
موسســه مالیــه بین المللی پیــش بینی کرد 
بدهی های جهان به ۲۵۵ تریلیون دالر برسد.

به گزارش ایسنا به نقل از موسسه " اینترنشنال 
فاینانس" حجم بدهی های جهان کماکان روندی 
افزایشی را دنبال می کند و پیش بینی می شود که 
میزان مجموع بدهی های جهانی تا پایان ســال 
جاری میالدی به ۲۵۵ تریلیون دالر برســد. این 
رقم بدان معناســت که ســرانه بدهی جهانی تا 
پایان سال ۲۰۱۹ به ۳۲ هزار و ۵۰۰ دالر خواهد 
رسید که رکورد جدیدی در این زمینه محسوب 

می شود.
به گفته این موسســه، تنها طی نیمه نخســت 
امسال حدود ۷.۵ تریلیون دالر بدهی به مجموع 

بدهی های جهانی افزوده شده است. بدهی ۲۵۵ 
تریلیون دالری بدان معنــا خواهد بود که جهان 
حدود سه برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهی 
دارد و آمریکا و چین کشورهایی هستند که بیشتر 
 از هر کشــور دیگری در جهان بدهــی دارند به 
گونه ای کــه ۶۰ درصــد کل بدهی های جهان 

مربوط به این دو کشور است.
عالوه بر مجمــوع بدهی ها، میــزان بدهی های 
دولت ها نیــز رو به افزایش بــوده و در حال ثبت 
رکوردهای جدیدی اســت: طبق اعالم موسسه 
مالیه بین المللی، در حال حاضر بدهی های دولتی 
به ۷۰ تریلیون دالر رسیده است. این موسسه با 
هشدار نسبت به روند رو به افزایش بدهی ها در 

سطح جهان گفته است که بدهی دولت ها با ۱.۵ 
درصد بیشترین افزایش را نسبت به سال گذشته 
داشته است و پس از ان بدهی شرکت ها با افزایش 

یک درصدی قرار دارد.
به گفته رویتــرز، یک ارزیابی دیگر انجام شــده 
توسط بانک " مریل لینچ" آمریکا نشان می دهد 
که از زمان ورشکســتگی بانک " لمان برادرز"، 
دولت ها ۳۰ تریلیون دالر، شرکت ها ۲۵ تریلیون 
دالر، خانوارها ۹ تریلیون دالر وبانک ها ۲ تریلیون 

دالر استقراض کرده اند.
میزان اوراق قرضه جهانی نیز از ۸۷ تریلیون دالر 
در ســال ۲۰۰۹ به ۱۱۵ تریلیون دالر در ســال 

۲۰۱۹ افزایش پیدا کرده است.

اقتصاد آلمان در سه ماهه سوم ســال تنها ۰.۱ 
درصد رشد کرد.

به گزارش سی ان بی سی، مرکز آمار آلمان اعالم 
کردکه بزرگ ترین اقتصاد اروپا در سه ماهه سوم 
سال ۰.۱ درصد رشد کرده است که هر چند رشد 
بسیار ضعیفی محسوب می شود اما با توجه به این که 
برخی کارشناســان انتظار ثبت یک رشد منفی را 
داشتند می تواند تا حدی از نگرانی ها در خصوص 
وقوع رکود در اقتصاد این کشور بکاهد. هم چنین 
رشد اقتصادی این کشور در دوازده ماه منتهی به 
سپتامبر ۰.۵ درصد اندازه گیری شده است که ۰.۲ 

درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده قبلی است.
کالوس فیشتسن- کارشناس اقتصادی منطقه 

یورو در موسسه " پانتئون مکرو اکونومیکس"- 
گفت: هر چند که آلمان از مهلکه رکود گریخت اما 
این سطح رشد برای اقتصادی نظیر آلمان قطعا 

یک رشد بسیار ضعیف محسوب می شود.
در عین حال پتر آلتمایر- وزیر اقتصاد آلمان- در 
واکنش به این رشد گفته است که آمارها نشان می 
دهد خطر رکود از سر اقتصاد رفع شده است اما 
روند توسعه اقتصادی هنوز در سطح شکننده ای 
قرار دارد. به گفته برخی کارشناسان، خطر وقوع 
رکود در اقتصاد آلمان کماکان جدی است. دنیال 
شوارتسر- مدیر شــورای روابط خارجی آلمان- 
گفت: تفاوت خیلــی کمی بین یک رشــد ۰.۱ 
درصدی و یک رشــد منفی ۰.۱ درصدی وجود 

دارد. واقعیت این است که رشد اقتصادی آلمان 
آن طور که باید، تقویت نشده است و سوال اصلی 
این جا است که با توجه به تداوم روند مناقشات 
تجاری، منبع بعدی رشد کجا خواهد بود؟ نیاز به 
اصالحات ساختاری در اقتصاد آلمان کامال جدی 
است و باید ســرمایه گذاری های بیشتری روی 

زیرساخت ها و صنایع نوآور انجام شود.
 از سوی دیگر مشــکالت پیش آمده در بازار کار 
آلمان نیز به مشــکالت اقتصاد این کشورافزوده 
شــده اســت تا جایی که پیش بینی می شود تا 
پایان سال ۳۸۰ هزار شــغل ایجاد شود که برای 
نگه داشتن نرخ بیکاری در سطح فعلی به زحمت 

کافی خواهد بود.

