
شــهرداری تهران در سال گذشــته مجوز ســاخت بیش از ۱۴ میلیون متر 
مربع واحد مســکونی را صادر کرده اســت.به گــزارش ایســنا، اخیرا مرکز 
آمار گــزارش از وضعیت پروانه های ســاختمانی در ســال ۱۳۹۷ منتشــر 
 کرد که نشــان می دهــد رونــد صــدور مجوزهای ســاخت رو به رشــد

 بوده است.
این در حالی است که برای حدود ۷۶ هزار ۵۱۱ واحد مسکونی در تهران پروانه 
صادر شده است که نسبت به سال ۱۳۹۶  حدود ۱۷.۵  درصد افزایش داشته 

است.   متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه ها نیز هفت واحد 
بوده است.  همچنین ۱۰ هزار و ۹۵۴ پروانه  احداث ساختمان توسط شهرداری 
تهران در سال گذشته صادر شده که نسبت به ســال قبل از آن با رشد ۱۷.۶ 

درصدی همراه بوده است.
بر این اساس مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان  صادرشده 
از سوی شهرداری تهران در سال ۹۷ بالغ  بر ۱۴ میلیون و ۳۴۱ هزار مترمربع 
بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ۲۱.۳ درصد افزایش داشته است. 

متوسط مساحت زیربنای این دســته از پروانه ها در دوره  مورد بررسی حدود 
۱۳۰۹ مترمربع بوده است.  

۳۷۶ هزار مجوز ساخت مسکن در ایران
اما وضعیت صدرو پروانه های ساختمانی در کل کشــور در سال گذشته نشان 
می دهد که حدود ۳۷۶ هزارو ۵۷۵ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای 
احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شده است که نسبت به 

سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶.۶ درصد افزایش داشته است.   متوسط تعداد واحد مسکونی 
در هر پروانه  احداث ساختمان ۲.۶ واحد بوده است .همچنین بیش از  ۱۴۲ هزار 
پروانه  احداث ساختمان توسط شهرداری ها در سال ۱۳۹۷  صادرشده است که 

نسبت به سال قبل حدود ۱۶.۳ درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان   نیز بیش 
از ۷۲ میلیون مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته۲۰.۵  درصد افزایش 

داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه ها ۴۹۴ مترمربع بوده است.

شورای حکام برای رســیدگی به موضوعات پادمانی )حفاظتی( مرتبط با ایران 
نشســتی در وین برگزار می کند.در ســایت رســمی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی آمده است که نشست شورای حکام برای رسیدگی به موضوعات پادمانی 
)حفاظتی( مرتبط با ایران در روز پنج شنبه )۱۶ آبان( در وین برگزار می شود. این 
نشست در ساعت ده و نیم صبح و به صورت غیرعلنی خواهد بود.یکی از مقامات 
آژانس اتمی گفت که بازرسان آژانس که در روزهای اخیر در ایران بوده اند گزارشی 

نیز از فعالیت های خود ارائه خواهند کرد.
حسن روحانی روز سه شنبه در بخشی از سخنرانی اش در مراسم افتتاح رسمی 
کارخانه نوآوری آزادی با اعالم آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران و با 
اشاره به اقدامات ایران برای کاهش تعهدات برجامی خود اظهار کرد: من امروز 
به سازمان انرژی اتمی می گویم که از فردا گام چهارم کاهش تعهدات برجامی را 

بردارد، البته پیشاپیش به ۱+۴ اعالم می کنم که فعالیت ما با نظارت آژانس انرژی 
اتمی خواهد بود. گام چهارم ما مانند سه گام دیگر قابل بازگشت است و اگر آن ها 
به تعهدات خود در اول ژانویه ۲۰۱۷ بازگردند ما هم به این تاریخ برمی گردیم.

وی ادامه داد: طبق برجام ۱۰۴۴ ســانتریفیوژ در فردو داریم که قرار بود آن ها 
بچرخند اما به آن ها گاز تزریق نکنیم اما از فردا گازدهی را در فردو آغاز می کنیم. 
ما حساسیت های طرف مقابل را می دانیم و همچنین می دانیم که ممکن است 
آن ها سروصدا کنند اما هر وقت آن ها به تعهدات خود عمل کردند این گام ما قابل 
بازگشت خواهد بود.دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه 
)کرملین( روز سه شنبه پس از آنکه ایران اعالم کرد گام چهارم برای کاهش اجرای 
تعهداتش در برجام را اجرایی می کند، گفت: روسیه نگرانی های تهران نسبت به 
تحریم ها را درک می کند اما ما اقدام ایران )درخصوص برجام( را نیز نگران کننده 

می دانیم.اتحادیه اروپا نیز روز سه شنبه نسبت به اعالم جدید ایران برای برداشتن 
گام جدید در راستای کاهش تعهدات برجامی اش ابراز نگرانی کرد. این اتحادیه 
همچنین خواستار بازگشت کامل ایران به تعهداتش در توافق هسته ای ۲۰۱۵ 
شد.دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلیس روز سه شنبه در واکنش به اعالم 
ایران در خصوص اجرای گام چهارم کاهش تعهدات برجامی گفت: اقدامات اخیر 
ایران به وضوح توافق هســته ای را نقض می کند و تهدیدی علیه امنیت ملی ما 
محسوب می شود.امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز در این خصوص گفت: 
من فکر می کنم این اولین بار است که ایران به گونه ای آشکار و بی پرده تصمیم 
گرفته است که از برجام خارج شود که این نشان دهنده یک تغییر موضع اساسی 
است.هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه مدعی شد: این مسئله 
غیرقابل قبول است. این گام با تعهدات ایران ذیل توافق هسته ای در تضاد است. 

ایران با این کار توافق هسته ای را در خطر قرار می دهد. ما قویا از ایران می خواهیم 
تا از تمامی اقدامات خود که از ماه ژوئیه انجام داده، بازگردد و پایبندی کامل به 
تعهدات خود را از سربگیرد.یوشیهیده سوگا، وزیر کابینه ژاپن روز چهارشنبه در 
واکنش به آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران گفت که توکیو، با وجود 
تصمیم اخیر ایران برای از سر گرفتن غنی سازی اورانیوم هر اقدام دیپلماتیکی 
را برای کاهش تنش میــان آمریکا و ایران انجام خواهد داد.ســخنگوی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی پس از آن که ســازمان انرژی اتمی کشورمان اعالم کرد 
گازدهی به سانتریفیوژهای تاسیسات فردو را آغاز کرده است، گفت: ما از اخبار 
امروز رسانه ها درباره ]تاسیسات هسته ای[ فردو مطلع هستیم. بازرسان آژانس 
در محل هستند و هرگونه فعالیت مرتبط را به مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی 

در وین گزارش خواهند داد.

مدیرعامل پیشین گوگل به تازگی در اظهارات خود درباره 
ســبقت گرفتن چین در حوزه هوش مصنوعــی از آمریکا 
ابراز نگرانی کرده اســت.به گزارش ایســنا، چند ماه پیش 
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری با 
انتشار گزارشی اعالم کردند که متخصصان هوش مصنوعی 
در چین با سرعت بســیار باالیی در حال حرکت رو به جلو 
هستند؛ به گونه ای که روند پیشــرفت این کشور در زمینه 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشــینی بسیار سریع تر و بهتر 
از ایاالت متحده آمریکا پیش خواهد رفــت و با این اوضاع 
در سال های آینده تفاوت فاحشــی میان این دو کشور در 
این صنعت به وجــود خواهد آمد.در همیــن رابطه اریک 

اشمیت، مدیر عامل سابق شرکت آمریکایی گوگل به تازگی 
خاطرنشان کرده است که سرعت و شــتاب چین در حوزه 
هوش مصنوعی بســیار باالتر از حد تصور بوده و همین امر 
موجب تشدید نگرانی های بین المللی برای آینده علم مذکور 
 شــده است.بســیاری از تحلیلگران فعال در حوزه فناوری

 پیش تر برآورد و اعالم کرده بودند که ســرعت پیشــرفت 
و تکامل هوش مصنوعی در چین به گونــه ای رقم خواهد 
خــورد و از آمریکا پیشــی خواهــد گرفت کــه دیگر این 
کشــور بزرگ که همواره در صــدر تکنولوژی های جدید 
و منحصربفــرد در جهان قرار داشــته و همیشــه مدعی 
عنوان نخســتین و برترین فناوری های روز جهان به شمار 

می رفته اســت، هرگز به گرد پای آن نیز نخواهد رسید.بعد 
از آغاز جنگ تجاری میان چین و ایاالت متحده، ســواالت 
و چالش های فراوانی بر ســر راه رقابت این دو کشور بزرگ 
 که هر دو میزبــان غول هــای تکنولوژی و دانشــمندان

 بی شماری هستند، به وجود آمد که در پاسخ به آنها، بسیاری 
از کارشناسان پیش بینی کردند از آنجایی که هوش مصنوعی 
پتانسیل های زیادی برای ایجاد  تغییر و تحول در آینده جهان 
دارد، می تواند موجب جابه جایی جایگاه کشورهای چین و 
آمریکا شود که این بدون شک  بر روی عملکرد و تالش آنها 
برای پیشرفت و شــکوفایی در علوم نوینی همچون هوش 

مصنوعی و یادگیری ماشینی تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

تولیدکنندگان صنعتی در تابســتان امسال نسبت به 
همین دوره در سال قبل حدود ۶۰ درصد بیشتر بابت 

فروش محصوالت خود دریافتی داشته اند.
به گزارش ایسنا، بررســی وضعیت تغییر قیمت ها در 
بخش صنعت در بین آمار مرکز آمار ایران در تابستان 
امسال، از این حکایت دارد که تغییرات شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش صنعت نســبت به فصل قبل )تورم 
فصلی( به ۰.۲ درصد رســیده که ۱۳.۵ درصد کاهش 
دارد.این در حالی است که در میان بخش های مختلف 
صنعتی، کمترین تورم فصلی مربــوط به تولید زغال 
سنگ و پاالیشگاه های نفت با ۴.۲- درصد و بیشترین 
آن مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم-

تریلربا ۱۴.۵ درصد است.

کاهش ۲۸ درصدی تورم نقطه به نقطه در 
بخش صنعت 

همچنین تورم نقطه به نقطه قیمتی در بخش صنعت 
۶۰.۵ درصــد گزارش شــده که نشــان از کاهش ۲۸ 

درصدی آن نسبت به بهار ۱۳۹۸ دارد.
بر ایــن اســاس میانگین قیمــت دریافتی توســط 
تولیدکنندگان محصــوالت صنعتی بــه ازای تولید 
کاالهای خود در داخل کشور، ۶۰.۵ درصد افزایش دارد.

در بخش های مختلف صنعتی، کمتریــن تورم نقطه 
به نقطه مربوط به تولید فلزات اساســی با ۲۱.۲ درصد 

و بیشــترین آن مربوط تولید ماشــین آالت اداری و 
محاسباتی با ۱۱۹.۸ درصد است.

کمترین تورم به تولید پوشاک رسید
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت 
صنعتی در داخل کشــور در چهار فصل منتهی به فصل 
تابستان ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۷۷ 
درصد رسید که نسبت به  بهار  ۰.۲ درصد کاهش ندارد.

بین مختلف صنعتی ، کمترین تورم ســاالنه مربوط به 
تولید پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار  
با ۴۴.۵ درصد و بیشــترین آن مربوط به تولید کاغذ و 

محصوالت کاغذی با ۱۰۸.۷ درصد است

ســخنگوی صنعت بــرق از تعیین نرخ برق اســتخراج 
 ارز مجــازی ظــرف ۱۰روز آینــده خبــر داد.مصطفی
 رجبی مشهدی در پاسخ به این سوال که چه نرخی برای 
این منظور در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: نظر دولت، 
متوسط نرخ صادراتی برق اســت و هیات دولت هم آن را 
تصویب کرده است. ما هم در چارچوب همان تعرفه بررسی 
می کنیم.بر اساس این گزارش، استخراج ارز مجازی  با گرم 
شدن هوا و افزایش میزان مصرف برق در تابستان به یکی از 
بحث های داغ تبدیل شد؛ به طوری که بخش قابل توجهی 
از افزایش مصرف برق به همیــن دلیل بود؛ موضوعی که 
اســتخراج کنندگان ارز مجازی آن را رد و ادعا کردند در 
ساعات اوج مصرف برق، دســتگاه های خود را خاموش 

می کنند.آن ها البته از شفاف نبودن قانون گالیه داشتند و 
می گفتند در حالی که برخی افراد مانند دبیر شورای عالی 
فضای مجازی اســتخراج ارز مجازی را قانونی می دانند، 
برخی دیگر آن را غیرقانونی دانســته و حتی وزارت نیرو 

اقدام به جمع آوری مزارع ارز مجازی کرده است.

