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تعداد الیکهای اینستاگرام از هفته آینده در ایاالت متحده مخفی میشود
و نیوزلند آزموده است .کاربران اینستاگرام هنوز هم
میتوانند تعداد الیکها و بازدیدهای ویدئویی را که
زیر پستهای آنهاست ،ببینند ،اما عموم مردم قادر
به دیدن این تعداد نیستند .گسترش این آزمایش به
ایاالت متحده نشانگر این است که اینستاگرام شاهد
نتایج امیدوارکننده از پنهان کردن الیکها بوده است.
مطالعات ،اســتفاده از رســانههای اجتماعــی را با
افزایش افسردگی و اضطراب پیوند دادهاند و اکنون
شــرکتهای فناوری در حــال فکر کــردن درباره
ویژگیهایی هستند که میتواند به سالمت روان فرد
آسیب برساند .اغلب کاربران اینستاگرام که بخشی از
آزمایش در کشورهایی مانند کانادا و استرالیا بودند در
ماه اوت گفتند که فکر میکنند این اقدام میتواند به
بهبود سالمت روان آنها کمک کند زیرا آنها اغلب تعداد
کامنتهای خود را با سایر کاربران مقایسه میکنند.

با وجود این نگرانیهایی وجود دارد که پنهان کردن
الیک ها میتواند روی پنهان کــردن کامنتها نیز
موثر باشــد .اما مدیرعامل اینستاگرام گفت« :ما هر
راهکاری را که برای سالمتی افراد مفید باشد امتحان
میکنیم حتی اگر به تجارت ما آســیب برساند .زیرا
معتقدیم تالشهای ما در درازمدت باید مفید باشد.
اینستاگرام نمیداند پنهان کردن الیک باعث بهبود
رفاه کاربران بهویژه نوجوانان خواهد شد یا خیر ،اما
این شرکت میخواهد اضطراب و مقایسه اجتماعی
را کاهش دهد».
سایر شبکههای اجتماعی نیز به فکر راههای بهبود
بهزیستی بودهاند .فیسبوک در زمینه آزمایش پنهان
کردن الیکها اقدام کرده است .توئیتر در حال بررسی
این موضوع است که آیا الیکها و بازتوئیت مجدد را
برای تسهیل مکالمات تغییر دهد یا خیر.

رمز دوم يكبار مصرف باالخره اجباري شد

به گفته رئيسكل بانك مركزي اتصال همه بانكها
به سيستم متمركز پيامكي بانك مركزي تا ديماه
زمان ميبرد و اجباري شدن اســتفاده از رمز دوم
پويا تا آن زمان امكانپذير نيست؛ حال آنكه برخي
بانكها استفاده از اين خدمات را اجباري كردهاند كه
در اين ميان بانك مركزي هم نهايتا اجراي اين امر را
تا دي ماه اجباري اعالم كرد و از مشتريان خواست
كه اقدامات الزم را انجام دهند.
به گزارش ايسنا ،پرداختهاي اينترنتي اين روزها
توســط تعداد بســياري از ايرانيان مورد استفاده
قرار ميگيرد و با وجود انجام اقدامات بســيار براي
افزايــش ضريب امنيــت اين پرداختهــا ،هنوز
برخي ســودجويان اقدام به دزدي از حسابهاي
برخي مشــتريان بانكي ميكنند .در همين راستا،
عبدالناصر همتــي ،رئيسكل بانــك مركزي ،از
ماههاي پاياني سال گذشته از اجراي طرح رمز دوم
پويا (يكبار مصرف) به جاي رمز دوم ايستا (ثابت)
براي كارتهاي بانكي خبر داد و اعالم كرد كه اين
طرح از خرداد ماه ســال  ۱۳۹۸به صورت اجباري
اجرا ميشود.
بر همين اساس برخي بانكها از همان سال گذشته
با راهاندازي سيستمهاي سختافزاري و نرمافزاري
رمز دوم پويا ،اقدام به ارائه رمز دوم يكبار مصرف
به مشــتريان خود كردند و قرار بود كه اين طرح از
خرداد امسال اجرايي شود .با ورود به سال جاري،
اتفاقي افتاد كه سبب شد مسئوالن بانك مركزي در
اجراي اين طرح دچار ترديد شوند؛ چراكه شركت
اپل دسترسي به برخي اپليكيشنهاي ايراني را به
بهانه تحريمهاي آمريكا عليه ايــران محدود كرد
و اين در حالي اســت كه مســئوالن بانك مركزي
تصميم داشتند رمزهاي يكبار مصرف را از طريق
اپليكيشنهاي بانكي در اختيار مردم قرار دهند .در

حضور زنان در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات در
دنیا بسیار پررنگ است در حالی که در ایران به دالیل
مختلف و به رغم کشورهای پیشرفته دنیا حضور زنان
در عرصه تکنولوژی کمرنگ است .این موضوع یکی
ت آی تی
از موارد مهم آسیب های موجود در صنع 
کشور است .اکثر زنان ایرانی بیشتر در ردههای میانی
شرکتهای فناوری اطالعات در شغلهایی مانند
گرافیست ،برنامه نویس ،مشاور آیتی و ...فعالیت
میکنند .در مقابل اما حضور زنان در رده های باالیی
یک شرکت مانند یک مدیر یا سرمایهگذار کمرنگ
است .به عبارت بهتر آسیب ها و مشکالت در صنعت
فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران بسیار گسترده
است و شــکاف جنســیتی در این صنعت یکی از
مهم ترین آسیب هاست...
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حسام عقبایی ،نایب رئیس اول اتحادیه امالک تهران

شرکت فیسبوک به عنوان شرکت مادر اینستاگرام
اعالم کرده اســت که تعــداد الیکهــای کاربران
اینستاگرام از هفته آینده در ایاالت متحده به شکل
آزمایشی مخفی میشود.
این شــبکه اجتماعی از مدتی پیــش پنهان کردن
الیک را در کشــورهای دیگر آزمایش کرده اســت.
مدیر عامل اینستاگرام در این خصوص گفت برنامه
اشتراکگذاری عکس (اینســتاگرام) از هفته آینده
گزینه الیک را مخفی خواهد کرد .وی ضمن اعالم این
خبردرکنفرانس Wired25درسانفرانسیسکوگفت:
«ایده این است که ســعی کنیم فضای رقابتی را در
اینستاگرام کاهش دهیم و بهزودی کاربران آمریکایی
بخشی از این آزمایش خواهند بود ».اینستاگرام قبل
از گسترش این آزمایش در ایاالت متحده در ماه ژوئیه
این گزینه را در استرالیا ،برزیل ،ایرلند ،ایتالیا ،ژاپن

شکاف   جنسیتی
درصنعت  آیسیتی

همين حين ،بانك مركزي اعــام كرد كه اجباري
شدن رمز دوم يكبار مصرف به تعويق افتاده و زمان
مشخصي را براي اجرايي شدن اين طرح اعالم نكرد.
پس از اين موضوع ،برخي بانكها به تدريج با صدور
اطالعيههايي ،اســتفاده از رمز دوم پويــا را براي
مشتريان خود اجباري كردند .اما سياست مشخصي
در اين باره از سوي بانك مركزي اعالم نشد.

اجبار از دي ماه
حال آنكه روز جمعه ،رئيسكل بانك مركزي با بيان
اينكه بيش از  ۳۰بانك ،فعالسازي رمز پويا را شروع
كردهاند ،اظهار كرد كه به دليل هوشــمند نبودن
بسياري از موبايلها ،اجباريكردن استفاده از رمز
پويا در حال حاضر مقدور نيست.
همتي تاكيد كرد كه مسئوليت حفاظت از اطالعات
مشــتريان به عهده بانكهاســت و هرگونه ضرر و
زيان وارده از اين ناحيه به عهده آنهاست .به گفته
او ،بانكها اطالعرســاني درباره مزاياي استفاده از
رمز پويا را آغاز كردهاند و در حال حاضر رمز ايستا
و رمز پويا توامان فعال هستند اما مشتريان به دليل
راحتي ،ترجيح ميدهند از رمز ايستا استفاده كنند.
رئيسكل بانــك مركزي با بيان اينكه رمز ايســتا
بايد به گونهاي غيرفعال شــود كه موجب نگراني
مشــتريان ،در دريافت روزانه بيش از  ۱۰ميليون
خدمت نشــود ،تصريح كرد كه تعدادي از بانكها
هنوز به سرويس شاهكار براي انطباق شماره ملي و
موبايل مشتريان خود متصل نيستند.
به گفته همتي ،بانك مركزي يك سيستم متمركز
مبتني بر پيامك راهاندازي كرده اســت ،اما اتصال
تمامي بانكها به آن تــا ابتداي ديماه فرصت نياز
دارد و عمال اجباريشدن رمز دوم يكبار مصرف تا
ديماه زمان ميبرد.

رمز دوم و چند سوال
در اين بين مشــخص نيســت كه اگــر اجباري
كردن رمز دوم پويا با مشــكالتي از جمله نداشتن
گوشيهاي تلفن همراه هوشمند مواجه است ،چطور
برخي از بانكها رمز دوم پويا را اجباري كردهاند؟ از
سوي ديگر يكي از مشكالتي كه پيش از اين گفته
ميشد ،هزينه زيادي بود كه وزارت ارتباطات قرار
بود از بانكها براي تاييد شــماره تلفن افراد با كد
ملي بگيرد كه مشخص نيســت اين هزينه كاهش
يافته يا خير؟
همچنين راهاندازي خدمات رمز دوم پويا در برخي
بانكها حــدود  ۳۳هزار تومان هزينــه دارد كه به
نسبت كارمزدهاي بانكي رقمي باال به نظر ميرسد
و اين در حالي است كه دريافت اين رمزها اجباري
است.

به سراغ درگاههاي مشكوك نرويد
در اين ميان و طــي آخرين خبــر ،بانك مركزي
دقايقي قبل طي اطالعيهاي اعالم كرد كه «به اطالع
مشتريان شبكه بانكي كشور ميرساند كه بانكها و
موسسات اعتباري در راستاي ارتقاي سطح امنيت
تراكنشهاي بدون حضور كارت در اينترنت ،امكان
دريافت رمز دوم پويا را فراهــم كردهاند .از آنجاكه
انجام تراكنشهــاي بانكي و پرداخــت از ابتداي
ديماه سال جاري صرفا با رمز دوم پويا امكانپذير
خواهد بود ،خواهشمند است هموطنان بهمنظور
دريافت رمز و تاييد شماره تلفن همراه خود به بانك
صادركننده كارت خود مراجعــه كنند .همچنين
در راستاي پيشگيري از برداشتهاي غيرمجاز در
فضاي مجازي الزم اســت صرفاً از درگاههاي مجاز
بانكي و پرداخت اســتفاده و از ارائــه اطالعات در
درگاههاي مشكوك جدا خودداري شود».

از دی ماه سال گذشــته تاکنون ،بخش خصوصی
 ۱۱۳۰میلیارد تومان در پروژه های معدن و صنایع
معدنی سرمایه گذاری کرده است .به عبارتی طی
این مدت  ۲هزار میلیــارد تومان منابع جدید وارد
پروژه های این بخش معدن شده به طوری که۱۱۳۰
میلیارد تومان از این رقم از سوی بخش خصوصی
تامین شده است .اما فعاالن این بخش بر این باورند
که هنوز مشارکت بخش خصوصی در معادن بزرگ
و متوسط تکمیل نشده و توسعه این معادن نیازمند
حضور پررنگ تر بخش خصوصی است .در همین
رابطه معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت،
تعیین عوارض صــادرات را در راســتای کنترل
خام فروشی دانست...
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اقتصاد
ایرانوجهان

اخبار

قیمت دالر به ۱۱۳۵۰تومان رسید
قیمت هر اسکناس دالر آمریکا در جریان معامالت روز شنبه ۱۸آبان ۹۸در صرافیهای بانکی ،برای فروش ۱۱۳۵۰تومان و برای خرید ۱۱۲۵۰است.به گزارش مهر ،قیمت هر اسکناس
دالر آمریکا در جریان معامالت روز شنبه  ۱۸آبان  ۹۸در صرافیهای بانکی ،برای فروش ۱۱۳۵۰تومان و برای خرید  ۱۱۲۵۰است.همچنین هر اسکناس یورو نیز برای خرید ۱۲۵۵۰
تومان و برای فروش  ۱۲۶۵۰تومان است.

