
ترمینال پروازهــای بین المللی فــرودگاه یکی از 
مناطق آزاد با اعتبار ۳۰۰ میلیــارد تومان از محل 
 تأمین مالــی در بازار ســرمایه تــا ۱۴۰۲ احداث 
می شــود.یک نماد معامالتی به عنوان اوراق اجاره 
صکوک و از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه برای 
تأمین مالی احداث ترمینال پروازهای بین المللی 
فرودگاه یکی از مناطق آزاد کشــور گشایش یافت 
و با آنکه قرار بود برگه هــای این نماد معامالتی در 
سه روز کاری عرضه شود، اما در روز نخست عرضه 
۱۰۰ درصد برگه ها به فروش رســید و پس از آن 
نماد مذکور بسته شــد.به گفته یک مقام مسئول، 

این اوراق صکوک اجــاره در ۳ میلیون برگه ۱۰۰ 
هزار تومانی عرضه شــد که در همان روز نخست 
به طور کامل به فروش رسید.گفتنی است همه ۳ 
میلیون برگه کیش ۱۴۰۲، توســط یک مشتری 
حقوقی رأس ساعت ۱۱:۲۰ و عینا با قیمت مندرج 
 روی هر برگه )۱۰۰ هزار تومان( خریداری شــده

 است!بر اساس آنچه شــرکت فرابورس ایران اعالم 
کرده، قرار است شرکت واســط و بازارگردان این 
منابع مالی، با اســتفاده از این منابع اقدام به خرید 
امالک ویالیی با کاربری مســکونی با اســتفاده از 
اجاره به شــرط تملیک از بانی کند.سررسید این 

اوراق ۴ ساله بوده و با ســود ۱۸ درصد به خریدار 
 در سرســید ۱۴۰۲ بازگردانــده خواهــد شــد.

 دارایی های غیر منقول در این پروژه، به عنوان تأمین 
منابع مالی احداث ترمینال پروازهای بین المللی 
این فرودگاه در نظر گرفته می شــود.این اولین بار 
است که زیرساخت فرودگاهی و حمل و نقل هوایی 
در بازار سرمایه تأمین اعتبار می شود. پیش از این 
اوراق اجاره صکوک یکی از شرکت های هواپیمایی 
در بازار ســرمایه عرضه شــده بود که بــه تأمین 
 اعتبار خرید ناوگان حمــل و نقل هوایی اختصاص 

داشت.

دولت عربستان در نظر دارد به عنوان بخشی از تالش ها برای 
افزایش جذب ســرمایه گذاری خارجی، به اتباع خارجی 
اقامت دائم بدهد.به گزارش بیزینش تایمز، برنامه جدید 
ســرمایه گذاری عربستان به کســانی که دست کم ۸۰۰ 
هزار ریال ســعودی ) حدود ۲۹۰ هزار دالر( در این کشور 
سرمایه گذاری کنند امکان اقامت دائم این کشور ا پیشنهاد 
می کند. به گفته مقامات عربستانی تاکنون ۷۳ تبعه خارجی 
از طریق این برنامه که با هدف تسهیل شرایط کسب  و کار 
برای اتباع خارجی و افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی 
تهیه شده است، موفق به اخذ اقامت دائم این کشور شده اند.

با افزایش تمایل عربستان برای کاهش وابستگی اقتصاد 

خود به بخش نفتی، این کشــور به فکر گشودن درهای 
اقتصاد خود به روی اتباع خارجی افتاده است. تاکنون اتباع 
۱۹ کشور خارجی در این برنامه سرمایه گذاری کرده اند و 
عربستان تالش دارد برنامه های متنوع دیگری را برای جذب 
پزشکان، مهندسان و فعاالن حوزه مالی به زودی آغاز کند.

عربستان هم چنین در برنامه دیگری اعالم کرده است که به 
اتباع خارجی که دست کم ۱۰۰ هزار ریال سعودی )حدود 
۳۶ هزار دالر( در ین کشور سرمایه گذاری کنند نیز اقامت 
بلندمدت اعطا خواهد کرد. طبق اعالم مقامات سعودی، 
این کشور جذب ساالنه ۱۰ میلیارد دالر سرمایه خارجی را 
از طریق برنامه های مهاجرتی هدف گذاری کرده است.در 

ماه های اخیر و به دنبال افزایش نرخ مالیات بر درآمد اتباع 
خارجی، بســیاری از آن ها که عمدتا اهل آفریقا یا شرق 
آسیا هستند ترجیح داده اند که برای کار و زندگی به دیگر 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس بروند.با وجود آن که نرخ 
بیکاری عربستان در مقایسه با بسیاری از کشورهای عربی 
در سطح باالیی قرار دارد اما این کشور هنوز یکی از مقاصد 
جذاب برای کارگران خارجی به شمار می رود به طوری که 
طبق اعالم بیزینس اینسایدر، در حال حاضر شش میلیون 
تبعه کشورهای خارجی در عربستان مشغول به کار هستند 
و تخمین زده می شود که ۱۵ درصد کل جمعیت این کشور 

را خارجی ها تشکیل دهند.

نبود خبر جدیدی از پیشرفت در روند حصول توافق 
تجاری بین چین و آمریــکا و وضعیت هنگ کنگ، 
بیشتر شاخص های بورسی را در مسیر نزولی قرار 
داد.به گزارش بلومبرگ، شــاخص های بورسی در 
معامالت روز سه شــنبه تحت تاثیر اخبار مربوط 
به جنگ تجاری و تــداوم اعتراضــات داخلی در 
هنگ کنگ  قرار گرفتند. با وجــود ابراز امیدواری 
ویلبر راس- وزیر تجارت آمریکا- نسبت به رسیدن 
چین و آمریکا به فاز نخست توافق تجاری تا پایان 
این ماه، هنوز دیدار جدیدی بین مقامات عالی رتبه 
دو طرف برگزار نشده است و مشخص نیست که دو 
 طرف به جمع بندی در خصوص جزئیات رســیده 
باشند.از سوی دیگر اعتراضات داخلی در هنگ کنگ 
که ابتــدا در اعتراض به الیحه اســترداد مجرمین 
به چین آغاز شــد، بیش از پیش تشــدید شــده 
اســت و کری الم- رئیس اجرایی ایــن منطقه- 
 تظاهرکنندگان را آشوب طلب و اغتشاش گر خوانده

 است.مت فورستر- کارشناس ارشد سرمایه گذاری 
در موسســه بی ان وای ملون- گفت: بازارها دچار 
نوعی ســردرگمی شــده اســند. نیاز به اطالعات 
بیشــتری از جزئیــات و زمــان بنــدی توافــق 

تجاری جدیــد بین چیــن و آمریکا داریــم و در 
 حال حاضر با توجه بــه اطالعات ناقــص معامله 

می کنیم.
در وال اســتریت، بیش تر شاخص ها ریزشی بودند 
تا جایی که به جز شــاخص داوجونز ایدانستریال 
اوریج  که ۰.۰۴  درصد جهش کــرد و به ۲۷ هزار 
و ۶۹۱.۴۹  واحد رسید، دو شــاخص دیگر پس از 
چهار صعود متوالی قرمز پوش شــدند: شــاخص 
اس اند پــی ۵۰۰  با ۰.۲ درصد کاهش تا ســطح 
۳۰۸۷.۰۱ واحــدی پایین رفت و دیگر شــاخص 
مهم بورســی آمریکا یعنی " نزدک کامپوزیت" با 
 کاهش ۰.۱۳ درصدی در سطح ۸۴۶۴.۲۸ واحدی 
بســته شــد.در معامالت بازارهای بورس در اروپا، 
شاخص ها عملکرد مشابهی داشــتند تا جایی که 
شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ریزش ۰.۴۲ 
درصدی تا ۷۳۲۸.۵۴ واحد پایین رفت، شاخص " 
کک ۴۰" بورس پاریس با افزایش ۰.۰۷ درصدی در 
سطح ۵۸۹۳.۹۲  واحد بسته شد و شاخص " دکس 
۳۰" بورس فرانکفورت در آلمــان با کاهش ۰.۲۳ 
درصدی و ایستادن در ســطح ۱۳ هزار و ۱۹۸.۳۷  

واحدی به کار خود خاتمه داد. 

در مادرید شــاخص " ایبکــس ۳۵" حدود ۰.۰۶ 
درصد پایین رفت و به ۹۳۸۸.۵۰  واحد رســید.از 
سوی دیگر در معامالت بورس های آسیا، شاخص 
" نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با جهش ۰.۵۲ 
درصدی تا سطح ۲۳ هزار و ۴۵۲.۰۷  واحدی باال 
رفت، شاخص " هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ با 
افزایش  ۰.۳۳  درصدی به ۲۷ هزار و ۱۰.۶۲  واحد 
رسید. در چین شاخص " شانگهای  کامپوزیت " با 
ریزش ۰.۱۲ درصدی در ســطح ۳۸۹۸.۱۵  واحد 
بسته شد. در استرالیا شاخص " اس اند پی اس اند 
ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۰.۲۹ درصد کاهش 
وایستادن در سطح ۶۷۵۳.۰۱ واحدی به کار خود 
خاتمه داد.در بازار طالی ســیاه، هر بشکه نفت " 
وست تگزاس اینتر مدیت" با ۰.۲۶ درصد افزایش 
به ۵۷.۰۱  دالر رسید و نفت خام برنت دریای شمال 
با افزایش ۰.۳۱ درصدی بــه ازای ۶۲.۳۷  دالر در 
هر بشکه مبادله شد.همچنین در بازار فلزات گران 
بها، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با کاهش 
۰.۱۳ درصدی به ۱۴۵۵.۲۰ دالر رسید. هر اونس 
 نقره با افزایش ۰.۱۴ درصدی به ازای ۱۶.۸۲ دالر

 مبادله شد.

اولین تامین مالی از بازار سرمایه برای توسعه فرودگاهی انجام شد

عربستان به سرمایه گذاران خارجی اقامت دائم می دهد

بورس های آمریکا و اروپا   ریزش کردند
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 تصورات  غلط  درباره  سهامداران  خارجی 
»  اسنپ« وجود  دارد

سیگنال منفی  به 
سرمایه گذاران 

خارجی

بانک   مرکزی 
 از  بخش 
خدمات
حمایت   می کند

همتی:

 در روند مذاکرات، 
در اصول توافق 

کرده ایم،   در اجرا 
مشکل داریم
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روحانی:

سرمقاله

 ناهماهنگی   در 
سیاست گذاری

شاید بحث ســرمایه گذار 
خارجی مخاطراتی داشته 
باشــد؛ اما نکته مهم این 
است که سرمایه گذاری از 
سمت ســرمایه گذار خارجی یک فرصت است. 
این موضوع را خــود رهبر معظــم انقالب هم 
تاکید کردند و در مورد برجام هم گفتند که اگر 

می خواهید ...

  رضا الفت نسب، دبیر اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی 
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بانک ها 
کوچک  شدند

 دستمزد    99   واقعی
 تعیین  شود

VPN قانونی و طبقه بندی فیلترینگ اجرایی  می شود

آدرس  غلط   درباره   مافیای  فیلترشکن
صفحه3

صفحه3

الستیک خودروهای
پرمصرف  در بازار نیست

سودجویان  به دنبال  گرانی  الستیک  هستند 

هرچند موضوع حذف شعب بانکی به منظور کاهش 
هزینه نظام بانکداری از دیرباز مطرح شده و در این راستا 
بیش از ۴۰۰ شعب بانکی که عمدتا متعلق به شهرها و 
روستاهای کوچک بوده نیز حذف شده است، اما برخی 
از کارشنان حذف شعب بانکی را به زیان اشتغال و کسب 
و کار بانکی قلمداد می کنند.سال گذشته بود که معاون 
وزیر اقتصاد با توجه به وجود ۲۳ هزار و ۴۵۸ شعبه در  
کشور تاکید کرد که تعداد شــعب نظام بانکی کشور 
باید در مجموع ۱۲ هزار شعبه باشد و بانک ها نیز باید 
بهینه سازی شعب خود را در دستور کار قرار دهند. در 
حال حاضر نیز برخی از کارشناسان در ادامه روند کاهش 
تعداد شعب بانکی و تعطیلی ۴۳۸ شعبه در سال ۹۸ 
تاکید می کنند که از مجموع ۲۲ شعبه ای که در حال 

حاضر در کشور فعال...