آیین نامه هیات وزیران
در نهایت معاون اول رئیس جمهور در ۱۳ مردادماه، آیین نامه 
اجرایی استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده در 
کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم هزینه،   شفاف و 
پرسرعت برای تبادالت اقتصادی و به کارگیری با رویکرد 
تسهیل فضای کسب وکار ابالغ کرد.در این آیین نامه ضمن 

قانونی شمردن فعالیت ماینرها در ایران، حق و حقوقی برای 
آن ها در نظر گرفته و شرط و شروطی نیز برایشان گذاشته 
شد. یکی از مهم ترین بندهای این آیین نامه ضمن این که 
اســتخراج رمز ارز در آن به عنوان صنعت شناخته شد، به 
تعرفه اســتخراج رمزارزها اختصاص دارد که بر اساس آن 
مقرر شد تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً یا با 
دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا با احداث نیروگاه 
جدید خارج از شبکه سراســری صورت گیرد.تعرفه برق 
متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده 
رمزارزها )ماینینگ( با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با 
نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعالم 

می شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.

سه کارمند سابق توئیتر در اتهاماتی مشابه به جاسوسی برای 
عربستان سعودی متهم شده اند، یکی از این کارمندان متهم 
است به اطالعات شخصی بیش از شش هزار حساب توئیتر 
دسترسی پیدا کرده است.دو تن از کارمندان سابق توئیتر 
نیز توسط وزارت دادگستری آمریکا با اتهام جاسوسی برای 
عربستان سعودی رو به رو شده اند.یکی از کارمندان سابق 
توئیتر که  احمد ابویامر نام دارد با اتهاماتی مبنی بر این که از 
سه حساب کاربری برای دولت عربستان سعودی جاسوسی 
می کرده رو به رو است. این فرد که دارای شهروندی ایاالت 
متحده است توسط پلیس این کشور بازداشت شده است.  
اغلب حساب هایی که جاسوسی می شده اند میانه خوبی با 

دولت وقت عربستان سعودی نداشته و به نوعی منتقد دولت 
محسوب می شده اند.علی الزاباره ، یکی دیگر از کارمندان 
سابق توئیتر است که با اتهاماتی مشــابه رو به رو است. او  
متهم به دستیابی به اطالعات شخصی بیش از شش هزار 
حساب کاربری توئیتر در ســال ۲۰۱۵ شده است. الزباره 
یک شهروند سعودی اســت که همراه با احمد المطیری 
دیگر شهروند سعودی به اقدامات جاسوسی مشغول بوده 
اند و به نظر می رسد ارتباطاتی نزدیک با خاندان سعودی 
بر قرار کرده بودند و اطالعات را مستقیما به آنها تقدیم می 
کردند. این دو نفر هم اکنون در عربستان زندگی می کنند.  
افشای این جاسوسی بزرگ نگرانی هایی را در مورد اینکه 

آیا توئیتر به اندازه کافی برای محافظت از اطالعات کاربران 
منتقد رژیم های استبدادی کار می کند یا خیر ایجاد می 
کند.سخنگوی توئیتر در بیانیه ای گفت: "ما تمام تالش 
خود را برای تضعیف اقدامات افرادی که قصد جاسوسی از 
پلتفرممان را دارند امچام می دهیم و شرکت ما دسترسی 
به اطالعات حساس را به گروهی اندک از کارمندان دارای 

مهارت و کارآزموده محدود می کند.
سخنگوی از به اشتراک گذاشتن اطالعات بیشتر خودداری 
کرد ، اما خاطرنشان کرد که این شــرکت ابزارهایی برای 
محافظت از حریم خصوصی کاربران توئیتر دارد که هنگام 

به اشتراک گذاشتن نظرات خود با خطرات روبرو نشوند.

صدور مجوز ساخت ۱۴ میلیون متر خانه در پایتخت

برگزاری نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی درباره ایران

ابراز   نگرانی آمریکایی ها از پیشرفت چین در حوزه هوش مصنوعی

تعیین قیمت برق ماینرها تا  8  روز آینده افزایش ۶۰ درصدی قیمت محصوالت صنعتی

کارمندان سابق توئیتر به جاسوسی برای عربستان سعودی متهم شدند
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آذری جهرمی هم منعقد 

شده است
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 زمان  اخذ  مالیات  
از سپرده نیست

شتاب زد گی  در حمایت  از  
استارت آپ ها

در حال حاضــر دولت به 
افزایش پایه های مالیاتی و 
منابع مالیات نیاز دارد. اما 
نیاز دولت به منابع مالیاتی 
نباید با مکانیزمی تامین شود که در حال حاضر 
اجرای آن منطقی نیست. برای مثال اخذ مالیات 

از سپرده های...

  علی سعدوندی، کارشناس 
اقتصادی

  شهاب جوانمردي، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد 
نوآوری اتاق تهران

متن کامل  د ر صفحه ۲

متن کامل  د ر صفحه ۴

۲

۴

نا  کارآمدی  طرح های  
حمایت   از  استارت آپ ها

 دوراهی اخذ  مالیات
 از  سپرده های بانکی

کم کاری در حوزه آی سی تی به عنوان موتور اقتصاد و بخش اشتغال زا   ادامه دارد

فرصت سـوزی  در صادرات  فاوا
صفحه۳

صفحه۲

خدمات  پس  از  فروش   نداریم
تولید کنندگان   در    بازار    غیر   رقابتی    به    حقوق    مصرف  کننده     بی توجه   هستند

اهمیت کســب وکارهای نوپا در اشــتغال زایی و صادرات 
غیرنفتی بر هیچ کسی پوشیده نیست. هر روز نهادی سر بر 
می آورد و شعار حمایت از این کسب وکارها را سر می دهد؛ 
در حالی که از حرف تا عمل آنها فرســنگ ها راه اســت. 
مجوزهای دولتی و برخی فرایندهای دست وپاگیر به عنوان 
یکی از مهم ترین دغدغه های متقاضیــان راه اندازی این 
نوع کسب وکارها حقیقتی است که در کشور وجود دارد. 
در گزارش ۲۰۱۸ شاخص جهانی ســهولت کسب وکار، 
رتبه کشور ما ۱۲۴ در میان ۱۸۶ کشور است. این مساله 
مخصوصا در کسب وکارهای نوپا محسوس تر است؛ چراکه 
موضوع فعالیت خیلی از این کسب وکارها بین وزارتخانه ای 
است. بنابراین برای متقاضیان سردرگمی ایجاد کرده است 

و در بخش دولتی بعضا ...

هر چند موضوع اخذ مالیات از ســود سپرده های 
بانکی از ســوی رئیس کل بانــک مرکزی و وزیر 
اقتصاد تکذیب شده اســت؛ اما به گفته برخی از 
کارشناســان این موضوع در پیش نویس اصالح 
قانون مالیات های مستقیم آمده و تکذیب دولت 
 کار درســتی نبوده اســت. از طرفــی نرخی که
 براساس قانون باید از سپرده ها به عنوان مالیات 
دریافت شود، آنقدر ناچیز است که جای نگرانی 
برای ســپرده گذاران ایجاد نخواهد کرد. ازاینرو 
عقب نشینی دولت از اخذ مالیات از سود سپرده 
از دید کارشناســان منطقی نیســت.بر اساس 
گزارش های موجــود نرخ مالیاتی که برایســود 
سپرده های بانکی ذکر شــده بین ۴ تا ۱۰ درصد 

است. در واقع کسی که...



اقتصاد2
ایران وجهان

ثبات نسبی قیمت دالر
در حالی که قیمت دالر و یورو بــا افزایش ۵۰ تومانی 
همراه شده است، برخی صرافان بر این باورند که دلیل 
مشــخصی برای افزایش قیمت ارز وجود ندارد و بازار 
باز هم به ثبات می رسد.به گزارش ایسنا، قیمت ارز در 
بازار به ثبات نسبی رسیده و بر همین اساس بانک ها 
)۱۶ آبان ماه( هر دالر آمریکا را ۱۱ هزار و ۲۴۵ تومان 
و هر یورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۴۰۱ تومان می خرند.
قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانک ها نیز ۱۳ هزار و 
۸۸۵ تومان اعالم شده است که نسبت به قبل تفاوتی 

ندارد.

ارز مسافرتی ۱۳ هزار تومان
قیمت ارز مســافرتی در بانک ها همچنان از قیمت 
فروش آن در بازار باالتر اســت؛ بــه طوری که قیمت 
فروش ارز مسافرتی در بانک ها ۱۲ هزار و ۸۸۴ تومان 
اعالم شده که با احتســاب کارمزد به حدود ۱۳ هزار 
تومان می رســد که نســبت به روزهای قبل کاهش 
یافته است. این در حالی است که قیمت فروش یورو 

در صرافی ها  ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان است.

نرخ ارز در صرافی های بانکی
همچنیــن صرافی های مجاز بانــک مرکزی قیمت 
خرید دالر را ۱۱ هــزار و ۲۵۰ تومان و قیمت فروش 
آن را ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان اعالم کرده اند که نســبت 
به روز گذشــته ۵۰ تومان افزایش داشــته است.این 
صرافی ها  هر یورو را به قیمــت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
می خرند و ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان می فروشند.بررسی 
قیمت خرید و فروش ارز در هفته جاری حاکی از آن 
اســت که نرخ ها در این بازار کمی رشــد کرده است.
قیمت دالر که در روزهای گذشــته تا ۱۱ هزار و ۱۵۰ 
تومان نیز رسیده بود، ناگهان تغییر مسیر داد. قیمت 
دالر در این هفته از ۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان به ۱۱ هزار 
و ۳۵۰ تومان رسیده که به این ترتیب، نوسان تغییر 
قیمت این ارز در هفته جاری حدود ۲۰۰ تومان بوده 
است.با این وجود بازار ارز کماکان آرام بوده و رئیس کل 
بانک مرکزی هم اطمینان داده که بازار به طور کامل 
تحت کنترل بانک مرکزی اســت.هرچند که بازار در 
شرایط فعلی قابل پیش بینی نیست، اما صرافان حاضر 
در بازار ارز معتقدند که دلیل مشخصی برای افزایش 
قیمت ارز وجود ندارد و در همین راســتا بعید به نظر 
می رسد که قیمت ها در روزها و ماه های آتی افزایش  
ناگهانی داشــته باشــد.در حال حاضر صرافی های 
مجاز بانک مرکزی تا سقف ۲۲۰۰  دالر یا یورو یک بار 
در سال در قالب ارز مســافرتی به مردم ارز پرداخت 
می کنند.از سوی دیگر، بازار متشــکل ارزی قرار بود 
برای کشف قیمت واقعی ارز در نیمه نخست امسال 
آغاز به کار کند که با گذشت بیش از چند ماه از وعده 
بانک مرکزی، هنوز خبری از فعالیت بازار متشــکل 

ارزی نیست.