ثبت نام طرح ملی مسکن آغاز شد

حذف انبوهسازانازطرح ملی مسکن

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

وزیراموراقتصادیودارایی:

ســرمایه گــذاری خارجی در
تابستان 20درصد رشد کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه شرایط
اقتصادی کشــور رو به بهبودی اســت ،گفت :هنوز
به نقطه مطلوب نرســیدهایم.به گزارش مهر ،فرهاد
دژپسند ،صبح شــنبه در همایش «آموزش سومین
دوره تســهیلگران اقتصادی و اجتماعی بنیاد برکت
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)» اظهار داشت:
یکی از بحثهایی که امروز با آن مواجه هستیم ،شرایط
اقتصادی ایران اســت .برخی متغیرها وجود دارد و
بیکاری و تورم از جمله متغیرهایی است که باعث شده
گروههای رقیب به آن توجه کنند.وی ادامه داد :سال
گذشته مهمترین اتفاقی که رخ داد ،آغاز تحریمها بود
البته تحریم سالهاست که اجرا میشود اما این تحریم
یکجانبه بود و آمریکا سعی کرد تحریم یکجانبه را به
تحریمی گسترده تبدیل کند و به سران کشورها گفته
بود که سه ماه با ما همکاری کنید تا رژیم ایران عوض
شود .جای سؤال است که با چه اعتمادی این موضوع
را مطرح کرده بود ،چرا که ایران کشوری نیست که با
این بادها بلرزد .آمریکا احساس میکرد مردم از نظر
معیشت در فشار هســتند و اگر مشکالتشان بیشتر
شود ،شکاف میان دولت و مردم بیشتر خواهد شد؛
درحالیکه اینگونه نشد.
وی ادامه داد :در حوزه اشتغال تابستان امسال نسبت به
سال گذشته  ۸۴۰هزار شغل ثابت ایجاد شد .همچنین
سرمایهگذاری خارجی نیز  ۲۰درصد رشد داشته است.
از سال  ۹۰تاکنون فقط دو سال سرمایهگذاری ما مثبت
بوده و برای آنکه اشتغال پایدار شکل گیرد و صادرات نیز
متنوع شود ،باید سرمایهگذاری و تولید را افزایش دهیم
تا به پایداری اشتغال برسیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به اینکه شرایط
اقتصادی کشور رو به بهبودی است ،گفت :هنوز به نقطه
مطلوب نرسیدهایم اما با شرایطی که تحریمها برای ما
ایجاد کرده ،توانستیم روی پای خود بایستیم به طوری
که در حوزه غیرنفتی در هفت ماهه اول امســال ۲۴.۵
میلیارد دالر صادرات داشتیم.

بانک ها

مهمترین طرحی که دولت به
واسطه آن وعده خانه دار کردن
مردم طی چند مــاه اخیر ارائه
داده ،طرح ملی مسکن است.
هر چند انتقادات زیادی نسبت
به این طرح وجود دارد و برخی آن را تکرار طرح مســکن
مهر دانسته و عواقب آن را به دولت هشدار میدهند ،اما در
مواردی با طرح مسکن مهر بسیار متفاوت بوده و از سویی
جزئیات این طرح علیرغم انتشــار اطالعات کلی در باب
آن هنوز مبهم اســت .با این حال این طرح به نظر میآید
تنها نقطه امید اقشار ضعیف برای خانه دار شدن است که
با وجود گرانی بیش از  100درصدی قیمت مســکن ،در
شرایط کنونی غیر ممکن شده است.از صحبتهای معاون
وزیر راه در خصوص جزئیات این طرح چنین بر می آید که
نظارت بر قیمت تمام شده مسکن از سوی دولت وجود دارد
و اکثر پروژههای طرح اقدام ملی در داخل شهرها جانمایی
شدهاند .از سویی طبق گفته معاون وزیر راه و شهرسازی از
هیچ استانداردی برای ساخت این واحدها عدول نخواهد
شد .با این حال چند نکته مهم در این طرح مسائلی را ایجاد
خواهد کرد که قابل بررسی است .از جمله اینکه مشارکت
با انبوهســازان به دلیل فقدان قانون بــرای انعقاد قرارداد
مشارکتی با دولت ،منتفی شده و از سویی رقم تسهیالت
اعطایی همچنان ناچیز است .شروطی است که دولت در
این طرح برای خانه دار شدن مردم در نظر گرفته شامل عدم
استفاده از هیچ گونه تسهیالت از ابتدای سال تا کنون ،شرط
تاهل ،سرپرست خانوار بودن و همچنین اینکه متقاضیان
باید فاقد مالکیت مسکونی باشند .شــیوه تامین مسکن
نیز در چند قالب واگذاری اراضی  99ســاله و شکل دیگر
تامین زمین ،پروژههای مشــارکتی است .همچنین افراد
برای نوسازی بافت فرسوده نیز میتوانند بر اساس این طرح
تسهیالت دریافت کنند.با این اوصاف چند سوال اساسی در
خصوص این طرح وجود دارد .اول اینکه با وجود آنکه هزینه
باالی ســاخت چگونه معاون وزیر راه و شهرسازی هزینه
هر متر مربع بین  1.5تا  2.5میلیون تومان تخمین زده و
از سویی تضمین به استانداردســازی واحدها داده است؟
موضوع دیگر تسهیالت اعطایی در این طرح به متقاضیان
اســت که از  200میلیون تومان تجاوز نمیکند .مسئله
مهم دیگر موضوع نظارت بر قیمت تمام شده است که باید
دید دولت چگونه آن را عملی خواهد کرد؟ عدم مشارکت
انبوهسازان و پیشبینی تاثیر آن در نتایج این طرح نیز قابل
بررسی است.

ظرفیت طرح ملی مسکن جوابگو نیست

افتتاح 15امینمدرسهتوسطبانکمسکن

طی مراســمی با حضور حشــمت اله کاکی معاون
مدیر شعب اســتان بانک مســکن،معاون اداره کل
نوســازی مدارس اســتان ایالم و رییس آموزش و
پرورش شهرستان ســیروان ،مدرسه شهدای بانک
مسکن افتتاح شــد .به گزارش پایگاه خبری بانک
مسکن -هیبنا ،حشمت اله کاکی اظهار داشت :مهم
ترین وظیفه بانک مســکن تامین و فراهم نمودن
شرایطی جهت ساخت و یا خرید سرپناه برای مردم
عزیز کشورمان است که خوشــبختانه در این راستا
بانک مسکن با مشارکت در طرح ها و حمایت از اقشار
آسیب پذیر به خوبی عمل کرده است.الزم بذکر است
بانک مســکن تا کنون  15مدرسه با عنوان شهدای
بانک مســکن از محل منابع قرض الحسنه افتتاح
نموده است.

اقتصادمقاومتی،ظرفیتمتحول
کردن فرهنگ صنعتــی را در
دروناقتصادایجادمیکند

اقتصاد مقاومتی ،ظرفیت راهبردی برای ایجاد زمینهی
الزم در راه پذیرش تغییر و تکامل در فرهنگ سازمانی را
دارد و میتواند از یکسو دستآوردهای صنعتی را حفظ
کند و از سوی دیگر ،با استفاده از مکانیزم نوآوری مداوم،
زمین ه را برای پویایی در فرهنگ صنعتی فراهم سازد.به
گزارشروابطعمومیبانکپاسارگاد،دکترمجید قاسمی
رئیس شــورای انجمنهای علمی ایران و مدیر عامل
بانکپاسارگاد،گفت :در بحث فرهنگ صنعتی به خوبی
میتوان رد پای مقاومت را مشاهده کرد .این در شرایطی
است که طی سالهای اخیر فرهنگ صنعتی ورای میراث
صنعتی قرار گرفته و منابع معاصر و پیش روی مرتبط با
فرهنگ و نیز منابع خالق را هم در بر میگیرد تا بتواند
فرصتهای توسعه را در آینده ایجاد کند .میراث صنعتی
نگاه رو به گذشته دارد و نگاه فرهنگ صنعتی رو به آینده
است و بنمایهی توسعه در آینده را رقم میزند.

عملکرد  ٢٠میلیارد ریالی ســتاد
خیرین مدرسهساز بانک صادرات
ایــران در احیــای  ٢٨پــروژه
آسیبدیدهسیللرستان

عضو ستاد خیرین مدرسهســاز بانک صادرات ایران
گفت :بازســازی ،تعمیر و آمادهســازی  ٢٨پروژه
آموزشی ،فرهنگی و بهداشتی مناطق آسیب دیده
از سیل فروردین ماه سال جاری در مناطق مختلف
استان لرستان با مبلغی بیش از  ٢٠میلیارد ریال به
همت ستاد خیرین مدرسهساز بانک صادرات ایران
همزمان با آغاز سال تحصیلی ،به بهرهبرداری رسید.

کمدرآمدها میتوانند از واحدهای مســکونی در
اراضی 99ساله بهرهمند شوند
در همین رابطه معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :دهکهای
کمدرآمد میتوانند از واحدهای مســکونی در اراضی 99
ساله که قیمت کمتری دارند بهرهمند شوند و دهکهای
متوسط میتوانند در پروژههای مشارکتی ثبتنام کنند.
محمود محمودزاده در نشست خبری اعالم جزئیات آغاز
ثبتنام متقاضیان مسکن در طرح اقدام ملی با بیان اینکه از
سال گذشته برای ساخت 400هزار واحد مسکونی در قالب
طرح اقدام ملی هدفگذاری کرده بودیم ،گفت :در گام اول
باید شرایط متقاضیان این طرح احراز شود.معاون وزیر راه
و شهرسازی با اشاره به چهار شرط متقاضیان برای ثبتنام
در طرح اقدام ملی مسکن گفت :اولین شرط این است که
متقاضیان از  84/1/1فاقد مالکیت مســکونی باشند.وی
با اشاره به سایر شــروط اظهار داشت :از دیگر شرطها این
است که متقاضیان از اول انقالب تاکنون از هیچ تسهیالتی
استفاده نکرده باشند .شرط سوم شرط تاهل یا سرپرست
خانوار است .همچنین شرط چهارم این است که متقاضیان
حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا را داشته
باشند.معاون امور مسکن و ســاختمان وزارت شهرسازی
افزود :سه شیوه برای تامین زمین برای دهکهای مختلف
متقاضی در این طرح تعیین کردهایم .در شهرهای کوچک
که مشکل زمین داریم ،واگذاری اراضی 99ساله خواهد بود.
شکل دیگر تامین زمین ،پروژههای مشارکتی است که در
آن قیمت تمام شده بسیار مهم است.وی با تاکید بر اینکه
متقاضیان به صورت مرحلهای وارد پرداخت و واریز هزینه
واحد مسکونی میشــوند ،گفت :آورده متقاضی براساس
هر پروژه مشخص میشــود و بنابراین هیچ سقف و کفی
برای پرداخت و آورده متقاضیــان نمیتوانیم اعالم کنیم.
محمودزاده با اشاره به اشکال مختلف ثبتنام برای خانهدار

