش تغييرات بنياديني شود كه معموال 

ويرانگر است. 

توسعه فردي بنيان گذاران و افراد كليدي
بنيان گذاران يك اســتارت آپ هم به نســبت به رشــد 
سازمان شان بايد رشد كنند. اگر آنها رشد نكنند شركت شان 
هم در اندازه وسع و ظرفيت خودشان باقي مي ماند. اگر آنها 
روي توســعه فردي خود كار نكنند ممكن است، در دوران 
رشد مقياس پذير به مشكالتي خواهند خورد كه به گلوگاه 
رشد تبديل خواهند شــد و يكي از موانع رشد خودشان 
خواهند بود. اين توسعه فردي مي تواند ابعاد مختلفي داشته 
باشــد، از مهارت رهبري و تصميم گيري گرفته تا اخالق و 
رفتار ساده با كارمندان ســطح پايين سازمان تا مايندست 
كه در بخش قبل توضيح داده شد. بنيان گذاران معموال در 
اين مساله مقاومت مي كنند و خود را رهبري اليق مي دانند 
و بدون خطا. اما بايد دانست كه مطالعه كتاب ها و منابع مفيد 
و نيز استفاده از مشاور و منتور توسعه فردي مي تواند خيلي 
 خيلي موثر باشد تا شرايط ســخت دوران رشد را به خوبي 

پشت سر بگذارند. 

جمع بندي مقياس پذيري استارت آپ
خيلي از اين چالش هايي كه عنوان شد و از خطرناك بودن 
آنها صحبت كرديم، بايد از طبيعــي بودن آنها نيز صحبت 
كنيم. به اين معني كه شايد رخ دادن برخي از اين چالش ها 
حتي براي چندين مرتبه ناگريز و غيرقابل  اجتناب باشــد. 
اين حرف را ريد هافمن كوفانــدر لينكداين مي زند كه در 
كتاب خود مي گويــد let fires burn. بــه عبارت ديگر 
بايد گاهي به خاطر رشد، اجازه دهيد خيلي از اين آتش ها 
 بســوزند و افرادي ناراضي شوند ولي شــما به رشد خود

 ادامه دهيد. 

چالش هاي رشد و مقياس پذيري استارت آپ و راهكارهايش

فريده خلعتبري:
جايزه آينه دار دوران احياي سنت كهن 

تصويرسازي كتب بزرگسال است

فريــده خلعتبري، مدير انتشــارات شــباويز 
معتقد اســت جايزه تصويرگري آينه دار دوران 
بازآفريني ســنت تصويرگري كتب بزرگساالن 
است. اين ناشــر برگزيده كودك و نوجوان كه 
سال هاست جوايز معتبر تصويرگري بين المللي 
براي ايران به ارمغــان آورده مي گويد: »به نظرم 
جايزه تصويرگــري آينه دار دوران ايده بســيار 
جذابــي دارد. در گذشــته هاي دور و قرن هاي 
پيش، تصويرگري بزرگسال ما بسيار پيشرفته 
بود. كتاب هاي ما به نوعي همه تصويرگري شده 
بود؛ ولي االن مي بينيم كه كتاب هاي بزرگسال 
ما ديگر تصويرگري نمي شوند و به جاي آن فقط 
تصويرگري كتاب كودك داريم. در حال حاضر 
تصويرگري بزرگســال در دنيا بسيار رايج است 
و اهميت بسيار زيادي هم دارد. اما ما هنري كه 
از قبل داشتيم را از دست داده ايم و بديهي ترين 
كار اين است كه دوباره احيا شود.« او افزود: »من 
خودم تصويرگران را تشــويق كردم كه بيايند 
در اين رويداد فرهنگي شركت كنند و االن هم 
تعدادي از بچه ها آثار بســيار خوب و درجه يك 
ارائه داده اند. با ايده و برنامه مديران آينه دار دوران 
قرار است آثار برگزيده در يك مجموعه و گنجينه 
ارزشمند و شايسته گرد هم آيد و بعدها تبديل به 
يك سرمايه ملي و در يك موزه نگه داري شود.« 
نخستين دوره جايزه تصويرگري آينه دار دوران 
با موضوع تصويرسازي كتاب هاي محمدابراهيم 
باســتاني پاريزي در حال برگزاري اســت كه 
عالقه مندان تا بيست و نهم مهر ماه فرصت دارند 
آثار خود را به دبيرخانه تحويل دهند. »از پاريز 
تا پاريس« عنوان اين جايزه در نخســتين سال 
برگزاري اســت كه به گفته سيد عباس دعايي، 
مدير آن دي ماه برگزيدگانش را خواهد شناخت. 

