
ســوئيس، ســنگاپور و آمريكا رقابت پذيرترين 
اقتصادهــاي جهانــي در طول ۱۰ ســال اخير 
بوده اند. به گزارش ويژوال كپيتاليســت، شاخص 
رقابت پذيري كه هر ســاله توسط مجمع جهاني 
اقتصاد منتشــر مي شــود، بــه بررســي ميزان 
رقابت پذيري در ۱۴۱ كشــور با توجــه به ۱۰۰ 
شاخص در ســر شــاخه هاي: ســامت، نظام 
مالي، انــدازه بازار، ديناميســم كســب و كار و 
ظرفيت هاي نوآورانه مي پــردازد. اين گزارش كه 
از سال ۱۹۷۹ تاكنون هر ســاله منتشر مي شود 
كشــورها را براســاس امتيازي بين صفر تا ۱۰۰ 
رده بندي مي كند كه صفر بيانگر كمترين ميزان 
رقابت پذيــري و ۱۰۰ بيانگر بيشــترين ميزان 

رقابت پذيري است. 

بررسي عملكرد كشــورهاي مختلف در شاخص 
رقابت پذيري نشان مي دهد كه سوئيس در طول 
۱۰ سال اخير بهترين عملكرد را داشته است؛ به 
گونه اي كه در بازه زماني ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ اين كشور 
براي هشت سال رقابتي ترين اقتصاد جهان بوده و 
در دو سال ديگر نيز رتبه هاي چهارم و پنجم را از آن 
خود كرده است. پس از سوئيس، سنگاپور دومين 
كشــور رقابت پذير جهان در طول يك دهه اخير 
بوده اســت؛ به گونه اي كه در بازه زماني فوق اين 
كشور هفت بار به عنوان دومين اقتصاد رقابتي دنيا 
و دو بار به عنوان سومين اقتصاد رقابت پذير دنيا 
معرفي شده است. سنگاپور در رتبه بندي امسال 
براي نخستين بار موفق شــد تا رقابت پذيرترين 

اقتصاد جهان لقب گيرد. 

آمريكا نيز سومين و آخرين كشوري است كه در 
طول ۱۰ سال اخير دســت كم يك بار به عنوان 
رقابت پذيرترين اقتصاد جهان معرفي شده است. 
در بازه زمانــي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ آمريكا در ســال 
۲۰۱۸ موفق شد رقابتي ترين اقتصاد جهان لقب 
گيرد. اين كشور امسال در رتبه دوم و سه مرتبه 
نيز به عنوان سومين اقتصاد رقابتي جهان معرفي 
شده است. ضعيف ترين رتبه آمريكا در رده بندي 
۱۰ سال اخير مربوط به سال ۲۰۱۳ بوده كه رتبه 

اين كشور هفتم عنوان شده است. 
به جز اين سه كشور، ســوئد، فناند، هنگ كنگ، 
آلمان، هلند، دانمارك، ژاپن، انگليس و كانادا ديگر 
كشــورهايي بوده اند كه در طول ۱۰ سال جز ۱۰ 
كشور بهتر در شاخص رقابت پذيري معرفي شده اند. 

تورم دوميــن اقتصاد بزرگ جهــان تحت تاثير 
افزايش قيمت هاي گوشــت به يكي از باالترين 

سطوح يك دهه اخير رسيد. 
به گزارش بلومبرگ، متوســط شــاخص بهاي 
مصرف كننده چين تا پايان ۱۲ ماه منتهي اكتبر با 
۰.۸ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه منتهي 
به ماه قبل به ۳.۸ درصد رســيد. با وجود كاهش 
رشد اقتصادي و افزايش روند تورم در چين، بانك 
مركزي اين كشور هنوز در مقايسه با بسياري از 
همتايان خود در ساير نقاط جهان سياست محرك 

گسترده اي را اتخاذ نكرده است. 
لري هو، كارشناس مسائل چين در موسسه »مك 
كواير سكيوريتيز« گفت: روند افزايش نرخ تورم 
بيش از همه مربوط به مشــكات ايجادشده در 

بخش عرضه بوده اما سياســت گذار بيشتر روي 
طرف تقاضا متمركز شده است و به نظر مي رسد 
با توجه به وجود تــورم منفي در بخش صنعتي و 
جنگ تجاري با آمريكا، بايد شاهد افزايش بيش از 

پيش قيمت ها باشيم. 
در بين بخش هاي مختلف، قيمت گوشت خوك 
با ۱۰۱.۴ درصد بيشترين نقش را در افزايش تورم 
داشته است. قيمت مواد غذايي به صورت ميانگين 
نيز ۱5.5 درصد نسبت به اكتبر سال قبل افزايش 

پيدا كرده اند. 
تورم چين در شرايطي به باالترين سطح خود از 
ژانويه ۲۰۱۲ تاكنون رسيده است كه تورم بدون 
احتســاب تغييرات قيمت مواد غذايي در سطح 
پاييني قــرار دارد. تورم در بخــش مراقبت هاي 

درماني ۲.۱ درصد و در بخش لباس و پوشــاك 
۱.۲ درصد اندازه گيري شده است. از سوي ديگر 
تورم بخش حمل و نقل منفي شده و به منفي ۳.۲ 

درصد رسيده است. 
بر مبناي ماهانه نيز تورم مــاه اكتبر ۰.۹ درصد 
بوده است. متوسط نرخ تورم چين دربازه زماني 
۱۹۸۶ تا ۲۰۱۹ معادل 5.۱۳ درصد بوده است كه 
باالترين تورم ثبت شده مربوط به فوريه ۱۹۸۹ با 
۲۸.۴ درصد و كمترين تورم ثبت شده نيز مربوط 

به آوريل ۱۹۹۰ با منفي ۲.۲ درصد بوده است. 
هســته تورمي كه تغييرات قيمــت مواد غذايي 
و انرژي را به دليل نوســانات بــاالي آنها در نظر 
نمي گيرد تا پايان ماه اكتبر به ۱.5 درصد رسيده 

است.

بانك »يو.بي. اس« ســوئيس اعام كرد شــمار 
ميلياردرهاي جهان نســبت به ســال قبل ۴۰ 
درصد افزايش يافته اســت. به گزارش ايســنا، 
بانك »يو.بي.اس« ســوئيس در گزارشي اعام 
كرد كه در ســال ۲۰۱۹ شــمار افرادي كه يك 
ميليارد دالر يا بيشــتر ثروت دارند نســبت به 
پنج ســال پيش 5۸۹ نفر بيشــتر شــده و به 
۲۱۰۱ نفر رسيده اســت. طي اين مدت ثروت 
اين افــراد نيــز ۳۴.5 درصد بيشــتر از ســال 
 ۲۰۱۴ شــده و اكنون بــه ۳۸.5 تريليون دالر

 رسيده است. 
در بيــن ثروتمنــدان جهــان، ميلياردرهــاي 
آمريكايي كه اكنون تعدادشــان بــه ۷۴۹ نفر 
رســيده اســت حدود ۳.۶ تريليون دالر ثروت 
در اختيار دارند. در منطقه آســيا اقيانوسيه نيز 
شــمار افراد ميلياردر به ۷5۴ نفر رسيده كه ۳۶ 
 درصد كل جمعيــت ثروتمند جهان را شــامل 

مي شود. 
ايــن افــراد اكنــون ۲.5 تريليــون دالر ثروت 

در اختيــار دارنــد. چيــن ۴۳ درصــد كل 
ميلياردرهــاي ايــن منطقه، هنــد ۱۴ درصد، 
هنگ كنگ ۹ درصــد و ژاپن نيــز ۴ درصد كل 
 ميلياردرهاي منطقه آســيا - اقيانوســيه را در 

اختيار دارند. 
در ديگر مناطــق جهان، شــمار ثروتمندان در 
هر ســه منطقه اروپا، خاورميانه و آفريقا باپنج 
درصد كاهش نسبت به ســال گذشته به 5۸۹ 
نفر رســيده اســت. اين افراد در مجموع ثروتي 
معادل ۲.۴ تريليون دالر در اختيار دارند. زنان در 
گزارش امسال موفق شده اند عملكرد درخشاني 
داشــته باشــند؛ به گونه اي كه اكنون ۲۳۳ زن 
ميلياردر در ســطح جهان وجــود دارد كه ۴۶ 
درصد بيشــتر از شــمار زنان ميلياردر در سال 
۲۰۱۳ بوده است. بيشــترين افزايش در شمار 
 زنان ميلياردر مربوط به منطقه اسيا- اقيانوسيه 

بوده است. 
در ســطح جهان اكنون جف بزوس، مديرعامل 
و بنيان گــذار آمــازون، ثروتمندتريــن فــرد 

آمريــكا و جهــان اســت و پــس از وي نيــز 
 بيــل گيتــس، بنيان گــذار و مديرعامــل 

مايكروسافت، قرار دارد. 
برنارد آرنــو، مديرعامل برند لوئــي ويتون، نيز 
ثروتمندتريــن فرد فرانســه و اروپا و ســومين 
فرد ثروتمنــد جهان اســت. در حــال حاضر 
آليس والتــون، دختــر بنيان گذار فروشــگاه 
زنجيــره اي والمارت، بــا 5۱.۴ ميليــارد دالر 
ثروتق ثروتمندترين زن آمريكا و جهان اســت 
و پــس از وي نيز جوليــا كوخ، از ســهامداران 
اصلي گروه كوخ و مك كينزي بزوس، همســر 
 ســابق جــف بــزوس در رده هاي بعــدي قرار 

دارند. 
جوليا لئونگ، كارشناس بانكي در »يو.بي. اس« 
گفت: در حالي كه به نظر مي رســد هنوز مردان 
ســلطه زيادي بر كســب وكارها در آسيا دارند، 
شــاهد تغيير تدريجي اين رونــد و ظهور زنان 
كارآفرين و ثروتمند در ســطح كشورهاي اين 

منطقه طي پنج سال اخير بوده ايم.

در تابستان امســال نســبت به فصل قبل، هزينه اجاره بهاي مســكن ۶.۹ درصد 
افزايش داشته است.  به گزارش ايســنا، براساس اعام مركز آمار يكي از بخش هاي 
مهم در برآورد شاخص قيمت مصرف كننده، بخش مسكن است. اين بخش شامل 
زيربخش هاي »اجاره بهاي واحدهاي مسكوني« و »خدمات نگهداري و تعمير واحد 
مسكوني« )تعميرات جزئي واحد مسكوني: لوله كشي، گچ كاري، برق كاري، نصب 

ايزوگام و...( است. 
 در فصل تابستان ۱۳۹۸، شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق 
شهري به عدد ۱5۱.۹ رسيد كه نســبت به فصل قبل )۱۴۲.۰( ۶.۹ درصد افزايش 
داشته اســت. در اين فصل بيشــترين نرخ تورم فصلي مربوط به استان لرستان با 
 ۲۳.۶ درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان شرقي با ۲.۷ درصد 

افزايش است. 
درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره بها در فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، ۲۳.۱ درصد اســت كه نسبت به فصل بهار ۱۳۹۸ 

)۲5.۶ درصد(، ۲.5 واحد درصد كاهش نشان مي دهد. 
بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ۳۷.۲ درصد افزايش و 
كمترين آن مربوط به استان آذربايجان غربي با ۱۱ درصد افزايش است. به عبارتي 
خانوارهاي استان لرستان به طور متوسط ۱۴.۱ واحد درصد بيشتر از ميانگين كل 
كشور و خانوارهاي استان آذربايجان غربي ۱۲.۱ واحد درصد كمتر از ميانگين كل 

كشور در بخش اجاره بها هزينه كرده اند. 

معاون ســازمان امور مالياتي با بيان اينكه تاكنون ۴۰ درصد پزشــكان در 
ســامانه مالياتي ثبت نام كرده اند، گفت: مجموع فــرار و معافيت مالياتي در 
كشــور به ۹۰ هزار ميليارد تومان مي رسد.  محمد مســيحي اظهار داشت: 
ماليات تابع سيســتم نظام مالياتي اســت كــه اگر هرجزئي از سيســتم به 
درســتي عمل نكند به هدف عاليه كه وصول ماليات به معناي واقعي اســت 
نخواهيم رســيد. معاون ســازمان امور مالياتي افزود: اجتنــاب از پرداخت 
ماليات در كنار فرار مالياتي در تمامي كشــورها نظام هاي مالياتي را تهديد 
مي كنند. اقتصاد نفتي از يك طرف و ســطح معافيت هاي مالياتي در كشور 
از طرف ديگر بخش هــاي نظام مالياتــي را از تيررس ماليــات خارج كرده 
 است. همه اينها باعث شــده در كشــور ما فرار مالياتي نسبت به كشورهاي 

ديگر باالتر باشد. 
وي ادامه داد: براســاس برآوردها ۳5 هزار تا ۴۰ هــزار ميليارد تومان به طور 
متوســط فرار مالياتي داريم.  مســيحي درباره ميزان فرار مالياتي در كشور، 
گفت: ۴۰ درصد معافيت مالياتي داريم كه عــددي معادل 5۰ هزار ميليارد 
تومان را به اقتصاد كشــور تحميل مي كند، همچنين فرار مالياتي ۴۰ هزار 
ميليارد توماني نيز نشــان مي دهد ۹۰ هزار ميليارد تومان فــرار مالياتي و 

معافيت مالياتي داريم. 
وي تاكيد كرد: معافيت مالياتي فرار مالياتي را تحت تاثير زيادي قرار مي دهد 

كه مصداق بي عدالتي است كه جامعه به سمت فرار مالياتي مي رود.