فهرست 380 کد تعرفه کاالهای قابل 
مبادله با اتحادیه اوراسیا به گمرکات 

سراسر کشور ابالغ شد
با ابالغ فهرســت ۳۸۰ کد تعرفــه کاالهای قابل 
مبادله تحــت موافقتنامه ترجیحی بــا اتحادیه 
اوراســیا، اجرای توافق میان ایران با این اتحادیه 
وارد فاز اجرایی شد.با ابالغ فهرست ۳۸۰ کد تعرفه 
کاالهای قابل مبادله تحت موافقتنامه ترجیحی 
با اتحادیه اوراسیا، اجرای توافق میان ایران با این 
اتحادیه وارد فاز اجرایی شــد.کمرگ جمهوری 
اسالمی ایران در نامه ای به گمرکات سراسر کشور 
این فهرســت را برای اجرا ابالغ کرده است.حسن 
روحانی دهم مهرماه امسال، پس از پایان اجالس 
سران اتحادیه اوراسیا، اعالم کرد که موافقت نامه 
ترتیبات تجارت ترجیحی بین ایــران و اتحادیه 
اوراسیا از ۵ آبان امســال اجرایی می شود و بر این 
اســاس ایران باید ظرف سه ســال عضو اتحادیه 

اوراسیا شود.
فعاالن اقتصادی بر این باورند با توجه به تنوع بازار و 
تنوع منابع موجود در کشورهای عضو این اتحادیه 
پیوستن به آن یک فرصت قابل توجه برای اقتصاد 
ایران ایجاد می کند و می توان از این طریق بخشی 
از اثر تحریم ها را جبران کرد.غالمحسین شافعی، 
رئیس اتاق ایران نیز سوم مهرماه در دیدار با رئیس 
شورای تجاری اتحادیه اوراسیا، پیوستن ایران به 
این اتحادیه را به منزله فرصتی نو در مناسبات ایران 
و اتحادیه اوراسیا دانست و خاطرنشان کرد: اوراسیا 
می تواند زمینــه همکاری با منطقــه هندوچین 
و شــرق را فراهم کند و با توجه به اینکه بیش از 
۶۵ درصد از نیازهای کشــورهای عضو در داخل 
خودشان قابل تأمین است، باید از این امتیاز ویژه 
بهره ببرد.اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط ۵ کشور 
روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بالروس و ارمنستان 
تأسیس شده و ارزش مبادالت تجاری آن به حدود 

7۵۰ میلیارد دالر در سال می رسد.

اخبار

وضعیت بد بنگاه های اقتصادی 
در حال حاضر نه تنها به کاهش 
میزان تولید و در برخی موارد 
کاهش کیفیت کاالها منتهی 
شده است، بلکه باعث کوتاهی 
تولیدکنندگان و اغفال آنها از موضوع مهم خدمات پس از 
فروش شده است. البته ضعف تولیدکنندگان در رابطه با 
خدمات پس از فروش موضوع تازه ای نیست و مدت هاست 
که مصرف کنندگان با این مسئله روبه رو هستند. برای مثال 
آمارهای سال 9۱ نشان می دهد، نزدیک به 7۰ درصد مردم 
تهران از خدمات پس از فروش رضایت ندارند و در برخی 
از مــوارد دامنه این نارضیاتی به نمایندگی شــرکت های 
تولیدی نیز کشــیده می شــود. اما به اعتقاد کارشناسان 
شــرایط بحرانی اقتصاد به بی توجهی به این مسئله طی 
چند سال اخیر دامن زده و مسئله را جدی تر کرده است. 
به طوری که در برخی از موارد، این بی توجهی ها به قیمت 
زیان و صدمه مالی ســنگین به مصرف کنندگان و حتی 
باعث تهدید سالمت آنها شده است.نمونه تاثیر مشکالت 
اقتصادی کنونی و سختی تامین مواد اولیه توسط بنگاه ها 
و تاثیر آن در ضعف خدمات پس از فــروش را در رابطه با 

خدمات پس از فروش برخی از خودروسازان می توان دید. 
برای مثال در شرایط تحریمی که بسیاری از شرکت های 
خودروســازی چون نگین خودرو، ســایپا، ایران خودرو، 
کرمان موتور و… بــه خاطر برخی مشــکالت گمرکی 
نتوانستند تا بسیاری از قطعات خودروهایشان را در زمان 
مقرر وارد کشور کنند، شاهد افزایش نارضایتی ها به بخش 

خدمات پس از فروش این شرکت ها بودیم.یکی از عوامل 
دیگری که در ضعف خدمات پــس از فروش دخیل بوده، 
به گفته کارشناسان ریشه در عدم حمایت واقعی قوانین 
از مصرف کننده دارد. قوانین کشــور در حمایت از حقوق 
مصرف کننده اسف بار است و معموال به دلیل هزینه های 
مالی پیگیری مطالبات مصرف کنندگان و فرآیند زمانبر 

این پیگیری هــا، کمتر مصرف کننــده ای حقوق خود را 
از تولیدکننده مطالبه می کند.بنابراین مســئله این است 
که برای افزایش ســطح کیفیت خدمــات پس از فروش 
چه قوانین و برنامه هایی الزم اســت؟ آیا مســئولیت این 
موضوع به تنهایی بر عهده تولیدکننده و بنگاه اســت و یا 
الزم اســت در کنار آن عرصه را برای مطالبه گری مصرف 
کننده از تولید کننــده باز کرد؟در همیــن رابطه فرزین 
انتصاریــان خدمات پس از فــروش را در ایران "ضعیف" 
توصیف و علت آن را "بی پناه" بودن مصرف کننده دانست 
و اظهار کرد: در قانون تجــارت بین المللی یکی از موارد؛ 
مسئولیت های تولیدکننده در پاسخگویی به مصرف کننده 
اســت.وی افزود: قانون تجارت در بســیاری از کشورها 
می گوید مصرف کننده نباید ثابت کند که تولیدکننده یا 
عرضه کننده مقصر است، بلکه باید اعالم کند که خسارت 
دیده و تولیدکننده یا فروشــنده؛ باید از خود دفاع کنند.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه به عنوان 
مثال در برخی کشورها گفته می شود که وجود قطعات یک 
خودرو باید تا ۱۰ سال در بازار تضمین شود، تصریح کرد: 
وقتی نماینده فروش یا تعمیرات مصرف کننده را به رسمیت 
نمی شناســد، خریدار باید از راه های گوناگون و حتی در 
 مواردی با البــی و پارتی بازی، قطعه مورد نظر دســتگاه 

خود را پیدا کند.

هر چند موضوع اخذ ســود 
از ســپرده های بانکی طبق 
صحبت هــای رئیــس کل 
بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، 
تکذیب شده اســت. اما به 
گفته برخی از کارشناســان این موضــوع در پیش 
نویس اصالح قانــون مالیات های مســتقیم آمده و 
تکذیب دولت کار درستی نبوده است. از طرفی نرخی 
که بر اســاس قانون باید از سپرده ها به عنوان مالیات 
دریافت شود، آنقدر ناچیز است که جای نگرانی برای 
سپرده گذاران ایجاد نخواهد کرد. ازاینرو عقب نشینی 
دولت از اخذ مالیات از سود سپرده از دید کارشناسان 

منطقی نیست.
بر اساس گزارش های موجود نرخ مالیاتی که برایسود 
سپرده های بانکی ذکر شده بین ۴ تا ۱۰ درصد است. 
در واقع کســی که به عنوان مثال ســود سپرده ۲۰ 
درصدی دریافت می کند با اعمال این سیاست، این 
سود بین ۱۸ تا ۱9 درصد می شود که در کل رقم قابل 
توجهی نیست. در حالی که چشــم پوشی از مالیات 
سپرده های بانکی که بر اساس آمارها مانده کل آن نزد 

بانک و موسسه های اعتباری در پایان اسفندماه 97 
بیش از ۲۰۶7۳.۴ هزار میلیارد ریال بوده، به معنی از 
دست رفتن رقم بزرگی از درآمدهای مالیاتی است که 
در شرایط فعلی مورد نیاز دولت است و روی آن مانور 
داده می شود. سوالی که در این ارتباط باید مطرح کرد 

این است که در شرایط فعلی چه اقدامی به نفع اقتصاد 
است؟ آیا چشم پوشی از مالیات سپرده ها با این بهانه 
که از بانک ها خارج می شــوند، درست است؟ در چه 
صورتی دریافت مالیات از سپرده گذاران منابع بانکی 

را تهدید نخواهد کرد؟

به اعتقاد برخی از کارشناســان عدم اخــذ مالیات 
از ســپرده های بانکی که روی هم رفتــه رقم بزرگی 
است، باعث انجام سیاست هایی از سوی دولت برای 
جبران کسری بودجه خواهد شد که به مراتب اثرات 
منفی تری بر روی اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. در 
حال حاضر ۲ میلیون نفر بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان سود سپرده دریافت می کنند، وقتی همچنین 
منبع درآمدی در کشور اســت و از آن استفاده نمی 
کنیم ظلم به عموم جامعه اســت در حالی که اگر از 
این مسیر درآمد کسب نکنیم مجبوریم برای مقابله 
با کسری بودجه اوراق منتشــر و خلق پول کنیم. در 
بسیاری از کشورها حتی با وجود سود حقیقی منفی، 
سیاست مالیات بر سود ســپرده های بانکی اجرا می 
شود. اما از نگاه برخی از اقتصاددانان در شرایط کنونی 
که نرخ تورم به شــدت باال رفته، ســود چندانی به 
سپرده گذاران پرداخت نمی شود که بابت آن مالیاتی 
اخذ شــود. به گفته آنان اگر سود سپرده مبنا مالیات 
قرار بگیرد، به خیلی از افراد ظلم می شود. در شرایط 
فعلی این اقدام معنا پیدا نمی کنــد و تبعات اقتصاد 
کالن وخیمــی دارد؛ به تورم دامــن می زند، ارزش 
پول ملی کم و به مردم این پیام داده می شود که پول 

نگهداری نکنند.

تولید کنندگان در  بازار غیر  رقابتی  به  حقوق  مصرف  کننده  بی توجه  هستند

خدمات پس از فروش  نداریم

»کسب و کار« بررسی می کند

دوراهی اخذ مالیات   از سپرده های بانکی

نوبخت
حقوق  کارمندان و بازنشســتگان در 
سال آینده ۱۵ درصد افزایش می یابد

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش ۱۵ 
درصدی حقوق کارمندان و بازنشســتگان در سال 
آینده، گفت: قبل از ۱۵ آبان ماه بودجه شرکت های 
دولتی به مجلس ارائه شد.محمدباقر نوبخت پیش 
از در مراسم افتتاح هزار واحد مسکونی مددجویان 
کمیته امداد گیالن گفت: دولت خود را متعهد می داند 
که برای آن عده از شهروندانی که به دالیلی از امکانات 
کشــور کمتر بهره می برند اقدامات اساســی انجام 
دهد که ساخت مسکن یکی از برنامه ها است.وی به 
آثار قانون برنامه ششم توسعه اشــاره و بیان کرد: از 
جمله آثار قانون ششم توسعه، رشد و توسعه کشور 
در بخش های زیرساختی، راه آهن، فرودگاه و احداث 
سد ها است که اقدامات اساسی در این زمینه در حال 
انجام است.نوبخت با بیان اینکه، ۱۱۰ هزار میلیارد 
تومان بودجه مربوط به کمیته امداد، بهزیســتی و 
بخشــی از کمبود هایی اســت که در صندوق های 
بازنشستگی وجود دارد، اظهار کرد: بعد از این رقم؛ 
بخش آموزش و پژوهش اســت که در حد 7۴ هزار 
میلیارد تومان است که این نشــان می دهد که نگاه 
دولت در توزیع و تسهم منابع مالی عمدتا به سمت 
امور رفاهی مردم اســت.او اظهار کرد: البته این رقم 
هم برای رفاه متناسب با شــان مردم ناکافیست، اما 
بیش از این امکان پرداخت نداریم و افزایش و بزرگی 
ســهم امور رفاهی در بودجه نشانگر نوع نگاه نظام و 
دولت به این امر اســت.نوبخت گفت: برای سال 99 
هم در آخرین مراحل تهیه و تنظیم بودجه هستیم 
و همانطوری که در قبل از پانزدهم ابان ماه گزارش 
بودجه شرکت های دولتی را تقدیم مجلس کردیم تا 
پانزدهم آذر ماه هم بودجه سال آینده را با وجود همه 
تحریم های ظالمانه و غیر انسانی که از سوی دشمنان 
ملت در حال اعمال است، خواهیم داد.رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور با اشــاره به برنامه حداقل ۱۵ 
درصدی افزایش حقوق ها گفت: هر آنچه که امسال 
برای امور رفاهی و حقوق و دستمزد کارکنان پرداخت 
خواهیم کرد، ســال آینده با وجود همه تحریم ها و 
استمرار ان ها حداقل ۱۵ درصد پرداخت به کارکنان 
دولت، بازنشستگان و همچنین مددجویان و افرادی 
که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، از 
سوی دولت افزایش خواهد یافت.محمدباقر نوبخت 
اظهار کرد: نظام در ۲9 بخش و ۱۵ حوزه فرابخشی 
تحت چهارچوب قانون برنامه ششــم در حال انجام 

برنامه های خود است.

