
پس از آمريكا و چين، ژاپن نيز پيش بيني خود از 
رشد اقتصادي را كاهش داد. 

به گزارش ايســنا به نقل از رويترز، دولت ژاپن در 
تازه ترين ارزيابي خود از وضعيت اين كشور تا پايان 
ماه اكتبر اعالم كرد كه نرخ بهبودي اقتصادي اين 
كشور آهســته تر از برآورد ماه گذشــته است اما 
تقاضاي داخلي كماكان به عنوان اصلي ترين عامل 

تقويت رشد اقتصادي باقي مانده است. 
اقتصاد ژاپن در ســه ماهه دوم امســال تنها 0.3 
درصد رشــد كرد كه 0.1 درصد كمتر از برآورد 
قبلي و 0.2 درصد كمتر از نرخ رش ثبت شده براي 
سه ماهه نخست امســال بوده است. پيش بيني 
مي شود در سه ماهه سوم سال رشد اقتصادي ژاپن 

كماكان نزولي باشد و به 0.2 درصد برسد. 
در ماه هاي اخير كاهش رشد اقتصادي كشورهاي 
جهان و جنگ تجاري، تقاضا براي واردات كاالهاي 

ژاپني را كاهش داده است و اين مساله براي اقتصاد 
ژاپن كه وابســتگي زيادي به صادرات دارد خبر 
خوبي محسوب نمي شود. اين سومين بار در سال 
جاري اســت كه دولت ژاپن برآورد خود از رشد 
اقتصادي اين كشــور را كاهش مي دهد. آخرين 
بار در ســال 2012 دولت اين كشــور سه مرتبه 
برآورد خود از رشد اقتصادي اين كشور را كاهش 

داده بود. 
هر چند آمارهاي رسمي رشد اقتصادي قرار است 
اين هفته توسط وزارت دارايي ژاپن اعالم شود اما 
تخمين زده مي شود كه با افزايش محدوديت هاي 
تجاري توســط كره جنوبي و تضعيف تقاضا در 
بازارهاي چيــن و آمريكا، صــادرات ژاپن در ماه 
ســپتامبر با افت جدي مواجه شده باشد. باالياي 
طبيعي نيــز احتماال به كاهش بيشــتر رشــد 
اقتصادي ســومين اقتصاد بزرگ جهان در سال 

جاري دامن خواهند زد. توفان ماه گذشته عالوه بر 
ده ها ميليارد دالر خسارت به زيرساخت هاي ژاپن، 

جان ۷۷ نفر از شهروندان اين كشور را گرفت. 
طبق برآوردهاي اوليه، اقتصاد ژاپن سومين فصل 
سال را نيز با رشــد مثبت به پايان رسانده است، 
هرچند باقي ماندن رشــد اقتصادي و نرخ تورم 
در سطح بسيار ضعيف احتماال بانك مركزي اين 
كشور را مجبور خواهد كرد تا نرخ بهره را بيش از 
پيش كاهش دهد. ژاپن در حال حاضر داراي نرخ 

بهره منفي است. 
هوروهيكو كيودا، رئيس بانك مركزي ژاپن گفته 
است بانك مركزي در صورت لزوم، قطعا نرخ بهره 
را هم در بازه كوتاه مدت و هم در بازه ميان مدت 
كاهش خواهد داد، چراكه به نظر مي رسد اقتصاد 
جهاني در شرايط حساسي قرار گرفته است و نياز 

به حمايت بيشتري دارد. 

صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد رشــد 
اقتصادي تركيه امسال به 0.2 درصد برسد. 

به گزارش آناتولــي، صنــدوق بين المللي پول 
در ارزيابــي جديد خود از اقتصاد تركيه، رشــد 
اقتصادي اين كشــور را با تغييري قابل توجه از 
منفي 2.5 درصــد به 0.2 درصــد افزايش داد. 
اين نهــاد همچنين پيش بيني كرده اســت كه 
رشد اقتصادي تركيه در سال آينده به 3 درصد 

افزايش يابد. 
اين نهاد با اشاره به بهبود فضاي مالي در نتيجه 
كاهش نرخ بهره توسط بانك هاي مركزي بزرگ 
جهان گفت كه فراهــم شــدن وام ارزان تر، به 
كشورهاي نوظهور از جمله تركيه كمك خواهد 
كرد تا تامين مالــي مورد نياز خود را آســان تر 

انجام دهند. 
صنــدوق بين المللي پول همچنيــن نرخ تورم 

تركيه را براي سال جاري ميالدي 15.۷ درصد 
و براي سال بعدي معادل 12.6 درصد پيش بيني 
كرده اســت. نــرخ بيــكاري نيز براي امســال 
 13.8 درصد و براي ســال آينــده 13.۷ درصد 

خواهد بود. 
تركيه در برنامــه جديد اقتصادي خــود كه از 
آن در ماه ســپتامبر رونمايي كرد، دســتيابي 
به رشــد اقتصادي 5 درصدي را براي سه سال 
آينده و رســيدن به تورم 8.5 درصدي را براي 
ســال 2020 هدف گذاري كرده اســت. ســال 
گذشــته اقتصــاد تركيــه 2.6 درصد و ســال 
 201۷ رشــد ۷.4 درصــدي را تجربــه كرده 

بود. 
به دليل بحــران ارزي، تورم بــاال، بحران بدهي 
و فضاي شكننده سياســي كماكان كار اقتصاد 
تركيه براي حركت رو به جلو را دشــوار است و 

آن طور كه مركز آمار اين كشور اعالم كرده رشد 
اقتصادي تركيه پس از رشــد منفي 3 درصدي 
سه ماهه پاياني سال گذشــته و رشد منفي 2.6 
درصد در سه ماهه نخست امسال، دومين فصل 
201۹ را نيــز با رشــد منفي به پايان رســانده 
اســت؛ هرچند كه از شــتاب كوچك تر شدن 
اقتصاد كاسته شده اســت. اقتصاد تركيه در سه 
 ماهه دوم امســال 1.5 درصد كوچك تر شــده

 بود. 
همچنين در بين ديگر كشــورهاي اوراسيايي، 
رشد اقتصادي روسيه در سال جاري 1.1 درصد 
و در سال آينده 1.۹ درصد پيش بيني شده است. 
نرخ رشــد اقتصادي براي اوكراين و لهستان در 
سال جاري و ســال بعد نيز به ترتيب 3 درصد، 
3 درصد، 4 درصد و 3.1 درصد پيش بيني شده 

است. 

فرمانده انتظامي شهرســتان 
اقليــد گفــت: 1۷ دســتگاه 
استخراج ارز قاچاق و غيرمجاز 
به ارزش يــك ميليارد و 2۷0 
ميليون ريال در اين شهرستان 
كشف شد. اقليد در فاصله 26۷ 
كيلومتري شمال غرب شيراز 

قرار دارد. 
ســرهنگ مراد صارمي افزود: 
مامــوران انتظامــي اقليد با 
اقدامــات فنــي و تخصصي 
از وجــود تعدادي دســتگاه 
اســتخراج ارز قاچاق در يك 
انبــار در يكــي از محله هاي 
اين شهرســتان مطلع شدند و 
موضوع را به صــورت ويژه در 
دســتور كار خود قرار دادند. 

وي ادامه داد: مامــوران پس 
از اخذ مجــوز قضايي به محل 
مورد نظــر اعزام شــدند و در 
بازرســي از مكان ياد شــده، 
1۷ دســتگاه اســتخراج ارز 
 ديجيتــال قاچــاق كشــف 

كردند. 
صارمي با بيــان اينكه در اين 
خصوص 2 نفر متهم دستگير 
و تحويل مرجع قضايي شدند، 
اظهار داشــت: بر اساس نظر 
كارشناسان، ارزش اين اموال 
مكشــوفه يك ميليارد و 2۷0 
ميليون ريال برآورد شده است. 
شهرستان اقليد در فاصله 26۷ 
كيلومتري شمال غرب شيراز 

قرار دارد. 

رويترز نوشت كه هكرهاي دولت 
روســيه طي عملياتي جاسوسي 
از »ابزارهاي هكرهــاي ايراني« 
اســتفاده كرده اند. رويترز در اين 
گزارش گفته است كه اين گروه 
هكر روسي كه »تورال« نام دارد و 
مقامات چك و استوني مي گويند 
اين گروه براي ســرويس امنيت 
فــدرال روســيه )FSB( كار 

مي كند. 
به گفته مركز امنيت ســايبري 
ملــي بريتانيــا، ايــن هكرها به 
قدري در روش هاي خود ماهرانه 
عمل كردند كه موفق شــدند در 
پوشش هكرهاي ايراني، كه با نام 
APT34 و OilRig رديابــي 
شــده اند، حمالت سايبري خود 

را پيش ببرند.  ازاين رو، قربانيان 
اين حمالت كه خواستار تحقيق 
از هكرها شده بودند انگشت اتهام 
را به سمت ايران نشانه رفتند در 
حالي كه اين حمالت از ســوي 

گروه تورال انجام شده بود. 
به گفته منابع اطالعاتي بريتانيايي، 
اين هكرها كه ميزان فعاليت آنها 
پيش از اين مشــخص نشده بود، 
از فعال ترين هكرها در خاورميانه 
هستند كه ســازمان هايي را نيز 
در بريتانيا هدف قرار داده اند.  پل 
چيچســتر در اين باره گفت: »ما 
مي خواهيم پيام روشني بفرستيم: 
حتي اگر هكرها بخواهند هويت 
خود را بپوشــانند ما توانايي آن را 

داريم كه آنها را شناسايي كنيم. «

سخنگوي ستاد اجراي تبصره )14( قانون 
بودجه 13۹8 گفت: فقط در صورت اجازه 
كتبي كه افراد در دفاتر پيشخوان خدمات 
دولت به ستاد اجرايي مي دهند، اطالعات 
بانكي خانوارها بررسي مي شود، بنابراين 
تراكنش بانكي مالك حذف يارانه خانوارها 

نيست. 
به گزارش ايرنا، حســين ميرزايي افزود: 
ستاد اجرايي فقط به تراكنش بانكي افراد 
معترض به حــذف يارانه كــه اجازه نامه 
كتبي داده اند، دسترســي پيدا مي كند و 
تا قبل از آن بررســي در اين زمينه انجام 
نشده اســت. وي همچنين درباره واريز 
نشدن يارانه افرادي كه به دليل مشكالت 
بانكي يارانه نقدي به حســاب آنها واريز 
نشده اســت، افزود: وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي در قبال يارانه  بگيراني كه 
حذف شدند، مسئول است و بقيه مربوط 
به سازمان هدفمندي يارانه ها مي شود و 

با توجه به اينكه ۹ سال است يارانه نقدي 
مي پردازد، بايد پاسخگو باشد.  حسيني 
اضافه كرد: ســتاد اجرايــي هدفمندي 
يارانه ها نيز پيگيري هــاي الزم را در اين 
زمينه از سازمان هدفمندي يارانه ها به عمل 
مي آورد، اما پاســخ دقيقي دريافت نشده 
است. سخنگوي ستاد اجرايي هدفمندي 
يارانه ها همچنين درباره حذف يارانه تعداد 
محدودي از هموطنان در مهرماه امسال 
گفت: تاكنون بيش از يك ميليون نفر از 
خانوارهاي پردرآمد حذف شــدند.  وي 
افزود: هدف ستاد اجرايي حذف ميليوني 
خانوارهاي با درآمد بــاال بود، اما به دليل 
برخي اشــتباهات ســازمان هدفمندي  
يارانه ها در واريز يارانه خانوارها اين فرآيند 
با كندي انجام شــد. حسيني تاكيد كرد: 
زيرســاخت هاي الزم براي شناســايي 
خانوارهاي پردرآمد و اطالعات آنها موجود 
است و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. 

تحقيقات بانك »يو.بي. اس« ســوئيس 
نشــان مي دهد تا 25 ســال آينده دالر 
كماكان ارز غالب جهاني باقي خواهد ماند. 
به گزارش رويترز، در تحقيقات جديد بانك 
»يو.بي. اس« ســوئيس از تركيب ذخاير 
ارزي  بانك هاي مركزي جهان و پيش بيني 
روند بازار ارز در سال هاي آينده پيش بيني 
شده است كه تا 25 ســال آينده نيز دالر 
آمريكا كماكان نخستين ارز جهاني باقي 
خواهد ماند. ذخاير ارزي بانك هاي مركزي 
شامل ارزهايي است كه بانك هاي مركزي 
بر حسب ارزهاي مختلف براي اموري نظير 
بازپرداخت بدهي هاي خود، تقويت ارزش 
پول ملي و كاهش تبعات شوك هاي ارزي 

نگهداري مي كنند. 
در حال حاضر بين 60 تا 65 درصد ذخاير 
ارزي جهــان بــه شــكل دالر نگهداري 
مي شود. انتظار مي رود سهم يورو و يوان 
از ذخاير ارزی جهان به تدريج تقويت شود؛ 

اما آنها احتماال نخواهند توانست طي 25 
سال آينده جايگزين دالر شوند. در حال 
حاضر 20 درصد ذخايــر ارزي جهان بر 
حسب يورو و 2 درصد نيز بر حسب يوان 

نگهداري مي شوند. 
در حال حاضر 6.۷۹ تريليون دالر از ذخاير 
ارزي جهاني را دالر تشكيل مي دهد كه در 
مقايسه با پايان سه ماهه دوم سال، از نظر 
ارزشي 50 ميليارد دالر و از نظر درصدي 

0.25 درصد كاهش يافته است. 
ماسيميليانو كاستلي، مشــاور ارزي در 
بانك «يو.بي .اس« گفت: شايد سهم دالر 
از ذخاير ارزي رو به كاهش باشــد اما اين 
روند كاهشي بسيار آهسته خواهد بود. فكر 
مي كنم در 25 سال آينده سه ارز پر قدرت 
باقي خواهد ماند: دالر، يورو و يوان چين. 
فكر مي كنم سهم دالر به 50 درصد كاهش 
يابد اما يورو و يوان با 25 درصد و 10 درصد 

نخواهند توانست جاي آن را بگيرند. 