چانه زنــی در خصوص دســتمزد کارگــران برای 
سال ۹۹ در حالی شروع شده اســت که به اعتقاد 
کارشناسان، شیوه های ســابق حمایت از کارگران 
 در قالــب افزایش دســتمزد، جوابگــوی نیاز آنها 
نخواهد بود.اقدام سازمان برنامه مبنی بر اعالم رقم 
۱۵درصد به عنوان افزایــش حداقل مزد کارگران 
عمال برای نخســتین بار بحث های مزدی مربوط 
به شورایعالی کار را سه ماه جلو انداخت و مذاکرات 
در این باب تا حدودی شــروع شده است. هر چند 
نتیجه گیری از این جلســات معمــوال چندین ماه 
طول می کشد، اما مســئله این است که مذاکرات 
بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در خصوص 

تعیین دستمزد ...

يادداشت

 سوبسید آموزش عالی 
به پر  درآمدها

   علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی
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اقتصاد2
ایران وجهان

موفقیتکشوردرکاستنازفشارتحریمها
بانک مرکزی از بخش خدمات 

حمایت می کند
رییــس کل بانک مرکــزی گفــت: آمارها 
نشــان دهنده تامیــن ۲۴ میلیــارد دالر در 
ســال جاری برای واردات اســت و این خود 
موید موفقیت کشــور در کاســتن از فشــار 
تحریم ها اســت ضمن آنکه روند بازگشــت 
 ارز حاصــل از صــادرات نیز رو بــه افزایش

 است.
به گزارش روابــط عمومی بانــک مرکزی ، 
عبدالناصر همتی در خصوص طرح گام گفت: 
کارهای کارشناسی و اخذ نظرات کارشناسی 
انجام شده است و در جلسه آتی شورای پول و 

اعتبار مطرح خواهد شد.
 وی افزود: امیدواریم بــا تصویب این طرح، 
بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی رفع و شاهد رونق بیش از پیش تولید 

باشیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط 
اقتصادی کشور ویژه اســت، گفت: با وجود 
محدودیت هــا و تحریم هــا، شــاخص های 
اقتصــادی در زمینه های متعــدد از جمله 
صنعت و کشــاورزی مثبت است و الزم است 
همه ما بــه آرامــش موجود و ثبــات ایجاد 
 شــده در بازار  توجه کــرده و به تــداوم آن 

کمک کنیم.
همتی، ثبــات اقتصــادی توأمان با رشــد 
اقتصــادی را از سیاســت های اصلــی بانک 
مرکــزی خواند و گفــت: با تــداوم تدابیر و 
سیاست های اقتصادی دولت و بانک مرکزی 
 در عمده بازارها از جمله بازار ارز شاهد ثبات 

هستیم.
رییس شــورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه 
بخش خدمات مولد بسیار مهم است، افزود: 
بخش خدمات کشور ســهم مهمی در ارزش 
افزوده و اشــتغال دارد و بانک مرکزی از آن 

حمایت خواهد کرد.
همتی اضافه کرد خوشبختانه به مدد نگاه به 
درون و اتکا به ظرفیت هــای داخلی، اقتصاد 
غیرنفتی شاهد رشد و شکوفایی است.همتی 
در بخش دیگری از ســخنان خود به موضوع 
کنترل تــورم پرداخــت و گفــت: آمارهای 
استخراجی نشــان دهنده کنترل و کاهش 
مداوم ماهانه تورم تــوام با مدیریت نقدینگی 

است.
رئیس کل بانک مرکــزی در خصوص تامین 
ارز توســط بانــک مرکــزی گفــت: آمارها 
نشــان دهنده تامین ۲۴ میلیــارد دالر در 
ســال جاری برای واردات اســت و این خود 
موید موفقیت کشــور در کاســتن از فشــار 
تحریم ها اســت ضمن آنکه روند بازگشــت 
 ارز حاصــل از صــادرات نیز رو بــه افزایش 

است.

توقفتولیدپژو405بنزینیتاخرداد۹۹
 ۳ خودرو جایگزین پژو ۴۰۵ 

می شود
معاون تحقیقات،  طراحی و تکوین محصول 
ایــران خــودرو از جایگزینی ســه محصول 
رانا،  پــارس و گــروه ســمند بــا محصول 
 پــژو ۴۰۵ جی.ال.ایکــس بنزینــی خبــر 

داد.
به گزارش تســنیم، کیانــوش پورمجیب در 
این باره افزود: با هماهنگــی و توافق صورت 
گرفته میان وزارت صنعت،  معدن و تجارت، 
سازمان ملی اســتاندارد و ایران خودرو، خط 
تولیــد محصــول پــژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس 
 بنزینی در پایان خردادماه ســال 99 متوقف 

خواهد شد.
وی با تاکید بــر حفظ تعهــدات این خودرو 
تا پایان تاریخ یاد شــده گفت: بعــد از پایان 
خــرداد99، محصــول۴۰۵ جی.ال.ایکس 
دوگانه ســوز طبــق تقاضای تاکســیرانی، 
صرفــا بــرای نوســازی نــاوگان حمــل و 
نقــل عمومــی کشــور تولید خواهد شــد. 
این خــودرو با توجــه به قیمت مناســب، 
 همواره مورد خواســت رانندگان تاکســی 

بوده است.
پورمجیب بــا بیان ایــن که محصــول پژو 
۴۰۵ مطابــق بــا شــاخص های آخریــن 
ویرایش اســتاندارد ملی کشــور است، علت 
توقف تولیــد آن را به روزرســانی تولیدات 
ایران خودرو دانســت و گفت: خالء ناشی از 
توقف ایــن محصول با خودروهــای دیگری 
 نظیر خانواده ســمند، پــارس و رانا جبران 

خواهد شد.

اخبار

هرچند موضوع حذف شعب 
بانکی به منظور کاهش هزینه 
نظام بانکداری از دیرباز مطرح 
شــده و در این راستا بیش از 
۴۰۰ شعب بانکی که عمدتا 
متعلق به شهرها و روستاهای کوچک بوده نیز حذف شده 
است، اما برخی از کارشنان حذف شعب بانکی را به زیان 

اشتغال و کسب و کار بانکی قلمداد می کنند.
سال گذشته بود که معاون وزیر اقتصاد با توجه به وجود 
۲۳ هزار و ۴۵۸ شعبه در  کشور تاکید کرد که تعداد شعب 
نظام بانکی کشور باید در مجموع ۱۲ هزار شعبه باشد و 
بانک ها نیز باید بهینه سازی شعب خود را در دستور کار 
قرار دهند. در حال حاضر نیز برخی از کارشناسان در ادامه 
روند کاهش تعداد شعب بانکی و تعطیلی ۴۳۸ شعبه در 
سال 9۸ تاکید می کنند که از مجموع ۲۲ شعبه ای که در 
حال حاضر در کشور فعال است، باید ۱۰ هزار شعبه حذف 
شود. اما این اقدام، با توجه به خللی که با حذف این شعبه ها 
در فرآیند خدمات رسانی به مشتریان بانکی به وجود آمده 
و همچنین ضربه این کار به شاغالن بانکی، مورد انتقاد قرار 
گرفته است. به گفته کارشناسان حذف ۱۰ هزار شعبه 
بانکی یعنی حذف ۱۰۰ هزار شغل است. در همین رابطه 

علی کاظمی باباحیدری  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از کاهش 
تعداد شعب برخی بانک ها در شهرستان های کوچک، 
گفت: اگرچه براساس تصمیم شورای پول و اعتبار مقرر 
شد؛ تعداد شعب بانکی کاهش یابد اما این مصوبه باید در 

شهرهای بزرگ که به فاصله هر ۲۰۰ متر یک شعبه بانکی 
وجود دارد، اجرایی شود این در حالی است که به واسطه 
عملی شدن این مصوبه، شعب بانکی در شهرستان هایی با 
7 هزار جمعیت تعطیل شده اند و مردم برای انجام خدمات 
بانکی سرگردان هستند. با این اوصاف چند مسئله اساسی 

در خصوص موضوع حذف شعب بانکی به میان می آیند. 
یک تعطیلی شــعب بانکی با چه مکانیزمی باید صورت 
بگیرد تا در فرآیند خدمات رسانی بانک ها به مردم صدمه 
نزند؟ دو  دولت چه راهــکاری را باید به منظور جبران از 
دست رفتن مشاغل حاصل از حذف شعب در نظر بگیرد؟ 
و مهم تر از همه اینکه حذف شــعب بانکی بر اساس چه 

پارامترهایی باید صورت بگیرد؟
بر اساس آمارهای موجود، تعداد شعب بانک های کشور از 
۲۳ هزار و ۵۴9 شعبه در پایان سال گذشته به ۲۳ هزار و 
۱۱۱ شعبه تا آبان ماه جاری رسیده که حاکی از تعطیلی 

۴۳۸ شعبه در سال 9۸ است.
بر اســاس آمار بانک مرکزی،  با توجه به جمعیت ۸۳ 
میلیون نفری کشور به ازای هر سه هزار و ۶۰۰ نفر یک 

شعبه بانکی در کشور فعالیت دارد.
بررسی ۴۳۸ شــعبه بانکی تعطیل شــده، گویای آن 
است که در این میان بانک های تجارت، صادرات و ملی 

بیشترین کاهش را در تعداد شعب داشتند.
 معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت 
اقتصاد نیز به تازگی اعالم کرد: بر اساس مطالعه ای که 
وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده، اکنون ۱۲ هزار 
شعبه بانکی در کشور می تواند نیازهای جمعیتی را تامین 
کند و این در حالی است که حدود ۲۲ هزار شعبه وجود 

دارد و باید ۱۰ هزار شعبه کاهش پیدا کند.