پــس از چنديــن بــار پيگيــري مشــكات مشــتريان 
»عظيم خودرو« در مورد خودروهاي ثبت نامي سال گذشته، 
 همچنــان خودرويــي تحويل آنهــا نشــده و در باتكليفي 

به سر مي برند. 
به گزارش ايســنا، در اين رابطه يكي از مشتريان اين شركت 
اظهار كرد: ۱۰ شهريور ماه سال گذشته يك دستگاه خودروي 
هن تنگX۷ با پيش پرداخت ۱۰5 ميليون تومان طي ســه 
روز )۷ و ۱۰ شــهريور ماه( و به قيمــت ۲۰۷ ميليون تومان 
و با موعد ۲۷۰ روز عادي ثبت نام كردم. جالب اســت كه اين 
خودرو هنوز هم وارد بازار نشــده اســت. آن زمان به ما اعام 

كردند كه مدل هاي ۲۰۱۸ را اواخر اسفند سال گذشته و مدل 
۲۰۱۹ را خردادماه ۹۸ تحويل مي دهيم، اما در موعد مقرر به 
 تعهد خود عمل نكردند و تاكنــون دعوتنامه اي براي ما صادر 

نشده است. 
اين مشتري ضمن ادعاي اينكه شــركت اجازه فروش ۴۰۰ 
خودرو داشته اما ۴۰۰۰ خودرو فروخته است، گفت: در حال 
حاضر اكثر نمايندگي هاي اين شــركت پلمب شــده و تنها 
شركت اصلي در جاده كرج برقرار است كه تنها پاسخي كه به 
ما مي دهند اين است كه بايد صبر كنيد تا نتيجه دادگاه »رضا 
عظيمي، مديرعامل عظيم خودرو« مشــخص و مجوز توليد 

داده شــود، چراكه تمام پول دريافتي از مشتريان در حساب 
دادگستري بلوكه است. 

وي افزود: در زمان ثبت نام به صورت شفاهي به ما اعام كردند 
كه قرارداد قطعي بوده و مشتري در زمان تحويل خودرو بايد 
۱۰۲ ميليون تومان ديگر واريز كند. اما متاســفانه ما به دقت 
قرارداد را آن زمــان مطالعه نكرديم و بعــد از چند هفته كه 
متوجه شديم در قراردادها اسمي از قيمت قطعي برده نشده 
است، مراجعه كرديم كه در پاســخ گفتند كه توجهي به اين 
متن نداشته باشيد و قرارداد شــما قطعي است.  اين مشتري 
ادامه داد: حدود سه ماه پيش كه براي پيگيري مراجعه كرديم، 

گفتند كه بايد ۲۱۲ ميليون تومان ديگر واريز كنيد تا خودرو 
را تحويل دهيم. تاكنون تنها تعدادي پيامك مبني بر تكميل  
وجه براي ما ارسال شــده اســت كه با اين وضعيت شركت 

»عظيم خودرو« براي تكميل  وجه اقدام نكرده ايم. 
وي اعام كرد: بــه وزارت صنعت هم مراجعــه و در آنجا يك 
شــكايت نامه هم تنظيم كرديم اما تاكنون پاســخي دريافت 
نكرديم. در اين رابطه موضوع را از شــركت »عظيم خودرو« 
پيگيري كرديم؛ اما اين شركت با وجود وعده پاسخگويي، در 
اين زمينه پاسخي نداد.  سال گذشــته جعفري دولت آبادي، 
دادستان وقت تهران، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي 

در رابطه با بازداشــت مديرعامل شــركت »عظيم خودرو« و 
اتهامات وي و تعداد شكات، اظهار كرد: ۱۷ پرونده پيش فروش 
خودرو در دادستاني تهران مفتوح است و از جمله شركت هايي 
كه پرونده هاي آن  ها مفتوح است، شــركت »عظيم خودرو« 

است. 
وي با اشاره به بازداشت دو متهم در رابطه با اين پرونده، گفت: 
اين شركت صرفا ۱5۰ فقره مجوز پيش فروش خودرو داشته، 
ولي متاســفانه حدود ۴ هزار پيش فروش انجام داده و ۷۰۰ 
ميليارد تومان شكات مطالبه دارند و حسب اعام ۲۰۰ ميليارد 

تومان اموال متهمان است. 

گراني براي  چشم بادامي هاسه اقتصاد پررقابت؛ سنگاپور پابه پاي آمريكا و سوئيس

نرخ اجاره مسكن تا ۷ درصد باال رفتميلياردرهاي جهان  چند  نفرند؟ مجموع فرار و معافيت مالياتي  به ۹۰ هزار ميليارد  مي رسد

مشتريان »عظيم خودرو« همچنان در  بالتكليفي
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 بانک  مرکزی  منتشر کرد

هموار شدن  مسير 
دانش بنيان ها  با  ورود 

به تشكل ها

دالرهای ۴۲۰۰ 
تومانی دولت صرف 

چه کارهايی شد؟

بودجه 
سال آينده 
دو ساله بسته 
نمی شود

نوبخت:
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برای خانواده های 

تحت فشار اقتصادی 
اعالم  می کنيم
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روحانی:

سرمقاله

ناکارایی بخش خصوصی 
در حوزه دانش بنیان 

خصولتي ها هميشــه در 
اقتصاد ما وجود داشته اند و 
بوده اند. اقتصاد ما نزديك به 
۷۰-۸۰ درصد، )در بعضي 
آمارها ۸5 درصد( در واقع دولتی حساب مي شود. 
اين دولتــي مجموع دولت و خصولتي هاســت. 
 آن مقــدار كمي كه هســت، در صنايع مختلف 

پخش است...

  علی مسعودی، عضو هیات مدیره 
مجمع تشکل های دانش بنیان ایران 

متن کامل  د ر صفحه ۴
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بازار از دست  رفته  
صنعت   نرم افزار

افزايش فقرای 
شهری  و  روستايی

مصوبه  دولت براي حمایت  از کارآفرینان  پیشرو  ارائه  شد 

تسهيالت  بدون  وثيقه  براي كارآفرينان
صفحه۴

صفحه3

صنايع دستی  نمی فروشد  
صنايع دستی  مطابق  با  سليقه  بازار  و  مشتری  نيست

تعطيلی  يک  چهارم   مغازه های   صنايع  دستی  ايران  طی   يک  سال

ايران بــا توجه به پتانســيل نيــروی متخصص و 
جوانی اش در حوزه فنــاوری اطاعات و ارتباطات 
می تواند به ويژه در حوزه نرم افزار مزيت نسبی در 
سطح منطقه خليج فارس داشته باشد. اين در حالی 
است كه فعاالن حوزه ICT  بايد از تمام مزايايی كه 
برای ســاير فعاليت های صادرات غير نفتی كشور 
است، برخوردار شــوند كه اين اتفاق هنوز تحقق 
پيدا نكرده و از سوی ديگر توليدكنندگان نرم افزار 
كه نيازمند تأمين ســرمايه در گردش با تسهيات 
ويژه هســتند از اين حمايت برخوردار نشــده اند. 
 اين بدان معناست كه شــركت های داخلی به ويژه 
توليدكنندگان نرم افزار بايد تسهيات ارزان قيمت و 
سرمايه در گردش مناسبی داشته باشند كه بتوانند 

شرايط مالی مناسبی را برای ...

فقراي شهري از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳5 درصد 
در سال ۱۳۹۷ و درصد فقراي روستايی از ۱۴ درصد 
در سال ۱۳۹۰ به ۲5 درصد در سال ۱۳۹۷ افزايش 
يافته است. گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی نشان می دهد كه تحريم های آمريكا زندگی 
روزمره مردم و خوراك شان را تحت تاثير قرار داده و 
به نوعی می توان گفت سفره آن ها را كوچك تر كرده 
اســت.  در مقدمه اين گزارش نوشته شده:» با شدت 
يافتن تحريم هاي آمريكا پس از انقاب اســامی بر 
اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۰ و متعاقب آن توافقنامه 
برجام در ۱۳۹۲ سپس خروج يكجانبه آمريكا از اين 
توافق در ارديبهشت ۱۳۹۷ اقدامات مختلفی توسط 

دولت جهت تامين رفاه خانوارها...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
بودجه سال آینده ۲ساله بسته 

نمی شود
محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور گفت: منظــور از بودجه ۲ ســاله در واقع 
 پیش بینی ها ۲ سال اســت و آنچه به عنوان الیحه 
بودجه سال ۹۹ به مجلس داده می شود صرفاً مصوبات 
آن برای سال ۹۹ و یک ساله است.محمد باقر نوبخت 
با این حال در الیحــه بودجه ارقام و پیش بینی های 
ســال ۱۴۰۰ را هم به مجلس ارائه می کنیم یعنی 
نوع نگاهمان به درآمد ها و مصارف ۲ ســاله است، 
اما مصوبه ای که از مجلس می گیریم مانند سنوات 
گذشته بودجه ساالنه اســت و بودجه یک سال را از 
مجلس مصوبه می گیریم.وی تاکیــد کرد: در واقع 
بودجه ما ۲ ساله نیست بلکه نگاه ما به بودجه ۲ ساله 
است که آن هم در جهت ابالغیه مقام معظم رهبری 
بود که فرمودند شــما نگاهتان را به جای یکســاله 
۲ ساله بگیرید که با توجه به شرایط خاص کشور و 
تحریم های غیر منطقی بتوانیم از این شرایط عبور 
کنیم.وی گفت: امســال نیز در هشتمین ماه سال 
پرداخت های دولت طبق سال های گذشته در حال 
انجام است و پرداخت هایی مثل پاداش بازنشستگی ها 
خرید تضمینی گندم و پرداخت یارانه ها مانند شرایط 
سال های گذشته طبق روال عادی ادامه دارد، اما باید 
نگاه خود را بلند مــدت در نظر بگیریم و اگر منابعی 
به عنوان ذخایــر داریم فقط نخواهیم برای ســال 
آینده اســتفاده کنیم.وی افزود: موضوع ۲ ساالنه 
بودن بودجه به این معنا نیســت که برای ۲ سال از 
مجلس مصوبه بگیریم بلکه همــه مصوبات ما یک 
ساله خواهد بود، اما در کنار آن پیش بینی از سال بعد 
صورت می گیرد به این ترتیب که وقتی قانون گذار 
می خواهد نظر ما را تایید کند بداند که سال بعد را هم 
در نگاهمان داشته ایم و ممکن است سال آینده هم 
نیاز به برخی منابع داشته باشیم که اعداد و ارقام را 
پیشنهاد کرده ایم.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
گفت: پیش بینی از آینده نیز بر اساس سناریو های 
مختلف است که می تواند وضعیت بدبینانه یا ادامه 

وضع موجود و یا حالت خوشبینانه باشد.

بورس سبزپوش شد
روز دوشنبه بیشتر ســهم ها در بورس و فرابورس 
ایران با رشد قیمت مواجه شدند و شاخص های بازار 

سرمایه به روند افزایشی بازگشتند.
در این روزها فعاالن بازار ســرمایه شاهد نوسانات 
زیادی در قمیت ســهم ها هســتند؛ به طوری که 
شاخص کل مدتی است در محدوده خاصی نوسان 
می کند. شرایط بازار به گونه اســت که تعدادی از 
سرمایه گذاران با شناسایی ســود از بازار خارج می 
شوند. در عین حال شــرایط عدم اطمینان ناشی از 
شرایط اقتصادی نیز سبب شده ســرمایه گذاران 
نسبت به دورنمای آینده اطمینان چندانی نداشته 
باشند.روز دوشنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران با رشد ۱۱۴۸ واحدی همراه 
شد و تا تراز ۳۰۳ هزار و ۹۴۳ باال رفت. شاخص کل 
هم وزن نیز با ۷۷۴ واحد رشد رقم ۸۶ هزار و ۱۱۳ را 
تجربه کرد.در عین حال شاخص آزاد شناور با ۱۷۴۷ 
واحد افزایش تا رقم ۳۵۳ هزار و ۵۶۰ واحدی رشد 
کرد و شــاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب 
۸۷۱ و ۲۱۶۷ واحــد افزایش یافت.ایــران خودرو، 
گروه مپنا، پاالیش نفت بندرعباس و سرمایه  گذاری 
نفت، گاز و پتروشیمی تامین چهار نمادی بودند که 
بیشــترین نقش افزاینده را روی شاخص های بازار 
سرمایه داشــتند. هر کدام از نمادهای یاد شده به 
ترتیب ۱۴۵، ۹۰، ۸۵ و ۷۳ واحد در رشد شاخص ها 
تاثیرگذار بودند.در طرف مقابل صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، حفاری شمال و ملی صنایع مس ایران 
هر کدام به ترتیب ۵۰، ۳۹ و ۳۶ واحد تاثیر افزایشی 
روی شاخص ها داشتند.روز دوشنبه در گروه خودرو 
و ســاخت قطعات حجم معامالت به ۴۰۱ میلیون 
سهم و اوراق مالی رسید. همچنین ارزش معامالت 
به عدد ۱۴۷ میلیارد تومان را تجربــه کرد. در این 
گروه اکثر سهم ها با رشــد قیمت روبه رو بودند.در 
گروه صنایع شــیمیایی ۷۵ میلیون سهم به ارزش 
بیش از ۸۴ میلیارد تومان دســت به دست شدند 
به طوری که ۲۲ هــزار و ۹۴۲ نوبت معامله در این 
گروه صورت گرفت. شیمیایی ها روز دوشنبه اکثرا 
کمتر از دو درصد نوسان رو به باال و پایین داشتند.