هپکو به سازمان خصوصی سازی 
واگذار شد

بعــد از کش وقوس هــای فــراوان در رابطــه با 
خصوصی ســازی هپکو و ایجاد مشکالت متعدد 
برای این شــرکت، در نهایت ۱۴ آبان ماه بیش از 
۱۲ میلیارد سهم این شــرکت تولیدی به سازمان 
خصوصی سازی واگذار شــد و در سامانه کدال به 
ثبت رسید.به گزارش ایسنا، نام هپکو در سال های 
گذشته به واسطه میزان، کیفیت تولید و اشتغال زایی 
قابل قبول بر ســر زبان ها بود اما در سال های اخیر 
در پی واگذاری غیراصولی و عماًل واگذاری ســهام 
دولتی این شرکت به شرکت ها و افراد بدون اهلیت، 
اعتراضات گسترده کارگری را به دنبال داشت.این 
شرکت در سال ۱۳۸۵ در فهرست شرکت های قابل 
واگذاری دولت قرار گرفت تا سازمان خصوصی سازی 
آن را به بخش خصوص واگذار کند، اما حال و روز 
این شــرکت نشــان از آن دارد که واگذاری هپکو 
آنطور که باید صحیح و اصولی نبوده و عاقبت آن به 
سرنوشت بسیاری از شرکت و کارخانه هایی که به 
بخش خصولتی و بدون اهلیت واگذار شده شباهت 
دارد.در حالی که محمد شریعتمداری، وزیر کار در 
ابتدای آبان ماه اعالم کرده بود که این شرکت حقوق 
معوق ندارد و به دولت بازنمی گــردد، اما در حال 
حاضر سهم قابل توجهی از شرکت هپکو به تعداد 
۱۲ میلیارد و ۴۶۵ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۱9۲ سهم 
از شرکت هیدرو اطلس به سازمان خصوصی سازی 
واگذار شده است.حاتم شــاکری، معاون وزیر کار 
چند روز پیش در رابطه با وضعیت هپکو به ایسنا، 
گفته بود که خوشــبختانه هپکو به چرخه تولید 
بازگشته و در مسیر تولید قرار گرفته است.برخی 
بر این باورند که واردات بیش از حد ماشــین آالت 
راه سازی که نمونه آن ها در هپکو قابل تولید است، 
مشکالت آن را رقم زده است.بر اساس این گزارش، 
در ماه گذشته اخباری نیز در زمینه واگذاری هپکو 
به دولت در فضای مجازی منتشر شد و برداشت ها 
آن بود که هپکو بار دیگر دولتی شده است که در این 
زمینه سید علی آقازاده، استاندار مرکزی گفت: فسخ 
قرارداد سهامدار عمده شرکت هپکو درخواستی بود 
که به رئیس جمهور اراده داده شــد تا بر اساس آن 
بتوانیم سهام این شرکت را به فردی اصلح و دارای 

صالحیت واگذار کنیم.

اخبار
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معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم نشانی سایت 
ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن گفت: متقاضیان 
می توانند شــرایط ثبت نام را از روز شــنبه )۱۸ 
آبان( مطالعــه کنند و برای اینکــه فرصت برابر 
در اختیار همــه قرار گیرد، ســه روز زمان دارند 
که مدارک خــود را بارگذاری کنند. ۱۰ اســتان 
آماده نام نویســی هســتند که در اولیــن گام از 
 سیســتان و بلوچستان، قم، خراســان شمالی و 

جنوبی آغاز می شود.
محمود محمودزاده اظهار کرد: متقاضیان ثبت نام 
طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن می توانند 
www.tem. از روز شنبه با مراجعه به ســایت

mrud.ir شــروط نام نویســی را مطالعه کنند. 
هر سه روز یک بار فرآیند ثبت نام در سه تا چهار 

استان آغاز می شود. 
در اولیــن گام در سیســتان و بلوچســتان، قم، 
خراسان شــمالی و خراســان جنوبی نام نویسی 
شروع می شود. مرحله دوم مربوط به کردستان، 
کهگیلویه و بویراحمد و گلســتان است. در گام 
سوم نیز نام نویســی در چهارمحال و بختیاری، 
همدان و یزد شروع می شــود. در سایر مناطق از 
جمله شــهرهای جدید اطراف تهران نیز مراحل 

ثبت نام به زودی آغاز و همانند ۱۰ استان مذکور 
اطالع رسانی خواهد شد.وی افزود: پیشرفت پروژه 

در استانهای مختلف، متفاوت است. 
بعضــی پروژه ها شــروع شــده و برخــی دیگر 
آماده آغاز اســت. وقتــی متقاضیــان ثبت نام 
کننــد مراحــل و جزئیات طــرح مــورد نظر 
خــود را می بیننــد. آنچــه مهم اســت اینکه 
 مردم ظــرف دو ســال خانــه خــود را تحویل

 می گیرند.
معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به آغاز مرحله اعالم شــرایط ثبت نام از 
روز شنبه تصریح کرد: روزهای شنبه، یکشنبه و 
دوشنبه را به مشاهده شرایط ثبت نام اختصاص 
داده ایم تا متقاضیانی که واجد شــرایط هستند 
مدارک مورد نیاز را برای بارگذاری در سایت آماده 

کنند و کسی جا نماند.
 با توجه به محدودیت ثبت نام، زمان ســه روزه 
برای آماده کردن مــدارک را اختصاص دادیم تا 

متقاضیان برای ثبت نام الکترونیکی فرصت برابر 
داشته باشند.

محمــودزاده دربــاره نــوع قراردادهــا گفت: 
در طرح اقدام ملی، ســبد متنوعــی را طراحی 
 کردیم که پروژه های مشارکتی، بخش کوچکی

 از آن است.
 اغلب پروژه هــا یا بر اســاس واگــذاری زمین 
99 ســاله یا بر اســاس قیمت تمام شده فروش 
اقســاطی اســت. به طور مثال کســانی که در 
بافتهــای فرســوده و ناکارآمد ملک شــخصی 
دارند و مــی خواهند بازســازی کنند، بســته 
 تشویقی شــهرداری در پروانه به آنها اختصاص

 می یابد. 
یک نوع دیگر در شهرهایی است که دولت امکان 
تامین زمیــن دارد که واگذاری 99 ســاله انجام 
 می شود و در حقیقت زمین رایگان به متقاضیان

 اختصاص می دهیم.
وی ادامه داد: عمده بحث روی فروش اقســاطی 

زمین است؛ یعنی ساختمان با قیمت تمام شده 
با سازنده توافق می شــود. با توجه به طول دوره 
ساخت که حدود دو سال ممکن است زمان ببرد، 
بخشــی از هزینه اجرا از طریق تسهیالت تامین 
می شود و بخشــی هم خود شــخص باید آورده 

واریز کند.
 درخصــوص قیمــت زمیــن، حداقــل دو 
ســال تنفس مــی دهیــم و بعــد بــه صورت 
اقســاطی از متقاضیــان دریافــت می کنیــم 
 که با یــک رقــم خیلی جزئــی، مالــک زمین

 می شوند.
وی قیمت واحدها را متناسب با شرایط هر پروژه 
دانست و گفت: ما برای متقاضیان قدرت انتخاب 
گذاشــته ایم. اوال احداث خانه ها بر اساس الگوی 
مصرف است اما به هر حال واحدهای متنوعی را 

بنا به سلیقه متقاضیان ارایه می کنیم. 
واحدها بر اساس قیمت تمام شــده بازار خواهد 
بود و دولت در این فرآیند نه تنها سودی نمی برد 
بلکه یارانه و زمین هم در اختیار می گذارد. فقط 
یک ســود جزئی به ســازندگان می رسد. هدف 
 نهایی دولت این اســت که مــردم صاحب خانه

 شوند.

نشانی سایت مسکن ملی اعالم شد

 ۳روز مهلت برای بارگذاری مدارک متقاضیان ۴ استان
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سکه 4 میلیون و 3 هزار تومان شد
قیمت سکه   روز  پنج شنبه  4میلیون و 3هزار تومان بود. همچنین  قیمت طال ۱۸ عیار نیز هر گرم 4۰۸۲۰۰ تومان بود.در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 3 

هزار تومان است. هم چنین مظنه تهران نیز با قیمت ۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان معامله می شود.آخرین قیمت هر قطعه نیم سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۷۸ هزار تومان، قیمت ربع سکه ۱ 
میلیون و ۲۷۹ هزار تومان است. قیمت سکه طرح قدیم نیز3 میلیون ۹۶۰ هزار تومان است.قیمت سکه گرمی نیز ۸4۹ هزار تومان است.

جالی خالی قانون حمایت از مصرف کننده
فرشید شکرخدایی، نایب رئیس انجمن ملی کیفیت

ضعف خدمات پس از فروش معموال در حوزه هایی مشاهده می شود که رقابت کامل نیست. وگرنه در بازار رقابتی یکی از مواردی که بسیار مورد توجه تولیدکنندگان است، افزایش سطح کیفیت خدمات پس از فروش و جلب رضایت مشتریان 
است. چرا که تولیدکننده در صدد حفظ بازار است. اما زمانی که بازار رقابتی نبوده و یا رقابت ناقص است و مشتری ناچار به انتخاب محصوالت عرضه شده است، خدمات پس از فروش از سوی تولیدکننده جدی گرفته نمی شود. موضوع دیگری 
که به ضعف خدمات پس از فروش دامن زده است، جای خالی قوانین حامی مصرف کننده است. به دلیل نبود این قوانین، تولیدکننده نگران مطالبه گری مصرف کننده نیست و ترسی بابت تولید کاالی بی کیفیت و مواخذه گری مصرف کننده 
بابت آن نخواهد داشت. چالش عمده کشور این است که هنوز قانون جامع و کاملی برای دفاع از حقوق مصرف کننده تدوین نشده است. برای مثال یک مصرف کننده برای پیگیری موضوع بی کیفیتی یک کاال و خسارت خود بابت آن، باید ماه 
ها در صف دادگاه منتظر بماند و نکته تاسف بار آن این است که بعد از مدت ها با فرض اینکه ادعای خود را ثابت کند، هزینه ضرر و زیان آن از سوی تولیدکننده به جیب دولت واریز می شود نه مصرف کننده. بنابراین در چنین شرایطی توقعی 

از افزایش سطح کیفیتی خدمات و حتی کیفیت محصوالت افزایش نخواهد یافت.

زمان  اخذ  مالیات  از سپرده نیست
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی

در حال حاضر دولت به افزایش پایه های مالیاتی و منابع مالیات نیاز دارد. اما نیاز دولت به منابع مالیاتی نباید با مکانیزمی تامین شود که در حال حاضر اجرای آن منطقی نیست. برای مثال اخذ مالیات از سپرده های بانکی در شرایط تورمی فعلی 
که نرخ واقعی سود۱۵ الی ۲۰ درصد است و با تورم باالی ۴۰ درصدی فاصله زیاد دارد، باعث کاهش منابع بانکی و فرار سپرده گذاران از بانک ها می شود. سود فعلی سپرده های بانکی نسبت به تورم منفی شده است. اخذ مالیات از سپرده های 
بانکی باید زمانی اجرا شود که بانک ها سود باال به  سپرده گذاران می دهند  و سپرده های بانکی منبع عمده خلق نقدینگی در کشور می شود. به عبارتی دولت باید از اهرم مالیاتی برای کنترل رفتارهای سودجویانه استفاده کند. اما در حال 
حاضر نه نرخ سود آنقدر باالست و نه شرایط اقتصاد مناسب است. در شرایط تورمی دولت باید در سیاست های مالی و مالیاتی خود تغییر ایجاد کند. بنابراین اگرچه اخذ مالیات از سپرده های بانکی اثرات مثبت دارد، اما حاال زمان اخذ آن نیست.

