
رئیس جمهور برزیل اعالم کرد مایل است کشورش به اوپک 
ملحق شود که چنین اقدامی تولیدکننده بزرگ جدیدی را به 

این گروه اضافه می کند.
به گزارش ایسنا، اظهارات بولسونارو در آستانه برگزاری یک 
مناقصه بزرگ برای حقوق نفتی در برزیل صورت گرفت که 
تولید نفت این کشور را به سرعت افزایش خواهد داد. عضویت 
برزیل در اوپک مســتلزم این خواهد بود که این کشور تولید 
نفت خود را محدود کند و در نتیجه طرح های توسعه آینده را 

مورد تردید قرار می دهد. عربستان سعودی که بزرگ ترین 
تولیدکننده اوپک است به همراه ۱۳ کشور دیگر از سال ۲۰۱۷ 
با همکاری چندین تولیدکننده خارج از این گروه تولیدشان را 

محدود کرده اند تا از قیمت های نفت پشتیبانی کنند.
بولسونارو در کنفرانس سرمایه گذاری ریاض گفت: من شخصا 

بسیار عالقه مندم که برزیل عضو اوپک شود.
اگر برزیــل بــه اوپک ملحق شــود، یکــی از مهــم ترین 
تولیدکنندگانی خواهد بود که در چند ســال اخیر وارد این 

گروه می شــود. تولید فعلی برزیل که بسیار باالتر از اعضای 
جدیدی مانند کنگو و گینه اســتوایی اســت، این کشور را 

سومین تولیدکننده بزرگ اوپک خواهد ساخت.
رئیس جمهــور برزیل اعالم کرده که باید بــا وزیران اقتصاد 
و انرژی خود مشاوره کند تا مطمئن شــود آنها نیز از چنین 
 تصمیمی حمایت می کنند. وی گفــت: برزیل ذخایر نفت 
بزرگ تر از برخی از اعضای اوپک دارد و این کشــور با تبدیل 
شدن به یکی از شش تولیدکننده بزرگ جهان، به تثبیت بازار 

جهانی کمــک خواهد کرد. نمایندگان اوپــک اظهار کردند 
مذاکرات عضویت با برزیل در جریان است اما این کشور هیچ 

درخواست رسمی برای پیوستن به اوپک نداشته است.
بر اساس گزارش رویترز، مدیران انرژی از جمله یکی از مدیران 
شرکت نفتی دولتی پتروبراس برزیل در یک کنفرانس نفت و 
گاز در ریودوژانیرو نســبت به چنین پیشنهادی ابراز بدبینی 
 کردند که نشــان می دهد بولســونارو برای چنین ایده ای، 
مقدمه چینی الزم را انجام نداده است. طبق گزارش آژانس بین 

المللی انرژی، تولید نفت میادین فراساحلی برزیل به سرعت 
رو به رشد است و تولید این کشور در اوت ۲۲۰ هزار بشکه در 
روز افزایش یافت و به رکورد ۳.۱ میلیون بشکه در روز رسید که 
در صورت ورود به اوپک، برزیل را در رده سومین تولیدکننده 
بزرگ این گروه پس از عربستان سعودی و عراق قرار می دهد.

مقامات برزیلــی با حضور ۱۴ شــرکت در مناقصه نفتی این 
کشور موافقت کرده اند که ارزش قراردادهای آن ممکن است 

به رکورد ۲۵ میلیارد دالر برسد.

رئیس بانک مرکزی زیمبابوه اعالم کرد این کشور 
برای معرفی پول ملی جدید و کنار گذاشتن دالر از 

واحد پول ملی مصمم است.
به گزارش الجزیره، جان منگویــادا، رئیس بانک 
مرکزی زیمبابوه در پاسخ به سواالتی در خصوص 
تاخیر در معرفی پول ملی جدیــد گفت که روند 
جایگزینی پول جدید با دالر ادامه دارد و تا دو هفته 
اینده ارز جدید ملی این کشور به منظور مقابله با 
کمبود نقدینگی و اصالح سیاست های پولی معرفی 
خواهد شــد. وی که در جمع خبرنگاران در شهر 
هراره حضور یافته بود افزود که ارز جدید حداکثر 

دارای ارزشی معادل ۰.۲۵ دالر آمریکا خواهد بود.
منگویادا با اشاره به این که زیمبابوه مصمم به پایان 
دادن به ســلطه دالر بر نظام پولی این کشور است 

افزود: در حــال وارد کردن پــول جدید به چرخه 
هســتیم . در دو هفته آینده ارز جدیدی خواهیم 
داشت. وی با دفاع از ورود این ارز به بازار گفت که 

خواهان یکسان سازی ارزی در این کشور است.
طبق آخرین اعالم رســمی دولت زیمبابوه، تورم 
در این کشــور بحران زده آفریقایی به ۳۵۰ درصد 
رسیده است. در سال ۲۰۰۹ و به دنبال بروز تورم 
بسیار شدید، زیمبابوه تصمیم گرفت پول ملی خود 
را کنار بگــذارد و از دالر و پوند به عنوان واحدهای 
پول ملی استفاده کند. با این حال کمبود دالر در 
این کشور باعث بروز بحران اقتصادی جدیدی شده 
است که شــدیدا فعالیت های بانکی و اقتصادی را 

تحت تاثیر قرار داده است.
در تالش برای پایان دادن به کمبــود دالر، بانک 

مرکزی زیمبابوه تصمیم گرفته است به کمک وام 
۲۰۰ میلیون دالری بانک صادرات و واردات آفریقا، 
اقدام به معرفی واحد پولی جدیدی برای این کشور 
کند. در ماه ژوئن دولت زیمبابوه معامله دالر و سایر 
ارزهای خارجی را بدون مجوز دولت ممنوع کرد اما 
بازارهای سیاه گسترده ای در نتیجه این ممنوعیت 

ایجاد شد.
با این حــال بســیاری از اقتصاد دانــان امیدی 
به موفقیــت ارز جدید ندارند. ویکتــور باهومورا، 
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: راه حل بحران 
ارزی زیمبابوه معرفی یک ارز جدید نیســت. راه 
حل انجام اصالحات ســاختاری، مدیریت مخارج 
دولتی، تقویت تولید داخلی و بازگرداندن اطمینان 

به فعاالن تجاری است.

قیمت طال در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی پس 
از اقدام بانک مرکزی آمریکا در تصویب سومین دور 

کاهش نرخ های بهره افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در 
معامالت روز پنج شنبه بازار سنگاپور ۰.۲ درصد رشد 

کرد و به ۱۴۹۷ دالر و ۹۷ سنت رسید.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۲ درصد 

افزایش، به ۱۵۰۰ دالر و ۱۰ سنت رسید.
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا پس از پایان 
نشست سیاســتگذاری اظهار کرد: ما برای قوی نگه 
داشتن اقتصاد برای مواجهه با تحوالت جهانی و فراهم 
کردن تضمین در برابر ریسک های جاری، این اقدام را 
انجام دادیم. پاول به فهرست بلندباال از دالیلی اشاره 
کرد که بر اساس آنها تصور می کند عملکرد اقتصاد 

آمریکا خوب اســت و احتمال تحت سیاســت پولی 
تسهیلی به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد.

نرخ های بهره پایین تر با کاهش هزینه نگهداری طال که 
دارایی بدون بازدهی است، سرمایه گذاری در این فلز 
ارزشمند را جذاب تر می کند. با این حال مایکل مک 
کارتی، استراتژیست ارشــد در شرکت » سی ام سی 
مارکتس« گفت: طال ممکن است روند صعودی فعلی 
خود را حفظ نکند زیرا آمار اقتصادی اخیر رشد مالیم 
اقتصاد را نشان می دهد و رشــد فعلی قیمت طال به 
دلیل افت ارزش دالر پس از کاهش نرخهای بهره بوده 
است. شاخص دالر در برابر سبدی از ارزهای بزرگ ۰.۳ 
درصد کاهش یافت و به ۹۷.۳۳ واحد رسید. بر اساس 
گزارش رویترز، بازارهای سهام آسیا از کاهش نرخهای 
بهره آمریکا استقبال کردند و بازارهای سهام آمریکا به 

سطح باالتری صعود کردند. عامل دیگری که پس از 
تصمیم بانک مرکزی آمریــکا در افزایش قیمت های 
طال تاثیرگذار بود، رشد خوش بینی به امضای توافق 
مقدماتی میان واشنگتن و پکن برای پایان بخشیدن به 
جنگ تجاری ۱۶ ماهه بود. آمریکا و چین در مدت بیش 
از یک سال گذشته روی میلیاردها دالر صادرات یکدیگر 
تعرفه تالفی جویانه وضع کردند که باعث برانگیخته 
شدن نگرانی های رکود جهانی و التهاب بازارهای مالی 
شد و به رشد بیش از ۱۷ درصدی قیمت طال از ابتدای 
امسال تاکنون کمک کرد اما تحوالت اخیر، رشد قیمت 
این فلز ارزشــمند را محدود کرده است. در بازار سایر 
فلزات ارزشمند، هر اونس پاالدیم با ۰.۶ درصد افزایش، 
به ۱۸۱۶ دالر و ۷۰ سنت رسید. این فلز در معامالت 

روز گذشته حدود دو درصد گران شده بود.

وزارت انرژی عربستان سعودی اعالم کرد اصالحات 
انرژی مصرف داخلی نفت را معادل دو میلیون بشکه 

در روز تا سال ۲۰۳۰ کاهش می دهد. 
شــاهزاده عبدالعزیــز بن ســلمان، وزیــر انرژی 
 عربســتان ســعودی در کنفرانــس ابتــکار 
سرمایه گذاری آینده اعالم کرد اصالحات انرژی در 
سال ۲۰۱۶ آغاز شد و مصرف داخلی را معادل دو 
میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ کاهش می دهد 
زیرا ما ترجیح می دهیم به جای اســتفاده داخلی 

غیرموثر، صادرات داشته باشیم.

عربســتان ســعودی که بزرگ ترین صادرکننده 
نفت جهان اســت، همچنان برای تولید نیرو نفت 
می ســوزاند اما اصالحاتی را برای کاهش مصرف 
داخلی در پیش گرفته است. این کشور یارانه های 
چندین فرآورده نفتی شامل بنزین، برق و گاز برای 
مصرف صنعتی را کاهش داده تا نفت بیشتری برای 

صادرات آزاد کند.
وزیر انرژی عربستان ســعودی پیش از این گفته 
بود عربســتان ســعودی می خواهد ۷۰ درصد از 
نیروی خود را بــا اســتفاده از گاز و ۳۰ درصد را با 

انرژی تجدیدپذیر تامین کند تا مصرف داخلی نفت 
کاهش پیدا کند.

وزارت انرژی عربستان سعودی دفتر توسعه پروژه 
انرژی تجدیدپذیر را در سال ۲۰۱۷ تاسیس کرد که 
تولید ۲۷.۳ گیگاوات انرژی تجدیدپذیر را تا سال 
۲۰۲۴ و ۵۸.۷ گیــگاوات را تا ســال ۲۰۳۰ هدف 

گرفته است.
بر اساس گزارش پالتس، آمار سازمان JODI نشان 
داد استفاده داخلی عربستان سعودی از نفت خام در 

اوت به ۵۶۲ هزار بشکه در روز رسید.

مقامات جنرال موتورز به تازگی اعالم کرده اند که 
اعتصابات ۴۰ روزه کارگــران در کارخانه های این 
خودروساز، سه میلیارد دالر هزینه دربرداشته است.

مدت هاســت که اخبار و گزارش های متعددی از 
سوی منابع و رسانه های خبری مختلف درخصوص 
اعتصابات گسترده کارگران شرکت خودروسازی 
جنرال موتورز منتشــر شــده که نشــان می دهد 
وضعیت اضطراری و نابه سامانی برای این خودروساز 

بزرگ آمریکایی به وجود آمده است.
به تازگی مقامات جنرال موتورز اعالم کرده اند که 

اعتصابات و اعتراضات کارگران فعال در کارخانه های 
این شرکت موجب شده اســت جنرال موتورز در 
مجموع به میزان حدودا ســه میلیارد دالر متضرر 
شود چراکه وضعیت خط تولید محصوالت مختلف 
آن به گفته کارشناســان و تحلیلگران، در ماههای 
اخیر به شــدت بهم ریخته و به مرحله هشــدار و 

بحرانی نزدیک شده است.  
بر اساس گزارش وب سایت cbsnews، این شرکت 
که بدون شک بزرگ ترین خودروساز آمریکا به شمار 
می رود و بیشترین سهم فروش در بازار خودروی این 

کشــور را به خود اختصاص داده است، در سه ماهه 
سوم ســال جاری میالدی با کاهش هفت درصدی 
ســود خالص حاصل از تولید و فروش محصوالتش 
مواجه شده و این بدان معناست که حدود یک میلیارد 
دالر از سود خالص این شرکت تحت تاثیر اعتصابات 
اخیر تقلیل یافته است. مدتهاست که کارگران جنرال 
موتورز تحت تاثیر مسائل مختلفی از جمله افزایش 
حقوق و تسریع پرداخت حقوق، اعتصاب کرده بودند 
و از مدیران ارشد این شرکت تقاضای رسیدگی سریع 

به درخواست شان را داشتند.