پس از بانك مركزي آمريــكا، حاال بانك مركــزي كانادا نيز 
به دنبال راه اندازي يك ارز ديجيتالي است. 

به گزارش بلومبرگ، بانك مركزي كانادا با توجه به مخاطرات 
استفاده از ارزهاي ديجيتالي غيرمعتبر و نظارت ناپذير تصميم 
گرفته است خود نســبت به راه اندازي چنين ارزي اقدام كند. 
گزارش تهيه شده از طرف استفان پولوز، رئيس اين بانك نشان 
مي دهد كه مطالعات مقدماتي براي راه اندازي يك ارز ديجيتالي 
قابل دســترس كه داراي هماهنگي با كاركردهاي اسكناس و 

سكه باشد، آغاز شده و انتظار مي رود اين ارز در نهايت به طور 
كامل جايگزين شكل سنتي پول شود. 

ايده راه اندازي ارز ديجيتالي توســط بانك مركزي كانادا براي 
نخستين بار در سپتامبر 2018 توســط استفان مورچيسنو، 
مشــاور رئيس بانك مركزي كانادا در حاشيه نشست اعضاي 
هيات مديره مطرح شــده اســت. ايده معرفي ارز ديجيتالي 
توسط بانك مركزي مساله جديدي نيست و انتظار مي رود ارز 
ديجيتالي بانك مركزي چين در مراحل پاياني راه اندازي خود 

قرار داشته باشد. اخبار مشابهي از تالش بانك هاي مركزي اروپا 
و آمريكا نيز براي راه اندازي يك ارز ديجيتالي منتشر شده است. 
طي روزهاي اخير، انتقادات زيادي متوجه پروژه راه اندازي ارز 
ديجيتالي فيسبوك موسوم به ليبرا شده است و حتي برخي از 
شركاي اصلي اين پروژه نظير »پي پال«، »ويزا كارد« و »مستر 
كارد« از ادامه همكاري با فيسبوك به دليل نگراني هاي امنيتي 
و احتمال اســتفاده از اين ارز براي امور غيرقانوني و پولشويي 

انصراف داده اند. 

يك منبــع آگاه در بانك مركزي كانادا گفــت: بايد براي باقي 
ماندن در عرصه بازي، نوآور باشيم. يك ارز ديجيتالي مطمئن 
مي تواند عالوه بر پيشــبرد اهداف بانكــداري الكترونيك، به 
تامين منافــع بانك مركزي نيــز كمك كنــد. فراهم كردن 
امكانات بيشــتر در تراكنش هاي مالي و نيز امكان جمع آوري 
اطالعات جامع تــر و دقيق تــر از تراكنش هاي شــهروندان 
كانادايي از جمله داليــل بانك مركزي كانــادا در راه اندازي 
يــك ارز ديجيتالي اســت، چراكه اطالعات تنهــا در صورت 

لزوم در اختيــار نهادهاي قانوني و پليس قــرار خواهد گرفت 
 و نگرانــي از درز اطالعــات به شــركت هاي خصوصي وجود 

نخواهد داشت. 
بانك مركزي كانادا نخستين بار در اواخر سال 2013 به بحث 
ارزهاي ديجيتالي ورود كرد. با اين حال بانك هاي مركزي در 
ديگر كشورها نظير ســوئيس، سنگاپور و ســوئد نيز در حال 
ارزيابي معرفــي يك ارز ديجيتالي موازي با پول هاي ســنتي 

هستند. 

خداحافظیترکیهبارکوداقتصادیاقتصادژاپنهمکندمیشود

۱۷دستگاهقاچاقاستخراج
بیتکويندراستانفارسکشفشد

عملیاتهايجاسوسيسايبري
روسیهدرپوششايرانيها

کاناداهمارزديجیتالتولیدميکند
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دژپسند:

سرمقاله

خصوصی سازی 
شتاب دهنده های  تخصصی 

مســاله كليدي كه ســر 
عبارت شــتاب دهنده های 
تخصصی پيش می آيد، اين 
است كه ما منظورمان را از 
شتاب دهنده های تخصصی شــفاف كنيم چون 

می تواند اطالق...

  فرزین فردیس، عضو کمیسیون 
اقتصاد نوآوری اتاق تهران
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زنگنه: تنها چند شرکت  بازی  درآورده اند 

ارز۹۵درصدپتروشیمیها
بهکشوربرمیگردد

بهرهمرکبازتسهیالت
معوقحذفشد

وجود شتاب دهنده های دولتی و شبه دولتی موجب ايجاد فضاي گلخانه اي شده است

سایه  سنگین  حمایت دولتی بر  استارت آپ ها
صفحه4

صفحه2

گره  کور  صنعت  خودرو
خودروسازی   تعطیل   شود   باید   ۱2   تا   ۱۵   میلیارد   دالر   ارز   برای    واردات   خودرو   تخصیص   یابد

انتقاد  تند  خودرویی ها   از  سخنان   رئیس کل  بانک  مرکزی

هر کدام  از  خودروسازان  امسال ۵  هزار میلیارد   زیان  ثبت  کردند

وزير نفت با بيان اينكه صادرات پتروشــيمی ها و 
بازگشــت ارز حاصل از اين صادرات به كشــور به 
خوبی انجام می شــود، گفت: بيــش از ۹5درصد 
شركت های پتروشيمی  در بازگرداندن ارز بسيار 
خوب عمل می كنند و تنها چند شركت به اصطالح 
بازی در می آورند. بيژن نامدار زنگنه  درخصوص 
عدم پرداخت 6 هــزار ميليارد تومــان بودجه به 
شــهرداری ها برای تهيه قير مطابق قانون برنامه 
بودجه، گفت: وزارت نفت با واريز اين ميزان از بودجه 
به خزانه كشور وظيفه خود را به خوبی انجام داده 
و شــهرداری ها بايد به دنبال تخصص اين بودجه 
مطابق قانون برنامه بودجه سال جاری باشند و از 

اينجا به بعد مسئله آن...

بهره مركب با مصوبه شورای پول و اعتبار از تسهيالت 
معوق حذف شــده و بر اين اســاس، بانك ها حق 
دريافت سود از وجه التزام وام های معوق را ندارند. 
ياســر مرادی، كارشــناس حقوق بانكی از ابالغ 
بخشنامه بانك مركزی در خصوص عدم تقسيط وجه 
التزام از سوی بانك ها خبر داد و گفت: در گذشته به 
اين دليل كه قانون عمليات بانكداری بدون ربا در 
مورد بدهكاران بانكی مسكوت بود، بانك ها از اين 
فرصت استفاده كرده و پس از سررسيد تسهيالت 
بانكی، مدت افزايش بازپرداخت را برای مشتريان 
افزايش داده و در قبال اين كار، سود بيشتری را از 
مشتريان طلب می كردند؛ اين در حالی است كه اين 
رفتار بانك ها در مورد عقود مشاركتی درست است 

و می توان اگر موضوع مشاركت...

سلطهدالربربازارهايجهانيادامهخواهديافتتراکنشبانکيمالكحذفيارانهنیست

يادداشت

شهرداری  شفاف
 عمل کند

   رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی
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اقتصاد2
ایران وجهان

بورس به روند رشد برگشت
روز دوشنبه شاخص بورس تهران به مدد چند 
نماد فلزی در کنار برخی نمادهای پاالیشی 
 و پتروشیمی توانســت به روند رشد بازگردد
  اما شــاخص کل هم وزن همچنــان با افت 
مواجه شد.روز گذشته در بورس تهران ۱۴۴ 
سهم با رشد قیمت و ۱۹۲ سهم با افت قیمت 

مواجه شدند. 
اما در مجموع شــاخص کل بــازده نقدی و 
قیمتی توانست با ۷۸۵ واحد رشد به رقم ۳۰۲ 
هزار و ۱۷۶ واحدی را تجربه کند.شاخص کل 
هم وزن نیز با ۱۶۶۸ واحد کاهش در تراز ۸۰ 

هزار و ۴۲۵ واحدی قرار گیرد. 
در عین حال شاخص آزاد شناور با ۴۸ واحد 
کاهش عــدد ۳۴۲ هــزار و ۳۱۲ واحدی را 
 تجربه کرد.در عین حال شــاخص بازار اول 
با ۱۴۳۰ واحد افزایش رقم ۲۲۰ هزار و ۲۴۲ 
واحد را تجربه کرد و شاخص بازار دوم با ۲۲۴۴ 
 واحد کاهش عدد ۶۱۱ هزار و ۷۰۴ را تجربه 

کرد.
فوالد مبارکــه اصفهان، ملــی صنایع مس 
ایران و پاالیش نفــت بندرعباس ۳۸۳، ۲۸۹ 
 و ۲۱۷ واحد تاثیر افزایشی روی شاخص های
 بــازار داشــت، اما در طــرف مقابــل بانک 
 اقتصــاد نوین، حفــاری شــمال و کابرآتوار
 داروســازی دکتــر عبیــدی هــر کــدام 
بــه ترتیــب ۱۰۷، ۹۴ و ۴۶ واحــد تاثیــر 
بــازار  شــاخص های  روی   کاهشــی 

داشت.
روز دوشــنبه در گــروه مــواد دارویی ۱۵۴ 
میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۴۷ میلیارد 
تومان دادوســتد شــد و این گروه توانست 
 بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص

 دهد.
پس از گروه مــواد دارویی بــه ترتیب گروه 
خودرو، بانک و فلزات اساســی بیشــترین 
معامــالت را تجربــه کردنــد.در فرابورس 
 ایــران نیــز ۷۷ ســهم بــا رشــد قیمت و 
۱۲۳ ســهم بــا کاهــش قیمــت روبــه رو 
شــدند و در نهایت شــاخص کل فرابورس 
ایــران بــا ۲۶ واحد کاهــش روبه رو شــد 
 و در تــراز ۳۷۰۶ واحــدی قــرار گرفــت.
ارزش کل معامالت فرابــورس ایران به رقم 
۷۱۴ میلیارد تومان رســید و حجم معامالت 
 این بــازار رقــم ۱.۳ میلیارد ســهم و اوراق

 مالی را تجربه کرد.
ارزش کل معامــالت بــورس ایــران به رقم 
۱۲۹۵ میلیارد تومان رســید کــه این رقم 
 ناشی از دســت به دست شــدن بیش از سه
 میلیــارد ســهم و اوراق مالــی بــود. 
ایــن  معامــالت  تعــداد  همچنیــن 
 ۲۹۹ ۳۰۰ هــزار و   بــازار بــه رقــم 

رسید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی:
ادغام  بانک های نظامی  در  حال  انجام  

است
وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه بانک مرکزی 
باید افــرادی را که ارز حاصــل از صادرات را 
بازنگردانده اند به قوه قضائیــه معرفی کند، 
گفت: قرار شــد یــک رایزنی بــا کمک اتاق 
بازرگانی صورت گیرد تا ارزها باز گردانده شود 

و مشکل حل شود.
به گــزارش ایلنا، دربــاره ادغــام بانک های 
نظامی در بانک ســپه گفت: ادغام بانک های 
نظامی با بانک سپه بر اساس توافقات صورت 
 گرفته و بر اســاس جدول زمان بندی انجام 
خواهد شــد.وزیر اقتصاد همچنیــن درباره 
واگذاری شــرکت ایــران خــودرو به بخش 
 خصوصی، عنوان کرد: انشااهلل این کار صورت
 خواهد گرفــت.وی ادامــه داد: بر اســاس 
تفاهــم نامــه ای که بــا وزیر صمــت امضا 
 کردیم این کار باید انجام شــود تا رفته رفته 
 مراحل طی شــود تا واگذاری سهام دولت در
 خودروســازی صــورت گیرد.دژپســند 
در پاســخ بــه ســوال دیگــری مبنــی بر 
 ایــن کــه گفتــه می شــود برخی هــا ارز 
حاصــل از صــادرات را بازنگردانده انــد چه 
راهکاری برای بازســتانی ایــن ارزها دارید 
 و آیا بــا قوه قضائیــه در این زمینــه رایزنی
 داشته اید،  اظهار داشت: معرفی کسانی که ارز 
حاصل ز صادرات را بــه خزانه بازنگردانده اند 
به قوه قضائیــه، باید از ســوی بانک مرکزی 
 اعالم شــود.وی تاکیــد کرد: قرار شــد یک 
رایزنی با کمک اتــاق بازرگانی صورت گیرد 
 تا ارزها بــاز گردانده شــود و مشــکل حل 

شود.