چانه زنــی در خصــوص 
کارگــران  دســتمزد 
برای ســال 99 در حالی 
شــروع شــده اســت که 
به اعتقــاد کارشناســان 
شــیوه های ســابق حمایــت از کارگــران در 
 قالــب افزایــش دســتمزد، جوابگوی نیــاز آنها 

نخواهد بود.
اقدام سازمان برنامه مبنی بر اعالم رقم ۱۵درصد 
به عنوان افزایش حداقل مزد کارگران عمال برای 
نخســتین بار بحث های مزدی مربوط به شورای 
عالی کار را ســه ماه جلو انداخــت و مذاکرات در 
این باب تا حدودی شــروع شده اســت. هر چند 
نتیجه گیــری از این جلســات معمــوال چندین 
ماه طــول می کشــد، اما مســئله این اســت که 
مذاکرات بین نمایندگان کارگــران و کارفرمایان 
در خصــوص تعییــن دســتمزد با همــان روال 
 قبلی پاســخ گوی نیــاز خانواده هــای کارگران 

خواهد بود؟ 
سال گذشته بود که جلسات تعیین دستمزد بعد از 

مذاکرات طوالنی به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد 
ختم شد و حقوق کارگران افزایش پیدا کرد. جدا 
از اینکه برخی از بنگاه ها مصوبات شورای عالی کار 
رو دور زده و دســتمزد مصوب را رعایت نکردند، 

افزایــش  دوباره نرخ تــورم نیز بر اثــر مثبت این 
افزایش مهر باطل زد. بر همین اساس در حال حاضر 
با بحث هایی که پیرامون مزد کارگران و حمایت از 
آنها مطرح است، این سوال اساسی به میان می آید 

که حمایت واقعــی از کارگران چــه زمانی عملی 
خواهد شد؟ موضوع مهم تر این است که آیا افزایش 
دســتمزد به تنهایی جوابگوی نیــاز خانواده های 
کارگری خواهد بود و حمایــت از کارگران به چه 

سمتی باید برود؟
به اعتقاد کارشناسان آنچه که شــورای عالی کار 
همه ساله دنبال می کند این است که روند مصوبات 
مزدی را به سمت و سویی ســوق دهد که به بند 
دو ماده ۴۱ قانون کار نزدیک شــود و صرفنظر از 
نرخ تورم که چه عددی باشد به رقم سبد معیشت 
کارگران برسیم؛ به همین دلیل نمایندگان کارگری 
در شورای عالی کار همواره بر سبد معیشت تاکید 

دارند.
اولین جلســه کمیته دستمزد شــورای عالی کار 
در روزهای گذشــته، بررســی رقم ســبد هزینه 
معیشــت خانوارهای کارگری از سوی نمایندگان 
کارفرمایی و کارگری به جریان افتاده است. اعضای 
کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه 
سبد معیشــت خانوارهای کارگری را با استناد به 
گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی 
کمیته های مزد در استان های مختلف سه میلیون 

و 7۶۰ هزار تومان تعیین کردند.

صادرات، تجارت و ملت بیشترین کاهش تعداد شعب را داشته اند

بانک ها  کوچک  شدند

»کسب و کار« شروع چانه زنی ها در خصوص تعیین دستمزد کارگران  را  بررسی می کند

دستمزد  99 واقعی  تعیین  شود

روحانی:
 در روند مذاکــرات، در اصول توافق 

کرده ایم،   در اجرا مشکل داریم
رئیس جمهور گفت: استکبار این است که به مردم 
بگوییم راهی که شما انتخاب کردید درست نبوده 
و راهی که من می گویم درست است. روحانی افزود: 
استکبار این است که یک فرد یا یک جمع به ملت 
رشید بگوید شما اشتباه می کنید و حرفی که ما 
جمع کوچک می زنیم درست است؛ کار ابلیس هم 

همین بود که در برابر حق سر فرود نیاورد.
رئیس جمهور با بیان اینکه همه به خوبی می دانیم 
که در شرایط عادی و ساده ای در کشور نیستیم و 
شرایط ما سخت و پیچیده است، گفت: اگر از آغاز 
انقالب اسالمی و اواخر ســال ۵7 تاکنون در نظر 
بگیریم در این ۴۱ سال سخت ترین روزها و سال ها 
این ســال ها و ماه های اخیر بوده است به گونه ای 
که از ابتدای انقالب تاکنون هرگز زمانی نبوده که 
برای فروش نفت و حرکت یک کشتی نفتکش از 
بندرهای ایران به دنیا تا این حد دچار مشکل شویم. 
روحانی ادامه داد: بودجه سالیانه کشور، حدود ۴۵۰ 
هزار میلیارد تومان اســت که شاید امسال بیشتر 
هم شود و ما این پول را نیاز داریم تا در خزانه برای 
مصارف دولت و ارایه خدمات به مردم اعم از آموزش 
و پرورش، بهداشــت و درمان، حقوق کارمندان و 
بازنشستگان، رسیدگی به معلوالن و اقشار کم درآمد 
و مجموع خدماتی که باید ارایه کنیم، هزینه نمائیم. 
این سوال مطرح می شــود که پول این ۴۵۰ هزار 
میلیارد تومان باید از کجا به دســت بیاید؟ رئیس 
جمهور ادامه داد: باالترین مالیاتی که پیش بینی 
می کنیم سال آینده می توانیم دریافت کنیم ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان است و این سوال مطرح می شود 
که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مابقی نیاز را دولت باید 
از کجا بیاورد. در حالی که گمرکات ما در مجموع 
حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان و یکسری درآمدهای 
متفرقه دیگر هم داریم، اما آن درآمد اصلی که کشور 
را اداره می کند، پول نفت است. رئیس جمهور گفت: 
اداره کشور نیاز به ریال دارد و باید آن را تأمین کنیم 
و این در حالی است که ۳۰ درصد منابع مالی کشور 
از طریق مالیات و عوارض به دست می آید. اما در 
برخی کشورهای دنیا ۱۰۰ درصد از طریق مالیات 

تأمین می شود.
رئیس جمهور گفت: کسی که سیاست بین الملل، 
روابط قــدرت در ایران و روحیه مــردم را نبیند، 
نمی تواند محاسبات درستی داشته باشد. به گونه ای 
که با وجود همه مشکالت از اردیبهشت امسال، 
نشــانه های تغییر وضع را دیدیم و ماه به ماه تورم 
کاهش و رشد افزایش و اشتغال زایی خوبی ایجاد 
شده به طوری که در یکسال حدود ۸۰۰ هزار شغل 
به طور مستقیم ایجاد شده است. رئیس جمهور با 
اشاره به اینکه قدرت خرید مردم در سال های 97 
و 9۸ بخاطر فشارهای ناشی از تحریم دشمنان و 
مشکالت پایین آمده، گفت: دولت در راستای حل 
مشکالت اقداماتی انجام داد که از جمله آن افزایش 
۲۰ درصد حقوق بگیران ثابت بوده و سال آینده هم 
برای حقوق بگیران اعم از کارگران و کارمندان باید 

افزایش حقوق را داشته باشیم.
روحانی ادامه داد: اقدام بعدی این است که بسته 
حمایتی در اختیار خانوارهایی که فشار روی آنها 
بیشتر است، بگذاریم و این کاری دشوار است چرا 
که طبقه بندی وضعیت مردم، سخت است، البته 
می توانیم این کار را انجام دهیم، اما این کار نیاز به 
سرک کشیدن به زندگی مادی و خصوصی مردم 
دارد و همواره با این کار مخالف بوده و تاکنون زیر 
بار آن نرفته ام. رئیس جمهور ادامه داد: براساس 
محاسبات اولیه ای که داریم که البته در آن اشتباه 
هم است حدود ۲۵ میلیون خانوار در کشور وجود 
دارد که 7 میلیون خانوار زندگــی خوبی دارند و 
حدود ۱۸ میلیون خانوار هم شرایط سختی را در 
زندگی سپری می کنند که برای کاهش مشکالت 
آنها تصمیم بر این داریم، ماهانه به جز یارانه ای که 
می دهیم، یک بسته حمایتی هم در اختیار مردم 
قرار دهیم، یعنی کارت های آنان را شارژ کنیم تا 
مواد مورد نیاز خود را تأمین کنند تا بدین وسیله 

بتوانیم از فشار روی مردم بکاهیم.
روحانی با بیان اینکه آمریکایی ها تصور می کردند 
با خروج آمریکا از برجام بالفاصله ایران نیز از این 
توافق خارج شده و می توانند پرونده را به شورای 
امنیت برده و ایران را به عنــوان مقصر به جامعه 
جهانی معرفی کنند، گفت: اما ایران از این توافق 
خارج نشد و یکسال صبر کرد و به طرف های دیگر 
توافق فرصت چندین بــاره داد و امروز هیچ کس 
نمی تواند در دنیا نسبت به کاهش تعهدات برجامی 
ایران، ایراد بگیرد. روحانی با اشاره به اینکه همچنان 
با دنیا در حال مذاکره هســتیم و پیشنهاداتی از 
سوی آنها ارایه شــده که هنوز آنها را نپذیرفته ام، 
گفت: تقریباً در اصول به توافق رســیدیم، اما در 

زمینه شیوه اجرا اختالف وجود دارد.

خبر
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علیسعدوندی،کارشناساقتصادی
 چرخش معکوس ورودی های دانشگاه به نفع طبقات 
ثروتمند و همچنین افزایش شمار اقشار با درآمد باال 
در لیست رشــته های کاربردی و پرتقاضا، مصداق 
دیگری از وضعیت نا به ســامان نابرابری در کشــور 
اســت که دلیل آن تخصیص امتیازات و رانت های 
دولتی به دســته ای محدود و خاص اســت. وقتی 
سوبسید و امتیازات در اختیار قشر برتر و طبقات مرفه 

 قرار بگیرد و آنها از مواهب رانت و سوبســید دولتی
 بهره مند باشند، ســکوی پرش در سایر زمینه ها و 
حتی بخش های آموزش عالی و سالمت  نیز در اختیار 

اقشار برخوردار قرار خواهد گرفت.
یک ادبیات گسترده اقتصادی وجود دارد که می گوید 
آموزش اثر مثبت اقتصادی ایجاد خواهد کرد، ازاین 
رو به آموزش سوبسید داده شود پس دانشگاه های 
دولتی ما نیز در کشور خدمات بهتری به دانشجویان 

ارائه می دهند. اما صحبت این است که آیا سوبسیدی 
که به قشر برخوردار تزریق شــده، در جهت عدالت 
اجتماعی عمل خواهد کرد؟ وقتی به دلیل سیستم 
ناکارآمد توزیع یارانه ها در کشــور، سوبســیدها به 
طور کلی و حتی سوبســیدهای آموزشی  در اختیار 
قشر برخوردار و مرفه جامعه قرار می گیرد، در نهایت 
این اقشار هستند که از خدمات رایگان دانشگاه ها و 
فضای آموزش عالی بهره مند می شوند. واقعیت این 

است که اکثریت صندلی های دانشگاه ها یا در اختیار 
سهمیه ها قرار گرفته و یا اینکه اقشــار برخوردار از 
آنان بهره می برند. پس با نظام فعلی آموزشی اقشار 
طبقات متوســط و ضعیف  از تحصیــل رایگان در 
رشته های پرتقاضا محروم شده اند. سوبسید آموزش 
عالی نیز مانند سوبســید بنزین اغلب به دهک های 
باالی درآمدی تعلق می گیرد و اکثریت جامعه از آن 

محروم هستند.

سوبسید آموزش عالی  به پر  درآمدها

ثمانهنادری
Newskasbokar@gmail.com

ثمانهنادری
Newskasbokar@gmail.com

سکه به ۳ میلیون و ۹۹۵ هزارتومان رسید
قیمت سکه طرح جدید ، سه شنبه ۲۱ آبان ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۳ میلیون و ۹۹۵ هزارتومان رسید. در جریان معامالت بازار آزاد تهران روز سه شنبه ۲۱ آبان ۹۸ قیمت هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۳ میلیون و ۹۹۵ هزارتومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳ میلیون و ۹۹۰ هزارتومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۹۰ هزارتومان، ربع سکه 
یک میلیون و ۲۹۰ هزارتومان و سکه یک گرمی ۸۳۰ هزارتومان است. همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۵۵ دالر و ۷۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۰۶ هزار و ۷۵۷ 

تومان است.