در شرایطی که رشد اقتصادی بســیاری از کشورهای جهان کاهش 
پیدا کرده خطــر رکــود فراگیر در جهــان بیش از پیــش تقویت 
شــده اســت. به گزارش فوربس، افزایش رویکرد حمایــت گرایانه، 
جنگ های تجاری، مساله برگزیت، کاهش تقاضای مصرفی در بین 
واردکنندگان بــزرگ و رکود در بخش های کلیدی نظیر مســکن، 
رشــد اقتصادی جهان را با وضعیت دشــوار و کم ســابقه ای مواجه 
ساخته است. تنها کشورهای نوظهور نیســتند که با کاهش شدید 
 رشــد اقتصادی خود مواجه شــده اند بلکه اکنون خطر رکود حتی 

بزرگ ترین اقتصادهای دنیــا را نیز تهدید می کند. فضای نامطمئن 
کنونی باعث توقف بسیاری از فعالیت های تجاری، سرمایه گذاری های 

جدید، ثبت سفارشات جدید و فعالیت های عمرانی شده است.
 در بازار بورس نیز معامله گران هنوز ســردرگم هستند و نوسانات 
شاخص ها به خوبی بانگر این مساله است که آن ها نسبت به پیامدهای 
ریسک های موجود بر سر راه اقتصاد جهانی مطمئن نیستند. در حال 
حاضر بانک های مرکزی در بسیاری از نقاط جهان از جمله در سطح 
منطقه یورو، ژاپن و سوئد نرخ بهره را به سطح منفی رسانده اند. انتظار 

می رود بانک مرکزی آمریکا نیز به منظور تقویت رشد اقتصادی این 
کشور، در نهایت نرخ بهره را بیش از پیش کاهش دهد.

ریسک وقوع رکود در کدام اقتصادهای بزرگ باالست؟
هنگ کنگ: پس از پنج ماه تظاهرات گسترده داخلی، اقتصاد 
هنگ کنگ تا جایی تحــت تاثیر قرار گرفته اســت که برخی از 
کارشناسان معتقدند اقتصاد این کشــور هم اکنون نیز وارد یک 
رکود فنی شده است. بخش گردشگری و ساخت و ساز هنگ کنگ 

بیـش از سایر بـخش ها تحت تاثیر این اعتراضات قـرار گرفته اند.
انگلیس:  از زمان رای به ترک اتحادیــه اروپا در رفراندوم ۲۰۱۶، 
بن بست سیاســی درانگلیس، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان را با 
مشکالت زیادی مواجه کرده است. اقتصاد انگلیس در سه ماهه سوم 
سال جاری برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ رشد منفی را تجربه کرد 
و انتظارمی رود تداوم فضای نامطمئن کنونی باعث ثبت رشد منفی 

برای کل سال در انگلیس شود.
آلمان: بزرگ ترین اقتصاد اروپایی نیز شدیدا تحت تاثیر ریسک های 

خارجی قرار گرفته و رشــد اقتصادی آن در ســه ماه ســوم سال 
منفی شــد. مشــکالت شــدید بخش صنعتی و خودروســازی 
 آلمان از جملــه دالیل اصلی بــرای کاهش رشــد اقتصادی این

 کشور هستند.
ایتالیا: چهارمین اقتصاد بزرگ اروپایی نیز از نیمه دوم سال ۲۰۱۸ 
تاکنون درگیر رشد اقتصادی صفر یا منفی بوده است. بدهی خارجی 
باال و نرخ بیکاری باال از دیگر مشــکالت اقتصاد بحران زده ایتالیا 

هستند.

ابراز تمایل یک غول نفتی برای پیوستن به اوپک

طالی جهانی گران شدخداحافظی زیمبابوه  با  دالر

اعتصاب کارگران ۳ میلیارد دالر  روی  دست جنرال موتورز گذاشتاصالحات عربستان برای کاهش مصرف نفت

رکود  در کمین دانه درشت های اقتصادی
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 معاون  اقتصادی و مالی فوالدمبارکه خبر داد

جای خالی استارت آپ ها در حوزه های پرمشتری

 رشد ۹۱ درصدی سود نسبت 
به مدت مشابه سال قبل

استارت آپ ها  در 
دست اندازهاي قانوني  

اخذ مالیات 
از سپرده ها 
 صحت
  ندارد

همتی:

 حذف شرط
  »مالکیت خصوصی«  

برای ثبت نام  در 
طرح ملی مسکن
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اسالمی خبر داد
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سرنوشت مبهم پرداخت 
خسارات قربانیان فیشینگ

صنعت خودروسازی نیاز 
به اصالحات دارد

تحریم، گرانی مواد اولیه تولید، بخشنامه های یک شبه  و...  کاهش صادرات غیرنفتی را به دنبال دارد

تهدید  کمیت و کیفیت صادرات
صفحه2

صفحه3

تولیـد  فرش
 صرفه  اقتصادی ندارد

فعاالن  صنعت  فرش   دستبـاف  برای

  واردات  مواد  اولیه  مشکل  دارند

»شما برنده ۱۰۰ میلیون تومان شده اید«، » خرید 
گوشی اپل فقط و فقط با ۵ هزار تومان« ، » مطالب 
شــگفت انگیز دنیای مجازی در گروه ناشناخته«، 
»دریافت اینترنتی کارت ســوخت«، »انتقال وجه 
بدون کارمزد« و... پیام هایی است که روزانه بسیاری 
از کاربران در فضای مجازی با آن روبه رو می شوند و 
وسوسه به دســت آوردن آنها سرمایه و یا اطالعات 
شــخصی را در اختیار هکرها قرار می دهد. یکی از 
قربانیان فیشینگ درباره نتیجه پیگیری هایی که 
انجام داده گفته است که پس از چندماه پیگیری از 
مراجع قانونی به ما اعالم کردند که پرونده شما به یک 
باند بین المللی فیشینگ مربوط می شود که در ترکیه 
مستقر هستند، اما سرشاخه هایی در ایران دارند. یکی 

دیگر از قربانیانی که حسابش...

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشــد صنعت از 
مسیر شــرکت های دانش بنیان و دانشــگاه ها عبور 
می کند و باید به این بخش بیش از گذشــته توجه 
کرد.رضا رحمانی  در جمــع خبرنگاران، اظهار کرد: 
اگر خواهان رشــد صنعت هســتیم باید از مســیر 
دانشگاه بگذریم و در این رابطه با وزارت علوم رابطه 
خوب وجود دارد. در گام نخست نیازهای خود را به 
مراکز علمی و دانشــگاه ها اعالم کرده و خوشبختانه 
کارهای خوبی نیز انجام شــده اســت.وی افزود: در 
همین رابطه در بســیاری از موارد بــا تالش جوانان 
نخبه شــاهد خودکفایی محصوالت اســتراتژیک 
بوده ایــم و در برخی محصــوالت نیز کــه واردات 
 داشتیم، تالش شــده اســت به خودکفایی برسیم

 و قطعا این راه ادامه...

سرمقاله

 برنامه ریزی  یک جانبه 
برای صادرات

هر چند میزان صادرات به 
لحاظ وزنــی افزایش پیدا 
کرده اما به لحاظ ارزشــی 
همچنان پایین است.خیلی 
از صادرکنندگان امیــدوار بودند که افزایش نرخ 
 ارز، فرصــت مطلوبی برای صــادرات و افزایش 

آن ایجاد کند...

  حمیدرضــا صالحــی، دبیرکل 
فدراسیون صادرات انرژی

متن کامل  د ر صفحه 2

يادداشت

 دالیل  تمرکز
  استارت آپ ها  در چند حوزه

 حمیدرضا اعتدال مهر، رئیس  انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی
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اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس کل بانک مرکزی:
اخذ مالیات  از سپرده ها  صحت   

ندارد
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که اخذ مالیات 
از سود سپرده های بانکی به هیچ وجه صحت ندارد.
به گزارش مهر، عبدالناصر همتی با بیان این مطلب 
اظهار داشــت: این موضوع را من هــم در برخی 
ســایت ها دیدم وهیچ گونه بحثی در دولت و سایر 
مراجع مهم تصمیم گیری اقتصادی مطرح نشده 
است.وی ادامه داد که همچنین برنامه ای برای اخذ 

مالیات از سود سپرده ها نداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
صنعت خودروســازی نیاز به 

اصالحات دارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد صنعت از 
مسیر شــرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها عبور 
می کند و باید به این بخش بیش از گذشــته توجه 
کرد.به گزارش ایســنا، رضا رحمانی ظهر امروز در 
جمع خبرنــگاران، اظهار کرد: اگر خواهان رشــد 
صنعت هستیم باید از مسیر دانشگاه بگذریم و در 
این رابطه با وزارت علــوم رابطه خوب وجود دارد. 
در گام نخســت نیازهای خود را به مراکز علمی و 
دانشگاه ها اعالم کرده و خوشبختانه کارهای خوبی 
نیز انجام شــده اســت.وی افزود: در همین رابطه 
در بســیاری از موارد با تالش جوانان نخبه شاهد 
خودکفایی محصوالت اســتراتژیک بوده ایم و در 
برخی محصوالت نیز که واردات داشــتیم، تالش 
شده است به خودکفایی برسیم و قطعا این راه ادامه 
دارد.این مقام مسئول با اشاره به اینکه این نهضت 
ادامه داشــته و در گام بعد در حوزه خودروسازی 
وارد شــده ایم، تصریح  کرد: یکــی از صنایعی که 
نیاز به اصالحات دارد و فی نفســه پیشران است و 
باید اصالح شــود، صنعت خودروسازی است و در 
این بخش ۱۰ محور اساســی برای خودروسازان و 
قطعه سازان تدوین شده اســت.وی افزود: در گام 
نخست قطعه سازان ایرانی باید به تولیدکنندگان 
بزرگ قطعه در دنیا وصل شــوند که کارهایی نیز 
در این رابطه انجام شــده اســت. باید در صنعت 
خودروسازی به سمت تولید محصوالت جدید رفته 
و مدل های قدیمی تر از رده خارج شــود. البته این 
روند زمان بر اســت؛ چراکه طی سال ها، مشکالت 
انباشته شده و باید توان را افزایش داده و مشکالت 
را برطــرف کنیم.رحمانی در ادامــه به وضعیت 
خصوصی سازی شرکت ایران ترانسفو اشاره کرد و 
گفت: این شرکت در اوج موفقیت و افتخارآفرینی 
قرار دارد و با این وضعیت نباید نگران باشیم و حتما 

هم مراقبت می شود که کارها به مشکل برنخورد.

معاون معدنی وزیر صمت خبرداد
بازنگری عوارض ۲۵درصدی 
صادرات معدنی تا پایان آبان ماه

معاون معدنی وزیر صنعت معدن و تجارت در 
آیین گشایش پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
ایران کانمین ۲۰۱۹ گفــت: بخش معدن در 
ســال جاری هم در امر تولیــد و هم صادرات 
رشد خوبی داشته است.جعفر سرقینی با اشاره 
به اینکه ۲۰ ســال پیش نامی از بخش معدن 
نبود، تصریح کرد: امروزه نه تنها بخش معدن 
را به عنوان یک بخش پربار می شناســیم بلکه 
صادرات خوبی هم در این بخش داشــته ایم و 
من با افتخار اعالم می کنم که صادرات معدنی 
ما در ســال ۹۸ نسبت به ســال های ۹۶ و ۹۷ 
افزایش داشته است.وی افزود: علیرغم اعمال 
تحریم ها علیه بخش معدن، امسال صادرات ۶ 
ماهه بخش معدن که در پیش بینی ها ۹ میلیارد 
دالر ارزیابی شده بود، مرز ۹ میلیارد دالر را نیز 
رد کرد.سرقینی با اشاره به اینکه سال گذشته 
برنامه وزارت صمت ۲۸ میلیون تن تولید فوالد 
بود و برخی بــر این باور بودند که در شــرایط 
تحریم حصول این هدف ممکن نیست، ادامه 
داد: در ۶ ماهه اول امســال ۱۳ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تن تولید فوالد خام داشته ایم که یقینا تا 
پایان سال جاری به برنامه ۲۸ میلیون تن دست 
خواهیم یافت.سرقینی تصریح کرد: در شرایط 
تحریم که همه منتظر تعطیلی معادن بودند نه 
تنها این اتفاق نیفتاد بلکه قیمت هر تن فوالد از 
۱۰۰ دالر سال ۹۶ به ۷۰ دالر در هر تن رسید 
و صنعتگران ما به شکل جدی تری وارد صحنه 
تولید شدند.سرقینی با تاکید بر اینکه معدن و 
صنایع معدنی بخشی پویاست، بیان کرد: این 
پویایی صد در صدی نیست و ما هنوز جای کار 
بســیاری در این بخش به خصوص در مبحث 
اکتشافات داریم. در این موضوع سازمان زمین 
شناسی سرمایه گذاری هایی داشته است که باز 

هم هم تراز با سرمایه گذاری های دیگر نیست.