شــدن از طریق طرح اقدام ملی مســکن گفت :برخی از
متقاضیان در صندوق پسانداز یکم سپردهگذاری کردهاند
که میتوانند از تسهیالت  120 ،80و  160میلیون تومانی
خرید مسکن استفاده کنند که این تسهیالت برای ساخت
مسکن هم قابل اعمال است.وی ادامه داد :گروهی دیگر از وام
بافت فرسوده میتوانند تا سقف 100میلیون تومان استفاده
کنند که بخشی از آن از منابع داخلی و بخش دیگر از صندوق
توسعه ملی تامین گردد.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه
داد :متقاضیان میتوانند از وام  75تا  100میلیون تومانی
بانک مسکن هم استفاده کنند که این تسهیالت با نرخ 18
درصد کارمزد برای فروش اقساطی است.محمودزاده با تاکید
بر اینکه ثبتنام در طرح اقدام ملی در تمام استانها شروع
میشود ،اظهار داشت :پس از بازگشایی سامانه ،متقاضیان تا
سه روز فرصت ارسال مدارک و احراز شرایط را دارند و تمام
مراحل ثبتنام از طریق ســامانه انجام میشود پس از آن
واجدین شرایط برای تطبیق مدارک باید اقدام کنند.معاون
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :برای چهار استان سیستان
و بلوچستان ،خراسان شمالی و جنوبی و قم سامانه از روز
سهشنبه بازگشایی میشود و متقاضیان در این چهار استان
سه روز برای ثبتنام فرصت دارند.وی گفت :پس از آن سامانه
برای گروههای بعدی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد،
کردستان ،همدان و یزد بازگشایی خواهد شد.محمودزاده با
بیان اینکه ثبتنام به صورت مرحلهای است ،گفت :قرار بر
این است که در صورت تامین اراضی سامانه به دفعات برای
استانها باز شود.وی درباره تامین آورده متقاضیان گفت :در
مرحله اول  30درصد قیمت تمام شده پیشبینی شده باید
واریز شود که این قیمت برای تمام پروژهها متفاوت است و
نمیتوان سقف و کفی برای قیمتها اعالم کرد.معاون وزیر
راه و شهرسازی تاکید کرد :دهکهای کمدرآمد میتوانند
از واحدهای مسکونی در اراضی  99ساله که قیمت کمتری

دارند بهرهمند شوند و دهکهای متوســط میتوانند در
پروژههای مشارکتی ثبتنام کنند.محمودزاده ادامه داد:
دولت به هیچ وجه در این طرح سازندگی ندارد و منابع بانکی
و منابع اراضی را در اختیار متقاضیان در طرف عرضه و تقاضا
قرار میدهد البته قرار نیست از منابع بانک مرکزی در این
طرح استفاده کنیم.وی افزود :طبق سیاستهای در نظر
گرفته شده  20درصد از منابع بانکی باید در بخش مسکن
استفاده شــود که این درصد برای بانک مسکن که بانک
تخصصی در حوزه مسکن محسوب میشود ،رقم باالتری
است.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قیمت تمام شده
مسکن در این طرحها گفت :قیمت ساخت هر متر مربع بین
 1.5تا 2.5میلیون تومان در شهرهای مختلف میتواند باشد
که البته از هیچ استانداردی برای ساخت این واحدها عدول
نخواهیم کرد.محمودزاده با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین
تفاوتهای طرح اقدام ملی مسکن با مسکن مهر خدمات
زیربنایی در این پروژهها است که از این رو اکثر پروژههای
طرح اقدام ملی در داخل شهرها جانمایی شدهاند.وی با اشاره
به عدم استقبال انبوهسازان از این طرح اظهار داشت :جزئیات
طرح به انبوهسازان برای ارائه نقطهنظرات ایشان اعالم شد و
قرار بر این بود که نظرات خود را ارائه دهند .مهمترین ایراد
گرفته شده از سوی انبوهسازان به این موضوع برمیگردد که
در حال حاضر قانونی برای انعقاد قرارداد مشارکتی با دولت
وجود ندارد.معاون وزیر راه و شهرسازی افزود :با بررسیهای
متعددی که انجام شد و مذاکراتی که با دستگاههای نظارتی
داشتیم به این نتیجه رسیدیم که نزدیکترین قانون که این
مدل قراردادی قانون مناقصات است که این قانون هم بین
کارفرما و پیمانکاران منعقد میشود اما در این طرح دولت
شریک انبوهسازان است.محمودزاده ادامه داد :پس از اینکه
از سوی انبوهسازان استقبالی برای مشارکت در این طرح
نشــد پروژه را از طرق دیگری و با حضور ســایر شرکتها
دنبال کردیم .محمودزاده گفــت :پرداخت مرحله پول در
این قرارداد به معنای پیشفروش نیســت بلکه مشارکت
در ساخت براساس قیمت تمام شــده است .از سوی دیگر
نظارت بر کنترل قیمت تمام شده در این طرح وجود دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه چقدر از این 400
هزار واحد در قالب اراضی  99ساله به دهکهای کمدرآمد
اختصاص یافته است ،گفت :هنوز این اعداد و ارقام مشخص
نیست و در هر اســتانی که اراضی مورد نظر وجود داشته
باشد ،نسبت به ساخت واحدهای مسکونی برای دهکهای
کمدرآمد در اراضی  99ساله اقدام میشود.معاون وزیر راه و
شهرسازی گفت :تاهل شرطی است که در قوانین باالدستی
وجود دارد اما طبق مصوبه هیات دولت زنان باالی 35سال و
یا زنان سرپرست خانوار میتوانند در این طرح شرکت کنند.

حسام عقبایی ،نایب رئیس اول اتحادیه امالک تهران

در ابتدای اجرای هر طرحی معموال از سوی دولت وعدههایی داده میشود و شرایطی برای اجرا در نظر گرفته خواهد شد .در حالی که آنچه به واقع اثر گذار است ،اجرای واقعی این صحبتها و وعدهها است .اگر دولت در راستای اجرای طرح ملی مسکن،
به دو وعده نظارت بر قیمت تمام شده و رعایت کیفیت ساخت عمل کرده و در راستای آن اهتمام ویژه داشته باشد ،طبیعتا نباید منتظر آن اتفاقاتی باشیم که در طرح مسکن مهر ،افتاد .یعنی صحبت نظارت و استانداردسازی و تضمین خانه دار کردن
مردم طبقات ضعیف باید در عمل انجام شود .نه در حد شعار و کاغذ بازی .اما مسئله مهم در خصوص طرح ملی مسکن تعداد واحدهایی است که دولت برای ساخت در نظر گرفته و به بیانی دیگر ظرفیت کمی این طرح است .اگر تعداد واحدها  10هزار،
 20هزار و یا همان 400هزار واحدی باشد که قبال از سوی مسئوالن ذکر شده ،عمال هیچ تاثیری در بازار نخواهد داشت .این پروژه باید از نظر کمی تعریف شود .در حال حاضر با وجود آنچه اعالم شده نمیتوان ،پیش بینی و یا اظهار نظری کرد .اما با توجه
به اینکه خود دولت اعالم کرده تا پایان عمر دولت دوازدهم  400هزار واحد ساخته میشود و به نظر نمیرسد بیش از این در بازه زمانی تعیین شده بگنجد؛ آثار این طرح مثبت به نظر نمیآید .حداقل باید تاکید کرد که در تامین نیاز بازار گره گشا نیست.
مگر آنکه حداقل  500هزار واحد ساخته شده و به بازار عرضه شود و دولت به تک تک وعده های خود و همچنین مکانیزیمی که برای اجرای آن در نظر دارد ،عمل کند.

قانون چک یک سال بعد از تصویب هنوز اجرا نشده است

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

نزدیک بــه یک ســال از
تصویــب قانــون چــک
میگذرد .با این حال شاهد
عدم اجرای کامل این قانون
در شبکه بانکی هستیم که
به مراتب مانع از اثربخشــی مثبت این قانون برای
افراد خواهد شد.
از جمله مواردی از ایــن قانون که مورد بیتوجهی
قرار گرفته اســت ،عدم اجرای ماده مربوط به رویه
یا شــیوه جدید پیگیری قضایی چک برگشــتی
است.
بــر اســاس گزارشهای موجــود ،طبــق ماده
 5قانــون جدید چک ،باید کد رهگیری برگشــت
چک ،به صــورت چــاپ شــده روی گواهینامه
برگشــت چک حک شــده باشــد ،تا قوه قضاییه
بتوانــد ســریعا اجراییه صــادر نمــوده و دارنده
چک برگشــتی ،به ســرعت به حق خود دســت
یابد.
اما در این میان ،پس از گذشت حدود یکسال ،نه
تنها این کار به جز موارد خاص صورت نمیگیرد،

اعتبار چک برنگشت

بلکه بعضــی بانکها ،هنــوز از دســتور دادن کد
رهگیری بیاطالع هســتند و باقی بانکها نیز کد
رهگیری را به صورت دست نویس میدهند که از
لحاظ قانونی مشکل دارد.

به عبارتی بانک ها از سیستمی شدن کد رهگیری
خودداری می کنند و این موضوع مانع از پیگیری
موضــوع چــک برگشــتی در دســتگاه قضایی
میشود.

در صورتــی که این مــاده اجرا شــود ،دیگر برای
پرونده چک برگشــتی جلســات دادگاه تشکیل
نمیشــود و قاضی تنها به صورت شــکلی برگه
چک را بررســی میکنــد و اگر چــک منطبق با
ضوابط اصالحی قانون دارای کــد رهگیری ثبت
شده در ســامانه بانک مرکزی باشــد ،اجرائیه را
به طــور مســتقیم صــادر میکنــد ،یعنــی با
همکاری قــوه قضائیــه و بانک مرکــزی ،دارنده
چک میتوانــد در کمتر از یک هفته بــه اجرائیه
برســد .اما امتناع بانک ها از سیستمی کردن کد
رهگیری عمال این فرصت را از افراد خواهد گرفت.
اینکه نظــام بانکی و یا بانک مرکزی مســبب این
کوتاهی اســت ،مبهم اســت .اما با توجه به گفته
کارشناسان ،بانکها از هزینه اجرای قانون چک فرار
میکنند.
یکی از اثرات مثبت قانون چک ،تاثیر ابالغ این قانون
و اجرای برخی از بندهای آن در کاهش میزان چک
های برگشتی بود .به طوری که آمارها نیز آن را نشان
داد .برای مثال نسبت تعداد چکهای برگشتی به
کل چکهای صادر شده در اردیبهشت سال گذشته
 14.4بود که این رقم در اردیبهشت ماه امسال به
 9.1کاهش یافت.

چرا قانون چک اجرا نمی شود

کمیل طیبی ،کارشناس اقتصادی

مجموعهای از عوامل هــم از درون بانکها و هم خــارج از آن در عدم اجرای کامل قانون چک و تاخیر در آن اثرگذار بوده اســت .هم شــرایط اداری بانکها برای اجرای این قانون هنوز آماده نشــده اســت و هم بانک مرکزی هنوز بســتر کافی
برای اجرای این قانون و یا الــزام بانکها به اجرای فراهم نکرده اســت .این قانون بار حقوقی دارد و عدم اجرای آن به این مســئله نیز بر میگردد .تاثیر این قانون در شفافســازی سیســتم بانکی و همچنین تحوالت تازهای کــه در آن به وجود
خواهد اورد ،نگرانی جدیدی برای بانکها ایجاد کرده که مانع اجرای قانون چک نیز هســت .اما به نظر میرســد نه شــبکه بانکی و نه بانک مرکزی هنــوز توانمندی کافی برای این تغییــر جدید را ندارند .بانکهــا از هزینههایی که باید بابت
ایجاد زیرســاختهای جدید و یا تغییرات در اســناد و جابه جایی آن بابت اجرای این قانون بپردازند ،واهمه دارند .از ســویی بانک مرکزی هنوز توان کافی در الزام بانکها بــه اجرای این قانون ندارد .البته بی اطالعی بانکهــا از این قانون نیز در
عدم اجرای آن اثرگذار بوده اســت .به همین دلیل با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شــفافیت مالی و امن شــدن مراودات اقتصادی مالی ،الزم اســت که بانک مرکزی جلســاتی را بابت آموزش این قانون و یا دورههای آموزشی برای
بانکها راهاندازی کند و جزئیــات و ضرورت اجرای این قانون را به نظام بانکی گوشــزد کند .موضــوع دیگر هماهنگی بانک مرکزی و بانکها در اجرای این قانون اســت .الزم اســت ،بانک مرکزی توان خود برای ایجــاد هماهنگی بین بانکها
در اجرای این قانون را افزایش دهد.