وظیفهبانکهااشتغالزایینیست
کامرانندری،کارشناساقتصادی

دغدغه بانک های خصوصی ایجاد شغل نیست. بسیاری از این بانک ها شکل گرفته اند تا سودآوری داشته باشند. یعنی اگر ایجاد شغل به سودآوری آنها صدمه بزند، در راستای آن حرکت نمی کنند. حذف شعب این بانک ها نیز زمانی که زیان 
ده هستند، با توجه به منطق کاسبی و درآمدزایی، ضروری به نظر می رسد. بنابراین صحبت از حذف بانک های خصوصی  در این رابطه منطقی به نظر نمی رسد. اما در صورتی که صحبت از بانک های دولتی باشد، مسئله متفاوت است. ممکن 
است یک بانک دولتی به پشتوانه یک نهاد به منظور ایجاد شغل تاسیس شده باشد و هدف از آن به کارگماری افراد باشد. در این حالت نیز وظیفه کلی شبکه بانکی، تسهیل خدمات رسانی و به ویژه تامین مالی تولید است. اگر بانک ها در نقش 
مهم خود یعنی تسهیالت دهی به تولید موفق عمل نکنند و هزینه ها بر سود آنها پیشی بگیرد، تعطیلی آنها حتی به قیمت از دست رفتن برخی شغل کارمندان آنها برای اقتصاد سودمندتر است. به عبارتی یک بنگاه اقتصادی در وهله اول باید 
بازدهی داشته باشد و بازدهی آن بر موضوع ایجاد شغل اولویت دارد. وظیفه بانک ها نیز اشتغالرایی نیست و اقتصاد راه دیگری برای آن باز کرده است. افرادی نیز که به دنبال تعطیلی بانک ها بیکار شده اند بعد از مدتی قادر به پیدا کردن شغل 
خواهند بود. یعنی در اقتصاد سالم و اقتصادی که حذف شعب با رویکرد سالمت نظام بانکی صورت می گیرد، در یک سوی دیگر نهادهای حمایتی مثل سازمان تامین اجتماعی باید به کمک بیکاران بیاید. از سویی سالمت شبکه بانکی به 

تسهیل تامین مالی تولید و در یک سوی دیگر ایجاد مشاغل جدید می انجامد که برای افراد از کار بیکار شده، فرصت جدید شغلی است.  
 ATM  در رابطه با موضوع خلل حذف شعب بانکی برای خدمات رسانی به مشتریان بانکی نیز باید تاکید کرد که با توجه به الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات بانکی و انجام امور بانکی توسط مردم از طریق اینترنت و یا دستگاه هایی مثل 
کمتر به مراجعه حضوری به شبکه بانکی نیاز است که در این موارد نیز مابقی شعب از پس ارائه خدمات به مردم بر می آیند. تنها تفاوت این امر  با گذشته طوالنی تر شدن اندک زمان خدمات رسانی بانک ها است. حذف شعب بانکی خیلی از 

هزینه ها را برای نظام بانکی می کاهد و بانک ها از این موضوع سود بسیاری برده اند.

ضعفشورایعالیکاردرحمایتواقعیازکارگران
حمیدحاجاسماعیلی،کارشناسبازارکار

جلسات تعیین دستمزد با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی همه ساله برگزار می شود. اما با توجه به نتایجی که از این جلسات بیرون می آید و عدم اثربخشی واقعی نتایج آن برای کارگران، همواره مورد چالش 
است. ایراد جدی بر این جلسات عدم تخصصی بودن آن و همچنین عدم کار کارشناسی در مورد موضوع  مورد بررسی آن اســت. تشکل های کارگری در کشور از قدرت کافی برخوردار نبوده و از سویی ستاد کافی 
در اختیار ندارند. بنابراین نه نمایندگان کارگری موفق به حمایت واقعی از کارگران شده و نه کارگران قادر به پیگیری مطالبه خود هستند. از آنجایی که موضوع دستمزد در بودجه جایگاهی ندارد، دغدغه ای برای 
دولت ایجاد نمی  کند و این مسئله مورد توجه دولت ها نبوده است. در حالی که موضوع دستمزد باید یک دغدغه حاکمیتی باشد و ارگان های حاکمیت را درگیر کند. برای مثال جای خالی حمایت دولت از کارگران 
به منظور جبران فاصله دستمزد و معیشت همیشه دیده می شود. هر چند بسیاری از کارگاه ها تعطیل شده و نیروی آنها اخراج شده اما دولت حمایتی به منظور کمک از اقشار بیکار به عمل نیاورده است. دبیرخانه 
شورایعالی کار نیز در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است. بنابراین همه ساله در عمل شاهد افزایش دستمزد با شعار حمایت از کارگران هستیم در حالی که افزایش دستمزد کمک چندانی به کارگران نخواهد 
کرد. مهم ترین دغدغه کارگران در حال حاضر معیشت اســت. بیش از ۵۰ درصد هزینه زندگی کارگران صرف معیشت می شــود در حالی که کمک های نقدی دولت در قالب بسته های غذایی برای سال گذشته و 
امسال یک ضرورت بود. دولت باید حداقل برای بازه زمانی یک و یا دو ساله پرداخت حق بیمه کارگران را به سازمان تامین اجتماعی متقبل می شد. موضوع دیگر هزینه های جانبی زندگی کارگران مثل هزینه های 
بهداشت و درمان است. بسیاری از خدمات درمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیســت و برای جامعه کارگری امکان دسترسی به آن وجود ندارد. دولت باید این موارد را شناسایی کرده و در خصوص آن در 

شورایعالی کار راهکار ارائه بدهد.

يادداشت



3 اقتصاد
ایران
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واردات ۶۰۰ هزار تلفن همراه مازاد به کشور

نبود بازار مانعی بزرگ برای رونق معادن

در  الســتیک   بــازار 
هفته هــای اخیــر درگیر 
مشکالت بســیاری شده و 
کمبود و گرانــی آن موجب 
ســردرگمی خریــداران و 
متقاضیان در این بازار شــده است. ســودجویی های 
بسیاری در این بازار به دنبال گرانی این کاال به راه افتاده 
و دالالن و قاچاقچیان بازار از شرایط موجود به نفع خود 
بهره برداری می کنند. تفاوت قیمت الستیک از درب 
کارخانه تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد نیز 
از دیگر مشکالت این بازار بوده که این تفاوت قیمت تا 
مرز یک میلیون تومان نیز رسیده است. در حال حاضر 
قیمت کارخانه و بازار الستیک نیسان وانت نزدیک به 
یک میلیون تومان اختالف دارد که بنابر اظهارات فعاالن 
بازار دلیل این اختالف قیمت به خاطر کمبود الستیک در 
بازار است. چاره اندیشی برای رفع مشکل آن هم فقط این 
است که کارخانه ها درایت کنند و تولید را بیشتر کنند تا 
کمبود و نبود الستیک خودروهای پرمصرف مانند پراید 
برطرف شود. بنابر اعالم انجمن صنفی تایر ایران درباره 
وضعیت فعلی تولید الســتیک در ۵ماه اول امسال، ۵ 
درصد نسبت به ۵ ماهه اول سال ۹۷ کاهش تولید وجود 
داشته و با مسائل و مشکالت و مصائب بسیاری که ناشی 

از شرایط موجود اقتصادی است، تولید ادامه دارد. 
اما از طرفی دیگر موضوع قاچاق الستیک مطرح است 

که مدتی است بازار الســتیک را تحت تاثیر قرار داده 
است. این افراد با سواستفاده از گرانی های بازار دست 
به قاچاق الستیک هایی در بازار می کنند که یا تاریخ 
مصرف آنها گذشــته و یا ده برابر باالتر از قیمت اصلی 
به دســت مصرف کننده می رســد. اما کشف پرونده 
بزرگ قاچاق الستیک از گمرک شهید رجایی نمونه 
فاحشــی از فعالیت مافیای قاچاق در این حوزه است 
که هنوز سرانجام آن مشخص نشده است و الزم است 
جزییات برخوردهای صورت گرفته با قاچاقیان اعالم 
شود. همزمان با اوج گیری کشفیات کالن قاچاق کاال، 
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف بزرگ قاچاق 

الستیک در گمرک شهید رجایی بندر عباس خبر داد. 
بر این اساس یک شــرکت تا حدودی مطرح در حوزه 
تولید و واردات الســتیک اقدام به اظهار کائوچو و در 
نهایت واردات الستیک و تایر سواری کرده بود. بررسی 
ها نشان می داد  شرکت مذکور اقدام به قاچاق نزدیک 
به ۷0 کانتینر الستیک کرده بود که جزییات ابتدایی آن 

در رسانه ها منتشر شد.
گفتنی اســت، کل این محموله 6۷ دستگاه کانتینر به 
ارزش 100 میلیارد ریال بوده که 31 دستگاه آن پیشتر 
وارد کشور شده بود. این قاچاقچیان با دستکاری و جعل 
اسناد گمرکی قصد داشــتند این محموله را به عنوان 

کائوچو با تعرفه پنج درصد به جای الستیک با تعرفه 20 
تا 30 درصد وارد کنند. فرمانده وقت انتظامی هرمزگان در 
این خصوص گفته بود: با همکاری مرجع قضایی پنج نفر 
از متهمان شناسایی و یک نفر از آنان که جاعل اصلی بود، 
دستگیر شد. سردار ملکی همچنین با تشکر از مسئوالن 
وقت گمرک شــهید رجایی گفته بود: با رویکرد جدید 
گمرک هرمزگان و تعامل خوب با نیروی انتظامی، قاچاق 
کاال از مبادی قانونی کاهش یافته اســت. در حالی که 
نزدیک به سه سال از کشف پرونده بزرگ قاچاق الستیک 
از گمرک شــهید رجایی می گذرد، الزم است جزییات  

برخوردهای صورت گرفته با قاچاقیان اعالم شود.

سودجویان  به دنبال  گرانی  الستیک  هستند

الستیک خودروهای پرمصرف  در بازار نیست

سودجویی از بازار الستیک خودروهای پرمصرف
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر

دالالن در فواصل زمانی با سنجش موقعیت بازار الستیک اقدام به سودجویی و درآمدزایی از یک مدل الستیک در بازار می کنند و در حال حاضر این موقعیتی که در بازار وجود دارد آنها را ترغیب به سودجویی از بازار الستیک خودروهای 
پرمصرف مانند پراید و خانواده آن کرده است. بنابراین در این شرایط بازار الستیک خودروهای سواری توسط دالالن دچار بحران شده و راه حلی برای جبران کمبود و یا  نبود آن باید اندیشیده شود.

برخورد با دالالن بازار الستیک که همواره موجب ایجاد اختالل و بحران در این بخش می شوند همکاری سازمان های مرتبط با آن را می طلبد و باید در این راستا به منظور حذف کامل دالالن اقدام کرد. در حال حاضر مشکل قیمتی در 
این بازار هم وجود دارد. در حالی که باید این کاال نرخ مصوب داشته باشد این اتفاق در برخی موارد نمی افتد و الستیک به دلیل دست به دست شدن در بازار درگیر نوسانات قیمتی می شود. به عبارتی تایر کاالیی است که تحت نظارت 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان است و کارخانجات نرخ مصوبی دارند که نرخ رسمی نان گرفته است اما در بازار تایرها دست به دست می شوند و در نتیجه آن تحوالتی رخ می دهد و این اختالف نرخ بین کارخانه و بازار بستگی به 

دالل بازی ها و تمرکز روی برخی از انواع تایر دارد.
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به گفته دبیرانجمن واردکننــدگان برنج ایران، 
با وارد شدن 100 هزار تن برنج که به دلیل عدم 
تخصیص ارز در گمرک مانــده  بود، قیمت برنج 
وارداتی )هندی و پاکســتانی( در مراکز عرضه 
سطح شهر کاهش می یابد. مسیح کشاورز اظهار 
کرد: 100 هزار تن برنج در گمرک به دلیل عدم 
تخصیــص ارز مانده  بود که بــا ورود آن به بازار، 
عده ای که موجب نوسانات قیمت این محصول در 
بازار می شوند، دیگر نمی توانند تاثیری در قیمت 

برنج داشته باشند. 