خبر

سخنان روز یکشــنبه رئیس 
کل بانــک مرکــزی در جمع 
فعاالن اقتصادی در اتاق ایران 
بــا واکنش مســوالن انجمن 
قطعه ســازان و خودروسازان 
مواجه شــد. آنها مســئول اوضاع فعلی خودروســازان را  
بانک مرکزی دانستند و عنوان کردند اگر به خودروسازان 
تسهیالت پرداخت نشــود، تولید داخل تعطیل و باید ۱۵ 
میلیارد دالر بابت واردات خودرو هزینه شــود و آیا بانک 
مرکزی توان تامین ۱۵ میلیارد دالر ارز برای واردات خودرو 
را ندارداحمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان امروز 
در نشست خبری مشترک خودروسازان و قطعه سازان با 
انتقادات تند نسبت به سخنان روز گذشته عبدالناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص صنعت خودرو گفت: 
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده که صنعت خودرو هر روز 
با افزایش قیمت مواجه است و این سخنان جای تاسف دارد 
چرا که خودروسازان همیشه سرکوب مالی شده اند و از محل 
فروش خودرو همیشه زیان داده اند. این در شرایطی است 
که اگر این صنعت متوقف شود سالیانه باید ۱۲ تا ۱۵ میلیارد 
دالر برای واردات خودرو، ارز از سوی بانک مرکزی تخصیص 
یابد.وی تصریح کرد: آقای همتی باید پاسخ دهد که اگر این 
ارز از کشــور بابت واردات خودرو خارج شود آیا باز هم می 
تواند بانک مرکزی را به نحو کنونی اداره کند؟دبیرانجمن 
خودروسازان گفت: متاسفانه در ۶ ماهه اول امسال ۳۵ درصد 
کاهش تولید خودرو را شاهد بودیم که به تصمیمات اشتباه 
شورای رقابت در گذشته بر می گردد و این در حالی است 
که سال قبل ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه موضوع 
تعیین قیمت خودرو را به ستاد تنظیم بازار محول کردند و 
این ستاد نیز اگر چه پذیرفته که خودروسازان محصوالت 
تولیدی خود را با زیان به فروش می رســانند اما تا مدتها 
افزایش قیمت خودرو از ســوی وزارت صنعت اعالم نمی 
شد.نعمت بخش گفت: با سرکوب مالی صنعت خودرو، هر 
یک از خودروسازان ۸ هزار میلیارد تومان زیان کرده اند و اگر 
امسال نیز به همین روال پیش برویم هر یک از خودروسازان 
۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار خواهند 
شد.  وی اظهار داشــت: پایین بودن کیفیت خودرو نیز به 
دلیل سرکوب مالی صنعت خودرو است در حالی که اگر ما 
سرکوب مالی نمی شدیم می توانستیم در کیفیت سرمایه 
گذاری کنیم.دبیرانجمن خودروسازان تصریح کرد: دولت 

اجازه دهد تعرفه خودرو کاهش یابد و به ۲۵ درصد برسد ولی 
خودروسازان را هم از قیمت گذاری معاف کند.

ســخنان رئیس کل بانک مرکزی کامال عوام 
گرایانه بود 

همچنین داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان 
نیز با طرح انتقادات تند نسبت به رئیس کل بانک مرکزی 
گفت: بانک مرکزی در راس ادارات فشل است و اکنون باید 
پاسخ دهد که چرا نرخ تورم را کنترل نمی کند یا نقدینگی 
هدایت نشده است؛ پس این بانک نیز در انجام ماموریت های 
خود نیز فشل است؛ البته خود بانک مرکزی این حالت را 
دارد که باعث شده خودروسازان نیز فشل باشند.وی افزود: 
سخنان رئیس کل بانک مرکزی کامال عوام گرایانه بود و با 
اینکه می داند که شیوه قیمتگذاری شورای رقابت اصولی 
بوده چنین اظهارنظری را در جلسه هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران داشته است.میرخانی رشتی معتقد است که 
سودی که به جیب خودروسازان نمی رود، به جیب دالالن 
سرازیر می شود؛ بنابراین سیاست های دولت سودی را برای 
خودروسازان و قطعه سازان باقی نمی گذارد که آنرا صرف 
سرمایه گذاری مجدد نمایند.وی اظهار داشت: هفت هزار 
استخدامی به خودروســازان تحمیل شده است که با نامه 
نمایندگان مجلس بوده است؛ بنابراین اکنون با مازاد نیروی 

انسانی مواجه هستند و بهره وری آنها کاهش یافته است.

بخش اعظمی از کاهش تولید مربوط به تحریم ها 
هستند

مازیار بیگلو دبیر انجمن ســازندگان قطعات با پراهمیت 

دانستن شرایط فعلی اقتصاد کشــور گفت: برگزاری این 
نشست مشــترک نشــان می دهد که در این برهه زمانی 
که چه مقدار نیازمند هماهنگی و همدلی هســتیم زیرا 
عالوه بــر تحریم های خارجی تحریم های داخلی و ســوء 
مدیریــت و غرض ورزی برخــی مدیران باعث شــده که 
مشکالتی بر سر راه تولیدکنندگان به وجود آید.وی ادامه 
داد: تحریم ها باعث بروز مشــکالت زیادی شــده است به 
طوری که امروز اگر پول نقد هم داشته باشیم نمی توانیم 
بســیاری از قطعات که عمدتا الکترونیکی هستند را وارد 
 کشــور کنیم و بخش اعظمی از کاهــش تولید مربوط به 

تحریم ها هستند.

آقای همتی پاسخگوی نوســانات بازار ارز و 
مشکالت اقتصادی باشد

در ادامه این نشست  بهنیا سخنگوی انجمن قطعه سازان با 
اشاره به صحبت های روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی 
در اتاق بازرگانــی ایران گفت: اگر مدیــران این صنعت را 
نمی خواهند بدون رودربایســتی آن را اعــالم کنند تا ما 
تکلیف ســرمایه خود را بدانیم. اکنون بیش از ۷۰۰ هزار 
نفر به صورت مستقیم در صنعت دوم کشور مشغول به کار 
هستند که به ازای هر نفر ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری 
صورت گرفته است. اگر اکنون با تمام این ویژگی ها دولت 
این صنعت را نمی خواهد اعالم کنــد اما اگر خواهان ادامه 
فعالیت آن اســت این راهی که مدیران و بانک مرکزی در 
پیش گرفته اند اشتباه است.سخنگوی انجمن با بیان برخی 
از آمارها گفت:  در ســال ۹۲ نقدینگی کشــور شش هزار 
میلیارد تومان بود اما در نیمه اول سال ۹۷ به دو هزار هزار 

میلیارد تومان رســید و بدهی دولت در ابتدای آغاز به کار 
دولت یازدهم ۱۱۳ هزار میلیارد بود که در پایان سال ۹۷ 
به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین در این مدت 
شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش تورم، نوسان 
بازار ارز و مشکالت موسســات اعتباری و ناهماهنگی تراز 
بانک ها بودیم شایسته اســت که آقای همتی پاسخگوی 
این موارد باشد که در حوزه مسئولیت ایشان است نه اینکه 
در مورد صنعت خودروسازی و قطعه سازی صحبت کنند 
که اطالعات حداقلی دارند.وی سپس با بیان انتصاب های 
صورت گرفته در مدیریت خودروسازی گفت: در چند ماه 
اخیر کامال برای همگان مشخص شد که خودروسازی ما 
کامال دولتی است و مدیران آن گوش به فرمان وزیر صمت 
و ایشــان نیز کامال گوش به فرمان رئیس جمهور است اما 
قطعه سازی کامال خصوصی اســت و حاال دولتی ها از آنها 
 می خواهند که افزایش قیمت نداشــته باشند و قیمت ها

 را سرکوب کنند.
بهنیا در پاسخ به اظهارات روز گذشته همتی در خصوص 
تسهیالت اعطایی به قطعه سازان گفت: اینکه رئیس بانک 
مرکزی می گوید ما خودمان نیامدیم کــه مصوبه ارزی را 
بگیریم کامال غلط است خوشبختانه تمام جلساتی که در 
این خصوص برگزار شــده ثبت و ضبط شده است و نشان 
می دهد که ما چقدر برای گرفتن این تســهیالت تالش 
کردیم.وی ادامه داد: یکی از اعتراضــات به حق مردم این 
است که چرا هنوز پراید تولید می شود و هیچ گونه نوآوری 
در خودروسازی صورت نمی گیرد. زمانی که مقرر شد پژو 
۳۰۱ ساخته شود قطعه ســازان قابلیت های خود را نشان 
دادند و بخش اعظمی از ساخت قطعات را به عهده گرفتند 
قرار شــد خودروســازان هزینه قالب ها را متحمل شوند 
اما هنوز مطالبات روزانه ما را نتوانســتند بدهند برخی از 
مدیران و مســئولین از جمله بانک مرکزی نمی خواهند 
تولید داخلی رونــق بگیرد در غیر اینصورت تســهیالت 
۲۴ درصد آن هم با گرفتن سفته و سند با تولیدکنندگان 
رفتار نمی کردند در حالی که در کشــور همسایه ما ترکیه 
به قطعه سازان تسهیالت شش درصد می دهند مطمئن 
باشید به این صورت تولید داخلی شکل نمی گیرد.وی ضمن 
قدردانی از رئیس قوه قضائیه در برخورد با فساد اقتصادی و 
اداری گفت: از زمانی که آقای رئیسی مسئولیت را به عهده 
گرفتند فضای کسب و کار شفاف شده اما یک عدم امنیت 
در برخی از مدیران مشاهده شده و آنها ابتکار عمل و شهامت 
 را کنار گذاشــتند که الزم است در این خصوص رسیدگی 

صورت گیرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه، 
گفت:  بودجه کل به دو بخش 
تقسیم شده و در دو زمان ۱۵ 
آبان و ۱۵ آذرمــاه به مجلس 
ارســال می شــود.به گزارش 
تسنیم، محمدباقر نوبخت در پایان جلسه اخیر ستاد بودجه 
گفت: به همراه الیحه بودجه، سه برنامه عمرانی، اشتغال 
و یارانه های پنهان و آشــکار خواهیم داشت که درباره این 
 موارد در سیزدهمین جلسه ســتاد بودجه تصمیم گیری

 شده است.
وی با بیان اینکه امسال سه برنامه دوساله به همراه الیحه 
بودجه تقدیم مجلس می شود، افزود: بر این اساس،  قرار شد 
الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ به صورت دوساالنه تنظیم شود. 
یعنی هم ارقام و پیش بینی های منابع و مصارف سال ۱۳۹۹ 
و هم پیش بینی سال ۱۴۰۰ را با هم داشته باشیم.رییس 
سازمان برنامه و بودجه،  گفت: در این الیحه همه منابعی 
که حاصل از فروش نفت است خارج می شود؛ بنابراین الیحه 

بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بدون انعکاس درآمدهای 
نفتی در منابع بودجه خواهدبــود. نوبخت افزود: با 
حذف منابع نفتــی از بودجه جــاری، درآمدهای 
نفتی که در ســال آینده داریم، بــا توجه به اینکه 

نوعی واگذاری سرمایه ای است به صورت تملک 
دارایی سرمایه ای برای طرح های عمرانی 

اختصاص خواهیم داد.
وی با بیــان اینکه ما یــک برنامه 
دوســاله تهیه کرده ایم که برنامه 

عمرانی دولت برای سال ۱۳۹۹ 
و ۱۴۰۰ اســت، گفت: منابع 
طرح های عمرانــی اولویت دار 

یعنی طرح هایی که می تواند در 
ســال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به اتمام برسد و 
طرح هایی که مقــام معظم رهبری و 
رییس جمهور در سفرهای استانی، آنها 
را مشخص کردند و همچنین طرح هایی 
که برای تعمیر و نگهداری و پرداختی 

کارمندان دولت از آن استفاده می کنیم و 

طرح هایی برای مناطق کمتر توسعه یافته به صورت 
ویژه، در نظر گرفتیم از منابع فروش نفت تامین 
خواهد شد.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور 
اضافه کرد: البته این همه منابع ما برای طرح های 
عمرانی نیست، بلکه سایر منابعی که از صندوق 
توسعه ملی، تسهیالت بانکی که برای 
طرح های مشارکتی الزم داریم نیز به 
آن افزوده می شود که در قالب برنامه 
عمرانی دولت به همراه الیحه ای که 
بدون منابع نفت تنظیم می شود 
تقدیم خواهد شد.نوبخت گفت: 
به غیر از آن برای ســال ۱۳۹۹ 
و ۱۴۰۰ یک برنامه اشــتغال 
دوساالنه نیز داریم و در آن هر 
سال، حدود یک میلیون فرصت 
شــغلی پیش بینی کردیم که 
حداقــل دو میلیــون فرصت 
شغلی در این برنامه دو ساالنه 
ایجاد شود.وی افزود: اما اینکه از 

چه منابعی می توانیم این شــغل ها را ایجاد کنیم و در چه 
فعالیت هایی امکان دارد این اشتغال ایجاد شود این همان 
کاری اســت که برای ســال جاری انجام داده ایم و برای 
ســال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز در نظر گرفتیم.وی گفت: به جز 
اینها برنامه یارانه ها را نیز به مجلس تقدیم می کنیم که بر 
اساس آن برای مجلس و جامعه شفاف مشخص می کنیم 
که در اقتصاد ما چه مقــدار یارانه می دهیم و آنها را چگونه 
تفکیک می کنیم و چه مقدار به صورت بودجه قرار است به 
دستگاه های مختلف بپردازیم که به صورت جزء در برنامه 
مشخص شده است.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با 
اشاره به اینکه،   پایان این هفته، آخرین مهلت دستگاه های 
مرتبط برای اعالم بودجه شرکت ها اســت افزود: بودجه 
کل، به دو بخش و در دو زمان به مجلس ارســال می شود؛ 
در بخش نخســت که ۱۵ آبان اســت بودجه شرکت های 
دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابســته به دولت به 
مجلس ارایه می شود و در بخش بعدی، بودجه عمومی که 
شامل یک الیحه، یک ســند اجرایی و سه برنامه عمرانی، 
 یارانه ای و اشتغال اســت در ۱۵ آذر تقدیم مجلس شورای 

اسالمی خواهد شد.

