
اخبار متناقض درباره هک شــدن حساب های بانکی یا برداشــت هایی که از حساب  
مشتریان انجام و کالهبرداری شده موجب شده مشتریان بانکی در نگرانی و اضطراب 
باشــند. در این بین بانک مرکزی هنوز موضع مشخصی نشــان نداده تا بتواند فضای 
موجود را تا حدی آرام کند.به گزارش ایسنا، این که هر مدت یکبار موضوع هک حساب 
بانکی یا کالهبرداری از طریق تراکنش های غیرمجاز مطرح می شود، ماجرای جدیدی 
نیست و گاها اخباری در رابطه با برداشت از حساب برخی مشتریان در برخی بانک ها به 
گوش می رسد.برخی شایعات در مورد برداشت  از کارت های بانکی مشتریان و از سویی 
پیامک هایی که از طریق بانک برای صاحب حساب ارسال می شود، در چند وقت گذشته 
ماجرا را  کمی جدی تر کرد؛ به طوری که برخی مشتریان اعالم کردند که از حساب آنها 
رقمی خارج شده، در حالی که اصال برای برداشت پول اقدامی نکرده بودند یا این که در 
پیامک های ارسالی بانک برای مشتری که در نتیجه استفاده از کارت بانکی فرستاده 
می شود این اعالم وجود داشت که رمز کارت وارد شده و اشتباه بوده است در حالی که 

وی اصال برای دریافت مبلغ از کارت بانکی خود استفاده نکرده است. مجموع مسائل 
پیش آمده باعث ایجاد دلهره هایی بین مخاطبان شبکه بانکی شده است.با این حال، 
توضیحاتی که رئیس کل فتای تهران ارائه کرده از این حکایت داشت که موضوع هک 
حساب های بانکی نیست، بلکه برداشــت های غیرمجاز از حساب های مردم مربوط به 
کالهبرداری از طریق کارت های بانکی است.کاظمی گفته که برخی افراد مدعی کسر از 
حساب هایشان هستند و دلیل را هک شدن اعالم می کنند، اما باید بدانند موضوع هک 
و نفوذ به سیستم بانکی نبوده و برداشت غیرمجاز از طریق روش فیشینگ و استفاده 
از درگاه های جعلی انجام شده که دلیل کســر از حساب آنها سرقت اطالعات بانکی با 
فیشینگ است.در فیشینگ اطالعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره ۱۶ رقمی 
عابر بانک، رمز دوم و CVV۲ را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت رفته 
و مورد سوءاستفاده قرار می گیرد.این در حالی است که قرار است به زودی رمز دوم یکبار 
مصرف در دستور کار شبکه بانکی قرار گیرد که گفته می شود، این چنین کالهبرداری 

را به حداقل می رساند؛ سیسایتی که از اول دی ماه اجرایی خواهد شد.با این حال طی 
سال های اخیر، گرچه توسعه در حوزه بانکداری الکترونیک توانسته گام مهمی در حوزه 
بانکی باشد، اما حفظ امنیت اطالعات بانکی مورد توجه بوده است که در این رابطه آمار 
و اطالعات و آنچه که مسئوالن مربوطه اعالم می کنند نشان از این داشته که ارقام کمی 
هم در نتیجه تراکنش های غیرمجاز در فضای الکترونیک کالهبرداری نشده است.حدود 
دو ســال پیش بود که آذری جهرمی - وزیر ارتباطات -اعالم کرد در یک فاصله شش 
ماهه حدود ۴۲ میلیارد تومان کالهبرداری و تراکنش غیرمجاز در فضای الکترونیک 
انجام شده است.وی البته در آن زمان از مسئوالن بانکی خواسته بود که موضوع را به 
صورت جدی مورد توجه قرار دهند و گفته بود که با توجه به حجم باالی شــکایات و 
همچنین برداشت های غیر مجاز بانکی و از سویی عدم مسئولیت بانک ها در این مورد 
از شــبکه بانکی می خواهم که به ارتقای امنیت در حوزه الکترونیک توجه ویژه داشته 
باشند.در عین حال که جاللی - رئیس سازمان پدافند غیرعامل - نیز در هشدارهایی 

نسبت به موضوع پایداری ســامانه های بانکی پایدار تاکید کرده بود "با توجه به اینکه 
بخش زیادی از سامانه های بانکی در بانک مرکزی وابسته به سامانه های خارجی است، 
آسیب پذیری هایی در این زمینه وجود دارد. در بانک های کوچک تر معموال استفاده از 
سامانه های داخلی مورد توجه قرار گرفته و ما آنها را کنترل می کنیم با این وجود از نظر 
سازمان پدافند غیرعامل، آسیب پذیری در بانک مرکزی و در حوزه سامانه های بانکی 
جدی بوده و باید مورد توجه قرار گیرد. "واکنش بانک مرکزی نیز این بود که از نظر بانک 
مرکزی امنیت در حوزه بانکداری الکترونیک وجود داشته و نتایج آن مشخص است.
اما این روزها با وجود تنش هایی که در نتیجه انتشار شایعات یا اخبار مختلف در مورد 
وضعیت برداشت از حساب های بانکی وجود دارد، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی 
در نظام بانکی تا کنون هیچ واکنشی رسمی نداشته و اطالع رسانی نکرده است. در حالی 
که به نظر می رسد در شرایط موجود اعالم موضع بانک می تواند سهم بزرگی در آرامش 

مخاطبان شبکه بانکی و ایجاد اطمینان در آنها داشته باشد.

در ۶ ماهه امسال صدور جواز تاســیس و پروانه بهره برداری صنعتی افزایش ۱8.۲ و 
8.5 درصــدی و صدور گواهی کشــف افزایش ۴ درصدی داشــت. همچنین صدور 
پروانه بهره برداری نرم افــزار افزایش ۱۲0 درصدی و جواز تاســیس مرکز پژوهش 
های صنعتی و معدنی افزایش ۶0 درصدی داشــته اســت.بر اســاس گزارش ارایه 
شــده از ســوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در شش ماهه 
اول امســال ۱۲ هزار و 70۴ جواز تاســیس صنعتی صادر شــده که با احتساب ۱0 
هزار و 7۴5 جواز تاســیس صنعتــی در مدت مشــابه ســال ۱397، افزایش ۱8.۲ 
درصدی داشته اســت.همچنین میزان اشتغال پیش بینی شــده برای این جوازها 
۲99 هــزار و 9۱۲ نفر بوده که بــا توجه به پیش بینی اشــتغال جوازهــای صادره 
 در شــش ماهه اول ۱397 به میزان ۲59 هــزار و 8۶ نفر، افزایــش ۱5.8 درصدی 

داشته است.

افزایش 8.5 درصدی صدور پروانه بهره برداری صنعتی
در زمینه صدور پروانــه بهره برداری صنعتی نیز در شــش ماهه ابتدایی امســال ۲ 
هزار و 9۲۶ پروانه صادر شــد که با در نظر گرفتن پروانه هــای بهره برداری صنعتی 
 در مدت مشــابه پارســال)۲ هزار و۶98 فقــره( بــا افزایش 8.5 درصــدی مواجه 

بوده است.
از ســوی در حوزه معــدن و با اهتمامــی کــه وزارت صمت به موضوع اکتشــافات 
جدید دارد، تعداد گواهی های کشــف صادر شــده در شــش ماهه نخســت امسال 
افزایش ۴ درصدی نیز داشــته است.در شــش ماهه اول امســال ۲3۶ فقره گواهی 
 کشــف صادر شــده که این رقم در مدت مشــابه ســال گذشــته ۲۲7 فقره بوده

 است.
شــایان ذکر اســت کــه هزینــه عملیــات اکتشــافی بــرای ایــن گواهی های 

کشــف نیز افزایــش ۶9.3 درصدی داشــته اســت چراکــه این هزینه در شــش 
 ماهه اول امســال 5۱3 میلیارد ریال و در شــش ماهــه اول پارســال 303 میلیارد 
ریال بوده است.در حوزه تجارت خارجی نیز در شش ماهه اول سال 3 هزار و 558 کارت 
بازرگانی صادر شد که با توجه به صدور 3 هزار و ۴75 فقره کارت بازرگانی در مدت مشابه 
سال گذشته، با افزایش ۲.۴ درصدی مواجه بودیم.در حوزه تجارت الکترونیک نیز تعداد 
گواهی های امضای الکترونیکی صادره با افزایش 57.7 درصدی روبه رو بوده است. در 
شش ماهه اول سال 7۴ هزار و 58۶ گواهی صادر شد که این رقم در مدت مشابه پارسال 

۴7 هزار و ۲8۲ فقره بوده است.
از ســوی دیگر در بخش نرم افزار نیز، صدور پروانه های بهره بــرداری با افزایش ۱۲0 
 درصدی و میزان اشــتغال پیش بینی شــده آن ها افزایش ۴۲۱.۱ درصدی داشــته
 است.بر این اساس در شش ماهه ابتدایی امسال ۱۱ فقره پروانه بهره برداری نرم افزار 

به پیش بینی اشتغال 8۶5 نفر و در شش ماهه ابتدایی سال گذشته 5 فقره به میزان 
اشتغال ۱۶۶ نفر صادر شد.

افزایش 60 درصدی جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی
همچنین در شش ماهه ابتدایی امسال ۱50 فقره جواز خدمات فنی و مهندسی و در 
شش ماهه ابتدایی سال گذشته ۱30 فقره جواز صادر شد که با افزایش ۱9.۲ درصدی 
روبه رو بوده است.از سوی دیگر تعداد جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی 
در شش ماهه اول امســال 8 فقره و در مدت مشابه پارسال 5 فقره بوده که افزایش ۶0 
درصدی داشته است.همچنین در شش ماهه اول امسال 79 پروانه تحقیق و توسعه و 
در مدت مشابه سال گذشته 7۱ پروانه صادر شد و در این حوزه با افزایش ۱۱.3 درصدی 

روبه رو بودیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی 
مسکن در استان تهران از پایان آذرماه آغاز می شود. همایش 
سراسری انجمن خیرین راه و ترابری با  وزیر راه و شهرسازی 
و مدیر عامــل انجمن خیرین راه و ترابری ) محمدحســین 
میرشفیع ( در وزارت راه وشهرسازی برگزار شد.در حاشیه این 
مراسم وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
  ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در ۴ استان  سیستان 
و بلوچستان، قم، خراسان شمالی و خراسان جنوبی آغاز شده 
است.محمد اسالمی ادامه داد:  ثبت نام تهرانی ها در این طرح 

اقدام ملی از پایان آذرماه خواهد بود ضمن آنکه منطقه تهرانسر 
در استان تهران نیز در این سامانه لحاظ شده است.وی بیان 
کرد: از روز آغاز ثبت نام تاکنون  تعداد ۱5 هزار نفر از استان های 
قم، خراسان شمالی و خراسان جنوبی  ثبت نام کرده اند.وزیر راه 
و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون ۲30 هزار نفر از سامانه طرح 
اقدام ملی مسکن بازدید کرده اند، اضافه  کرد: در طرح اقدام 
ملی سامانه فقط ثبت نام کسانی انجام می شود که واجد شرایط 
باشند.وی یادآور شد: ظرفیت ثبت نام استان قم در دو ساعت 
اول تکمیل شد ضمن آنکه در حال آماده سازی اراضی هستیم 

تا دوباره در این استان با ایجاد ظرفیت، ثبت نام کنیم.وزیر راه 
و شهرسازی همچنین درباره اسالمی درباره ساخت مسکن 
ویژه کارکنان دولت اظهار کرد: این طرح از محل پس انداز اجرا 
می شود؛ موضوع  به دستور رئیس جمهور برای طراحی مدل 
اجرایی و تصویب در دولت، به سازمان برنامه و بودجه   ارسال 
شده است.اسالمی همچنین اظهار داشت: ساخت مسکن در 
پادگان )0۶  تهران( در قالب تفاهم وزارت راه و شهرسازی با 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح برای احداث  ۱00 

هزار واحد مسکونی ویژه نیروهای مسلح است.

غول تجــارت الکترونیک چیــن، علی بابا، در نظر 
دارد در دومیــن عرضــه عمومــی بزرگ ســهام 
 خود تــا ۱5 میلیــارد دالر از ســهام شــرکت را

 بفروشد. 
، غول تجارت الکترونیک چین، علی بابا که رکورددار 
بزرگترین عرضه اولیه ســهام در تاریخ اســت، در 
نظــر دارد در دومین عرضه عمومی بزرگ ســهام 
خود تا ۱5 میلیارد دالر از سهام شرکت را بفروشد. 