سرمقاله



3 اقتصاد
ایران
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با اختصاص یــک میلیارد دالر 
ارز دولتی به حوزه شیالت می 
بایست هر شــهروند ایرانی در 
سال حدود هفت کیلوگرم ماهی 
رایگان داشته باشد که نه تنها 
این اتفاق نیفتــاد بلکه در حال حاضر با گرانی بی ســابقه 
ماهی کسی قادر به خرید و مصرف آن نیست. این موضوع 
که قیمت ماهی اختالف ۱۵۰ درصدی از مزرعه تا بازار دارد 
بسیار تلخ بوده و بدین معناست که کمتر کسی می تواند از 

این کاال استفاده کند. 
در این رابطه مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات 
آبزیان گفت: قیمت کنونی محصوالت شــیالتی به سبب 
سیستم داللی و ســلف خری از مزرعه تا بازار ۱۵۰ درصد 
اختالف دارد. ارسالن قاسمی درباره آخرین وضعیت تولید 
محصوالت شیالتی اظهار کرد: اگرچه سازمان شیالت تولید 
محصوالت شیالتی را باالی یک میلیون تن اعالم می کند، 
اما بخش خصوصی معتقد است که تولید محصوالت شیالتی 
بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن نیســت. وی افزود: بنابر آمار 
سال گذشته، ۵۲۰ میلیون دالر از محل صادرات محصوالت 
شیالتی ارز وارد کشور شــد که امسال پیش بینی می شود 

ارزش صادراتی از این میزان کمتر نباشد. قاسمی مجموع 
ارزش واردات محصوالت شیالتی در سال گذشته را ۲۴۰ 
میلیون دالر اعالم کرد و گفت: با وجود ارزش باالی صادرات 
محصوالت شیالتی در برابر واردات می توان گفت که شیالت 
جزو معدود بخش های کشاورزی است که تراز تجاری آن 

مثبت است.
مدیرعامل اتحادیه تکثیــر، پرورش و صــادرات آبزیان با 
انتقاد از اختالف چند برابری قیمت محصوالت شیالتی از 

مزرعه تا ســفره بیان کرد: آمار ها نشان می دهد که قیمت 
محصوالت شیالتی به سبب سیستم داللی و سلف خری 
از مزرعه تا بازار۱۵۰ درصد اختالف دارد که ســود حاصل 
از این اختالف قیمت ارتباطی به تولیدکننــده ندارد. وی 
ادامه داد: همه ســاله در ۶ ماهه دوم ســال به سبب ازدیاد 
تقاضا و مصرف، قیمت ماهی با نوساناتی روبرو می شود، اما 
قیمت فعلی ماهی نسبت به ماه های اخیر افزایش چندانی 
نداشته اســت و حال باید منتظر ماند و دید که در ماه های 

آتی چه اتفاقی می افتد. قاســمی در پایان کمبود نظارت 
دســتگاه های متولی را عامل اصلی اختالف ۱۵۰ درصدی 
قیمت ماهی از مزرعه تا ســفره اعالم کرد و گفت: با وجود 
کاهش قیمت ماهی تن از کیلویی ۳۷ تــا ۳۸ هزار تومان 
به ۲۲ تا ۲۵ هزار تومــان، اما یک ریال هــم قیمت ماهی 
کنسرو تن برای مصرف کننده کاهش نیافته است که این 
 امر ناشی از ضعف دستگاه های متولی و سودجویی دالالن

 و عوامل واسطه است.

افزایش قیمت ماهی در راه است

اختالف ۱۵۰ درصدی قیمت ماهی از مزرعه تا بازار
قیمت ماهی كنسرو تن یک ریال هم كاهش نیافته است

فعالیت مخرب صیادان غیرمجاز در فروش ماهی به خارجی ها
یعقوب دوجی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های صیادان ایران

ماهی از آن دسته مواد غذایی است که در سبد مصرف خانوار باید وجود داشته باشد. متاسفانه ازسال گذشته تاکنون اتفاقاتی افتاده که موجب شده این کاال از سبد خرید خانوار خارج شود و کمتر کسی توانایی خرید آن را داشته باشد. گرانی ماهی به ضرر 
مصرف کننده و به دلیل وجود داللی ها و فعالیت واسطه هایی است که برای پر کردن جیب خود به میدان آمده اند و سود حاصل از آن به اندازه ای است که حاضر به ترک این میدان نیستند. گرانی ماهی در یک سال اخیر دالیل زیادی دارد. در سال های اخیر 

اتفاقاتی در کشور و منطقه افتاد و ما شاهد بازگشت تحریم ها بودیم. این اتفاق به نوسانات قیمتی در حوزه های مختلف دامن زد و بازار ماهی را نیز تحت تاثیر قرار داد.
تفاوت قیمتی که افزایش بی سابقه قیمت دالر به وجود آورد، باعث شد از کشور های همسایه برای تهیه اقالمی مانند ماهی، مرغ و گوشت به ایران بیایند. ما در دوره ای حتی شاهد صادرات چمدانی ماهی به کشور های همسایه بودیم. این اتفاق به ویژه در دو 
استان خوزستان و هرمزگان که ارتباط نزدیکی با کشور  های همسایه دارند، به وقوع پیوست. عراقی ها از مشتریان پر و پا قرص ماهی ایرانی بودند و این امر باعث شد که در دوره ای صادرات چمدانی ماهی و دیگر آبزیان اتفاق بیفتد، یعنی اینکه ما شاهد خرید 
ماهی صید شده توسط اتباع دیگر کشور ها و خروج آن از کشور بودیم که این نوع صادرات بر قیمت ماهی تاثیر گذاشت و برخی نوسانات قیمتی را رقم زد. البته با سرعت سختگیری هایی در مورد صادرات چمدانی ماهی اعمال شد که به تنظیم بازار انجامید.
 دلیل دیگر گرانی ماهی فعالیت مخرب سودجویان است که عمدتا از میان صیادان غیرمجاز هستند. آنها به صورت غیرمجاز اقدام به صید می کنند و محصول خود را برای فروش به آن طرف مرز ها می برند. فعالیت آنها به این صورت است که یا ماهی های

 صید شده را خودشان به کشور های همسایه می برند یا در داخل دریا صید خود را به خارجی ها می فروشند. این فعالیت مخرب نیز بر نوسانات قیمتی در بازار ماهی تاثیر می گذارد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: برنامه ما برهم 
زدن برجام نیست بلکه دنبال انجام چیزی هستیم 
که در شــان مردم ایران است.محمود واعظی در 
نشست شورای اداری شهرســتان های جنوبی 
استان بوشهر افزود: درگام چهارم کاهش تعهدات 
برجامی ایران که از امروز بــا گازدهی به ۱۰۴۴ 
سانترفیوژ درسایت فردو آغاز شد چین و روسیه 
به سمت ما حرکت کردند.وی ادامه داد: چین و 
روسیه اعالم کردند اینکه جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یک طرف برجــام تعهدات خود را یک 
جانبه انجام دهد اما طرف هــای دیگر به اجرای 

تعهدات خود بی توجه باشند، پذیرفتنی نیست.
واعظی اظهارداشت: اگرچه با اجرای گام چهارم 
کاهش تعهدات برجامی ایران، سران کشورهای 
اروپایی نگران شده اند و اعالم می کنند که کشور 
ما با این اقدام قصد خروج از برجــام را دارد، اما 
آنچه کــه امروز در ســایت فردو انجام شــده و 
گام های قبلی ایران بازگشت پذیر است و روشن 
اعالم کرده ایم که اگر کشورهای ۵+۱ به تعهدات 
۲۰۱۷ خود در برجام برگردنــد ما نیز این چهار 
گام را بر می گردانیم.رئیس دفتر رئیس جمهوری 
یادآورشــد: برجام توافقی است که بوجود آمد تا 
هم ایران و هم طرف مقابل از آن منتفع شوند اما 
برخی از طرف های مقابل با بد عهدی به تعهدات 
خود عمل نکردند و در مقابل نیز ایران گام های 
مختلفی برداشــت تا عزم خود را نشان دهد که 
مایل است برجام بماند و حفظ شود.وی گفت: در 
شرایطی که اکنون آمریکا تالش می کند که نشان 
دهد اقتصاد ایران فلج شده و کشور ما قادر به کار 
توسعه ای نیســت با هدایت مقام معظم رهبری، 
تالش مســئوالن و قوای ســه گانه و نهادهای 
مختلف بویژه دولت توانســتیم فشار حداکثری 
تحریم آمریکا را مدیریت کنیم.رئیس دفتر رئیس 
جمهوری بیان کرد: سال گذشته در این ایام فشار 
روی مردم و دولت زیاد شــده بود و مثلث جنگ 
تبلیغاتی، روانی و اقتصادی همزمان روی مردم 
اعمال می شد و بیشتر ذهن مردم مورد تعرض قرار 
می گرفت و یک روز صحبت از جنگ و روز دیگر 
بحث کمبود و قحطی می شد.واعظی ادامه داد: 

امروز با وجود تحریم های متعدد که در این چند 
ماه گذشته بر کشور تحمیل شده، هیچ اتفاقی در 
اقتصاد ایران رخ نــداده و ارز و بازار کاال نیز ثبات 
دارد.وی بیان کرد: امروز در شرایطی هستیم که 
با مقاومت ملت و اتکا بــه تولیدات و متخصصان 
داخلی کشور از فشارهای تحریمی آمریکا عبور 
کرده است و دشمنان نیز متوجه این روند شده اند.
واعظی یادآورشد: حرف های گذشته آمریکایی ها 
دیگر تکرار نمی شود و وزیرخارجه این کشور از 
۱۲ شرطی که برای مذاکره با ایران گذاشت یکی 
پس از دیگری عقب نشینی کرد و اکنون ما برای 
مذاکره شرط برداشتن تحریم می گذاریم که این 
قدرت نظام و ملت ایران را نشان می دهد.رئیس 
دفتر رئیس جمهوری گفت: هرچند این تحریم ها 
بر زندگی حقوق بگیران و طبقه متوسط و مناطق 
محروم ما اثر مستقیم داشت ولی مردم برای یک 
هدف بزرگتر که ایســتادگی در مقابل دشمن و 
بویژه آمریکا بود، مقاومت کردند.وی اضافه کرد: 
امروز شــرایط تغییر کرده و هدف گذاری آمریکا 
برای فشــار حداکثری به بن بست رسیده است 
و می دانند این تحریم ها هیــچ تاثیری ندارد، به 
همین دلیل باید همبستگی را بیشتر حفظ و به 
تولید داخل توجه ویــژه کنیم.واعظی ادامه داد: 
کلید برون رفت از مشکالت این است که بتوانیم 
در صنعت، کشاورزی و بخش های مختلف برای 
تولید محصول تالش کنیم و اگر می خواهیم بازار 
صادرات داشته باشیم باید با دنیا تعامل کنیم ولی 
به هر حال امید ما باید به داخل باشد.وی، حمایت 
از بخش خصوصــی، کاهش تصدی گری دولت، 
رابطه مسالمت آمیز با همه دوستان و همسایگان، 
تحقق طــرح ابتکاری رئیس جمهــوری ) صلح 
هرمز( و دنبال کردن سیاست برقراری دوستی با 
کشورهای حوزه خلیج فارس، آمادگی برای حل 
مشکالت منطقه در سایه صمیمیت و همکاری را 
از برنامه های دولــت دوازدهم عنوان کرد.رئیس 
دفتر رئیس جمهوری تاکید کرد: چه با تحریم و 
فشار حداکثری چه بدون تحریم و فشار از توسعه 
و آبادانی کشور دست بر نمی داریم که نمونه آن 

در استان بوشهر نمایان است.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در یک الیو اینستاگرامی شرکت و درباره 
انتقاداتی که این روزها به وی وارد است توضیحاتی 
ارائه کرد. اما در شرایطی که افکار عمومی در انتظار 
پاسخ های درخوری از سوی وزیر ارتباطات مطابق 
وعده وی در الیو اینستاگرام بود اما آنچه در عمل 
 پیش رفت صدای حامیان وزیــر ارتباطات را هم 
در آورد. جهرمــی در این الیو که ابتــدای آن به 
سخنرانی گذشــت با چرخش دوربین به سمت 
باجناق خــود عمال ادعــای مربوط به قــرار داد 
خواهرزنش با شرکت رایتل را تایید کرد. باجناق 
جهرمی ضمن تایید اصل قرارداد، آن را محصول 
شایستگی و توان شخصی خود و همسرش خواند 
و البته گفته مبلغ اعالم شده سود ناخالص بوده و 
قرار داد هم قبل از وزارت جهرمی و البته در دولت 
روحانی منعقد شده است. جهرمی در این الیو هیچ 
اشاره ای به کاسبی با خدمات ارزش افزوده و اخبار 
مربوط به قرارداد ماهی ۳۰ میلیون تومان یاشــار 

سلطانی با زیر مجموعه وزارت ارتباطات نکرد.
اما بر اساس اســنادی که وجود دارد، قراردادهای 
بیمه رایتــل با خواهــرزن وزیر در زمــان وزارت 
آذری جهرمــی هــم منعقد شــده اســت و در 
ســالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ ســه بــار تمدید شــده 
اســت. در حالی که وزیــر ارتباطــات در پخش 
زنده اینســتاگرامی به اظهــارات نماینده اصالح 
 طلــب قزویــن در خصــوص رانــت اقتصادی 
خواهر زن خود  پاسخ داد که اسناد نشان می دهد 