در گروه فلزات اساسی نیز بیشتر از نیمی از سهم ها با 
رشد قیمت مواجه شدند. در این گروه ۱۰۲ میلیون 
ســهم به ارزش بیش از ۷۹ میلیارد تومان جابه جا 
شد.در بورس تهران ۳۳۱ سهم با رشد و ۱۶۲ سهم با 
افت قیمت روبرو بودند. همچنین در فرابورس ایران 
۱۲۱ سهم رشد و ۷۲ سهم افت داشتند.ارزش کل 
معامالت بورس به ۱۶۲۴ میلیارد تومان رسید که این 
رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از سه میلیارد 
سهم و اوراق مالی بود. تعداد معامالت این بازار به ۳۱۳ 

هزار و ۸۲۳ رسید.

خبر

فقراي شهري از ۲۲ درصد در 
ســال ۱۳۹۰ به ۳۵ درصد در 
ســال ۱۳۹۷ و درصد فقراي 
روستایی از ۱۴ درصد در سال 
۱۳۹۰ به ۲۵ درصد در ســال 
۱۳۹۷ افزایش یافته اســت. گزارش موسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی نشان می دهد که تحریم های آمریکا 
زندگی روزمره مردم و خوراکشان را تحت تاثیر قرار داده و به 
نوعی می توان گفت سفره آن ها را کوچکتر کرده است.  در 
مقدمه این گزارش نوشته شده:» با شدت یافتن تحریم هاي 
آمریکا پس از انقالب اسالمی بر اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ و 
متعاقب آن توافقنامه برجام در ۱۳۹۲ سپس خروج یکجانبه 
آمریکا از این توافق در اردیبهشت ۱۳۹۷ اقدامات مختلفی 
توسط دولت جهت تامین رفاه خانوارها مانند ادامه پرداخت 
یارانه نقدي، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاالهاي 
اساسی، کاهش تعرفه یا ممنوعیت صادرات و از این قبیل 
انجام شده است. اما آیا این اقدامات موثر بوده است؟«در ادامه 
این گزارش و در پاسخ به این پرسش جدولی از روند سرانه 
مصرف اقالم اساسی خوراکی منتشر شده است که نشان می 
دهد؛ مصرف نان، برنج، قند و شکر، گوشت )قرمز و سفید(، 
لبنیات، ماکارونی و... همگی از سال ۹۶ تا ۹۷ کاهش پیدا 
کرده است به نوعی که سرانه مصرف ماکارونی از ۵.۶ به ۵.۴ 
، برنج از ۳۵.۶ به ۳۳، نان از ۱۳۰ به ۱۲۰.۶، گوشت قرمز از 
۵.۶ به ۴.۷، گوشت سفید از ۲۲.۱ به ۲۰.۶ و لبنیات از ۵۴.۷ 
به ۵۲.۲ کاهش پیدا کرده اســت.  البته این جدول نشان 
می دهد که از ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷ همیشه روند کوچک 
شدن ســفره خوراک مردم ادامه داشته است. برای نمونه 
میزان سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۳۹۰ حدود ۷.۴ 
کیلوگرم بوده است که در پایان سال گذشته به ۴.۷ کیلوگرم 
رسید و این یعنی کاهش ۲.۷ کیلیوگرم کاهش پیدا کرده 
است.در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
که وابســته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است درباره 
کوچک شدن سفره مردم نوشته شده:» بررسی روند مصرف 
سرانه اقالم ضروري در سبد غذایی خانوارهاي ایرانی کاهش 
مستمر مقدار مصرف تمامی اقالم را طی سال هاي ۱۳۹۰ 

تا ۱۳۹۷ که فراز و فرود تحریم ها بوده، نشان می دهد. به 
عبارت دیگر علیرغم اقدامات دولت، هنوز خانوارها در تامین 
رفاه خود دچار مشکل هستند؛ به خصوص که مقادیر مصرف 
سرانه اقالم اساسی به جز نان و گوشت سفید کمتر از مقدار 
توصیه شده انستیتو تحقیقات تغذیه اي و صنایع غذایی 
کشور است.«همچنین در این گزارش جدولی هم از روند 
افزایش خط فقر در کشور و رسیدن آن به بیش از ۶ میلیون 
و ۴۸۰ هزار تومان در شهرها در سال ۱۳۹۷  منتشر شده 
است و آمده است:» خط فقر براي یک خانوار ۴ نفره شهري 
در یک ماه از حدود یک میلون و ۷۸۰ هزار تومان در سال 
۱۳۹۰ به ۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ و براي 
جامعه روستایی از حدود ۹۹۶هزار تومان به ۳ میلیون و ۶۴۲ 
هزار تومان افزایش داشته است. در نتیجه فقراي شهري از 
۲۲ درصد در ســال ۱۳۹۰ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۷ و 
درصد فقراي روستایی از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۵ 
درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. همچنین نابرابري 
درآمدي طی دوره مذکور در جامعه شهري از ۳۷ درصد به 
۳۹ درصد و در جامعه روستایی از ۳۵ درصد به ۳۷ درصد 
افزایش داشته است.«همچنین در این گزارش پیشنهاد شده 
است:» با تشدید تحریم هاي آمریکا علیرغم اقدامات مختلف 
و مثبت دولت، مصرف اقالم اساســی خوراکی خانوارهاي 
ایرانی سیر نزولی داشــته به خصوص که مقادیر مصرفی 
از مقادیر توصیه شده نیز پایین تر است. همچنین درصد 
فقراي شهري و روستایی در حال افزایش است. با توجه به 

اینکه کاهش مصرف عمدتا از ناحیه مصرف خانوارهاي کم 
درآمد است تا خانوارهاي پردرآمد بنابراین نگرانی جدي در 
خصوص خانوارهاي کم درآمد وجود دارد. افزایش نابرابري 
درآمدي طی دوره مذکور موید این نکته است. از این روي 
پیشنهاد می شود حذف یارانه خانوارهاي پردرآمد از لیست 
دریافت کنندگان یارانه در اولویت قرار گیرد تا منابع الزم 
براي تامین درآمد خانوارهاي کم درآمد فراهم شده سپس 
با توجه به یکسان نبودن خانوارهاي فقیر، ابتدا فقرا بر حسب 
ویژگی هایی مانند فقراي شهري و روستایی؛ بر حسب نوع 
شغل سرپرست خانوار؛ جنسیت سرپرست خانوار؛ طبقات 
اجتماعی سرپرســت خانوار )بی سرپرست، بدسرپرست، 
ناتوان و ...( و از این قبیل تفکیک شوند و متناسب با هر گروه 
سیاست یارانه اي جداگانه اي شبیه کوپن غذایی، یارانه به 
اقالم خاص، کوپن هاي تخفیف قیمت و ... اتخاذ شود. به 
عبارت دیگر گروه هاي واجد شرایط با ویژگی هاي یکسان و 
کوچک سازماندهی شوند. سپس براي تامین رفاه هر گروه، 
به یک سازمان یا نهاد خاص مسئولیت سپرده شود. به این 

ترتیب سازماندهی و نظارت دقیق تر خواهد شد.«

۱کیلو در ۳۶۵ روز!
براساس اطالعات بودجه خانوار مرکز آمار ایران، هر خانوار 
ایرانی در سال ۹۷ به طور متوسط ۲۴ کیلوگرم گوشت دام 
مصرف کرده، این در حالی است که متوسط مصرف خانوارهای 
محروم تنها یک کیلوگرم در ســال تخمین زده شده است.

جزییات گزارش طرح آمارگیــری هزینه درامد خانوارهای 
شهری و روستایی در کل کشور نشان می دهد مصرف برخی 
کاالهای اساسی از جمله برنج و گوشت درسال ۹۷ کاهش 
یافته است. برآورد متوسط مصرف خانوارهای ساکن شهرها 
و روستاهای کشور در طرح  هزینه درآمد  مرکز آمار  نشان 
می دهد در ســال ۹۷ هر خانوار ایرانی ۲۴.۲ کیلوگرم انواع 
گوشت دام مصرف کرده است. بر اساس این آمار کل مصرف 
گوشت گوساله در یک سال برای خانوار ایرانی ۴.۱ کیلوگرم 
بوده است.این در حالی است که در سال ۹۶ میزان مصرف 
گوشت دام در یک خانوار شهری ۲۶.۱ کیلوگرم و در خانوار 
روستایی ۲۹.۶۶ کیلوگرم بوده است.  در سال ۹۷ متوسط 
میزان مصرف گوشــت دام در یک خانوار شهری ۲۱.۸۱۶ 
کیلوگرم و در خانوار روستایی ۲۴.۲۷۸ کیلوگرم بوده است. با 
مقایسه این دو آمار میزان مصرف گوشت در خانوار شهری ۴.۳ 
و در خانوار روستایی ۵.۳ کیلوگرم کاهش یافته است.گفتنی 
است، با توجه به امارهای ارائه شده هر خانوار ایرانی طی سال 
۱۳۹۷ به طور متوسط در ماه حدود ۲ کیلوگرم گوشت دام 
مصرف کرده است.الزم به ذکر است، این آمار شامل میانگین 
مصرف تمامی دهک های جامعه بوده اما میزان مصرف در 
دهکهای محروم تر جامعه بسیار پایین تر از این مقدار است. 
در محروم ترین دهک، میزان مصرف گوشت در سال به یک 
کیلوگرم می رسد که اختالف باالیی با میانگین کل جامعه 
داشته است.بر این اساس ۴ گروه پرهزینه جامعه به ترتیب 
۲۵ کیلو، ۴۵ کیلــو، ۶۷ کیلو، ۹۳ کیلو گرم انواع گوشــت 
دام بوده است.بررسی های عمومی آمارهای تولیدی مرکز 
آمار  ایران نشــان می دهد در حال حاضر مواردی مثل کف 
میزان مصرف  کاالهای اساسی در سال ۹۷، میزان تولید این 
کاالها با محوریت گوشت )دفتر کشاورزی معاونت طرحهایی 
آماری(، میزان واردات کاالهای مذکور و همچنین شاخص 
قیمت مصرف کننده به صورت ماهیانه تولید می شود.  این 
درحالی است که بررسی این آمارها برای سال ۹۸ ضرورتی 
غیر قابل کتمان اســت. هر چند برای دسترســی به طرح 
بودجه خانوار در سال ۹۸ بایستی تا پایان سال منتظر ماند 
اما با توجه به احتمال تغییر سیاســت ارزی دولت در سال 
۹۹ الزم اســت یک گزارش تحلیلی دقیق از میزان مصرف 
 خانوارها از کاالهای اساســی تولید، تخمیــن و در اختیار 

سیاست گذار قرار گیرد.

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به اثرات سوء تحریم ها بر زندگی مردم پرداخت

سفره های ایرانی کوچک شده است

وزیر نفت تشریح کرد
حجم کل نفت در جای میدان 

جدید نفتی ۵۳.۳ میلیارد است
وزیر نفت با تشریح جزئیات مخزن جدید کشف شده 
در میدان نفتی نام آوران گفت:حجم کل نفت در جای 
این میدان نفتی ۵۳.۳ میلیارد بشکه و دومین مخزن 
عظیم نفتی کشف شــده در تاریخ ایران است.بیژن 
زنگنه در مراســم رونمایی از میدان جدید نفتی نام 
آوران که با حضور کرباسیان، مدیرعامل شرکت نفت، 
علیرضا صادق آبادی معاون وزیر نفت در امور پاالیشی، 
امیرحسین زمانی نیا، معاون بین الملل وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت دقایقی قبل 
درسالن همایش های صنعت نفت در تهران آغاز شد، 
گفت: ذخیره درجای نفت این میدان تا پیش از کشف 
از مخزن جدید، ۳۱.۳ میلیارد بشــکه بود و مخزن 

جدید کشف شده، ۲۲ میلیارد بشکه ذخیره دارد.
وی با بیان اینکه این میــدان، دومین مخزن عظیم 
نفتی کشف شده در تاریخ ایران است، افزود: حجم 
کل ذخیره درجای این میدان نفتــی اکنون ۵۳.۳ 
میلیارد بشکه است.وی افزود: نفت قابل استحصال از 
مخزن تازه کشف شده، با ضریب بازیافت ۱۰ درصد 
معادل ۲.۲ میلیارد بشکه است.وزیر نفت با تاکید بر 
اینکه افزایش ضریب بازیافت که مستقیما به فناوری 
های نو متصل است، تصریح کرد: ۱۰ درصد ضریب 
بازیافت ۵۳.۳ میلیارد بشــکه نفت درجا حدود ۵.۳ 
میلیارد بشکه اســت که با نرخ های کنونی نفت می 
تواند حدود ۳۲ میلیارد دالر برای کشــور ارزآوری 
داشته باشــد. به این ترتیب توســعه و به کارگیری 
فناوری پیشرفته در این بخش درآمد نفتی بیشتری 
را برای کشــور به همراه دارد. وزیــر نفت گفت: این 
 میدان می تواند از ســمت جنوب شــرقی و غربی 

گسترش یابد. 