کیفیت هوای پایتخت پس از بارش برف و پس از ۱۰ 
روز هوای ناسالم، با قرار گرفتن بر روی شاخص لحظه 

ای ۴۴ در شرایط پاک قرار گرفت.
 Air Quality Index =( شــاخص کیفیت هوا«
AQI( معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان 
ارتباط آن با سطوح سالمتی افراد است که به ترتیب از 
صفر تا ۵۰ در شرایط پاک )سبز(، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط 
سالم )زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سالمت(، ۱۰۱ تا 

۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس )نارنجی(، 
۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه )قرمز(، ۲۰۱ 
تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم )بنفش( و ۳۰۱ تا ۵۰۰ 

در شرایط خطرناک )ارغوانی( تعیین شده است«.
به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، متوسط 
میزان غلظت آالینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ 
میکرون هم اکنون و به طور لحظه ای بر روی عدد ۴۴ 
قرار دارد؛  این عدد در ساعت مشابه روز گذشته ۱۳۴ 

بوده اســت. در همین مدت، شاخص غلظت آالینده 
ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از عدد ۷۹ به ۵۱ 
و منواکسید کربن از عدد ۲۹به ۱۶ کاهش داشته است.

ایستگاه های پارک شکوفه )منطقه ۱۴(، فرمانداری 
شــهرری )منطقه ۲۰(، و پارک قائم )منطقه ۱۸( به 
ترتیب با شاخص های ۸۶،  ۸۰ و ۷۹ بیشترین میزان 
آالیندگی را در ســطح مناطق تهران طی ۲۴ ساعت 

گذشته داشته اند.

بانک مرکزی چین ۲۰۰ میلیــارد یوآن نقدینگی به 
بازار تزریق کرد.

بانک مرکزی چین در روز جمعــه از طریق وام های 
میان مدت خود به بانک های تجاری، ۲۰۰ میلیارد یوآن 

)معادل ۲۸.۶۰ میلیارد دالر( پول به بازار تزریق کرد.
به گزارش رویترز، بانک مرکزی چین در روز جمعه از 
طریق وام های میان مدت خود به بانک های تجاری، 
۲۰۰ میلیارد یوآن )معادل ۲۸.۶۰ میلیارد دالر( پول 

به بازار تزریق کرد. این دومین بار در ماه جاری است 
که بانک مرکزی چین دست به چنین اقدامی می زند.

اقدام بانک مرکزی برای اضافــه کردن وام های میان 
مدت، بازارهای مالی چین را غافلگیر کرد چرا که این 
بانک در هفته گذشته هم از طریق همین ابزار، به بازار 

نقدینگی تزریق کرده بود.
چند تاجر گفتند که این تزریق پول شاید پاسخی به 
محدود شــدن نقدینگی در بازار میان بانکی از اواخر 

روز پنج شنبه بوده است که باعث باال رفتن موقت نرخ 
بهره شده بود.

نیهون، اقتصاددانی در صندوق قرض الحســنه وابااو 
در شــانگهای، گفت: تزریق پــول از طریق وام های 
میان مدت بانکی بــرای جبران کمبــود نقدینگی 
در بازار بوده اســت تا پس از داده هــای ناامیدکننده  
 وام دهــی در مــاه اکتبــر، از رشــد اقتصــادی 

پشتیبانی شود.

بانک مرکزی در مواجهه با گســترش شدید فیشینگ که منجر به 
 خالی کردن حساب های بانکی مردم شده است، راهکار رمزهای دوم 
یکبار مصرف را کلید زد؛ به گفته معاون فناوری اطالعات و شــبکه 
ارتباطات بانک ملی، با اســتفاده از رمزهای پویا، میزان سرقت های 
اینترنتی کاهش چشمگیری خواهد یافت. میزان سرقت اینترنتی 
حساب های بانکی )فیشینگ( در سال های اخیر رشد زیادی کرده 
و این در حالی است که به دلیل ماهیت این نوع تخلفات، شناسایی 
عامالن سخت و پیچیده بوده و همچنین بازگرداندن پول سرقت شده 
به قربانیان نیز تقریبا محال و ناممکن است. به گزارش ایرنا، فیشینگ 
به تالش برای به دست آوردن اطالعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، 
اطالعات حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب سایت، پیامک و 
آدرس ایمیل گفته می شود. افراد سودجو پس از دریافت این اطالعات 

به راحتی می توانند حساب های بانکی افراد را خالی کنند.
برای مقابله با این موضوع بانک مرکزی اقدام به اجباری کردن رمزهای 
دوم یکبار مصرف یا پویا کرده  است که عبدالناصر همتی رئیس کل 
این بانک در این باره می گوید: با استفاده از رمز یکبار مصرف از ابتدای 

دی ماه، میزان فیشینگ تا ۹۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
بر این اساس، رمز دوم یکبار مصرف قرار است از ابتدای دی ماه برای 
تمامی تراکنش های غیرکارتی اجباری شود که دریافت این رمزها از 