خبر مهارت هاي مديريتي

براي رهبر بودن بايد خصوصيات ويژه اي را 
در خود ايجاد يا تقويت كنيد. اين ويژگی ها 
عبارتند از: 1. تمركز باال: براي اينكه رهبري 
كارآمد و موفق باشيد، بايد تمركز خود را تا 
جاي ممكن افزايش دهيد. 2. اعتمادبه نفس: 
رهبران بزرگ با داشتن چشم اندازي روشن، 
اعتمادبه نفس را بــه كارمندان و اطرافيان 
خود انتقال مي دهند. 3. وضوح و شفافيت: 
اگر مي خواهيد رهبري موفــق و كاردان 
باشيد، از نقاب زدن روي صورت خودداري 
كنيد. هميشــه خود واقعي تان باشيد. هر 
فردي مرتكب اشــتباه مي شود. از اشتباه 
كردن نترسيد و هماني باشيد كه در ذهن 

هســتيد. 4. صداقت و روراستي: داشتن 
صداقت، درستي و شفافيت در امور مختلف 

عملكرد  ن روي  ا منــد ر كا
زيادي خواهد تاثيــر مثبت 

داشت.

 ۵. الهام بخشي: هيچ رهبري از همان ابتدا 
فردي قدرتمند نبــوده و به تنهايي امكان 
بروز ويژگي هاي برجسته را در خود نداشته 
است. حقيقت اين است هر فردي از محيط 
اطرافش تاثير مي گيرد. اين مســاله سبب 
مي شــود از نصيحت ها و مشــاوره هاي 
ديگران الهام بگيريم. 6. شور و اشتياق: اگر 
مي خواهيد در كاري به موفقيت برسيد بايد 
با تمام وجود به آن عالقه مند باشيد. وقتي 
شور و اشتياق كافي در انجام كاري نداشته 
باشيد، هرچقدر هم دستاوردهاي مهمي در 
زندگي تان اتفاق افتاده باشد، سبب رضايت 

و خوشحالي تان نخواهد شد. 

صفت های بایسته یک رهبر
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اگر هدف شما خشنود كردن ديگران است، براي سقوط و شكست آماده شويد. شما هرگز نمي توانيد همه مردم را راضي و خشنود كنيد. 
هرگز اجازه ندهيد صداي قضاوت هاي بي دليل ديگران آرزوها و اهداف ارزشمندتان را به نابودي بكشاند. 
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معاون رئيس جمهور خبر داد
شــركت های دانش بنيان مجوز استقرار در داخل 

شهرها را دريافت كردند
معاون علمي و فنــاوري رياســت جمهوري گفت: اقتصاد شــركت هاي 

دانش بنيان با همكاري سازمان ها و وزارتخانه ها رشد پيدا مي كند. 
سورنا ستاري در مراسم امضاي تفاهنامه همكاري مشترك با وزارت راه و 
شهرسازي از حمايت وزير راه از اقتصاد شركت هاي دانش بنيان قدرداني 
كرد. وي گفت: شركت هاي داخلي ايراني مي توانند هم در بخش نرم افزاري 
و هم در بخش سخت افزاري نيازهاي سازمان هواشناسي را تامين كنند و 

خريدهاي خارجي اين سازمان متوقف شود. 
معاون علمي و فناوري رياست جمهوري ادامه داد: پيچيده ترين قسمت اين 
تفاهمنامه در حوزه ساخت رادارهاي هواشناسي است كه تاكنون از خارج 
خريداري مي شد؛ اما پس از اين توسط شركت هاي داخلي تامين مي شود. 
ستاري گفت: ســيميالتورها در بخش هواشناسي در حوزه سيل و بالياي 
طبيعي از ديگر بندهاي تفاهمنامه اســت. همچنين الكترونيكي كردن 
بارنامه ها مباحث جدي است كه با سازمان راهداري دنبال مي كنيم. وي 
ادامه داد: در اقتصاد دانش بنيان زيست بوم مهم است؛ زيست بوم همين 
همدلي هاست، همين كه سازمان هواشناســي به دنبال نرم افزارهايي در 
داخل باشد كه استعداد آن در داخل وجود دارد. ستاري به تفاهم با سازمان 
راهداري اشاره كرد و گفت: در حوزه شهرهاي هوشمند همكاري مشتركي 
با ســازمان راهداري خواهيم داشت و در حوزه اســتارت آپ ها مي توانيم 

قدم هاي مناسبي  برداريم. 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: از مصوبه اخير وزارت راه 
مبتي بر اســتقرار شــركت هاي دانش بنيان در محيط هاي شهري تقدير 
مي كنيم. وي گفت: ايــن مصوبه و اقــدام وزارت راه موضوعي قابل توجه 
براي رشد اقتصاد شــركت هاي دانش بنيان است. ســتاري همچنين به 
مصوبه شورايعالي شهرسازي مبني بر استقرار شركت هاي دانش بنيان در 
محيط هاي شهري اشاره كرد وگفت: اميدوارم با همكاري مشترك محيط 

مناسبي براي رشد اقتصادي شركت ها فراهم كنيم. 