اخبار

آمارهــا حاکی از ســهم ۲ 
درصدی صــادرات غیرنفتی 
ایــران از بــازار ۱5 کشــور 
همسایه نسبت به واردات آنها 
از جهان است که با تحمیل 
محدودیت ها و عوارض بر صادرات غیرنفتی از ســوی 
دولت، کمتر هم خواهد شد.مشکل تراشی برای صادرات 
با وضع عوارض و ممنوعیت صــادرات همواره یکی از 
موضوعات مورد اعتراض فعاالن بخش خصوصی طی 
چند ماه اخیر بوده اســت. گاهی به بهانه کمبود کاال و 
گاهی هم برای تنظیم بازار بــرای صادرات محدودیت 
ایجاد شده است. این درحالیست که درآمدهای صادراتی 
مهم ترین منبع کمک به دولت در شرایط حاضر است 
و بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که دولت از گرانی 
نرخ ارز برای رشد صادرات برای تقویت منابع ارزی بهره 
بگیرد. در همین رابطه نمایندگان بخش خصوصی چندی 

پیش در نشستی ، نسبت به اخبار منتشره در مورد وضع 
عوارض صادراتی روی کاالها به بهانه تنظیم بازار داخل، 
اعتراض کردند و آن را به زیان تولید و صادرات غیرنفتی 
کشور دانستند. به اعتقاد آنها عوارض صادراتی بر کاهش 

میزان صادرات اثرگذار بوده و ســدی جدی پیش پای 
رونق صادرات است.مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اعالم 
اینکه طی هفته های گذشته، وضع تعرفه ۲۰ درصدی 
روی صادرات از سوی برخی دستگاه ها پیشنهاد و به طور 

جدی در دستورکار قرار گرفته بود، گفت: این موضوع طی 
چندین جلسه میان موافقان و مخالفان مورد بحث قرار 
گرفت و در آخرین نشستی که در وزارت صنعت، معدن 

و تجارت برگزار شد، وضع عوارض صادراتی رأی نیاورد.
در حال حاضر از مجموع ۱5 کشــور همســایه حدود 
۲۰۰۰ میلیارد دالر تجارت صورت میگیرد که ســهم 
صادرات ایران تنهــا ۳۶ میلیارد دالر اســت. اگر ایران 
تنها 5 درصد از صادرات همسایگان را تامین کند، می 
توان حداقل 5.۷ میلیون شــغل ایجاد کرد. بر اســاس 
آمارها طی یک ماهه سال جاری، ارزش صادرات ایران 
به عراق ۳۸۹ میلیون دالر، امــارات ۲۳۱ میلیون دالر، 
افغانســتان ۱4۰ میلیون دالر، ترکیــه ۱۱۹ میلیون 
دالر، پاکستان ۷۶ میلیون دالر، فدراسیون روسیه ۲۶ 
میلیون دالر، آذربایجان ۲۰ میلیون دالر، ترکمنستان 
۱۱ میلیــون دالر، عمان ۱۰ میلیــون دالر، کویت ۱۰ 
میلیون دالر، قطر ۸ میلیون دالر، ارمنستان ۶ میلیون 
 دالر، قزاقستان ۶ میلیون دالر و بحرین ۰.5 میلیون دالر

 بوده است.

نمایندگان بخش خصوصی، 
دولــت و نهادهای مســوول 
در نشســت شــصت و دوم 
شــورای گفت وگــوی دولت 
و بخش خصوصی با بررســی 
مشکالت ناشی از مصوبه منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ 
کیلومتری پایتخت، خواستار اصالح این قانون شدند تا هم 
صنایع جدید که آالیندگی ندارند بتوانند در شهرک های 
صنعتی مستقر شوند و هم صنایع مستقر قبلی، بتوانند 
تولید خود را با درنظر داشــتن اســتانداردهای زیست 
محیطی، توسعه دهند. هم چنین بخش نخست از گزارش 
آمایش سرزمین در استان تهران در این نشست ارائه شد که 
ادامه بررسی آن به نشست بعدی موکول شد. در شصت و 
دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
استان تهران، موضوع خروج واحدهای تولیدی مستقر در 
شهرک های صنعتی از شمول قانون اعمال محدودیت در 
شعاع ۱۲۰ کیلومتری و نیز سند راهبردی آمایش استان 
تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای شورا، اعم از 
نمایندگان دستگاه های اجرایی و فعاالن اقتصادی بر روی 
این نکته به اتفاق نظر رسیدند که ممنوعیت استقرار صنایع 
در شــعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در حال حاضر مفهوم 
خود را از دست داده است و واحدهای تولیدی مستقر در 
شهرک های صنعتی باید از این قاعده مستثنی شوند. در 
ادامه این جلسه، موضوع خروج واحدهای تولیدی مستقر 
در شهرک های صنعتی از شمول ممنوعیت استقرار در 

شعاع ۱۲۰ کیلیومتری استان تهران به بحث گذاشته شد. 
محمد عیدیان، قائم مقام دبیر شورای گفت وگو با اشاره به 
اینکه مصوبه ممنوعیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری 
مربوط به نیم قرن پیش اســت، توضیح داد: این مصوبه 
متناسب با شرایط جغرافیایی همان زمان تدوین شده و با 
وجود تشکیل استان هایی نظیر البرز در اطراف تهران، این 
مصوبه مفهوم خود را از دست داده است. ضمن آنکه اصول 
حفاظت از محیط زیست با پیشرفت فناوری تغییر کرده 
اســت. بنابراین ضرورت دارد که این مصوبه اصالح شود. 
پس از آن، مهرداد کتال محسنی، معاون فنی اداره محیط 
زیست استان تهران با ادای ســخنانی در نقد این مصوبه 
قدیمی گفت: طی چند سال گذشته، حدودا با 4۹ درصد 
استعالم هایی که برای استقرار واحد صنعتی به سازمان 
محیط زیست  می آمد، مخالفت  می شد. اما با اعمال برخی 
اصالحات این میزان به ۲۱ تا ۲4 درصد کاهش یافت. این 
بدان معناست که مخالفت ها به میزان 5۰ درصد کاهش 
یافته است. در عین حال، زمان پاسخ به این استعالم ها نیز 
از متوسط چند ماه به چند هفته کاهش پیدا کرد. حال آنکه 
اکنون در چارچوب ضوابط حاکــم بیش از این نمی توان 
تسریع و تســهیل ایجاد کرد. برای ایجاد سهولت بیشتر، 
ضرورت دارد که در چارچوب حفاظت از محیط زیست، 
برخی ضوابط و قوانین اصالح شود. او با بیان اینکه تعیین 
محدودیت استقرار در شــعاع ۱۲۰ کیلومتری، نتواسته 
است از بارگذاری بیشتر در این محدوده جلوگیری کند، 
ادامه داد: راه حلی که وجود دارد، سازماندهی فعالیت های 
موجود در شــهرک ها با رویکرد اقتصاد دوار و استفاده از 
تکنولوژی های جدید است.کتال محسنی توضیح داد که 

با این رویکرد چهار پیشنهاد به سازمان حفاظت محیط 
زیست برای طرح در هیات دولت ارائه شده که با ۳ پیشنهاد 
مخالفت شده و یک پیشنهاد فعال در مرحله اول پذیرفته 
شده است. پیشــنهاداتی از قبیل اینکه احداث و توسعه 
صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی با رعایت مالحظات 
زیست محیطی از این مصوبه مستثنی شود. در ادامه، واقف 
بهروزی که از اداره امور اقتصاد و دارایی استان تهران در این 
نشست حضور یافته بود پیشنهاد کرد که از ظرفیت هیات 
مقررات زدایی برای اصالح محدودیت اســتقرار در شعاع 
۱۲۰ کیلومتری استفاده شود.یداهلل صادقی، رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت تهران نیز عنوان کرد که با رفع این 
محدودیت تا 5۰ درصد به اشتغال استان افزوده خواهد شد. 
او گفت: ما نامه ای در این باره برای معاون اول رییس جمهور 
تهیه کرده ایم که در هیات وزیران مطرح شود. در عین حال، 
خواسته سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، استانداری 
و معاونت فنی سازمان محیط زیســت استان تهران این 
است که با استفاده از ظرفیت شورای گفت وگوی استان 
بر تعصبی که در بدنه سازمان حفاظت محیط زیست در 
مورد موضوع شعاع ۱۲۰ کیلومتری وجود دارد، غلبه شود. 
این مصوبه سبب شده است که واحد های صنعتی در 5۰ 
سال گذشته فریز شوند و امکان نوسازی و توسعه برای آنها 
وجود ندارد. به بیان دیگر این امری حیاتی و خطیر است که 
انتظار  می رود شورای گفت وگو پیگیری های الزم را برای 

حل آن به انجام برساند.
صابر پرنیان، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
تهران با بیان اینکه فجایعی در قبال آب، خاک و محیط 
زیست در قالب فعالیت های غیررسمی صنعتی در حال 

وقوع است، خواستار تســریع در بازنگری در ممنوعیت 
استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلیومتری تهران شد.امامی امین 
هم به این نکته اشاره کرد که مساله ۹5 درصد کسانی که 
به استانداری مراجعه  می کنند، همین محدودیت استقرار 
در شعاع ۱۲۰ کیلومتری و ماده ۱۱ قانون هوای پاک است. 
او افزود: اخیرا در جلسه مشترکی با رئیس سازمان حفاظت 
از محیط زیست کشور این مساله را مطرح کردم و ایشان با 
اصالح این محدودیت به ویژه در مورد شهرک های خارج 
از محدوده مخالفتی نداشت. اما بدنه این سازمان به دلیل 
برخی نگرش های غیرکارشناسی با آن مخالفت  می کند.
محمدجواد حشمتی، رییس سازمان دادگستری و عضو 
شورای گفت وگوی استان تهران با بیان اینکه حوزه محیط 
زیست از تحوالت جدید عقب مانده اســت، ادامه داد: به 
دلیل نشــنیده شــدن همین صداها، اکنون به نقطه ای 
رسیده ایم که واحد هایی که در محدوده و به شکل رسمی 
فعالیت  می کنند، اجازه توسعه ندارند اما واحد هایی که به 
صورت غیررسمی فعالیت کرده و تحت نظارت نیستند 
مشکالتی را برای محیط زیست اســتان پدید آورده اند. 
نظیر واحدهایی که در ســعیدآباد مســتقر شده و حتی 
ممکن است آب شــرب را هم آلوده کنند. مدیریت این 
بخش نیاز به عزمی جدی دارد و دولت باید تولیت آن را بر 
عهده بگیرد.در ادامه این جلسه، رییس اتاق تهران عنوان 
کرد که نظر اعضای شورا را در جلسه ای با عیسی کالنتری، 
رییس ســازمان حفاظت محیط زیست، در میان خواهد 
گذاشت همچنین مقرر شد، نامه ای از سوی اتاق بازرگانی 
 تهران خطاب به معاون اول رییس جمهور برای حل این

 مساله نوشته شود.

تحریم، گرانی مواد اولیه تولید، بخشنامه های یک شبه و...  کاهش صادرات غیرنفتی را به دنبال دارد

تهدید  کمیت و کیفیت صادرات

در  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اجماع صورت گرفت

اصالح مصوبه  منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری پایتخت

حذف شرط  »مالکیت خصوصی«  برای 
ثبت نام  در طرح ملی مسکن

وزیر راه و شهرسازی داشتن تاهل، سابقه سکونت و 
عدم بهره مندی از امکانات و تسهیالت دولتی را سه 
شرط ثبت نام در طرح ملی مسکن اعالم کرد. به 
این ترتیب مالکیت خصوصی از شروط نام نویسی 
طرح مذکور حذف شده است.به گزارش تسنیم، 
محمد اسالمی با یادآوری این که عملیات اجرایی 
۱۸۰ هزار واحد در طرح ملی مســکن آغاز شده 
اســت، افزود: تمامی تالش در طرح اقدام ملی 
مسکن این است که زندگی مردم در واحدهای 
مسکونی و در محالت شان مناسب و مطلوب باشد.