طریق پیامک و اپلیکیشن تلفن همراه امکان پذیر است.
این اقدام با تاکید پلیس فتا در راستای افزایش امنیت تراکنش های 
بانکی و کاهش کالهبرداری های آنالین از جمله فیشینگ اجرایی 

شده و رمزهای دوم ایستا )ثابت( از ابتدای دی ماه غیر فعال می شوند.
»مسعود خاتونی« معاون فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات بانک 
ملی، روز جمعه  با تشریح اقدامات انجام شــده برای ارائه رمز دوم 
یکبار مصرف، گفت: سامانه دریافت رمز دوم یکبار مصرف از طریق 
اپلیکیشن از اسفند ۹۶ در بانک ملی اجرایی شده و از چندی پیش 
دریافت این رمز از طریق سامانه ussd آغاز شده است. وی با اشاره 
به سازوکار ارایه رمزهای پویا، اظهار داشت: تولید و ارسال این رمزها 
از طریق الگوریتم ها و رمزنگاشت هایی انجام می شود که امنیت آنها 

را باال می برد.

سهل انگاری مشتریان، عامل اصلی فیشینگ
عضو هیات مدیره بانک ملی گفت: امنیت شبکه فناوری اطالعات 
بانک های کشور از جمله بانک ملی باالست و علت اصلی فیشینگ به 

سهل انگاری کاربران مربوط می شود.
خاتونی افزود: افراد برای تراکنش با کارت بانکی، چهار فاکتور )شامل 
شماره کارت، تاریخ روی کارت، رمز درج شده روی کارت و رمز دوم( 
را در اختیار دارند که باید از آنها محافظت کنند؛ اما گاهی با کم توجهی 
در حفظ این اطالعات، زمینه ســرقت حســاب های بانکی خود را 
فراهم می کنند. خاتونی با اشاره به عدم شناخت مردم با فرصت ها 
و مخاطرات بانکداری الکترونیک، گفت: جرم ها به دلیل عدم آگاهی 
و نبود اطالعات کافی مشتریان در استفاده از خدمات بانکی به ویژه 
ســرویس های الکترونیکی رخ  می دهد. وی تاکید کرد: استفاده از 

خدمات رمزهای پویا می تواند تا حــد زیادی از مخاطرات بانکداری 
الکترونیک کاسته و تالش  سارقان را به شکست بکشاند.

پیشنهاد ارائه متمرکز رمزهای پویا توسط بانک ها
معاون فناوری اطالعات و شــبکه ارتباطات بانک ملی درباره اصرار 
بانک ها برای نصب جداگانه اپلیکیشن مخصوص خود توسط مشتریان 
بانک ها، گفت: تالش هایی را برای همراه کردن بانک ها جهت استفاده 
از زیرساخت های مشــترک ارائه رمز دوم یکبار مصرف انجام داده و 

پیشنهادهایی را ارایه کرده ایم، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
عضو هیات مدیره بانک ملی ادامه داد: امیدواریم در مذاکره با سایر 
بانک ها به فضای مشــترکی برای ارایه مشترک این خدمات دست 
پیدا کنیم. وی خاطرنشان کرد: باید سهم هر بانک در این سامانه های 

مشترک لحاظ شود تا کسب و کار آنها لطمه نخورد.

رمز دوم یک بار مصرف رایگان است
معاون فناوری اطالعات و شــبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه 
ارسال رمزهای دوم یکبار مصرف رایگان است، گفت: بانک ها می توانند 
برای جذب مشتری این خدمات را به طور رایگان ارایه کنند و پس از 

جذب مشتری، در سایر بخش ها برای خود سودآوری داشته باشند.
خاتونی افزود: در سایر کشورها نیز بانک ها معموال بسته های خدماتی 
مختلفی را در ازای کارمزدی مشخص ارایه می کنند که در آنها برخی 

خدمات به صورت رایگان و برخی با دریافت هزینه است.

پرداخت خسارت قربانیان توسط بانک
 معاون فناوری اطالعات و شــبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه 
هم اکنون ۳۵ میلیون کارت بانکی فعال در اختیار مشتریان بانک ملی 
قرار دارد، افزود: با توجه به اینکه سامانه رمز پویا از اسفند ۹۶ در این 
بانک فعال بوده، شمار قربانیان فیشینگ در بانک ملی به نسبت تعداد 

مشتریان زیاد نیست.
خاتونی اضافه کرد: مواردی که با فیشینگ مواجه می شود نیز ایراد 
اصلی به بی دقتی مشتریان در نگهداری اطالعات مربوط به کارتشان 

باز می گردد.
وی درباره ابــالغ چندی پیش قوه قضاییه مبنــی بر پرداخت پول 
قربانیان فیشینگ توسط بانک ها به علت عدم راه اندازی رمز دوم یکبار 
مصرف گفت: قربانیان ابتدا باید شکایت خود را در محاکم  قضایی ثبت 

کرده و پلیس فتا به آن رسیدگی می کند.
عضو هیات مدیره بانک ملی اضافه کرد: پس از تایید وقوع فیشینگ، 

بانک اقدام به جبران خسارت قربانیان می کند.