آذری جهرمی با مردم صداقت نداشته است.
او در الیو اینستاگرام اعالم می کند که در سال ۹۴ 
یعنی ســال انعقاد قرارداد بیمه ای شرکت رایتل 
 با خواهر همســرش وزیر نبوده و بــه عنوان عضو 
هیات مدیــره رایتل هم تنها ۴ ماه از ســال ۹۴ را 

عضویت داشته و عمال این قرارداد که عایدی زیادی 
برای خواهر زن او داشته ناشی از رانت نبوده است. 
این در حالی است که اسناد "دانا" نشان می دهد 
قراردادهای بیمه ای رایتل با خواهر زن وزیر فارغ 
از اینکه در چه سالی شروع شده، در سالهای ۹۶، 
۹۷ و ۹۸ یعنی در ســالهای وزارت آذری جهرمی 
هم منعقد شــده اســت.درخصوص ادعای دیگر 
آذری جهرمی که می گوید در سال ۹۴ یعنی سال 
انعقاد قرارداد با خواهر زنش، تنها ۴ ماه عضو هیات 
 مدیره رایتل بوده و بعد استعفا کرده هم سند نقض 
کننده ای وجود دارد. و آن فایل رزومه ای است که 
جواد جهرمی در روز گرفتن رای اعتماد به مجلس 
ارائه می کند. در این رزومه عضویت وی در هیات 
مدیره رایتل از سال ۹۳ تا ۹۵ عنوان شده... یعنی 
همان ســالهای عقد قراردادی که نماینده اصالح 
طلب قزوین آن را رانتی می داند.آذری جهرمی اما 
در پاسخ به این موضوع می گوید فایل رزومه غلط 
است و باید اصالح شود... او همچنین با انتشار سندی 
از یک روزنامه رسمی می گوید: این روزنامه رسمی 
مالک تاریخ عضویت من در هیــات مدیره رایتل 
است. غافل از اینکه آقای وزیر با تاریخ انتشار روزنامه 
رسمی دقت کرده نه متن ســندی که در روزنامه 
منتشر شــده چرا که روزنامه رسمی مورد استناد 
وزیر هم تاریخ عضویت او را سال ۹۳ اعالم می کند.

عضو شــورای ملی زعفران گفت: کشــاورزان مجبورند 
زعفران را ارزان بفروشند و دالالن سود اصلی را می برند.

علی حسینی با بیان اینکه اقدام سازمان تعاون روستایی 
برای خرید زعفران حداقل به ثبات قیمت این محصول در 
بازار کمک خواهد کرد و موجب تعادل بین تقاضا و عرضه 
زعفران می شود، اظهار کرد: با این اقدام دست دالالن که 
زعفران را به قیمت ارزان از کشاورزان می خرند و به قیمت 
نجومی می فروشند، کوتاه خواهد شد. وی ادامه داد: سازمان 
تعاون روســتایی در این موقعیت باید هم حافظ منافع 
صادرکنندگان و هم تولیدکنندگان باشد و این سازمان 
نباید به این امید زعفران را خریداری کند که قیمت ها را 
باال ببرد و سپس بفروشد، بلکه باید منصفانه عمل کند و 
این محصول را به همان قیمتی که از کشاورزان خریداری 

می کند، در اختیار صادرکنندگان قرار بدهد.

عضو شــورای ملی زعفران افــزود: بیــش از ۷۰ درصد 
زعفران کاران کشور سطح زیر کشــت آنها حداکثر یک 
هکتار است؛ بنابراین کسی که یک هکتار یا کمتر از این 
میزان سطح زیر کشــت دارد، معادل ۵ تا ۷ کیلو زعفران 
برای فروش دارد. فردی که به ســازمان تعاون روستایی 
مراجعه می کند و می گوید ۵۰ کیلو زعفران برای فروش 
دارد، کشاورز نیســت و باید این سازمان تمرکز خود را بر 

خرید این محصول از کشاورزان بگذارد.
وی معضل حال حاضر کشاورزان را ماندن گل های زعفران 
بر روی زمین دانست و خاطرنشان کرد: کشاورزان به دلیل 
ماندن گل های زعفران بر روی زمین مجبور می شوند که 
زعفران را به قیمت ارزان بفروشــند، سپس دالالن این 
محصول را در حاشیه شهرها پس از پاک کردن می خواهند 

به سازمان تعاون روستایی بفروشند.

صــادرات در حــوزه فناوری 
اطالعــات و ارتباطات نقش 
بســیار مهمــی در ارتقــای 
اقتصــادی کشــور دارد اما با 
وجود این هنــوز در صادرات 
پیشرفتی در حوزه آی سی تی دیده نشده است. یک کشور 
مانند هند حوزه آی ســی تی را برای درآمدزایی مستقیم 
تقویت می کنند و کشــور دیگری از این حوزه برای رونق 

سایر بخش ها و توسعه تولید و صادرات استفاده می کنند. 
در کشور ما باید از حوزه آی ســی تی هم به عنوان موتور 
اقتصاد و هم بخش اشتغال زایی اســتفاده شود که هنوز 
این اتفاق آن چنان که باید نیفتاده است. در حال حاضر 
۱۰۰ میلیون دالر ارزش صادرات نرم افزار کشور است اما 
موانع و مشکالت مربوط به گمرک  و سازمان امور مالیاتی 
نسبت به اخذ مالیات از صادرات نرم افزار مانع ارائه اسناد و 
مدارک است. صادرات یک میلیارد دالری نرم افزار دور از 
ذهن نیست اما باید زیرساخت های اقتصادی دیجیتال را 
فراهم کرد و به فعاالن اقتصاد دیجیتال کمک کرد تا نقش 
مؤثر خودشان را در رشد و توسعه این بخش ایفا کنند.در 

چند سال گذشته، در حالی که فاوا در ایران کانون توجه 
پژوهشگران و سیاست گذاران بوده و صادرات آن اثر مثبت 
و معناداری بر رشــد اقتصادی در ایران داشته است، اما 
هنوز این پرسش مطرح است که مشکالت صادرات فاوا 
در ایران چرا هنوز بعد از چند دهه حل نشده باقی مانده 
است؟به نظر می رســد کماکان در نرخ گذاری کاالهای 
حوزه فاوا، اظهارنامه های صادراتی این حوزه و همچنین در 
زمینه معافیت های مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده شاهد 
مشکالت هستیم. مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات 
بازرگانی اتاق بازرگانی، در این باره می گوید: با وجود اینکه 
حوزه فاوا یکی از ۱۹ کمیسیون اتاق بازرگانی تحت عنوان 

کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت می کند، 
ولی مرور فعالیت های سه دهه اخیر در حوزه فاوا مشخص 
می کند که مسایل و راهکارها به خاطر موازی کاری متولیان 
تغییری نکرده اســت. فعاالن صنعت فنــاروی اطالعات 
نیز این کم کاری ها را متوجه ســازمان تجارت دانسته و 
اظهار داشــته اند که در حوزه صادرات فاوا از سال ۱۳۸۷ 
کوچک ترین قدمی در زمینه توسعه صادرات فاوا که متولی 
آن سازمان توسعه تجارت اســت، برداشته نشده است. 
این امکان وجود ندارد که با بسته حمایتی یا مشوق های 
صادراتی که اوایل دهه ۸۰ تدوین شده از صادرات حوزه 

نرم افزار حمایت کرد.

كم كاری در حوزه آی سی تی به عنوان موتور اقتصاد و بخش اشتغال زا ادامه دارد

فرصت سوزی در صادرات »فاوا«

فناور ی های نوین از طریق کشورهای واسط وارد می شوند
محمدرضا طالیی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 

استفاده از ظرفیت های فناوری اطالعات و ارتباطات نقش بسیار مهمی در ارزآوری و اشتغالزایی که امروز دودغدغه بزرگ دولت است خواهد داشت. اگر دولت فعالیت در این حوزه را تسهیل نکرده و به ایجاد شغل کمک 
نکند، سرمایه سنگینی که برای تربیت نیروی انسانی در این بخش هزینه شده از کشور خارج  می شود. امروز باید به ظرفیت های این بخش توجه بیشتری شود و باید با حمایت از این صنعت تالش برای تحقق تولید داخلی 
را در این بخش آغاز کنیم. در کشورهای توسعه یافته امروز صادرات در صنعت آی سی تی حرف اول را می زند و درآمدزایی از این بخش موجب ارتقای اقتصاد کشورها شده است. نیروی انسانی و ظرفیت های بسیار خوبی 

در کشور در صنعت آی سی تی وجود دارد که با بهره گیری از آنها می توان این صنعت را به جلو راند.
 بسیاری از مشکالت اقتصادی با استفاده از ظرفیت های صنعت فناوری  اطالعات و ارتباطات قابل حل است بنابراین باید چشــم اندازهای این صنعت را ترسیم و با نقشه راه درست اقدامات الزم را انجام دهیم. صادرات 
راه حل توسعه آی سی تی در ایران است که آن هم تحقق تولید داخلی را می طلبد. سال های طوالنی است که برای وارد کردن تجهیزات در حوزه فناوری و اطالعات مورد تحریم هستیم و فناور ی های نوین از طریق کشورهای 
واسط وارد می شوند. بنابراین باید برای تحقق تولید داخلی زیرساخت هایی فراهم شود تا واردات این تجهیزات به کشور کاهش پیدا کند. هرچند در حوزه صادرات فناوری اطالعات بسیاری از شرکت ها نمی دانند صادرات 

را با چه نرخی باید انجام دهند که ضررآفرین نباشد. ناهماهنگی به وجود آمده ارزی، حوزه فناوری اطالعات را بیش از سایر حوزه ها تحت تاثیر قرار داده است.
از طرفی دیگر شرکت های خارجی زیادی در کشور در زمینه آی سی تی فعالیت دارند که عمده نیروی انسانی آنها را ظرفیت های انسانی داخلی تشکیل می دهند و نیروی توانای این صنعت در خدمت ارزآوری برای 
کشورهای خارجی دارای نمایندگی و شرکت در کشور هستند. باید این ظرفیت ها برای تولید در کشور در این صنعت بکار گرفته شوند و باید شرایط اشتغال آنها برای شرکت های داخلی فراهم شود که این مهم در کشور 
چندان جدی گرفته نشده است. الزم است اشاره شود که فعالیت این شرکت ها شامل تولید اپ ها، انیمیشن ها، بازی های رایانه ای و نرم افزارهای تحت سفارش مشتری و خدماتی چون طراحی سایت، دیجیتال مارکتینگ 

و خدمات دیگری که مورد نیاز سایر کشورهاست،  می شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

برخالف ادعای وزیر ارتباطات

قراردادهای بیمه رایتل با خواهر زن وزیر در زمان آذری جهرمی هم منعقد شده است

واعظی: 

برنامه ایران برهم زدن برجام نیست

 زعفران کاران  مجبور به ارزان فروشی هستند 
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب۱۳90/09/20 ،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم 

صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در کورکورسر سفلی پالک اصلی ۴ بخش ۱

۳0۴۸ فرعی شــهین رمضانی و لطف اله خزایی پول نســبت به حصه هر کدام مشاعا 
و بالســویه به میزان سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مساحت 2۵2.۶9 متر مربع خریداری بدون واسطه از عباداهلل باران چشمه مالک رسمی.

۳۱۵۵ فرعی کورش خواجوند الشکی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 22۱.۸9 متر مربع خریداری بدون واسطه از وحید کیا کجوری مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در بهارسرا پالک اصلی ۷ بخش ۱
۳۵۶ فرعی شاهپور وجدانی کناری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت ۴۳۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از محترم بهرامی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کردیکال پالک اصلی ۱۶ بخش ۱

۴۵ فرعی علی اصغر رمضانی کرد کال نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۵۳۷.۵۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از سید حسن حسینی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در شکریکال پالک اصلی ۱۸ بخش ۱
۱۶۶0 فرعی سید یوسف رضوی پور و فاطمه کوچ پیده نسبت به حصه هر کدام مشاعا و 
بالسویه به میزان سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

290 متر مربع خریداری بدون واسطه از ابوالحسن شریفی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در نیرنگ پالک اصلی ۲۱ بخش ۱

9۳0 فرعــی عبــاس شــعیبی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا 
بنــای احداثــی قســمتی از پــالک 22۶ فرعــی از 2۱ اصلــی بــه مســاحت 
 ۵۱2.۴2 متــر مربــع خریــداری بــدون واســطه از انتقال رســمی مالک رســمی.
9۳۱ فرعــی احســان مرســلی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا 
بنــای احداثــی قســمتی از پــالک22۶ فرعــی از 2۱ اصلــی بــه مســاحت 
 ۱0۳0.۳۵ متــر مربــع خریداری بــدون واســطه از انتقال رســمی مالک رســمی.