خبر

سخنگویسازمانانرژیاتمی

تا 90درصدبهغنیسازیقبلاز
برجامنزدیکشدهایم

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت :توان
غنیسازی اورانیوم تا  ۶۰درصد را داریم و بر
اساس نیاز کشور و دستور مسوالن آن را انجام
میدهیم.به گزارش مهر ،بهــروز کمالوندی
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی اظهار کرد:
در گام چهــارم بنا به دســتور رئیسجمهور
گازدهی به  ۱۰۴۴ســانتریفیوژ مســتقر در
فردو آغاز شد .این ماشینها فعالند و محصول
دادهاند و محصوالت نمونهگیری شده است.
کمالوندی گفت :براســاس بندهای مختلف
به خصوص بند  ۱۴و  ۱۵برجام طرف مقابل
موظف بود که به ما کمک کند تا مدل سازی
رآکتور اراک انجام شــود.وی افزود :در واقع
قرار بود که طرف مقابل به مــا در این زمینه
تجهیزات بدهد و یک ســند رســمی در این
زمینه امضاء شد و آنان تعهد کردند که به ما
تجهیزات ،امکانات و کمــک مالی میدهند
اما متأسفانه در این زمینه تعلل داشتند.وی
متذکر شد :ما در گام ســوم کاهش تعهدات
برجامی ،بندهای  ۳۲تا  ۴۳برجام را که مربوط
به تحقیق و توسعه است ،کنار گذاشته ایم و
درست است که در اینجا یکسری محدودیت
زمانی داشتیم اما این محدودیتهای زمانی
براســاس یک برنامه ایده آل بــود که زمان
کافی برای توســعه ماشــینهای پیشرفته
داشته باشیم به نحوی که در این قضیه عجله
نکنیم.
کمالوندی ادامه داد :برخی از دوستان تصور
میکنند که تزریق گاز مثــل تزریق آمپول
اســت ،اما اینطور نیســت بلکه یک فرآیند
بسیار مهم است.
وی درباره انتقال ســیلندر گفت :قرار بود تا
 ۱۵سال در اینجا غنیســازی انجام نشود و
ال
مواد هستهای وجود نداشــته باشد که عم ً
چهار سال از آن گذشــته و ما باید  ۱۱سال
دیگر صبر میکردیم تا مواد هستهای به اینجا
میآوردیم و غنیسازی میکردیم اما این کار
را از چند روز پیش آغاز کردهایم .شروع آن با
انتقال یک ســیلندر از سایت شهید احمدی
روشن بود و حدود  ۲۰۰۰کیلو هگزا فلوراید
منتقل شد.
وی گفــت :این بــه این مفهوم اســت که ما
نســبت به قبل از برجام فاصله زیادی نداریم
و نزدیک بــه  ۹۰درصــد ظرفیــت قبل از
برجام میرسیم.
کمالوندی ادامه داد :با توجه به اینکه قبل از
برجام حدود  ۱۱هزار ســو ظرفیت تولید ما
بوده است ،از این به بعد زمان تنها از بعد فنی
نه تنها به ضرر ما نیســت بلکه به نفع ماست
یعنی ذخایر ما اضافه و ماشــینهای جدید
ما آزمایش میشــود و از این فرصت حداکثر
اســتفاده را در این صنعت میکنیم اگر چه
هدف ،از ابتدا این بوده اســت که جمهوری
اســامی ایــران به تعهــدات خــود پایبند
بوده است.
کمالوندی در پاســخ به سوالی مبنی بر پایان
یافتن ابعــاد فنی برجام اظهار داشــت :باید
طرف مقابــل در مقابل اقدامــات ما به خود
بیایند .ما گام هایی در حوزه فنی آماده داریم
و مواردی وجود دارد تا اقدام کنیم ،ولی لزوما
هم گامهای بعدی فنی نخواهد بود .کشورهای
مختلف حتی غربی ها در جلسات خصوصی
حق را به ما می دهند ولــی گام های ما برای
هشدار به آنها است.
وی گفت :ما لیستی از پیشــنهادات را داریم
و حتی خــروج از  NPTرا ارایه کــرده ایم.
ســازمان  ۱۵پیشــنهاد ارایه کرده اســت
که برای آینده اقدام می شــود .با برداشــته
شــدن محدودیت هــا ســازمان کار خود را
انجام می دهد و با دســتور مقامــات باال کار
انجام می شود.
کمالوندی در بحث اظهــار نظر پمپئو درباره
متهم کردن کشــورمان به اخاذی افزود :این
عبارت برازنده آمریکا و خود وزیر خارجه این
کشور اســت .ما حق خود را میخواهیم .ما
با بازرس ها همکاری کردهایم ولی هوشــیار
هستیم و مقابل خرابکاری می ایستیم .ما به
دقت کنترل و مراقبت داریم .ما در بازرســی
هیچ محدودیتی ایجاد نکردهایم .اما باید دقت
داشــت برخی موضوعاتی را که دیگر متعهد
ال
نیستیم ،دیگر بازرسی موضوعیت ندارد ،مث ً
وقتی تعداد ســانتریفیوژها اضافه شده دیگر
شمارش آن معنا ندارد ،ولی اگر بخواهیم نیز
مانع نمی شویم.
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جایگزین مناسب برای معادن رو به اتمام شناسایی نشده است

جای خالی خصوصیها در معادن بزرگ
شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

از دی مــاه ســال گذشــته
تاکنــون ،بخــش خصوصی
 ۱۱۳۰میلیــارد تومــان در
پروژه های معــدن و صنایع
معدنی سرمایه گذاری کرده
اســت .به عبارتی طی این مدت  ۲هزار میلیارد تومان
منابع جدید وارد پــروژه های این بخش معدن شــده
به طوری که  ۱۱۳۰میلیارد تومان از این رقم از ســوی
بخش خصوصی تامین شــده اســت .اما فعاالن این بخ
شــبر این باورند که هنوز مشــارکت بخش خصوصی
در معادن بزرگ و متوســط تکمیل نشده و توسعه این
معادن نیازمند حضور پررنگ تر بخش خصوصی است.
در همین رابطه معاون معدن و صنایــع معدنی وزارت
صمت ،تعیین عوارض صادرات را در راستای کنترل خام
فروشی دانست .جعفر ســرقینی معاون معدن و صنایع
معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت درباره به کارگیری
شرکتهای ایرانی در حوزه معدن اظهار کرد :مشارکت
بخش خصوصی در چند مدت اخیر گســترس مناسبی
پیدا کرده است ،اما متاسفانه در معادن بزرگ کمتر شاهد
همکاری آنها هستیم.
او ادامه داد :اخیرا بیش از گذشــته شاهد فعالیت بخش
خصوصی در معادن بزرگ هســتیم ،اما این مقدار هنوز

کافی نیست و امیدوار هستیم مشارکت بخش خصوصی
در حوزه معدن و صنایع معدنی ،بویژه در معادن بزرگ
افزایش پیــدا کند .ســرقینی گفت :امــروز میتوانیم
خوشــحال باشــیم که از بزرگترین معادن مس و روی
جهان در ایران ،به محلی برای ســرمایه گذاری بخش
خصوصی تبدیل شده اســت ،اما هنوز فضای بسیاری
برای مشارکت بخش خصوصی در این حوزه وجود دارد.
معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشــاره به
مشارکت مناســب ســرمایه گذاران در معادن کوچک
و متوســط تصریح کرد :امیدواریم با گسترس فرهنگ

ســرمایه گذاری در حوزههــای معدنی ،شــاهد موارد
بیشتری شبیه به سرمایه گذاری مهدی آباد باشیم؛ نیاز
به مشارکت سرمایهگذاران برای انجام برخی فعالیتها،
به خصوص فعالیتهای اکتشــافی در این حوزه حس
میشــود .او تاکید کرد :توجه داشــته باشید که بخش
خصوصی در قالب کنسرسیوم اکتشافی اقدام به فعالیت
در این حوزه کرده و پهنههای مناســبی را برای فعالیت
در دســت گرفته اســت که به زودی منتهی به کشف
معادن بسیاری در سطح کشــور خواهد شد و این جزو
افتخارات ما محسوب میشود .سرقینی درباره عوارض

صادرات مواد معدنی و کنترل خام فروشی ،گفت :پیش
از هر چیزی به یاد داشته باشــید که هیچ کشوری مواد
خام استخراج شده خود را صادر نمیکند بلکه این مواد
معدنی طی فرآیندی به موادی با ارزش افزوده باال تبدیل
شده و سپس صادر میشود.
معاون معدن و صنایــع معدنــی وزارت صمت تعیین
عوارض صادرات را در راســتای کنترل خام فروشــی
دانســت و گفت :بــرای تعیین قطعی میــزان عوارض
صادرات در سطوح مختلف مواد معدنی باید تا پایان آبان
صبر کنیم در این مدت اطالعات جمع آوری شــده در
مهر و آبان مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه پایش آنها
و میزان تعیین عوارض در هر سطح را تعیین خواهد کرد.
او با اشــاره به پیشــرفت میزان تولید و صادرات معادن
کشور در شش ماهه اول امسال نسبت به  ۲سال گذشته،
بیان کرد :یکی از طرحهای مهم این حوزه پشــتیبانی و
راهاندازی معادن کوچک و متوسط است تعداد بسیاری
از آنها در کشور وجود دارد که بنا داریم تا پایان امسال
 ۵۰معدن از بیــن معادن کوچک و متوســط را مجدد
راهاندازی کنیم .سرقینی درباره برنامه وزارت صمت در
جبران معادن رو به اتمام است ،تصریح کرد :اکتشافات
یکی از محورهای اصلی فعالیت در حوزه معدن است که
بدون آن انجام فعالیت معدنی معنایی ندارد ،برنامههای
مناسبی از طرف وزرات صمت در حوزه اکتشاف در حال
پیگیری اســت تا جایگزین مناســب برای معادن رو به
اتمام ،شناسایی شود.

بخش خصوصی به معادن بهای بیشتری دهد

ل سازی و توسعه معادن کوچک
رضا عظیمی ،مجری طرح احیا ،فعا 

نقش معادن در رونق اقتصادی نقشی غیرقابل انکار است .در تمام کشور ظرفیت هایی از معادن وجود دارد که در صورت بهره برداری می توان توسعه اقتصادی را کلید زد .ظرفیت های این بخش به دالیل زیادی مغفول مانده و باید با مشارکت و همکاری بخش
خصوصی این کارایی ها بهره برداری شده و در رونق اقتصاد کشور به کار گرفته شوند .بخش خصوصی می تواند با حضور مستمر خود و با حضور و تامین سرمایه جایگزین معادن رو به اتمام را در کشور شناسایی و در آن سرمایه گذاری کند .امروز نقش بخش
خصوصی در تمام فعالیت های اقتصادی بسیار موثر نشان داده شده است بنابراین در بخش معدن که ظرفیت های بسیاری برای بهره برداری دارد ضرورت مشارکت بیشتر خصوصی ها احساس می شود .امروز در معادن بزرگ نیز جای خالی این بخش دیده
می شود و این در حالی است که اگر بخش خصوصی به معادن بهای بیشتری دهد آثار آن در توسعه و رونق اقتصادی بیش از پیش نمایان خواهد شد.
هلدینگهای تامینکننده مالی یا مجموعههایی از بخشهای دیگر ،انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی از بازیگران این حوزه هستند که باید در بخش معدن سرمایهگذاری کنند .این بدان معناست که عمده تامین مالی بهوسیله بخش خصوصی انجام
شود تا برای بهره برداری از معادن بکر و دست نخورده و همچنین ادامه فعالیت معادن بزرگ آمادگی وجود داشته باشد .نگرانی هایی از سمت معدن داران برای حضور بخش خصوصی وجود دارد و آن هم خروج معدن از دست معدن دار با ورود سرمایه گذار
است که باید اشاره شود در یرنامه ریزی های انجام شده هیچ قصدی برای این کار وجود ندارد و نگرانی معدن داران برطرف خواهد شد .به باور معدن داران اگر سرمایه گذار در معدن سرمایه گذاری کند ممکن است معدن از اختیار آنها بیرون بیاید ،اما نکته
مهم این است که در برنامه های تدوین شده به هیچ عنوان خرید و فروش و یا واگذاری معدن در دستور کار قرار ندارد و هدف اصلی توانمند سازی و تقویت معدن داران است.