وی دلیل گرانی برنج در برخــی از مراکز عرضه 
این محصول را کمبود عرضه دانست و گفت: وارد 
شــدن این حجم برنج وارداتی ذکر شده به بازار، 
قطعا در کاهش قیمت این محصول تاثیر خواهد 
داشت. کشــاورز اظهار کرد: ما پنج ماه است که 
برنج نتوانســته ایم وارد کنیم و وقتی که واردات 
نداشته باشیم، در عرضه این محصول با کمبود 
مواجه خواهیم شد. برای 100 هزار تن برنج در 
گمرک مانده ارز تخصیص یافته و تا هفته آینده 

وارد بازار خواهند شد.

 مدیرعامل منطقــه آزاد چابهار گفــت: هیچ کاالی 
رسوب شــده در انبارهای چابهار وجود ندارد و برخی 
آمارها مبنی بر رســوب کاالهای اساســی و برنج در 
منطقه آزاد چابهار صحت نــدارد. در واقع این اعداد و 
ارقام که از رســوب کاال در این بندر اعالم شد، مبنای 
منطقی در منطقه آزاد چابهار ندارند.عبدالرحیم  کردی 
گفت: چابهار تقریبا بیش از یک دهه است به سر زبان ها 
افتاده است و شروع این مباحث نیز عنایت ویژه رهبر 
معظم انقالب بود که سواحل مکران را به عنوان گنج 
پنهان مورد توجه قرار دادند.وی با تاکید بر این که این 
نگاه، عنایت هوشمندانه و تیزبین رهبر معظم انقالب از 
اصول علم اقتصاد بر می آید، ادامه داد: مواد اولیه روزی 
عامل مهم تعیین کننده بود، در مقطعی نیروی کار در 
قیمت تمام شده کاالی تولیدی تاثیر به سزایی داشت، 
اما از دو دهه قبل این فضا تغییر کرد و به این معنا که 
دسترســی به نیروی کار به راحتی امکان پذیر بود و 
شکاف فناوری به شدت کم شــد و فضا برای رقابت 

آنچنانی وجود نداشت.
او در بخــش دیگــری از صحبت هایش بــه ایجاد 
زیرساخت ها اشاره کرد و گفت: مبنی بر دستور جدید 
مقام معظم رهبری برای تامین مالی سواحل مکران، 
300میلیــون دالر از منابع صندوق توســعه ملی به 
دستور ایشان برای تکمیل راه آهن زاهدان – چابهار 
اختصاص داده شده و دستگاه های ذیربط نیز متعهد 
شده اند، ســرعت الزم را در تکمیل مسیر ریلی این 

منطقه بوجود آورند.

کردی در ادامه گفت: این راه آهن نزدیک 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد که نیمه اول سال 1۴00 اتصال 
راه آهن چابهار به شبکه سراسری ریلی در دستور کار 
قرار خواهد گرفت.کردی درباره احداث فرودگاه جدید 
بین المللی چابهار ادامه داد: توافقنامه اجرایی با پیمانکار 
به امضا رسیده است و عملیات اجرایی این پروژه سه 
ساله به زودی شروع خواهد شد.او از اخذ تاییدیه دولت 
چین برای فاینانس ۴۵0 میلیون دالری فرودگاه بین 
المللی چابهار خبر داد و گفت: فاز اول بخش »کارگو« 

به ظرفیت ۵ میلیون تن نیز طراحی شده است.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در ادامه صحبت های 
خود گفت: طرح توسعه چابهار تهیه شده است و دو بندر 
شهید بهشتی و کالنتری نیز در طرح توسعه جانمایی 
شده و به منطقه آزاد چابهار اضافه خواهد شد.کردی 
در ادامه به نقش آفرینی چابهار در اقتصاد ملی اشاره و 
خاطرنشان کرد: از دو مسیر فوالد و پتروشیمی نقش 
آفرینی این منطقه آزاد در اقتصاد ملی را دنبال خواهیم 
کرد؛ طرح جامع فوالد کشور 10 میلیون تن تولید فوالد 
را برنامه ریزی کرده که سهم سواحل مکران نیز در آن 
در نظر گرفته شده است که هم اکنون 1.6 میلیون تن 
را روی خاک داشته و ساخت کوره نیز تمام شده است.
وی گفت: فاینانس از صندوق توســعه ملی به میزان 
112 میلیون یورو عملیاتی شده که در سال 1۴00 این 
طرح فوالدی به بهره برداری خواهد رسید؛ ضمن اینکه 
در فاز دوم نیز برای تولید 3.2 میلیون تن فوالد برنامه 

ریزی شده است.

رئیس انجمن واردکننــدگان موبایل گفت: ماه 
گذشــته میزان واردات موبایل به یک میلیون و 
600 هزار دستگاه رسیده است. حسین غروری 
رام، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت 
و لوازم جانبی گفت: میــزان مصرف موبایل در 
کشور ماهیانه یک میلیون دســتگاه است. این 
در حالیست که در ماه گذشــته میزان واردات 
 موبایل به یــک  میلیون و600 هزار دســتگاه 

رسیده است.
غروی رام ادامــه داد: ۵0 درصد بیــش از نیاز 
بازار، گوشــی وارد کشور شده اســت، از این رو 
واردکنندگان به ناچار کاالهایشــان را در برخی 
مدل ها با تحمــل زیان به فروش می رســانند. 
رئیس انجمــن واردکننــدگان موبایل، تبلت و 
لوازم جانبی متذکر شد تا پیش از مصوبه دولت 
در خصوص حذف معافیت ۸0 دالری گوشــی 
کاالی همراه مسافر، این روش واردات برای افراد 
سودجو به صرفه بود و در خصوص موبایل های 
پرچم دار و گران قیمت ســود باالیی را نسیب 

قاچاقچیان می کرد.
غروری رام ادامــه داد: از این رو شــرکت های 

واردکننــده شناســنامه دار در ضمینه واردات 
موبایل های گران قیمت و پرچمدار، توان رقابت 
با قاچاقچیانی که از رویه مسافری برای واردات 
و رجیستری این رده موبایل استفاده می کردند 
را نداشــتند. به همیــن دلیل ثبت ســفارش 
موبایل های گران قیمــت برای واردکنندگان به 
صرفه نبود. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی، افزود: پس از تصمیم دولت 
مبنی بر اصالح رویه مسافری، حاال شرکت های 
واردکننده اقــدام به ثبت این مدل گوشــی ها 

کردند.
او تشریح کرد: گوشی های شــرکتی که توسط 
واردکنندگان رســمی وارد ایران می شــوند از 
ضمانــت نامه 1۸ ماهــه برخوردار هســتند و 
مصرف کنندگان بــا مراجعه به ســامانه 12۴ 
می توانند از قیمت این گوشــی ها مطلع شوند. 
غروی گفت: هــم اکنون 1۷6 شــرکت مجوز 
واردات خود را دریافت و 3۵ شرکت دیگر در صف 
دریافت مجوز هستند به این ترتیب با اطمینان 
 می توان گفت مشکلی برای تامین بازار به وجود 

نخواهد آمد.

رییــس اتحادیه طــال و جواهر تهــران گفت: 
پنج واحد بــرای فروش آنالین طــال؛ از وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت و اتحادیه کســب 
و کار در فضــای مجــازی مجــوز گرفته انــد، 
که البتــه تنهــا یکــی از آنهــا از اتحادیه طال 
 و جواهــر تهــران پروانه کســب اخــذ کرده 

است.
مســعود یزدانی - نایب رییــس اتحادیه صنف 
فروشــندگان و ســازندگان طال، جواهر، نقره 
و ســکه تهران با بیــان اینکه تا بــه حال مجوز 
معامله آنالین طال و ســکه دریافت نشــده و به 
فردی ارایه نشده اســت، اظهار کرد: امافعالیت 
تنها پنج واحد مجاز اســت و مابقی اگر فعالیت 
می کنند، غیرمجاز اســت، البته چهــار واحد 
از اتحادیه مجــوز نگرفته اند و بــدون رصد به 
آن ها مجوز داده شده است. در این زمینه برای 
رفع تناقض ایجاد شــده بین عــدم ارائه مجوز 
معامله آنالین طال و ســکه و فعالیت پنج واحد 
مجاز برای فعالیت؛ ســراغ ابراهیم محمدولی - 
 رییس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان طال و 

جواهر تهران- رفتیم.
وی اظهار کرد: پنج واحد برای فروش آنالین طال 
از "وزارت صنعت، معدن وتجارت" و "اتحادیه 
کسب و کار در فضای مجازی" مجوز گرفته اند 
که ربطی به اتحادیه طــال و جواهر تهران ندارد. 
از این پنــج واحد تنها یک واحــد پروانه فروش 

طال از اتحادیه طال و جواهــر را دارد. وی افزود: 
از این رو ضروری اســت که شــرایط نظارت بر 
داد و ستد طال و ســکه در فضای مجازی فراهم 
شده و شرایط رسیدگی به شــکایات نیز وجود 
داشته باشــد. الزم به ذکر اســت که اتحادیه، 
مخالف فروش طال و جواهــر در فضای مجازی 
نیســت، اما تاکید داریم که بایستی آیین نامه و 
 چارچوب خرید و فروش طال در فضای مجازی 

تدوین شود.
رئیس اتحادیــه ســازندگان و فروشــندگان 
طال و جواهر تهــران اعالم کرد: بــه طور مثال 
هفته گذشــته فــردی به مــا اعالم کــرد که 
2۵0 میلیــون تومــان طال در فضــای مجازی 
خریداری کرده اما خبری از طالها نشده است. 
ضمــن اینکه امکان شناســایی و پیــدا کردن 
 فروشنده نیز وجود ندارد و مشــتری مالباخته 

شده است.

در حــال حاضــر کارت  های 
اکانت VPN در بســیاری از 
فروشگاه ها از موبایل فروشی 
گرفته تا ســوپرمارکت ها به 
فروش می رسد و این روش دور 
زدن فیلترینگ منجر به راه اندازی بازاری با چرخه مالی 
میلیاردی شده است. سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی 
کسب وکارهای اینترنتی چندی پیش گردش مالی این 
فعالیت را بسیار باال دانسته و گفته بود براساس یک تخمین 
کلی تراکنش مالی خرید فیلترشکن بین ۵0 میلیارد تومان 

در ماه و 600 میلیارد تومان در سال است. 
بر همین اساس طی روزهای گذشته اظهاراتی مبنی بر 

فروش قانونی وی پی ان شده است که بازتاب های فراوانی 
داشت. اینکه دولت بخواهد وی پی ان قانونی را برای ورود به 
سایت های غیرقانونی به کاربران ارایه کند جای سواالت 
فراوانی دارد. از طرفی دیگر اگر قرار است وی پی ان قانونی 
ارایه شــود چرا فیلترینگ انجام می شــود. آیا قرار است 
وی پی ان قانونی تنها ســایت هایی را باز کند که مدنظر 
 ارایه دهندگان آن اســت و یا به طور کلی مربوط به تمام 
سایت هایی است که در کشور مشمول قانون فیلترینگ 
 شــده اند؟ به طور کلی چرا فیلترینگ گسترده بر روی 
سایت  ها و شبکه  های اجتماعی اعمال می شود تا حدی 
که هر کاربری نیاز به فیلترشکن پیدا کند؟ بهتر نیست 
به جای اینکه منبع درآمد جدیدی برای فروشــندگان 
فیلترشکن مثال قانونی ایجاد شود برخی محدودیت های 
بی جا در دسترسی به سایت هایی که هیچ محتوای مبتذلی 
ندارند و روزانه اقشار زیادی از جامعه به آن وارد می شوند را 