علت افزایش حمالت سایبری
معاون فناوری اطالعات و شــبکه ارتباطات بانک ملی درباره علت 
افزایش شمار حمالت فیشینگ و سرقت های اینترنتی در سال ها و 
ماه های اخیر گفت: علت اصلی به گسترش کسب و کارهای اینترنتی 

و فضای مجازی باز می گردد.
عضو هیات مدیره بانک ملی خاطر نشان کرد: در دو سال اخیر، کسب 

و کارها به شدت به سوی فضای مجازی حرکت کرده و فین تک ها و 
استارتاپ های زیادی راه اندازی شده اند که پس از اخذ مجوزهای الزم 
از سوی بانک ها و نهادهای مسوول اقدام به راه اندازی پرداخت های 

آنالین کرده اند.
وی ادامه داد: مشکل اینجاست که سارقان اینترنتی و کالهبرداران 
از این فضا سوءاستفاده کرده و با راه اندازی سایت های مشابه جعلی و 
سایر شیوه های متقلبانه، اقدام به سرقت اطالعات کارت های بانکی 

افراد و خالی کردن حساب های بانکی شان کرده اند.

پیشنهاد محدود شدن شمار استفاده از رمزهای پویا
معاون فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه برای 
افزایش امنیت، باید شمار استفاده از رمزهای پویا و انجام تراکنش های 
مرتبط محدود شود، افزود: پیشنهاد داده ایم که استفاده از رمزهای 
پویا بر اساس نوع شغل، کاربرد و کسب و کار به تعداد مشخصی در 

روز محدود شود.
عضو هیات مدیره بانک ملی خاطر نشان کرد: برخی آینده صنعت 
بانکداری را در رشد ابزارهای پرداخت می دانند، اما واقعیت این است 
که چشــم انداز این صنعت فراتر از این ابزارهای پرداخت بوده و به 

سامانه های هوشمند تعلق دارد.
وی توضیح داد که سامانه های هوشمند، جایگزین انسان شده و با 
تشخیص رفتارها، تعیین می کنند که افراد به چه صورت و به چه مقدار 

و برای چه منظوری پول خود را مصرف کنند.

بزرگ ترین  اقتصاد  اروپا  از  رکود  گریختمیزان بدهی های جهان  در آستانه یک رکورد  جدید

بازارهای مالی  غافلگیر شدندهوای پایتخت پاک  شد

نبرد بانک ها و سارقان اینترنتی در ایستگاه آخر
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استفاده  تبلیغاتی 
از  استارت آپ ها

یک دهه به دنبال 
افزایش سرعت اینترنت

نظارت  بر  بازارها   افزایش  می یابد

تکانه  تورمی گرانی  بنزین
صفحه2

صفحه2

تشدید   رکود   تولید
فشار  مالیاتی   به   بنگاه های   شناسنامه دار   بیشتر  می شود

کسب وکارهای نوپا به کام دولتمردان شیرین آمده 
و برخی ســعی دارند خود را متولی آن بنامند، در 
حالی که مــرور وعده ها و دســتاوردهای دولت در 
این بخش نتایج دیگری را نشان می دهد.در حالی 
نهادهای حاکمیتی پرچم حمایت از استارت آپ ها 
و دانش بنیان ها را باال برده انــد که در عمل قوانین 
ســخت گیرانه ای برای آنها وضع می کنند. چندی 
اســت که تاکید رئیس جمهوری و وزیران استفاده 
از ظرفیت های دانش بنیان ها و استارت آپ هاست. 
درست است که استارت آپ ها با نیروی جوانان کشور 
سرعت زیادی در رشــد و رفع مشکالت روش های 
سنتی و گره های جامعه را دارند، اما این طور نیست که 
یک شرکت استارت آپی یا دانش بنیان بتواند تمامی 

مشکالت حال و آینده...

آمارها نشانگر آن است که از میان شکایت های مختلف 
در حوزه های ارتباطی ایران، بیشــترین شکایت ها 
به حوزه سرعت و کیفیت اینترنت مربوط می شود. 
طی سال های اخیر بیشــترین نارضایتی مردم از 
پایین بودن سرعت اینترنت بوده و با کمی دقت به 
کامنت هایی که برای پست های وزیر ارتباطات در 
اینستاگرام و توئیتر گذاشته می شود متوجه خواهیم 
شد که خواسته ۹۰ درصد از کاربران افزایش سرعت 
و بهبود کیفیت اینترنت اســت. نزدیک به یک دهه 
است که مسئوالن در دولت های مختلف به دنبال 
 ارتقای کیفیت اینترنت بوده اند و تا به امروز گویا این 
تالش ها ادامه دارد. از آنجایی که یکی از مهم ترین 
و اصلی ترین فاکتورهای توســعه آی سی تی ارایه 

اینترنت پرسرعت و...

سرمقاله
تعیین  نرخ  بنزین 
به  بازار سپرده  شود

بنزین نسبت به سایر کاالها 
از افزایــش قیمت جا مانده 
بود. ســال های سال است 
که قیمت کاالهای مختلف 
افزایش پیدا می کند، در حالــی که عدم افزایش 
قیمت بنزین باعث رشد مصرف داخلی آن شده و 
اقتصاد را در شرایط غیر قابل تحملی قرار داده بود، 
فشار این وضعیت ناگزیرا دولت را به سمت افزایش 
قیمت برد. بهترین حالت ایــن بود که دولت نرخ 

بنزین را به بازار...