هر کدام  از  خودروسازان  امسال ۵  هزار میلیارد  زیان  ثبت  کردند

گره  کور  صنعت  خودرو

رییس سازمان برنامه و بودجه؛

ارقام یارانه های  آشکار  و  پنهان  از  بودجه  منفک می شود

با هدف رفع موانع پرداخت تسهیالت تولید انجام شد؛
پیشنهاد بانک مرکزی برای کاهش 

نسبت مالکانه به ۱۵ درصد
بانک مرکزی پیشــنهاد کرد برای تسهیالت دهی، 
نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته 
و نیز اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط 
مربوط به شــورای پول و اعتبار تفویض شود.نسبت 
مالکانه یکی از شــاخصه های مهم مدیریت ریسک 
اعتباری توسط بانک ها محسوب می شود که بیانگر 
میزان توانایی مشــتری در ایفای تعهدات خود در 
قبال بانک می باشد. این نسبت گرچه در سال های 
گذشته توانسته است در تخصیص بهینه منابع بانکی 
موثر باشــد، اما تامین میزان ۲۵ درصد بعضا از توان 
برخی بنگاه ها خارج است و به نظر می رسد در راستای 
حصول رونق تولید و خــروج بنگاه های اقتصادی از 
رکود، نیاز به تمهیداتــی به منظور کاهش مدیریت 
شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاه های اقتصادی 
وجود دارد.در راستای کاهش مطالبات غیرجاری و 
اطمینان بانک ها از تکمیل طرح توسعه متقاضی و 
توان مالی آن برای ایفــای به موقع تعهدات خود، به 
موجب مصوبه شماره ۵۰۵۸۲/۸۴۵۷۰ مورخ ۲۶ مهر 
۱۳۹۳ هیئت وزیران مقرر شد بانک ها به هنگام اعطای 
تسهیالت به بنگاه های اقتصادی اطمینان حاصل 
نمایند که ۲۵ درصد منابع مورد نیاز برای تامین مالی 
موضوع تسهیالت، از محل حقوق صاحبان سهام و یا 
به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی تامین 
شود.البته کاهش بیش از حد و به نوعی بی اثر کردن 
 نسبت مالکانه می تواند واجد مخاطراتی برای بانک

 باشد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران خبر داد:
بانک قرض الحسنه مهر ایران 

تمام الکترونیک مي شود
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از پیش بیني 
پرداخت ۱۸هزارمیلیاردتومان تسهیالت به دو میلیون 
نفر تا پایان سال۹۸ خبر داد. مرتضی اکبری با بیان 
اینکه این بانک ابتداي امسال یک هدفگذاري براي 
اعطاي حدود یک میلیون و ۵۰۰فقره تســهیالت 
بالغ بر ۱۵هزار میلیارد تومان داشته است، گفت: سال 
گذشــته ما یک میلیون و ۲۰۰هزار فقره تسهیالت 
پرداخت کردیم که بالغ بر ۱۳هزار میلیارد تومان بود. 
از ابتداي سال از هدف گذاریمان هم جلوتر رفتیم به 
طوري که در ۶ماه اول سال حدود ۸هزار و ۷۰۰میلیارد 

تومان تسهیالت به ۹۶۰هزار نفر پرداخت کردیم.

نگاهی به عملکرد بانک توسعه صادرات 
به مناسبت 29 مهرماه، روزملی صادرات

توسعه تجارت خارجی و به ویژه صادرات از عوامل موثر 
در پیشرفت اقتصادی کشورهاست و افزایش توان رقابت 
پذیری کشورها در عرصه های بین المللی را تسهیل می 
کند.۲۹ مهرماه روز ملی صادرات، بهانه ای است تا عالوه 
بر پرداختن به نقش بی بدیل صادرات غیرنفتی، عملکرد 
بانک ها در عرصه تجارت بین الملل و سهم آنها در این 
حوزه معرفی شود.تامین مالی صادرکنندگان که با هدف 
تولید صادرات محور و رونق آن توســط بانک توسعه 
صادرات دنبال می شود، به شیوه ای مشهود در کارنامه 
این بانک به ثمر نشسته است.نگاهی اجمالی به عملکرد 
اعتباری بانک توسعه صادرات در شش ماه اول سال ۹۸ 
نشان می دهد که سهم این بانک در تامین مالی صادرات 
غیرنفتی در کشــور با وجود برخی محدودیت ها در 

مسیرتعامالت اقتصادی جهانی، قابل توجه بوده است.
عملکرد اعتباری:

بررسی ها نشان می دهد تسهیالت اعطایی بانک توسعه 
صادرات در شش ماهه اول سال ۹۸ به مبلغ ۲۸.۹۷۱ 
میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

رشدی ۶۵ درصدی داشته است.
عملکرد بین المللی :

بانک توسعه صادرات در حوزه روابط بین الملل با رصد 
تحوالت بین المللی و ارائــه گزارش های کاربردی، به 
بررسی راهکارهای الزم جهت برون رفت از تحریم های 
سیستم بانکی و ارتباط با بانکهای کارگزار خارجی جهت 

دریافت خدمات بانکی پرداخته است.
این بانک همچنین با تشکیل کمیته روابط کارگزاری، 
تعامل با بانکهای داخلی و حضور در کمیســیونهای 
مشترک امور اقتصادی و ســایر سازمانهای ذیربط به 

تسهیل در برقراری روابط بانکی مبادرت ورزیده است.
این بانک در بخش تامین مالی و سرمایه گذاری بین 
المللی به منظور تامین مالی واردات کاالهای اساسی، 
ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه واحدهای 
تولیدی از ســال ۱۳۹۶ بیــش از ۲۹۰ میلیون دالر 
قرارداد ریفاینانس و بیش از ۲۲/۵ میلیارد دالر قرارداد 
خطوط دریافتی میان و بلند مدت )که در ادبیات کشور 
به فاینانس مشهور اســت( با بانکهای خارجی منعقد 

کرده است.

اخبار

اخبار
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بهره مرکب با مصوبه شورای پول و اعتبار از تسهیالت معوق 
حذف شده و بر این اساس، بانک ها حق دریافت سود از وجه 
التزام وام های معوق را ندارند.به گزارش مهر یاسر مرادی، 
کارشناس حقوق بانکی از ابالغ بخشنامه بانک مرکزی در 
خصوص عدم تقسیط وجه التزام از سوی بانکها خبر داد و 
گفت: در گذشته به این دلیل که قانون عملیات بانکداری 
بدون ربا در مورد بدهکاران بانکی مسکوت بود، بانکها از این 
فرصت استفاده کرده و پس از سررسید تسهیالت بانکی، 
مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش داده و در 
قبال این کار، سود بیشتری را از مشتریان طلب می کردند؛ 
این در حالی اســت که این رفتار بانکهــا در مورد عقود 
مشارکتی درست اســت و می توان اگر موضوع مشارکت 
باقی باشــد، مدت قرارداد را افزایش داده و سود بیشتری 
از تسهیالت گیرنده دریافت کرد، اما اگر عقود مبادله ای 
منعقد شده باشد، این موضوع اشتباه است.وی افزود: مطابق 
با عقود طراحی شده، اگر یک کاال یکبار فروخته شده باشد، 
امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله کرده و در قبال 
این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کنیم؛ به همین دلیل 
هم شورای پول و اعتبار پس از بررسی های مداوم، مصوبه ای 
را صادر کرد تا این موضوع را ســامان دهد.این کارشناس 
حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر این اساس، بانک مرکزی 
در دستورالعملی که شهریورماه سال ۹۶ ابالغ کرده ، امهال 
مطالبات بانکی را به تمامی بانکها ابالغ کرده است؛ اما اکنون 
در بخشنامه جدیدی که صادر شده، بانک ها اجازه ندارند 

که وجه التزام را تقسیط کرده و مجدد از آن سود مطالبه 
نمایند.وی گفت: در این زمینه، فارغ از نکات مهمی که در 
داخل دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزی در خصوص 
امهال مطالبات بانکی وجود دارد و شیوه های امهال و نحوه 
آن را به بانکها تکلیف می کند، در بخشنامه جدید تاکید 
شده که اعمال سلیقه در خصوص وجه التزام از سوی بانکها 
کنار گذاشته شده و شیوه واحدی در شبکه بانکی در پیش 
گرفته شود؛ اما نکته مهم این است که در گذشته، وقتی که 
بانکها امهال مطالبات را انجــام می دادند، از جرایم تاخیر 
تادیه و وجه التزام ها، مجدد وجه التزام دریافت می کردند 
که این خود، باعث ربح مرکب می شد.به گفته مرادی، در 
ماده ۶ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تصریح شده است 
که هر گونه امهال مطالبات بدهکاران بانکی، مستلزم تعیین 
تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین بوده و در خصوص تعیین 
تکلیف آن نیز، دستورالعمل مشخص کرده که ممکن است 
این تسویه، نقدی یا اقساطی باشــد و در ماده دیگری نیز 
اعالم کرده که در تمام روش های امهالی مورد استفاده از 
این دستورالعمل که بانکها می خواهند در روش های امهال 
از آن استفاده کنند، به هیچ وجه نباید وجه التزام تاخیر 
تادیه دین، مشمول سود و وجه التزام باشد؛ این به معنای 
آن است که بانکها قبل از اینکه مطالب مشتریان را امهال 
کنند، ابتدا باید وجه التزام های تعبیه شده روی تسهیالت 

را تعیین تکلیف نموده و به صورت نقدی یا اقساط دریافت 
کنند.بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانکها 
برای امهال وام ها، ابتدا باید این وجه التزام شــامل سود 
پس از سررسید به عالوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و 
آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به 
سمت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از 
این وجه التزام را ندارد.وی اظهار داشت: وجه التزام تعبیه 
شده بر روی تسهیالت فقط ۶ درصد نیست؛ در حالیکه 
عموم مردم فکر می کنند این رقم را به عنوان وجه التزام 
می پردازند؛ در حالیکه این وجه التزام مرکب از سود پس از 
سررسید، به عالوه ۶ درصد است؛ یعنی اگر تسهیالتی باید 
در مدت زمان ۲۴ ماه بازپرداخت می شد؛ اما مشتری پس 
از گذشت ۴ سال آن را پرداخت نکرده است، فقط برای دو 
سال آن مکلف است که سود بپردازد و برای دو سال بعد، 
فقط وجه التزام را به عالوه شــش درصد پرداخت خواهد 
کرد.این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر اساس 
دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانکها برای امهال وام ها، 
ابتدا باید این وجه التزام شامل ســود پس از سررسید به 
عالوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی 
از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ 
یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را 
ندارد.وی افزود: از سوی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام 

از سوی مشتریان، بانکها اجازه ندارند که بر روی تقسیطی 
که انجام می دهند، سود دریافت نمایند؛ چراکه در بسیاری 
از پرونده های مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و ســود 
تسهیالت بیشتر می شــود. به همین دلیل شورای پول و 
اعتبار مصوب کرده تا بانکها از وجــه التزام، حق دریافت 
سود نخواهند داشــت؛ به همین دلیل اکنون اتفاقی که 
رخ داده آن اســت که بانکها تمایلی به اقساط وجه التزام 
نداشته و مشــتریان را مجبور کرده اند تا به صورت نقدی 
این وجه التزام را بپردازند که رقم سنگینی برای مشتریان 
اســت.مرادی ادامه داد: در واقع فشاری از سوی بانکها به 
بدهکاران بانکی وارد می شود که بر اساس آن، پیش بینی 
می شود که عمده مشتریان نتوانند این مبالغ را پرداخت 
کنند که اگرچه در کل این دستورالعمل به نفع مشتریان 
و به ضرر بانکها است، اما پرداخت نقدی آن هم فشاری را 
به مشــتریان وارد خواهد آورد؛ اما نکته مهم آن است که 
ربح مرکب از تسهیالت معوق جمع می شود؛ اگرچه این 
کار توجیهی برای بانک ها ندارد.وی در پاسخ به این سوال 
که آیا بانکها این دستورالعمل را می توانند دور بزنند، گفت: 
اخباری وجود دارد که کانون هماهنگی بانکها مذاکراتی را 
با بانک مرکزی شروع کرده تا اجرای این بخشنامه را مورد 
تجدیدنظر قرار دهد؛ به این معنا که ممکن است یکسری 
آپشن ها از سوی بانک مرکزی برای بانکها در نظر گرفته 
 شود؛ به هر حال موضوع باید از سوی شورای پول و اعتبار 

مصوب شود.

بهره مرکب  از تسهیالت معوق حذف شد
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دالر و طال ارزان شد
قیمت تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار )دوشنبه( سه میلیون و ۹۶۰ هزار تومان قیمت دارد که ۵۰۰۰ تومان نسبت به دیروز ارزان شده است. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز سه میلیون و ۹۶۰ هزار 

تومان قیمت گذاری شده است.در این میان نیم سکه و ربع سکه بدون تغییر قیمت مانده و هر کدام به ترتیب دو میلیون و ۲۰ هزار و یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان فروخته می شوند. سکه یک گرمی هم به تبع 
آنها ثابت مانده و ۸۱۰ هزار تومان است.اما هر گرم طالی ۱۸ عیار حدود ۲۰۰۰ تومان ارزان شده و ۴۰۲ هزار و ۶۰۰ تومان در طالفروشی ها داد و ستد می شود.در بازار ارز نیز قیمت ها کاهشی بود؛ به طوری که 

قیمت دالر در صرافی های مجاز بانک مرکزی نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت.این صرافی ها قیمت خرید دالر را ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان و قیمت فروش آن را ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان اعالم کردند. 
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مشــاور معاون حمــل ونقل 
ترافیک شهرداری تهران با اشاره 
به اینکه اولویت شهرداری بعد 
از تثبیت ضابطه منــدی، این 
است که فعالیت ارائه دهندگان 
خدمات هوشمند مســافر به نفع عموم مردم توسعه یابد و 
تسهیل شود، خاطرنشــان کرد: مدیریت شهری در فضای 
رقابتی قیمت گذاری شرکت های مسافربر اینترنتی مداخله 
نخواهد کرد. علی پیرحسین لو با اشاره به ابالغ دستورالعمل 
نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند 
مسافر با امضای دو وزیر کشور و صنعت، گفت: در همین راستا 
شهرداری تهران با تپسی به عنوان اولین شرکت مسافربر 
اینترنتی قرارداد همکاری منعقد کرد و قراردادهای مشابه 
نیز بزودی با دیگر شرکت ها هم امضا خواهد شد. وی با بیان 
اینکه در این دستورالعمل شرایط راننده ها، خودروهای فعال 
و همچنین ضوابط فعالیت شرکت ها مشخص شده است، 
افزود: مهمترین  تحولی که با ابالغ این دســتورالعمل رخ 
می دهد، این است که نوع رابطه این شرکت ها با شهرداری ها 
مشخص می شود و ضوابط ترافیکی، آالیندگی و فرسودگی 
ناوگان و... برای شرکت های فعال روشن شده و مبنای عمل 
قرار می گیرد.پیرحسینلو در پاسخ به این سوال که آیا امکان 
تجدید نظر در این دســتورالعمل وجود دارد یا خیر، گفت: 