فعالیت بین شهری اسنپ ،تپسی و۹تاکسی اینترنتی ممنوع شد
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نامه
ای به معاون دادستان کل کشور اسامی  ۱۱تاکسی
اینترنتــی غیرمجاز برای فعالیــت در حوزه بین
شهری را اعالم کرد .پس از آنکه داوود کشاورزیان
معاون وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس پیشین
در  ۸مرداد  ۹۶اعالم کرد فعالیت اسنپ در حوزه
حمل مســافر بین شــهری ممنوع بوده و تنها
تاکســی های با پالک «ع» که مجوز از سازمان
راهداری دارند ،می تواننــد در این حوزه فعالیت
کنند ،تا کنون چند مرتبه دیگر موضوع فعالیت
تاکسی های اینترنتی در بخش حمل مسافر بین
شهری حاشیه ساز بوده است.
اخیرا نامه ای به امضای عبدالهاشــم حســن نیا،
معاون وزیر راه و شهرســازی و رئیس ســازمان
راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به محمد

جواد حشــمتی مهــذب ،معاون ســابق قضایی
دادستان کل کشور نوشته شــده و در آن اسامی
سایت ها و اپلیکیشن های غیر مجاز حمل مسافر
بین شهری در استان های مختلف اعالم شده است.
پیرو این نامه که در خرداد امسال به معاون سابق
قضایی دادســتان ارجاع شــد ،احمد فاضلیان
معاون جدید قضایی دادستانی کل کشور نیز در
نامه ای در شهریور امسال خطاب به علی القاصی
مهر دادســتان عمومی و انقالب تهران اســامی
تاکسی های اینترنتی مورد نظر سازمان راهداری
را به دادستان تهران ارائه داده تا اقدامات قانونی
الزم در خصوص اپلیکیشن های مورد نظر انجام
شود .گفتنی است اپلیکیشن هایی چون اسنپ،
تپ سی ،ماکسی ،تاچ سی ،تیراژه و چند استارتاپ
دیگر در این لیست قرار دارند.

چرا با افت نرخ ارز قیمت کاالها کاهش نیافت؟

قیمت واقعی کاالها کمتر از رقم فعلی است
مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه قیمت
کاالها در حال حاضر غیرواقعی بــوده چون در پی
کاهش نرخ دالر کاهش پیــدا نکردهاند گفت :باید
مبنای قیمتگذاری اقتصــادی تغییر کرده و ارز از
مؤلفههای اصلی تعیینکننده قیمت کاالها حذف
شود .محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان
تهران درباره عدم کاهش قیمت کاالها متناسب با
ا ُفت نرخ ارز ،گفت :همواره مطرح میکنند افزایش
قیمت کاال تابع نرخ ارز است به همین دلیل در سال
گذشته همزمان با رشد قیمت ارز ،بهای کاالها نیز
افزایش پیدا کرد .اگر بپذیریم کــه بین نرخ دالر و
قیمت کاال رابطه مستقیمی وجود دارد ،با کاهش نرخ
دالر باید قیمت اجناس نیز در سراشیبی قرار گیرد،
حال آنکه بهای کاالها متناســب با ا ُفت قیمت دالر
کاهش پیدا نکرد که این امر پدیدهای جدید است.
وی از اقتصاددانان دعوت کرد فرمول محاسبه قیمت
کاالها و ارتباط آن با نرخ ارز را مشــخص کنند زیرا
باید مبنای قیمتگذاری اقتصــادی تغییر کرده و
ارز از مؤلفههای اصلــی تعیینکننده قیمت کاالها
حذف شود.مدیرکل تعزیرات اســتان تهران اظهار
کرد :اگرچه قیمت برخی کاالها مانند لوازم خانگی،
مســکن و ...در ماههای اخیر کاهش پیدا کرده اما
بهای کاالهای مصرفی مانند مــواد خوراکی و نان
نهتنها پس از ا ُفت نــرخ دالر کاهش پیدا نکرد بلکه
سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده نیز
مجوزی صادر کرد که بهموجب آن قیمت لبنیات و
نان ــ نانواییهایی که دولتی بوده و سهمیه دریافت
میکردند ــ نیز افزایش یافت.
اسفنانی با بیان اینکه قیمت کاالها واقعی نبوده و غیر
قابل قبول است ،اضافه کرد :امیدواریم با تمهیداتی

که در تنظیم بازار صورت میگیرد قیمتها کنترل
شود.وی درباره وظایف سازمان تعزیرات در برخورد
با گرانفروشی ،گفت :وظیفه سازمان تعزیرات مبارزه
با گرانفروشی اســت؛ در اواخر سال  97 ،96و نیمه
نخست ســال  98شــاهد افزایش قیمت بودیم که
این رشــد ،بهمعنای گرانی اســت نه گرانفروشی.
مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه گرانی و
گرانفروشی دو موضوع متفاوت است در تشریح این
مباحث ،گفت :زمانی که تمامی عوامل دست به دست
هم داده و قیمت کاال افزایــش پیدا میکند ،گرانی
اتفاق میافتد یعنی افزایش قیمت ،بهصورت رسمی
توسط سازمان حمایت از مصرفکننده و ستاد تنظیم
بازار انجام گرفته و مالک عمل قرار میگیرد که در
این شرایط ســازمان تعزیرات نمیتواند ورود کند.
اسفنانی ادامه داد :در مواردی که فروشندگان کاال را
با بهایی بیش از قیمت تعیینشده بهفروش رسانند
گرانفروشی رخ داده و سازمان تعزیرات میتواند به
موضوع ورود و با متخلفان برخوردکند.
وی گفت :براساس قانون قیمت اعالمشده از سوی
سازمان حمایت از مصرفکننده قیمت واقعی کاال
است و در صورتی که فردی کاالها را گرانتر بهفروش
رساند ،گرانفروشی کرده اســت.مدیرکل تعزیرات
اســتان تهران با اشــاره به برخی اقدامات سازمان
تعزیرات حکومتی در ماههای اخیــر به خانه ملت
گفت :قیمت بلیت هواپیما یکــی از مواردی بود که
سازمان تعزیرات به آن ورود کرد و سال جاری تنها
ســالی بود که قیمت بلیت هواپیما در ایام اربعین
حتی یک ریال نیز افزایش پیدا نکرد ،اگر در ســایر
مسیرهای پروازی نیز شاهد افزایش قیمت باشیم با
آن برخورد میکنیم.
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 ۱۷۶۳شرکت نوآفرین شدند
آخرین آمار پیوســتن شــرکتهای مربوط به
کسبوکارهای نوپا نشان میدهد  ۱۷۶۳شرکت
و تیم نوپا ،شتابدهنده و سرمایهگذار عضو طرح
نوآفرین شــدهاند .تأمین مالی استارتآپها و
تســهیل قوانین برای آنها از مواردی است که
میتواند راه را برای این کســبوکارهای نوپا باز
کند ،بهویژه اســتارتآپهای حوزه فناوری که
میتوانند در مدت کوتاهی راه بســیاری را طی
کرده و به تکشاخهای حوزه تبدیل شوند.
مسؤوالن ،نوآفرین را طرحی جهت آسانسازی
قانونمندتــر کردن اســتارتآپها و تســهیل
ورود آنها به فرایندهای رســمی کســبوکار
میدانند و در این راســتا شــرکتها و تیمهای
نوپا ،شــرکتهای رشدیافته ،شــتابدهنده و
مراکز رشــد ،افراد عالقهمند به حوزه نوآفرینی
و ســرمایهگذاران میتوانند در این طرح حاضر
شــوند .در طرح نوآفرین هر شرکت خصوصی و
تعاونی در حوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات
که کمتر از ســه ســال از تاریخ ثبت آن گذشته
باشــد به عنوان شرکتهایی ذکر شــدند که از
آنها حمایت میشود .البته شــرایطی همچون
سرمایه حداکثری  ۲۵۰میلیون تومانی و درآمد
کمتر از  ۵۰۰میلیون تومانی نیز در این حمایت
دخیل است .شــرکتهایی که در طرح نوآفرین
حمایــت خواهند شــد باید در ســامانه مترکز
درخواست خدمات ســازمان فناوری اطالعات
ایران مشــخصات خود را ثبت کرده باشــند و
همچنین موسســین و صاحبان ســهام شرکت
نسبت به توزیع سود اقدام نکنند .طرح نوآفرین،
ماهیت استارتآپی را مبنای کار خود قرار داده و
بر همین اساس ،قوانین و مقررات بیمه ،مالیات
و حتی جذب سرمایه گذار را تسهیل کرده است.
محمدجــواد آذری جهرمی -وزیــر ارتباطات و
فناوری اطالعات -درباره طــرح نوآفرین اظهار
کرده اســت :اســتارتآپها در ذات و بطن کار
خود پیشبینیناپذیرنــد و به همین دلیل نباید
ریسک در شرایط فعالیت شما ضرب شود و ما در
دولت وظیفه داریم شــرایط فعالیت شما را قابل
پیشبینی کنیم .یعنی اگر سوار قطار میشوید،
بدانید کجا بایستید ،کجا سرعت بگیرید .ما تالش

کردیم شرایطی را فراهم خواهیم آورد که ادامه راه
را برای شما قابل پیشبینی میکند .چندی پیش
امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطالعات -نیز
دربارهی طرح نوآفرین گفته بود :در سیاســت
نوآوری ایران دو بخش نوآوری اجتماعی و صنایع
خالق بسیار حاشیهای نگاه میشوند ،در حالی که
در اکوسیستم استارتآپی جایگاه بسیار مهمی
دارند .در طرح نوآفرین گروههای تولید پادکست
یا محتوا یا ویدئو به رسمیت شناخته شدهاند و از
حمایتهای طرح برخوردار میشوند.
اگر شرکت یا تیم نوپایی به دنبال جذب سرمایه،
یافتن برنامه شــتابدهی مناســب و ارتباط با
ســایر بازیگران این حوزه هســتید ،یــا اینکه
مسیرهای ابتدایی برای رشد کسبوکارهای نوپا
را پیمودهاید و اکنون یک شرکت بزرگ رشدیافته
هســتید ،یا اگر شــتابدهنده یا مرکز رشد و در
جستوجوی تیمهای دارای استعداد رشد باال و
یا یک فعال عالقهمند به حوزه نوآفرینی کشور و
یا یک سرمایهگذار خطرپذیر هستید ،میتوانید
وارد طرح نوآفرین شــوید .آخرین آمار پیوستن
شرکتهای مربوط به کسب وکارهای نوپا نشان
میدهد تاکنون  ۶۸۹شرکت نوپا ۶۱۰ ،تیم نوپا،
 ۱۸۰شرکت بزرگ رشــدیافته ۵۱ ،شتابدهنده
و مرکز رشــد ۲۱۷ ،عالقهمند حوزه نوآفرینی و
 ۱۶ســرمایهگذار عضو طرح نوآفرین شدند که
در مجموع شامل  ۱۷۶۳شرکت میشود .این در
حالی است که در اولین اعالم پیوستن شرکتها
به طرح نوآفرین ،تنها  ۱۵۶شرکت به این طرح
اضافه شده بودند.
رئیس سازمان فناوری اطالعات بهتازگی با اشاره
به نقش استارتآپها در توسعه فناوری اطالعات
و اشتغالزایی در کشــور گفت :هماکنون حدود
 ۲۵۰هزار اپلیکیشن ایرانی فعال بوده که بیشتر
آنها توســط بیش از  ۱۵۰۰تیم اســتارتآپی
طراحی و تولید شده است .او همچنین به طرح
نوآفرین اشــاره و بیان کرده است :اجرای طرح
نوآفرین با ثبتنام از اســتارتآپها در ســامانه
ویژه در کشــور از جمله اقداماتی است که برای
ساماندهی شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی
از سوی وزارت ارتباطات اجرا میشود.