خبر
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آگهی تجدید مناقصه عمومی) یک مرحله ای( 
شماره 98/168-01

 مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
 موضوع مناقصه: سرویس، نگهداری و تعمیرات کلیدهای قدرت و پست های زمینی در داخل و خارج 

کارگاه مربوط به امور های هشت گانه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
 مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه:

داوطلبان می توانند از روز سه شنبه مورخ ۱۳98/08/2۱ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۳98/08/2۶ به منظور دریافت اسناد مناقصه 
به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.

 الف - وب سایت www.bargh-gmaz.ir  )شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران(
www.tavanir.org.ir ب- سایت معامالت شرکت توانیر 

http://iets.mporg.ir ج- پایگاه ملی مناقصات
 مبلغ خرید اسناد مناقصه:

 مبلغ۵4۵/000 ریال بابت خرید اسناد در مدت زمان تعیین شــده در بند فوق به حساب سپهر )شماره 0۱0۱8۵۳7۶۵00۵(بانک 
صادرات کد 2008 تضمین شرکت در مناقصه )فرایند ارجاع کار( به مبلغ ۱/۳۶0/9۱۱/۵82ریال به شرح زیر می باشد:

- ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر .
- ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

می باشند.
- اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره ۱۶72040۵/۵0 بانک ملت شعبه مرکزی چالوس .

- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.
- کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی.

- چک تضمین شده بانکی  ) چک شخصی مورد قبول نمی باشد(.
 تاریخ تحویل پاکات مناقصه:

 روز شنبه ساعت 08:00 مورخ ۱۳98/09/09 
محل تاریخ پاکات مناقصه :

دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت واقع در نوشهر- بلوار شهید خیریان- میدان ولیعصر- نبش کوچه نیرو-طبقه چهارم 
تاریخ گشایش پاکات مناقصه:

 زمان بازگشایی ساعت ۱0:00 روز شنبه مورخ ۱۳98/09/09 در محل دفتر معاون مالی و پشتیبانی
 سایر شرایط:

 - مبلغ پایه مناقصه ۳4/4۳0/۳8۶/۳27 ریال می باشد. 
- هزینه آگهی هر  دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد. 

- به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضا در فراخوان واصل میشود ، مطلقا به ترتیب اثر 
داده نمی شود.

- حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد.
- اعتبار پروژه فوق از منابع داخلی تامین شده است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج از من اطالعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن ۵2۱402۵4-0۱۱ امور 
تدارکات تماس حاصل نمایید .

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
 چاپ نوبت اول: روز سه شنبه مورخ ۱۳98/08/2۱
چاپ نوبت دوم: روز پنجشنبه مورخ ۱۳98/08/2۳

بانک مرکزی جزئیات عملکرد تأمین ارز و وضعیت رفع 
تعهدات ارزی واردکنندگان در ۵ ماهه اول ســال ۹۷ را 
منتشر کرد.میزان ارز تأمین شــده برای واردکنندگان 
توسط بانک های عامل بنا به ثبت سفارش های صورت 
گرفته توســط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، 
جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در 
دوره یادشده معادل ۱۹.۳میلیارد دالر با نرخ بانکی )به 
ازاء هر دالر ۴۲۰۰۰ ریال( بوده است. از این مبلغ معادل 
۱۷.۳میلیارد دالر از منابع بانک مرکزی به بانک های عامل 
فروخته شده و معادل ۲ میلیارد دالر از محل ارز حاصل از 

صادرات غیرنفتی تأمین شده است.
الزم به ذکر اســت معادل ۷.۳ میلیارد دالر از تأمین ارز 
صورت گرفته توســط این بانک بابت واردات کاالهای 
اساســی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. 
عمده اقالم تشــکیل دهنده معادل ۷.۳ میلیارد دالر به 
شرح زیر است:سایر تأمین ارز صورت گرفته بابت واردات 
بخش های صنعتی کشور از قبیل مواد اولیه، تجهیزات و 
ماشین آالت مورد نیاز کشور بر مبنای ثبت سفارش های 
صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در 

چهار قلم عمده به شرح زیر بوده است:
ضمناً بابت مصارف درمانی، دانشجویی، مسافرتی و سایر 
مصارف خدماتی معادل ۱.۸۵۰ میلیارد دالر تأمین ارز 
صورت گرفته است. وضعیت رفع تعهد ارزی واردکنندگان 

بر مبنای اسناد ارائه شده حاکی از ترخیص کاال از گمرک 
جمهوری اسالمی ایران و یا سایر اسناد مربوطه در سامانه 

رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به شرح زیر بوده است:
- معادل ۱۷.۸ میلیارد دالر رفع تعهد صورت گرفته است 
که بر مبنای اسناد ثبت شده در سامانه یادشده به معنای 

واردات کاال و انجام خدمات مربوط است.
- معــادل ۱.۲ میلیــارد دالر پرونده هــای مربوط به 
واردکنندگان توســط بانک های عامل براساس ضوابط 
و مقررات، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده که 

تحت رسیدگی آن سازمان قرار دارند.
- مابقی نیز توســط بانک هــای عامل بنابــر ضوابط، 
تحت پیگیری قــرار دارند که درصــورت احراز تخلف 
واردکنندگان، بنابر ضوابــط و مقررات، بانک های عامل 
مکلفند مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی و درصورت 

نیاز به سایر مراجع ذی صالح ارجاع دهند.
-در پایان الزم به ذکر اســت بانک مرکزی با عملیاتی 
نمودن ویرایش جدید سامانه رفع تعهد ارزی کشور در 
نیمه دوم ســال ۱۳۹۷ در شبکه بانکی کشور، وضعیت 
رفع تعهد ارزی کلیه واردکنندگان را به صورت سیستمی 
کنترل و در صورتی که واردکننــده ای در مهلت مقرر 
نســبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکند، تا زمان رفع 
تعهد ارزی خود، امکان اخذ مجوز تخصیص جهت واردات 

را نخواهد داشت.

رییس جمهور با بیان اینکه در یک جمعیت هشتاد 
و خرده ای میلیونی اختالف نظر وجود دارد، تصریح 
کرد: در این میــان تندروها ما را با مشــکل رو به رو 

می کنند.
حسن روحانی با اشاره به خروج آمریکا از برجام اظهار 
کرد: در این شرایط عده ای گفتند شما هم بالفاصله از 
برجام خارج شوید عده ای گفتند در هر شرایطی در 
توافق بمانید و عده ای هم گفتند راه بینابین انتخاب 
کنید که ما همین راه بینابیــن را انتخاب کردیم. ما 
با ادامه برجام سال آینده به یک هدف بسیار بزرگ 
سیاســی، امنیتی ودفاعی می رســیم. سال هاست 
خرید سالح از طرف ایران طبق قطعنامه سازمان ملل 
ممنوع است و ما نمی توانیم سالح خود را بفروشیم اما 
اگر برجام را نگه داریم سال آینده تحریم  تسلیحاتی 
ایران برداشته می شــود و ما می توانیم به راحتی هم 
سالح بخریم و هم بفروشیم.روحانی گفت: ما شکست 
نخوردیم و نخواهیم خورد؛ راه مان را ادامه می دهیم. 
ما می دانیم که مردم از لحاظ زندگی در سال ۱۳۹۷ و 

امسال در فشار هستند، ما می دانیم درآمد و مخارج 
مردم مخصوصا درآمدهای ثابت سخت شده است.

رئیس جمهور اعالم کرد: ما در روزهای آینده طرحی 
اعــالم می کنیم برای خانــواده هایی که درفشــار 
اقتصادی هستند. حدود ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار 
در ایران داریم. وضع زندگی عده ای مناسب است که 
می توانند رو پای خود بیاستند. اکثریتی هستند که 
باید به آن ها کمک کرد. در کشور ما حدود ۷ میلیون 
خانوار وضعشان خوب است. حدود ۱۸ میلیون خانوار 
وضعشان طوری است که نیازمند کمک هستند. به هر 
خانواری یک حمایتی خواهیم کرد. تالش می کنیم از 
ماه آینده بتوانیم به این ۱۸ میلیون کمک کنیم. این 
طرح مهم دولت در سال ۱۳۹۸ است که طی روزهای 
آینده مشــخصات آن برای مردم روشن خواهد شد. 
طرح حمایتی دولت برای کمک به زندگی مردم است 
تا باهم از تحریم عبور کنیــم تا راه بزرگان خود مثل 
مقام معظم رهبری، آیت اهلل هاشمی . شهدیان باهنر و 

بهشتی را ادامه دهیم.

از سوی بانک مرکزی جزئیات عملکرد تامین ارز و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان منتشر شد

دالرهای 4200 تومانی دولت صرف چه کارهایی شد؟

روحانی:

روزهای آینده طرحی برای خانواده های تحت فشار 
اقتصادی اعالم می کنیم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

در بازار آزاد تهران
قیمت سکه طرح جدید ۹ به ۳میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکشنبه ۱۹ آبان ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۳ میلیون و ۹۹۰ هزار 

تومان رسید.هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۹۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 
۸۴۰هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۵۹ دالر و ۴۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۰۵ هزار و ۸۰۰ تومان است.
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جزئیات پیشنهاد تولیدكنندگان طال به دولت

طالی موجود در خزانه را امانت به تولیدکنندگان  بدهید

نبود بازار مانعی بزرگ برای رونق معادن

گرانی مواد اولیه و هزینه حمل 
و نقل از مهمترین چالش های 
حوزه صنایع دستی است که 
بر اثر این عوامل تولید و فروش 
در این حوزه کاهش بســیار 
زیادی را تجربه کرده است. صنعتگران ترجیح می دهند 
به جای کار برای صنایع دستی روی زمین های کشاورزی 
به دلیل دستمزد روزی ۷۰ هزار تومان کار کنند. »احمد 
براتیان« از هنرمندان خاتم کار استان اصفهان در این 
باره می گوید: سابقه بیش از چهار دهه فعالیت در این 
رشــته هنری را دارم و ۶۴ کارگر به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم با من همکاری دارند. وی افزود: ۴۰ نفر از این 
کارگران با داشتن شرایط الزم بیمه هنرمندان هستند و 
از مزایای آن بهره مند شــده اند. این صنعتگر خاتم کار 
اظهار داشت: شرایط فعلی اقتصادی باعث شده تا هزینه 
تولید افزایش یابد و کاهش درآمدها قدرت خرید صنایع 
دستی را کم کند. براتیان افزود: در گذشته تولید یکی 
از ظروف صنایع دستی خاتم ۸۰۰ هزار ریال به فروش 
می رفت که هزینه تولید آن اکنون به یک میلیون ۱۰۰ 
هزار ریال رسیده اما مردم مانند قبل توان خرید ندارند 
و این مهم موجب ضرر صاحبان واحدهای تولید صنایع 

دستی را فراهم کرده است.
در همیــن رابطــه هم چنیــن یک مقــام اتحادیه 
فروشندگان صنایع دستی ایران از »افت فروش ۲۵ 

تا ۴۰ درصدی« صنایع دســتی در یک سال گذشته 
و »تعطیلی دست کم یک چهارم« مغازه های فروش 
این صنایع طی این مدت خبر داد. محمد عبداللهی، 
رئیس اتحادیه فروشندگان اشــیاء قدیمی و صنایع 
دســتی از کاهش توان خرید در یک سال گذشته و 
مشکالت ناشــی از آن برای صنایع دستی ایران خبر 
داده است. آن طور که آقای عبداللهی گفته، به دنبال 
این دو اتفاق، سازندگان صنایع دستی تالش کردند 
»دستمزدشان را به حداقل ممکن برسانند تا بتوانند 
بازار محصوالت تولیدی شــان را حفظ کنند.« اما به 
گفته وی، با این وجــود، از آن رو کــه »عمدتاً، اقالم 

غیرضروری از ســبد خرید مردم تا حد زیادی حذف 
شده«، صنایع دستی نیز از این موضوع مستثنی نبود. 
رئیس اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی، بیشترین 
افراد متضررشده در این حوزه را »قشر جوانی« معرفی 
کرده که در این بخش مشغول فعالیت بودند و علت 
آن را نیز »محدود بودن توان مالی« آنها عنوان کرده 
است. به گفته عبداللهی، تعداد »قابل توجهی« از این 
جوانان، به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بها، مجبور به 
 بستن »واحدهای صنفی« و »مغازه های استیجاری« 

خود شدند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان اشــیاء قدیمی و صنایع 

دستی ایران تصریح کرده که در »یک سال گذشته بین 
۲۵ تا ۴۰ درصد فروش صنایع دستی کاهش داشته و 
به همین میزان، مغازه های فروش صنایع دستی بسته 
شــده اند.« در ماه های اخیر، یک عضو اتــاق بازرگانی 
تهران از روند به »شدت صعودی« حضور دستفروشان 
ایرانی در عراق طی چند ماه گذشته خبر داده  بود. علی 
شــریعتی افزوده بود که آنها اجناس مختلفی همچون 
صنایع دســتی، آباژور، تابلوهای دیواری، لوازم جانبی 
موبایل را در مناطق توریستی عرضه می کنند و »با توجه 
 به افزایش روزافزون آنها به نظر می رســد که وضعیت

 درآمدی خوبی دارند«.