دقت داشته باشــید هر قانون و آیین نامه ای به هرحال یک 
محصول بشری است و امکان تغییر، تحول، اصالح و تکمیل 
دارد که البته این سخن به معنای عقبگرد از این ضوابط و از 
اصل ضابطه مندی نیست، بلکه ممکن است نکاتی تا االن 
دیده نشده و یا مسائلی وجود دارد که تصمیم گیران فعال در 
مورد آنها به نتیجه و اجماع نرسیده اند، که ممکن است بعدا 
اضافه یا اصالح شود و احیانا نسخه های تکمیلی تصویب و 
ابالغ شود. وی در خصوص شــمول این ضوابط بر حمل و 
نقل اینترنتی بار و کاال هم گفــت: یکی از نقاط ابهام و قابل 
سوال درباره این دستورالعمل همین است که ظاهرا صرفا 
به ضوابط حمل و نقل مسافر با خودرو پرداخته و جای سوال 
است که آیا این ضوابط قابل تعمیم به حمل و نقل مسافر با 
موتورسیکلت هم هست یا نه؟ هرچند که  در جاهایی از این 
دستورالعمل به طور کلی از وسایل نقلیه صحبت شده اما 
در بند و تبصره هایی هم از لزوم ثبت "وی آی ان" که صرفا 
برای خودروها اســت، صحبت شده اســت. موضوع حمل 
و نقل بار و کاال نیز در این دســتورالعمل مسکوت مانده و 
این در حالی اســت که در مصوبه ابتدایی هیات وزیران در 
سال 95، در مورد لزوم ساماندهی ارائه دهندگان خدمات 
هوشمند مسافر، به تعیین ضوابط در این حوزه اشاره شده 
بود. پیرحسینلو با بیان اینکه طبعا چنین مواردی می تواند 
به عنوان ایده های تکمیلی و اصالحی مطرح باشــد، افزود: 
البته از نظر شهرداری تهران، تدوین ضوابط برای جابجایی 
هوشمند مسافر، اولویت و فوریت داشت و به همین دلیل حاال 
که این مهم ساماندهی شده، تمام تالش خود را در راستای 

کمک به توسعه و تسهیل هوشمندسازی این حوزه ها و رفع 
دغدغه های بخش خصوصی فعال متمرکز خواهیم کرد. وی 
در پاسخ به این سوال که آیا بعد از این شهرداری ها می توانند، 
در حوزه قیمت گذاری تاکســی های اینترنتی وارد شوند، 
گفت: اراده کلی در سمت شهرداری بر این است که زمینه ساز 
توسعه فعالیت اینگونه شرکت ها باشــد تا استارت آپ ها با 
ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفیت خدمات، بتوانند سرویس 
بهتری به مردم بدهند. در دستورالعمل هم قید شده است 
که شــهرداری ها ورودی به قیمت گذاری نخواهند داشت، 
هرچند ضوابط کلی در قیمت گذاری همچون زمان، مسافت 

اوج ترافیک و... مشخص شــده که رعایت آن برعهده خود 
شرکت ها است. پیرحســینلو تاکید کرد: در ضوابط قانونی 
فعلی، اختیار شرکت های فعال در حوزه تاکسیرانی اینترنتی 
برای تعیین قیمت سلب نشده و نمی شود، فقط یک قید در 
دستورالعمل مورد تاکید قرارگفته و آن اینکه اگر قیمت یک 
شرکت مسافربر اینترنتی برای مسیر و زمان مشخص از قیمت 
مصوب برای تاکسی های تلفنی بیشتر باشد، این موضوع باید 
قبل از سفر به اطالع کاربر برسد. البته این قید نه تنها ناقض 
فضای رقابتی نیست، بلکه رقابت را عادالنه تر و به نفع عموم 

شهروندان خواهد کرد.

تکلیف »حمل ونقل بار و موتورسیکلت اینترنتی«  در دستورالعمل وزارت كشور مسکوت مانده است

زمزمه گرانی خدمات تاکسی های اینترنتی

شهرداری  شفاف  عمل کند
رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی

از آنجایی که دستورالعمل جدیدی برای فعالیت کسب و کارهای آنالین جابه جایی مسافر تدوین و اجرایی شده است باید اشاره کنیم که کرایه تاکسی های اینترنتی در آینده نزدیک افزایش پیدا خواهد کرد. ماه هاست که در این رابطه صحبت ها و 
اظهارنظرهایی شده و در نهایت قرار شد این دستورالعمل جدید اجرایی شود بنابراین باید در آینده ای نزدیک شاهد افزایش کرایه خدمات کسب و کارهای آنالین تاکسی باشیم. بسیاری از شرکت های این حوزه از پذیرش توافق توسط تپسی انتقاد کرده 
اند اما من نمی توانم در این رابطه صحبتی داشته باشم چراکه شخص مدیرعامل این شرکت باید در این رابطه اظهار نظر کند. اما به طور کلی چارچوب دستورالعمل مورد قبول است اما برای اجرای آن نظراتی را مد نظر داریم و بر این باوریم که پیش از 
اجرای آن می بایست در خصوص نحوه اجرا گفتگو انجام شود تا این طرح بی اثر نباشد. بین ما و شهرداری تهران، معاونت علمی واسطه شده و نظرات ما را به آنها انتقال داد. در همین راستا وعده داده شد تا جلسه های منظمی برگزار شود تا برای اجرای 
این دستورالعمل با مشکلی مواجه نشویم.در صورتی که کلیه توافق ها انجام شود، شهرداری نیز در شرایط مختلف، سلیقه ای عمل نکند و هر اقدامی را تخلف شرکت ها نخواند، احتمال می دهیم شرکت های تاکسیرانی اینترنتی دیگری هم با این ارگان 
مذاکره کنند. همچنین در مورد تکلیف ارزش افزوده هم باید بگوییم تکلیف آن مشخص نیست. در واقع شهرداری نمی توانست در خصوص حذف یا عدم حذف ارزش افزوده تصمیم گیری کند. از این رو اگر این تصمیم جدی است، شهرداری نامه ای 
در مورد حذف آن به شرکت ها ارسال کند، اما تاکنون این نامه ارسال نشده است. به هر ترتیب در آینده کرایه های تاکسی اینترنتی افزایش پیدا می کند و به صورت واضح مشخص می شود که مبلغ اضافه به شهرداری پرداخت شده است. امیدواریم 

شهرداری نیز در خصوص اینکه این مبلغ دریافت شده را دقیقا برای چه کارهایی صرف می کند، شفافیت داشته باشد.
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وزیر نفت با بیان اینکه صادرات پتروشیمی ها و 
بازگشــت ارز حاصل از این صادرات به کشور به 
خوبی انجام می شــود، گفت: بیش از 95درصد 
شرکت های پتروشیمی  در بازگرداندن ارز بسیار 
خوب عمــل می کننــد و تنها چند شــرکت به 

اصطالح بازی در می آورند.
بیژن نامــدار زنگنه وزیر نفــت درخصوص عدم 
پرداخــت ۶ هــزار میلیــارد تومــان بودجه به 
شهرداری ها برای تهیه قیر مطابق قانون برنامه 
بودجه، گفت: وزارت نفت بــا واریز این میزان از 
بودجه به خزانه کشــور وظیفه خود را به خوبی 
انجام داده و شهرداری ها باید به دنبال تخصص 
این بودجه مطابــق قانون برنامه بودجه ســال 
جاری باشند و از اینجا به بعد مسئله آن در حیطه 
وظایف وزارت نفت نیســت، وظیفه ما واریز پول 
از مجرای مشخصی به حساب خزانه کل کشور 

بود که این وظیفه انجام شــده است. وی که به 
تازگی از شرکت های پتروشیمی  به  عنوان خط 
مقدم جنگ اقتصــادی یاد کــرده در این باره، 
توضیح داد: صادرات پتروشیمی ها و بازگشت ارز 
 حاصل از این صادرات به کشــور به خوبی انجام 

می شود.
وی ادامــه داد: به عنوان کســی کــه از جناب 
رئیس جمهور مســئولیت کنترل نحوه بازگشت 
ارز شرکت های پتروشیمی را بر عهده دارم، باید 
بگویم؛ بیش از 95درصد شرکت های پتروشیمی  
در بازگرداندن ارز بســیار خوب عمل می کنند و 
تنها چند شــرکت به اصطالح بازی در می آورند 
که برای پیگیری به دستگاه های نظارتی معرفی 
شده اند اما پتروشیمی های بزرگ و اصلی مانند 
هلدینگ خلیج فــارس، هلدینگ پارســیان و 

هلدینگ تاپیکو خیلی خوب عمل می کنند.

رئیس پلیس فتــای تهران بزرگ ضمن هشــدار به 
شهروندان درباره سایت های خرید و فروش کاال، اظهار 
کرد: این سایت ها باید احراز هویت کرده و فرد عرضه 

کننده کاال را معرفی کنند.
 سرهنگ تورج کاظمی درباره ســایت عای خرید و 
فروش ملک و خودرو و کاال، گفت: با درخواستی که 
از دادستانی داشــتیم، باید نسبت به برخورد قانونی 
با این ســایت ها اقدام شــود و در صورتیکه امکانات 
و مقدورات الزم را ایجاد نکننــد و امنیت این حوزه 
برقرار نگــردد، برخــورد قانونی صــورت گیرد.وی 
منظور از امنیت را اینگونه بیان کــرد: کاربران باید 
قابل شناســایی بوده و مواردی که باعث التهاب بازار 
 می شود، مسدود گردد و این موارد در سایت ها درج

 نشود. 
به گفته ســرهنگ کاظمی، در صورت درج هرگونه 
آگهی کاربر باید قابل شناســایی و معرفی به مراجع 
قانونی باشــد.رئیس پلیس فتای تهــران بزرگ این 
را هم گفت: ما از این کســب و کارهــا حمایت کرده 
و دنبال بستر مناســبی هســتیم که فعالیت برای 

اینگونه ســایت ها فراهم گردد؛ کاربران نیز باید به 
نحو شایســته از آن بهره ببرند. ســرهنگ کاظمی 
خاطرنشــان کرد: به هیــچ عنوان دنبــال حذف یا 
جایگزین نیستیم ولی با توجه به عملکرد این سایت 
ها باید تمهیداتی اتخاذ شــود تا مشکالت و نواقص 
 قانونی برطرف شود و امکان اســتفاده کاربران را به

 نحو احسن فراهم آورند.
وی با بیان اینکه ســایت هایی نظیر دیوار و شیپور 
برای ادامه کار باید نواقــص را برطرف کنند، گفت: 
این ســایت ها باید احراز هویت کــرده و فرد عرضه 
کننده کاال را معرفی کنند. خواســت مراجع قضایی 
و پلیس تنها احراز هویت اســت و اعالم می شــود 
این فرد حتی اگر سوء یا حســن نیت دارد، باید برای 
پلیس شناســایی گردد و ما اقدام خاص دیگری نیاز 
نداریم.رئیس پلیس فتای تهــران بزرگ همچنین 
در پاسخ به این ســوال که احراز هویت در کجا باید 
صورت گیرد، گفت: فردی که تصویر کاال را آپلود می 
 کند، باید مشخص باشد چه کســی است تا کاربران

 فریب نخورند.

چنــدی پیش مراســم دیدار 
نخبگان و اســتعدادهای برتر 
علمی با رهبر انقالب در آستانه 
آغاز سال تحصیلی جدید برگزار 
شد. در جریان این دیدار، ایشان 
با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، 
وجود انگیزه، اعتمادبه نفس و خودباوری در حرف و عمل 
جوانان متخصص را نشانه ای شوق انگیز از استمرار جریان 
علمی در کشور برشمردند. در این دیدار نخبگان مسائل و 
مشکالت خود را در حضور مقام معظم رهبری مطرح کردند 
و ایشان در پاسخ به این مشکالت فرمودند: »اّوالً بایستی 
زیرساخت های قانونی این شرکت های دانش بنیان فراهم 
بشود؛ االن بسیاری از زیرساخت های قانونی اینها مشّخص 
نیست که در بعضی از صحبتهای دوســتان هم این معنا 
بود. ثانیاً موانع را بر طرف کنند که بعضی از موانع را گفتند. 