برداشت؟ ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای 
مجازی از راه اندازی اپراتورهای وی پی ان رسمی در کشور 
خبر داد و گفت که در حال حاضر کارگروهی مشغول تهیه 
آیین نامه و دستورالعمل برای تعیین سطح دسترسی به 
اینترنت و فیلترینگ است. فیروزآبادی همچنین با اشاره به 
اینکه اقتصاد وی پی ان در حال حاضر به اقتصاد بزرگی در 
کشور تبدیل شده گفت »با مسئولیت دادستانی و وزارت 
ارتباطات قرار است با ایجاد اپراتورهای رسمی وی پی ان 
در کشــور، وی پی ان طبق مقرراتی مشخص واگذار شود 
تا استفاده از آن در کشور ســاماندهی شود.« در صورت 
عملی شدن این طرح، کاربران اینترنت نه تنها در هنگام 
ورود به اینترنت مورد شناســایی قــرار می  گیرند، بلکه 
میزان دسترسی آنها به محتوا نیز براساس شغل و یا طبقه 

اجتماعی شان تعیین خواهد شد.
فیروزآبادی درباره شرایط دریافت وی پی ان های قانونی 

توضیح داد: به هر حال ســازمان های خاصی با توجه به 
فعالیتشان و نیاز به امنیت و انتها به انتها بودن، نیاز دارند 
که از وی پی ان استفاده کنند، از جمله سازمان های دولتی، 
بانک ها و سفارتخانه ها؛ از طرفی در بعضی حوزه ها شاهد 
تحریم وسیع سایت ها و اپلیکیشن های آمریکایی هستیم 
و الزم است برای کسب وکارهایی که از این اپلیکیشن ها 
استفاده می کنند، وی پی ان صادر کنیم.الزم به ذکر است 
محمود خسروی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت 
سه شــنبه 2۵ تیرماه ۹2 در اخبار 20:30 که پربیننده 
ترین بخش خبری سیماست، اظهار کرد: »از سوی فضای 
مجازی از شرکت خواسته شد تا زیرســاخت  vpnرا به 
صورت قانونی در اختیار شرکت ها و مردم قرار دهد اما علی 
رغم تمام تبلیغاتی که صورت گرفت و میلیادرها تومان برای 
این پروژه هزینه شد، استقبالی ازاین طرح نشد و فقط 26 

شرکت برای vpn قانونی ثبت نام کردند.«

VPN قانونی و طبقه بندی فیلترینگ اجرایی  می شود

آدرس غلط  درباره مافیای فیلترشکن

وی پی ان  قانونی برای عبور از قانون
عماد حسینی، کارشناس ارشد آی تی

در حالی ثبت نام برای ارائه وی پی ان قانونی جهت استفاده امن از اینترنت آغاز شده که از طریق ثبت نام و سپس استفاده از 
وی پی ان های دولتی اطالعات کاربران در اختیار دولت یا نهادی که برای ارائه این وی پی ان ها تعیین خواهد شد قرار خواهد 
گرفت. اگر فروش وی پی ان و فیلترشکن غیرقانونی است پس چرا برای عبور از قانون ایجاد قانون می کنند؟ در سال های گذشته 
نیز بحثی در این رابطه مطرح شد که شبکه ملی اطالعات و فیلترینگ هوشمند نام گرفت. روشی برای کنترل، رصد واحراز 
هویت کاربران در استفاده از اینترنت که در صورت اجرایی شدن اشکاالت زیادی بر آن وارد است و می تواند امنیت کاربران را 

به خطر اندازد.
وی پی ان ها دارای قابلیت بالکینگ  هستند و این بدان معناست که امکان مسدود کردن پورت ها یا کم کردن سرعت آنها وجود 
دارد. به عنوان مثال امکان مسدود کردن یک سایت خاص حتی برای کاربران خود آن وی پی ان وجود دارد و می شود ترافیک 
عبوری را  به راحتی مونیتور کرد. بنابراین ارائه وی پی ان قانونی راهی برای رصد فضای مجازی و عملکرد کاربران در آن است که 
تا به امروز با فروش همه جانبه این ابزارها امکان آن وجود نداشته است. البته تاکنون فروش وی پی ان اگر چه رسما قانونی نبوده 
اما غیرقانونی هم نبوده بنابراین با ارائه مجوز به برخی برای ارائه vpn در واقع مابقی که بدون مجوز خواهند ماند امکان برخورد 
 با آنها پیش می آید. هم چنین شرکت های با مجوز با انگیزه مالی فروشــنده های بدون مجوز را به هر روشی از میدان خارج 

خواهند کرد.

جلوگیری از دسترسی کشورهای دیگر به اطالعات کاربران ایرانی
زهرا ابراهیمی، وکیل و مشاور حقوقی

اگر دقت کرده باشــید با اتصال فیلترشکن ها و وی پی ان ها کشــوری را که از طریق آن 
 متصل شده اید، می توانید مشاهده کنید. این شاید بزرگ ترین دلیل برای ساماندهی بازار
 فروش وی پــی ان ها و ارائــه وی پی ان قانونی باشــد. تمام کشــورهایی که در چرخه 
اتصــال وی پی ان ها و فیلترشــکن ها وجــود دارند قــادر به رصد و کنتــرل اطالعات 
کاربران و در ایــن بحث کاربران ایرانی هســتند بنابراین هدف دولــت از ارائه این طرح 
می تواند انتقــال اطالعات کاربران به داخل کشــور نه صرفا برای کنترل و رصد باشــد. 
بناراین این نکته قابل توجهی اســت که باعث می شود هر کشــوری بخواهد بر وی پی 
ان ها و فناوری های این چنینی نظارت داشــته باشــد تا هم از اطالعات شــهروندانش 
در برابر کشــورهای دیگر حفاظت کنــد، و هم خــودش بتواند بر شــهروندان نظارت 
مستقیم داشته باشــد. از طرفی دیگر مشاغل بســیاری که از آنها باید به عنوان مشاغل 
کاذب یــاد کنیم به دنبــال فروش وی پــی ان ها و فیلترشــکن ها ایجاد شــده اند که 
 مبازره با مشــاغل کاذبی که در بازار مجازی شــکل گرفتــه اند شــاید از دیگر اهداف 

این پروژه خواهد بود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دبیر انجمن واردكنندگان برنج خبر داد

قیمت برنج کاهش می یابد

تکذیب رسوب برنج در منطقه آزاد چابهار
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تسهيالت طرح »ليزينگ محصوالت دانش بنيان و فناور« با هدف كمك به 
توسعه بازار شركت هاي فناور و دانش بنيان در دستور كار فن بازار ملي ايران 
قرار گرفت. فن بازار ملي ايران براي كمك به حل مشكل فروش شركت هاي 
خالق و دانش بنيان ايجاد شده است و در اين راستا تسهيالت طرح »ليزينگ 
محصوالت دانش بنيان و فناور« با هدف كمك به توسعه بازار شركت هاي فناور 
و دانش بنيان، در دستور كار فن بازار ملي ايران قرار گرفته است. شركت هاي 
دانش بنيان و فناور مورد تاييد فن بازار ملي ايران مي توانند از تسهيالت اين 
طرح اســتفاده كنند. صندوق نوآوري و شكوفايي، پشتيباني مالي اين طرح 

را بر عهده گرفته اســت و صندوق هاي نوآوري همكار بــا معاونت علمي و 
فناوري رياســت جمهوري مي توانند از محل اعتبارات ايــن طرح با ارزيابي 
شركت ها تا سقف ۵ ميليارد ريال، تســهيالت ارائه دهند. ميالد صدرخانلو، 
رئيس شبكه فن بازار ملي ايران در اين باره گفت: محصولي كه براي استفاده 
از اين تسهيالت كانديد شده است، بايد »فناور« باشد و تمامي كاالها اعم از 
سرمايه اي، سفارشي و واســطه اي مي توانند در صورت داشتن شرايط از اين 
تسهيالت استفاده كنند. درباره كاالهايي مانند نرم افزار، اين محصوالت بايد 
تخصصي باشند و نرم افزارهاي عمومي شامل اين تسهيالت نمي شوند؛ ازاين رو 

شركت هايي كه متقاضي استفاده از اين خدمت هستند، بايد محصوالت داراي 
»مجوز فناور« از شبكه ملي فن بازار ايران را كانديد استفاده از اين تسهيالت 
كنند. ضمانت محصول و امكان ارائه تضمين بابت حسن انجام تعهدات، برخي 
ديگر از شرايطي است كه محصول مورد نظر بايد دارا باشد. همچنين از بانك 
مركزي براي ورشكست نبودن شركت استعالم صورت مي گيرد. البته خريدار 
اين محصول نمي تواند نهاد دولتي يا نهادهاي عمومي باشند. شركت هاي واجد 
شرايط و خريداران محصوالت اين شركت ها، جهت ثبت نام و كسب اطالعات 

بيشتر بايد به نشاني اينترنتي فن بازار ملي ايران مراجعه كنند. 

معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري به دعوت رســمي وزير علوم 
چين به اين كشور سفر كرده اســت و 70 شركت دانش بنيان، فناور و 
خالق او را همراهي مي كنند. ستاري در نشست تجاري و فناوري ميان 
شركت هاي فناور ايراني و چيني حاضر مي شود و سخنراني مي كند. او 
همچنين 22 آبان ماه همزمان با افتتاح »نمايشگاه فناوري هاي پيشرفته 
چين« در اين رويداد نيز حاضر مي شود و با سخنراني توضيحاتي درباره 
پيشرفت هاي علمي و فناوري كشورمان و ايجاد زيست بوم فناوري و 

نوآوري ارائه مي دهد. 

افتتاح نمايشگاه فناوري هاي پيشرفته چين با حضور ستاري
ســتاري در راس هياتي علمي، فناوري و دانش بنياني به چين رفت تا 

همكاري هاي علمي و فناورانه ميان دو كشور را رونق ببخشد. به گزارش 
ايسنا، ستاري در اين سفر ديدارهايي با وزير علوم چين و سونگ تائو وزير 
امور بين الملل حزب كمونيست چين خواهد داشت. سونگ تائو مرداد 
ماه سال جاري به ايران سفر كرد و با سورنا ستاري ديدار داشت. او در اين 
سفر ابراز كرده بود كه »متوجه شدم ايران نه تنها صادركننده نفت و گاز 
است، بلكه در حوزه علم و فناوري نيز پيشرفته است. با وجود تحوالت 
بين المللي و چالش ها اما اراده چين براي توسعه روابط با ايران تغيير نكرده 
است و در شرايط فعلي از توسعه بيشتر روابط با ايران استقبال مي كنيم.« 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري كشورمان در بخش ديگر سفر 
خود به شهر شنزن به عنوان قطب فناوري اطالعات چين مي رود. ستاري 
در نشست تجاري و فناوري ميان شركت هاي فناور ايراني و چيني حاضر 

مي شود و سخنراني مي كند. ديدار با دانشــجويان ايراني كه در چين 
مشغول به تحصيل هستند، بخش ديگر برنامه هاي سفر معاون علمي و 
فناوري رئيس جمهوري است. اقدامات علمي  و فناورانه ميان دو كشور 
در اين سال ها رو به گسترش است. ايجاد صندوق علمي راه ابريشم بين 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و آكادمي علوم چين در سفر 
رئيس جمهوری چين در ژانويه 20۱۶ به ايران به امضا رسيد و فرايند 
اجراي آن نيز بالفاصله آغاز شد. همچنين در آوريل 20۱7 در سفر معاون 
نخست وزير چين به تهران، تفاهم همكاري درباره تبادل محققان ميان 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و وزارت علوم و فناوري چين به 
امضا رسيد و به دنبال آن تعدادي از محققان جوان ايران به مركز تعامالت 

علم و فناوري وزارت علوم و فناوري چين معرفي شدند. 