 علی سعدوندی، کارشناس 
اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه2

يادداشت
چالش  شناسایی 

18 میلیون خانوار  نیازمند

متن کامل  د ر صفحه2
  وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی

تاکسی های اینترنتی 
سهمیه بنزین دریافت می کنند



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر اقتصاد اعالم کرد
روشخصوصیسازیهاتغییرمیکند

وزیر اقتصاد با بیان اینکه رشد اقتصادی غیرنفتی در 
نیمه اول امســال مثبت بوده است، گفت: قرار است 
روش خصوصی سازی های جدید تغییر کند.به گزارش  
مهر، فرهاد دژپسند در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه 
نقطه مطلوب اقتصادی در شرایط تحریم نقاطی است 
که در سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه به 
تصویر کشیده شده است، اظهار داشت: در این برنامه 
رشد اقتصادی حداقل هشت درصد و نرخ بیکاری تک 
رقمی در نظر گرفته شده است؛ با این وجود ما به این 
شرایط دست پیدا نکردیم و در شرایطی که با تحریم 
مواجه هستیم انتظار هم نمی رفت که به همه اهداف 
این برنامه برسیم.وی همچنین با اشاره به استفاده 
۶۰ میلیارد دالری از منابع خارجی و سرمایه گذاری 
۳۰۰۰ میلیارد تومانی در کشور که در قانون برنامه 
ششم توسعه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: 
در شرایطی که با اعمال انواع محدودیت ها در ورودی 
منابع مواجه می شویم، نمی توانیم تصور به تحقق این 
اهداف داشته باشیم؛ به همین دلیل می توان گفت با 
نقطه مطلوب فاصله داریم.وزیر امور اقتصاد و دارایی 
در ادامه با اشاره به صادرات غیر نفتی ۲۴.۵ میلیارد 
دالری در هفت ماهه امسال، گفت: صادرات غیر نفتی 
در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
حدود ۱۰ درصد از نظر وزنی افزایش داشته که با وجود 
شرایط تحریم و تحمیل مضایق، قابل توجه و تقدیر 
است.دژپسند همچنین خاطرنشان کرد: منظور او از 
عبارت عبور از تالطم که در روز ۱۳ آبان مطرح کرده 
بود، تالطم در بازارهای ارز، طال و کاال بوده که در مرداد 
و مهر ماه سال گذشته شرایط متالطمی داشتند، اما 
در حال حاضر شــرایط مانا و پایداری در این بازارها 

حاکم شده است.

شتاب تورم گرفته می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که 
چگونه می توانیم از رکود ناشی از افزایش هزینه های 
تولید عبور کنیم، گفت: بــا توجه به اینکه ۸۳ تا ۸۷ 
درصد واردات ایران را کاالهای واسطه ای و سرمایه ای 
و مواد اولیه تشکیل می دهند، طبیعی است که سه 
برابر شدن نرخ ارز منجر به افزایش هزینه های تولید و 
این موضوع به شاخص خرده فروشی نیز منتقل شود؛ 
اما افزایش هزینه تولید دقیقا به نسبت افزایش نرخ ارز 
صورت نگرفته،  چراکه فقط بخشی از هزینه های تولید 
در ایران وابسته به نرخ ارز است.وی با اشاره به کاهنده 
شدن روند تورم در خرده فروشی ها طی تیر و مرداد 
ســال جاری، افزود: غالب موسسه های کارشناسی 
و دستگاه هایی که با مدل پیش بینی کار می کنند، 
معتقدند که روند کاهنده تورم تا پایان ســال ادامه 
خواهد داشت و شتاب تورم گرفته می شود.همچنین 
به گفته این مقام مسئول برآوردها نشان می دهد که 
رشد اقتصادی غیرنفتی در نیمه اول امسال مثبت بوده 
است.دژپسند از خصوصی سازی برخی شرکت های 
دولتی خبر داد و گفت: در روزهای آینده در مســیر 
واگذاری شرکت های دولتی گام بزرگی برمی داریم 
و امیدوارم که این موضوع طی روزهای آینده اعالم 

عمومی شود.

کمکمعیشــتیدولتقطعا
نقدیاست

یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه گفت: 
کمک معیشتی دولت به ۱۸ میلیون خانوار قطعا 
به صورت نقدی خواهــد بود.مهدی قمصریان، 
رئیس مرکز اطالع رسانی، روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور  درباره 
کمک معیشتی دولت به ۱۸ میلیون خانوار، اظهار 
داشت: مطابق با بررسی های صورت گرفته، این 
کمک قطعا به صورت نقدی به حساب سرپرستان 
خانوار واریز خواهد شد و بنا به صالحدید برای هر 
خریدی قابل استفاده اســت. این در حالی است 
که یک مقام مطلع در گفت و گویی که با مهر از 
»اعتباری بودن« کمک معیشتی دولت خبر داده 
و گفته بود: این کمک احتماال غیرنقدی خواهد 
بود و رقم شارژ شــده در کارت سرپرست خانوار 
می تواند برای خرید کاالها از فروشگاهها استفاده 
شود. به گزارش مهر، همزمان با از سرگیری نظام 
ســهمیه بندی بنزین و اصالح قیمت آن، رییس 
ســازمان برنامه و بودجه از طرح حمایتی دولت 
برای خانوارهــا خبر داد و گفت کــه دولت کل 
درآمد حاصل از اصــالح قیمت بنزین را در قالب 
کمک معیشتی به خانوارها اختصاص خواهد داد.
براین اساس قرار است هر ماه عالوه بر یارانه نقدی 
، برای خانوارهای تک نفــره ۵۵ هزار تومان، دو 
نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، 
چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشــتر 
۲۰۵ هزار تومان واریز شود و اولین مرحله  از این 
طرح حمایت معیشتی حداکثر تا ۱۰ روز آینده 

کلید می خورد.