رســانه های چین با اشــاره به منابع آگاه گزارش 
دادند که مجوز عرضه عمومی سهام علی بابا توسط 
 اداره بــورس و ترخیــص کاالی هنگ کنگ تایید 

شده است. 
علی بابا به اولین شــرکتی تبدیل خواهد شــد که 
پس از تغییــر قوانین بورس هنگ کنگ در ســال 
جاری، توانسته اســت با موفقیت صالحیت الزم 
برای دومین عرضه عمومی سهام خود را به دست 

بیاورد. گزارشات حاکی از آن است که علی بابا حدود 
500 میلیون سهم خود را خواهد فروخت و از این 
فروش درآمدی ۱0 تا ۱5 میلیارد دالری کســب 
خواهد کرد. این فروش ســهام می تواند بزرگترین 
فروش ســهام بورس هنگ کنگ در ۱0 سال اخیر 
باشــد. قرار است قیمت گذاری ســهام علی بابا در 
 ۲0 نوامبر انجام شــده و فروش آنها در ۲5 نوامبر

 آغاز شود.

به تازگی اخباری منتشــر شــده که نشــان می دهد 
فیسبوک در گوشــی های آیفون بدون اطالع کاربران، 
اپلیکیشــن دوربین را در پس زمینه بــاز می کند.به 
گزارش ایســنا، ظاهراً حفره امنیتی جدید در نسخه 
ios فیسبوک کشف و اعالم شــده که نشان می دهد 
کاربران گوشــی های آیفون در صورت استفاده از این 
اپلیکیشــن به صورت کاماًل ناخواســته و ناخودآگاه 
اطالعات اپلیکیشــن دوربین گوشی خود را در اختیار 

فیســبوک قرار می دهند. در واقع این آسیب پذیری 
و ضعف امنیتی نســخه ios فیس بوک بدون اجازه از 
کاربران اپلیکیشن دوربین را در پس زمینه گوشی باز 
می کند.با اینکه فیسبوک بعد از انتشار این اخبار اعالم 
کرد که به صورت ضرب االجل درصدد ارائه یک راهکار 
برای برطرف کردن مشــکل مذکور اســت اما همین 
مسئله موجب شــد که بار دیگر ضعف امنیت سایبری 
فیسبوک بر ســر زبان ها بیفتد و این غول تکنولوژی 

آمریکایی در تیررس منتقدان و کارشناسان امنیتی قرار 
بگیرد.این مسئله که برای اولین بار در تاریخ دوم نوامبر 
توسط بســیاری از کاربران در قالب چندین پست در 
شبکه اجتماعی توییتر عنوان شد، توسط کارشناسان 
وبسایت CNET بررســی و معلوم شد که کاربران به 
هنگام استفاده از اپلیکیشن فیسبوک در گوشی های 
آیفون متوجه می شوند دوربین در پس زمینه گوشی 

فعال شده است.

نرخ بیکاری انگلیس تا پایان ســپتامبر به ســطح 
کم سابقه 3.8 درصد رســید.، مرکز آمار انگلیس 
اعالم کرد شــمار بیکاران این کشــور در سه ماهه 
منتهی به سپتامبر با ۲3 هزار نفر کاهش نسبت به 
دوره منتهی به سه ماهه دوم سال، به یک میلیون 
و 3۱0 هزار نفر کاهش پیدا کــرد. طی این مدت 
همچنین متوســط دســتمزد کارکنان انگلیسی 
3.۶ درصد افزایش پیدا کرده است.با ثبت نهمین 
ماه متوالی کاهشــی شــمار بیکاران در انگلیس، 

شمار شاغلین انگلیسی به 3۲ میلیون و 750 هزار 
نفر رسیده اســت. طبق اعالم مرکز آمار انگلیس، 
متوسط دســتمزد هفتگی در این کشــور قبل از 
کسر مالیات به ۴70 پوند افزایش پیدا کرده است.

تیج پاریک - کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در 
موسسه " انستیتوت اف دیرکتورز"- گفت: افزایش 
سطح دستمزد ها قطعا مساله مثبتی است، اما تداوم 
این روند کار شرکت ها را برای سودآوری در صورتی 
که کار خاصی برای افزایش بهره وری انجام ندهند، 

دشوار خواهد ســاخت. به نظر می رسد که افزایش 
بیشتر سطح دســتمزد ها چندان محتمل نباشد.
عملکرد بســیار خوب بازار کار انگلیس آن هم در 
زمانی که رشد اقتصادی این کشــور در سه ماهه 
سوم سال به یکی از پایین ترین سطوح خود در طول 
یک دهه اخیر رسیده است، خبر بسیار خوبی برای 
حزب حاکم محافظه کار محسوب می شود که قرار 
است چند هفته دیگر با حزب کارگر بر سر انتخابات 

پارلمانی رقابت کند.

دلهره مشتریان و سکوت مراجع بانکی

افزایش 2/4درصدی صدور کارت بازرگانی

ثبت نام تهرانی ها در طرح اقدام ملی مسکن از پایان آذر  آغاز می شود

سرکشی مخفیانه فیسبوک به گوشی های آیفونعرضه ۱5 میلیارد دالر سهام غول تجارت الکترونیک چین در بورس هنگ کنگ

نرخ  بیکاری  انگلیس  در کمترین سطح  45  سال اخیر
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بن بست تجاری سازی 
محصوالت دانش بنیان

 نارضایتی   برخی
  افراد  از   مبارزه
  با  فساد  اهمیتی
  ندارد

رئیسی:

 فروش نفت  با 
 مشکل مواجه شده  
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بحران نیروی متخصص 
در صنعت آی تی

خودروسازان   پول  
ندارند

رئیس  کل  بانک مرکزی  نسبت  به  سرمایه گذاری  در بازار   ارز هشدار داد

بازگشت  جذابیت  به   بازار   ارز
صفحه2
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گرانی   بنزیـن 
برای    پرداخت   

یارانه   جدید

افزایش   قیمت   حامل های    انرژی     یکی   از   منابع
  احتما لی   جبران   کسری    بودجه     است

هر چنــد در بخش های مختلف عرصــه فناوری 
اطالعات با پیشــرفت روزافــزون مواجهیم و این 
صنعت در حقیقت به افزایش ظرفیت دیگر صنایع 
نیز یاری می رســاند، اما مشــکلی  که در صنایع 
فناوری اطالعات وجود دارد مربوط به کمبود جدی 
نیروهای کاری متخصص در زمینه آی تی است. 
امروز بزرگ ترین چالش شرکت ها در حوزه  فناوری 
اطالعات کشور جذب نیروی متخصص است. یکی 
از آمارهای نگران کننده، نرخ بیکاری در کشــور 
است زیرا شرایط آموزشــی و اقتصادی به گونه ای 
 نیست که نیروی متخصص در جای خود قرار گیرد. 
براساس آمارهای ارائه شده در این صنعت حدود 89 
درصد از مدیران فعال در این صنایع اعالم کرده اند 

که برای یافتن نیروهای...

انحصار، پیش فروش و افزایش عمدی و بدون 
هماهنگی قیمت ها هم نتوانست چاره ای برای 
زیان انباشته شــرکت های خودروساز شود و 
زیان شرکت های خودروســازی در کشور به 
مرز ۴0 هزار میلیارد تومان رســیده تا اشتغال 
700 هزار نفر در ایــن صنایع در معرض خطر 
قرار گیرد. در آمارهای رسمی ارائه شده زیان 
شــرکت ایران خودرو در نیمه نخست امسال 
۱۲۲ درصد و زیان ســایپا 53 درصد نســبت 
به پارسال افزایش یافته اســت. زیان عملکرد 
شرکت پارس خودرو هم در همین دوره ۱7۶ 
درصد رشد کرده است. با این مقدار زیان، کل 
زیان عملکرد این شرکت ها بدون احتساب زیان 

شرکت های تابعه...

سرمقاله
 دلیل 

نوسانات  دالر

از آنجایــی که قیمــت ارز 
تحت تاثیر خبرهای داخلی 
و خارجــی دچار نوســان 
می شــود، افزایــش قیمت 
ارز طی روزهــای اخیر را تا حــدودی می توان به 
صحبت های رئیس جمهور و اظهارات برخی از سران 
آمریکا و همچنین صحبت هایــی که در خصوص 
تعیین نرخ ارز در بودجه است، نســبت داد. اما به 
طور کلی باید تاکید کرد با توجه به برنامه ریزی های 

دولت مبنی ...

 کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه2

يادداشت
 سه  مانع  شکوفایی

 کسب و کارهای نوپا

متن کامل  د ر صفحه4

 امید هاشمي، مدیر واحد کسب وکارهای نوین 
اتاق تهران



اقتصاد2
ایران وجهان

رشد ۱۷۶۱ واحدی شاخص 
حاصل ۵ روز معامله

در پنج روز کاری هفته جاری در بورس تهران 
شــاخص کل پس از نوســان هایی توانست 
۱۷۶۱ واحد رشــد کند و در تراز ۳۰۷ هزار 

واحدی قرار بگیرد.
به گزارش ایســنا، در پایــان معامالت هفته 
منتهــی به ۲۲ آبــان ماه ۱۳۹۸، شــاخص  
کل بــا ۱۷۶۱ واحــد افزایــش نســبت به 
 هفته قبل، بــه رقم ۳۰۷ هــزار و ۹۴ واحد 

 رسید . 
شــاخص کل هــم وزن بــا ۲۷۶۳ واحــد 
افزایــش معــادل ۳.۲۲ درصــد، رقــم  
 ۸۸ هــزار و ۴۵۲ واحــد را بــه نمایــش 

گذاشت.
شــاخص بازار اول با ۱۲۳۴ واحــد افزایش 
به رقــم ۲۲۲ هــزار و ۶۹۶ واحد رســید و 
شــاخص بازار دوم بــا ۳۷۸۶ واحد افزایش 
عــدد ۶۲۶ هــزار و ۷۵۵ واحــد را تجربــه 
کرد و به این ترتیب شــاخص بــازار اول با 
۰.۵۶ درصد و شــاخص بــازار دوم با  ۰.۶۱ 
 درصد افزایش نســبت به هفته قبل همراه 

شدند . 
در پنــج روز کاری ایــن هفتــه، ارزش کل 
معامــالت اوراق بهادار به ۶۵ هــزار و ۴۶۳ 
میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 
۱۹ درصد افزایش یافتدر ضمن تعداد ۱۲ .  
هزار و ۸۵۲ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش 
۱ میلیون و ۶۶۸ هــزار دفعه مورد معامله  از 
قرار گرفت و به ترتیــب ۴.۰۷ درصد و ۴.۲۴ 
درصد افزایش را نســبت به هفته گذشــته 

  تجربه کردند . 
این در حالی اســت که  تعداد ۶۷۹ میلیون 
واحــد از صندوق هــای ســرمایه گــذاری 
قابل معامله در بورس تهــران به ارزش کل 
بیــش از ۶۹۰۷ میلیارد ریال مــورد معامله 
قرار گرفــت و به ترتیب بــا ۴۹.۴۴ درصد و 
 ۴۸.۴۹ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته 

همراه شدند.
در بازار بدهی که اوراق مشــارکت، گواهی 
ســپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۱ 
میلیــون و ۲۰۰ هزار برگه اوراق مشــارکت 
به ارزش کل بیــش از ۱۱۹۵ میلیارد ریال 

معامله شد.

افزایــش ۲.۴ درصدی صدور 
کارت بازرگانی

در ۶ ماهه امســال صدور جواز تاســیس و 
پروانه بهره برداری صنعتــی افزایش ۱۸.۲ 
و ۸.۵ درصــدی و صــدور گواهی کشــف 
افزایش ۴ درصدی داشــت. همچنین صدور 
پروانه بهره برداری نرم افــزار افزایش ۱۲۰ 
درصــدی و جواز تاســیس مرکــز پژوهش 
 های صنعتی و معدنــی افزایش ۶۰ درصدی 

داشته است.
به گزارش ایلنــا و به نقــل از وزارت صمت، 
بر اســاس گــزارش ارایه شــده از ســوی 
معاونــت طــرح و برنامــه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در شــش ماهه اول امســال 
۱۲ هــزار و ۷۰۴ جــواز تاســیس صنعتی 
صادر شده که با احتســاب ۱۰ هزار و ۷۴۵ 
جواز تاســیس صنعتــی در مدت مشــابه 
 ســال ۱۳۹۷، افزایــش ۱۸.۲ درصــدی 

داشته است.
همچنین میزان اشــتغال پیش بینی شــده 
برای این جوازهــا ۲۹۹ هزار و ۹۱۲ نفر بوده 
که با توجه به پیش بینی اشــتغال جوازهای 
صادره در شــش ماهه اول ۱۳۹۷ به میزان 
 ۲۵۹ هزار و ۸۶ نفر، افزایش ۱۵.۸ درصدی 

داشته است.
در زمینه صدور پروانه بهره برداری صنعتی 
نیز در شش ماهه ابتدایی امسال ۲ هزار و ۹۲۶ 
پروانه صادر شــد که با در نظر گرفتن پروانه 
های بهره برداری صنعتی در مدت مشــابه 
پارســال)۲ هزار و۶۹۸ فقره( با افزایش ۸.۵ 

درصدی مواجه بوده است.
از ســوی در حوزه معدن و بــا اهتمامی که 
وزارت صمــت بــه موضــوع اکتشــافات 
جدیــد دارد، تعــداد گواهی های کشــف 
صــادر شــده در شــش ماهــه نخســت 
نیــز  درصــدی   ۴ افزایــش   امســال 

داشته است.
در شــش ماهــه اول امســال ۲۳۶ فقــره 
گواهی کشــف صادر شــده که این رقم در 
 مدت مشــابه سال گذشــته ۲۲۷ فقره بوده 

است.