وی ادامه داد: سامانه ای طراحی شده که محوریت 
آن بنیاد مسکن انقالب اسالمی است و به صورت 
پایلوت ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن در این 
سامانه و در استان کرمان انجام شد که غربالگری 
در این خصوص به پایان رسیده است.وی سه شرط 
اصلی ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن را شروط 
قانون ساماندهی زمین و مسکن  اعالم کرد و گفت: 
تاهل، سابقه سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن 
و عدم بهره مندی از امکانات و تسهیالت دولتی در 
خرید واحدهای مسکونی از جمله شروط ثبت نام 

در این طرح است.
وزیر راه و شهرســازی اضافه کرد: آغاز ثبت نام 
طرح اقدام ملی مســکن در ۱۰ استان کشور و 
همچنین معرفی سامانه بنا بر وعده ای که اعالم 
شــد در ۱5 آبان انجام می شــود و در همان روز 
پذیرش  آغاز خواهد شد.اسالمی یادآور شد: در 
شهرهای جدید ساخت حدود ۶۷ هزار واحد طرح 
اقدام ملی آغاز شده اســت. در این شهرها زمین 
در اختیار پروژه طرح اقدام ملی قرار می گیرد تا 
جامعه هدف این طــرح بتوانند بهره مندی الزم 
را در خصوص رفع نیاز مســکن داشــته باشند.

وی همچنین گفت: در نظر اســت تا در برخی از 
مناطق مستعد زمین به صورت گروهی در اختیار 
متقاضیان قرار گیرد تا آنها خود به صورت گروهی 
اقدام به ساخت و ساز کنند.وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به امضای تفاهمنامه با بنیاد مستضعفان و 
آغاز پروژه مشترک با آن بنیاد، اظهار کرد: با وزارت 
کار نیز برای مسکن کارگران و بازنشستگان تامین 
اجتماعی تفاهمنامه ای امضا شد. بر این اساس در 
حال مذاکره با این وزارتخانه هســتیم تا بتوانیم 
زمین را در اختیار آنها قرار دهیم تا بتوانند جامعه 
کارگری و بازنشستگان را تحت پوشش این طرح و 

تامین مسکن قرار دهند.

گرانی افسارگسیخته مایحتاج 
روزانه نسبت به سال گذشته

از ۲4 قلم کاالی خوراکی که در سبد مایحتاج 
روزانه خانوارها قرار می گیرد فقط ســه مورد 
نسبت به پارسال ارزان شده و مابقی با افزایش 
قیمت همراه بوده است.روند رو به رشد تورم 
متوقف شد، کاهش تورم نقطه به نقطه)تغییر 
شاخص نسبت به  ماه مشابه سال قبل( که از 
از چند ماه قبل آغاز شده بود و تورم ساالنه نیز 
در مهرماه ایستاد و کاهشی شد.در حال حاضر 
تورم ساالنه به حدود 4۲ درصد و تورم نقطه به 
نقطه حدود ۲۸ درصد است که نشان می دهد 
هزینه خانوارها برای تهیه مجموعه ای یکسان 
از کاال و خدمات در مهر امسال نسبت به همین 
ماه در سال گذشته افزایش داشته است.در بین 
گروه های مختلف کاالهای خوراکی و مجموعه 
ای که معموال در سبد روزانه مصرفی خانوارها 
وجــود دارد در برخی مــوارد کاهش قیمت 
نسبت به گذشــته ثبت شده که محدود است 
و در اغلب کاالها افزایــش قیمت وجود دارد 
که با سرعت کمتری اتفاق افتاده است.این در 
حالی است بیشــترین افزایش قیمت به چای 
بسته ای با ۸۷ درصد، گوشــت ۶۸ و شیر ۶۱ 
درصد اختصاص دارد. هر بســته نیم کیلویی 
چای از ۲۹ هزار تومان در مهرماه پارسال با ۲۷ 
هزار تومان افزایش به 5۶ هزار تومان رسیده 
است.هر کیلوگرم گوشت گوسفندی از 5۸ هزار 
تومان به ۹۸ هزار تومان رســیده که رشد 4۰ 
هزار تومانی دارد. هر لیتر شیر نیز از متوسط 
۳۶۰۰ به 5۸۰۰ تومان رســیده که رشد ۶۱ 
درصدی آن را نشان می دهد.در سایر اقالم نیز 
روغن مایع ۹۰۰ گرمی به طور متوسط ۱۳۰۰ 
تومان، هر کیلوگرم مــرغ ۳4۰۰ تومان و هر 
کیلوگرم پیاز ۶۰۰ تومان گران شده است.اما در 
این بین گوجه فرنگی از کیلویی 44۰۰ تومان 
در مهر پارسال با کاهش ۱۹۰۰ تومانی به طور 
متوسط به کیلویی ۲5۰۰ تومان رسیده است.

به گزارش ایســنا، همچنین تخم مرغ حدود 
۱۱۰۰ تومــان در هر کیلو وســیب درختی 
حدود ۳۰۰ تومــان در هر کیلو کاهش قیمت 

داشته اند.
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در صرافی های بانکی
قیمت دالر آمریکا)اسکناس( نهم آبان ماه ۱۳۹۸ در صرافی های بانکی بدون تغییر نسبت به دیروز ۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان معامله می شود.به گزارش مهر، قیمت دالر آمریکا)اسکناس نهم 
آبان ماه( ۱۳۹۸ در صرافی های بانکی بدون تغییر نسبت به دیروز ۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان معامله می شود.قیمت خرید هر دالر آمریکا نیز در صرافی های بانکی بدون تغییر نسبت به دیروز 

۱۱هزار و ۵۰ تومان است.قیمت خرید و فروش یورو نیز نسبت به دیروز، چهارشنبه بدون تغییر است و هر یورو برای فروش ۱۲هزار و ۴۵۰ تومان و برای خرید ۱۲هزار و ۳۵۰ تومان 
است.

برنامه ریزی  یک جانبه برای صادرات
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته

هر چند میزان صادرات به لحاظ وزنی افزایش پیدا کرده اما به لحاظ ارزشی همچنان پایین است.خیلی از صادرکنندگان امیدوار بودند که افزایش نرخ ارز، فرصت مطلوبی برای صادرات و افزایش آن ایجاد کند. اما نبود زیرساخت های کافی 
برای صادرات و فقدان متولی صادرات در دستگاه های دولتی که در حال حاضر حضور آن ضرورتی انکار ناپذیر است، باعث عدم تحقق برنامه های صادراتی شده است. در اقتصاد کشور شاهد اثر منفی وابستگی به نفت و واردات بر صادرات 
هستیم. از سویی یکی از مهم ترین مشکالت صادرکنندگان محدودیت هایی است که از سوی دولت برای صادرات ایجاد می شود. برای مثال بخشنامه های متعدد و قوانین ضد و نقیض برنامه های صادرکنندگان را طی ماه های اخیر دچار 
خلل جدی کرده و به اعتبار صادرکننده در بازارهای هدف صدمه زده است. به همین دلیل صادرکننده قادر به انجام تعهدات خود در قبال مشتریان خارجی و شرکت های طرف قرارداد نیست. از سویی دولت از صادرکنندگان نمونه و متعهد 
و باسابقه حمایت نمی کند. برای مثال در حال حاضر بین صادرکننده ای که به تعهدات ارزی خود عمل کرده با آن که از آن تخطی کرده، فرقی نیست. مانع بزرگ دیگر بر سر راه صادرات، سخت گیری به آن و ممانعت از آن با وضع عوارض و 
تعرفه است. دولت هر وقت در تنگنا قرار بگیرد و یا با مشکل کمبود کاال در بازار و یا گرانی کاالها روبه رو باشد به وضع عوارض صادراتی و ممنوعیت های صادراتی، اقدام می کند. البته این محدودیت ها اگر موقتی و یا گذرا باشد و یا چند ماه قبل 
از اعمال به اطالع صادرکنندگان برسد، مشکل جدی برای صادرکننده به وجود نخواهد آورد. اما مسئله اینجاست که دولت تصمیم گیری در قبال صادرکنندگان را بدون حضور آنها و یا مشورت با آنها، انجام می دهد و همین برنامه ریزی های 

یکجانبه برای صادرات باعث سردرگمی صادرکنندگان  و کاهش صادرات می شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تا دو ماه آینده نخستین دفتر 
تجارت ملی ایران در روســیه در بخش خصوصی راه اندازی 
می شود.به گزارش تسنیم ، غالمحسین شافعی ظهر امروز 
در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار 
داشت: در ارتباط با دو موضوع واگن ها و ناوگانهای حمل و نقل 
باید برنامه ریزی شود، محمد اسالمی؛ وزیر راه نیز در جلسه 
گذشته در این رابطه سخنان امیدوارکننده ای گفت و اتفاقات 
خوبی در این زمینه رخ خواهد داد.رئیس اتاق بازرگانی ایران 

بیان کرد: برنامه ششم توســعه حمل و نقل سردخانه ای در 
دولت مطرح شده و با فعال سازی نیروهای واگن سازی زنجان 
و فارس آینده خوبی پیش بینی می شود، برخی از مشکالت 
ما در این حوزه به طرف دیگر خطوط راه برمی گردد، به عنوان 
مثال در زمینه سرعت حمل و نقل ریلی از مشهد تا آسیای 
مرکزی ۱۰ تا ۱۲ کیلومتر بوده که اشکال از طرف دیگر خط به 
وجود آمده است.    شافعی تصریح کرد: مسئله دوم در ارتباط 
با دفتر تجارت ملی ایران در اوراسیا بوده که به زودی در این 

حوزه نیز شاهد پیشامد اتفاقات خوبی هستیم، تا دو ماه آینده 
نخستین دفتر تجارت ملی ایران در روسیه در بخش خصوصی 
راه اندازی می شود، اتاق بازرگانی جاده ابریشم تشکیل شده 
و ۶۷ذ نفر به این حوزه پیوســتند، نایب رئیس اتاق ایران در 
انتهای جاده ابریشم مشخص شــده و در آبان ماه امسال در 
کشور چین نخستین اجالس جاده ابریشم  برگزار می شود.

مصطفی نصیری ورگ؛ سرپرست اداره کل راه آهن خراسان 
رضوی نیز در این جلسه اظهار داشــت: واگنی برای بحث 

صادرات و واردات وجود نداشته و این امر بر اساس مجوزهای 
 CIS وزارت و بخش خصوصی انجام می پذیرد، راه آهن های
در حال حاضر در حال خصوصی ســازی هستند.وی گفت: 
در حال حاضر آژانس های راه آهن ترکمنســتان در اختیار 
ترکمن ها قرار گرفته است، تاکنون به 4۰ شرکت برای اقدام 
به اجرای عملیات در ارتباط با زیرساخت راه آهن مجوز داده 
شده و 4 هزار و ۶۰۰ واگن وارد شده است، همچنین در بخش 

صادرات رشد چشمگیری را دارا هستیم.