اخبار

تصمیم دولت بــرای افزایش 
قیمت بنزیــن در حالی اجرا 
شــد کــه بازارهــای مالی 
واکنش بسیار منفی نسبت 
به این موضوع نشان داده اند و 
کارشناسان اعتقاد دارند این موضوع تکانه تورمی حداقل 
۳ تا ۵ درصد دارد.براساس تصمیمی که در شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران ســه قوه گرفته شد، بنزین 
سهمیه بندی شد و از این پس ۶۰ لیتر بنزین سهمیه ای 
به قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد ۳۰۰۰ هزار تومان ارائه 
می شود. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت به 
خانوارهای از یک نفر تا ۵ نفر، به میزان ۵۵ تا حداکثر ۲۰۵ 

هزار تومان کمک معیشتی پرداخت خواهد کرد.
اگرچه در صحبت های مسئوالن در بخش های مختلف از 
سازمان های برنامه بودجه، وزارت صمت، سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان گرفته تا سایر ارگان ها بر عدم 
افزایش قیمت کاالها به دنبال گرانی بنزین تاکید دارند، 
اما واقعیت بازار چیز دیگری می گویــد. یک روز پس از 
گرانی بنزین، قیمت ســکه ۸۰ هزار تومان و دالر ۳۰۰ 
تومان افزایش قیمت داشته و از طرفی شاخص بورس نیز 
با افت روبه رو شده است. برخی از گزارش های میدانی از 
وضعیت عرضه برخی از کاالها مثل لوازم خانگی حکایت 
از عدم عرضه این کاالها و انتظــار تولیدکنندگان برای 
تعیین نرخ های جدید دارد.با این حال از دید مسئوالن 
این موضوع تاثیر ناچیزی بر بازار دارد. به گفته رئیس کل 
بانک مرکزی تاثیر قیمت بنزین در تورم ساالنه ۴ درصد 
است.همتی درباره عوامل افزایش نرخ ارز نیز توضیح داد: 
در این چند روز، تحت تأثیر انتظارات ناشــی از تقاضای 
فصلی ارز، عوامل سیاسی و نیز اخبار افزایش قیمت بنزین، 
در مقایسه با نرخ میانگین سه ماه گذشته، افزایش قیمت 
دالر در  بازار آزاد حدود ۳ درصد بوده اســت. همچنین 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص 
گفت: اصالح قیمت بنزین هیچ بهانــه ای برای افزایش 

قیمت کاالها نیست و نظارت بر اصناف و بازار تشدید یافته 
است.اصالح قیمت صرفا درباره بنزین صورت گرفته است 
و دولت کامال متوجه بوده کــه قیمت گازوئیل را تغییر 
ندهد و همین موجب می شود اثر اندک و ناچیزی روی 

قیمت ها اتفاق بیافتد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز گفته بر اساس 
جلسه تنظیم بازار هر نوع مصوبه برای افزایش قیمت حتی 
اگر دارای مصوبه دولتی نیز باشد فعالً لغو شده و هیچگونه 
افزایش قیمتی درهیچ قلم کاال و خدمات نخواهیم داشت.

با این حال بازارها واکنش نسبتا معکوسی نسبت به این 
اظهارات داشته اند.

افت شاخص بورس
علی رغم رشد قیمت پاالیشی ها، شدت عرضه در دیگر 
گروه ها سبب شد شاخص  کل بورس با ۲۰۸ واحد کاهش 
روبرو شود.با باز شدن معامالت بورس اوراق بهادار تهران 
در دقایق اول شاخص کل مقداری رشد کرد، اما پس از آن 
تا پایان سال معامالت با شیب تقریبا ثابت با کاهش روبرو 
شد و در نهایت با ۲۰۸ واحد افت در تراز ۳۰۶ هزار و ۸۸۵ 
رسید.شاخص کل هم وزن نیز با ۲۳۴ واحد کاهش عدد 
۸۸ هزار و ۲۱۷ را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور نیز با 
۱۱۱۳ واحد کاهش به رقم ۳۵۷ هزار و ۲۶ واحدی رسید 

و شاخص بازار اول با ۳۱۳ واحد افت رقم ۲۲۲ هزار و ۳۸۲ 
را تجربه کرد. اما شاخص بازار دوم با ۳۰۸ واحد افزایش 

رقم ۶۲۷ هزار و ۶۳ واحدی را پشت سر گذاشت.