اخبار

در حالی زمزمــه دالر ۸ هزار 
تومانی در بودجه سال ۹۹ به 
گوش می رســد که برخی از 
کارشناســان از این موضوع 
بابت شــروع التهابات دوباره 
در بازار ارز، هشدار می دهند. به گفته کارشناسان با این 
نرخ بازار آزاد تحت تاثیر قرار خواهد گرفته و آنهمه تالش 

بانک مرکزی جهت ثبات نرخ ارز بر باد خواهد رفت.
بر اساس گزارش های موجود، دالر در بازار آزاد تا سقف 
۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می شود و نرخ فروش دالر 
در صرافی بانک ها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم شده است.
در اثر نوســانات بازار، نرخ دالر که در ماه های اخیر در 
کانال ۱۱ هزار تومان ایستایی داشته، شاهد نوساناتی 
بود که نرخ آن را تا تا مرز ۱۲ هزار تومان نیز پیش برد. این 
نوسانات باعث هشدار رئیس کل بانک مرکزی نسبت به 
سرمایه گذاران ارز شده است.  در یادداشت همتی آمده 
است:همانگونه که پیش تر نیز مشاهده شده بود، بازار 
ارز شاهد نوسانات محدودی در مقایسه با روند چند ماه 
اخیر بود. در این خصوص، نکاتی را به اطالع مردم عزیز 
می رســانم: بانک مرکزی چه در بخش حواله و چه در 
بخش اســکناس در چند هفته اخیر، خصوصاً امروزف 
بطور خالص خریدار بوده است و لذا، تامین ارز بصورت 
آرام و منطقی انجام می گیرد. از نظر بانک مرکزی تغییر 

خاصی در متغیرهای کلیدی بازار نیفتاده است.
بارها تاکید کرده ام به دلیل شرایط خاص تحریمی، برخی 
عوامل سیاســی و بین المللی در مقاطعی ممکن است 

زمینه تالش برخی نوسان  گیران را )که از ثبات بازار ارز 
متضرر شده اند( برای القاء انتظارات منفی، بوجود آورد.

بانک مرکزی با اقتدار به عنوان بازارساز در بازار ارز حضور 
فعال دارد. مجدداً تاکید می کنم که ارز ابزار مناسبی برای 

سرمایه گذاری نیست و ریسک های جدی خود را دارد.
دیگر ارز پرتقاضا یعنی یورو نیز طبیعتاً شاهد این نوسانات 
بوده اســت به طوری که نرخ آن در بازار آزاد  ۱۲ هزار و 
۸۵۰ تومان است این در حالی است که نرخ فروش یورو 

از ســوی صرافی بانک ها ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعالم 
شده است.

عوامل بسیاری در افزایش نرخ ارز و نوسانات آن طی چند 
روز اخیر اثر گذار بوده است که از جمله آن اخبار خارجی 
و خبرهایی است، مبنی بر اینکه تحریم ها دوباره تشدید 
می شود. صحبت ها و اظهارات رئیس جمهور مبنی بر 
مشکالت ارزی برای مدیریت کشور و بیان صریح وی در 
رابطه با شرایط سخت موجود نیز از جمله عوامل اثرگذار 

بر این امر بوده است. اما به اعتقاد کارشناسان تعیین نرخ  
ارز در بودجه و قیمت پیشنهادی نیز بر بازار ارز موثر است.
به گفته برخی از کارشناسان نرخ ارز در بودجه باید در 
شرایط فعلی اقتصاد با احتیاط تعیین شود. لذا پیشنهاد 
شده نرخ ارز در بودجه باید اندکی پایین تر از نرخ نیمایی 
درنظر گرفته شــود، چرا که ممکن اســت درآمدهای 
نفتی براســاس پیش بینی ها محقق نشود یا اینکه نرخ 

ارز کاهش یابد. 

دولــت ســعی دارد بــا 
سهمیه بندی و افزایش قیمت 
بنزین کمبــود منابع مالی 
خود را جبران کند و منابعی 
را برای پرداخت یارانه جدید 
اختصاص دهد  اما در رابطه با آن این سوال مطرح است 
که آیا با این اقدام کسری منابع دولت جبران خواهد شد؟
با افزایش نرخ دالر قیمــت خیلی از کاالها افزایش پیدا 
کرد. اما نرخ بنزین بدون تغییر ماند و این چالش را از سوی 
برخی به میان آورد که به منظور مصرف بهینه بنزین باید 

نرخ آن را افزایش داد. 
هر چند برخی از مسئوالن اظهار نظر در خصوص قیمت 
بنزین و ســهمیه بندی آن را به روزهــای آتی موکول 
کرده اند، اما در از خبرها چنین آمد که سهمیه بندی بنزین 
از جمعه ۲۴ آبان شروع می شود و بر این اساس سهمیه 
ماهانه  ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد هر لیتر 

۳۰۰۰ تومان قیمت گذاری خواهد  شد.
به گفته برخی از کارشناســان صحبت دولت از طرح 
حمایت از ۱۸ میلیون خانوار نیز نشــان دیگری بر عزم 
دولت برای افزایش قمیت بنزین است. چرا که منابع این 
طرح با اتکاء به یارانه سوخت، پیش بینی شده است. با 
این حال نظرات متفاوتی در خصوص سیاست گذاری 
دولت در رابطه با قیمت بنزین، وجــود دارد. به اعتقاد 
مردم و بر حسب تجربه آنها افزایش قیمت بنزین یعنی 
افزایش دوباره قیمت کاال و خدمــات و موجی دیگر از 
تورم که بازارها را به هم خواهد ریخت. به همین دلیل 
بود که دولت از عزم افزایش قیمت بنزین طی ماه های 
گذشته منصرف شد. اما هدررفت بنزین و عدم مصرف 
بهینه آن در کشور  زنگ خطری را برای منابع انرژی به 

صدا درآورده  و از طرفی کسری بودجه نیز دولت را به فکر 
اجرای این سیاست کرده است.

مطالعات غیر رسمی حاکی از وجود بیش از هزار هزار 
میلیارد تومان سوبسیدی است که در این بخش توزیع 
می شود و همین مسئله و هشدار کارشناسان بابت توزیع 
یارانه پنهان به دهک های باال، از جمله عواملی است که 
کارشناسان برای افزایش قیمت بنزین مطرح می کنند. با 
این حال از دید برخی از کارشناسان نیز با توجه به کمبود 
ذخایر ارزی، صرفه جویی در منابع ارزی برای صادرات 
بنزین، نیز از مسیر افزایش قمیت بنزین خواهد گذشت.

در همین رابطه مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت گفت: بحث افزایش قیمت انرژی باید نظارتی 
و حمایتی باشد و اگر تغییری در قیمت روی دهد باید 
دهک های کم درآمد جامعه منتفع شوند. تا زمانی که 
قیمت های انرژی این چنین اســت بحث بهینه سازی 

مصرف به جایی نمی رسد.
بــه گفتــه وی در کشــور، مصرف بــه طــور کلی با 
استانداردهای جهانی فاصله دارد و در حامل های انرژی 
نیز این چنین است. مصرف داخلی انرژی، ساالنه ۳۲۰ 
میلیون بشکه نفت خام است که ۲۴ درصد آن در حمل و 
نقل استفاده می شود و ۶۰ درصد آلودگی هوا نیز مربوط 
به وسایل نقلیه است.  هر ۱۰ سال، مصرف بنزین کشور 

دو برابر می شود.

رئیس  کل  بانک مرکزی  نسبت  به  سرمایه گذاری  در بازار   ارز هشدار داد

بازگشت  جذابیت  به   بازار   ارز

افزایش  قیمت  حامل های  انرژی   یکی  از  منابع  احتما لی  جبران  کسری   بودجه   است

گرانی بنزین برای پرداخت یارانه جدید

معاون اول رئیس جمهوری؛
فروش نفت  با   مشکل مواجه شده  اما  

قدرت مدیران آن  را  جبران می کند
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه آذربایجان 
غربی نماد وحدت و همدلی و رنگین کمان اقوام و 
مذاهب است، گفت: امید است این انسجام و وحدت 

بر تمامی بخش های کشور حاکم  شود.
به گزارش ایسنا،  اســحاق جهانگیری در مراسم 
افتتاح فاز دوم بیمارستان فاطمه الزهرا میاندوآب 
با بیان این که توسعه زیربنای توسعه و رفع نیازها 
 جزء وظایف دولت است، گفت: دولت باید  فرهنگ 
توســعه و امنیت را برای حرکت چرخ توســعه و 

پیشرفت  ایجاد کند.
وی با اشاره به اینک  هیچ توسعه ای بدون تامین 
امنیت ایجاد نمی شود، افزود: ایران ظرفیت ها و 
شرایط الزم برای توســعه را دارد فقط کافیست 
مدیران با برنامه ریزی این پتانسیل های بالقوه را به 

بالفعل تبدیل کنند.
جهانگیری با اشاره به اهمیت طرح تحول سالمت 
در دولــت تدبیر و امیــد گفت: ۴۵ هــزار تخت 
بیمارستانی باز سازی و ۲۶ هزار تخت جدید ایجاد 
شــد. وی با بیان اینکه با وجود شرایط تحریمی 
مشــکالت اقتصادی وجود دارد، گفــت: اگر چه 
فروش نفت کشور با مشکل مواجه شده اما قدرت 

مدیران قادر است کمبود درآمد را  جبران کند.
معــاون اول رییس جمهورافزود: شــمالغرب پر 
از پتانســیل معدنی اســت و این ظرفیت ها باید 
بکارگرفته شــود. وی با بیان اینکه سرمایه فقط 
چاه نفت و معادن نیســت بلکه نیروی انسانی و 
مدیران یک ســرمایه باارزش هر کشوری است، 
 گفت: بایــد قدردان نیــروی انســانی پر تالش 

کشور بود.

خبر
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سکه به 4 میلیون و 45 هزار تومان رسید
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت 4 میلیون 45 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 4 میلیون ۳۰ هزار تومان معامله شد. بر اساس اعالم اتحادیه طال و جواهر در 
بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت 4 میلیون 45 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 4 میلیون ۳۰ هزار تومان معامله شد. در بازار آزاد هر قطعه نیم 

سکه بهار آزادی دو میلیون و ۱5۰ هزار تومان، ربع سکه هم  یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز  ۸۶۰ هزار تومان قیمت خورد.

برای اولین بار در کشور و با تالش و پشتکار کارکنان فوالد 
مبارکه ورق گرید Mn ۵ ۱۸ ویژۀ ساخت کالچ مورداستفاده 
در صنایع خودروسازی کشــور در فوالد مبارکه طراحی و 

تولید شد.
 علیرضا مولوی زاده، رئیس واحد تروپروسس، ضمن اعالم این 
خبر افزود: این اقدام به منظور بی نیاز ساختن کشور از واردات، 
توسعه و تنوع هرچه بیشتر سبد محصوالت فوالد مبارکه و 

تولید محصوالت خاص با ارزش افزودۀ باالتر صورت گرفت.
در همین خصوص، کارشناس واحد متالورژی و روش های 
تولید فــوالد مبارکه افــزود: این گرید در ســاخت کالچ 
خودروهای سبک ازجمله پراید و ۲۰۶ کاربرد دارد که تا قبل 
از تولید در شرکت فوالد مبارکه به صورت کامل از خارج کشور 

وارد می شده است.
حامد تمیزی فر تصریح کرد: با توجه به درخواســت و نیاز 
شرکت پایا کالچ، مراحل طراحی، تولید، تست و ارسال نمونۀ 

تولیدشده به شرکت درخواست کننده انجام شد.
وی از رضایت بخش بودن نتایج تســت محصول جدید در 
شرکت مذکور خبر داد و گفت: پس از طی عملیات حرارتی 
موردنظر و انجام تست های تکمیلی این محصول به تأیید 

شرکت تولید کالچ رسیده است.
وی با بیان این که این گرید با ابعــاد مورد تقاضای ۱۲۷۵* 
۳.۵ مطابق بوده و خواص مکانیکی آن شــامل اســتحکام 
تسلیم باالی ۳۵۵ مگاپاسکال و استحکام نهایی ۴۷۰ تا ۶۳۰ 
مگاپاسکال و انعطاف پذیری حداقل ۲۰ درصد است گفت: 
این محصول در محدودۀ آنالیز اســتاندارد DIN طراحی 

شده است.
رئیــس واحد تروپروســس فــوالد مبارکــه در خاتمه از 

حمایت های مدیرمتالورژی و روش های تولید و سایر همکاران 
این واحد، مدیریت و کارکنان نواحی فوالدسازی، نورد گرم، 
آزمایشگاه محصول، واحد فروش، واحد برنامه ریزی تولید و 