کارشناسان معتقدند عرضه منظم نفت در بورس که دو 
هفته قبل با وقفه مواجه شد و حل مشکالت زیرساختی 
بورس نفت می تواند منجر به تقویت و حفظ این دستاورد 
شــیرین روزهای تحریم شــود.آغاز به کار بورس نفت و 
دعوت از بخــش خصوصی برای داد و ســتد نفت ایران، 
گشایش دریچه ای جدید در تجارت این طالی سیاه بود ه 
است. دریچه ای که پس از سال ها بی توجهی در کشاکش 
مشکالت فروش نفت، تهدید تحریم را به فرصتی بی بدیل 
تبدیل کرد. همکاری وزارت نفت که به نوعی تکلیف قانونی 
این وزارت خانه محسوب می شــود، عرضه های مستمر 
هفتگی است که دو هفته قبل انجام نشد. این اتفاق چنان به 
مزاج تحریم کنندگان خوشایند آمد که برخی رسانه های 
داخلی همصدا با آنها خبر مرگ بورس نفت را تیتر زدند. 
به راستی در شرایطی که کشور به فروش نفت نیاز مبرم 
دارد، بی توجهی به مکانیزم شفاف بورس اقدامی بر خالف 

منافع ملی است  و از آنجا که دست وزارت نفت برای برطرف 
کردن مشکالت زیرساختی بورس نفت باز است، عرضه های 
نامنظم با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست؛ اما منتقدان 
بورس نفت معتقدند نمی توان تالش وزارت نفت و تخفیف 
شیرین آن را به مشــتریان بورس نفت ندیده گرفت. آیا 
به راستی این تخفیف شیرین ماهیت خارجی دارد؟مقدسه 
فالح زاده، کارشــناس انرژی در گفتگو با مهر، با اشاره به 
اینکه قیمت پایه نفت عرضه شده در بورس، قیمت نفت 
برنت منهای یک دلتاست که قیمت بازار مدیترانه در این 
میان به عنوان کمترین قیمت رسمی فروش نفت ایران در 
این بازار در نظر گرفته شده است، گفت: همه  تخفیف های 
در نظر گرفته شده در مراحل اولیه و ثانویه عرضه ها  تاکنون 
از 5، ۶ دالر تجاوز نکرده است. هرچند این تخفیف برای 

شــرایط عادی که حتی یک و دو ســنت با اهمیت است 
قابل مالحظه است؛ اما در شرایط حاضر خرید نفت تحریمی 
ایران عالوه بر ریسک خرید، هزینه هایی در پی دارد که این 
تخفیف چند دالری آن ها را پوشش نمی دهد. در کنار کم 
بودن این تخفیف ها، مشــکل پیش پرداخت میلیاردی و 
جریمه 5 درصدی که ســازمان بورس تعیین کرده است 
مزید بر علت است و انگیزه  مشتریان را برای ورود به این بازار 
کمرنگ می کند.وی افزود: گذشته از این دو مشکل، باوجود 
مسیرهای فروش موازی که وزارت نفت به راه انداخته است، 
اگر مشتری ریسک خرید و پیش پرداخت میلیاردی را هم 
بپذیرد، وزارت نفت اتاق تاریک معامالت و مذاکره  بدون 
هزینه را به جای ورود به بورس نفت پیش پای مشتریان 
می گذارد. باوجود این هفت خوان بر سر راه مشتریان بورس، 

اگر رونقی تابه حال اتفاق می افتاد جای تعجب داشت. وی 
افزود: به نظر می رسد در شرایط موجود تنها کاهش قابل 
مالحظه  قیمت پایه در بورس، می تواند دهان خریداران را 
شیرین کند. بدین منظور الزم است قیمت پایه به میزان 
۱5 دالر زیر قیمت نفت خام شاخص و به عنوان حد پایین 
قیمت برای رقابت تعیین شود. سپس متقاضیان از طریق 
مزایده، بر روی قیمت پایه رقابت کنند. این همان امتیازی 
است که مشتریان نفتی بورس از وزارت نفت انتظار دارند.

به گفته این کارشناس انرژی در کنار کاهش قیمت پایه، کم 
کردن رقم پیش پرداخت ها تا عدد ثابت ۲۰۰ میلیونی هم 
بسیار بااهمیت است و ریسک خرید را تا حدود زیادی پایین 
می آورد. این اقدامات در کنار مســدود کردن مسیرهای 
موازی بورس نفت بسیار مؤثر بوده و جان دوباره ای به این 
بازار نفتی می بخشد، که البته این اقدام در اختیار بورس 

انرژی است. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران

نخستیندفترتجارتملیایراندرروسیهراهاندازیمیشود

عرضهنامنظمنفتدربورس
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شما برنده ۱۰۰ میلیون تومان 
شــده اید، خرید گوشی اپل 
فقط و فقط بــا ۵۰۰۰ هزار 
تومان، مطالب شگفت انگیز 
دنیــای مجــازی در گروه 
ناشناخته، دریافت اینترنتی کارت سوخت، انتقال وجه 
بدون کارمزد و... پبام هایی اســت که روزانه بسیاری از 
کاربران در فضای مجازی با آن روبرو می شوند و وسوسه 
به دست آوردن آنها سرمایه و یا اطالعات شخصی را در 
اختیار هکرها قرار می دهد. یکی از قربانیان فیشینگ 
درباره نتیجه پیگیری هایی که انجام داده گفته است که 
پس از چندماه پیگیری از مراجع قانونی به ما اعالم کردند 
که پرونده شما به یک باند بین المللی فیشینگ مربوط 
می شود که در ترکیه مستقر هستند، اما سرشاخه هایی 
در ایران دارند. یکی دیگر از قربانیانی که حسابش توسط 
سارقان اینترنتی خالی شده نیز اظهار داشته که بارها این 
موضوع را پیگیری کردم، چند ماه منتظر پاسخ استعالم از 
بانک مرکزی، شاپرک و بانک های مربوطه شدم، اما هیچ 
نتیجه ای نگرفتم. در نهایت به ما اعالم کردند که سرقت ها 
از طریق کارت های بانکی سرقتی انجام شده و پول ها به 

حساب های دیگر منتقل شده اند.
در این رابطه رئیس پلیس فتا استان سمنان با اشاره به 

اینکه کالهبرداری های مالی در حال افزایش است، به 
شهروندان هشدار داد مراقب کالهبرداری های اینترنتی 
باشند. سرهنگ حســین صادقی گفت: کالهبرداری 
یک جرم ســنتی اســت که از دیرباز در نظام حقوقی 
کشور ها وجود داشته است. در جریان این جرم، بزهکار 
از طریــق مانور های متقلبانه همچــون معرفی کردن 
خود به عنوان یک فرد صاحب نفوذ، رئیس یک شرکت 
تجاری بزرگ و غیره، اقدام به بردن مال دیگری می کند. 
وی ادامــه داد: در ســال های اخیر با پدیــده ای به نام 

کالهبرداری رایانه ای یا همان کالهبرداری ســایبری 
مواجه هســتیم. در جریان این جرم، بزهــکار با ایجاد 
اختالل در ســامانه های رایانه ای اشخاص و کشف رمز 
عبور و نام کاربری آنها، فریب شهروندان نسبت به اموری 
مانند شرکت در قرعه کشــی، ثبت نام کارت سوخت، 
دریافت یارانه و... با طراحی صفحــات جعلی یا همان 
 فیشــینگ اقدام به سرقت اطالعات حســاب کاربران 

می نمایند.
کارشناســان در این رابطه می گویند که بانک موظف 

است که همه این موارد را بررسی کند، اما نمی توان انتظار 
داشت که بانک هر پولی را بالفاصله برگرداند. این بررسی 
نیاز به زمان دارد، چراکه بانــک، حافظ و وکیل منافع 
سپرده گذاران و پول نزد بانک از آن سپرده گذار است. هر 
بانکی باید در بخش های مالی، کسب وکاری و حقوقی این 
موارد را بررسی کند که این بررسی یک پروسه طوالنی 
را طی می کند و بانک ها نمی توانند بالفاصله هر ادعایی 
را مبنی بر از دست رفتن پول مشتریان بپذیرند و آن را 

پرداخت کنند.

بانک مركزی، شاپرک و...؛ چه سازمانی مسئول پیگیری كالهبرداری های مجازی است؟

سرنوشت مبهم پرداخت خسارات قربانیان فیشینگ

فیشینگ در ایران به میلیون ها مورد می رسد
حسین نظامی، کارشناس سایبری

با توجه به آمارهای زیادی که از حمالت سایبری و فیشینگ و کالهبرداری از کاربران اینترنتی وجود دارد موضوع جبران خسارات این افراد مطرح می شود که تاکنون نهاد خاصی برای این کار پا پیش نگذاشته است. 
با وقوع این اتفاقات تنها راه حل امروز و موجود ثبت شکایات است که آن هم دردی از کاربر خسارت دیده که در برخی موارد میلیون ها تومان از سرمایه اش از دست رفته است دوا نمی کند. بنابراین اینجا وجود نهادی 
که بتواند در صورت اثبات کالهبرداری و فیشینگ خسارت وارد شده به کاربر را جبران کند ضرورت پیدا می کند. در شرایطی قرار داریم که کاربران به سادگی فریب وعده های پوچ و تبلیغات اغوا کننده کالهبرداران 

را می خورند و در موقع خرید و فروش های اینترنتی برای هرگونه جابه جایی وجهی و پرداخت اینترنتی نکات امنیتی همچون آدرس سایت، پروتکل امنیتی وغیره را رعایت نمی کنند.
به هر ترتیب با تمام سهل انگاری هایی که در زمینه عدم رعایت قوانین و هشدارها توســط کاربران وجود دارد باید نهاد و یا سازمانی برای تامین خسارت و جبران زیان های مالی شهروندان وجود داشته باشد تا در 
هنگام وقوع چنین اتفاقاتی که در ایران تعداد آن به میلیون ها مورد می رسد به آن بپردازد. حمالت فیشینگ هنوز هم از پرخطرترین تهدیدات برای کاربران و شرکت ها هستند و هکرها همچنان به دنبال روش های 
جدید و مبتکرانه برای فریب دادن و سرقت جزئیات حساس و اطالعات مالی کاربران هستند که در مواقع لزوم، از آن ها برای سرقت پول و یا هک کردن حساب های آنالین استفاده کنند. بنابراین باید راه های آموزشی 

و اطالع رسانی در این رابطه وجود داشته باشد و از طرفی دیگر نهادی برای مراجعه خسارت دیدگان تشکیل شده و به خسارات مالی آنها رسیدگی شود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرکل دفتر توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: 
در شرایط کنونی با هدف تنظیم بازار گوشت، ماهانه 
بین ۵ تا ۶ هزار تن گوشــت وارداتی بــه بازار عرضه 
می شود. مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و 
تنظیم بازار وزارت صمت گفت: در شرایط کنونی با 
هدف تنظیم بازار گوشت، ماهانه بین ۵ تا ۶ هزار تن 

گوشت وارداتی به بازار عرضه می شود.
محمدرضا کالمی با اشاره به تصمیم ستاد تنظیم بازار 
برای مدیریت بازار گوشت، افزود: حجم ذخایر گوشت 
شرکت پیشتیبانی امور دام، بیش از 4۰ هزار تن است 
و به این منظور، کار عرضه با نظر سازمان دامپزشکی 
در حال انجام است. وی با اشاره به اینکه بازار گوشت به 
تعادل رسیده و اتفاقا بررسی ها نشان می دهد ادامه این 
روند زمینه را برای کاهش بیشتر قیمت ها نیز فراهم 
خواهد کرد، گفت: خوشــبختانه افزایش قابل توجه 
تولید و عرضه دام داخلی، سبب شده است، بازار گوشت 

با کاهش محسوس قیمت ها مواجه شود.
به گفته کالمی عرضه گوشــت های وارداتی با هدف 

تامین نیاز مصرف کنندگان عمــده این ماده غذایی 
نیز در دستور کار است و ســتاد تنظیم بازار با هدف 
پیشگیری از بروز مشکل، حساسیت ویژه ای نسبت 
به زمان عرضه گوشت های وارداتی با توجه به تاریخ 
تولید و تاریخ انقضا دارد. وی اضافه کرد: این حساسیت 
با هدف ممانعت از عرضه گوشت غیر استاندارد صورت 
می گیرد، از این رو ســازمان دامپزشــکی و شرکت 
پشتیبانی امور دام و سایر مراجع قانونی موضوع را به 
صورت دقیق رصد می کنند تا گوشــت استاندارد به 

دست مصرف کننده برسد.
به گفته مدیرکل دفتــر برنامه ریزی، تامین، توزیع و 
تنظیم بازار وزارت صمت، با تدابیر اتخاذ شــده، بازار 
گوشت حتی در ماه های پایانی سال با هیچ مشکلی 
روبرو نیست و اقدامات الزم برای تامین بازار گوشت 
از همین حاال انجام گرفته است. کالمی تاکید کرد: 
میزان تولید و حجم ذخایر گوشت، هر دو نشان دهنده 
موقعیت با ثبات در بازار این کاالی مهم سبد غذایی 

خانوار است.

اخیراً باگی در اپ اســتور امتیازات و بررسی های 
حدود ۱۰ میلیون نفر از کاربران آمریکایی و بیش از 
2۰ میلیون نفر از کاربران دنیا را در تنها دو روز پاک 
کرده است. شرکت تحلیلگر ساکن نیویورک به نام 
Appfigures این باگ را کشف و گزارش کرده 
است. شرکت هایی مثل گوگل، مایکروسافت، نایک 
و دیزنی از گزند این باگ در امان نبوده اند و بسیاری 
از توسعه دهندگان کوچکتر نیز از آن آسیب دیده 
اند. به گفته شرکت فوق، بیش از 3۰۰ اپ از حدود 
2۰۰ توسعه دهنده تحت تاثیر این باگ قرار گرفته 
اند که منجر به پاک شــدن امتیازات 22 میلیون 
نفر از کاربران در تنها دو روز شــده است. شرکت 
Appfigures در وبــالگ خود در مورد این باگ 
نوشت که به طور میانگین، امتیازات اپلیکیشن ها 
در کشــورهایی که این باگ آنها را تحت تاثیر قرار 

داده، ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گفته شــرکت مذکور برخی از اپ ها بیشتر از 
بقیه آسیب دیده اند؛ مثاًل اپلیکیشن های هولو 
)Hulu( و دراپ باکس به ترتیب حدودا 9۵ و 8۵ 

درصد از امتیازات خود در کشور ایاالت متحده را 
از دســت داده اند. اپلیکیشن شرکت های استار 
باکس، آمازون پرایم ویدیو و Walgreens نیز 
از این باگ دچار ضرر شــده اند. البته این اتفاق 
به مذاق برخی از توســعه دهندگان خوش آمده 
است. امتیازاتی که کاربران به اپ ها می دهند از 
اهمیت باالیی برخوردار است و به دیده شدن هر 
چه بیشتر اپلیکیشن در اپ استور و نهایتاً دانلود 

بیشتر منجر می شود.
به لطف این باگ، به اپلیکیشــن هایی که تعداد 
زیادی امتیاز منفی داشــته و حــاال دیگر آنها را 
ندارند، بهای بیشتری داده می شود و از آن سو، 
اپ هایی که کاربران رضایت باالیی از آنها داشته 
اند کمتر دیده شده و در نتیجه نرخ دانلود آنها افت 
می کند. برخی از توسعه دهندگان می گویند که 
اپل به منظور از بین بردن امتیازات جعلی دست 
به این پاکسازی گسترده زده است. این شرکت 
وجود این باگ را تایید کرده و در حال بازگرداندن 

امتیازات پاک شده است.