افزایش 300 تومانی قیمت دالر
بهای دالر در صرافی های بانکی روز )شنبه( با رشد ۳۰۰ 
تومانی قیمت نسبت به روز پنجشنبه، به ۱۱ هزار و ۸۰۰ 
تومان رسید.نرخ خرید هر دالر نیز در ساعت ۱۳ امروز در 
صرافی های بانکی ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان و فروش ۱۱ هزار 
و ۸۰۰ تومان شد. نرخ خرید هر یورو نیز ۱۲ هزار و ۸۰۰ 
تومان و فروش ۱۳ هزار تومان شد.میانگین بهای هر یورو 
در روز معامالتی گذشته در سامانه سنا ۱۲ هزار و ۷۰۸ 

تومان و هر دالر ۱۱ هزار و ۴۹۵ تومان بود.

افزایش 80 هزار تومانی قیمت سکه
نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
آزاد تهران  نیز روز )شــنبه( با افزایش حــدود ۸۰ هزار 
قیمت نسبت به روز پنجشــنبه به بهای چهار میلیون 
و ۱۳۵ هزار تومان فروخته شــد.هر قطعه ســکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد تهران نیز در ســاعت 
 ۱۳ امروز به قیمــت چهار میلیــون و ۱۰۰ هزار تومان 

ارزش گذاری شد.

افزایش نسبی قیمت خودرو
بازار خودرو نیز بعد از گرانی بنزین به لحاظ قیمتی دچار 
تغییرات نسبی شد. پراید هاچ بک روز شنبه به ۵۲ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و پراید ۱۳۱ در بازار ۴۸ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان معامله می شود. در طرف مقابل اغلب 
محصوالت ایران خودرو با کاهش قیمت نسبی به استقبال 
سهمیه بندی بنزین آمده اند.خودروهای سایپا یک روز بعد 
از افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین با رفتار دوگانه ای 
در بازار ظاهر شده اند. تیبا صندوق دار در حد ۲۰۰ هزار 
تومان ارزان شــده و به ۵۵ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان 
رسیده است. در طرف مقابل تیبا ۲ با افزایش قیمت ۲۰۰ 
هزار تومانی روبرو شده و امروز در بازار با قیمت ۶۱ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود.اما دولت وعده 
داده تا ده روز دیگر یارانه  ای بین رقــم ۵۵  تا ۲۰۰ هزار 
تومان بر اساس تعداد خانوار به حساب آنها واریز کند تا 
به نوعی جبران کننده موضوع گرانی بنزین و همچنین 
حمایت از خانواده ها باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گفته حدود ۱۹ میلیون خانوار معادل بیش از ۶۰ میلیون 
نفر حائز شــرایط دریافت درآمد حاصل از گرانی بنزین 
هستند و ممکن است افرادی که از دریافت یارانه انصراف 
داده باشند مبلغ تعیین شده برای هر خانواده بر اساس 
درآمد اصالح قیمت بنزیــن را دریافت کنند. هچنین 
ازافراد غیرمشمول نیز خواسته شــده تا برای دریافت 
درآمد حاصل از گرانی بنزین به وزارت رفاه تقاضا بدهند. 
اما هم رقم تعیین شده برای حمایت از خانوار با توجه به 
موج احتمالی گرانی بنزین کافی نیست و هم در پرداخت 
این رقم به کل خانوار نیازمند، ابهام وجود دارد. بر اساس 
گزارش های موجود،  اینکه کل درآمد به یارانه تعلق بگیرد، 
امکان پذیر نیســت چراکه دولت برای پوشش کسری 
بودجه اش به اصالح قیمت انرژی احتیاج داشت. از سویی 
افزایش نرخ تورم که به اعتقاد برخی از کارشناسان موج 
دیگری از تورم را وارد بازار خواهد کرد، موضوع اثر پرداخت 
این یارانه بنزین را به مثابه یارانه های نقدی، باطل خواهد 
کرد. کما اینکه این یارانه جدید به گفته برخی خود آثار 

تورمی خواهد داشت.

بر اســاس آمارها تغییرات 
میانگیــن شــاخص کل 
قیمــت تولیدکننــده در 
چهار فصل منتهی به فصل 
تابستان ۱۳۹۸، نسبت به 
مقدار مشابه در ســال قبل به ۵۹.۹ درصد رسیده 
است. کارشناســان معتقدند در صورتی که دولت 
کسری بودجه خود را از طریق افزایش نرخ مالیات از 
واحدهای تولیدی بخواهد جبران کند، هزینه های 
تولید افزایش پیدا خواهد کرد و این مسئله در کنار 
تاثیر منفــی تولید از تورمی که به واســطه گرانی 
بنزین به وجود خواهد آمد، مشکالت تولید را افزون 

می کند.
گزارش شــاخص قیمت تولیدکننــده در ایران- 
فصــل تابســتان ۱۳۹۸  )بــر مبنای ســال پایه 
 ۱۳۹۰( از ســوی مرکــز آمــار ایــران منتشــر

 شد.
تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده کل کشور 
نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( در فصل تابستان 

۱۳۹۸ به ۱.۳ درصد رسید که در مقایسه با همین 
اطالع در فصل قبل، ۱۳.۱ واحد درصد کاهش دارد. 
کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش  های 
تولیدی کشــاورزی )۴.۷- درصد ( و صنعت )۰.۲ 

درصد ( است.