واحد تحقیقات بازار تقدیر و تشکر کرد.
غالمرضا سلیمی مدیر ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه در این خصوص گفت: در ناحیۀ فوالدسازی گرید  
مذکور توسط واحد کورۀ قوس الکتریکی تخلیه می شود که 
با توجه به کالس این گرید در این واحد، حین تخلیه ۱۵۰۰ 

کیلوگرم فرو منگنز پرکربن، ۱۰۰۰ کیلوگرم
 فرو منگنز متوســط کربن، ۴۰۰ کیلوگرم فرو سیلیسیم و 
۱۰۰ کیلوگرم آلومینیوم جهت آنالیزسازی به مذاب افزوده 

می شود.
وی ادامه داد: پس از تخلیۀ مذاب به منظور تنظیم نهایی آنالیز 
و دما طبق کارت ســوخت، تصفیۀ فوالد و افزایش کیفیت، 
ذوب به واحد کورۀ پاتیلی انتقال می یابــد. در این واحد با 
سرباره سازی مناسب که با افزودن آهک و اکسیژن زدا صورت 
می گیرد، کلســیم تریتمنت و انجام دمــش مالیم انتهای 
کار، ناخالصی های موجود در مذاب کاهش و کیفیت ذوب 

افزایش می یابد.
سلیمی با بیان این که پس از عملیات متالورژی ثانویه، ذوب به 
واحد ریخته گری ارسال می شود، افزود: ریخته گری این گرید 
با توجه به کربن موجود در ذوب که در گروه فوالد ۴ است، با 
سرعت ۱ تا ۱.۱ متر بر دقیقه در ماشین ریخته گری ۱،۳،۴ 
و با سرعت ۱.۲ تا ۱.۳ متر بر دقیقه در ماشین ریخته گری ۲ 
و ۵ انجام می شود. پس از ریخته گری تختال های این گرید 

جهت خنک سازی به
 air    cooling واحد ۲۸ منتقل و پس از آن به ناحیۀ نورد 

گرم ارسال می شود. علی حاجیان نژاد مدیر ناحیۀ نورد گرم 
فوالد مبارکه در تشــریح این نوع محصول افزود: با توجه به 
راهبردهای مدیریت ارشد شــرکت و در راستای حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی و رونق تولید و همچنین تأمین مواد 
اولیۀ کارخانه های تولید قطعات خودرو در شرایط تحریم، 
نورد گرم با همکاری سایر واحدهای شرکت موفق به تولید 
یکی از گریدهای ویژۀ مصرفی در قطعات خودرو مطابق با 

استانداردهای جهانی به صورت انبوه شد.
وی با تأکید بــر این که ِگریــد Mn ۵ ۱۸ در قطعات کالچ 
خودرو مورد استفاده قرار می گیرد، ادامه داد: کالچ که یکی 
از قطعات پرتنش و حساس در سیستم انتقال قدرت خودرو 
به شمار می رود از تعدادی قطعه تشکیل شده است. با  توجه 
به این امر، ورق گرم آن باید استانداردهای ابعادی، خواص 
مکانیکی و متالورژیکی، ســطحی و... را دارا باشد. ورق گرم 
این گرید از تلرانس های محدود ابعادی و خواص مکانیکی 
باال برخوردار است که با پیش بینی اقدامات فرایندی مانند 
تعیین دماها از کوره های پیشگرم تا انتهای خط در هر مرحله، 
توزیع نیروهای نوردی و نیز توزیع عرض، تعیین برنامۀ تولید 
و شبیه سازی های الزم و کنترل فرایند، تولید آن با موفقیت و 

مطابق استاندارد و با رضایت مشتری انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: شــرکت پایاکالچ تولیدکنندۀ کالچ 
تحت لیسانس شرکت معتبر VALEO است که عالوه بر 
تأمین نیازهای خودروسازان داخلی نظیر ایران خودرو، سایپا 
)مگاموتور(، ایدم، ایران خودرو دیزل و رنو پارس محصوالت 
خود را به کشورهایی همچون رومانی صادر می کند که این 
شــرکت قبل از آن ورق های مصرفی خود را از کشــور کره 

تأمین می کرد.

دلیل  نوسانات  دالر
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

از آنجایی که قیمت ارز تحت تاثیر خبرهای داخلی و خارجی دچار نوســان می شــود، افزایش قیمت ارز طی روزهای اخیر را تا حدودی می توان به صحبت های رئیس جمهور و اظهارات برخی از ســران آمریکا و 
همچنین صحبت هایی که در خصوص تعیین نرخ ارز در بودجه است، نسبت داد. اما به طور کلی باید تاکید کرد با توجه به برنامه ریزی های دولت مبنی بر بی نیازی بودجه از درآمدهای نفتی، نرخ تعیین شده برای 
بخش جزئی از بودجه است و تاثیر زیادی روی اقتصاد بر جای نخواهد داشت. در واقع این نرخ رابطه ای اســت بین دولت و بانک مرکزی برای تعدیل کردن ارزهایی که دولت می تواند از محل فروش نفت به دست 
آورد. بنابراین نرخ تعیین شده، تاثیر آنچنانی روی بازار آزاد نیز نخواهد داشت. تا بهمن ما شرایط باثبات برای بازار ارز پیش بینی می شود. اما ممکن است از بهمن ماه با توجه به تقاضای ارز، بار دیگر نوسان داشته 
 باشد. بنابراین باید گفت، نرخ ۸ هزار تومانی که برای دالر در بودجه ۹۹ ذکر شده، نرخ تبدیل ارز به ریال است. از آنجایی که دولت سهم نفت از درآمد بودجه را بسیار کاهش داده، فرقی نمی کند نرخ دالر روی چه 

قیمتی تعیین شده باشد.

آثار تورمی افزایش قیمت بنزین
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران

یکی از مشکالتی که دولت در حال حاضر با آن روبه رو است، کاهش فروش نفت و به تبع ذخایر ارزی 
است که دولت را برای مدیریت اقتصاد کشور در مضیقه قرار داده است. به همین دلیل دولت از طریق 
سیاست مالیاتی و همچنین اصالح سیاست یارانه ای طی ماه های اخیر سعی در حل مشکل کرده است. 
اما ترس و نگرانی از به هم ریختن بازار و التهاب دوباره قیمت ها، باعث عدم اجرای این سیاست شد، به 
طوری که با فشار مجلسی ها طی ماه های اخیر دولت از عزم خود برای افزایش قیمت بنزین، برگشت. از 
این به بعد نیز دولت و مجلس است که در خصوص نرخ بنزین تصمیم گیری خواهند کرد. اما مسئله این 
است که گرانی بنزین، باعث افزایش دوباره قیمت ها و باال رفتن نرخ تورم خواهد شد که به گفته دولت 
این مسئله با کمک یارانه ای از اقشار ضعیف، حل می شود. دولت باید مراقب باشد اصالح یارانه بنزین به 
همان سرنوشتی که در خصوص یارانه های نقدی رخ داد، تبدیل نشود. با توجه به هدررفت ذخایر انرژی 
در کشور و قاچاق سوخت که البته تحت تاثیر سیاست های اشتباه دولت در توزیع انرژی رخ داده است، 
افزایش قیمت بنزین و توزیع عادالنه یارانه آن  از این مشکل جلوگیری خواهد کرد. از طرفی انجام این 
کار باعث جبران کسری بخشی از منابع دولت خواهد شد و اگر درست اجرا شود، بخشی از منابع آن به 

دولت برای مدیریت بهتر وضع موجود کمک می کند.

برای اولین بار در کشور انجام شد
طراحی و تولید ورق موردنیاز ساخت کالچ خودرو  در فوالد مبارکه

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

پیام آقای ایرج ترابی، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
 در سومین سالروز شهادت ، مدافع حرم، حاج محسن خزایی 

بسم اهلل الرحمن الرحیم  
شهدا دالورانی هستند که حصار جهالت و گمراهی را دریدند 
و شعاع خورشــید هدایت را به دورترین نقاط عالم رساندند 

)مقام معظم رهبری( 
مجد و عظمت ایران اســالمی، همواره مدیون مجاهدت دلیر 
مردانی از خاک این مرزو بوم بوده است  که در مکتب انسان ساز 
اسالم، درس عشق و ایثار را با مدال خدمت آموختند؛ رادمردانی 
که با دل بریدن از تمامی تعلقات به دعوتگاه یار شتافتند و دفتر 

شجاعت این دیار مقاومت را به نام خود آراستند. 
اکنون در ســومین ســالگرد عروج ملکوتی ســردار جبهه 
رســانه، اولین شــهید خبرنگار مدافع حرم، حاج محســن 
خزایــی کــه در دفــاع از آرمان هــا و پاســداری از حریم 

اهل بیــت و در راه مبارزه با دســت نشــانده هــای عربی-
عبری جان شــیرین خــود را نثار نمــود مراتــب احترام و 
 پیمان با آرمان های آن شــهید ســعید اعالم نمــوده و بر 
عهد دوستی و همکاری خود با آن شهید در خط مقدم جبهه 
صنعت فوالد کشور، فوالد مبارکه اصفهان خواهیم ماند که نام 
ماندگار این شهید همچنان بر لوح افتخارات این صنعت می 

درخشد و خاطر دوستان را آرام  می دارد. 
ضمن تجدید پیمان و امید به حرکت مستمر در مسیر و سیره 
ی شهید حاج محسن خزایی، برای خانواده آن عزیز صبر و 

سالمت از خدای منان مسئلت می نمایم.
ایرج ترابی 
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه
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انحصار، پيــش فروش و 
افزایش عمــدی و بدون 
هماهنگــی قيمت ها هم 
نتوانســت چاره ای برای 
زیان انباشته شرکت های 
خودروساز شود و زیان شرکت های خودروسازی 
در کشور به مرز ۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده تا 
اشــتغال 7۰۰ هزار نفر در این صنایع در معرض 
خطر قرار گيرد. در آمارهای رســمی ارائه شــده 
زیان شــرکت ایران خودرو در نيمه نخست امسال 
۱۲۲ درصد و زیان ســایپا ۵۳ درصد نســبت به 
پارسال افزایش یافته است. زیان عملکرد شرکت 
پارس خودرو هم در همين دوره ۱7۶ درصد رشد 
کرده است. با این مقدار زیان، کل زیان عملکرد این 
شرکت ها بدون احتســاب زیان شرکت های تابعه 
و فرعی به ۳۴ هزارو ۴۳۹ ميليارد تومان رســيده 
اســت. این ارقام نشــان می دهد زیان کل صنعت 
خودرو ســازی  با درنظر گرفتن زیان شرکت های 
تابعه در سال  جاری به مرز ۴۰ هزار ميليارد تومان 

)۳۹ هزار و ۹۲۲ ميليارد تومان( رسيده است.
اما این زیان نتيجه چيست؟ چگونه خودروسازان 
ایرانی در شرایطی که بازاری انحصاری در اختيار 
آنها بوده و چهل ســال بدون حضور رقيبی جدی 
مشغول به فعاليت هستند، چنين ضرر و زیان هایی 
بر جای گذاشته اند؟ این روزها، صنعت خودروسازی 

ایران بدترین شــرایط خــود را در دهه های اخير 
تجربه می کنــد و برخی از خودروســازان در مرز 
نابودی قــرار دارند. عامــل پدید آمــدن چنين 
وضعيتی بی شــک مدیریت اشــتباه است. بحران 
ارزی و افزایش قيمت دالر، بسته شدن سایت ثبت 
سفارش و سایر مسائل که ناشــی از سوءمدیریت 

در کشور هســتند، باعث شــدند خودروسازان به 
شرایط فعلی دچار شــوند که بيش از هر چيزی، 
فشــار مشــکالت بر روی دوش مردم خواهد بود. 
چالش اصلی صنعت خودرو کمبود و نبود نقدینگی 
اســت. در این بين بانک ها نيز به دليل مشکالت 
فراوان از پرداخت تسهيالت به خودروسازان ناتوان 
هســتند. ضمن این  که افزایش قيمت مواد اوليه 
نيز از دیگر مواردی اســت کــه کار زنجيره تامين 
 و به تبع آن صنعــت خودرو را با مشــکل مواجه 

کرده است.
سایه سنگين سياست و تصميم های غيراقتصادی 
بر صنعت خودرو نيز از معضالت این بخش اســت. 
سالهاست دولت از واگذاری سهام مدیریتی خود در 
شرکت های خودروسازی سر باز می زند تا همچنان 
عنان تعيين مدیران این صنایع در دســت وزارت 
صنعت،معدن و تجارت باقی بماند و استفاده های 
سياسی از دومين صنعت ایران پس از بخش نفت و 
گاز با توجه به شمار کارکنان و زنجيره توليد طوالنی 
این بخش ميسر باشد. تحميل مدیران ناکارآمد یا 
فاقد تجربه و کارنامه از سوی دولت بر مجموعه های 
خودروسازی ایران در ســال های گذشته از جمله 

عوامل موثر بر ناکارآمدی در این صنعت است.