اتّفاقاً همین موضوع »شش ماه« را که یکی از این دوستان 
گفتند، دیروز اینجا به من گفته شد؛ یکی از این شرکت های 
ـ که یک محصول  دانش بنیان گفتند که ما این محصول راـ 
ـ در ظرف هشت ماه ساخته ایم که  خیلی برجسته  خوبی بودـ
بسیار مّدت کوتاهی است برای ]ساخت[ این محصول؛ شش 
ماه طول کشید که مجوز گرفتیم! یعنی مجوزی که مثال در 
ظرف یک هفته بایستی صادر بشود، شش ماه طول میکشد؛ 
اینها باید برداشته بشود. موانع کسب و کار اینها است، اصالح 
فضای کسب و کار که بنده مکرر تأکید کرده ام بر روی آن، 
یعنی اینکه موانع کار برداشته بشود، موازی کاری های غلط 
انجام نگیرد. البّته انحصار هم بایستی برداشته بشود که در 

صحبتهای دوستان هم مسئله  انحصار بود.«
اما رئیس مرکز طــرح های کالن ملی فنــاوری معاونت 
علمی و فنــاوری در این رابطه گفت: در راســتای اجرای 
منویات رهبری برای تسهیل اخذ مجوزهای شرکت های 
دانش بنیان، جلساتی با برخی ســازمان های مهم برگزار 
کردیم. محمدحسین بهشتی در زمینه اقدامات معاونت 
علمی در زمینــه آخرین تأکیدات رهبری برای تســهیل 

روند اخذ مجوز شــرکت های دانش بنیان اظهار کرد: در 
راســتای بازدیدی که مقام معظم رهبری از دستاوردهای 
محققان و پژوهشگران در شرکتهای دانش بنیان داشتند 
و برخی از مدیران این شــرکتها اعتراضاتی در زمینه اخذ 
مجوز بیان کردند جلساتی با ســازمانهای مختلف داشته 
ایم. وی با بیان اینکه به عنوان مثال جلســه ای با سازمان 
انرژی اتمی داشتیم، بیان کرد: برخی محصوالتی که تولید 
می شوند نیاز به اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی دارند از 
این رو هفته پیش جلسه ای با رئیس این سازمان داشتیم 
تا مشــکالت شــرکتهای دانش بنیان برای اخذ مجوزها 
را مورد بررســی قرار دهیم. رئیس مرکز طرح های کالن 
ملی فنــاوری معاونت علمی و فناوری افزود: این جلســه 
برای ســهولت در فرآیند اخذ مجوزهای شرکتهای دانش 
بنیانی که باید تاییدیه سازمان انرژی اتمی را داشته باشند، 
برگزار شد. بهشتی عنوان کرد: اداره کل تجهیزات پزشکی 
و سازمان حفظ نباتات از جمله سازمانهای مهم دیگری بود 
که با آنها نیز جلســاتی برای رفع مشکل شرکتهای دانش 
بنیان برگزار کردیم. وی ادامــه داد: برخی محصوالت که 

توسط شرکتهای دانش بنیان تولید می شوند می بایست 
پروسه اجرایی شدن و پایلوت را بگذرانند تا به مرحله اخذ 
مجوز برسند؛ از این رو این ســازمان ها در صدد برآمدند تا 
محصوالت این چنینی را با اجرای پایلوت مورد تست قرار 
دهند. وی اظهار داشت: البته برخی از مشکالت این شرکتها 
نیز به معاونت علمی و فناوری اعالم می شود که ما پیگیر 
این قضیه هستیم. به گفته بهشتی، ما پیگیر اخذ مجوزها در 
راستای منویات رهبری هستیم و تا جایی که مقدور است 
فرایند مجوز دهی را تسهیل می کنیم؛ برخی از مشکالت 
این شرکت تامین هزینه بوده؛ برای تسهیل این موضوع نیز 
قرار است بخشی از هزینه ها برای اخذ مجوز توسط معاونت 
علمی تامین شود. بهشتی با تاکید بر اینکه این جلسات در 
راستای شتابگیری اخذ مجوزهای شرکتهای دانش بنیان 
و استفاده از محصوالت ایرانی به جای محصوالت خارجی 
برگزار شده است، خاطر نشان کرد: شرکتهای دانش بنیانی 
که با مشکل اخذ مجوز روبرو هستند می توانند به معاونت 
 علمی اطالع دهنــد تا رایزنی ها را برای رفع این مشــکل 

در پیش بگیریم.

ضرورت استفاده از محصوالت ایرانی به جای محصوالت خارجی شدت خواهد گرفت

رقابت  دولتی  ها   برای  سهم خواهی  از    استارت آپ ها

روند طوالنی کسب مجوزهای متعدد کسب و کارهای نوین
رضا تازیکی، مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار

از لحظه ای که ایده ای شکل می گیرد تا زمانی که تیمی در قالب استارت آپ و یا شرکت دانش بنیان موفق به تولید و عرضه محصوالت نوآور می شود باید درگیر بوروکراسی های ادارای و دریافت مجوزهای دولتی باشد. 
در حال حاضر و در چند سالی که از ظهور استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می گذرد سازمان های مختلفی برای مجوزدهی به این کسب و کارها قد علم کرده اند و به نوعی هم سهم خواهی می کنند و هم برای 
این شرکت ها کیسه دوخته اند.باید به نحوی با این روند برخورد کرد تا هم استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان به صورت غیرمجاز و بدون مجوز فعالیت خود را آغاز نکنند و هم از طرفی دیگر روند طوالنی کسب 
مجوزهای متعدد این کسب و کارها را از ادامه فعالیت باز ندارد. بنابراین در کنار مشکالت بسیار زیاد دیگری که بر سر راه فعالیت استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان وجود دارد امروز مهم ترین و بزرگ ترین مانع 
پیش روی متقاضیان راه اندازی استارت آپ ها، الزام به دریافت مجوزهای متعدد توسط دستگاه های مختلف اســت. هم چنین عالوه بر این، صندوق های ضمانت برای کاهش خطرپذیری با هدف تضمین اصل سرمایه 
متقاضیان وجود ندارد. عالوه بر اینها، در حوزه نظام تامین اجتماعی نیز، حمایت های بیمه ای مناسب و هدفمندی از این نوع کسب و کارها نمی شود. اینجا ضرورت دارد به این نکته اشاره شود که با توجه به اینکه دنیا 

به سمت اقتصاد نوآور و فناور حرکت کرده است باید در ایران مشکالت عدیده ای که برای کسب و کارهای نوین وجود دارد برطرف شود. 
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تاکید پلیس بر لزوم احراز هویت افراد در سایت های خرید و فروش کاال

مشتركان اپراتور دوم روزانه 6200 ترابایت اینترنت مصرف می كنند

حرکت ایرانسل به سمت اپراتور دیجیتال 
دکتر بیژن عباســی آرند، مدیرعامل ایرانسل در 
سیزدهمین سالروز راه اندازی این اپراتور با اشاره 
به چشم انداز و مأموریت ایرانسل در»روشنایی 
بخشی به افق زندگی مشــتریان«، تأکید کرد: 
»خلق و مدیریت ارزش آفرینی برای ذی نفعان، 
خلق تجربه ای متفاوت برای مشتریان، مدیریت 
رشــد پایدار، تحول مدل عملیاتی و نوآوری در 
تجارب موفق، اهداف راهبردی ما هســتند تا به 
چشم اندازمان که پیشرو بودن در ارائه دنیایی از 
خدمات دیجیتالی جدید و جسورانه به مشتریان 

است، برسیم.« 
عباســی آرند گزارش خود از عملکرد ایرانســل 
را با سه محور »ســیر تحول ایرانسل«، »توسعه 
کســب و کار دیجیتــال« و »فناوری های مالی 
و ســرمایه گذاری در حوزه دیجیتــال« ادامه 
داد و گفت ایرانســل قصــد دارد از اپراتور دیتا، 
به ســمت اپراتور دیجیتال حرکــت کند. بیژن 
عباسی آرند در بخش سیر تحول ایرانسل گفت: 
»هم اکنون ســهم بازار ما براســاس گزارشات 
 ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 

43 درصد است.« 
وی افزود: »ما 38۶2 شــهر و دهستان را تحت 
پوشــش شــبکه نســل 2 داریم و 50 میلیون 
مشترک درحال استفاده از آن هستند. تا اینجا، 
پوشش دهی نســل 2 همراه ایرانسل 89درصد 
پوشش جمعیتی کشور را تأمین کرده است.«وی 
همچنین در خصوص پوشــش نسل 3 ایرانسل 
گفت: »3875 شهر و دهســتان تحت پوشش 
نســل 3 همراه ایرانســل یا 3G هستند که این 
پوشــش دهی 27 میلیون نفــر را دربرگرفته و 
در شــبکه 3G ما 32 میلیون گوشی پشتیبانی 
کننده از 3G فعال هستند.« مدیرعامل ایرانسل 
تعداد گوشی های فعال در شبکه نسل 4 ایرانسل 
را 20 میلیون گوشی اعالم کرد و گفت: »3108 
شهر و دهستان تحت پوشش این نسل هستند 
 که 18 میلیون نفــر نیز از خدمــات دیتای آن

 استفاده می کنند.«
 عباســی آرند به روند رشــد حجم مصرف دیتا 
از شــهریور 93 تــا مهرمــاه 98 اشــاره کرد و 
گفت: »هم اکنــون بــه ۶200 ترابایت مصرف 
روزانــه رســیده ایم.« وی همچنیــن ادامــه 
داد: »رشــد ســرانه دیتای همراه مشــترکان 
ایرانســل30 برابر، رشــد ترافیک روزانه دیتای 
 Latency همــراه 150 برابــر و کاهــش
20 برابر شــده اســت«. مدیرعامل ایرانســل 
 افزایش ســرعت تجربه شــده توسط مشترکان

 را 100 برابر اعالم کرد.
وی یکپارچه سازی کانال های فروش را یکی دیگر 
از فعالیت های ایرانسل در این خصوص خواند و 

گفت: »افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات به 
مشتریان و افزایش و بهبود ارائه خدمات دیجیتال 
در نقاط فروش برخی از فعالیت های ایرانســل 
در راســتای حرکت به ســوی دنیای دیجیتال 
است.« مدیرعامل ایرانســل همچنین با اشاره 
به فعالیت های این اپراتــور در زمینه همکاری با 
شرکای تجاری، از مشارکت با اپراتورهای ثابت، 
همکاری و بهره برداری آزمایشی اپراتور هوشمند 
پلیس، مشارکت با اگریگیتورهای مجازی موبایل، 
انعقاد قرارداد با 2 اپراتور مجازی موبایل و نیز ارائه 
خدمات به بیش از 80 هزار مشترک از این طریق 

را از دیگر فعالیت های ایرانسل برشمرد.
وی درآمد مســتقیم یا غیر مســتقیم دولت از 
پروژه ایرانســل از آغاز تا پایان شــهریورماه 98 
را 420 هــزار میلیارد ریال اعالم کــرد و افزود: 
»پرداخت های مســتقیم ایرانسل به دولت طی 
13 ســال گذشــته نیز 321 هزار میلیارد ریال 
بوده است.«وی با اشــاره به حمایت ایرانسل از 
فوتبال و به طور خاص باشــگاه های اســتقالل، 
پرســپولیس و نیز حمایت از باشــگاه تراکتور 
در ســالهای گذشــته ادامه داد: »از شهریورماه 
9۶ تاکنــون 151 میلیارد تومان به باشــگاه ها 
پرداخت شده که از این مبلغ، 44 میلیارد تومان 
 از پیش پرداخت های ایرانســل هنوز مستهلک

 نشده است.« 
وی با اشاره به همکاری با مجموعه اسنپ، برنامه 
کاربردی چارخونه، برنامه کاربــردی دانا، پیام 
رسان گپ، برنامه کاربردی روبیکا و ایرانیان تاورز، 
به برنامه های آتی ایرانســل در این زمینه اشاره 
کرد و افزود: »حمایت و عضویت در صندوقهای 
جسورانه و شتابدهنده های استارتاپی، حمایت 
و ســرمایه گذاری بر تولیدات داخلــی با راهکار 
تحقیق و توســعه، حمایت از شرکتهای داخلی  
با ســرمایه گذاری، انتقال و بومی سازی دانش 
و فناوری و حمایت و ســرمایه گذاری در پروژه 
های ملی و زیرســاختی مخابراتی کشور اعالم 
کرد.« بیژن عباســی آرند همچنین با توجه به 
اینکه ایرانسل در حال حرکت به سوی »اپراتور 
دیجیتال« اســت، ادامه داد: »با توجه به گستره 
مخاطبان ایرانســل، برنامه های متنوعی در نظر 
داریم که امیدواریــم بتوانیم آنهــا را به نتیجه 

برسانیم.«

زنگنه: تنها چند شركت  بازی  درآورده اند 

ارز ۹۵ درصد پتروشیمی ها به کشور برمی گردد 
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سرمایه گذاری در حوزه غذا و دارو اولویت  معاونت 
علمی ریاست جمهوری است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: 
سرمایه گذاری و حمایت از فعاالن در حوزه غذا و دارو به ویژه داروهای دامی 
از اولویت های جدی این معاونت است. سورنا ستاری روز دوشنبه در مراسم 
رونمایی از داروی جدید شرکت داروسازی نصر فریمان افزود: با توجه به 
باال بودن میزان واردات و وابســتگی در حوزه داروهای دامی و غذا ضروت 
دارد سرمایه گذاری در این حوره تحت حمایت بیشتر قرار گیرد.  وی ادامه 
داد: حوزه داروهای دام و طیور حوزه ای فوق العاده درآمدزاست و هرگونه 
فعالیت در این حوزه می تواند به بهره وری اقتصادی منجر شود. رئیس بنیاد 
ملی نخبگان با اشــاره به ضرورت حل مشکالت شــرکت های داروسازی 
گفت: شرکت داروسازی نصر فریمان جزو شرکت های مهم در کشور است 
و می تواند موجب رشد اقتصادی در فریمان شــود. در پایان این مراسم از 
داروی نانوامولوســیون تزریقی دامی طوالنی اثر ویتامین AD3E  تولید 
شرکت داروسازی نصر فریمان توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 

رونمایی شد.
 