تعطیلی یک چهارم مغازه های صنایع دستی ایران طی یک سال

صنایع دستی  نمی فروشد  
صنایع دستی  مطابق  با  سلیقه  بازار  و  مشتری  نیست

صنایعدستیدرجامیزند
مهدیاعلمی،نایبرئیسانجمنصادرکنندگانصنایعدستی

در شرایطی قرار داریم که صنایع دستی ایرانی اصالً در بازارهای جهانی جایگاهی نداشته و با وجود سال ها سابقه  در تولید صنایع دستی چشم انداز خوبی برای آینده این حوزه وجود ندارد. صنعت صنایع دستی ایران در جایگاهی قرار داشته که 
شایسته آن بوده اما امروز به دالیل زیادی از آن جایگاه فاصله بسیاری دارد و حتی در داخل نیز مشتری ندارد. در بازار داخلی هم به دلیل افت تولید صنایع دستی و هم به دلیل کاهش قدرت خرید مردم استقبال از این کاالها کاهش بسیار زیادی 
داشته است. در تولید صنایع دستی به سلیقه مشتری باید توجه  و  نیاز بازار شناسایی شود. البته درست است که در تولید و ساخت این کاالها مشکالت وجود دارد و از سال گذشته تا کنون نیز این مشکالت چندین برابر شده است اما اگر امکان تولید 
وجود دارد باید کاالیی مناسب سلیقه بازار و مشتری ساخته شود. ما نه تنها سلیقه مخاطب خارجی بلکه سلیقه مخاطب داخلی را هم نمی دانیم و ارزیابی نکرده ایم. در واقع صنایع دستی سال هاست که در طرح ها و رنگ های سنتی در جا می زند 

و هنوز بسیاری از محصوالت با همان طرح ها و نقش های تکراری و بدون توجه به سلیقه امروز مخاطب تولید می شوند. این در حالی است که در دنیای جدید برای دوام در عرصه های رقابتی باید بازار را با کاالهای جدید و کاربردی غافلگیر کرد.

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

دبیر شــورای عالی فضای مجازی گفــت: »وزارت 
ارتباطات ۸۰ درصد شبکه ارتباطی را پیاده سازی 
کرده و نه شــبکه ملــی اطالعات را.« ابوالحســن 
فیروزآبادی در نشســت صبحانــه کاری با فعاالن 
بخش خصوصی حوزه ICT که در ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای برگزار شد، گفت: »در سند تبیین 
الزامات شــبکه ملی اطالعات، تحقق خدمات پایه 
کاربردی در این شبکه تعریف شده است و در صورتی 
که این خدمات وجود نداشته باشد، ما آن را شبکه 
ملی اطالعات نمی دانیم. وزارت ارتباطات تاکنون 
۸۰ درصد شــبکه ارتباطی را پیاده سازی کرده و از 
ملی بودن و اطالعاتی بودن این شبکه، خبری نیست. 
بنابراین ما معتقدیم که پروژه شبکه ملی اطالعات 
مطابق با سند الزامات این پروژه پیاده سازی نشده 

است.«
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: »خدمات 
پایه کاربردی در کشور باید ملی باشد. این خدمات 
شامل موتور جستجو، سیســتم عامل، پیام رسان، 
ایمیل و امثال اینها اســت. وقتی بیش از ۸۰ درصد 
استفاده از پیام رسان ها، خارجی است پس شبکه 
ملی اطالعات پیاده سازی نشــده است. ما در سند 
تبیین الزامات به شــفافیت گفته ایــم که خدمات 
کاربردی پایــه ای باید ملی باشــد. همان خدماتی 
که مردم چه ســخت افــزاری چه نرم افــزاری به 
شکل عام مشغول استفاده از آن هستند. خدماتی 
مانند سیســتم عامل، ایمیل و پیام رسان که هنوز 
ملی نشــده اند. مردم ما تقریبا بیــش از ۸۰ درصد 
از پیام رســان خارجی اســتفاده می کنند، کجای 
 این آمار و درصد نشــان می دهد که ما شبکه ملی

 اطالعات داریم.«
او اشــاره کرد: »مــا در حال حاضر سیســتم عامل 
یا جســتجوگر ملی نداریم، ابدا هــم منظورمان نوع 
دولتی نیست. مشــکالت ما این است که یک ضرب 
می خواهیم چیزی ماننــد گوگل بــا ۲۵۶ خدمت 
بسازیم. این نگران کننده است که مردم ما کوچکترین 
نیازهای اطالعاتی روزمره شان را در چند اپلیکیشن 
 مانند نقشــه و جســتجوگر خارجی رفع می کنند. 
این ها باید در داخل فراهم شود. البته در حال حرکت 

به این سمت هستیم اما کندی هایی نیز وجود دارد.«

راهاندازیاپراتورهایویپیانرسمیدر
کشور

فیروزآبادی هم چنین اعالم کرد: »بحث وی پی ان 
قانونی از قدیم مطرح بوده و بــا توجه به این که این 
اقتصاد بزرگ شده اســت، امیدواریم با مسئولیت 
پذیری دادستانی و وزارت ارتباطات شاهد شکل گیری 
اپراتورهای وی پی ان رسمی در کشور باشیم.« وی 
گفت: »ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی 
به اینترنت بــرای کاربران هســتیم و در این رابطه 
پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ 
داده ایم. این کارگروه در حال حاضر در حال تهیه آئین 
نامه و دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی به 
اینترنت و فیلترینگ است و امیدواریم در اسرع وقت 
این طرح به سرانجام برسد. ما می خواستیم این آئین 
نامه حدود ۳ ماه گذشته آماده شــود اما متاسفانه 
جلسات این کارگروه دیر به دیر تشکیل می شود و 
شاهد مقداری کندی در تصمیم گیری ها هستیم.«

وی با اشاره به طرح موضوع وی پی ان قانونی اظهار 
داشت: »این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا 
نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد وی پی ان 
تبدیل به اقتصاد بزرگی شده اســت و سازمان ها و 
افراد زیادی از آن بهره برداری می کنند، با مسئولیت 
دادســتانی و وزارت ارتباطات بتوانیــم اپراتورهای 
VPN رسمی در کشــور شکل دهیم به این معنی 
که وی پی ان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از 
طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا 
بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده 
شود. به هر حال سازمان های خاصی بسته به فعالیت 
شان مانند سازمان های دولتی، بانک ها و سفارتخانه 
ها نیاز به استفاده از VPN دارند و در بعضی حوزه 
ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت ها و اپلیکیشن 
ها هستیم که نیاز است کسب و کارها از VPN برای 
دسترسی استفاده کنند. از این رو این آئین نامه در 
حال تدوین است تا موضوع اســتفاده از وی پی ان 
در کشور ساماندهی شــود.« فیروزآبادی ادامه داد: 
»متولی این طرح، مرکز پژوهش های مجلس شورای 
 اســالمی بوده و این طرح مراحل نهایی خود را طی 
می کند تا به زودی در صحــن مجلس مطرح و به 

صورت قانونی در بیاید.«

نایب رئیس اتحادیه طال گفت:دولــت برای حمایت 
ازتولیدکنندگان،طالی موجود در خزانه را به صورت 
امانت و با دریافت وثایق الزم بــه واحدهای تولیدی 
بسپارد،چراکه صادرات مصنوعات طال۱۵ درصدارزش 
افزوده دارد.ابراهیم محمدولی با بیان اینکه صنعت طال 
و جواهر چندسالی اســت درگیر تبصره و ماده و آیین 
نامه شده است، گفت: حاصل این بخشــنامه ها آزار 
تولیدکنندگان را دارد؛ در حالیکه این صنعت ارزآور بوده 
و قابلیت صادرات مناسبی را در کنار اشتغالزایی باال دارد. 
این در حالی است که مالیات ارزش افزوده که از دوره 
قبل مجلس ایجاد شده، همچنان معضالت بسیاری را 
ایجاد کرده است. رییس اتحادیه طال، جواهر، نقره و سکه 
تهران افزود: هنوز دولت و مجلس اقدام موثری برای رفع 
مالیات بر ارزش افزوده انجام نــداده اند؛ این در حالی 
است که این عامل صنعت را به رکود فرو برده است؛ به 
خصوص اینکه صادرکنندگان مصنوعات طال که قصد 
حضور در بازارهای صادراتی دارند، به دلیل کاغذبازی 

های ناشی از این قانون، از صادرات باز می مانند.
وی تصریح کرد: اینگونه رفتارها در صنعت طال و جواهر 
مشکل زا است و امروز در بازار داخلی، تولیدکنندگان و 
خریداران را دچار مشکل کرده است؛ چرا که این صنعت 
نیازمند تولید و فروش لحظه ای اســت و نگه داشتن 
کاالها در انبار گمرکات مانع از ارزآوری می شود.به گفته 
محمدولی، در حــوزه واردات مواد اولیه موانعی وجود 
دارد که امیدواریم این اتفاق رخ دهد.همچنین مسعود 
یزدانی، نایب رییس اول اتحادیه طال، جواهر، نقره و سکه 
تهران، گفت: موضوع مالیات بر ارزش افزوده به صنعت 
طالی کشور تحمیل شــده و رقابت در این صنعت را 
مشکل کرده است؛ این در حالی است که در دنیا ایران 

جزو ۵ کشور تولیدکنندگان مصنوعات طال است، اما در 
ایران موانع و مشکالت، مانع از عرض اندام در بازارهای 

جهانی می شود.
وی افزود: اگر اجازه دهند ماشین آالت جدید وارد کشور 
شده و مواد اولیه به سهولت وارد شود، صنعت طال و ارز 
آوری حاصل از آن، می توانــد جایگزین درآمد نفتی 
شود؛ به خصوص اینکه قرار است نفت در بودجه سال 
٩٩ کشور جایگاهی نداشته باشد.یزدانی با بیان اینکه 
طالهای موجود در خزانه باید در اختیار تولیدکنندگان 
قرار گیرد، گفــت: بانک مرکزی و دولــت می تواند با 
دریافت وثایق الزم از تولیدکنندگان، طالهای موجود 
در خزانه را به صورت امانت با لحاظ کردن شرایط به آنها 
بسپارد و سر یکسال همان طال را به خزانه برگرداند. این 
در حالی است که یک کیلو طال ۱۵ درصد ارزش افزوده 

برای کشور دارد.
وی افزود: تا به حال مجوز معامله آنالین طال و ســکه 
دریافت نشده و به فردی ارایه نشده است و فعالیت تنها ۵ 
واحد مجاز است و مابقی اگر فعالیت می کنند غیرمجاز 
است. البته ۴ واحد از اتحادیه مجوز نگرفته اند و بدون 
رصد به آنها مجوز داده شده است. جواز کسب داشتن 
دال بر این نیست که بتوانند معامله به صورت انالین 
انجام دهند.محمدولی گفت: پیشنهاد ما برای فعالیت 
آنالین معامله طال دستورالعمل مشخصی است، چراکه 
باید اماکن، اتحادیه، سازمان صنعت، معدن و تجارت 
بر عملکرد آن نظارت داشته باشــند، البته واحدهای 
بازرســی هم باید هر ده روز یکبار از آن بازرسی شود.

این در حالی است که طرفیت یک واحد فروش سکه 
۵۰ سکه است ولی ۲۰۰۰ سکه می فروشد؛ پس باید به 

عملکرد آن نظارت کرد.