با حمايت ستاد توسعه فناوري هاي اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، استارت آپ ها و شركت هاي 

در حال رشد از سيستم هاي فناوري خبره برخوردار خواهند شد. 
استارت آپ ها يا شــركت هاي در حال رشد، به دليل صرفه جويي در 
هزينه ها، معموالً امكان محدودي براي استخدام منابع انساني مورد 
نياز دارند. اين مساله مي تواند توانايي اين شركت هاي نوپا و خالق را 
براي ايجاد يك بخش فروش و بازرگاني كارآمد تحت تاثير قرار دهد. 
در همين راستا شركت هاي خالق با حمايت ستاد توسعه فناوري هاي 
اقتصاد هوشمند و ديجيتال معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
مي توانند از سيستم هاي فناوري خبره موســوم به ERP استفاده 

كنند. اين سيستم ها، خدمات مختلفي به شركت ها ارائه مي دهند كه 
از آن جمله مي توان به خدمات حسابرسي، حسابداري، مكانيزه كردن 

و هوشمندسازي فرايند فروش اشاره كرد. 
همچنين شركت هاي خالق مي توانند با استفاده از اين سيستم هاي 
نرم افزاري پيشــرفته خدمــات بازاريابي خود را به شــكل مدرن و 
اتوماتيك درآورند. استارت آپ ها و شركت هاي متقاضي با استفاده 
از اين خدمــات نرم افزاري اين امكان را خواهند يافت كه سيســتم 
انبارداري خود را بدون نياز به نيروي انساني، بهينه سازند و از مديريت 

زنجيره توليد برخوردار شوند. 
عالوه بر اين، امــور اداري ماننــد: برگه ســاعات كاري، مرخصي، 

ارزشيابي كارمندان و نظاير اين با استفاده از اين سيستم، ساماندهي 
مي شــود. شــركت هاي مختلف با حمايت معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري، مي توانند از مجموعه اين خدمات يا چند خدمت 
خاص مورد نياز برخوردار شــوند. مجموعه اين خدمات توسط يك 
شــركت دانش بنيان عرضه مي شــود كه با حمايت ســتاد توسعه 
فناوري هاي اقتصاد ديجيتــال و هوشمندســازي در اختيار ديگر 

شركت هاي خالق و دانش بنيان قرار مي گيرد. 
عالقه مندان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به آدرس سايت 
ستاد توسعه فناوري هاي اقتصاد ديجيتال و هوشمند سازي، به نشاني 

http: //ictc. isti. ir/ مراجعه كنند. 

فروش شركت هاي دانش بنيان به كمك   ليزينگ 

وته
تصميم گرفتــن و اجراي آن، اراده مي خواهــد و ادامه دادن آن تصميم، پشــتكار؛ اراده و گ

پشتكار دو بال نيكبختي هستند.
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در هفتادوسومين نشست كميته ماده 12 مطرح شد
نرخ گذاري سوخت موردنياز ماينينگ ها مخل رقابت است

با وجود اينكه دولت براســاس مصوبه مردادماه هيات وزيران فرايند استخراج 
رمزارز را به عنوان صنعت پذيرفته، تامين برق و سوخت موردنياز اين صنعت 
با مشكالتي مواجه است. به باور اعضاي انجمن هاي فعال در اين حوزه، دولت 
با توجه به نوع نرخ گذاري براي انــرژي موردنياز صنعت ماينينگ روند رقابت 
در اين صنعت را مختل كرده اســت. به گزارش اتاق بازرگانی ايران، مشكالت 
مربوط به مصوبه هيات وزيران درباره فرايند استخراج )ماينينگ( فرآورده هاي 
پردازشي رمزنگاري شده )رمزارز( موضوعي بود كه در هفتادوسومين نشست 
كميته ماده ۱2 بررسي شد. منع نيروگاه هاي موجود اعم از نيروگاه هاي حرارتي 
و نيروگاه هاي انرژي هاي تجديدپذير از فروش برق به بخش خصوصي و شيوه 
نرخ گذاري انرژي و ســوخت موردنياز اين صنعت، مــواردي بودند كه از نگاه 
فعاالن صنعت ماينينگ بايد اصالح شوند. حســين سالح ورزي، نايب رئيس 
اتاق ايران با اشــاره به مصوبه مردادماه هيات دولت دربــاره ماينينگ ها و به 
رسميت شناختن آنها به عنوان يك صنعت، تصريح كرد: براساس ماده 4 اين 
مصوبه تامين برق متقاضيان استخراج رمزارزها تنها با دريافت انشعاب برق از 
شبكه سراسري يا احداث نيروگاه هاي جديد خارج از شبكه سراسري صورت 
مي گيرد. به عبارت ديگر نيروگاه هاي موجود اعــم از نيروگاه هاي حرارتي و 
نيروگاه هاي انرژي هاي تجديدپذير از فروش بــرق به بخش خصوصي ديگر 
منع شــده اند. وي ادامه داد: منع نيروگاه هاي موجود از فــروش برق خود به 
صنعت ماينينگ مصداق اخالل در رقابت است. از طرفي مصوبه هيات دولت 
مي گويد تامين برق متقاضيان استخراج رمزارزها فقط با دريافت انشعاب برق 
از شبكه سراسري يا احداث نيروگاه هاي جديد خارج از شبكه سراسري صورت 
مي گيرد اما متقاضيان استفاده كننده از برق خارج از شبكه، وزارت نيرو را ملزم 
مي كند كه نرخ گاز دريافتي براي توليد برق را به نرخ متوسط صادرات گاز ايران 
بپردازند. قائم مقام دبير كميته ماده ۱2 تصريح كرد: در واقع تعرفه ســوخت 
گاز موردنياز متقاضيان اســتفاده كننده از برق خارج از شبكه وزارت نيرو، با 
قيمت 70 درصد متوسط ريالي گاز صادراتي با نرخ تسعير سامانه نيما محاسبه 
مي شود. براساس اظهارات او، فعاالن صنعت ماينينگ معتقدند در اين مصوبه، 
دولت صنعت ماينينگ را به رسميت شــناخته ولي حمايتي از آن نكرده، زيرا 
خوراك اين صنعت، فقط برق اســت و با اين نرخ گذاري فعاليت در اين حوزه 
زيان ده خواهد بود. در ادامه نمايندگاني از انجمن توليدكنندگان تركيبي نيرو، 
حرارت و برودت ايران )انجمن CHP ايران(، انجمن انرژي هاي تجديدپذير، 
سنديكاي صنعت برق و انجمن فناوران زنجيره بلوك )بالك چين ها( ديدگاه ها 
و پيشــنهادهاي خود را براي حل مسائل مطرح شده، تشــريح كردند. آن ها 
معتقدند نيروگاه هاي تجديدپذير خصوصي براساس قرارداد خود نبايد از فروش 
برق به ماينرها منع شوند. از ســوي ديگر بايد تعرفه گاز موردنياز نيروگاه هاي 
تامين كننده برق ماينرها نيز مانند ساير صنايع با نرخ متعادل تري تعيين شود؛ 
چراكه هيات دولت در مصوبه خود از آنها به عنوان صنعت ياد كرده است و نبايد 
بين صنايع مختلف تفاوتي قائل شد. فعاالن صنعت ماينينگ در ادامه به بيان 
مزيت هاي ماينرها به ويژه در وضعيت كنوني اقتصاد كشــور كه به دليل فشار 
ناشي از تحريم ها قادر به نقل و انتقاالت ارزي و اســتفاده از خدمات بانك ها 
نيستيم، پرداختند. از طرفي يادآور شدند كه استفاده از پول مجازي در دنيا به 
شيوه اي مرسوم تبديل شده و ايران نيز نبايد از آن غافل شود. بنابراين الزم است 
هرچه سريع تر زيرساخت هاي الزم براي بهره برداري مناسب از اين صنعت را در 
كشور مهيا كنيم. آن ها همچنين ميزان گاز مصرفي براي توليد برق موردنياز 
صنعت ماينينگ را ۱0 ميليون مترمكعــب در روز عنوان كردند كه با توجه به 
توليد روزانه 400 ميليون مترمكعب گاز مازاد بر مصرف در كشــور مي توان 
تمهيدي انديشــيد تا تعرفه گاز مصرفي اين بخش با نرخــي به غير از قيمت 
صادراتي گاز تعيين شود. در غير اين صورت شــاهد خروج ماينرها و فعاليت 
آنها در كشــورهاي اطراف خواهيم بود كه متاسفانه اين حركت شروع شده و 

رو به افزايش است. 
در اين رابطه شــاپور محمدي، معاون وزير اقتصاد و نماينــده قوه مجريه در 
كميته ماده ۱2 از فعاليت بورس انرژي و امكان خريــد فروش برق موردنياز 
صنعت ماينينگ در اين بازار سخن گفت. براساس اظهارات او در حال حاضر 
بخش هاي مختلفي به كمك همين بازار، مســتقيم، انرژي را خريد و فروش 
مي كنند. محمدي ادامه داد: نيروگاه هاي خصوصي بايد بتوانند در بورس انرژي 
به طور مســتقيم محصول خود را عرضه كنند و وزارت نيرو نيز تنها به عنوان 
هماهنگ كننده فعاليت كند. با توجه به اهميت جايگاه نيروگاه هاي تجديدپذير 
بايد اجازه داد آنها بدون اتكا به دولت در بازار سرمايه حضور داشته باشند. معاون 
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: درباره نرخ گاز مورد 
نياز نيروگاه ها هم دولت مالحظاتي براي تامين برق عمومي كشور دارد. براي 
همين سعي دارد به گونه اي عمل كند كه در زمان پيك مصرف براي تامين برق 
كشور با كمبود مواجه نشــود. كاظم دلخوش، نماينده مجلس و نماينده قوه 
مقننه در كميته ماده ۱2 به سه مشكلي كه در مصوبه هيات وزيران وجود دارد 
اشاره و تاكيد كرد: مصوبه دولت، نيروگاه هاي موجود را از فروش برق به ماينرها 
منع كرده و گفته براي تامين برق اين صنعت بايد نيروگاه هاي جديدي تاسيس 
شود؛ اين نخستين موضوعي است كه كار را براي صنعت سخت و پيچيده كرده 
است. وي افزود: مشكل دوم تعيين نرخ سوخت براي اين صنعت براساس نرخ 
صادراتي گاز است كه با تعرفه مصوب ساير صنايع در تضاد است و در نهايت به 
نظر مي رسد در فرايند تهيه مصوبه دولت، نظرات بخش خصوصي و فعاالن اين 
حوزه گرفته نشده است. محمدباقر الفت، معاون اجتماعي و پيشگيري از جرائم 
قوه قضائيه و نماينده اين قوه در كميته ماده ۱2 ضمن تاكيد بر لزوم تسهيل در 
فرايند اشتغال زايي و توليد به ويژه در شرايط تحريمي، تاكيد كرد: روح حاكم بر 
اين مصوبه به دنبال تسهيل امور نيست. به نظر مصوبه هيات دولت از روي اكراه 
و اجبار تهيه و تدوين شده و دولت با بي اعتمادي و در حالت ترديد، اين متن را 
نوشته و تصويب كرده است. وي خاطرنشان كرد: محدوديت هايي كه در مصوبه 
هيات دولت آمده براي آن است كه اين صنعت نتواند حركت كند. لعيا جنيدي، 
معاون حقوقي رئيس جمهور و نماينده قــوه مجريه در كميته ماده ۱2 درباره 
نگاهي كه به اين حوزه در دنيا وجود دارد، گفت: هنوز نگرش ها نسبت به اين 
حوزه محل بحث است. در برخي كشورها اين صنعت را به رسميت نشناخته اند 
يا آن را مسكوت گذاشته اند. وي معتقد است دولت با توجه به مصوبه مردادماه 
درباره ماينرها جســورانه تصميم گرفته و آنها را به عنوان صنعت به رسميت 
شناخته است. البته پس از بحث هايي كه در كميسيون اقتصادي دولت صورت 
گرفت انتهاي اين صنعت را صادرات برق در نظر گرفتند براي همين سعي شد 
اين دو بخش را تا حدودي به هم نزديك كنيم. معاون حقوقي رئيس جمهوری 
ادامه داد: اگر نيروگاه هاي موجود به حدي توان توليد داشته باشند كه عالوه 
بر نياز عمومي كشور به برق بتوانند نياز ماينرها را تامين كنند، خريد و فروش 
مستقيم آنها با يكديگر منعي ندارد. اين مساله بايد توسط كارشناسان حوزه 
بررسي و مشخص شود. جنيدي در نهايت از وزارت نيرو خواست طي نشست 
تخصصي با حضور دبيرخانه كميتــه ماده ۱2 و انجمن هــاي فعال در حوزه 
ماينينگ ميزان نياز آنها به برق و توان توليد نيروگاه ها را به طور دقيق محاسبه و 
اعالم كند و از وزارت نفت نيز خواست تا گزارش كارشناسي خود را درباره ميزان 
گاز مازاد موجود و امكان فروش آن براساس تعرفه متعادل تر به توليدكنندگان 
برق در اختيار دبيرخانه كميته ماده ۱2 قرار دهد. ايــن وزارتخانه ها يك ماه 