مدیــر عامل اتحادیــه دامداران کشــور گفت: 
متوسط قیمت شــیر در دامداری های صنعتی 
از 2 هــزار و 4۰۷ تومــان تــا 2 هــزار و ۶۰۰ 
تومان اســت که این امر گران فروشــی نیست. 
ســعید ســلطانی درباره آخرین وضعیت بازار 
شــیر خام اظهار کرد: بر اســاس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار قیمــت پایه هر کیلو شــیر خام از 
خرداد 2 هــزار و 39۰ تومــان درب دامداری 
 تعیین شده و تا کنون هیچگونه افزایش قیمتی 

نداشته است.
او افزود: با وجود افزایش قیمت اقالمی همچون 
کاه و ذرت شــیری نسبت به ســال گذشته، اما 
نرخ شیر خام تغییری نداشته است که به همین 
خاطر دامداران خواســتار تجدید نظر در قیمت 
تمام شده تولید از مســئوالن ستاد تنظیم بازار 
شده اند چرا که استمرار این روند منجر به زیان 

دامداران می شود.
مدیرعامل اتحادیه دامداران کشــور ادامه داد: 
4 قلم از نهاده های تولید همانند ســبوس، جو، 
ذرت و کنجاله ســویا در اختیار دولت است که 
با نرخ مصوب بخشــی از آن در اختیار دامداران 
قرار می گیرد و مابقی با نرخ هــای باالتر از بازار 
آزاد تهیه می شود که تمامی این موارد به قیمت 
تمام شــده تولید می افزاید. سلطانی در واکنش 
به اظهارات کارخانه های لبنــی مبنی بر خرید 
شــیر خام با نرخ باال تر از 2 هزار و 39۰ تومان، 

بیان کرد: بر اســاس آمار از ۱۶ استان قیمت هر 
کیلو شــیر خام با 3.2 درصد چربی و 3 درصد 
پروتئین بر اســاس مصوبه ســتاد تنظیم بازار 
2 هزار و 39۰  تومان اســت که ۱۵۰ تومان به 
ازای هر کیلو کرایه حمل به ایــن مبلغ افزوده 
می شــود ضمن آنکه بــه ازای افزایش هر دهم 
 درصــد چربی 3۶ تومــان بر این مبلــغ اضافه 

می شود.
او قیمت هر کیلو شــیر خــام از دامداری های 
ســنتی و نیمه صنعتی را از یک هزار و ۵۰۰ تا 
2 هزار و ۱8۱ تومان اعالم کرد و گفت: متوسط 
قیمت شــیر در دامداری های صنعتی از 2 هزار 
4۰۷ تومان تا 2 هزار و ۶۰۰ تومان اســت، که 
این امر گران فروشــی نیســت؛ چرا که چربی 
و پروتئین شــیر دامداری هــای صنعتی از 3.2 
درصد پایه چربی و 3 درصد پروتئین باال تر است. 
مدیرعامل اتحادیه دامداران کشــور در پایان با 
بیان اینکــه ۷۰ درصد دامداری های ســنتی و 
نیمه صنعتی زیر قیمت مصوب شــیر خام خود 
را عرضه می کنند، تصریح کرد: تنها چند درصد 
از دامداری های کشور صنعتی است که به دلیل 
باال بودن چربی و پروتئیِن شیر تولیدی، محصول 
خود را با قیمت 2 هــزار و ۶۰۰ تا 2 هزار و ۷۰۰ 
تومان در اختیار کارخانه های لبنی قرار می دهند 
 که نمی توان ایــن موضوع را بــه کل دامداران 

تامین داد.

تعداد خطوط شــخصی قطع شــده بــه دلیل 
مزاحمت های پیامکی به ۱4۷ هزار سیم کارت 
رسیده است. این آمار از تسریع روند قطع خطوط 
و مسدودســازی ۱3 هزار ســیم کارت طی 3 
ماه حکایــت دارد.در پی اجرای سیاســت قطع 
خطوط موبایلی که اقدام به ارسال پیامک های 
تبلیغاتی می کنند، از ســال گذشــته تاکنون 
شمار سیم کارت های شــخصی مسدود شده به 
دلیل مزاحمت در ارســال پیامکهای تبلیغاتی، 
به ۱4۷ هزار خط رســیده اســت.این آمار که 
در پرتال ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی منتشــر شــده است از تســریع روند 
برخورد با مزاحمت های پیامکی حکایت دارد؛ 
به نحوی که تا پایان تیرماه امســال ۱3۱ هزار 
ســیم کارت، پایان مردادماه ۱34 هزار ســیم 
کارت و پایان شــهریور ۱38 هزار سیم کارت به 
 دلیل ارســال پیامک تبلیغاتی برای مشترکان،

 قطع شده بود.
هم اکنون نیز سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
و ارتباطات رادیویی آمار قطــع خطوط موبایلی 
که پیامک های تبلیغاتی ارسال می کردند را ۱4۷ 

هزار و ۱۶۰ ســیم کارت  تا ششــم آبان ماه اعالم 
کرده اســت.این آمار نشان می دهد که نسبت به 
ماه های گذشته که در هر ماه با حدود 3 هزار سیم 
کارت به دلیل مزاحمت برخورد می شد، بیش از 9 
هزار سیم کارت در فاصله شهریورماه تاکنون و ۱3 
هزار سیم کارت در فاصله مردادماه تاکنون قطع 

مزاحمت شده است.
مطابق با آمار رگوالتوری، بیشــترین اعتراضات 
از پیامک های تبلیغاتی مربــوط به پیامک هایی 
است که از ســمت ســیم کارت های شخصی و 
به صورت انبوه ارسال می شــود. از آنجایی که از 
این ســیم کارت ها تنها برای ارسال پیامک انبوه 
استفاده شده و سرویس دیگری از آن فعال نیست، 
بر مبنای حجم زیادی از پیامک که از طریق این 
ســیم کارت ها ارسال می شــود این تخلف قابل 
شناسایی اســت. این درحالی اســت که به رغم 
تسریع در روند برخورد با این خطوط، اما مشترکان 
موبایل همچنــان از دریافت پیامــک تبلیغاتی 
گالیه دارند. البتــه همچنان ارســال پیامک از 
سرشــماره های پیامکی نیز با گالیــه و اعتراض 

کاربران روبه رو است.

بخشی از مشکالت کنونی 
فرش کشــور مربــوط به 
تحریــم اســت و می توان 
گفــت تنهــا ۱۰ درصد 
ناشــی از تحریم اســت و 
مابقی مشکالت مربوط به پیچیده شدن فرایندها 
و بروکراســی اســت. تولیدکنندگان در هزارتوی 
مشــکالت متعدد باقی می مانند بــه همین دلیل 

کشوری مانند ترکیه یا چین فرش تولید می کنند و 
در مواردی از نام فرش ایران سوء استفاده می کنند. 
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و بافنــدگان 
آذربایجان شــرقی با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ هزار 
نفر در استان از فرش دســتباف ارتزاق می کنند، 
گفت: تولیدکنندگان این شــغل ایجــاد ترافیک 
نمی کند بلکــه ایجاد اشــتغال و امنیت می کنند. 
اسماعیل چمنی اظهار داشت: از صنعتی صحبت 
می کنم که سابقه 3 هزار ساله دارد، در کشور ما 8 
میلیون نفر از هنر صنعت فرش ارتزاق می کنند که 
عینیت با اقتصاد مقاومتــی دارد. وی با بیان اینکه 

بیش از ۶۰۰ هزار نفر در اســتان از فرش دستباف 
ارتزاق می کنند، افزود: تولیدکنندگان این شــغل 
ایجاد ترافیــک نمی کنند بلکه ایجاد اشــتغال و 
امنیت می کنند. چمنی توضیح داد: تمام قالیبافان 
طبق مصوبه مجلس باید از بیمه قالیبافی استفاده  
کنند ولی از ۶۰۰ هزار نفر به 3۰۰ هزار رســیدیم 
 که در اســتان ما نیز از 9۰ هزار خانوار به 4۵ هزار 

خانوار رسیده ایم. 
وی ادامه داد: اشــتغال موضوع اصلی مشکالت ما 
در این صنعت است به طوریکه با 2۰ میلیون تومان 
برای هر نفر می توان به اشتغال در این صنعت دست 

یافت. رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان و بافندگان 
آذربایجان شرقی خاطرنشان ســاخت: البته پنج 
برابر شــدن قیمت مواد خام و اولیه از مشــکالت 
فرش بوده همچنین تسهیالت بانکی ۱۰میلیونی 
پرداخت نمی شــود ولی برای برخــی  میلیاردها 
پرداخت می شود. وی متذکر شد: نرخ ارز را دولت 
تعیین نمی کند بلکه عرضه و تقاضا تعیین می کند، 
از این رو این نرخ های متغیر ما را با مشکالت زیادی 
روبه رو کرده است. چمنی گفت: متاسفانه مالیات 
را به جای مبنای درآمد بر مبنای سابقه می گیرند 

که انصاف نیست.

فعاالن  صنعت فرش برای واردات مواد اولیه مشکل دارند

تولید فرش صرفه اقتصادی ندارد

نقشه فرش ها به سوی تکرار رفته اند
علی امام وردی، فعال صنعت فرش

فرش ایرانی در کما قرار گرفته و به عبارت بهتر فرشــی بافته می 
شود که بافته شود و جای خالی این کاال به چشم نیاید. فعاالن این 
صنعت صدها مشکل دارند و نمی توانند بدون حمایت از عهده آنها 
بربیایند. به دلیل نبود مواد اولیه و مشکل در واردات آن بافندگان به 
دنبال طرح های جدید و نقش های جدید نیستند و مشتری خاصی 
هم برای فرش وجود ندارد. بنابراین مشکل اصلی این است که امروز 
نقشه فرش ها به سوی تکرار رفته اند و این یکی از مشکالت کنونی 

صنعت فرش است.
این مشکالت در حالی این بازار را با رکود رو به رو کرده  که همیشه 
نام کشور ما با نام فرش دست بافت در دنیا شناخته  شده و اگر فکر 
چاره ای برای این مشکل نباشند تمامی کارگاهای فرش دست بافت 

تعطیل می شود. 