«کسب و کار» از حضور کم رنگ زنان در الیه های مدیریتی صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات گزارش می دهد

شکافجنسیتیدرصنعت آیسیتی

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

حضــور زنــان در صنعت
فناوری اطالعات و ارتباطات
در دنیا بسیار پررنگ است در
حالی که در ایران به دالیل
مختلف و به رغم کشورهای
پیشرفته دنیا حضور زنان در عرصه تکنولوژی کمرنگ
است .این موضوع یکی از موارد مهم آسیب های موجود
ت آی تی کشور است .اکثر زنان ایرانی بیشتر
در صنع 
در ردههای میانی شــرکتهای فناوری اطالعات در
شــغلهایی مانند گرافیســت ،برنامه نویس ،مشاور

آیتی و ...فعالیت میکنند .در مقابل اما حضور زنان
در الیههای باالیی یک شــرکت ماننــد یک مدیر یا
سرمایهگذار کمرنگ است .به عبارت بهتر آسیب ها و
مشکالت در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات در
ایران بسیار گسترده است و شکاف جنسیتی در این
صنعت یکی از مهم ترین آسیب هاست که حتی گذر
زمان نیز نتوانسته این مشکل را حل کند و ایران در این
رابطه همرنگ کشــورهای دیگر جهان در بکارگیری
زنان در الیه های باالتر مدیریتی در صنعت آی ســی
تی شود.
عدم بکارگیــری زنان ایرانی در شــرکت های داخلی
فناوری اطالعات و ارتباطات در کشــور در حالی اتفاق
افتاده که حضور زنان ایرانی به عنوان مدیران موفق در

سراسر جهان در شــرکت های فناوری به امری عادی
تبدیل شده است .زنان موفق ایرانی در حوزه مدیریتی
شرکت های مطرح آی تی جهان درخشیده اند و این
اتفاق عدم حضور زنان را در الیه هــای مدیریتی این
صنعت بیش از پیش آشکار ساخته است .دالرام کهربایی
یکی از زنان موفق ایرانی ایرانی-آمریکایی مقیم یورک
انگلستان است .او رئیس امنیت ســایبری و استادیار
دانشگاه یورک و از بنیانگذاران موسسه “زنان نیویورک در
ریاضیات و محاسبات شبکه” می باشد .دالرام کهربایی
بیش از 70مقاله چاپ شده در نشریات معتبر علمی دارد
و چندین اختراع نیز با نام او به ثبت رسیده است.
پانتــه آ حمزه ای دیگــر نمونه زن موفــق ایرانی در
مدیریت آی تی اســت .حمزه ای تحصیالت خود را

در دانشگاه بریتیش کلمبیا به اتمام رسانده و اکنون
مدیر بخش “اعتماد و ایمنی”()Trust & Safety
فیسبوک اســت .نگار قورچیان نیز تحصیالت خود
را در ســال  2016در مقطع دکتری مهندسی برق و
علوم کامپیوتر در دانشــگاه مک گیل کانادا به اتمام
رســاند و هم اکنون مدیر هوش مصنوعی شــرکت
“فناوریهای هوایی”()Aerial Technologies
اســت .او با تحصیالت و توانایی های خود توانســته
فناوریهای هوایی را با کمک هوش مصنوعی توسعه
دهد .کتی آذرفر نیز رئیس توسعه محصوالت شرکت
“اریکســون”( )Ericssonاست .شــرکت سوئدی
و چند ملیتــی اریکســون ،ارائه دهنــده خدمات و
فناوری های ارتباطی است.

نقش کم رنگ زنان در حوزه های فناوری
فاطمه دانشور ،کارآفرین
نقش زنان در تمام زمینه های اقتصادی باید نقشی پررنگ و غیر قابل تغییر باشد در حالی که در ایران و به خصوص در برخی صنایع هنوز از ظرفیت باالی زنان استفاده نشده است .زنان کارآفرین بسیار زیادی در کشور
وجود دارند و مشغول به فعالیت هستند که در حوزه فعالیت شان هنوز رقیبی برای رقابت با آنها پا به میدان نگذاشته است .امروز در صنایعی که باید از حضور زنان و توانایی های آنها استفاده شود کم لطفی های زیادی
دیده می شود .در حوزه فناوری هنوز آن طور که باید فضا برای حضور زنان فراهم نشده و با وجود فعالیتی زنان درحوزه های فناوری در دیگر کشورهای دنیا دارند برای حضور بیشتر زنان در این صنعت بااهمیت راهکاری
وجود ندارد .در حال حاضر بسیاری از شرکتهای بزرگ و شناخته شده جهان با مدیریت زنان قدرتمند به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا کردهاند اما اما در ایران وضعیت زنان فعال در حوزه فناوری اطالعات به
این گستردگی و شاید بهتر باشد بگوییم به این تاثیرگذاری نیست.
تجارت و فعالیت اقتصادی زنانه و مردانه ندارد و باید از حضور زنان در صنایع مختلف بهره برد .تولید ملی و داخلی و به دنبال آن رونق اقتصادی نیازمند حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر است .با تبعیض در به کارگیری
زنان در مشاغل مختلف تنها عقب ماندگی اقتصادی برای کشور ایجاد خواهد شد و ظرفیت باالی زنان نادیده گرفته می شود .باید محیطی فراهم شود تا زنان جرات بیشتری برای حضور در فعالیتهای اقتصادی داشته
باشند .آن موقع است که شاهد شکوفایی صنایعی خواهیم بود که زنان الیه های باالی مدیریتی آن را در دست گرفته اند.
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استارتآپ ها

شغل شما بخش بزرگي از زندگيتان را تشكيل خواهد داد و تنها راه براي شاد و موفق
بودن انتخاب شغلي است كه كامال به آن عالقه داريد.
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اخبار
برنامه معاونــت علمي براي خريــد محصوالت
دانشبنيانتوسطدولت

رئيس مركز شركتها و موسسات دانشبنيان با اشاره به مشكالت شركتها گفت :ما
همواره درصدد هستيم محصوالت دانشبنيان را به ارگانها و دستگاههاي مختلف
معرفي و فرايند مجوزدهي را كوتاهتر كنيم .به گزارش مهر ،چندي پيش مراسم ديدار
نخبگان و استعدادهاي برتر علمي با رهبر انقالب در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد
برگزار شد .در جريان اين ديدار ،ايشان با اشاره به بازديد خود از نمايشگاه شركتهاي
دانشبنيان ،وجود انگيزه ،اعتمادبهنفس و خودباوري در حرف و عمل جوانان متخصص
را نشانهاي شوقانگيز از استمرار جريان علمي در كشور برشمردند .در اين ديدار نخبگان
مســائل و مشــكالت خود را در حضور مقام معظم رهبري مطرح كردند و ايشان در
پاسخ به اين مشكالت فرمودند« :اوال بايستي زيرساختهاي قانوني اين شركتهاي
دانشبنيان فراهم بشود؛ االن بسياري از زيرساختهاي قانوني اينها مشخص نيست كه
در بعضي از صحبتهاي دوستان هم اين معنا بود .ثانيا موانع را برطرف كنند كه بعضي
از موانع را گفتند .همين موضوع «شش ماه» را كه يكي از اين دوستان گفتند ،ديروز
اينجا به من گفته شد؛ يكي از اين شركتهاي دانشبنيان گفتند كه ما اين محصول را
ــ كه يك محصول خيلي برجست ه خوبي بودــ در ظرف هشت ماه ساختهايم كه بسيار
مدت كوتاهي است براي اين محصول؛ شش ماه طول كشيد كه مجوز گرفتيم؛ يعني
مجوزي كه مثال در ظرف يك هفته بايستي صادر بشود ،شش ماه طول ميكشد؛ اينها
بايد برداشته بشود .موانع كسبوكار اينهاست ،اصالح فضاي كسبوكار كه بنده مكرر
تاكيد كردهام روي آن ،يعني اينكه موانع كار برداشــته بشود ،موازيكاريهاي غلط
انجام نگيرد .البته انحصار هم بايستي برداشته بشود كه در صحبتهاي دوستان هم
مسال ه انحصار بود ».بر اين اســاس در نظر داريم مشكالت شركتهاي دانشبنيان و
مطالبات رهبري را در اين زمينه از مسئوالن مختلف پيگيري كنيم .در همين زمينه
محمد صاحبكارخراساني ،رئيس مركز شركتها و موسسات دانشبنيان و مشاور فني
محصوالت حوزه داروي معاونت علمي و فناوري اظهار كرد :ما اقداماتي براي شركتهاي
دانشبنيان درباره بيمه ،گمرك ،تامين اجتماعي ،سربازي و ...اجرايي كردهايم .وي افزود:
فرايند حمايتها از شركتهاي دانشبنيان كاملتر شده؛ اما باز هم درصدد هستيم
كه سبد برنامه حمايتي گستردهتري را براي شركتهاي دانشبنيان تدارك ببينيم.

رويدادي براي جذب سرمايه استارتآپها

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

فعــاالن صنعــت ماینینگ در
حالی ماههاست که در کشور ما
در بالتکلیفی به سر میبرند که
کشورهای دیگر گوی سبقت در
این صنعت را از مــا ربودهاند .روز
جمعه چین که در زمره بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات
اســتخراج بیتکوین بهشــمار میرود ،تصمیمی در حمایت
از اســتخراج بیتکوین و ســایر رمزارزها اتخاذ کرد .با وجود
آنکه این کشور مدتی است توسعه پول دیجیتالی خود را آغاز
کرده در ســالهای اخیر تالش زیادی را برای قانونمندسازی
فرایند استخراج سایر رمزارزها انجام داده است .در سال ۲۰۱۷
میالدی این کشور عرضه اولیه ســکههای مجازی را ممنوع و
صرافیهای عرضه رمزارزها را تعطیل کرد .دولت چین همزمان
محدودیتهایی را روی استخراج رمزارزها اعمال و بسیاری از
شرکتهای مطرح فعال در این زمینه را به خروج از مرزهای خود
وادار کرد .جالب است بدانید که شرکتهای چینی همچنین در
زمره بزرگترین تولیدکنندگان سختافزار استخراج بیتکوین

به شمار میروند.
حال به کشور خودمان برگردیم؛ جایی که ماههاست فعاالن این
صنعت دستگاههای خود را خاموش کردهاند و کسانی که این
کار را نکردهاند در فضای ترس و تردید ناشی از بگیر و ببندهای
قانونی به سر میبرند .روزی نیســت که خبر ضبط تعدادی از
دستگاههای ماینر به گوش نرسد .معاون اول رئیسجمهوری

در  ۱۳مردادمــاه ،آییننامه اجرایی اســتخراج فرآوردههای
پردازشی رمزنگاریشده در کشــور را به منظور ایجاد بستری
امن ،کمهزینه ،شفاف و پرســرعت برای تبادالت اقتصادی و
بهکارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسبوکار ابالغ کرد .در
این آییننامه ضمن قانونی شمردن فعالیت ماینرها در ایران،
حق و حقوقی برای آنها در نظر گرفته و شــرط و شروطی نیز

برایشان گذاشته شد .یکی از مهمترین بندهای این آییننامه
ضمن اینکه استخراج رمزارز در آن به عنوان صنعت شناخته شد،
به تعرفه استخراج رمزارزها اختصاص دارد که براساس 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 سراسری صورت گیرد .این مصوبه دارای نقصهایی بود
و از طرف دیگر اعتراض فعاالن این صنعت را بهدنبال داشــت.
یکی از موارد مورد اعتراض تعرفه برقی بود که برای این صنعت
لحاظ خواهد شد .چند روز پیش بود که سخنگوی صنعت برق
از تعیین نرخ برق استخراج ارز مجازی ظرف هفته جاری خبر
داد .مصطفی رجبیمشهدی در پاسخ به این سوال که چه نرخی
برای این منظور در نظر گرفته شده است ،اظهار کرد :نظر دولت،
متوسط نرخ صادراتی برق است و هیات دولت هم آن را تصویب
کرده است .ما هم در چارچوب همان تعرفه بررسی میکنیم.
اما این تنها یکی از مواردی اســت که فعاالن این صنعت به آن
اعتراض دارند .یک مورد دیگر نیز آن است که ورود دستگاههای
ماینر به کشور قاچاق محسوب میشــود .فعاالن این صنعت
معتقدند باید مسیر قانونی برای این کار ایجاد شود تا بسترهای
قاچاق در این صنعت شکل نگیرد .گفتگوی «کسبوکار» با یکی
از فعاالن این صنعت را در ادامه میخوانید.