 رئیس کمیســیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: 
مشــکل اساســی و بنیــادی معدن بــه خصوص 
معادن کوچک مقیاس نداشــتن بازار است. سعید 
صمدی با بیــان اینکه حــدود ۸۰ درصــد معادن 
کوچک مقیــاس هســتند، گفت: مدتیســت که 
دولت در بحث معادن کوچــک مقیاس تحقیقاتی 
انجام می دهــد و طرح هایــی برای راه انــدازی این 
 معــادن دارد؛ معادنــی کــه  ۱۵ درصــد تولید را 

پوشش می دهند.
او ادامه داد: معدن، زمانی راه اندازی می شود که بتوان 
داخل آن ســرمایه گذاری کرد، بدیــن معنا که باید 
محصول آن، بازار داشته باشد تا حاشیه سود حداقلی 
را برای معدنکار پوشــش دهد در غیــر این صورت 
هیچ معدنی راه اندازی نمی شــود. صمــدی افزود: 
مشکل اساســی و بنیادی معدن به خصوص معادن 
کوچک  مقیاس نداشتن بازار  است و دولت به جای 
اینکه شــرایط بازار را مهیا و این معادن را فعال کند، 
به سراغ معلول رفته است. رئیس کمیسیون معدن 

خانه اقتصاد ایران بیان کرد: مهم ترین دلیلی که بحث 
معدن کوچک مقیاس را کمرنگ کرده، این اســت 
که بخش قابل توجهی از این معادن مختص مصالح 
ساختمانی مثل سنگ تزئینی، نما، الشه، شن و ماسه 
اســت که اگر در نظر بگیریم ۶۰ درصد این معادن 
مختص این کاال ها هستند، اما بیشتر آن ها به دلیل 
کاهش ســاخت و ساز افت کرده اســت و باید بحث 
 ساخت و ســاز رونق پیدا کند تا این معادن از رکود 

خارج شود.
او تشریح کرد: بخشی از معادن فلزی، صادرات محور 
هستند که بازار صادراتی دارند و باید مازاد تولید را صادر 
کنند. بخش قابل توجهی از معادن دچار بحران شدند 
که تحت تأثیر سیاست دولت و تحت عنوان عوارض 
صادراتی هستند. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد 
ایران افزود: در شرایطی که کشور مشکل ارزی دارد 
همه باید تالش کنند که بخشــی از صادرات نفت با 
تولیدات غیر نفتی پوشش داده شود، اما متأسفانه در 

معدن عکس این موضوع رخ می دهد.

ایران با توجه به پتانســیل 
نیروی متخصص و جوانی اش 
در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات می تواند به ویژه در 
حوزه نرم افزار مزیت نسبی 
در سطح منطقه خلیج فارس داشته باشد. این در حالی 
اســت که فعاالن حوزه ICT  باید از تمام مزایایی که 
برای سایر فعالیت های صادرات غیر نفتی کشور است، 

برخوردار شوند که این اتفاق هنوز تحقق پیدا نکرده 
و از ســوی دیگر تولیدکنندگان نرم افزار که نیازمند 
تأمین سرمایه در گردش با تسهیالت ویژه هستند از 
این حمایت برخوردار نشده اند. این بدان معناست که 
شرکت های داخلی به ویژه تولید کنندگان نرم افزار باید 
تسهیالت ارزان قیمت و سرمایه در گردش مناسبی 
داشته باشند که بتوانند شرایط مالی مناسبی را برای 
خریدار به وجود بیاورند. هم چنین متاسفانه این حوزه 
ارزشیابی نشده است و هیچ گاه دانشگاهیان و یا متویان 
اصلی در کشور نیامده اند بیاندیشند که نرم افزار می 
تواند چه بازاری در دنیا داشته باشد. بر اساس گزارش 

های منتشر شده اندازه بازار صنعت IT هند به ۲۲۵ 
میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ و در ادامه به ۳۵۰ میلیارد 
دالر در ســال ۲۰۲۵، افزایش خواهد یافت و صادرات 
نرم افزار این کشور به بیش از ٩۰ کشور دنیا صورت می 
گیرد که ارز وارد شده به این کشور، شاید چیزی بیش از 
ارزی است که بابت فروش نفت نصیب ایران می شود. در 
ایران مشکل دیگری که وجود دارد نبود رقابت پذیری 
قیمتی است. اما در هند رقابت پذیری قیمتی موجب 
عرضه خدمات با قیمتی در حدود ۳ تا ۴ برابر ارزانتر از 
 IT آمریکا و انتقال سرمایه های فکری و شرکت های

جهانی به این کشور شده است.

از نظر فعاالن صنعت نرم افــزار نبود قانون کپی رایت 
نیز در ایران باعث می شود که این انگیزه از نیروی کار 
ایرانی گرفته شــود. به عبارتی تا وقتی نرم افزارهایی 
که با زحمت بسیار زیاد مهندسین کامپیوتر و صرف 
هزینه های بسیار تولید می شود، به بهای هر سی دی، 
چند هزار تومان به طور غیرقانونی کپی می شود و هیچ 
سودی نصیب تولید کنندگان آن نمی شود، نمی توان 
امیدی به حل معضل بیکاری جوانان ایران و صادرات 
پرسود و کسب درآمد میلیاردها دالری در سال همانند 
کشور هند و جلوگیری از ضایع شدن ثروت نفت و گاز 

خدادادی مملکت داشت.

تولیدكنندگان نرم افزار به مواد اولیه دسترسی ندارند

بازار از دست  رفته  صنعت   نرم افزار

بازارصنعتنرمافزارراازدستدادهایم
عبدالرضانوروزی،نایبرئیسکمیسیونICTاتاقبازرگانی

تمام بخش های صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات با مشکالت بسیاری مواجه اند و از سال گذشته تا به امروز شرایط سخت تر هم شده است. مشکل تامین مواد اولیه وجود دارد و با شرایطی که برای کشور به وجود 
آمده تولیدکنندگان نرم افزار دسترسی به مواد اولیه برای ساخت  ندارند. تحریم ها و مشکالت داخلی و خارجی اجازه تولید را از تولیدکننده نرم افزار گرفته و در این حوزه واردات وجود دارد. یک مرکز تولید نرم افزار 
برای خرید مواد اولیه موردنیاز جهت تولید و نیز سخت افزارهایی که باید در اختیار داشته باشد با چالش های جدی مواجه است. باتوجه به تحریم ها، امکان مبادالت اقتصادی با کشورهای خارجی هم وجود ندارد و در 

نتیجه حتی اگر محصول باکیفیتی نیز تولید شود، امکان فروش آن وجود ندارد پس بازار را از دست داده ایم.
هزینه های تامین مواد اولیه و سخت افزارهای مورد نیاز در این حوزه افزایش زیادی داشته و حتی آن دسته از تولیدکنندگانی هم که قادر به پرداخت هزینه ها هستند به دلیل تحریم ها قادر به ادامه فعالیت نیستند. 
متاسفانه با وجود ظرفیت ها و سرمایه های خوبی که در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات کشور وجود دارد این ظرفیت ها در حال هدرروی بوده و صنعت نرم افزار را به پازل هزارتکه ای تبدیل کرده که تولیدکننده 

در آن درجستجوی کوچک ترین قطعات تکمیل کننده این صنعت است. 
از طرفی دیگر سرمایه گذاری در تولید نرم افزار که کشور ما دارای مزیت نسبی در آن است هم به شدت کاهش پیدا کرده زیرا امنیت ســرمایه گذاری در این حوزه وجود ندارد. در نتیجه این شرایط افراد نخبه ای که 
توان تولید نرم افزار را دارند از کشور می روند و حتی اگر به کشورهای غربی نروند، راهی کشورهای همسایه از همسایه های عربی تا کشورهایی نظیر ارمنستان و تاجیکستان می شوند و به همین دالیل تولید نرم افزار در 

ایران تا به امروز آنطور که شایسته بوده انجام نشده است. 

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

دبیر شورایعالی فضای مجازی خطاب به وزرات ارتباطات:

پروژه شبکه ملی اطالعات مطابق با سند الزامات پیاده سازی نشد
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معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، دربــاره حمايت از كارآفرينان پيشــرو گفت: 
مصوبه حمايت از كارآفرينان پيشرو را به دولت ارائه كرديم 
كه براساس آن عالوه بر پرداخت تسهيالت بدون وثيقه، 
دريافت رواديد بين المللي و برگ ســبز براي آن تسهيل 
مي شود. عيسي منصوري در مراسم نشست خبري هفته 
جهاني كارآفريني كه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
برگزار شد، اظهار داشــت: با توجه به شرايط تحريمي و 
محدوديت هاي به وجودآمــده بنگاه ها ميدان بازي براي 
فعاليت نداشــتند و در مقابل افراد كارآفرين وارد ميدان 
شدند و بر اين اساس رويكرد ما به حمايت از فرد كارآفرين 

تغيير كرد. 
وي افزود: بــا توجه به اين تغيير رويكــرد، دولت مصوبه 
حمايــت از كارآفرينان پيشــرو منتخب در جشــنواره 
كارآفريني را در دســتور كار قرار داد و اين مصوبه فرآيند 
تصويب را طي مي كند و جزئيات آن به زودي اعالم مي شود. 
معاون وزير كار توضيح داد: براساس اين مصوبه كارآفريناني 
كه در جشنواره هاي بين المللي به عنوان كارآفرين برتر 
انتخاب مي شــوند، تســهيالت بانكي و غيربانكي براي 
آنها در نظر گرفته شــده اســت. وي افزود: چنانچه اين 
پيشنهاد تصويب شود براي نخستين بار براي كساني كه 
به عنوان كارآفرين پيشرو انتخاب مي شوند اطالعات آنها 
در سامنه اي بارگذاري مي شود و كارت هايي صادر مي شود 
و كارآفرينان مي توانند بدون وثيقه و ضمانت از تسهيالت 

بانكي بهره مند شوند. 
منصوري اضافه كرد: اين افراد مي توانند عالوه بر دريافت 
تسهيالت بدون وثيقه از خط سبز گمرك و صدور رواديد 

براي شركت در رويدادهاي بين المللي نيز بهره مند شوند و 
براي شركت هايي كه از كارآفرينان برتر استفاده مي كنند 

نيز مزيت هايي در نظر گرفته شده است. 
وي اظهار داشت: ساالنه ۱۰ نفر به عنوان كارآفرين برتر 
در سطح ملي و ۱۰ نفر در سطح هر استان در يك فرايند 
فني و دور از فرصت طلبي به عنوان كارآفرين برتر انتخاب 
مي شوند كه مشمول اين مصوبه مي شوند و مي توانند از 

مزيت هاي آن استفاده كنند. 
منصوري به اقدامات اخير وزارت تعاون در حوزه كارآفريني 
اشاره كرد و گفت: طي هفته هاي گذشته بنياد ملي توسعه 
كارآفريني »در حوزه توليد محتواي ديجيتال« راه اندازي 
شد و هفته آينده نيز قرار است بنياد ملي توسعه كارآفريني 
در حوزه »بالك چين« راه اندازي شود كه در اين قالب به 
جاي حمايت از كارآفرينان پس از اجراي ايده و راه اندازي 
كسب و كار در زمان ارائه ايده و پيش از راه اندازي كسب و 

كار از آنها حمايت مي شود. 
وي افزود: براساس اقدامات انجام شده، زمينه حمايت از 
كارآفرينان در قالب پلتفرم هاي پيش بيني شــده فراهم 
مي شود تا كارآفرين بتواند ايده و پيشنهاد خود را به مرحله 
اجرا برســاند. معاون وزير كار گفت: اقدام ديگر توســعه 
كارآفريني در سنين مختلف از مهدكودك تا پس از دانشگاه 
را شروع كرديم ودر زمينه فرهنگ ســازي كارآفريني با 
بهزيستي همكاري كرديم و باشگاه كارآفريني نوجوان و 

جوان نيز راه اندازي شده است. 

قوانين كارآفريني بايد اصالح شود
وي با انتقاد از قوانين كارآفرينــي موجود گفت: قوانين 
كارآفريني در قالب مصوبات و قواعد فعلي بوده و در همين 
زمينه يكي از نيازمندي هاي مهم كشور در حوزه اصالح و 
تنقيح قوانين در حوزه كارآفريني است و معتقديم هنوز 
قواعد بازي در حوزه كارآفريني تغيير نكرده است. منصوري 
درباره آمارهاي جهاني ارتقاي شــاخص كارآفريني در 
كشور، گفت: جايگاه ايران در حوزه كارآفريني در منطقه با 
سه رتبه صعود از ۱۴ به ۱۱ و همچنين با ۱۳ رتبه صعود در 

رتبه جهاني به ۷۲ ارتقا پيدا كرده است. 
وي افــزود: امــا برخي اين ســوال را مطــرح مي كنند 
كه چــرا با وجــود نواقص فضاي كســب و كار كشــور 
رتبه كارآفرينــي در ايران بهبود يافتــه؟ بايد بگويم اين 
امر به دليــل تغيير رويكردهــا بوده به ايــن نحو كه به 
 جاي توجــه به بنگاه ها بــه افراد كارآفرين توجه شــده

 است. 
معاون توســعه كارآفريني وزارت كار درباره پايين بودن 
نرخ مشاركت اقتصادي در ميان زنان، گفت: نرخ مشاركت 
اقتصادي زنان در كشــورهاي منطقه نيز پايين است و 
بخشــي از آن به هنجارها بازمي گردد در حالي كه نزخ 

مشاركت اقتصادي بين زنان دانش آموخته باالست. 