تهدید اشتغال 8 میلیون نفر
سعید عصاچی، نایب  رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستبافت اصفهان

صنعت فرش ایران تنها صنعتی است که می توان از آن برای دور شدن از اقتصاد دولتی استفاده کرد. به عبارتی صنعت فرش یکی از بهترین راهکارها برای فاصله گرفتن 
از اقتصاد دولتی است چراکه استفاده از ظرفیت موجود در این بخش که ۱۰۰ درصد در بخش خصوصی تولید می شود راه نجاتی را برای اقتصاد نابسامان نشان داده است. 
در حال حاضر فعاالن این صنت برای واردات مواد اولیه مشکالت زیادی دارند. فرش دستباف ایرانی به نقش ها و کیفیت بافت آن شهره جهان شده  و این در حالی است 
که امروز بیش از نیمی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از طریق واردات تامین می شود و به ویژه در تامین ابریشم مورد نیاز مشکالت وجود دارد. همواره در بافت فرش از 
ابریشم مرغوب و درجه یک چین استفاده شده در حالی که امروز بافندگان و تولیدکنندگان به استفاده از ابریشم درجه دو ازبک روی آورده اند که این اتفاق خوبی برای 

صنعتی که مشتریان بسیاری در سراسر جهان دارد، نیست.
از طرفی دیگر تولیدکننده خودش باید اقدام به واردات ابریشم کند که این شرایطی دشوار را برای فعاالن ایجاد کرده و در این زمینه قانونی وجود نداشته است. همچنین 
واردات ابریشم در تعرفه درجه 3 قرار دارد و ارز دولتی هم شامل آن نمی شود و اکنون ابریشم با دالر ۱۱ هزار تومانی وارد می شود و خرید آن برای تولیدکننده صرفه 
 اقتصادی ندارد که نتیجه  این می شــود که تولید فرش نیز دیگر صرفه اقتصادی ندارد. هنگامی که متمایز کننده ترین ماده اولیه ای که در صنعت فرش ایران به کار 
می رود  قانونی برای واردات و تامین آن وجود ندارد چطور می توان انتظار داشت فرش ایرانی همان جایگاه گذشته خود را حفظ کند. به هر ترتیب اگر مشکالت پیش 
روی این صنعت بررسی و حل و فصل نشود بیش از 8 میلیون نیروی کار فعال در کشور بیکار می شوند و این ضربه بزرگی به اقتصاد کشور خواهد بود در حالی که بزرگ 

ترین دغدغه حال حاضر کشور اشتغال زایی است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

حساسیت ویژه ستاد تنظیم بازار برای ارائه گوشت استاندارد

باگ اپ استور امتیازات 20 میلیون کاربر را دو روزه پاک کرد

تسریع در روند برخورد با سیم کارت های ارسال کننده پیامک تبلیغاتی

افزایش ۴۰۰ تومانی قیمت شیر خام گران فروشی نیست
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دسترسي نداشتن به سرمايه گذار دلخواه به معني 
شكست اســتارت آپ شما نيســت. روش هايي 
مثل بوت استرپينگ، اگر آگاهانه مورد استفاده 
قرار بگيرند، اين فقدان را جبران مي كنند. بوت 
اســترپينگ روندي جديد و نوظهور در كسب  و 
كار است. درحالي كه شرايط ايده آل استارتاپ ها، 
دسترســي به ســرمايه از طرف يك يا چندين 
سرمايه گذار اســت؛ در واقعيت هميشه چنين 
اتفاقي رخ نمي دهد. گاهي اوقات استارت آپ ها 
ناچارنــد از بوت اســترپينگ اســتفاده كنند؛ 
بدين صــورت كه يا خود موسســان درصدي از 
موجودي سرمايه را متقبل شــوند يا بخشي از 
درآمد جاري را كه در طول زمان حاصل مي شود، 
به باال بردن سرمايه اختصاص دهند. آيا دسترسي 
نداشتن به سرمايه گذار به اين معني است كه يك 
استارتاپ حتماً محكوم به شكست است؟ البته كه 
نه! بسياري از كارآفرينان موفق با استفاده از بوت 

استرپينگ كسب وكار خود را توسعه داده اند. 

مزايايبوتاسترپينگبراياستارتآپها
واقعيت اين است كه بوت استرپينگ مزاياي خاصي 
دارد. به عنوان  مثال ما مجبور نيســتيم چيزي 
را براي كسي )به جز مشــتريان( توضيح دهيم. 
همچنين مي توانيم با خالقيت خود، پيشرفتمان 
را كنترل كنيم. براي افــرادي كه تالش كرده اند 
از وام گرفتن اجتناب كنند، فشــار رواني بسيار 
كمتري در انتخاب پروسه هاي توليدي وجود دارد 
 و پتانسيل خالقيت و نوآوري آنها به شدت باالتر 

مي رود. 

چهانتظاراتيازبوتاسترپينگداشته
باشيم؟

كليد بوت استرپ كردن موفق اين است كه آگاه 
باشيد اين كار به زمان نياز دارد. ممكن است رشد 
استارت آپ شما آهسته تر شود؛ زيرا شما به سرمايه 
دلخواه خود دسترسي نداريد. توجه داشته باشيد 
كه اين شرايط، لزوماً بد نيستند. به خصوص براي 
افرادي كه هم زمان با راه اندازي اســتارت آپ، در 
حال يادگيري اصول كسب وكار هستند. اين افراد 
اگر از ابتداي كار خود به حجم باالي سرمايه دست 
پيدا كنند، شايد در استفاده از آن دچار سردرگمي 
شــوند. در هر صورت اگر تصميم گرفتيد براي 
تامين سرمايه كسب وكارتان، از بوت استرپينگ 
استفاده كنيد، فرايند زير به شما كمك مي كند 
راهي را در پيش بگيريد كه از شكست دور باشد: 

مقياسدهيآراميداشتهباشيد
يكي از بزرگ ترين اشــتباهات كسب وكارها در 
همه صنايع، اين است خيلي سريع مقياس دهي 
مي كنند. اين كار باعث مي شــود اســتارت آپ 
متحمل فشاري شود كه نمي تواند آن را مديريت 
كند. حتي اســتارت آپ هايي كه از پشــتيباني 
سرمايه گذاران بهره مي گيرند هم به دام اين اشتباه 
مي افتند. اگر به بوت استرپينگ روي آورده ايد، 
ناگزيريد سرعت خود را كم كنيد. به جز در حالتي 
كه به صورت ناگهاني ماننــد جايزه، هديه يا ارث 
پولي به دست شما رسيده باشد، احتماالً ميليون ها 
تومان پول براي هزينه كردن در اختيار نداريد. اما 
مقياس دهي آرام به شما فرصت مي دهد در طول 

زمان، پايه هاي قوي تري براي كسب وكارتان فراهم 
كنيد. داستان مسابقه خرگوش و الك پشت را به 
خاطر داريد؟ در پايان كار افرادي برنده مي شوند 

كه آهسته و پيوسته پيش بروند. 

رويفرايندهايیمتمركزشويدكه
درآمدزاييبيشتريدارند

اگر ســرمايه خود را از بوت اســترپينگ تامين 
مي كنيــد، مي دانيد كه بخش اعظــم درآمدي 
كه به دســت مي آوريد دوباره به كسب وكار شما 
بازمي گردد. طبق اصل پارتو كه به قانون ۸۰-۲۰ 
هم شناخته مي شود، ضروري است كه بدانيد منابع 
محدود خود را كجا ســرمايه گذاري كنيد: بايد از 
فرآيندهايي استفاده كنيد كه پول بيشتري براي تان 
مي آورند. به عنوان  مثال اگــر در زمينه بازاريابي 
فعاليت مي كنيد و متوجه شــده ايد كه با ايميل 
ماركتينگ فروش بيشتري داريد، با سرمايه گذاري 
روي تبليغات فيســبوك و مديريت اينستاگرام، 

شاهد رشد ليست ايميل هاي تان خواهيد بود. 

ريسكپذيرياستراتژيك
درحالي كه استفاده از وام و بدهي به اطرافيان براي رشد 
استارت آپ قابل توصيه نيست؛ بسياري از مواقع با در نظر 
گرفتن تراز بدهي ها و طلب ها، اســتفاده استراتژيك از 
تسهيالت بانكي مي تواند نجات بخش شما باشد. بااين حال 
به ياد داشته باشــيد كه اگر از روش هاي اعتباري مثل 
چك هاي مدت دار، پرداخت هاي قسطي يا خريدهاي 
اعتباري اســتفاده مي كنيد، بايد براي پرداخت به موقع 

حساب هاي خود برنامه ريزي دقيقي داشته باشيد.

آگهیقانونتعيينتکليفوضعيت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمیحوزهثبتینوشهر

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعيين 
تكليف وضعيت اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رســمی مصوب 139۰/9/۲۰، 
امالك متقاضيانی كــه در هيات موضوع 
ماده يك قانون مذكور مســتقر در واحد 
ثبتی نوشهر مورد رســيدگی و تصرفات 
مالكانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم 
صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح 

ذيل آگهی می گردد.
امالکمتقاضيانواقعدرعلیآباد
عسگرخانپالکاصلی18پخش4

541 فرعــی آرزو نفريــان نســبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
به مساحت643/75 متر مربع خريداری 
بدون واســطه از معصومه طالقانی مالك 

رسمی.
لذا به موجب  ماده 3 قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رســمی و ماده 13 آئين نامه 
مربوطه اين آگهــی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريــق اين روزنامــه محلی / 
كثيراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هيات 
الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند 
بايد از تاريخ انتشــار اوليــن آگهی و در 
روســتاها از تاريخ الصــاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسليم  و رســيد اخذ نمايند. 
معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمايد وگواهی تقديم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به 
ارائه حكم قطعی دادگاه است و در صورتی 
كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
يا معترض گواهی تقديم دادخواســت به 

دادگاه عمومی محل ارائه نكند اداره ثبت 
مبــادرت به صدور مالكيت مــی نمايد و 
صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نيســت. بديهی است برابر ماده 
13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتی از 
امالكی كه قبال اظهارنامه ثبتی پذيرفته 
نشــده، واحد ثبتی بــا رای هيات پس از 
تنظيم اظهارنامه حــاوی تحديد حدود، 
مراتب را در اولين آگهی نوبتی و تحديد 
حدود به صورت همزمــان باطالع عموم 
می رساند و نســبت به امالك در جريان 
ثبت و فاقد ســابقه تحديد حدود ، واحد 
ثبتی آگهی تحديد حــدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نمايد.
م الف: 9۸/17۰/1۰۰17

انتشار نوبت اول: 139۸/۰۸/11
انتشار نوبت دوم: 139۸/۰۸/۲5

فرامرزكلبادینژاد  
رئيسادارهثبتاسناد
وامالکنوشهر

پسازاينكهفوالدمباركهدرشــشماهه
اولسال1398توانستبهاهدافخوددر
توليدكمیوكيفیدســتيابد،دربخش
ســاختنســودبرایذينفعاننيزخوش

درخشيد.
معاوناقتصــادیومالیفــوالدمباركه
ضمنتائيداينخبرگفــت:باتوجهبهاين
كهازابتدایســالجاری،رونقتوليداز
ســویمقاممعظمرهبــریوهمچنين
دستيابیبهاهدافشركتازسویمديريت
ارشــدفوالدمباركهدردســتوركارقرار
گرفتــهبــود،باتــالشجمعــیهمه
بخشهایگــروهفوالدمباركــهاهداف
توليــدمحققشــدوســود۶۲۶ريالی
درشــشماهــهاولســال1398نيز

محققشد.
طهمورثجوانبختبابياناينكهشركت
درمدتمشــابهســالقبل3۲8ريال
سودبرایهرسهمشناســايیكردهبود،
تصريحكرد:علتاصلیرشد91درصدی
سوددر۶ماههاولســالجاری،افزايش
1۰4درصدیدرآمدهــایعملياتی۶ماهه
امســال)افزايشازمبلغ98هــزارو1۰1
ميلياردريالبه۲۰۰هــزارو337ميليارد
ريال(درمقايســهبادورهمشابهسالقبل

میباشد.
كهبهلحاظريالیركوردمحسوبمیگردد.
ویدرآمدحاصلازفروشداخلیرامعادل
1۶۶هزارو788ميلياردريــالودرآمد
حاصلازصادراترامعادل33هزارو549
ميلياردريالدر۶ماههاولســالجاری

اعالمكرد.

افزايش1۲5درصدیسودناخالصنسبت
بهدورهمشابهسالقبل

معــاوناقتصادیومالیفــوالدمباركه
دربخشديگریازســخنانخودگفت:
طی۶ماهــهاول1398ســودناخالص
شــركتبا1۲5درصدافزايشنسبتبه
دورهمشابهســالقبلاز4۶هزارو۶9
ميلياردريالبه1۰3هزارو839ميليارد
ريالافزايشيافت.ايندرحالیاســت
كهبهایتمامشــدهدرآمدهایعملياتی
درشــشماههنخستامســالنسبت
بــهدورهمشــابه85درصــدافزايش
داشتهاســت.ویدرادامهازتحقق۶9
درصدیســودنســبتبهبودجهفوالد
مباركهدرســال98خبــردادودراين
خصوصاظهاركرد:ســودخالصشركت
پسازكســرمالياتبه81هــزارو43۶
ميلياردريالرسيدهاســت.جوانبخت

افزايشســرمايهشــركتازمبلغ13۰
هزارميلياردبه۲1۰هــزارميلياردريال
)معادل۶1/53درصد(ازمحلسودانباشته
راازديگــربرنامههــایراهبردیفوالد
مباركهاعالمكردوگفــت:باراهبردهای
هوشمندانهایكهدردســتوركارفوالد
مباركهبودهاستماشــاهداينهستيم
كهشركتنهتنهاهمهسالهسودمناسبی
راتقســيمكردهاســتبلکهبااجرای
توســعههایخودتوانستهاستبازدهی
مناسبیبرایسهامدارانوذينفعانشركت
ايجــادنمايــد.ویتصريحكــرد:اين
افزايشســرمايهبهتاييدهياتمديره
وحســابرسمستقلشــركترسيده
اســتودرانتظارصدورمجوزازسوی
ســازمانبورسواوراقبهــادار،برای
برگزاریمجمــععمومیفــوقالعاده

است.