در دور جديد فعاليت صندوق نوآوري صورت گرفت
ارائه خدمات ســرمایه در گردش تا تسهيالت 9 

درصدي ليزینگ براي دانش بنيان ها
رئیس صندوق نوآوري و شکوفایي گفت: شرکت هاي دانش بنیان بزرگ مي توانند 
از خدمات صندوق نوآوري از خدمات ســرمایه در گردش گرفته تا تسهیالت ۹ 
درصدي لیزینگ استفاده کنند تا بتوانند بهتر و موثرتر در بازار فعالیت کنند. به 
گزارش روابط عمومي  صندوق نوآوري و شکوفایي ریاست جمهوري، علي وحدت 
در دومین رویداد خوش آمدگویي به شرکت هاي دانش بنیان در مجتمع شکوفایي 
گفت: رویدادهاي خوش آمدگویي براي آشنایي بیشتر شرکت هاي دانش بنیان 
نوپا با خدمات و تسهیالت صندوق نوآوري و شکوفایي برگزار مي شود. وي ادامه 
داد: ما در مسیر خدمت رساني متوجه شــدیم که راه هاي معمولي که خدمات 
صندوق نوآوري را به این شرکت هاي دانش بنیان نوپا معرفي کند، کامل نبوده و 
برخي شرکت ها با بعضي از حوزه هاي خدمات صندوق نوآوري آشنایي ندارند؛ از 
همین رو برگزاري چنین رویدادهایي را به صورت فصلي در دستور کار صندوق 
قرار دادیم، امیدوارم امروز فرصت خوبي براي شــرکت هاي دانش بنیان باشد تا 
بتوانند از خدمات صندوق نوآوري و شکوفایي استفاده کنند. وحدت اظهار داشت: 
دوره اي که اکنون کشور در آن قرار دارد، به دلیل وجود تحریم ها، دوره حساسي 
است؛ تحریم ها مشکل آفرین بوده و باعث قطع ارتباط کشور مي شود، اما باید در 
هر تهدیدي به دنبال فرصت ها و افزایش بهره وري بود، متاسفانه موانع و مشکالت 
سنتي در جامعه ایران، کار را براي شرکت هاي دانش بنیان و حضور آنها در بازار 
دچار مشکل کرده بود و تمایل زیادي براي رفع نیازهاي داخلي از طریق خارج از 
کشور وجود داشت که در شرایط کنوني این جریان به اجبار برعکس شده است. 

رئیس صندوق نوآوري وشکوفایي یادآور شد: اکنون درحوزه هاي مختلف، رجوع 
به شرکت هاي دانش بنیان براي رفع نیازها اتفاق افتاده است که نمونه هاي آن را در 
رویدادهاي تخصصي که در صندوق نوآوري برگزار شده است، مشاهده کرده ایم. ما 
در صندوق تالش کرده ایم از فرصت پیش آمده استفاده کنیم و با توان چند برابري 
خدمات صندوق را به شرکت هاي دانش بنیان ارائه دهیم تا زمینه مناسب را براي 
حداکثر بهره وري از توانایي این شرکت ها در کشور ایجاد کنیم. وي گفت: همین امر 
باعث شده تا آمار عملکرد صندوق نوآوري و شکوفایي در طول یك سال گذشته، 
چند برابر عملکرد پنج سال گذشته باشد، امیدوارم شرکت هاي دانش بنیاني که 
به تازگي وارد این اکوسیستم شده اند نیز بتوانند با استفاده از خدمات صندوق 
فعالیت خود را بهتر پیش ببرند، لذا درخواست مي کنم اگر شرکتي در هر کدام از 
حوزه هاي خدماتي صندوق ابهام یا سوالي دارد، حتما با کارشناسان و مشاوران 

صندوق نوآوري در میان بگذارد.

تمام خدمات و محصوالت دانش بنيان از تســهيالت ليزينگ 
برخوردار مي شوند

در این راســتا معاون توسعه صندوق نوآوري و شــکوفایي در همین مراسم 
گفت: در گذشته تسهیالت لیزینگ فقط شامل خدمات نرم افزاري و برخي از 
محصوالت مي شد که اکنون این موانع برطرف شده و تسهیالت لیزینگ تمام 
خدمات و محصوالت دانش بنیان را در بر مي گیرد. به گزارش روابط عمومي 
 صندوق نوآوري و شکوفایي ریاســت جمهوري، سیاوش ملکي فر در دومین 
رویداد خوش آمدگویي به شرکت هاي دانش بنیان در مجتمع شکوفایي گفت: 
صندوق نوآوري در راستاي تامین مالي شرکت هاي دانش بنیان تاسیس شده 
و در قانون، ظرفیت هاي خوبي براي این صندوق پیش بیني شده است، تمام 
تالش صندوق نوآوري نیز استفاده حداکثري از ظرفیت ها براي خدمت رساني 
بهتر به شرکت هاي دانش بنیان است، هدف از برگزاري این رویداد آشنایي 
بیشتر شرکت هاي دانش بنیان نوپا با بسته هاي خدماتي صندوق نوآوري است. 
معاون توسعه صندوق نوآوري و شــکوفایي اظهار داشت: در فصل تابستان 
حدود ۲۹۴ شــرکت احراز صالحیت دانش بنیان شدند که این تعداد شامل 
دو گروه مي شــود؛ گروهي که صالحیت آنها تمدید شده و گروهي که براي 
نخستین بار عنوان دانش بنیاني را کسب کرده اند، در این رویداد 3۲۲ نفر از 
شرکت هاي دانش بنیان، مراکز رشد و پارك هاي علم و فناوري حضور دارند. 
وي با تاکید بر اینکه شرکت هاي دانش بنیان باید به جایگاه حقوقي صندوق 
نوآوري وشکوفایي توجه داشته باشند، افزود: متاسفانه بسیاري از شرکت هاي 
دانش بنیان در این خصوص اطالعــات کافي ندارند و صنــدوق نوآوري را 
زیرمجموعه معاونت علمي  وفناوري ریاست جمهوري مي دانند، در حالي که 
صندوق نوآوري و شکوفایي زیر نظر مستقیم ریاست جمهوري فعالیت مي کند، 
به بیان ساده تر صندوق نوآوري و شکوفایي و معاونت علمي  دو نهاد همکار در 
اکوسیستم فناوري و نوآوري هستند که معاونت علمي  نهاد سیاست گذار و 
صندوق نوآوري نهاد تامین مالي این اکوسیستم است. ملکي فر گفت: برخي 
از شرکت ها از کندي فرایندهاي خدمت رساني در صندوق نوآوري گله مند 
بودند؛ در این خصوص هیات عامل سوم صندوق نوآوري تغییر رویکردهاي 
اساسي را در دستور کار خود قرار داده و ابزارهاي جدیدي را خلق کرده است. 
بنابراین خواهشمندم تجربه هاي قبلي خود را مبناي عمل قرار ندهید، چراکه 
به عنوان مثال صدور ضمانتنامه در گذشته ممکن بود تا دو ماه هم زمان ببرد، 
اما اکنون صدور ضمانتنامه ها کمتر از یك روز تا کمتر از یك هفته زمان خواهد 
برد. معاون توسعه صندوق نوآوري و شکوفایي یادآور شد: عالوه بر این، صف 
درخواست تسهیالت و خدمات شــرکت هاي کوچك و بزرگ را در صندوق 
تفکیك کرده ایم به این صورت که درخواست هاي زیر ۵۰۰ میلیون تومان را 
به صندوق هاي پژوهش و فناوري و درخواست هاي بزرگ را به بانك ها ارجاع 
داده ایم؛ به بیان ســاده تر صندوق نوآوري اقدامات گوناگوني را براي کاهش 
زمان بر بودن ارائه خدمات به شــرکت هاي دانش بنیان انجام داده است. وي 
ادامه داد: یکي دیگر از رویکردهاي جدید صنــدوق نوآوري، حضور فعاالنه 
در اکوسیستم فناوري و نوآوري است، در این راستا عالوه بر برقراري ارتباط 
با شرکت هاي دانش بنیان با ســایر نهادهاي فعال در این زیست بوم مانند 
پارك هاي علم و فناوري و مراکز رشد ارتباط برقرار کرده ایم، اقداماتي از این 
دست باعث شده تا آمار عملکرد صندوق نوآوري در یك سال قبل با سال هاي 

گذشته، قابل مقایسه نباشد. 

اخبار

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
W

W
W

.K
A

S
B

O
K

A
R

N
E

W
S

.IR
ت: 

سای
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   1
75

ه 9
مار

 | ش
تم

 هف
ال

| س
13

98
اه 

ر م
 مه

30
ه| 

شنب
سه 

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دی

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزی

ت
W

W
W

.K
A

S
B

O
K

A
R

N
E

W
S

.IR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آی

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ایگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

نخســتین بــاري کــه نام 
شتاب دهنده را شنیدید، چه 
تفسیري از آن داشتید؟ شاید 
به یاد علــم فیزیك و احتماال 
دستگاه هاي عظیمي افتادید 
که کارشان شــتاب دادن به ذرات باردار است. در فضاي 
کارآفریني و اســتارت آپي هم چنین نامــي با کارکردي 
مشابه وجود دارد، البته با این تفاوت که این مجموعه ها 
تیم ها و ایده هاي خالق را شتاب دهي مي کنند. به بیاني 
دیگر آنها مسیر رشد یك استارت آپ را در زماني مشخص 
که معموال شش ماه به طول مي انجامد، تسهیل مي کنند. 
در حال حاضر شتاب رشد شــتاب دهنده ها نیز سرعت 
گرفته و طبق آخرین آمار موجود، 1۲۰ شتاب دهنده در 
سراسر کشور فعالیت می کنند. شتاب دهنده استارت آپ 
)Seed accelerator یا Startup accelerator( یا 
به اختصار شتاب دهنده، مجموعه ای است که از ابتدای کار 
یك استارت آپ )نوپا( آن را تحت پوشش خود درمی آورد و 
برای این کار از میان شرکت کنندگان، پس از مدتی کوتاه 
به نام پیش شــتاب دهی، تیم هایی را برگزیده و به عنوان 
اســتارت آپ برای خود انتخاب می کند. شتاب دهنده ها 
با ســرمایه گذاری اولیه روی یك شرکت نوپا، درصدی از 
مالکیت آن را در اختیار گرفته و در مقابل به گردانندگان 
پروژه، آموزش ها و امکانات و شــبکه ارتباطی الزم برای 

کسب موفقیت بهتر و سریع تر را خواهند داد. 
شــتاب دهنده هاي اســتارت آپي در ایــران در ســال 
۹3 با پیشــنهاد سورنا ســتاري، معاون علمي و فناوري 
رئیس جمهوری شــکل گرفتنــد و از آن زمــان، با رواج 
بیشتر فرهنگ کارآفریني و استارت آپي در کشور، شاهد 
رشــد تعداد این مراکز هم هستیم. شــتاب دهنده ها را 
براساس حوزه فعالیت، مي توان به دو دسته تقسیم کرد. 

شــتاب دهنده هاي عمومي کــه در حوزه هاي مختلفي 
فعالیــت مي کنند و شــتاب دهنده هایي کــه به صورت 
تخصصي روي یك حوزه متمرکز هستند. خدماتي هم 
که آنها معموال به تیم ها مي دهند شامل سرمایه گذاري  
)Seed(، فضاي کار، مشــاوره، منتورینــگ و آموزش و 
شبکه سازی مي شود. شتاب دهنده ها از استارت آپ هاي 
Growth-driven )رشــدمحور( از طریــق آموزش، 
مربیگري و تامین مالي حمایت مي کنند. استارت آپ ها 
براي مدت زمان مشخصي به شتاب دهنده وارد مي شوند. 
تجربه شــتاب دهي یك فرایند آموزش فشرده، سریع و 
همه جانبه با هدف افزایش سرعت چرخه عمر یك شرکت 
جوان و خالق، تنها در چند ماه است. در حال حاضر حدود 
8۰ درصد شتاب دهنده ها داخل ایران دولتي یا شبه دولتي 
هستند و حال سوال این است که این دولتي بودن براي 
اکوسیستم استارت آپي آسیب زا هســت یا خیر؟ وجود 
این گونه شتاب دهنده ها موجب ایجاد فضاي گلخانه اي شده 
است که در آن حمایت هاي دولتي وجود دارد و با یك اثر 

خارجي به سادگي آسیب مي بیند. براي مثال شتاب دهنده 
»آواتك« سال گذشته تعطیل و با شتاب دهنده »شزان« و 
»سرآوا« ادغام شد. از طرفی یکی از مشکالت اکوسیستم 
استارت آپی ایران این است که تیم ها کیفیت مناسبي ندارند 
و شتاب دهنده مجبور شده دوره هاي پذیرش تیم ها را به 
صورت شناور برگزار کند که موجب افزایش چند برابري 
هزینه هاي شتاب دهنده شده است. عالوه بر این منتورها 
نیز به میزان کافي خوب نیستند؛ چراکه معیار مشخصي 
براي ارزیابي آنها وجود ندارد. ایران براي سرمایه گذارهاي 
خارجي موقعیتي جذاب است و به دلیل اختالف ارزش پول 
داخل و خارج سود باالیي براي آنها دارد؛ اما به دلیل شرایط 

تحریم این امکان براي آنها فراهم نیست.
شــتاب دهنده ها نقش بســیار مهمي در اکوسیســتم 
کارآفریني را دارا هستند، چراکه تعداد زیادي شغل ایجاد 
می کنند. ارزش بنیادي شتاب دهنده ها در دو بخش است:  
1- در توانایي براي رشــد اقتصادي، ۲- پرورش فرهنگ 
کارآفریني در جوامع محلي. استارت آپ ها و شتاب دهنده ها 