انحصار، پيش فروش و گراني هاي اخير ضرر انباشته خودروسازان را جبران نكرد

خودروسازان   پول  ندارند
شركت های خودروسازی به كارخانه های توليد زیان تبدیل شده اند                                                              زیان ۴۰ هزار ميلياردی خودروسازان ایرانی

صنعت خودرو هر روز در حال زیاندهی است
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه

هر خودرویی که در صنایع خودروسازی و در این شرایط به خط توليد می رسد و برای فروش آماده شده ضرر هنگفتی را متوجه خودروسازی می کند.اینکه پيش فروش ها و گرانی های بی سابقه در بازار نتوانست زیان انباشته خودروسازها 
را جبران کند حکایت از شرایط بسيار بدی دارد که بر این صنعت حاکم شده است. شرایطی که بر صنعت خودروسازی کشور حاکم است به جای اینکه بتواند اقتصاد کشور را نجات دهد تنها بر مشکالت می افزاید و زیان اقتصادی تنها نتيجه 

آن است. چرا باید دو خودروساز  بزرگ کشور به اندازه ای  از زیان انباشته برسند که توليد خودرو برای فروش توسط آنها تنها زیانده باشد به جای اینکه بتواند بخشی از خسارت را جبران کند. 
دو قطب بزرگ صنعت خودروسازی کشور درگير مشکالت بسياری است که نيازمند حمایت بيش از پيش است و باید راهکارهایی برای برون رفت از این وضعيت اندیشيده شود. اینکه مسئوالن راهکار خصوصی سازی را مطرح کرده اند شاید در 
نگاه اول نسخه شفابخش خودروسازی باشد اما باید اندیشيد که آیا با این حجم از زیان انباشته بخش خصوصی شرایط پذیرش را دارد. هنوز مشکل نقدینگی صنعت خودرو حل نشده و اگر توليد با این وضعيت افزایش یابد، فقط به زیان صنعت 
خودروسازی افزوده می شود. به هر ترتيب صنعت خودرو هر روز در حال زیاندهی است و به دليل قيمت گذاری دستوری مرتب زیان توليد می کند و در صورت ادامه این وضعيت تنها به حجم خسارات افزوده می شود. بار مالی توليد هر خودرو 
در این صنعت برای خودروساز آنقدر زیاد است که حتی با پيش فروش آن نيز زیان ها جبران نمی شود. مقررات نيز فضای کار را قفل کرده است.به رغم تاکيدات مبنی بر حمایت از توليد ملی شاهد قوانين دست و پا گير در این بخش هستيم.
به طور مثال مجلس هيچ گونه راهکاری برای حمایت از این صنعت ندارد و تنها به بازدیدها و اظهارنظر های حمایتی بسنده شده است. در صورتی که در این شرایط این مجلسی ها هستند که باید راهکار قانونی ارایه دهند و با حمایت از صنایع 
خودورسازی راه را برای ادامه فعاليت هموار سازند. البته به طور حتم عواملی  مانند تحریم، رفت و آمد و خروج شرکای اروپایی و آسيایی که طرح ها، برنامه ها و سرمایه گذاری های خودروسازان را به ناکامی کشاند نيز در افزایش زیان انباشته 

این صنعت موثر بوده اند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تعداد سيم کارتهای شخصی مســدود شده از سوی 
رگوالتــوری، به دليل ارســال پيامک هــای مزاحم 
تبليغاتی، با رشد صعودی در کمتر از یک ماه به بيش 
از ۱۹7 هزار خط رسيد. به نظر می رسد روند برخورد 
با سيم کارتهای ارسال کننده پيامک های تبليغاتی روز 
به روز سرعت می گيرد و با وجودی که تا پيش از این 
رگوالتوری، ماهانه مبادرت به قطع و مسدودســازی 
حدود ۳ تا ۵ هزار سيم کارت می کرد، اما آمارها نشان 
می دهد که در آبان ماه بيش از ۵۰ هزار ســيم کارت 
مسدود شــده اســت. به نحوی که تا روز ۲۲ آبان ماه 
جاری بيش از ۱۹7 هزار و ۶۶۰ ســيم کارت به دليل 
مزاحمتهای پيامکی مسدود شــده است. این آمار در 
حالی است که تا روز ششم آبان ماه جاری، شمار سيم 
کارتهای قطع شده به دليل این مزاحمت ها حدود ۱۴7 
هزار سيم کارت اعالم شده بود و رگوالتوری در فاصله ۳ 
ماه اخير نيز حدود ۱۳ هزار سيم کارت را قطع کرده بود.
کاربران بسياری از دریافت پيامکهای تبليغاتی که با 
شماره های شخصی برای آنها ارســال می شوند ابراز 

نارضایتی می کننــد و رگوالتوری از طریق ســامانه 
دستوری »ستاره ۸۰۰ مربع« از کاربران خواسته است 
که شماره هایی را که از این طریق اقدام به ارسال پيامک 
تبليغاتی می کنند، به این سامانه اعالم کنند تا با آن ها 
برخورد شود.اجرای سياست قطع خطوط موبایلی که 
اقدام به ارسال پيامک های تبليغاتی می کنند و تسریع 
در روند برخورد با مزاحمت های پيامکی از بهمن ماه 
سال ۹7 و طبق دســتور رئيس جمهور در دستور کار 
رگوالتوری قرار گرفته و در فاصله کمتر از یک ســال 
به مسدودی حدود ۲۰۰ هزار سيم کارت رسيده است. 
این آمار که در پرتال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
رادیویی منتشر شده نشان می دهد که تا پایان تيرماه 
امسال ۱۳۱ هزار سيم کارت، پایان مردادماه ۱۳۴ هزار 
سيم کارت و پایان شهریور ۱۳۸ هزار سيم کارت و پایان 
مهرماه ۱۴7 هزار ســيم کارت به دليل ارسال پيامک 
تبليغاتی برای مشترکان، قطع شده بود و هم اکنون در 
فاصله نزدیک به ۲۰ روز به قطع ۱۹7 هزار سيم کارت 

منجر شده است.

مشاور وزیر ارشاد گفت: سامانه ای برای ثبت نام و تأمين 
کاغذ موردنياز ناشران در سطح کشور طراحی شده که 
اجرای آن توانسته تا جدی جلوی نابسامانی و قاچاق 
کاغذ را بگيرد.محمدمهدی احمدی  در پاسخ به سؤالی 
با موضوع واردات کاغــذ و قاچاق آن تأکيد کرد: برای 
جلوگيری از نابسامانی موجود در بازار کاغذ، سامانه ای 
توسط وزارت ارشــاد طراحی و اجراشده و کسانی که 
نيازمند کاغذ برای چاپ کتاب هستند در آن ثبت نام 
می کنند.وی افزود: پس از ثبت نام، خود ناشران مکان 
تحویل گرفتن کاغذ را در سطح تهران مشخص کرده 
و کاغذ موردنيازشان را بدون دردسر و باقيمت کمتری 
تهيه می کنند و این امر سبب شده تا ما شاهد باشيم 
که جلوی نابسامانی در وضعيت کاغذ و قاچاق آن تا حد 

زیادی گرفته شد.
مشاور وزیر ارشــاد در پاســخ به این پرسش که آیا 
ســازوکاری وجود دارد که کاغذها به جای انتشارات 
سر از ستادهای انتخاباتی درنياورند، ابراز کرد: وزارت 

ارشاد کميته ای را تعيين کرده که بر توزیع و مصرف 
کاغذ نظارت دارند یعنی یکی از رسالت های این کميته 
این است که ببيند کدام کاغذ، به کجا تحویل داده شده 
و برای چه منظوری ایــن کاغذ در اختيار ناشــران 
گذاشته شده است لذا باید گفت وزارت ارشاد نظارت 

خوبی بر این امر دارد.
احمدی در ادامه گفت: یکــی از اقداماتی که وزارت 
ارشــاد در حال پيگيری آن است مقوله پرداخت نيم 
درصد درآمدهای شهرداری ها به کتابخانه های عمومی 
محسوب می شود خوشبختانه این امر در شاهرود دیده 
می شود اما در برخی شهرهای دیگر شاهد هستيم که 
نيم درصد درآمد شهرداری ها پرداخت نمی شود.وی 
بابيان اینکه در حال رایزنی با شهرداری هایی هستيم 
که نيم درصد درآمدشــان را به کتابخانه ها پرداخت 
نکرده اند، افزود: این ميــزان اعتبارات قطعاً در تأمين 
کتاب و تجهيز کتابخانه های عمومی نقشی کليدی 

خواهد داشت.

کشاورز گفت:در پنج ماه اخير به سبب دوره ممنوعيت 
و تخصيص نيافتن ارز، وارداتی به کشــور نداشتيم.
مسيح کشاورز دبير انجمن واردکنندگان برنج درباره 
دالیل گرانی برنج خارجی در بازار، گفت: با توجه به آنکه 
در پنج ماه اخير به سبب دوره ممنوعيت و تخصيص 
نيافتن ارز، وارداتی به کشور نداشتيم، از این رو قيمت 
برنج خارجی به سبب کمبود در بازار با نوساناتی روبرو 

شده است.
وی واردات برنج را تنها راه حل تنظيم بازار برشمرد و 
افزود: اگر چه مسئوالن اذعان می کنند که به سبب 
شرایط مســاعد اقليمی توليد برنج داخلی حدود ۲ 
ميليون تن است، اما بازار برنج ایرانی ارتباطی به واردات 
ندارد چرا که سهم این ۲ بازار از یکدیگر کامال متفاوت 
است.کشاورز با بيان اینکه ۶ دهک ضعيف جامعه، برنج 
خارجی مصرف می کنند، گفت: بر این اساس افزایش 
برنج توليد داخل ممکن است روی دست کشاورزان یا 
خریداران مانده باشد چرا که اقشار ضعيف جامعه توان 

خرید برنج ایرانی را ندارند.
دبيرانجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه ۲۰۰ 
هزار تن برنج در بنادر دپو شــده اســت، بيان کرد: با 
توجه به عدم تخصيص ارز، این ميزان برنج در بنادر 
مانده و این موضوع هيچ ارتباطی به واردات ندارد که 

بنابر موافقت قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی 
دســتور تخصيص ارز برای این ميزان محموله طی 
یک تا ۲ هفته آینده صادر شده که با توزیع آن در بازار 
باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی در تنظيم بازار 
رخ می دهد.وی ادامه داد: بــا توجه به افزایش تقاضا 
برای خرید برنج در ایام پایانی ســال و ابتدای ســال 
آینده انتظار می رود که از ۲ هفته آینده با پایان دوره 
ممنوعيت، واردات آغاز شود تا کمبود عرضه مجدد بر 

التهاب قيمت برنج در بازار دامن نزند.
کشاورز با اشاره به اینکه کمبود برنج خارجی بر افزایش 
قيمت برنج ایرانی در بازار بی تاثير نيست، بيان کرد: با 
توجه به کمبود برنج خارجی، طی ماه های اخير قيمت 
برنج ایرانی به شدت افزایش یافت، درحاليکه با واردات 
مناسب، قيمت برنج ایرانی رشد منطقی خود را دارد.
دبير انجمن واردکنندگان برنج درباره اینکه با ترخيص 
برنج های مانده در گمرک احتمال کاهش قيمت وجود 
دارد، اظهار کرد: اگرچه برنــج خارجی نباید باالتر از 
نرخ مصوب خود در بازار عرضه شود، اما فروشندگان 
به ســبب کمبود عرضه با قيمت های دلخواه اقدام 
به فروش محصول می کنند کــه با ترخيص و توزیع 
برنج های مانده در بنادر، محصول با نرخ مصوب در بازار 

عرضه خواهد شد.