خودتحریمی در صنعت ماینینگ

محمدرضا شرفي ،رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بالکچین ایران

سردبیر :مریم بابائی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

فاکس88260447 :

ریسکهایسرمایهگذاریدراستارتآپچیست؟

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

با توجه به وجود صندوق سرمایه گذاری
خطرپذیر و حجم ســرمایه آن ها مبالغ جزئی
سرمایهگذاران چه ارزشی خواهد داشت؟
سامان حقیقی معاون واحد تأمین مالی گروه فیروز در
پاسخ به این سوال گفت :بسیاری از استارت آپ های
موفق با مبالغ جزئی کار خود را آغاز کرده اند .برای مثال
الوپیک با سرمایه خرد سرمایه گذاران فرانسوی خود
به موفقیت دست یافت .این که آیا می توان با پول خرد
یک حرکت بزرگ را اغاز کرد نیاز به بررسی حوزه های
مختلف صنعتی دارد.
باید بررســی شــود که رقبا در صنعت با چه مبالغی
کار خــود را آغاز کرده اند .با بررســی صنایع مختلف
قطعاً حــوزه هایی وجــود دارد که با ســرمایه خرد
می توان در آن کارهای بزرگ را آغاز کرد .اما به جرأت
می توان گفت که اکوسیستم اســتارت آپی ایران با
سرمایه خارجی شــکل گرفته و علت آن قدرت پول
خارجی که ناشی از نرخ ارز می باشد .سه نکته اصلی در
سرمایه گذاری که باید مدنظر گرفته شود عبارت اند از:
نیاز به نقدشوندگی ،سنجش ریسک نسبت به بازده و
آشنایی با قوانین.
زرگرپــور گفــت :ریســک ســرمایه گــذاری در
استارت آپ ها بسیار باالست و همانطور که در سایر
سرمایه گذاری ها توصیه می شــود ،به جای سرمایه
گذاری روی چند استارت آپ تشکیل یک سبد سرمایه
گذاری بهتر اســت .تشکیل این ســبد پارامترهای
مختلفی دارد که برخی از آن ها عبارت اند از :ســطح
بلوغ تکنولوژی ،مرحله چرخه عمر و انتظارات بازدهی
و . ...اگر نوع نگاه ســرمایه گذاری در استارت آپ ها از
جنس تشکیل سبد ســرمایه گذاری نباشد و هدف
از تشــکیل این ســبد کاهش ریســک آن نباشد به
احتمال  90درصد ســرمایه گذاری منجر به شکست
خواهد شد.

وبسايتWWW.KASBOKARNEWS.IR :

چطور میتوان با یک استارت آپ تعامل و در
آن ها سرمایه گذاری کرد؟
میثم زرگرپور مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری

با توجه به جذابیت و بازده حوزه های ملک،
ســکه ،ارز و بورس چه عاملی موجب جذابیت
سرمایهگذاری در استارت آپ می شود؟
محمدرضا عربی رئیس هیئت مدیره گروه مالی پارس
در پسخ به این سوال فرمودند :مخاطبین سرمایهگذاری
متفاوت هستند .بعضی ریسک پذیرند و بعضی ریسک
گریز .با توجه به این موضوع هر سرمایه-گذاری مخاطب
خاص خود را دارد .بازده سرمایه در دوران بلوغ استارت
آپ عاملی است که می تواند جذابیت سرمایهگذاری
در استارت آپ را باال ببرد ،چرا که رشد سرمایه گذاری
آن می تواند باالتر از حوزه های ملک ،سکه ،ارز و بورس

باشد .اما در حقیقت این ذات ســرمایه گذار است که
تمایالت به سرمایه گذاری را تعیین می کند.

نشاني :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،
خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم ،پالك 50
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای WWW.KASBOKARNEWS.IR :

در ابتدای برنامه هومن حاجی ،معاونت کســبوکار
اتاق تهران ضمن عرض خیر مقدم خدمت میهمانان
گفت :اقتصاد کشور با مشکالت متعددی از تحریم های
بین المللی گرفته تا مقاومت دستگاه های اجرایی که
تحت عنوان خودتحریمی از آن یاد می شــود ،مواجه
است .در همین چهل ســال ابتدای انقالب اسالمی
مسئله اقتصاد به دغدغه اصلی حاکمیت ،دولت مردان
و به ویژه رسانه تبدیل شده است .شاید به جرأت بتوان
گفت که سیاســت گذاری قابل مالحظه و موفقی از
ســوی تصمیم گیرندگان و حکمرانان اقتصادی در
عرصه افزایش توان و بهبود رقابــت پذیری در بنگاه
های اقتصادی صورت پذیرفته باشد .اگرچه طی این
ســال ها اقدامات قابل تقدیری از سوی دولت مردان
صورت گرفته است که از جمله آن ها می توان به تشویق
بنگاه های زودبازده و یا موضوع حمایت از شرکت های
دانش بنیان اشاره کرد ،اما با این حال هنوز بخش عمده
ای از کســب وکارها به لحاظ توان بنگاهی به جهت
رشــد در فضای مبادالت بین المللی مهیا نشدهاند.
امروز به تحقیق می توان عرض کرد که از میان ده ها
معضل از جمله دسترسی به منابع ارزان ،دسترسی به
منابع انسانی خبره ،مهمترین معضل بنگاه ها و کسب
وکارهای ایرانی ،معضل نوآوری در همه ابعاد است .این
معضل و عقب ماندگی موجب شده تا بسیاری از کسب
کارهای ایرانی در فضای به شدت رقابتی جهانی حرفی
برای گفتن نداشته باشند .با توجه به شرایط فعلی که
زمان کافی برای توســعه درونی نوآوری وجود ندارد،
بهبره مندی از کســب وکارهای نوظهور تحت عنوان
استارت آپ فرصت مناسبی برای جبران عقبماندگی
های گذشته است .به نظر می رسد تمامی معضالت و
مشکالتی که پیشتر بیان شد با سرمایه گذاری کمتر
و در زمان کوتاه تر از طریق همکاری و مشارکت مابین
کسب وکارهای سنتی و اســتارت آپ ها قابل جبران
باشد .در این شرایط اتاق تهران وظیفه خود می داند
که در راســتای مأموریت ها و اهــداف قانونی ،زمینه
توانمندســازی بنگا های عضو را از طریق ورود به این

عرصه فراهم کند .امید اســت مطالبی که در نشست
امروز بیان میشود مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.
درادامه فرزین فردیس ،عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران گفت :بدون شــک جمع حاضر از طریق اخبار
رسانه های اقتصادی و رسانه های حوزه علم و فناوری
می دانند کــه در یک دوره چند ماهه کشــور آمریکا
تحریمهای شدیدی را علیه شرکت هوآوی وضع کرد.
سوال اینجاست که چرا آمریکا از این شرکت واهمه دارد
و اینگونه علیه آن اقدام می کند؟ در سال 2018شرکت
هوآوی مقام اول ثبت پتنت دنیا را با ثبت  5405پتنت
در یک سال در اختیار خود قرار داد .این اصلی ترین دلیل
آمریکا برای اقدامات اخیرش است؛ چرا که در سال های
آتینهتنهاآمریکابلکهتمامیکشورهایدنیامیبایست
هزینه بهره مندی از این پتنت هــا را پرداخت کنند.
دنیای امروز ،دنیای جدال بر سر نفت و مواد اولیه نیست
بلکه جنگ امروز جنگ نوآوری است .امروز نیاز است تا
فضای کسب وکار کشور به حوزه نوآوری متمایل شود.
امید است که این سلسله نشست ها و رویدادهاکمک
شایانی به فضای کسب وکار کشور کند.
در ادامه امید هاشمی مدیر کسبوکار نوین اتاق تهران
پس از ذکر مقدماتی در خصوص مساله سرمایهگذاری
در استارتآپها و لزوم توجه به این مهم ،از برنامههای
اتاق تهران در خصوص تسریع تحول نوآورانه بنگاههای
اقتصادی سخن گفت .همچنین ایشان از اقداماتی که از
طرف اتاق تهران در خصوص تسهیل تعامل شرکتها با
استارتآپها جهت توسعه نوآوری شرکتها انجام شده
است نیز سخن گفت و ابراز امیدواری کرد تا در آینده
نزدیک این فعالیتها با سطح وسیعتری ادامه یابد.
در ادامه ایشــان با دعوت از دعوت از مهمانان ویژه و
معرفی آنان سواالتی مطرح کردند که هر یک از مهمانان
به آن پاسخ دادند:

سیناتک در پاســخ به این ســوال گفت :بهتر است
درصورت تمایل به ســرمایه گذاری در استارت آپ،
اشخاص حقیقی و یا حقوقی از یک واسط که ممکن
است یک فرد یا مجموعه باشد کمک بگیرند .لزم است
این فرد یا مجموعه هم با فرآیند سرمایه گذاری آشنا
باشد و هم از اســتارت آپ شناخت کافی داشته باشد
و این جایی اســت که صندوق های ســرمایه گذاری
خطرپذیر و فرشتگان سرمایهگذاری می توانند در آن
نقش داشته باشند.
علی عمیدی مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری
کارن کراد در پاسخ به این ســؤال فرمودند :ابتدا
باید این مســئله را درنظر گرفت کــه افراد حاضر
در ایــن جمع بــه دنبال چــه منافعی هســتند.
تنهــا بــه دنبــال تکنولــوژی جدید هســتند،
اگر قصد ســرمایه گــذاری دارند با چــه میزان
ســرمایه ای و در چــه ســطحی از اکوسیســتم
استارت-آپی قصد ســرمایه گذاری دارند .درچه
مرحله ای از اســتارت آپ قصد ســرمایه گذاری
دارند .با این وجود چنانچه صندوق های ســرمایه
گذاری خطرپذیر و ســرمایه گذار فرشــته و هیچ
سرمایه گذاری وارد این حوزه نشود؛ با این امکانات
و ســرمایه محدود این اکوسیستم نمی تواند بقای
آنچنانی داشته باشد.
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دستورالعملی که میخواهد ابالغ شود ،هیچ تغییری در نرخ برق مورد استفاده ماینرها ایجاد نمیکند .ما با نرخی که اعالم شده است ،مشکل داریم و آن نرخ را منطقی نم یدانیم .این نرخ به دستورالعمل ابالغی آقایان ربطی پیدا نمیکند و آنها در چارچوب مصوبه میتوانند
دستورالعمل تدوین کنند .پس عمال تغییری در مصوبه نمیتوانند بدهند و در مصوبه یک اشکال وجود دارد ( ...لطفا اشکال را بفرمایید)
مصوبه از دید ما اصال قابلیت اجرایی ندارد .با این شرایط باید قید این صنعت را زد .در حال حاضر هر دستورالعملی روی آن مصوبه بخواهد تدوین شود باز هم کاربردی نیست زیرا بیس و شالوده قضیه مشکل دارد .در مصوبه مرداد ماه متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر
سامانه نیما برای این کار در نظر گرفته شده بود؛ ولی باز هم سخنگوی صنعت برق مهلت 10روزهای را برای تعیین این نرخ اعالم کرده است؛ ولی آنها خود اشراف دارند که این عدد و رقم ،عدد و رقم منطقی نیست و هیچ منطقی پشت آن وجود ندارد و به هیچ عنوان صحیح
نیست .خود آقایان در وزارت نیرو به این قضیه اشراف دارند که با این عدد و رقم نمیشود کار کرد .حاال اینکه دارند این قضیه را طول میدهند برای این است که ذهن جامعه را آماده کنند و این سیاست سازمانی است .در مصوبه ،نرخی تعیین کردهاند که هیچکسی نتواند
دستی به آن بزند و نتوان تغییری در آن داد و عمال به درد کار کردن هم نخورد .در حال حاضر ماههاست که فرصت ارزآوری این صنعت را از کشور گرفتهاند .ما حساب میکنیم که چند ماه به این کشور زیان خورده است و این را اعالم میکنیم و بعدا آقایان را میخواهیم؛
یعنی حتما در آینده به جایی دادخواست ارائه میدهیم .کسانی که این مصوبه را با این شرایط تدوین کردند در آینده باید پاسخگوی زیانی که به کشور وارد کردهاند ،باشند.
شرایط ما طی این چند ماه تغییری نکرده است و بگیر و ببندها همچنان ادامه دارد و با فعاالن این حوزه مانند مجرم برخورد میشود؛ یعنی کسانی که این فشار و زیان را وارد کردهاند باالخره باید پاسخگو باشند که به چه دلیل این کار را کردهاند .کسی که چنین سدی را
ایجاد میکند ،باید پاسخگوی زیانی که وارد کرده است ،باشد .شاید کسی در راستای منافع کشور حرکت نمیکند که مانع رشد و پیشرفت کشور در این صنعت شده است .در آینده خیلی مسائل روشن خواهد شد .طبیعتا ما زیانی که به خاطر ممنوعیت این صنعت به
کشور وارد شده است را حساب میکنیم .در آینده باید حساب کنیم که در این چند ماه چقدر متحمل ضرر شدهایم؛ در حالی که میتوانستیم یک سرمایه ملی را داشته باشیم .در کشور خودمان میتوانستیم سهمی از این صنعت داشته باشیم .این چند ماه ،چند ماه بسیار
حیاتی بود که با توجه به مصوبهای اشتباه و عدم اشراف بعضی از مدیران کشور ما نسبت به شرایط روز و فناوریهای روز این فرصت از کشور ما سلب شد .ما اسماً به این صنعت رسمیت دادهایم ولی کاری میکنیم که کسی نتواند این کار را انجام بدهد .در راستای بازه زمانی
 10روزهای که صنعت برق میخواهد نرخ برق ماینرها را اعالم کند ،باید گفت تعرفه نهایی اعالمشده باالی  900تومان است .این در حالی است که پیش از این هم بین  800تا  900تومان گفته بودند .میخواهند باالی  900تومان را در  8ماه از سال با ضریب نیم اعمال
کنند که میشود 460و خردهای .در 4ماه از سال هم میخواهند با ضریب  2اعمال کنند که میشود نزدیک 2هزار تومان .در هر صورت با این تعرفه نمیشود کار کرد .شما 8ماه از سال کار کنید 4،ماه از سال هم کار نکنید ،کسی با 2هزار تومان کار نمیکند .آن  8ماه که
کسی نمیتواند با 460تومان پول برق کار کند؛ یعنی توجیهی ندارد و چیزی از آن درنمیآید.
در مورد آزاد شدن دستگاهها همچنان پیگیر هستیم و دو وزیر قول دادهاند که این قضیه را پیگیری کنند؛ ولی هنوز به جایی نرسیدهایم .مسیر قانونی وجود نداشته است که این دستگاهها وارد شوند؛ در حالی که دولت 4سال است که درگیر قانونگذاری در این مسیر بوده و
داشته نسبت به این فناوری اشراف پیدا میکرده و تحقیق و مطالعه میکرده است 4.سال یک مسیر قانونی برای ورود دستگاهها نبوده است .با این اوصاف معلوم است که از مسیر قاچاق وارد خواهند شد .شما مسیر قانونی ایجاد میکردید ،بعد مردم از آن مسیر نمیآوردند
و شما معترض میشدید که چرا از مسیر قاچاق وارد شده است .وقتی مسیر قانونی نبوده است مردم چه کنند؟ در مورد اینکه ورود این دستگاهها قانونی شود ما به همه سازمانها نامه زدهایم ازجمله ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،ریاست جمهوری و معاونتهای ریاست
جمهوری .زیرا ستاد مبارزه با قاچاق کاال تحت نظارت قوه مجریه است .ما از طریق قوه قضائیه و دادستانی هم پیگیر بودهایم .هر نهادی که شما فکر کنید که میتوانسته به این قضیه مرتبط باشد ما از آن طریق پیگیری کردهایم .هر کسی که میتوانسته کاری انجام بدهد
ما به سراغ او رفتهایم .با همه قولهایی که داده شده هنوز تکلیف این قضیه مشخص نشده است .آخرین خبر این است که به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شده است .این یک نقص است که در آن مصوبه دستگاههای ماینر تعیینتکلیف نشده است .باید در آن
ادن مجوز از سوی وزارت صمت ،هنوز رسما مجوزدهی شروع نشده است .هنوز
مصوبه اعالمشده ،این دستگاهها تعیینتکلیف میشدند؛ ولی اصال دیده نشدهاند .دنبال این هستند که یک الحاقیه به مصوبه اضافه شود .همچنان دستگاهها را میگیرند و هنوز با وجود وعده د ِ
رسما واردات باز نشده است .هنوز هیچ کاری انجام نشده است .هنوز هم همه سازمانها متولی این قضیه هستند .یک سازمان و نهاد واحد نیست که ما به آن مراجعه کنیم .آنقدر تعداد متولیان زیاد است که ما به هر کسی رجوع میکنیم در بسته این صنعت باز نمیشود.
هیچ نهادی نیست که بتواند تصمیم درستی بگیرد یا بتواند کار درستی بکند و زمان را نیز هر روز داریم از دست میدهیم .این به نفع کشورهای دیگر است که در این حوزه دارند شدیدا فعالیت میکنند؛ یعنی وقتی ما فضا را خالی میکنیم سهم آنها را افزایش میدهیم .ما
خودمان با دستان خود ،خود را تحریم کردهایم .این اوج هنر قانونگذار کشور ماست! این موضوع به قوه مجریه مربوط میشود .دولت ما آنقدر بزرگ شده که خودش هم نمیتواند از پس خودش بربیاید .بخش خصوصی و مردم هم دارند تاوان میدهند .مردم و سرمایههای
ملی اینجا دارد حیف و میل میشود.
رئیسجمهوری و معاون اول رئیسجمهوری برای خارج شدن دستگاه ماینینگ از فهرست کاالهای ممنوعه برای واردات دستور دادهاند و در حال حاضر این نامه برای کمیسیون اقتصادی دولت رفته که آن را هم تعیینتکلیف کنند .ما بهدنبال اصالح مصوبه دولت در مورد
ماینینگ نیز هستیم زیرا اگر آن مصوبه اصالح نشود؛ چه مجوز بدهند چه ندهند هیچ ارزشی ندارد .مصوبه مشکل اصلی ماست.

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

چهارمين حراج تخصصي
خــط و خوشنويســي،
هنرهاي ايراني  -اسالمي،
حراج باران ،با ارائه  94اثر
هنري و اشيای كاربردي
عصــر جمعــه  ۲۴آبان
در مركــز همايشهــاي
بينالمللي رايــزن برگزار
ميشــود .محبوبه كاظميدوالبي ،بنيانگذار و مدير حراج بــاران با اعالم خبر فوق
گفت« :بنا بهرســم هر ســاله ،اين رويداد به يكي از بزرگان هنر واالي خوشنويسي
ايران تقديم ميشــود كه چهارمين دوره به جايگاه يگانه استاد محمدحسين عماد
الكتاب القزويني اداي احترام ميكند ».كاظمي افزود« :بخش نمايشگاهي حراج كه
مجوزهاي آن از دو وزارتخانه صنايعدستي ،ميراث فرهنگي و گردشگري و فرهنگ و
ارشاد اسالمي اخذ شده است عصر سهشنبه بيست و يكم آبان در مكان يادشده آغاز
به كار ميكند و تا پنجشنبه در معرض تماشاي عالقهمندان خواهد بود ».در اين دوره
هفتاد و يك اثر كهن كه قدمت برخيشــان به بيش از يك قرن ميرسد ،آثاري كه از
سده دوم هجري قمري تا دورههاي تيموريه ،صفويه ،افشاريه ،زنديه تا قاجار را در بر
ميگيرد و هر يك زواياي پنهان از بزرگي هنر ايراني -اسالمي را بازتاب ميدهند ،در
كنار بيستوسه اثر معاصر كه نمونههايي شاخص از كارهاي اساتيد مبرز و نيز جوانان
تثبيت شده هستند به دوستداران هنر پيشنهاد ميشــود .چهارمين حراج باران با
كلكسيوني كمنظير از خوشنويسيهاي آيات مكرم قرآن مجيد آغاز ميشود كه پياپي
روي ميز حراجي ميروند و شــكوه ارادت هنرمندان ايراني به دين مبين اسالم را به
نمايش ميگذارند .مرور بخش كهن اين دوره حراج باران نشان ميدهد نمونههايي
منحصربهفرد از نخبگان خط ايران از دورههاي درخشان تمدن ايراني اسالمي مانند
ميرزا غالمرضا اصفهاني ،درويش عبدالمجيد طالقاني ،محمدحسين عماد الكتاب،
ميرزا احمد نيريزي ،ميرحسين تبريزي ،مير سيد حسين ،صدر الكتاب ،علي شير ،واله
اصفهاني ،علياكبر گلستانه و ...را از مجموعههاي معتبر خصوصي گرد هم آورده است.
دو اثر در اين حراجي باالترين برآورد قيمت را به خود اختصاص دادهاند :يك نقاشي
مينياتور و خط كه چهره نواب اكبري بيگم (زوجه پادشاه هندوستان) را منقش كرده
و توسط هنرمند هندي در دوره زنديه خلقشده پنج تا شش ميليارد تومان تخمين
زده شده است و اثر بسيار خاص خوشنويسي منشور حقوق بشر كوروش اثر حسين
نيك طلب كه حاصل هشت سال كار اين هنرمند است و با خوشنويسي و هنر فيروزه
كوبي روي عقيق تابلويي  ۶۵كيلويي خلق شده كه هشــت كيلو و  ۳۰۰گرم فيروزه
و  ۱۸و نيم كيلو عقيق در آن به كار رفته و  ۲تــا  ۲و نيم ميليارد تومان برآورد قيمت
خورده است .در كنار اين آثار هنري  11شــي كاربردي كه منقش به زيباترين خط
نوشتههاي ايراني اسالمي است نيز عرضه ميشود از بازوبند قرآني تا مهر ،كاله ،ادوات
جنگي ،عصا ،ظروف و ...و سه انگشتري كه گرانبهاترينشان انگشتري آيهالكرسي اثر
حسين يساول است كه  ۹۰۰ميليون تا يك ميليارد تومان برآورد قيمت شده است.
چهارمين حراج باران همچنين  ۲۳اثر از نمونههايي شــاخص از هنر معاصر خط و
هنرهاي ايراني اسالمي را عرضه كرده اســت كه نامهاي پرآوازه در آن حضور دارند
از غالمحسين اميرخاني ،رضا مافي ،كيخســرو خروش ،علياشرف صندوق آبادي،
يداهلل كابلي ،فرامرز پيالرام ،ناصر اويسي و ...و جوانترها محمدرضا توابي ،عين الدين
صادقزاده و...
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با عقد قراردادهاي دوجانبه ،رويداد همتاگزيني فناوري در تبريز به اتمام رســيد .به
گزارش ايسنا ،رويداد همتاگزيني فناوري از سوي ســازمان تجاريسازي فناوري و
اشتغال دانشآموختگان جهاد دانشگاهي (ستفا) ،سازمان فناوري اطالعات ايران و
يك شركت تامين مالي ،با حضور سرمايهگذاران ملي و استارتآپهاي فعال و منتخب
استانهاي مختلف كشور در شــهر تبريز برگزار شد .اين رويداد همزمان با هفتمين
نمايشگاه نوآوري و فناوري ربع رشيدي تبريز (رينوتكس  )2019و در راستاي اجراي
طرح كارگزاري و توانمندسازي استانهاي كشور ،روز پنجشنبه  ۱۶آبان برگزار شد.
رويداد همتاگزيني فناوري گردهمايي تخصصي شركتها ،سرمايهگذاران حقيقي
و حقوقي و گروهي از استارتآپهاي برتر اســت كه در اين رويداد از بين دهها طرح
دريافتي 10 ،استارتآپ برتر به ارائه طرحهاي خود به بيش از  20سرمايهگذار ملي
و منطقهاي بهصورت جلسات رودررو پرداختند .اين رويداد جهت تسهيل امر جذب
سرمايه و ايجاد زمينه رشد براي استارتآپهاي برتري كه نياز به جذب سرمايه دارند،
تدارك ديده شده بود و در آن استارتآپها فرصت ارائه محصوالت (كاال و خدمات)
خود را به شبكه سرمايهگذاران در جلسات دو يا چندجانبه به دست آورند .بنابر اعالم
روابطعمومي ستفا ،در انتهاي اين رويداد قرارداد و تفاهمنامه همكاري بين فناوران
و سرمايهگذاران در حضور معاون اقتصادي استاندار آذربايجانشرقي ،مديركل دفتر
هماهنگي فراسازماني ارتباط با صنعت و دانشگاه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات،
رئيس جهاد دانشگاهي استان و برخي از مديران كل استاني تبادل شد.
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