استارت آپ ها زمينه ورود نوآوري به جامعه را فراهم كردند
فعاليت بيش از ۶۲۰۰ استارت آپ در كشور

رئيس مركز توسعه فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، گفت: 
استارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان داخلي، زمينه ورود نوآوري به جامعه 
را فراهم و تسهيل كردند. به گزارش ايسنا، اسماعيل قادري فر درباره تعداد 
اســتارت آپ هاي فعال ايراني، اظهار كرد: در حال حاضــر بيش از ۶ هزار و 
۲۰۰ اســتارت آپ ايراني در زيســت بوم نوآوري و فناوري مشغول فعاليت 
هستند. وي افزود: اين اســتارت آپ ها نقش بي نظيري در تغيير و تحوالت 
اقتصادي و اجتماعي كشــور دارند و بخش بزرگي از آينده اقتصاد كشور در 
گرو توسعه فعاليت اين استارت آپ هاست. به گفته قادري فر، افزايش تعداد 
استارت آپ هاي فعال در كشــور، نشــان از اين دارد كه حركات فناورانه و 
نوآورانه در كشور سرعت گرفته است و جوانان به توسعه اين زيست بوم روي 
آورده اند. وي همچنين تصريح كرد: بايد به اين نسل از فعاالن كسب و كار 
در كشور توجه ويژه اي شود. زيرا آينده اقتصاد كشور به توسعه فعاليت اين 
نسل نوآور بستگي دارد. رئيس مركز توسعه فناوري معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري تصريح كرد: در مسير توسعه اين زيست بوم، معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري تالش كرده است تا گام هاي جديدي را براي تداوم 
اين فضا و به ويژه تحول در بخش هاي اقتصادي كشور در دستور كار قرار دهد. 

امضاي سه سند همكاري بين وزارت راه و معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري

تجاري ســازي و ايجاد كســب و كار نوين در حوزه حمل و نقل جاده اي و 
استفاده از استارت آپ ها و شركت هاي حمل و نقلي هوشمند از بخش هاي 
اين تفاهمنامه است.  سند همكاري بين وزارت راه و معاونت علمي و فناوري 
رياســت جمهوري امضا شد. اين ســندها در حوزه ابزارهاي اندازه گيري و 
همچنين توليد سخت افزار سنجنده ها است كه پيش از اين از شركت هاي 
خارجي تهيه مي شــد اما امروز توليــد داخل مي شــود. همچنين توليد 
رادارها براي ســازمان هواشناســي از ديگر بندهاي تفاهمنامه در حوزه 
هواشناسي است. تجاري سازي و ايجاد كسب و كار نوين در حوزه حمل و 
نقل جاده اي و استفاده از استارتاپ ها و شركت هاي حمل و نقلي هوشمند 
از ديگر بخش هاي مربوط به اين تفاهمنامه است. در حوزه توسعه فناوري 
هواشناســي در 9 سرفصل مشــترك شــركت هاي دانش بنيان متناظر 
شناسايي شــده اند. ايجاد ايســتگاه هاي خودكار هواشناسي و توليد انواع 

رادارها توسط توان داخل از بخش هاي ديگر اين تفاهم نامه است. 
مدل ســازي جوي در مقياس منطقــه اي از ديگر موضوعاتي اســت كه 
با همكاري شــركت هاي دانش بنيان انجام مي شــود كه همــه با حمايت 
معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري و تضميــن خريد و نظارت دو 
طرف اســت. بارنامه الكترونيك و توســعه فعاليت هاي شركت هاي حمل 
 و نقل اســتارتاپي از موضوعات مربوط به تفاهم معاونت علمي و ســازمان 

راهداري است. 

در پانزدهمين نمايشگاه بين المللي معدن، تجهيزات و صنايع وابسته 
صورت مي گيرد 

معرفي آخرين دستاورد شركت هاي دانش بنيان در 
حوزه معدن

پاويون شركت هاي دانش بنيان در پانزدهمين نمايشگاه بين المللي معدن، 
صنايع معدني، ماشين آالت، تجهيزات و صنايع وابسته با حمايت صندوق 
نوآوري و شكوفايي براي معرفي آخرين دستاورد شركت هاي فعال در اين 

حوزه برپا مي شود. 
به گزارش روابط عمومي صندوق نوآوري و شــكوفايي رياست جمهوري، 
در پاويون شركت هاي دانش بنيان در نمايشگاه بين المللي معدن، صنايع 
معدني، ماشين آالت، تجهيزات و صنايع وابسته كه از 9 تا ۱۲ آبان ماه امسال 
در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برپا مي شود، شركت هاي 
دانش بنيان حوزه معــادن و صنايع معدني به ارائــه آخرين محصوالت و 

دستاوردهاي خود مي پردازند. 
شــركت هاي دانش بنيان عالقه مند براي حضور در پانزدهمين نمايشگاه 
بين المللي معدن، صنايع معدني، ماشين آالت، تجهيزات و صنايع وابسته 
از تخفيف 9۰ درصدي صندوق نوآوري و شــكوفايي در تامين هزينه هاي 
مربوط به حضور در نمايشگاه برخوردار مي شوند. حمايت صندوق نوآوري 
و شكوفايي از شركت هاي دانش بنيان براي حضور در نمايشگاه هاي داخلي 
و خارجي، در راستاي توسعه بازار محصوالت اين شركت ها و پيوند آنان با 

صنايع كشور صورت مي گيرد. 
آخريــن مهلت ثبت درخواســت براي حضــور در پاويون شــركت هاي 

دانش بنيان در اين نمايشگاه ۱۸ مهر ماه اعالم شده است. 
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