آیت اهلل رئيســی گفت: باید جامعه احساس کند که 
عدالت اجرا و با فساد مبارزه می شود، این که برخی از 

اشخاص از این روند رضایت ندارند، مهم نيست.
آیت اهلل سيد ابراهيم رئيسی در همایش فرصت های 
تحول در ســازمان قضایی نيروهای مسلح در سالن 
همایش مرکز آموزش قوه قضائيه، با اشاره به الگوهای 
معرفت اظهار کرد: شهدا و علمای واصل الگوهایی در 
زمينه معرفت هستند. آیت اهلل رئيسی محوری ترین 
موضوع در نيروهای مســلح را رفتار انقالبی دانست 
و تصریح کرد: باید نگاه انقالبی در ســازمان قضایی 
نيروهای مسلح همواره حاکم و فرصت های تحول در 
این سازمان باید با تحول در نيروهای مسلح و تحول در 

قوه قضائيه تناسب داشته باشد.  
وی ادامه داد: هر جا در کشور که کار بزرگ و عمليات 
عمرانی اعم از ساختن نيروگاه ها و سدها صورت گرفته، 
حضور نيروهای مسلح وجود داشته که این از افتخارات 
کشور است، این نيروها در کنار حفظ منطقه به گره 

گشایی از مشکالت کشور اقدام می کنند. 
رئيس قوه قضائيه افزود: نيروهای مسلح که کشور را از 
توطئه ها حفظ می کنند، باید همچنان کارآمد، منضبط، 
انقالبی و اثرگذار باقی بمانند و این مســاله باید مورد 

توجه سازمان قضایی نيروهای مسلح باشد.
آیت اهلل رئيسی با اشاره به پرونده های مهم در سازمان 

قضایی نيروهای مســلح اظهار کرد: رسيدگی به این 
پرونده ها باید دقيق باشــد، نباید در این ســازمان با 
توجه به وجود نيروهای کارآزموده و مجرب، شــاهد 

پرونده های پير باشيم.
وی ادامه داد: هر پرونده ای که موضوع دغدغه مردم 
شود، باید مورد رســيدگی به صورت عادالنه، دقيق 
و ســریع قرار بگيرد و اطالع رســانی در خصوص آن 
انجام شود، در این رابطه نباید تحت تاثير فضاسازی 
و جوســازی قرار گرفت و با صالبــت، تصميم اخذ و 

اجرا شود.
رئيس قوه قضائيه افزود: باید جامعه احساس کند که 
عدالت اجرا و با فساد مبارزه می شود، این که برخی از 

اشخاص از این روند رضایت ندارند، مهم نيست.
آیت اهلل رئيسی رویکرد پيشگيری در سازمان قضایی 
نيروهای مسلح را امر مبارکی دانست و تصریح کرد: 
این رویکرد می تواند الگویی برای بخش های دیگر قوه 
قضائيه باشد، هيچ سازمان و دستگاه اجرایی در کشور 
وجود ندارد، مگر این که وظيفه پيشگيری از جرم بر 

عهده آن باشد. 
رئيس قوه قضائيه خاطرنشان کرد: فرصت های تحول 
در سازمان قضایی نيروهای مسلح باید در بستر بيانيه 
گام دوم انقالب باشد، این بيانيه بسيار مهم است و بحث 

عدالت از جمله محورهای اصلی آن است.

هــر چنــد در بخش هــای 
مختلــف عرصه فنــاوری 
اطالعــات بــا پيشــرفت 
روزافزون مواجهيــم و این 
صنعت در حقيقت به افزایش 
ظرفيت دیگر صنایع نيز یاری می رســاند، اما مشکلی  
کهدر صنایع فناوری اطالعات وجــود دارد مروبط به 
کمبود جدی نيروهای کاری متخصص در زمينه آی 
تی اســت. امروز بزرگ ترین چالش شرکتها در حوزه  
فناوری اطالعات کشور جذب نيروی متخصص است. 

یکی از آمارهای نگران کننده، نرخ بيکاری در کشــور 
است زیرا شــرایط آموزشــی و اقتصادی به گونه ای 
نيســت که نيروی متخصص در جای خود قرار گيرد. 
بر اســاس آمارهای ارایه شــده در این صنعت حدود 
۸۹ درصد از مدیران فعال در این صنایع اعالم کرده اند 
که برای یافتن نيروهای متخصص متن باز با مشــکل 
روبرو هســتند و در نتيجه، از این بابت نگران توسعه 
کسب وکار خود هســتند. هم چنين تحقيقات نشان 
داده اند که ۶۰ درصد شــرکت ها به دنبال استخدام 
نيروهای دائمی با تخصص برنامه نویســی هستند. در 
این ميان شــغل هایی که بيش از سایر موارد موردنياز 
هستند شامل توســعه دهنده )7۳ درصد(، مهندس 
فرایند توسعه )۶۰ درصد( و مدیر سيستم )۵۳ درصد( 

هستند. از آنجایيکه نيروی نيروهای متخصص حکم 
پاشنه آشيل شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات 
را دارند باید ارتباط بين صنعت و دانشگاه افزایش پيدا 
کند تا نيروهای دانشــگاهی و دانشجویانی که در این 
رشته ها فارغ التحصيل می شــوند نياز بازار آی تی را 
بشناســند و همزمان با آموختن تئــوری در بازار کار 

تجربه اندوزی کنند. 
البته این مشکل در تمام دنيا وجود دارد و آمارهایجهانی 
نشان می دهد شرکت ها و کسب و کارهای آی تی در 
کل جهان با این معضل روبرو هســتند. بررسی های 
مؤسســه OutSystems که بر مبنــای گفتگو با 
۳۳۰۰ مدیر برجســته حوزه فناوری اطالعات انجام 
شده، نشان می دهد عدم توسعه مهارت های کاری در 

برخی حوزه های فناوری اطالعات در حال ایجاد یک 
بحران اســت و برای برخی مشاغل مهم در حوزه های 
هوش مصنوعی و امنيت ســایبری نيروهای صاحب 
صالحيت کافی وجــود ندارد. در ميان مشــاغلی که 
مدیران آی تی به استخدام افرادی برای رفع نيازهای 
خود در آن حوزه ها نياز دارند ولی افراد مســتعد را به 
سختی می یابند، پست های مرتبط با هوش مصنوعی و 
طراحی رایانه های خودآموز در صدر هستند. 7۲ درصد 
از مدیران آی تی گفته اند در این زمينه با مشکل جدی 
مواجه هســتند. این رقم در مورد متخصصان امنيت 
سایبری به ۶۴ درصد می رســد. همچنين ۵۶ درصد 
مدیران آی تی گفته اند یافتن متخصص مناســب در 

حوزه اینترنت اشيا کار دشواری است.

چالش شركت ها در حوزه  فناوری اطالعات جذب نيروی متخصص است

بحران نیروی متخصص در صنعت آی تی

استفاده از نیروی متخصص خارجی در کسب و کار داخلی 
بهناز آریا، عضو انجمن زنان کارآفرین

عرضه و تقاضا در بازار آی تی برابر نيست و این مسئله به تدریج به یک معضل تبدیل می شود. فارغ التحصيالن دانشگاه ها در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات برای کاریابی با مشکالت زیادی روبه رو می شوند که نداشتن مهارت و تجربه بزرگ 
ترین چالش آنهاست. در کسب و کارهای صنعت آی تی به دليل نبود  مهارت و تخصص در نيروی کار داخلی از نيروی های خارجی برای پيشبرد اهداف خود استفاده می کنند و ارز برای پرداخت حقوق آنها استفاده می شود. از طرفی دیگر 
مدیران بعضی شرکت ها از افرادی که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند و تجربه ی زیادی ندارند توقع کارهای بزرگ دارند در حالی که باید به این افراد اعتماد کرده و اجازه داده شود در بستر صنعت آی تی رشد کنند. باید راهکاری ایجاد 
شود تا شغل ها و حرفه های صنعت آی سی تی با افراد متخصص و ماهر پر شود که برای تحقق این امر باید در وهله اول از پتانسيل های موجود در دانشگاه ها به بهترین شکل استفاده کنيم. امروز متاسفانه نبود استادان حرفه ای، متخصص و 

باتجربه از جمله ضعف های آموزشی در این رشته محسوب می شود.
اما از آنجایی که در حوزه آی تی سرعت رشد علمی بسيار باالست دانشگاه ها کمتر می توانند همگام با آن حرکت کنند که برای هدایت دانشگاه ها نيز باید برنامه هایی طراحی و اجرایی کرد. تمام این عوامل موجب کوچک شدن صنعت آی تی 
خواهند شد که برای جلوگيری از آن برنامه هایی الزم االجراست. بنابراین متولی اصلی که دولت است و بخش خصوصی باید در کنار هم قوانينی تدوین کنند که به نفع بخش خصوصی باشد چون بخش خصوصی بستر پيشرفت کشور است و 

صنعت آی تی با کوچک شدن رو به ورشکستگی خواهد رفت که این برای اقتصاد کشور مفيد نيست.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رگوالتوری اعالم كرد

قطع ۵۰ هزار سیم کارت به دلیل مزاحمت پیامکی در کمتر از یک ماه 

مشاور وزیر ارشاد:

جلوی نابه سامانی و قاچاق کاغذ گرفته  شد

ممنوعيت واردات، بر گرانی برنج خارجی دامن زد

ترخیص ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر

رئيس قوه قضائيه:

 نارضایتی برخی افراد از مبارزه با فساد اهمیتی ندارد
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شــرکت منظومه نــگاران یکی از شــرکت های 
دانش بنیان و فعال در حوزه توسعه و نوآوری نرم 
افزارهای پایه کسب و کار الکترونیک می باشد  که 
در بیست و دومین سال پیدایش خود  رونمایی از 

محصول بومی BasisCore  را پیش رو دارد . 
رونمایی و عرضه عمومی زبان بیســیس کور در 
11 دیماه امســال خبری چالــش برانگیز برای 
همه متخصصین و اســاتید حوزه برنامه نویسی 
تحت شــبکه می باشــد , اینکه چــرا باید یک 
شــرکت نســبتا کوچک ,  بدون طرحی تصویب 
شــده و بدون  دریافــت تســهیالت و اعتبار به 
چنین ریسکی دســت بزند و یا اینکه اصوال این 
محصول تا چه حد نیاز بــازار را مرتفع می نماید 
یا با استانداردهای یک زبان مطابقت دارد , عمده 
سواالتی بود که حمید رضا اعتدال مهر مدیرعامل 
 شــرکت منظومه نگاران در این گــزارش به آنها 

پاسخ داد . 
در ابتدا مایلم به این نکته اشــاره کنم که تعریف 
ما از زبان "بومی" ابزاری اســت که تمام اجزای 
آن ) طراحی , ساختار , تست , ... ( در کشور تولید 
شده است . برخی این توقع  را مطرح کرده بودند 
" که یک زبان بومی می بایست لزوما از حروف یا 
ساختار فارسی تبعیت کند " که بینش هرگز برای 
ما محمل علمی ندارد . بــه عبارتی دیگر با افتخار 
بجای کلمه "ساخت ایران" که برای محصوالت 
بکار می رود از کلمه بومی با همان بار معنا استفاده 
کردیم . نکته قابل ذکر دیگر اینکه در ابتدای کار 
در پی این بودیم که راهکاری برای مســئله خود 
بیابیم . بســیاری از ابزارهایی که در حال حاضر 
برای توسعه وب سایتها بکار می روند سرنوشتی 
مشابه دارند به این شــکل که ابتدا شرکتی برای 

بهینه ســازی فرایندهای خود با روشی خالقانه 
ابزاری را توســعه می دهد و پس از مدتی متوجه 
می شــود که این روش می تواند برای بســیاری 
افراد دیگر نیز کاربردی باشد . و در نتیجه شروع به 
انتشار آن می نماید . ضمن اینکه منظومه نگاران 
را موظف به پاسخگویی به همه سواالت و ابهامات 
اساتید و متخصصین زیست بوم فضای مجازی در 
کشور میدانیم . باید بپذیریم که همه افراد حقیقی 
و حقوقی می توانند ایده های خــود را با تالش و 
امید به بازار ارائه کنند و در نهایت این نیاز جامعه 
و تداوم در پاسخگویی صحیح است که مشخص 
می کند یک محصول و ایده شکســت می خورد 
و یا موفق می شــود . زبان BasisCore ابزاری 
بسیار ساده برای آموختن است تعداد دستورات 
بســیار کم برای برآورده نمودن نیازهای کلی و 
همگانی مزیتی اســت که برای گستره بزرگی از 
سنین و سطح دانش امکان ساختن صفحات وب 
را بوجود می اورد . این محصول برای پروژه های 
پیچده تر کامال منعطف است وبه قولی همراه زبان 
آموز رشــد می کند و توانمند می شــود . تجربه 

ما در آموزش بســیاری از کارآمــوزان در مدت 
 14 روز این قــوت قلب را برای مــا بوجود آورده 
اســت . بیشــترین ارزش افزوده بیســیس کور 
بــرای مجموعــه هایی اســت  کــه از اطالعات 
زیاد و قواعــد پیچیده پایگاه های داده اســتفاده 
مــی کننــد . وب ســرور و کمپایلر ایــن زبان 
بطور مســتقیم از  پایگاههای  داده دســتورات 
را اجرا می کنند و این بســیاری از ســرباره های 
 برنامــه نویســی و مدیریت و امنیــت را کاهش

 می دهد . 
اغلب ســرویس دهندگان میزبانی وب در کشور 
امکان CDN را در اختیار مشــترکان خود قرار 
می دهند اما متاسفانه عدم یکپارچگی در ارائه این 
خدمت باعث صرف زمــان , دوباره کاری و هزینه 
بسیاری برای صاحبان کســب و کار گردیده  در 
صورتی که  اســتفاده از CDN  بطور پیشفرض 
از امکانات وب هاســتینگ بیسیس کورمی باشد 
و اســتفاده از این زبان در توســعه وب سایت ها 
راه حلی برای این مشــکل می باشــد . انبار داده 
این زبان محصولی اســت که تحــت عنوان دیتا 