پیســتون مهمي در موتور ایجاد شغل هســتند. براي 
شتاب دهنده ها، مهم نیست که همه استارت آپ هاي شان 
بتوانند براي دور بعدي سرمایه زیادي جذب کنند، براي 
آنها مهم اســت که فارغ التحصیالن آنها چگونه به خوبي 
یك شبکه براي حمایت از افراد دیگر و براي شرکت هاي 
آینده بسازند. هرچه این ارتباطات قوي تر باشد شغل هاي 
بیشتري در آینده ایجاد خواهد شد؛ اما با همه این اوصاف 
در ایران هنوز شبکه شــتاب دهنده های تخصصی ایجاد 
نشده است. شاید دلیل آن ســایه حمایت های دولتی از 
استارت آپ ها باشــد که روی اکوسیستم استارت آپی ما 
ســنگینی می کند زیرا کارشناسان معتقدند تسهیالتی 
که دولت برای بهبود و تسریع در رشد کسب وکارهای نوپا 
ارائه داده است، موجب شده عده ای به سودای بهره مندی 
از این حمایت ها وارد بحث شتاب دهی شوند بدون اینکه 
خروجی مطلوبی در پی این حمایت ایجاد شود. در همین 
زمینه عضو هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان 
سالمت گفت: »اکوسیستم استارت آپ ها به تعداد بیشتری 
شــتاب دهنده های تخصصی از جنس بخش خصوصی 
نیاز دارند تا این کســب وکارهای نوپــا را به نقطه تولید 
محصول هدایت کنند. باید شتاب دهنده های تخصصی 
در حوزه های مختلف در بخش خصوصی شکل بگیرد که 
مورد اعتماد و استناد دولت هم باشند. این شتاب دهنده ها، 
کسب وکارهای نوپا را حمایت می کنند تا به نقطه محصول 
برسند. از سوی دیگر این شــتاب دهنده ها قادر خواهند 
بود نقش ممیزی شرکت های دانش بنیان را نیز بر عهده 
بگیرند تا دولت در این زمینه وارد امور اجرایی نشــود و 
ناخواســته موانعی را ایجاد نکند.« بهروز تهرانی تصریح 
کرد: »خوشبختانه شرکت هایی که در حوزه محصوالت 
آزمایشگاهی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
مراجعه می کنند، به شتاب دهنده مربوطه معرفی می شوند، 
هرچند توان و ظرفیت ها محدود اســت و طبق اولویت 
محصول سرمایه گذاری انجام می شود و بهتر است تعداد 

شتاب دهنده های تخصصی افزایش یابد.«

وجود شتاب دهنده های دولتی و شبه دولتی موجب ایجاد فضاي گلخانه اي شده است

سایه  سنگين  حمایت دولتی بر  استارت آپ ها
حمایتی  دولتی  از استارت آپ ها راهگشا  نيست

خصوصی سازی شتاب دهنده های  تخصصی 
فرزين فرديس، نايب رئيس کميسيون اقتصاد نوآوری و تحول ديجيتال اتاق تهران

مساله کلیدي که سر عبارت شتاب دهنده های تخصصی پیش می آید، این است که ما منظورمان را از شتاب دهنده های تخصصی شفاف کنیم چون می تواند اطالق به چند چیز مختلف شود. گاهی منظور ما همین ساختار کنونی است که در حال حاضر 
در کشور با تشویق و حمایت زیاد و پول دولت روز به روز در کشور تعداد آنها زیاد می شود و فکر می کنیم که همین نزدیك به 1۲۰ شتاب دهنده که در کشور داریم، منظور ماست و می گوییم هر کدام به یك یا دو صنعت خاص به یك دسته از مشتریان 
خاص محدود شوند، در این مورد ما با دنیا فاصله زیادی که نداریم هیچ، خیلی وقت است که در این حوزه از دنیا پیشی گرفته ایم؛ یعنی تعداد زیادی شتاب دهنده داریم که توسط پول و حمایت دولت ایجاد شده اند و در ابتدا هم برای ایجاد فرهنگ 
آن خیلی مناسب بوده که دولت این کمك ها را کند؛ ولی االن شتاب دهنده زدن خودش یك بیزینس در کشور شده است؛ یعنی عده ای به منابع مالی ارزان قیمت حمایتی دولت دسترسی پیدا می کنند و طبیعتا می توانند پشت سر هم شتاب دهنده 
در استان ها و جاهای مختلف تاسیس کنند و بعد مدتی به دنبال این هستند که آن را تخصصی، فوق تخصصی یا فوق فوق تخصصی کنند. آن وقت این تبدیل به بیزینسی می شود که جذابیت های خاص خودش را دارد؛ ولی گاهی از شتاب دهنده 
تخصصی منظورمان این است که بنگاه های بزرگ بخش خصوصی با تشخیص درست اولویت های خودشان و با تحلیل درستی که از زنجیره ارزش محصوالت خودشان دارند، بیایند و شتاب دهنده هایی در داخل خودشان ایجاد کنند. دولت هم اگر 
حمایتی از آنها می کند حمایت در راستای اولویت ها و فناوری های اولولیت دار کشور باشد؛ یعنی بگوید هر بنگاه خصوصی بزرگی که در این حوزه ها و فناوری های اولویت دار کشور سرمایه گذاری کند و به محصول برسد و به بازار ارائه اش بکند من به 
این شکل به او کمك می کنم. حاال این کمك از طریق مشوق های مالیاتی می تواند باشد یا چیزهایی مشابه این. این گونه اگر به شتاب دهنده های تخصصی نگاه کنیم، رویکرد درست و صحیحی هست. در اینکه باید کارها تخصصی شود، شکی نیست؛ 
ولی این رویکرد و ساز و کاری که ما اتخاذ می کنیم، است که برگ برنده ماجراست. ما اگر بتوانیم کاری کنیم که بخش خصوصی ای که بزرگ و توانمند است و بازار را می شناسد، وقتی محصول فناورانه تولید شد می تواند در بازار بفروشد و آن را صادر 
کند و می تواند ظرفیت آن را ارتقا دهد و روی تولید آن سرمایه گذاری کند، آن پای کار نوآوری و تولید علم و دانش و فناوری بیاید. آنجا کارمان ارزشمند است؛ ولی اگر صرفا دنبال این باشیم که روز به روز تعداد بیشتری شتاب دهنده بزنیم و آخرش 
نفهمیم آنها چقدر به افزایش تولید ناخالص داخلی یا به افزایش میزان صادرات مان کمك می کنند، طبیعتا کار ارزشمندی انجام نداده ایم و فقط مدتی سرمان گرم بوده که ما تعدادی شتاب دهنده و شرکت های کوچك درست کرده ایم که ممکن است 
در آنها خیلی تصادفا یکی دو شرکت هم رشد خیلی بزرگی بکنند؛ ولی موجب ایجاد یك موج و جهش اقتصادی در کشور نمی شود؛ یعنی نمی توانیم نگاهی بکنیم بعد 1۰ سال ببینیم مثال ما توانستیم 1۰ درصد GDP و تولید ناخالص داخلی کشور 
را رشد دهیم به واسطه اینکه وارد یك صنعت جدید شده ایم، وارد یك سری فناوری های جدید شده ایم، سهم از بازار جهانی گرفته ایم، میزان صادرات مان از محصوالت سنتی که همیشه صادر کرده ایم به محصوالت جدید شیفت پیدا کرده است. در 
واقع کلمه، کلمه قشنگی است، مهم این است که کجا آن را استفاده کنیم. از هر نوع حمایت دولت به شکل پول دادن، وام دادن و این گونه مسائل باید فاصله بگیریم و مشوق ها و حمایت های مان را باید پخته تر کنیم. البته به نظر می رسد در بخش هایی 
از دولت مثل معاونت علمی حرکتی دارد در این حوزه شکل می گیرد؛ ولی خیلی هنوز با آن مشوق های ایده آل فاصله داریم. ما باید مشوق های مان را به سمت مشوق هایی ببریم که به شرکت های بخش خصوصی انگیزه کافی بدهیم که روی فناوری 
سرمایه گذاری کنند. آنها اگر به محصول فناورانه برسند خودشان می دانند چگونه آن را تولید کنند، چگونه بازاریابی کنند، چگونه بفروشند و چگونه محصول بعدی را تولید کنند؛ ولی دولت اگر بخواهد این کار را کند سال های سال فقط دور خودش 

می چرخد. در بخش خصوصی این نگاه ایجاد شده است؛ ولی نسبت به بخش خصوصی ما خیلی فاصله دارد. ما وقتی می توانیم بگوییم این اکوسیستم قوی است که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی مان شود متاسفانه این تولید هنوز کم است. 

مينا حسينی
News kasbokar@gmail.com

اصفهان _مرتضی راعی
ذوب آهن اصفهان در اولین گردهمایی و نمایشگاه تولید کنندگان فوالد در 
چابهار از 11 تا 13 مهرماه با بر پایی غرفه ای حضور فعال داشت و جمعی از 
مسئولین و دست اندرکاران صنعت و اقتصاد کشور با حضور در این غرفه از 

تولید ریل ملی و مقابله با خام فروشی مواد معدنی حمایت کردند .
دکتر مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در بازدید از غرفه 
ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه فوالد چابهار بر ضرورت ممنوعیت واردات 
ریل تاکید کرد و گفت : نباید کارگران ما به دلیل صادرات مواد خام معدنی 
بیکار شوند. قائم وزیر صمت افزود : تعرفه ۲۵ درصدی صادرات سنگ آهن در 
دوره سه ماهه بازنگری خواهد شد و در صورت عدم موثر بودن افزایش خواهد 
یافت. وی در آئین افتتاحیه نخستین نمایشگاه و همایش فوالد چابهار نیز 
گفت: کشور ما برای افق 1۴۰۴ ایجاد ۵۵ میلیون تن فوالد را هدف گذاری 

کرده است این در حالی است که بزرگترین شرکتهای فوالدی کشور از جمله 
فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به دلیل خام فروشی و صادرات سنگ آهن 

با کمبود سنگ آهن و مواد اولیه مواجه هستند.
 وی تصریح کرد : بنا به فرمایش مقام معظم رهبری باید با خام فروشی مواد 
معدنی مقابله شود . در واقع باید با ایجاد زمینه های رونق تولید، مواد خام را در 
کارخانجات داخلی کشور به موادی با ارزش افزوده باالتر تبدیل کنیم و سپس 
با صادرات شمش و سایر محصوالت فوالدی ســود آوری و رونق اقتصادی 

بیشتری برای کشورمان به بار آوریم.
دکتر الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، دکترزهرا سعیدی 
نماینده شهرستان مبارکه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، مهندس 
موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان  و مهندس علی رجبی مدیر امور 
بازرگانی منطقه آزاد چابهارنیز از غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه فوالد 

چابهار بازدید کردند و ضمن حمایت از تولید ریل ملی ، بر مقابله با خام فروشی 
مواد معدنی تاکید نمودند .

قائم  مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:

تعرفه 25 درصدی صادرات سنگ آهن در صورت موثر نبودن ، افزایش می یابد

سومین جایزه هنر معاصر ویستا، همچون سال هاي پیشین، با هدف شناخت 
و معرفي ایده هاي برتر در عرصه هنرهاي تجسمي، در آخرین مراحل برگزاري 
سومین دوره پیاپي خود قرار دارد. در تازه ترین خبر 1۰ هنرمند راه یافته به 
مرحله نهایي این جایزه 3۰ میلیون توماني و نیز هیات داوري معرفي شدند. 
باور به اهمیت فرایند تولید اثر هنري و پرداخت ایده و اندیشه ناب و خالقانه 
که منجر به خلق آثار هنري اصیل و ارزشمند و در عین حال، معاصر و موافق 
با رویکردها و گرایش هاي هنر جهان شود، بنیان این جایزه نقدي و حمایت 
فرهنگي را تشکیل مي دهد. برگزاري نمایشگاهي از 1۰ طرح برگزیده برتر و 
به دنبال آن، فراهم کردن امکان اجرا و تحقق ایده برگزیده نخست در فضاي 
گالري ویستا، که در ادامه داوري و قضاوت توسط داوران میان شمار بسیاري 
طرح و ایده ارسالي صورت مي بندد، بر این مهم گواهي مي دهد که بانیان این 
جایزه جایگاه و اهمیت بي بدیل فرایند ایده پردازي و سازوکار تولید اندیشه 
منجر به کنش خالقانه در قالب اثر هنري معاصر را ارج مي نهند و رشــد و 

ارتقاي این رکن اساسي در کمك به ادامه حیات و شکوفایي هنر این سرزمین 
را آرزو دارند. جایزه هنر معاصر ویستا امیدوار است که همچون گذشته در 
تحقق سه هدف اساسي خود، یعني 1( شناسایي و معرفي طرح هاي برتر و 
نوآورانه در هنر معاصر ایران، ۲( اهمیت بخشــیدن به نگارش طرح و ایده 
هنري و پروپوزال و بیانیه هنرمند و فرایند تولید اثر و برنامه ریزي اجرایي و 

برآورد بودجه، و 3( تولید محتوا و انعکاس رسانه اي طرح هاي برتر براي پربار 
کردن گنجینۀ محتوایي و غناي فرهنگي، موفق عمل کرده باشد. بدین ترتیب، 
در سومین دوره از جایزه هنر معاصر ویستا، هیات انتخاب مرکب از نازگل 
انصاري نیا، رزیتا شرف جهان، پریسا پهلوان، حمید سوري، بهنام کامراني و 
بهرنگ صمدزادگان، با در نظر گرفتن معیارها و ارزش هایي همچون معاصر 
بودن، پشتوانه نظري، امکان اجرا و وجود پتانسیل هاي فرهنگي، ایده هاي 
ارسالي در قالب طرح هاي پیشــنهادي را مورد بررسي و داوري قرار دادند. 
حاصل این مصاحبه ها و جلسات دیدار و گفتگو، انتخاب ۹ طرح از سوي 1۰ 
هنرمند براي راهیابي به مرحله نیمه نهایي و شرکت در نمایشگاه ایده هاي 
برگزیده برتر در زمستان 13۹8 در گالري ویستاست تا برگزیده نهایي از میان 
آنها اعالم شود. اسامي این منتخبان عبارت است از: اولدوز نبي زاده، ایمان 
جسمي، آیسا رشیدي، حمیدرضا آزاد، ساناهین باباجانیانس، سمیرا رحباني، 

شانا عبدالهیان و احسان علیزاده، کلثوم صالحي و هوفر حقیقي.

10 هنرمند در مرحله پایاني سومين جایزه هنر معاصر ویستا
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