فرصت دارند تا اين گزارش ها را تهيه و اعالم كنند. 
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چندی پيش خبری رسانه ای 
شــد مبنی بر اينكــه عمده 
ســرمايه گذاران »اســنپ« 
خارجــی هســتند و ايــن 
شــائبه را مطرح كرد كه اين 
سرمايه گذاران خطری برای كشــور به شمار می روند. 
ژوبين عالقبند، مديرعامل »اسنپ«، شب گذشته در 
يك برنامه تلويزيونی حاضر شــد. در اين برنامه مطرح 
شد كه چند شب پيش ســردار جاللی، رئيس سازمان 
پدافند غيرعامل به عنوان ميهمان اين برنامه، يك نكته 
را مطرح كردند و گفتند طبق اطالعاتی كه وجود دارد، 
8۵ درصد سهام يكی از تاكســی های برخط متعلق به 
يك شــركت غيرايرانی يا دو فرد غيرايرانی است و اين 
می تواند بالقوه يك مخاطره برای كشــور ما باشد كه 
اطالعات افراد و همچنين اختيار اين تاكسی برخط مهم 
در دست كسانی باشــد كه ايرانی نيستند. مديرعامل 

»اســنپ« در پاســخ گفت: »بيش از ۶0 درصد سهام 
شركت ما متعلق به »ام.تی.ان ايرانسل« است كه اين 
شــركت يكی از دو قطب مخابراتی كشــور محسوب 
می شود. حدود 30 درصد سهام متعلق به يك سهامدار 
آلمانی است و فروشگاه های زنجيره ای هايپراستار هم 
درصد كمی ســهام دارند. موسسان گروه »اسنپ« دو 
عرب- آلمانی بــه نام های »اياد الكســار« و »محمود 
فوز« هستند كه مديران اصلی و اثرگذار در اين شركت 
محسوب می شوند. اين دو فرد حدود پنج سال پيش وارد 
ايران شدند و »اسنپ« را راه اندازی كردند. سرمايه گذار 
داخلی و تصميم گير اصلی گروه »اسنپ« هم همان »ام.
تی.ان ايرانسل« است كه بخشــی از سهام آن خارجی 
است. هيات مديره اين گروه ســه ايرانی و يك خارجی 
اســت. »محمود فوز« قبل از »اسنپ« مديرعامل و در 
حال حاضر عضو هيات مديره تاكسی اينترنتی »جينی« 
است. اين شركت يكی از شركت های تاكسی اينترنتی 
اســت كه در خاورميانه از جمله در كشورهای دوبی، 
اردن و... فعاليت دارد.« حال به سوال اصلی برگرديم. 
كارشناســان معتقدند در حالی كه ما كشوری هستيم 

كه تحريم شده ايم، ورود سرمايه های خارجی می تواند 
فرصتی برای حل مشكل اشتغال جوانان باشد. از طرف 
ديگر جای دوری نرويــم. همين چند ســال پيش با 
امضای برجام بود كه مسئوالن درهای كشور را به روی 
سرمايه گذاران خارجی گشودند و طرح های تشويقی 

برای ورود آنها گذاشتند. اين مســاله نه در ايران، كه 
در كشورهای ديگر نيز يك فرصت قلمداد می شود كه 
البته الزم است در يك چارچوب قانونی و نظارتی دنبال 
شود. »كسب وكار« در گفتگو با كارشناسان اين مساله 

را تحليل می كند. 

بيش از 60 درصد سهام »اسنپ« متعلق به خارجی هاست

سیگنال منفی  به سرمایه گذاران خارجی
الفت نسب: در شرايط تحريم كاری نكنيم كه سرمايه گذاران خارجی عطای سرمايه گذاری  را به لقای آن ببخشند

مينا حسينی
News kasbokar@gmail.com

ناهماهنگی   در  سياست گذاری
رضا الفت نسب، دبير اتحاديه كسب وكارهای مجازی 

شايد بحث سرمايه گذار خارجی مخاطراتی داشته باشد؛ اما نكته مهم اين است كه سرمايه گذاری از سمت سرمايه گذار خارجی يك فرصت است. اين موضوع را خود رهبر معظم انقالب هم تاكيد كردند و در مورد برجام هم گفتند 
كه اگر می خواهيد سرمايه گذاری كنيد، بياييد و اين كار را انجام بدهيد. نكته مهم اين است كه وزارت اقتصاد متولی ورود سرمايه گذاران خارجی است. اين سرمايه گذاران كه خود به يك باره وارد سرمايه گذاری نمی شوند، بلكه 
آنها ابتدا به وزارت اقتصاد می روند و مجوز می گيرند و بعد وارد فرايند سرمايه گذاری می شوند. ما بحث ما اين است: آقای سردار جاللی و دوستان ديگر در حاكميت كه اين دغدغه را دارند، حتما بايد با وزارت اقتصاد صحبت كنند 
و يك چك ليست امنيتی و چك ليست فرهنگی )اصطالحا پيوست فرهنگی و پيوست امنيتی( زمانی كه فرد می خواهند سرمايه گذاری كند و مجوز بگيرد، اين را در اختيار او قرار بدهند و به او بگويند كه تو داری پول می آوری 
بنابراين بايد آنها را رعايت كنی. آنجا سرمايه گذار خارجی متوجه می شود كه من اگر ورود پيدا كنم می توانم با اين شرايط كار كنم يا خير، نبايد اين ناهماهنگی باعث شود كه يك كسب وكار راه بيفتد و سرمايه گذاری شود و 
اتفاقات زيادی بيفتد و يك كسب وكار به حدی از بلوغ برسد و آنگاه بگوييم اينها خارجی اند. خارجی باشند، اينها جرم كه نكرده اند. آنها مجوز هم گرفته اند. فقط هم بحث روی »اسنپ« نيست. در حال حاضر »ماكسيم« هم 
سرمايه گذار خارجی دارد و خيلی از كسب وكارهای ديگر كه عالقه مند باشند از سرمايه گذار خارجی استفاده كنند. دود اين بحث نبايد به چشم بخش خصوصی و كسب وكارها برود. ابتدا پروتكل ها را بنويسند و چك ليست ها را 
آماده كنند، آنگاه سرمايه گذار آنها را بداند و آن را رعايت كند چون امنيت موضوع مهمی است. سمت حاكميت بايد صحبت و پروتكل ها را آماده كنند و آنها را به سرمايه گذار خارجی هنگام ورود بگويند. در حال حاضر نيز قطعاً 
قوانين وجود دارد و نظارت ها صورت می پذيرد و اگر موردی باشد نهادهای ذی ربط كاماًل نسبت به اين موضوع هشيار هستند و نهايتا اعالم و برخورد می كنند. ما كاری نكنيم كه سرمايه گذار خارجی در اين اوضاعی كه تحريم 
هستيم از ورود به بازار كشور پشيمان شود. يكی از خصوصياتی كه سرمايه گذار خارجی دارد، اين است كه او می داند ســرمايه گذاری پرريسك را انجام می دهد؛ اما ما اين فرهنگ را در بين سرمايه گذاران داخلی نداريم. همه 
به دنبال سود هستند و ريسك را نمی پذيرند. اگر سرمايه گذاری داخلی هم به اين حوزه ورود كند )از روش های كراود فاندينگ و بورس و...( بهتر است كه سرمايه گذار داخلی داشته باشيم كه اين حاشيه ها را به دنبال نداشته باشد؛ 
اما باالخره پول و سرمايه خارجی هم خوب است كه ابتدای كار بايد اين موارد رعايت شود. ناهماهنگی در حاكميت همه را آزار می دهد. آقايان بايد بنشينند و صحبت كنند و آنگاه بگذارند بخش خصوصی كار كند. نهاد امنيتی 
خارج از حاكميت نيست. اين نهاد بايد برای اين موضوع راهكاری داشته باشد كه ما يك صدا بشنويم نه اينكه وزارت اقتصاد بگويد ما از ورود سرمايه گذار خارجی استقبال می كنيم. از آن طرف حاشيه بسازند كه سرمايه گذاران 

خارجی از كار خود پشيمان شوند و از بازار ايران بروند. 

تصورات غلط در مورد سهامداران خارجی »اسنپ«
حميدرضا اعتدال مهر، رئيس هيات مديره انجمن صنفی كسب وكارهای اينترنتی

بحث از مخاطره ورود سرمايه گذاران خارجی به كشور  يك بازی سياسی است. اين حرف كه يك سهامدار »اسنپ« خارجی اســت، نمی تواند دليلی باشد كه سهامدار ديتابيس را به خارجی ها می دهد. ما تجربه اين را داريم 
كه سهامدار يك شركت خارجی نبوده و اتفاقا فضا بسيار امنيتی بوده؛ اما متاسفانه اطالعات به خارج از كشــور رفته است. اگر به هر شكلی اطالعات و ديتابيس يك شركت سرقت شود ربطی به سهامدار آن شركت ندارد. اين 
تصورات، تصورات درست و علمی نيست. اينكه ما بگوييم شرط الزم و كافی برای خروج اطالعات سهامدار است اين حرف، حرف بسيار عجيبی است. اگر قصد سرمايه گذار خارجی دزديدن اطالعات مسافران بود، لزومی نداشت 
سرمايه گذاری كند و اين كار را در ديد انجام بدهد، بلكه بسيار ساده با يك سيستم شنود می توانست اطالعات را سرقت كند. كما اينكه تمام رانندگان »اسنپ« در حال حاضر با ويز كار می كنند. من به هيچ عنوان هيچ ارتباط 
منطقی و عقلی بين اينكه سهامدار خارجی باشد يا داخلی و اينكه امنيت اطالعات در فرض اول كم باشــد و در فرض دوم زياد، نمی بينم؛ يعنی كسانی كه می گويند يك شركت مثل »اسنپ« سهامدار خارجی دارد، بنابراين 
لزوماً اطالعات در حال خروج از كشور است، اين حرف كاماًل اشتباه و غيرعلمی است و از طرف ديگر اگر كسی بگويد به دليل اينكه فالن شركت كه به اطالعات بسيار دقيقی از مردم دسترسی دارد به واسطه اينكه سهامدار آن 

ايرانی است و حتما اطالعاتش داخل كشور می ماند، اين حرف هم كاماًل اشتباه است؛ يعنی اليه محافظت از اطالعات يك اليه ديگری است كه به سهامداری يك شركت و تركيب هيات مديره آن هيچ ارتباط منطقی ندارد. 

با هدف توسعه تعامالت علمي، فناوري و دانش بنيان

معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري كشورمان وارد چين شد

 استارت آپ ها و شركت هاي در حال رشد از سيستم هاي فناوري خبره برخوردار مي شوند
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