وي افزود: استراتژي ما اين اســت كه از دانشجويان زن 
حمايت كنيم و براين اســاس توافق كرديم آموزش هاي 
مهارتي تكميلي ارائه شــود. همچنين زناني كه به دليل 
مســائل خانوادگي از بازار كار خارج شــدند كسب و كار 
خانگي ايجاد كنيم يا شرايط بازگشت مجدد آنها را فراهم 

كنيم. 
منصوري اظهارداشت: اولويت وزارت كار حفظ بنگاه هاي 
توليدي موجود است و عالوه بر آن طرح اشتغال فراگير 
و روستايي را در دســتور كار داريم و از سال ۱۳۹۷، ۱۱ 
هزار ميليارد تومان در بخش اشتغال روستايي تسهيالت 

پرداخت شده است. 
وي همچنين در ادامه در پاسخ به اين سوال كه در شرايطي 
كه رشد اقتصادي نداشتيم چه طور نرخ بيكاري كاهش 
يافته است، توضيح داد: رشــد اقتصادي به منزله ايجاد 
اشتغال نيست و نمونه آن آمار نرخ بيكاري است كه توسط 

مركز آمار اعالم شده است. 
معاون وزير كار افزود: سال گذشته اشتغال در بخش صنعت 
ريزش داشت اما امسال شاهد بوديم كه رشد اقتصادي در 
صنعت بزرگ كارخانه اي نداشتيم بلكه بنگاه هاي خرد ما 

گسترش يافته اند. 
وي دربــاره اقدامات وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعي 
براي مناطق زلزله زده گفت: امروز وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي بخشنامه پرداخت ۳۶۰ ميليارد تومان تسهيالت 
به بانك هاي چهارگانه در طرح اشتغال روستايي را ابالغ 
كرد تا كسب  و كارهاي موجود در اين مناطق از آن بهره مند 
شوند عالوه بر آن قرار است مقرري بيمه بيكاري افراد نيز 

پرداخت شود. 
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ستاری: 
تبادالت علمي و فناوري كشورهاي اسالمي محدود 

به جايزه مصطفي )ص( نيست
معاون علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: از امروز تا دو سال ديگر كه چهارمين 
دوره جايزه برگزار مي شود، اتفاقات بسياري در اين حوزه مي افتد و تبادالت علمي 
و فناوري ميان كشورهاي اسالمي محدود به زمان برگزاري جايزه مصطفي )ص( 
نيست.  به گزارش ايرنا، سورنا ستاري روز دوشنبه در حاشيه مراسم اعطاي سومين 
جايزه علمي و فناوري مصطفي )ص( در جمع خبرنگاران افزود: تبادالت علمي و 
فناوري پل هاي مستحكمي هستند كه ارتباطي به دولت ها و اتفاقات سياسي دنيا 
ندارد، هر چقدر اين تبادالت علمي را افزايش دهيم ارتباط بين ملت ها، جوانان و 
دولت ها بيشتر شكل مي گيرد. رئيس شوراي سياست گذاري جايزه مصطفي )ص( 
بيان كرد: از امروز تا دو سال ديگر كه چهارمين دوره جايزه برگزار مي شود، ارتباطات 
و تبادالت علمي و فناوري بسيار زيادي ميان كشورهاي اسالمي رخ خواهد داد و 
همچنين بين برگزيدگان جايزه فروم ها و كارگاه هاي آموزشي متعدد اتفاق مي افتد 
و اين تبادالت به روزهاي برگزاري جايزه محدود نمي شود. جايزه علمي و فناوري 
مصطفي )ص( در راستاي تجليل از دانشــمندان برجسته و زمينه ساز همكاري و 
توســعه علمي و فناوري در جهان، به عنوان يكي از نمادهاي شايستگي و برتري 
علمي از سال ۹۴ به صورت دوساالنه به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسالم 
اعطا مي شود. اين جايزه به اثري نوآورانه در مرزهاي دانش تعلق مي گيرد كه توسط 
افرادي شاخص در حوزه هاي علم و فناوري ارائه شــده و زمينه ساز بهبود زندگي 
بشريت باشــد. در اين دوره از معرفي برگزيدگان جايزه مصطفي )ص( كه در تاالر 
وحدت برگزار شد، دو دانشمند تركيه اي و سه دانشمند ايراني به عنوان برگزيدگان 
نهايي معرفي شدند. جايزه مصطفي )ص( در ســه حوزه تخصصي علم و فناوري 
ارتباطات و اطالعات، علم و فناوري زيستي و پزشكي و علم و فناوري نانو و دو حوزه 
 )Ugur Sgahin( غيرتخصصي به برگزيدگان اعطا مي شود. پروفسور اوگور شاهين
استاد ايمونولوژي در دانشگاه ماينز آلمان متولد سال ۱۹۶۵ از تركيه با اثر توسعه و 
آزمايش باليني واكسن هاي درمان سرطان بر اساس mRNA براي هر بيمار به 
صورت فردي با توجه به جهش شــان و پروفسور علي خادم حسيني عضو انجمن 
شيمي آمريكا و استاد راديولوژي و مهندسي شيمي و مهندسي زيستي دانشگاه 
كاليفرنيا )UCLA( متولد ۱۹۷۵ در ايران با اثر هيدروژل هاي نانو و بايو ساختار 
براي كاربردهاي زيست-پزشكي به طور مشترك در حوزه علم و فناوري زيستي و 
پزشكي اين دوره از جايزه مصطفي )ص( به عنوان برگزيدگان بخش اصلي و تخصصي 
معرفي و تجليل شدند. همچنين در اين دوره در بخش برگزيدگان مقيم كشورهاي 
اسالمي پروفسور »عمران اينان« از كشور تركيه همراه با پروفسور »حسين بهاروند« 
و پروفسور »محمد عبداالحد« از ايران به عنوان برگزيدگان معرفي شدند. پروفسور 
عمران اينان )Umran Inan( برگزيده جايزه مصطفي )ص( ۲۰۱۹ از كشور تركيه، 
رئيس دانشگاه كوك تركيه و عضو انجمن فيزيك آمريكا، متولد سال ۱۹۵۰ داراي 
اثر درك اثر متقابل موج و ذره حالــت whistler در فضاي نزديك زمين و اتصال 
الكتروشيميايي بين تخليه رعد و برق و اتمســفر باال در حوزه فيزيك يونسفري و 
جوي است. همچنين پروفسور حسين بهاروند اســتاد زيست شناسي و فناوري 
سلول هاي بنيادي در پژوهشگاه رويان از ايران متولد سال ۱۹۷۲ از ايران داراي اثر 

درمان پاركينسون و AMD چشم با سلول بنيادي است. 

صدور پروانه استاندارد براي 41 محصول دانش بنيان
معاون مديركل دفتر ارزيابي كيفيت كاال و خدمات سازمان ملي استاندارد از افزودن 
پروانه هاي جديد به سبد استاندارد كشور خبر داد و گفت: در همين چارچوب براي ۴۱ 
محصول متنوع اين حوزه پروانه سي.ا.سي )COC( و سي.او.پي )COP( صادر شد. 
سيد سعيد ميرنظامي مدني روز دوشنبه در نشست تخصصي تبيين روند اجراي نظام 
استاندارد ســازي محصوالت دانش بنيان در همدان اظهار داشت: ۱۷ پروانه در سال 
۹۶ و بقيه در سال قبل و سال جاري براي محصوالت دانش بنيان صادر شده است. اين 
محصوالت شامل سامانه هاي جراحي هوشمند، تجهيزات پزشكي، صنايع نفت و گاز، 
نازل هاي سي. ان. جي و صنايع مخابراتي است كه براي نخستين بار پروانه استاندارد 
سي.او.سي و سي.او.پي دريافت كردند. وي اضافه كرد: اعطاي پروانه نشان استاندارد 
محدود به استاندارد اجباري و تشويقي نيست و موارد جديدي به سبد استانداردسازي 
كشور افزوده شده اســت. ميرنظامي مدني ترويج و افزايش پوشــش استاندارد را از 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: كاهش واردات، افزايش صادرات و توسعه 
اقتصاد بدون نفت مهم ترين مولفه هاي اقتصاد مقاومتي محسوب مي شود. به گفته وي 
توجه به محصوالت دانش بنيان مي تواند كمك بزرگي به تحقق اقتصاد مقاومتي كرده 

و از صادرات تك محصولي كشور بكاهد. 

راز فاش شده كيارستمي در گنجينه گلستان، نيكي 
كريمي، ماني حقيقي و خانواده

تماشــاي  حــس 
نقاشــي هاي عباس 
كيارســتمي مانند 
تماشــاي فيلم هاي 
اوست، درست مثل 
عكس ها؛ نگاه خاص 
او به زندگــي و هنر 
چنان نخ تســبيح 
قدرتمندي است كه 
با تغيير مديوم هنري اتفاق بنياديني در اثر رخ نمي دهد، اين روزها فرصت ناب ديدار 
از مجموعه نقاشي هاي كيارستمي در گالري گلستان سنگ محك خوبي براي اين 
گزاره است. كيارســتمي طبيعت گرا، كه اوج زيبايي و آرامش را در يك تك درخت 
در دل دشــت يا وسعت گندم زار جستجو مي كند تصوير آشــنايي از اوست كه حاال 
با رونمايي از مجموعه نقاشــي هايش در دو دهه، مثلث مديوم هنري اش را تكميل 
مي كند. چه جالب كه فرشيد مثقالي، هنرمند پيشكســوت و پيشگام در يادداشتي 
در كتاب »مداد عباس« كه به مناســبت همين نمايشــگاه توسط نشر نظر منتشر 
شده است مي نويسد: »...كيارستمي با سرعت كم مي راند و اين كندي اجازه مي داد 
از طبيعت در آن ســاعت روز لذت برد. عباس سكوت را شكست و گفت مي دوني اگه 
يه روزي بميرم دلم براي چي اين دنيا تنگ مي شه؟ گفتم چي؟ گفت براي طبيعت... 
كيارســتمي حتي توي برف هم به رانندگي هاي بي پايانش ادامه مي داد، كه تا كجا 
مي رفت كه عكسي از يك درخت در فاصله دور ميان طبيعت پوشيده در برف بگيرد. 
دنبال بهانه بود كه از شهر بيرون باشــد، روي جاده و در طبيعت...« اين روزها گالري 
گلســتان پاتوقي جذاب براي كيارستمي بازان اســت تا او را در قابي غير از سينما و 
عكس دوباره بيابند؛ تالش هاي ليلي گلســتان و بهمن و احمد كيارســتمي كه به 
جست وجوي خانه به خانه براي يافتن نقاشي ها رسيده بود به بار نشسته است؛ چنانكه 
خود خانم گلستان در يادداشت كوتاهش در كتاب ياد شده نوشته است: »...مي دانيم 
كه روحش از خوشــحالي ما خوشحال اســت و از آن باال به ما لبخند مي زند و به من 
مي گويد بالخره كار خودت را كردي.« در اين نمايشگاه نقاشي هاي عباس كيارستمي 
از مجموعه هاي خصوصي گردهم آمده اســت كه خواندن نام مجموعه دارانش هم 
جالب توجه است: نيكي كريمي، ليلي گلســتان، ماني حقيقي، پري يوش گنجي، 
خانواده طاهباز، نيلوفر الري پوري، كتايون ده چمني، هوشيار خيام و البته خانواده كه 
 صاحب ۱۲ نقاشي است. نقاشي هاي كيارستمي تا بيست و نهم آبان در گالري گلستان 

به تماشاست. 
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هرچنــد شــعار تكيــه به 
اقتصاد دانش بنيان و فاصله 
گرفتن از اقتصاد نفتی را سر 
داده ايم؛ اما در عمل تا تحقق 
اقتصادی مبتنــی بر دانش 
فرسنگ ها راه است. متاسفانه بازار استارت آپی كشور 
در انحصار شركت های خصولتی است كه نقشی برای 
بخش خصوصی قائل نيستند و عرصه را برای فعاليت 
شركت های نوپا دشوار كرده اند. بوروكراسی  اداری و 
تصدی گری در حوزه فناوری نيز باعث ايجاد چالش 
در حوزه استارت آپ ها شده است. حتی گاهی شاهد 
تمجيد فعاليت های اســتارت آپی از طرف كســانی 
هســتيم كه هيچ نقشــی در موفقيت آنها ندارند و 
بالعكس خود آنها كسانی هستند كه برای شركت های 
استارت آپی مانع تراشــی می كنند. در حقيقت بازار 
استارت آپی كشور در انحصار شركت های خصولتی 
اســت. در ايران نزديــك به ۴ هزار و ۵۰۰ شــركت 
دانش بنيان وجود دارد كه فعاليت ها و توليدات شان 

برای عموم مردم مشخص نيست. همين كافی است 
تا معدود كســانی كه از معافيت های مالی و مزايای 
شركت  های دانش بنيان باخبرند، سوءاستفاده خود 
را آغاز كنند. شركت های دانش بنيان در عرصه رقابت، 
گرفتن پروژه، هزينه های تمام شــده پروژه و ســاير 
موارد به شــكل مســتقل كار می كنند و در قياس و 
مقابله با شــركت های خصولتی حرفــی برای گفتن 
ندارند. در واقع دانش بنيان ها از يك ســو ســختی 
كار و هزينه های راه اندازی را متقبل می شــوند و از 
ســوی ديگر شكســت در گرفتن پروژه ها. از طرفی 
موازی كاری اداری و نبود نظارت متمركز گريبان گير 
شركت های دانش بنيان هم شده است. اين در حالی 
است كه در مرحله اول سازمان های نظارتی درستی 
برای بررسی عملكرد شركت ها نداريم و اگر شركتی 
دچار مشكل شود، بخش حقوقی وارد عمل می شود و 
از دستگاه های نظارتی می خواهد كه به او كمك كنند؛ 
اما روش درستی برای استخراج عملكرد شركت های 
دانش بنيان به صــورت متمركز وجــود ندارد چون 
سازمان ها به موازات هم عمل می كنند و شركت ها با 
اين مشكل دست به گريبان هستند. چندی است كه 
خصولتی ها وارد حوزه دانش بنيان شده اند در حالی كه 

از منابعی كه خاستگاه آن اقتصاد نفتی و رانتی است 
استفاده می كنند و بازار اســتارت آپ ها را می گيرند. 
در حالی كه ورود به حوزه استارت آپی، اين روزها به 
يك موج يا مد تبديل شده، اين نگرانی وجود دارد كه 
همه بخواهند وارد بازی شوند و تاثيرگذار باشند و اين 
آثار خوبی بر اين اكوسيستم نخواهد گذاشت؛ به ويژه 
اينكه، ســرمايه گذاری عجيب و غريبی غير از جانب 

بخش خصوصی وارد اين فضا شود. 
به نظر می رسد با توجه به نياز اكوسيستم استارت آپی 
به ســرمايه و جذب ســرمايه، خصولتی ها با تزريق 
ســرمايه به دنبال تولی گری در اين حوزه هســتند. 
»كســب وكار« پيامد اين شــركت ها بــرای اقتصاد 
دانش بنيان را در گفتگو با يك كارشــناس بررســی 

می كند.