9۳2 فرعی مریم اسحق نیموری نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
قسمتی از پالک 22۶ فرعی از 2۱ اصلی به مساحت ۵۵9.۷۸ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از انتقال رسمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در لشکنار پالک اصلی ا ییالقی بخش ۱

9 فرعی سیده ربابه حسینی نوریان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 2۸۶.۷۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از خلیل حسن پور مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در مرتع خشکرود غربی پالک اصلی ۳ بخش ۲
۱۷۳ فرعی مهتاج عطائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۳02.۸9 متر مربع خریداری بدون واسطه از الیاس اسحق نیموری مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در بند پی پالک اصلی ۴ بخش ۲

۱۴۴2 فرعی سوسن اخوان ثالث نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
 به مساحت 2۶۴.02 متر مربع خریداری بدون واســطه از محمد ریاحی مالک رسمی.
۱۴۴۳ فرعی علی رضا خواجه خباز نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مساحت ۴۱0.۴۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از رمضان محسنی بند پی مالک رسمی.
۱۴۴۴ فرعی عباس افشار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 ۴02.۸0 متر مربع خریداری بدون واســطه از فرنوش شــیر محمدی مالک رســمی.
۱۴۴۵ فرعی ایران سیاه منصوری و مریم منصوری پور نسبت به حصه هر کدام مشاعا و 
بالسویه به میزان سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

 ۱9۷.0۱ متر مربع خریداری بدون واســطه از نجی اله پالوج و شــریک مالک رســمی.
ششــدانگ  بــه  نســبت  کوچمثقالــی  رحمتــی  فاطمــه  فرعــی   ۱۴۴۶
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 2۷0.9۳ متــر مربــع 
مالــک رســمی. اویلــی  قمــی  منصــور  از  واســطه  بــدون   خریــداری 

۱۴۴۷ فرعی علی دیمر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۵۶.۵۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از یاسر اسحقی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در امیر رود پالک اصلی ۲۶ بخش ۲
۷۳۴ فرعی مهدی خجیر انگاسی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مساحت ۱۸۸.2۴ متر مربع خریداری بدون واسطه از فرییرز پورزین العابدین مالک رسمی.
۷۳۷ فرعی فریدون شــهرامی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
 به مســاحت 2۱۳ متر مربع خریداری بدون واســطه از ســعید معنوی مالک رسمی.
۷۳۸ فرعی صدیقه رجب پور چنجه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مساحت ۵۱۴.0۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از ورثه هوشنگ ساجدی مالک رسمی.
۷۳9 فرعی مجید شــفیق نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنــای احداثی به 
 مساحت ۴22.۶۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از رجب بهرام و شرکا مالک رسمی.
۷۴0 فرعی علی عمران مراد پور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مساحت ۸۷۷.۷0 متر مربع خریداری بدون واســطه از حاتمعلی خزایی مالک رسمی.
۷۴۱ فرعی مینا ساســانی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنــای احداثی به 
 مساحت ۳۱2.۶۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از ســیروس متاجی مالک رسمی.
۷۴2 فرعی مجتبی برازنده طهرانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مساحت ۸2۱.2۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از حاج الیاس اسحاقی مالک رسمی.

۷۴۳ فرعی محمد متاجی امیر رود نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مساحت ۱0۴۷.0۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد نبی متاجی مالک رسمی.
۷۴۴ فرعی مسعود پور زین العابدین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
 به مســاحت ۳29 متر مربع خریداری بدون واســطه از فاطمه نیک نژاد مالک رسمی.
۷۴۵ فرعی خسرو قاسمعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۳۳0 متر مربع خریداری بدون واسطه از مسعود پور زین العابدین مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در لتینگان پالک اصلی ۲۸ بخش ۲

9۳۱ فرعــی محمــد علــی مختــاری حســن ابــاد نســبت بــه ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 20۳.۷۴ متــر 
 مربــع خریــداری بــدون واســطه از علیرضــا خزایــی مالــک رســمی.

9۳۳ فرعی محمد رضا صالح زاده نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
 به مســاحت ۳00 متر مربع خریداری بدون واسطه از علیرضا شــیروانی مالک رسمی.

9۳۴ فرعی حسن مطلبی و محمد حسین مطلبی نسبت به حصه هر کدام مشاعا و بالسویه 
به میزان سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱99.۵۳ 

متر مربع خریداری بدون واسطه از علی قیصری فیروز مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در شمع جاران پالک اصلی ۳۰ بخش ۲

۱0۷۵ فرعی پروین درویش و مهر علی بحری نسبت به حصه هر کدام مشاعا و بالسویه به 
میزان سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱9۸.۴۵ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از تقی پورزال مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در درزیکال پالک اصلی ۳۱ بخش ۲

۳۶۱ فرعی مصطفی رســولی پور نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
 به مساحت ۴۴2 متر مربع خریداری بدون واسطه از شــهربانو کوچ پیده مالک رسمی.

۳۶۳ فرعی محمود عباسقلی نیاورانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۱۱۵9.۶0 متر مربع خریداری بدون واسطه از عبدالعظیم ازادیان مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در علی اباد میر پالک اصلی ۳۳ بخش ۲
2۴۵0 فرعی روح اله مشایخ سنگ تجن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
 به مساحت 2۶۶.۶۳ متر مربع خریداری بدون واسطه از مسلم ثمر قندی مالک رسمی.
2۴۵۱ فرعی امید عینی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۵۱2.۱0 متر مربع خریداری بدون واسطه از طاهره جعفری مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در ابندانک پالک اصلی ۳۵ بخش ۲

2۱۸ فرعی شهال اسمعیلی کاکرودی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۵22.۵0 متر مربع خریداری بدون واسطه از نرگس متاجی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در اسب سمده پالک اصلی ۳۷ بخش ۲
۱۴۳ فرعی نیما میرزا خانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

2۱۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از بیتا مظفری مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در خیرودکنار پالک اصلی ۳۸ بخش ۲

۷۴۶ فرعی مرتضی شــیخ کاظمی کجور نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
 احداثی به مساحت ۱00 متر مربع خریداری بدون واسطه از کامبیز نوری مالک رسمی.
۷۴۸ فرعی ثریا پور عابدین سردرودی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 9۳۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از قدیر مراد پور مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در مزرعه شوفسکاج پالک اصلی ۳۹ بخش ۲

۶0 فرعی مجید کریمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱۳9.۳۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد رضا کریمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در مارگیرده پالک اصلی ۴۰ بخش ۲

۳۵9 فرعی جعفرشیخ عباسی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱۸9 متر مربع خریداری بدون واسطه از رجب ابراهیمی گت کش مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در بلرماب پالک اصلی ۱۰۷ بخش ۲
۱۸۳ فرعی معصوم میرزاد اصل شربیانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۴۴۶.20 متر مربع خریداری بدون واسطه از سید محسن کوشک مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در مرته دودارک پالک اصلی ۱ بخش ۳
۱۴90 فرعی میثم رضائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۷۴9.۷2 متر مربع خریداری بدون واسطه از محمود رضائی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در اندرور پالک اصلی ۲ بخش ۳

۸92 فرعی فاطمه رکنی یزدی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مساحت ۳۳۱.2۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از سید هادی حسینی مالک رسمی.

۸9۳ فرعی فاطمه لطیفی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنــای احداثی به 
 مســاحت ۵۶۱.۴9 متر مربع خریــداری بدون واســطه از زهرا قاضی مالک رســمی.
۸9۴ فرعی مهدی حقی نســبت به ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی به 
 مســاحت 2۱9.۶0 متر مربع خریداری بدون واسطه از ســعید خواجوی مالک رسمی.

۸9۵ فرعی سامان قزوینی اندرور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مســاحت 2۴۷.۴۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از نورمحمد رویانیان مالک رسمی.
۸9۶ فرعی ستاره علی زاده شلمانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت ۱۵0.۸۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از معصومه اباش مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در حمزده علیا پالک اصلی ۷ بخش ۳

2۵۴ فرعی مجتبی خلیلیان نجف ابادی و سید مسیح ایتی نسبت به حصه هر کدام مشاعا 
و بالسویه به میزان سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 29۱.۱0 متر مربع خریداری بدون واسطه از حمید میر جهانگیری و شرکا مالک رسمی.
2۵۵ فرعی تقی علی زاده کاشانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 2۵۸.۸0 متر مربع خریداری بدون واسطه از منوچهر بالی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در حوض کتی پالک اصلی ۱۱ بخش ۳

۴99 فرعی ولی اهلل باله مقدس نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱2۷۳.۵۴ متر مربع خریداری بدون واسطه از سهم االرث مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در دزدک پالک اصلی ۱۴ بخش ۳
۷2۱ فرعی عزت اله باز گیر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۷۵۳.۷9 متر مربع خریداری بدون واسطه از حسین ملکی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کهنه سرا پالک اصلی ۱۵ بخش ۳

۴۳0 فرعی حسین کوشکی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۳0 متر مربع خریداری بدون واسطه از محمود کرمانیان مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در پیکال پالک اصلی ۲ بخش ۴
۳۸2 فرعی طاهره رحیم دل قادر و زهرا رحیم دل قادر نسبت به حصه هر کدام به ترتیب ۴ 
دانگ مشاع و 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۷9.۱۶ 

متر مربع خریداری بدون واسطه از حسن عزیمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در علی اباد عسگر خان پالک اصلی ۱۸ بخش ۴

۵۴۳ فرعی مسعود امیری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۴۸۷.90 متر مربع خریداری بدون واسطه از عظیم خزایی علی اباد مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در توسکاتک پالک اصلی ۱۹ بخش ۴
۷2۱ فرعی مریم و امیر رضا و امیر علی و مرجان شــهرت همگی عسگر اوالدی ومحمد 
حسن شمس فرد نسبت به حصه هر کدام به ترتیب ۷۵ صدم دانگ مشاع و یک و نیم دانگ 
مشاع و ۱.۵ دانگ مشاع و ۷۵ صدم دانگ مشاع و ۱.۵ دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 200۶.20 متر مربع خریداری بدون واسطه از محمود 

میرابوالفتحی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کنسکاج پالک اصلی ۲۳ بخش ۴

۱۶0 فرعی حیدر امینی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۷۷۱.۳۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از غالمحسین درزی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در فراشکالی سفلی پالک اصلی ۶ بخش ۵
292 فرعی مهدی خواجه صالحانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت ۶۵0.2۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از رضا خواجه صالحانی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کدیر پالک اصلی ۱۵ ییالقی بخش ۵

۱۳2 فرعی عمران خاک پور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
9۳9 متر مربع خریداری بدون واسطه از فریدون رحیمیو شریک مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در وازوار پالک اصلی ۲۲ بخش ۵
۳۴۷ فرعی بهالدین فوالدی رزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 20۸.۴۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از نادر کاویان پور مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در عزیز اباد پالک اصلی ۳۰ بخش ۵

۴۳۳ فرعی شاداب میر فخرائی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۵2۸.۵2 متر مربع خریداری بدون واسطه از غفار ترخان پور مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در ونوش پالک اصلی ۵۸ بخش ۶
۶09 فرعی فرزانه شادابی و ســید حمید رضا زنار ساغر نسبت به حصه هر کدام مشاعا و 
بالسویه به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۴۵۴.22 متر مربع خریداری بدون واسطه از حبیب نائیج ونوش مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در نارنج بن پالک اصلی ۶۰ بخش ۶

۸۱0 فرعی رکن الدین درویش نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی قسمتی 
از پالک ۴ فرعی از ۶0 اصلی به مساحت ۱۸۴۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از منابع 

طبیعی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در ملکار پالک اصلی ۳ بخش ۱۰

۵0۵ فرعی سید حجت هاشمی تبار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۶۳۵.۵0 متر مربع خریداری بدون واسطه از استشهادیه محلی مالک رسمی.

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد کــه در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت. بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
 ســابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر

 می نماید. م الف 9۸/۱۷0/۱0۳۱۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۸/0۸/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۸/09/2

فرامرز کلبادی نژاد
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
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كسي كه بخواهد تمام كارها را خودش انجام دهد يا تمام افتخارات موفقيت 
را براي خودش داشته باشد، هرگز به يك مدير بزرگ تبديل نمي شود.