ســی ام مهرماه ســال جاری، كاركنــان واحد احيا 
مستقيم فوالد سفيددشــت چهارمحال و بختياری 
با توليد ۲49۲تن آهن اسفنجی توانستند به ركورد 
تازه ای دست يابند. رئيس واحد آهن سازی شركت 
فوالد سفيددشــت با اعالم اين خبــر گفت: ركورد 
جديد 44تن افزايش توليد نســبت به ركورد قبل را 
نشان می دهد. اكبر اســكندری حمايت های فوالد 
مباركه و مديريت شــركت، تــالش كاركنان واحد 
آهن سازی و كاِر گروهی و برنامه ريزی های دقيق را 
از مهم ترين عوامل كسب اين موفقيت دانست. وی 
اظهار داشت: بدون شــك، انگيزۀ باالی كاركنان و 
حفظ اين روند می تواند راه دستيابی به اهداف ساالنه 

و ظرفيت اسمی واحد را هموارتر كند.

بوتاسترپينگ؛بهتريناستراتژيبراياستارتآپهاييكهسرمايهگذارندارند
ی
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اگر بخواهید یک آسمان خراش بسازید، اولین قدمی که باید بردارید این است که چاله ای عمیق حفر کنید و پی ریزی محکمی انجام دهید؛ ر

اما اگر می خواهید یک خانه  ساده بسازید، کافی است که یک بتن ریزی سبک انجام دهید. بسیاری از افرادی که در مسیر ثروت هستند، 
سعی دارند آســمان خراش را در یک بتن ریزی چند سانتی بســازند زیرا دانش آموزان ما زمانی که فارغ التحصیل می شوند، متاسفانه 

درباره سواد مالی که قرار است فونداسیون آسمان خراش شان شود آموزشی ندیده اند.
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 معاون اقتصادی و مالی فوالدمباركه خبر داد

 رشد ۹۱ درصدی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل

ثبت رکورد روزانه تولید در واحد احیا مستقیم فوالد سفیددشت

آيا تابه حال اين ســوال به ذهن 
شــما رســيده اســت كه چرا 
اســتارت آپ های ايرانی محدود 
به چند حوزه شــده اند؟ وقتی با 
دقت به رقابت هــای تنگاتنگ 
اســتارت آپی می نگريــم، متوجه می شــويم جنگ و 
كشــمكش در يك سری بازارها ميان اســتارت آپ ها به 
قوت خود باقی اســت؛ در حالی كــه حوزه هايی خالی 

از فكر و ايده اســتارت آپی اســت. مثال در بازار فروش 
بليت يا تاكســی های اينترنتی با اشباع شــدگی غليظ 
مواجه هستيم. اين در حالی است كه يك سری حوزه ها 
دست نخورده و بكر باقی مانده اند. از طرفی كارشناسان 
از ايده ها و ايده های اســتارت آپی تكــراری گله دارند. 
حوزه هايی مثل آموزش، كشــاورزی، دارو، بهداشت يا 
اينترنت اشــيا از جمله حوزه هايی هســتند كه يا سيل 
اســتارت آپ های شكســت خورده را به خود ديده اند يا 
اصال اســتارت آپی موفق نشده وارد آنها شــود. اين در 
حالی است كه قطعا در سال های آينده استارت آپ هايی 
خواهند توانســت در اين حوزه ها در ايران قد علم كنند؛ 

اما بايد از خود بپرســيم كه چرا با وجود نيروی انسانی 
متخصص و جــوان ايرانی، تاكنون اين اســتارت آپ ها 
پا نگرفته اند يا اگر چند اســتارت آپ محــدود وارد آن 
شده اند آن بازار را منحصر به خود كرده اند. مثال در حوزه 
آموزش، برندهايی همچون »ماهــان« و »مجتمع فنی 
تهران« سال هاست در آن پيشــتازی می كنند و بازاری 
انحصاری را برای خود فراهم آورده اند. گاهی در حوزه هايی 
تاكنون بازيگران قدر و شناخته شده ای وجود نداشته اند 
و ظرفيت بااليی برای رشد و توسعه در آنها نهفته است. 
 »كســب وكار« در گفتگو با يك كارشــناس داليل اين 

موضوع را بررسی می كند. 

»كسب وكار«  بررسی می كند 

استارت آپ ها  در دست اندازهاي قانوني   
جای خالی استارت آپ ها در حوزه های پرمشتری

ميناحسينی
Newskasbokar@gmail.com

داليلتمركزاستارتآپهادرچندحوزه
حميدرضااعتدالمهر،رئيسهياتمديرهانجمنصنفیكسبوكارهایاينترنتی

حوزه هايی كه استارت آپ ها در حال حاضر روی آن كار می كنند، حوزه هايی است كه در آن، دست اندازهای قانونی وجود ندارد. ما دست اندازهای قانونی را می توانيم به دو نوع تقسيم كنيم. يكی موضوع مجوزهاست. به طور مثال اگر استارت آپی بخواهد در حوزه گردشگری كار كند، مجوزهايی كه بايد از 
سازمان گردشگری دريافت كند حكم دست انداز را دارد. در حوزه بليت، استارت آپ نياز به مجوز »بند الف« دارد كه به يك آژانس می دهند و شرايط يك آژانس را از استارت آپ می خواهند. هنوز ما نتوانسته ايم با اين كسب وكارهای جديد كنار بياييم كه بتوانيم به استارت آپی كه در يك جای غيررسمی و 
در يك طبقه آپارتمان كار می كند مجوز »بند الف« برای فروش بليت بدهيم و شركت هايی كه دارند در حال حاضر كار می كنند اين مجوزها را به شكل سنتی دريافت كرده اند و كنارش دارند اين كار را می كنند. يا در حوزه دارو، وزارت بهداشت هر چيز كه مربوط به دارو بوده يا به هر حال در مورد بهداشت 
 )Infrastructure( و پزشكی بوده محدوديت ايجاد كرده است. ما در مورد انواع حوزه های پزشكی و روانپزشكی اين مشكل را داريم و اين مقوله هايی كه به مجوز مربوط می شود از اين جنس هستند. اين موارد در حوزه های مختلف مثل آموزش، گردشگری، بهداشت و... هست. دسته دوم زيرساخت
است. اين مورد را در قالب مثال توضيح می دهم. در حوزه سايت های B۲C يا B۲B مساله ای به نام مسئوليت و تفويض مسئوليت وجود دارد. به عنوان مثال اگر شما يك پلتفرم را به وجود بياوريد و خريدار و فروشنده را بخواهيد به هم مرتبط كنيد، اينجا قانون گذار قوانينی دارد كه مربوط به كسب وكارهای 
تجاری و فيزيكی، قديمی است و با وجودی كه سال هاست كسب وكارهای اينترنتی آمده اند، هنوز تمهيدی انديشيده نشده كه از اينها استفاده كنند. مسئوليت برای كسی است كه نماد يا كسب وكار يا حساب بانكی به نامش است. بنابراين وقتی با يك كارت سرقتی خريد می كنند صاحب آن پلتفرم 
دچار مشكل می شود. تعدد اين كار باعث شده كه خيلی ها عطای اين كار را به لقای آن ببخشند. مسائل مالياتی، بيمه و بانكی و.. اينها موانعی است كه به جز دسته اول در ذيل مسائل زيرساختی قرار می گيرند و ما را به اين نتيجه می رساند كه ما زيرساخت اين كار را نداريم. اينكه در حوزه ای مثل تخفيف، 
استارت آپ ها خوب عمل كرده اند يا به اين دليل است كه آن شركت خيلی قوی بوده يا اينكه قانون ها خيلی دست وپاگير نبوده اند. مثال ممكن است قانون های خيلی جدی درخصوص تخفيف نداشته ايم. اين با خود بستر اينترنت آمده و مسائل حل شده است. مثال اتفاقی كه در مورد شركت های اينترنتی 
افتاد اينها شركت هايی بودند كه به جميع جهات توانستند حق شان را از حاكميت بگيرند و كار كنند. اگر قدرت اين استارت آپ ها نبود همان ابتدا اتحاديه آژانس داران اين شركت ها را می بست. مثال تاكسی ها برای اين مورد مثال خوبی نيست كه ما بگوييم قانون های دست وپاگيری بودند و اين شركت ها 
موفق شدند كسب وكار راه بيندازند. خير، اگر يك استارت آپی بود كه با جوانان ايران با سرمايه ايران بود مطمئن باشيد كه از بين می رفت. كما اينكه خيلی از شركت ها در حوزه خدمات شهری كار كردند و به خاطر اينكه زورشان به شهرداری نمی رسد متاسفانه كسب وكارشان دچار مشكل شده است. 

يك اصطــالح داريم كه »ســرمايه باهوش اســت و راه خود را پيــدا می كند«. بــه اين معنا كــه اگر می بينيد در كشــاورزی مــا از اين تكنولوژی اســتفاده نمی كنيم بــه اين دليل اســت كه هنوز كشــاورز و مصرف كننده بــه اين نتيجه نرســيده اند كه نياز به ســرويس بهتــر و جديدتری 
دارند. اگر اســتارت آپی در حــوز ه ای در حال حاضــر كار نمی كند يا ثبت نمی شــود كــه كار كند ارزيابــی كردنش كار راحتی نيســت و می تــوان نتيجه گرفت كــه افــراد در آن حوزه به هر شــكلی انگيــزه الزم را ندارد؛ به جــز دو دســته اول عقب ماندگی يا نبــود امكانات نيــز از جمله 
مشــكالتی اســت كه اســتارت آپ ها با آن روبه رو هســتند. ما وقتی در مــورد IOT صحبت می كنيم بــرای آن بايــد زيرســاخت های الزم در منازل مردم وجود داشــته باشــد. حاال بياييــم مطمئن باشــيم درصد قابل قبولــی از مردم مــا از ابــزارآالت تلويزيون هوشــمند، يخچال های 
هوشــمند، يا به طور كلی از خانه های هوشــمند اســتفاده می كنند. حاال يك اســتارت آپ آنهــا را تجميع می كند و شــروع می كند به خدمت و ســرويس دادن. اگــر اين اتفاق نمی افتد صرفا به اين دليل نيســت كه ســرمايه گذار يا نيروی انســانی خواب باشــد يا هشــيار بــه اين موضوع 
 نباشــد. برعكس اينقدر شــفافيت اطالعات و در جهان آنقــدر تجربه های موفق وجــود دارد كه آدم ها با خواندن آنها هر روزه می توانند تســت كنند و  شــرايط خودشــان را بســنجند. اگر اقدامی نمی شــود مطمئن باشــيد به خاطر اين اســت كه اينجا شــرايط باعث می شــود انگيزه الزم

 به وجود نيايد. 
گاهی بازارهای گوشه ای وجود دارد كه افراد دارند كار می كنند؛ ولی خيلی عموميت ندارد. اينكه ما تاكسی های اينترنتی يا سايت های تخفيف يا يك سايت فروش عمده را می شناسيم؛ يعنی سايتی كه B۲C دارد خدمت می دهد و B۲B  خود را راه اندازی كرده و خيلی معروف است، يا مثال در حوزه 
C۲C يك سايت داريم و بسيار معروف است. اين معروفيت در بين مردم به دليل تبليغات گسترده آنها بوده است كه عموميت پيدا كردند يا به دليل سرمايه گذار معروف آنها؛ ولی در حوزه مسكن استارت آپ های خيلی زيادی دارند فعاليت می كنند. اينها بنابر حوزه  فعاليت و مخاطبان، استارت آپ های 
شناخته شده ای هستند؛ ولی عموميت ندارند. در حال حاضر در حوزه پلتفرم های كارهای تعميرات شايد 5 تا 6 استارت آپ خوب داريم؛ ولی اينها به دليل اينكه بودجه بندی نداشــتند كه بتوانند تبليغات كشوری و عمومی كنند، ما از آنها بی خبريم. اين به معنی نبود آنها هم نيست. اين نكته ای مهم 
است. اگر به هر كسی بگوييد تاكسی های اينترنتی را نام ببر، خيلی راحت نام چند شركت را می گويد و اين به خاطر تبليغات محيطی اين شركت هاست. اگر بگوييم يك سايت فروش نقاشی يا سايت تخصصی شكار بگو، تنها مخاطبان اين حوزه می دانند؛ ولی مردم نمی دانند. دليل آن اين است كه اين 

استارت آپ ها در جاهايی كه می بايست تبليغ كنند به دليل مسائل سرمايه و بودجه اين كار را نكرده اند. 
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