»كسب وكار« خطرات كنار هم قرار گرفتن دانش بنيان ها و خصولتی ها را بررسی می كند

هموار شدن مسیر دانش بنیان ها با ورود به تشکل ها
بيراهه اقتصاد هوشمند دولتي                     ناكارايی بخش خصوصی در حوزه دانش بنيان ها

مينا حسينی
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ناكارايی بخش خصوصی در حوزه دانش بنيان 
علی مسعودی، عضو هيات مديره مجمع تشکل های دانش بنيان ايران 

خصولتي ها هميشه در اقتصاد ما وجود داشته اند و بوده اند. اقتصاد ما نزديك به ۷۰-8۰ درصد، )در بعضي آمارها 8۵ درصد( در واقع دولتی حساب مي شود. اين دولتي مجموع دولت و خصولتي هاست. آن مقدار كمي 
كه هست، در صنايع مختلف پخش است؛ يعني عمال بخش خصوصي واقعي وقتي هم كه مي خواهد كاري را انجام بدهد ۱۰ تا ۱۵ درصد و حتی ۲۰ درصد يك بازار و يك صنعت در دست اوست و اين مساله مي تواند 
به صورت مشخص اين پيام را برساند كه عمال اين بخش نمي تواند كارايي داشته باشد و فقط مي تواند امرار معاش براي خودش بكند و خط و رفتار نمي تواند در آن ايجاد كند. بهترين كار در اين حوزه اين است كه همه 
بنگاه هاي اقتصادي در تشكل هاي اقتصادي با هم جمع شوند چون ما وقتي كارهايي را در قامت شركتي نمي توانيم انجام بدهيم، در قطع تشكل هاي اقتصادي مي رويم و دور هم مي نشينيم و كارهايي كه با قوت و قدرت 
آن تشكل ها مي توانيم انجام بدهيم، آنها را آن گونه پيش ببريم. اين موضوع كه خصولتی ها در مناقصات برنده مي شوند و به اسم دانش بنيان بودن دست به اين كار می زنند، در مشاغل ديگر هم هست و حتي هنوز در غير 
دانش بنيان ها هم وجود دارد چون متاسفانه دولت رقيب است؛ ولي يك باره يك مجموعه دولتي از خودش يك مجموعه تحقيقاتي درست مي كند و آرام آرام آن مجموعه براي خودش شركت هايي ايجاد مي كند. مثال در 
حوزه الكترونيك، آن شركت در واقع از طريق مناقصات وارد حوزه الكترونيك وارد می شود. آنگاه به واسطه اينكه دانش بنيان هم هست، در مناقصه برنده مي شود. اينجا ما اگر به كارفرماها نگاه كنيم، براي آنها نيز بهتر 
و مفيدتر است كه كار به ارزان ترين قيمت و با بهترين كيفيت انجام شود؛ اما اينجا توجه به اين موضوع كه آيا خصولتي باشد، دولتي باشد، خصوصي باشد شايد بتوانيم بگوييم براي شان اهميتي ندارد. همان طور كه در 
سال رونق توليد مي گوييم توليد ايراني باشد و اگر يك كااليي توليد ايراني دارد خارجي آن را براي دولت نخريم، بايد يك قوانين باالدستي بگذاريم كه دولت مجاب بر اين شود كه حتما از بخش خصوصي براي اجراي 
پروژه هايش استفاده كند؛ يعني اينجا فقط ما شعار اين را بدهيم كه فقط مي خواهيم كاالي ايراني تهيه كنيم بعد يك شركت خصولتي آن كاال را از بخش توليد تهيه كند و بعد خودش با درصدي افزايش بخواهد آن كاال 
را بفروشد در واقع كار پيش نمي رود. پس اينجا شايد نكته مهم اين است كه ما بايد از كارفرمايان يا دستگاه هاي مناقصه گزار، دولت و سازمان برنامه و بودجه بخواهيم كه پروژه هاي اجرايي را به دست بخش خصوصي 
بسپارد. اين اتفاق به صورت واقعي هنوز نيفتاده است. نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه شركت هاي دانش بنيان يا آنهايي كه مي آيند و به خاطر اينكه مي خواهند پرواز و حركت كنند چون عمال خودشان دانش 
فني را دارند؛ اما دانش بيزينسي يا تجاري سازي محصوالت و خدمات شان را ندارند، كنار شركت هاي بزرگ قرار مي گيرند، اين كار خيلي خوب است و بايد اين اتفاق بيفتد تا شكست نخورند؛ اما اين را بدانند كه اگر كنار 
خصولتي ها قرار بگيرند، اتفاقي كه مي افتد اين است كه به اين موضوع دامن مي زنند. جايگاه اين موضوع در بحث تشكل هاست. به اين صورت كه در قسمت تشكل ها بيايند و كنار اين موضوع همه با هم قرار بگيرند و 
دانش بنيان ها از تشكل هاي باالدستي خود كه در بخش خصوصي هستند مشاوره بگيرند. ما مجمع تشكل هاي دانش بنيان را در اتاق ايران داريم كه عمال جايگاهي است كه زيرمجموعه اش كليه تشكل ها هستند كه 
بستری است كه مي تواند باعث شود اين كسب وكارها از مشاوره هاي خوبي بهره مند شوند چون آنها در بخش خصوصي اند و سرد و گرم بازار را چشيده اند و حتي مي توانند پارتنرهاي بيزينسي را به شركت هاي دانش بنيان 
معرفي كنند. خصولتي ها در تشكل ها نمي آيند چون مي دانند تشكل ها جايگاهي براي آنها ندارند. تعدادی از آنها كه وارد تشكل ها می شوند، به اسم شركت هاي خصوصي خود مي آيند و وارد مي شوند؛ اما در آنجا اگر 
بيايند می توان آنها را كنترل كرد؛ اما موضوع مهم اين است كه ما يك پرده عقب تر مي رويم و به آن دانش بنيان ها مي گوييم شما به تشكل ها وارد شويد چون ما يك موضوع مشاوره در بحث دانش بنيان و استارت آپ 
داريم. اين شركت ها از اين موضوع محروم هستند. چون مي خواهند كنار VC ها قرار بگيرند و پرواز كنند و كارهاي شان را انجام بدهند و يك سري چيزها را از ياد می برند. بعد كه گرفتارش شده و متوجه مي شوند ديگر 
كاري نمي توانند بكنند. در آن زماني كه دارند مشاوره مي گيرند و مي خواهند ببينند چه كار بايد براي تجاري سازي محصوالت شان بكنند اگر از همان موقع كنار تشكل هاي تخصصي حوزه خود قرار بگيرند اين مساله 
باعث مي شود كه حداقل مسير و راه براي آنها هموارتر باشد و اتوماتيك كنار خصولتي ها قرار نگيرند. موضوع مهم اين است. ما شركت هاي بزرگ زيادی داريم كه سنتي هستند؛ اما مي توانند به دانش بنيان ها سرويسي 
را ارائه دهند كه كنارشان بيايند چون سنتي ها هم بايد تغيير كنند. آنها نياز به اين دارند كه حتما اين شركت ها كنارشان قرار گيرند؛ ولی شركت هاي دانش بنيان آنها را نمي شناسند. آنجاست كه خصولتي ها با توجه به 
رانت و ابزاري كه در دست دارند، اين شركت ها را زودتر پيدا مي كنند و نمي گذارند اين شركت ها پاي شان به آن طرف برسد؛ اما اگر آن دانش بنيان ها از ابتدا )همين ۴ هزار و ۵۰۰ شركتي كه هستند كه تعدادي از آنها 
فعالند و از بقيه اثري نمي بينيم. حرف از ۲۰۰ تا ۵۰۰ شركت فعال است. بقيه را ما نمي دانيم كجا هستند( همه بيايند و كنار تشكل هاي شان قرار بگيرند )دليل ندارد تشكل هاي آنها دانش بنيان باشد، تشكل هايي كه 
وجود دارند و بعد تشكل هاي دانش بنيان( اين مي تواند اثر بگذارد كه اصال اين موضوع در ابتدا در نطفه خفه شود و اصال وارد اين موضوع نشود. در حال حاضر دانش بنيان ها وقتي شكل مي گيرند كار تشكلي بلد نيستند 
و فكر مي كنند در حال حاضر كه كنار هم جمع و استارت آپ شده اند حاال می خواهند وارد بازار شوند. مشكل اين است كه اصال متوجه كار تشكلي نيستند؛ يعني در ابتدا كه يك شركت ثبت مي كنيم چطور براي مجوز 
دانش بنيان بودن بايد بروند و مجوز دانش بنيان بودن بگيرند، شايد اينجا اين موضوع مي تواند اين گونه باشد كه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري همين طور كه مجمع تشكل هاي دانش بنيان زير نظر آن مرجع 
و اتاق ايران هست مي تواند اجباري را به وجود بياورد بابت اينكه شركت ها از ابتدا كه مي خواهند تشكيل شوند و مجوز دانش بنيان بگيرند حتما عضو تشكل تخصصي مربوطه خود شوند. اين اتفاق باعث مي شود كه 
از ابتدا حداقل مورد راهنمايي درست قرار بگيرند چون ما به سمت اقتصاد دانش بنيان مي خواهيم برويم و بايد بين اقتصاد سنتي و اقتصاد جديد ما يك وحدت رويه ايجاد شود و يك حلقه اي مي خواهد. اين حلقه در 

دست بخش خصوصي و تشكل هاي بخش خصوصي است. 
وقتي دانش بنيان مي گوييم واقعا حرف ما از دانش بنيان اين است كه آن تفسير و شكل درست دانش بنيان اگر باشد اقتصاد ما خيلي فاصله با چنين اقتصادی دارد. ما هنوز كه از اقتصاد بدون نفت حرف مي زنيم اقتصاد 
ما نفتي است و داريم بودجه را بدون نفت مي بنديم؛ اما بستر را براي دانش بنيان ها فراهم نكرده ايم كه بتوانند زمام را به دست بگيرند. دانش بنيان ها هم به خاطر اينكه الزم است مشاوره شوند كه بدانند مسير را چطور 
طي كنند )چون وقتي مي گوييم اقتصاد دانش بنيان چيزي نيست كه از يك شــركت دانش بنيان دربيايد( اين حتما نياز به اين است كه در يك انسجام همه دور هم باشند و باز اينجا مي توانند تشكل ها و بعد اقتصاد 
دانش بنيان كه مي تواند بسترسازي براي اقتصاد هوشمند به وجود بيايد تقريبا همه به هم وصل شوند و جايگاهي دارد كه دولت دارد روي آن كار مي كند تا اقتصاد ما به اين سمت برود؛ اما يك نگراني وجود دارد. در اتاق 
ايران در جلسه اي اين موضوع را گوشزد كردم كه مبادا ما اقتصاد هوشمند دولتي داشته باشيم. ما اقتصاد هوشمند را داشته باشيم ولی دولت فقط بستر آن را ايجاد كند، نه اينكه داخل آن موضوع بيايد و دوباره بحث 

تصدي گري خود را هم بخواهد آنجا داشته باشد زيرا اين اتفاق باعث مي شود كه اين موضوع به بيراهه برود. 

مصوبه دولت براي حمايت از كارآفرينان برتر ارائه شد 

تسهيالت بدون وثيقه براي كارآفرينان پيشرو
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