ورهــاوس در اختیار عالقه مندان قــرار میگیرد 
. نگهــداری اطالعات و ارائه آن بــه  تمام مصرف 
کنندگان داده با روش های نویــن  ابتکاری قابل 
توجه می باشــد  . روش کار به اینصورت است که 
فرض کنید یک شــرکت بزرگ در زمینه  تولید 
ابزار دقیق محصوالت خود را بــا تمام امکانات و 
مشــخصات در انبار داده بیســیس کور ثبت می 
نماید, کســانی که بخواهند ایــن اطالعات را در 
اپلیکیشــن و یا وب  خود اســتفاده نمایند می 
توانند به سادگی توســط انواع وب سرویس این 
 اطالعات را بصورت بــر خط در اختیار داشــته

 باشند  .
ریفرنــس وب معنایــی محصــول دیگــری از 
شــرکت منظومه نگاران می باشــد که طبیعتاً 
در کنــار دو محصول دیگــر یعنی انبــارداده و 
زبان برنامه نویســی یک مجموعه کامل را برای 
کســب و کارهای اینترنتــی فراهم مــی نماید 
که از لحاظ قیمت و ســهولت کاربــری ونهایتا  
شرکت توســعه دهنده به عنوان گارانتی کننده 
 محصولی جوان و آماده رقابــت را به بازار معرفی

 می نماید  . 
 ســخن آخر اینکــه مقایســهBasisCore  با 
 تمــام ابزارهــای موجــود یــک روش علمــی  
تصمیم گیــری  بــرای همه اهل فن می باشــد 
امیدواریم اســناد و اطالعاتی که در روز رونمایی 
در اختیار عالقــه مندان قرار داده خواهد شــد , 
فضایی  کامال شــفاف برای مقایسه علمی فراهم 
آورد ونهایتا انتشار گزارش مقایسه و بنچ مارک در 
فضای دانشگاهی و تخصصی کشور باعث معرفی 
 دستاوردها شــناخت و رفع ایرادات و سربلندی

 تیم منظومه نگاران گردد . 

رونمایی رسمی از زبان بیسیس کور
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زندگي كلكسيوني از تجربه هاست، وظيفه شما اين است كه كيفيت و كميت اين تجربه ها را افزايش دهيد.جي
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 آغاز صادرات محصوالت دانش بنيان ســلول هاي 
بنيادي از سال جاري

دبیر ستاد توســعه علوم و فناوري هاي ســلول هاي بنیادي معاونت علمي و فناوري 
ریاســت جمهوري از آغاز صادرات دانش بنیان این حوزه از ســال جاري خبر داد و 
گفت: هدف گذاري ما براي صادرات سلول هاي بنیادي، کشورهاي با تعداد جمعیت 
باالست. به گزارش ایسنا، امیرعلي حمیدیه با اشاره به راه اندازي بیش از 1۸ مرکز پیوند 
سلول هاي بنیادي خون سازدر کشور، افزود: عالوه بر آن بیش از ۳۰ مرکز پذیره نویسي 
اهداکنندگان سلول هاي بنیادي خون ساز در ایران راه اندازي شده است. وي راه اندازي 
شبکه ملي اهداکنندگان سلول هاي بنیادي در وزارت بهداشت را کاري ارزشمند دانست 
و یادآور شد: راه اندازي مراکز جامع سلول هاي بنیادي و پزشکي بازساختي کشور در دو 
استان آغاز شده و درصدد هستیم که این تعداد مراکز را به ۷ تا ۸ استان تسري دهیم. 
حمیدیه با اشاره به توسعه فعالیت هاي شرکت هاي دانش بنیان در حوزه سلول هاي 
بنیادي، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 14۰ شرکت در این حوزه فعال هستند 
که بیش از 1۰۰ شرکت دانش بنیاني آنها احراز شده است. دبیر ستاد سلول هاي بنیادي 
با اشاره به صادرات فرآورده هاي سلول هاي بنیادي گفت: اگرچه صادرات سلول هاي 
بنیادي در یکي دو سال اخیر به صورت بسیار محدود انجام مي شده است، اما صادرات 
این حوزه از سال جاري جهش چشمگیري داشته است. این محصوالت از »تجهیزات« 
مختلف حوزه سلول هاي بنیادي تا »تولید سلول« را شامل مي شوند. وي با بیان اینکه 
صادرات شرکت هاي دانش بنیان در حوزه سلول هاي بنیادي از امسال آغاز شده است، 
ادامه داد: در حالي شرکت هاي دانش بنیان از سال جاري صادرات محصوالت خود را 
به کشورهاي مختلف آغاز کرده اند که چند سال پیش، دغدغه ما تاسیس شرکت هاي 
فناور در این حوزه بود و ما امسال شاهد صادرات محصوالت شرکت هاي دانش بنیان 
هستیم که افتخاري بزرگ براي کشور به شمار مي رود. حمیدیه، رویکرد ستاد توسعه 
سلول هاي بنیادي در حوزه صادرات سلول هاي بنیادي را در اولویت قرار دادن کشورهاي 
پرجمعیت و به ویژه کشورهاي اسالمي ذکر کرد و یادآور شد: موفقیت در صادرات و 
فروش محصوالت »هاي تک« به تعداد جمعیت کشورها بستگي دارد و در این زمینه 
بهتر است نگاه مان به جاي کشورهاي کم جمعیت، به سمت کشورهایي مانند اندونزي، 

بنگالدش و پاکستان باشد. 

وزیر علوم و فنــون چین در دیــدار با معاون علمــي و فناوري 
رئیس جمهوري: 

چين روابط فناورانه با ايران را تقويت مي كند
وانگ جي گانگ، وزیر علوم چین گفت: در قالب طرح یک کمربند- یک جاده تمام توان 
خود را براي تقویت همکاري هاي علمي و دانشگاهي میان دو کشور به کار خواهیم گرفت. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رســاني معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، 
»وانگ جي گانگ« وزیر علوم و فنون جمهوري خلق چین در پکن روز پنج شنبه در دیدار 
با معاون علمي و فناوري رئیس جمهوري کشورمان، با اشاره به بازدید قبلي معاون علمي 
رئیس جمهوري از چین، درباره توسعه همکاري هاي علمي و فناورانه دو کشور گفت و 
ادامه داد: در این سفر همکاري هاي قبلي تقویت و افزایش خواهد یافت و تفاهمنامه اي 
نیز امضا خواهد شد که نشان دهنده افزایش سطح همکاري ها میان دو کشور است. »وانگ 
جي گانگ« ادامه داد: ما مي توانیم مدل همکاري هاي دو کشور را آنچنان توسعه دهیم که 

الگویي براي همکاري با سایر کشورها در حوزه علم و فناوري باشد.  

ایران آماده توسعه تعامل ها با محوریت شرکت هاي دانش بنیان 
است

سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئیس جمهوري اسالمي ایران با اشاره به تحصیل 
پنج میلیون دانشجو و 2۰۰ هزار دکترا در ایران گفت: اقتصاد نو آور و دانش بنیان در 
دستور کار دولت جمهوري اسالمي ایران قرار گرفته است. ستاري با بیان اینکه ایران 
سومین تولید کننده گاز دنیاست و بزرگ ترین ذخیره نفت و گاز جهان را دارد افزود: 
اقتصاد ایران در حال تاثیر از جوانان عالقه مند به استارت آپ هاســت. معاون علمي و 
فناوري رئیس جمهوري از چین به عنوان قدرت نخست دنیا یاد کرد و گفت: رشد علمي 
چین به گونه اي است که تا چند سال دیگر آمریکا را پشت سر مي گذارد. رئیس بنیاد ملي 
نخبگان همچنین بیان کرد: وظیفه دولت ها ایجاد پل هاي ارتباطي میان شرکت هاي 
دانش بنیان، دانشگاه ها و مراکز علمي و آموزشي است. درباره پارک هاي فناوري هم 

مانند گذشته آماده همکاري هستیم.  

توافقنامه همكاري میان چین و ایران امضا شد
در پایان ایــن همایش یــک توافقنامه همکاري میــان معاونت علمــي و فناوري 
ریاست جمهوري اسالمي ایران و وزارت علوم و فناوري چین به امضا رسید.  هیات علمي، 
فناوري و دانش بنیان به ریاست سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئیس جمهوري 
به چین سفر کرده است. مدیران ۷۰ شرکت دانش بنیان، فناور و خالق او را در این سفر 
همراهي مي کنند. کمک به توسعه صادرات شرکت هاي دانش بنیان، فناور و خالق ایران 
به چین و ایجاد زمینه تبادل فناوري در سطح بنگاه هاي دو طرف از اهداف این سفر است. 
در این معاون علمي و فناوري رئیس جمهوري روز گذشته در مراسم افتتاح »نمایشگاه 
فناوري هاي پیشرفته چین« ســخنراني کرد و از ظرفیت هاي علمي و فناورانه ایران 
سخن گفت و به توانمندي شرکت هاي دانش بنیان و استارتاپ ها در حرکت به سوي 
اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد. ستاري همچنین از این نمایشگاه بازدید کرد. پاویون 
جمهوري اسالمي ایران نیز براي پنجمین سال متوالي در این نمایشگاه برپاست و 1۰ 
شرکت دانش بنیان محصوالت خود را در آن به نمایش گذاشته اند. همچنین شرکت در 
نشست تجاري و فناوري در شهر »شنژن«، دیگر برنامه این سفر بود. که با حضور معاون 
علمي و فناوري رئیس جمهوري ۷ تفاهمنامه همکاري میان شرکت هاي دانش بنیان 

و طرفین چیني منعقد شد. 

حضور استارت آپ ها در حوزه اجتماعي مثبت است
رئیس مرکز توسعه فناوري هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري 
حضور اســتارت آپ ها در حوزه اجتماعي را قدمي مثبت توصیف کرد و گفت: دولت 
از ورود اســتارت آپ ها در حوزه آسیب اجتماعي و ایجاد کسب وکار حمایت مي کند. 
اسماعیل قادري فر روز پنج شنبه در نخستین رویداد استارت آپ اجتماعي کشور به 
میزباني مازندران گفت: بهره برداري از آسیب هاي اجتماعي در مسیر درست و ایجاد 
کسب وکار در این زمینه و همچنین کنترل و مدیریت آن قدم مثبتي است که در کشور 
در حال اتفاق است. وي ادامه داد: ظرفیت هاي استارت آپي براي حوزهاي اجتماعي و 
کارآفریني بسیار باالست و نیازمند ارائه ایده هاي جدید هم براي کاهش آسیب اجتماعي 
و هم ایجاد اشتغال است. رئیس مرکز توســعه فناوري هاي راهبردي اظهار داشت: 
دانشگاه ها بهترین محیط براي خروج ایده هاي استارت آپي در حوزه اجتماعي است و 
این ظرفیت در همه دانشگاه ها وجود دارد که نیاز به هدایت و تشویق دارد. قادري فر با 
اشاره به اینکه اقتصاد امروز به سمت کسب وکارهاي استارت آپي در حال حرکت است، 
افزود: با توجه به گسترش و تهدید روزافزون آسیب هاي اجتماعي ورود استارت آپ ها به 
مسائل اجتماعي بسیار اهمیت دارد. وي به حمایت همه جانبه دولت از ایده هاي جدید 
در حوزه آسیب هاي اجتماعي اشاره کرد و گفت: اما ایده ها باید پخته و با نیاز اقتصادي 
و اجتماعي مردم سازگار باشد تا بتواند به عنوان یک محصول معرفي شود. نخستین 
رویداد استارت آاپي در حوزه کاهش آسیب هاي اجتماعي کشور با حضور بیش از ۳۹ 
تیم در مرکز اســتان مازندران آغاز به کار کرد که از این تعداد سه اثر پس از داوري در 
چند بخش به عنوان ایده برتر به پارک علم و فناوري یا نهاد هاي مرتبط براي حمایت 

معرفي مي شوند. 
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سال هاســت  هرچند 
شــعار می دهیــم که 
اقتصــاد کشــور باید 
مبتنی بر دانش باشد و 
ما در اقتصاد دانش بنیان 
صنعت مي خواهیم و نــه کارخانه؛ اما همچنان 
در پشت پرده دولت اســت و تصدی گری او. 
صنعت یعني جایي که ما طراحي و ماشین سازي 
مي کنیم. اگر این صنعت نباشــد و ما بخواهیم 
کارخانه داري کنیم، دیگر احتیاجي به دانشگاه 
و تربیت 4.5 میلیون دانشجو نداریم. اینجاست 
که بحث شرکت هاي دانش بنیان پیش مي آید. 
شــرکت هاي دانش بنیان عماًل همان صنعت 
است که مي تواند با دانشــگاه کار کند. در این 
سال ها همیشه دعوا بر سر این مساله بوده که 
چرا دانشگاه و صنعت با هم کار نمي کنند؟ زیرا 