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

اختصاص ردیف بودجه به شركت های دانش بنیان
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به برنامه های مجلس درباره 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان گفت: یکی از کارهای خوبی که در دو سال اخیر 
در مجلس اتفاق افتاده ، اختصاص ردیف بودجــه و تخصیص صددرصدی اعتبارات 
برای شرکت های دانش بنیان است. معصومه آقاپور روز چهارشنبه در حاشیه بازدید 
از نمایشگاه رینوتکس در گفتگو با خبرنگاران افزود: باید بدانیم که در جنگ اقتصادی 
منابع در دسترس مان محدود اســت و از بخش های خصوصی و گروه های مردم نهاد 
می خواهیم که در این حوزه حامی جوانان باشند. وی با بیان اینکه دولت می تواند گام 
اولیه را برای شــروع یک رویداد بردارد، گفت: برای ادامه مسیر نیازمند حمایت تمام 
ارگان ها و جامعه هستیم. آقاپور در رابطه با مشکالت شرکت های دانش بنیان عنوان کرد: 
فقط یک سوم از مشکالت شرکت های دانش بنیان مربوط به مسائل مالی است و مابقی 
آنها شامل بوروکراسی اداری و عدم باور و اعتقاد به این شرکت ها را شامل می شود. وی با 
بیان اینکه یکی از سالح های ارزشمند در جنگ اقتصادی، توجه به پتانسیل اندیشمندان 
است، گفت: یکی از مهم ترین سالح های ما که هم اکنون در حال تجربه جنگ اقتصادی 
نابرابر هستیم، استفاده از پتانسیل ایده های جوانان است. آقاپور ادامه داد: تولید ثروتی 
که می توان از طریق توسعه ایده ها و پردازش خالقیت ها در این نمایشگاه ایجاد کرد، 
با هیچ چیزی برابری نمی کند. وی اظهار داشت: اگر این پتانسیل ها را نادیده نگیریم، 
می توان به دنیا اثبات کرد که ایران و ایرانی می تواند در مقابل سختی ها مقاومت کند و 
رتبه خود را در حوزه تکنولوژی، نوآوری و مزیت های نسبی در جهان ارتقا دهد. نماینده 
مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه امید است با همت مسئوالن 
بتوانیم رینوتکس را تبدیل به برند بین المللی کنیم، اظهار کرد: تبریز شهر اولین هاست و 
این عنوان را در برگزاری نمایشگاه رینوتکس که برای اولین بار در کشور برگزار شد، ثابت 
کرده است. وی درباره تاثیر برگزاری رینوتکس اظهار داشت: این نمایشگاه فرصت هایی 
را برای صاحبان صنعت، جوانان و شرکت های دانش بنیان فراهم می کند و از طرفی 

خالقیت ها و ایده ها در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود.

ستاری مطرح کرد
 ارائه گزارش منظم نحوه اجرای سند جامع روابط 

علمی بین المللی به شورایعالی انقالب فرهنگی
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره روند پیشبرد سند جامع روابط علمی 
بین المللی جمهوری اسالمی ایران گفت: این سند طبق برنامه در حال اجراست و 
گزارش منظمی از نحوه اجرای سند به شورایعالی انقالب فرهنگی ارائه می شود. به 
گزارش فارس، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره روند 
پیشبرد ســند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسالمی ایران گفت: این 
سند در شورایعالی انقالب فرهنگی تصویب شده و در حال اجراست. وی افزود: با 
توجه به اهمیت اجرای این سند برای کشور، گزارش روند اجرای سند را به صورت 
مداوم و منظم به شورایعالی انقالب فرهنگی ارائه می کنیم. سند جامع روابط علمی 
بین المللی جمهوری اسالمی ایران مشتمل بر یک مقدمه، ۵ ماده و 2 تبصره از سوی 
شورایعالی انقالب فرهنگی تصویب و برای اجرا ابالغ شده است و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری نیز موظف است گزارش منظم روند اجرایی شدن سند 

را به شورا ارائه دهد.
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اهمیت کســب وکارهای نوپا در 
اشتغال زایی و صادرات غیرنفتی 
بر هیچ کسی پوشیده نیست. هر 
روز نهادی سر بر می آورد و شعار 
حمایت از این کســب وکارها را 
ســر می دهد؛ در حالی که از حرف تا عمل آنها فرسنگ ها راه 
اســت. مجوزهای دولتی و برخی فرایندهای دست وپاگیر به 
عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های متقاضیان راه اندازی این 
نوع کسب وکارها حقیقتی است که در کشــور وجود دارد. در 
گزارش 20۱۸ شاخص جهانی سهولت کسب وکار، رتبه کشور 
ما ۱2۴ در میان ۱۸۶ کشــور است. این مســاله مخصوصا در 
کسب وکارهای نوپا محسوس تر است؛ چراکه موضوع فعالیت 
خیلی از این کسب وکارها بین وزارتخانه ای است. بنابراین برای 
متقاضیان سردرگمی ایجاد کرده است و در بخش دولتی بعضا با 
بسیاری از این فعالیت های نو آشنا نیستند و به جای حل مساله، 
تصمیم می گیرند صورت مساله را پاک کنند. از طرفی سرعت 
دستگاه های اجرایی برای درک و آشنایی با کسب وکارهای نوپا از 
رشد این کسب وکارها در کشور کندتر است و این یعنی وقتی یک 
مساله به بحران تبدیل شد، می خواهیم برای آن تصمیم بگیریم 
و همیشه در بحران ها بازهم این کسب وکارهای نوپا بوده اند که 
قربانی شده اند. جالب اینجاست که از طرفی در بسیاری از موارد 

ما اصال نیازی به الزام به دریافت مجوزهــای گوناگون نداریم 
و فقط کافی است ضوابط و شــرایط و حدود را مشخص و بعد 
نظارت را تقویت کنیم تا با قوانین بازدارنده مانع از ایجاد مسائل 
پیرامونی آن شــویم؛ اما گاهی همین قوانین دست اندازهایی 
را در مسیر کســب وکارهای نوپا قرار می دهند که خود نیاز به 
اصالح دارند. پس باید باز نقطه را گذاشت و به سر خط رفت و 
نوشت: »هم اکنون وقت تسهیل قوانین است.« در حال حاضر 
طرح تسهیل فعالیت کســب وکارهای نوپا توسط فراکسیون 
زیست بوم فناوری و نوآوری مجلس در دســت تهیه است. از 
مجلس خبر رسیده که رئیس این فراکسیون با تایید این خبر 

گفت: این طرح تا 2 هفته دیگر با جمع آوری نظرات بخش های 
درگیر با این موضوع تهیه خواهد شد. فاطمه حسینی در مورد 
این طرح و مراحل تهیه آن گفت: »فراکسیون زیست بوم فناوری 
و نوآوری مجلس جلسه ای را به منظور تهیه طرحی برای فعالیت 
کسب وکارهای نوپا در مرکز پژوهش های مجلس برگزار کرد. 
در این جلسه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت 
فناوری و اطالعات و ارتباطات، مرکــز پژوهش های مجلس، 
دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس و دفتر فناوری مرکز 
پژوهش ها حضور داشتند. در آن جلسه  تکالیفی برای هر کدام 
از دستگاه ها تعیین و به آنان محول شد. همچنین زمانی را نیز 

به منظور ارائه تکالیف شان به فراکسیون تعیین کردیم یعنی 
۱۴ آبان ماه این زمان به پایان رسید و دستگاه ها باید گزارش ها 
وموارد محول شده به آنان را به ما ارائه دهند. از همین رو تا 2 هفته 
آینده با جمع آوری نظرات و گزارش ها طرحی جامع و کامل در 
زمینه فعالیت کسب وکارهای نوپا تهیه و تدوین می شود.« او 
در خصوص هدف تهیه این طرح، گفت: »این طرح قرار است 
برای حمایت و تسهیل فعالیت استارت آپ ها تهیه شود. طیف 
وســیعی از چالش ها برای فعالیت این نوع کسب وکارها وجود 
دارد که همه آنها را نمی توان در یک طرح گنجاند. اما ســعی 
می کنیم به برخی از آن چالش ها بپردازیم. هدف ما این است تا 
این طرح زمینه ای برای رشد استارت آپ ها فراهم کند.« براساس 
گفته های حسینی هنوز بر سر مواد این طرح مناقشه وجود دارد 
و در جلسات گوناگون با حضور دستگاه های ذی ربط در مورد آنها 
بحث می شود تا به جمع بندی مشخص برسند. حسینی در مورد 
اینکه آیا در جلسات شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها هم 
حضور داشتند، گفت: »در جلسه ای که برای تهیه طرح تشکیل 
داده بودیم، اســتارت آپ ها حضور نداشتند. آن جلسه، جلسه 
کارشناســی بود. وقتی طرح کامل و پخته تر شــد از نظرهای 
استارت آپ ها نیز بهره مند می شویم. تا زمان اعالم وصول طرح 
در مجلس فرصت برای تکمیل و اعمال نظرات همه ذی نفعان 
وجود دارد.« به این نکته توجه کنید که پیش از این هم ما از این 
طرح ها کم نداشته ایم. پس چرا هیچ کدام راه به جایی نمی برند؟ 
بر آن شدیم تا پاسخ این سوال را در گفتگو با یک کارشناس بیابیم. 

گفتگوی »کسب وکار« را در ادامه خواهید خواند.

با طرح های شتاب زده فعالیت كسب وكارهای نوپا تسهیل نخواهد شد

نا كارآمدی  طرح های  حمایت   از  استارت آپ ها
طرح تسهیل فعالیت استارت آپ ها در مجلس ؛ درست یا غلط؟

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

شتاب زد گی  در حمایت  از  استارت آپ ها
شهاب جوانمردي، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران

طرح های شتاب زده مانند طرح تسهیل فعالیت کسب وکارهای نوین که توسط فراکسیون زیست بوم فناوری و نوآوری مجلس در دست تهیه است، دردی از این کسب وکارها دوا نخواهد کرد. یا باید موضوعی به صورت اساسی در اسناد باالدستی 
کشور که فرایند تدوین منظمی طی کرده است مطرح شود، مثال فرض کنید در مصوبه شورایعالی انقالب فرهنگی مطرح شود و یا از سمت سران قوا باشد یا در قوانین مالیاتی کشور یا در قوانین بودجه ای کشور جانمایی شود. هر طرحی جز 
این هیچ کارآمدی ای نخواهد داشت. نتیجه چندین جلسه با تشکل ها و شرکت های مختلف و پرسیدن مسائل آنها هیچ گاه منجر به یک برنامه موثر برای پیشبرد کسب و کار آنها نمی شود. پیشنهاد من این است که نمایندگان محترم مجلس 
به جای این کار، وقت و انرژی خود را روی قانون تجارت بگذارند و هر چیز را که می خواهند اعمال و اصالح کنند باید ابتدا به سراغ اصالح قانون تجارت بروند. اگر یک قانون تجارت خوب و جامع داشته باشیم همه این موارد را پوشش می دهد 
و به همین دلیل به این کار اعتقادی ندارم. ما نمی توانیم قوانین متعارض داشته باشیم. برای تسهیل فعالیت این کسب و کارها باید قانون تجارت را درست و اصالح کنند و هر بندی الزم است در قانون تجارت بیاورند. یا قانون مالیات ها را به 
درستی تعبیر کنند. ما از یک طرف می خواهیم روی تسهیل گری کار کنیم، از آن طرف چند قانون دیگر می گذاریم که اینها هر کدام یک سد و مانع جدیدی ایجاد می کند. بنابراین باید ترجیح بدهیم که یک کار انجام شود و آن کار خوب 
انجام شود به جای اینکه مداوم قانون های زیاد و متعارض و متناقض داشته باشیم. در قانون تجارت خیلی از الزامات کسب و کارهای نوین دیده نشده است. مثال در بحث ورشکستگی، فعالیت های کسب و کاری قبل از تاسیس شرکت موانعی 

برای این کسب و کارها وجود دارد و به همین دلیل این اکوسیستم نمی تواند در کشور ما شکل بگیرد. مثال یک وزارتخانه طرح »نوآفرین« را مطرح می کند؛ ولی واقعیت این است که به طور جدی بقیه ارکان از این طرح حمایت نمی کنند. 
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