تعاریف این دو با یكدیگر متفاوت بوده است. این 
کارخانه داري است و نه صنعت، آن دانشگاه هم 
عماًل یك مفهومي بوده که از خارج از وارد شده، 
با درس هایي که مربوط این کشــور نبوده و به 
جامعه دیگري ربط داشته است. مشخص است 
که خروجي هاي آن هم براي جامعه دیگري مفید 
اســت. در اقتصاد دانش بنیان که محصوالتش 
از پژوهش ها به وجود مي آید، بخش خصوصي 
باید سرمایه گذاري کند و نه دولت. دولت اگر در 
پژوهش سرمایه گذاري کند، ممكن است خیلي 
خروجي هایي داشته باشد، ولي محصول بیرون 
نمي آید. محصول حاصل سرمایه گذاري بخش 

خصوصي است. 
در این میــان محیط کســب وکار باید بتواند 
دانش بنیان ها و اســتارت آپ ها را که تازه جان 
می گیرند کمك کند تا شكوفا شوند و نه تنها در 
داخل که در بیرون از مرزهای کشور بازارسازی 
کنند. متاسفانه ما هم مانند دیگر اقتصادهاي 
نفتي یك محیط کسب وکار بسیار بوروکراتیك 

با دولت  چاق داریم. چاق از این جهت که تعداد 
نفرات بسیار زیاد است و قوانین دست وپاگیر 
و قوانین متناقض زیاد اســت. همه این ها هم 
باعث مي شــود که محیط کسب وکار محیطي 
نباشــد که یك جوان بتوانــد در آن کار کند. 
انواع و اقســام مجوزها و تشكیالت هست و 
این ها همــه زاییده یك اقتصاد نفتي اســت. 
محیط کسب وکار یكي از پایه هاي اصلي است 

که توسعه دانش بنیان را تسهیل مي کند و این 
همان اکوسیستمي مي شــود که هرکدام کلي 
بازیگر و سیستم در خودشان دارند.  بنابراین راه 
چاره از دل اقتصاد دانش بنیان به دست می آید. 
اما موانع این کار چیست؟ چگونه می توان راه را 
برای این شرکت ها هموار کرد؟ »کسب وکار« در 
گفتگو با یك کارشناس به دنبال پاسخگویی به 

این سوال هاست. 

قوانين دولتی مخل فعاليت كسب وكارهای نوپاست

بن بست تجاری سازی محصوالت دانش بنيان
مینا حسینی
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سه  مانع  شكوفایی  کسب و کارهای نوپا
امید هاشمي، مدیر واحد کسب وکارهای نوین و کارآفرینی اتاق تهران

سهم نفت در بودجه دولت تقریبا باالی 5۰ -6۰ درصد است و رقم آن نزدیک به 2۰-۳۰ میلیارد دالر معادل 2۰۰ -۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. باید توجه کنیم درآمد دانش بنیان ها ربطی به دولت ندارد. فرض کنید 
درآمدهای ارزی و داخلی شرکت های دانش بنیان باال برود؛ اما این درآمدها ربطی به دولت ندارد. اوال اینکه اگر این شرکت ها آن بخش از درآمد خود را بخواهند مالیات بدهند، آن مقدار به جیب دولت خواهد رفت. این 
در حالی است که نزدیک به ۸۰- ۹۰ درصد این شرکت ها معاف از مالیات هستند. به طور مثال یک شرکت دانش بنیان درآمدی نزدیک به 1۰-2۰ میلیارد تومان و یکی دو میلیون دالر درآمد ارزی دارد. درآمد ارزی 
این شرکت معاف از مالیات است زیرا صادرات محسوب می شود. فرض کنید این شرکت 6 محصول دانش بنیان دارد که ۸۰ درصد درآمد داخلی اش از آن محصوالت است. بنابراین ۸۰ درصد درآمد داخلی اش نیز معاف 
از مالیات است. مابقی درآمدش که سهم اندک و غیردانش بنیان است به دولت می رسد. بنابراین حجم درآمد شرکت های دانش بنیان که می تواند به بودجه و بودجه بدون نفت کمک کند، حدود یک یا 2 درصد است 
چون دولت برای تامین هزینه هایش دو راه بیشتر ندارد؛ مالیات و نفت. وقتی سهم نفت را کم می کنیم؛ پس ســهم مالیات افزایش می یابد. سهم مالیات زمانی که باال می رود دولت آن را از مردم و شرکت ها می گیرد. 
مالیات حقوق و درآمد را افراد حقیقی می دهند و مالیاتی که افراد حقوقی بابت حقوق پرسنل یا فعالیت و درآمدهای شان می دهند. درآمد دانش بنیان ها چون معاف از مالیات است چیزی از آن به دولت نمی رسد؛ یعنی 
دولت باید روی بقیه بنگاه ها فشار بیاورد. بنابراین دولت با کسری بودجه مواجه است و باید مالیات را در بخش های دیگر باال ببرد. در مورد اینکه اقتصاد کشور دانش بنیان شود، باید گفت مردم، دولت و بخش خصوصی 
همه بازیگران اقتصادی هستند. اقتصاد مبتنی بر دانش، فناوری و نوآوری بهتر از اقتصاد مبتنی بر نفت یا کال اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی )منابع محور( است. این منابع می تواند نفت، چوب، معدن و.. باشد و فرقی 
نمی کند. یک مساله در کشور وجود دارد که هیچ کسی متوجه آن نیست: خام فروشی معادن. خیلی از معادن  ما در چند سال اخیر بهره وری نشده بود و در حال حاضر به دلیل باال بودن قیمت ارز، حدود ۷۰-۸۰ معدن 
در همین چند سال اخیر راه اندازی شده اند و سنگ های معدن کماکان صادر می شود. این معادن هم مثل نفت هستند. ما یک چیز خدادادی مثل نفت را پیدا می کنیم. خام آن را می فروشیم و می گوییم تمام نمی شود. 
جدیدا مساله چوب مطرح شده است. چوب های شمال و شمال غرب را می بُرند و می فروشند و به صورت قاچاق از ایران خارج می کنند. اقتصاد مبتنی بر فناوری و نوآوری می تواند جایگزین اقتصاد منبع محور باشد؛ 
اما اینکه این مساله را چگونه راه و جا بیندازیم، سخت است. فرض کنید ما به دنبال یک اقتصاد نوآور هستیم؛ یعنی ما باید یک سری بنگاه  و کسب وکار داشته باشیم که این کسب وکارها نوآور هستند. برای اینکه این 
کسب وکارهای نوآور شکل بگیرند، چند مرحله دارد. اینکه ما دانشی داشته باشیم و حول این دانش افرادی بیایند، تیم تشکیل شود، هسته اولیه شکل بگیرد، یک شرکت نوپای نوآور اتفاق بیفتد و بعد این شرکت رشد 
کرده و بازار پیدا کند و بتواند سهم بازار خوبی کسب کند و به دلیل آن دانش، ارزش افزوده باالیی تولید کند. مثال اگر ما خاک را به عنوان خاک کشاورزی به کشورهای عربی می فروشیم، یک شرکت مبتنی بر فناوری 
می تواند از همین خاک یک چیزی را بیرون بکشد و در مدارها و... تولید کند و این ارزش افزوده بسیار باالیی ایجاد می کند. یک ادعای بزرگ که ما داشته ایم، این است که دانش فنی داریم؛ یعنی ما ایده، نوآوری، فناوری 
و دانش فنی داریم؛ اما نمی توانیم آن را صنعتی و تجاری کنیم. آیا واقعا دانشگاه های ما به عنوان تولیدکننده فناوری و علم، این دانش را دارند که بشود یک محصول تولید و آن را تجاری کرد؟ به نظر می رسد یکی از 
مشکالت ما توهم دانشمند بودن ماست. هرچند وضعیت ما در دانش خیلی خوب است؛ ولی از ادعای ما خیلی کمتر است. مساله بعدی، مساله دوران گذار یک شرکت نوپا به یک شرکت بالغ است. شرکت نوپا شبیه 
قایقی است که روی آب رفته و فضای کسب وکار هم شبیه دریاست. فضای کسب وکار ما مخاطرات زیادی برای شرکت نوپا دارد و باعث می شود آن شرکت نتواند یک تا 5 سال عمری را که مرحله گذار از یک شرکت نوپا 
به شرکت بالغ است، طی کند. حاال بخشی از فضای کسب وکار به فضای کالن کسب وکار برمی گردد مثل مباحث حقوقی، ضعف مسائل قانونی، سخت گیری های مالیاتی، سخت گیری های تامین اجتماعی، دسترسی 
به نیروی کار خبره و... خود شرکت هم در دسترسی به سرمایه جسورانه و سرمایه ای که بخواهد ریسک کند، ندارد. اکثر شرکت ها در این سال های گذار می میرند. پس یکی از مهم ترین چالش های ما این است که ما 
خوب نمی توانیم دریای کسب وکار را برای کسب وکارهای نوپا خوب نگه داریم زیرا این کسب وکارها مانند نوزادی است که تازه متولد شده است. بنابراین نیاز به مراقبت ویژه دارد. گاهی در دولت تصمیمی می گیریم 
که این تصمیم ممکن است بنگاه های بزرگ را اذیت نکند؛ اما باعث بیماری آن بنگاه های کوچک شود. مثال دولت قوانینی در حوزه تامین اجتماعی و مالیات می گذارد. این قوانین شاید به شرکت های بزرگ آسیبی 
نزند؛ اما به این کسب وکارها آسیب می زند؛ یعنی دورانی دارد که ما معموال در حکمرانی اقتصادی کشور حواس ما به این نیســت. ما فرقی بین شرکتی که یک سال است ایجاد شده با شرکتی که 2۰ سال از عمر آن 
می گذرد، نمی گذاریم. مثال شهرداری می گوید شرکت ها حق ندارند در اماکن مسکونی مستقر شوند. شرکتی که سال ها از تاسیس آن می گذرد، می تواند برای خرید ملک تجاری و اداری اقدام کند؛ اما کسب وکارهای 
نوپا نمی توانند؛ یعنی ما بین این شرکت ها تفکیک قائل نیستیم. مثال نظام بانکی می گوید من وام سرمایه در گردش می دهم. در مقابلش وثایق ملکی و مشهود می گیرم مثل کارخانه، زمین و خودرو. شرکت های بزرگ 
وثایق می گذارند و وام می گیرند؛ اما این نوزاد تازه متولدشده که چیزی ندارد. قوانین در اصل به نفع شرکت های بزرگ رانت ایجاد می کند. قوانین این کسب وکارها را در نظر نمی گیرد و دولت هر قانونی که تصویب می کند 
دوباره دارد فاصله این دو را بیشتر و مرحله گذار را عمیق تر و سد ایجاد می کند و با این کار سرعت مرگ این کســب وکارها باال می رود و تعداد بیشتری می میرند. این گونه ارتباط بین شرکت های قدیمی تر و جدیدتر 
ایجاد نمی شود و شرکت های نوآور و جدیدتر نمی توانند بزرگ شوند و بدین ترتیب نابود می شوند. بخشی از این نیروها سرخورده می شوند و مهاجرت می کنند. بخشی در کسوت کارمندی در شرکت ها کار می کنند؛ اما 
شرکت های بزرگ سهم بازار ثابتی از محصول یا خدمتی که ارائه می دهند، دارند. بخشی از نوآوری و فناوری در بازار داخلی جلوی واردات را می گیرد، بهره وری سرمایه را افزایش می دهد و برای ما خیلی خوب است و در 
منابع ما صرفه جویی می شود؛ اما همه قضیه این نیست. اگر اقتصاد ما واقعا می خواهد نوآور و فناور شود، باید در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. بنابراین نکته این است که دولت و نهادهای تصمیم گیر 
و  حاکمیتی هرچند در عمل توجهی به شرکت های نوپا نمی کنند؛ ولی در حرف شعار آن را می دهند و تاکید می کنند که این تعداد شرکت نوپا باید داشته باشیم؛ ولی وقتی اینها از یک مرحله ای گذار می کنند و بزرگ 
می شوند - که اتفاقا در آن مرحله گذار خود دولت مخل است - دولت باید به بنگاه بزرگ کمک کند که جهانی شود؛ اما آن زمان آن را رها می کند؛ در صورتی که این یک اشتباه است. دولت به جای حمایت به این فکر 
می کند که از این بنگاه مالیات بگیرد و تامین اجتماعی آن را جریمه کند. یکی از چالش ها این است که ما این همه شرکت دانش بنیان داریم بزرگ می کنیم، آیا دولت توان جهانی کردن این شرکت ها را دارد و می تواند 
آنها را جهانی کند؟ آن وقت ارز واقعی وارد کشور شود و اقتصاد بتواند رشد کند. این سه چالشی است که در سه دسته است؛ دسته ای قبل از شکل گیری شرکت های نوپا و نوآور، مرحله رشد و بعد از اینکه این شرکت ها 

رشد کردند. بعد از همه اینها باید بدانیم نظام بانک، نظام واردات و صادرات و نظام مصرف کننده مشکل دارد.
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