در عین حال، بیش ترین تورم فصلی تولیدکننده نیز 
به ترتیب مربوط به بخش  های برق )۲۲.۰ درصد ( و 

خدمات ۷.۳ درصد است.
تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده کل کشور  
نسبت به فصل مشــابه ســال قبل )تورم نقطه به 

نقطه( در فصل تابســتان ۱۳۹۸ بــه ۴۹.۴ درصد 
رسید که در مقایســه با همین اطالع در فصل قبل 
۲۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، 
میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به 
ازای تولید کاالها و خدماتشــان در داخل کشور، 
در فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل، ۴۹.۴ 

درصد افزایش دارد.
در میان بخش  هــای مختلف تولیــدی کمترین 
نرخ مربوط به بخش بــرق )۱.۴- درصد( و بیش-
 ترین نرخ مربوط به یخــش صنعت )۶۰.۵ درصد(

 است.
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده 
در چهار فصــل منتهی به فصل تابســتان ۱۳۹۸  
نســبت به مقدار مشــابه در ســال قبل به ۵۹.۹ 
درصد رســید که نســبت بــه همین اطــالع در 
فصل قبل، ۱.۳ واحد درصد افزایش نشــان می-
دهد. در فصل مورد بررســی، در میان بخش  های 
اصلی تولیدی در کشــور، کمترین تورم ســاالنه 
مربوط بــه بخش برق )۳.۵- درصد ( و بیش ــترین 
 آن مربــوط بــه بخــش صنعــت )۷۷.۰ درصد(

 است.

نظارتبربازارهاافزایشمییابد

تکانه  تورمی گرانی  بنزین

فشارمالیاتیبهبنگاههایشناسنامهداربیشترمیشود

تشدید   رکود   تولید

زنگنه:
تمام۳۱هزارمیلیارددرآمدگرانی

بنزینرابهمردممیدهیم
وزیر نفت گفت: برآورد کردیم با اجرای طرح مدیریت 
مصرف بنزین ۳۱هزار میلیارد تومان در سال افزایش 
درآمد داشته باشیم که همه به اقشار کم درآمد تعلق 
خواهد گرفت.به گزارش تسنیم،  بیژن زنگنه گفت: 
برآورد کردیم با اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین 
۳۱ هزار میلیارد تومان در سال افزایش درآمد داشته 
باشیم که همه به اقشار کم درآمد تعلق خواهد گرفت. 
وزیر نفت تأکید کرد: همــه درآمد حاصل از افزایش 
قیمت بنزین به طبقات متوســط و ضعیف جامعه 
پرداخت می شــود و یک ریال آن صرف کار دیگری 
نخواهد شد.زنگنه افزود: این درآمد برای ماه نخست 
که تا یک هفته یا ۱۰ روز آینده به خانوار ها پرداخت 
می شــود از محلی تأمین شده است.وی گفت: پیش 
از درآمد حاصل از گران شدن قیمت بنزین برای ماه 
نخست پول تأمین شده است و به حساب مردم واریز 
می شود.وزیر نفت درباره مالک تعیین سهمیه بندی 
بنزین برای خودرو ها گفت: اعداد ســهمیه بندی بر 
اســاس تجربه و عملکرد تاریخی بوده است و در این 
مدت تعیین کردیم که سهمیه بندی های دوره قبلی 
را دست نزنیم و اعداد را برای این دوره اعمال کردیم.
زنگنه گفت: اکنون صادرات بنزین داریم و سال آینده 
اگر سهمیه بندی نیز اعمال نمی شد صادرات و تولید 
بیشتر می شد، اما مسأله اساسی این است که با روند 
افزایش سالی ۱۰ درصد مصرف بنزین که معادل ۹ تا 
۱۰ میلیون لیتر است سال ۱۴۰۰ دوباره واردکننده 
بنزین می شدیم.وی اضافه کرد: در این دوره از تحریم ها 
کاری که دوره قبل آمریکایی ها با مــا کردند و برای 
واردات بنزین بیشترین فشــار را داشتند نتوانستند 
انجام دهند.زنگنه گفت: با سهمیه بندی بنزین توازن 
عرضه و تقاضا همچنان برای چند سال خوب خواهد 
بود و می توانیم صادرات بیشــتری داشته باشیم.وی 
پیش بینی کرد: ســال آینده حدود ۹۴ میلیون لیتر 
مصرف کنترل شده بنزین داریم و ۶۷ درصد یا دوسوم 
بنزینی که عرضه می شود سهمیه بندی و یک سوم آزاد 
است.وزیر نفت گفت: ۶۴ میلیون لیتر سهمیه بندی و 
با کارت سوخت داده می شود که معادل ۲۳ میلیارد 
لیتر در سال اســت و با ۵۰۰ تومانی که به قیمت آن 
اضافه شده است سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان درآمد داریم.زنگنه افــزود: حدود ۳۰ میلیون 
لیتر نیز مصرف آزاد است که دو هزار تومان به قیمت 
آن افزوده شده است و در سال آینده از این محل ۲۰ 
هزار میلیارد تومان درآمد داریم.وی گفت: البته هنوز 
نمی دانیم رفتار مصرف کننده در بخش بنزین آزاد چه 
خواهد بود، اما برآورد ما درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومان از 
طریق سهمیه بندی بنزین در سال آینده است که همه 
آن به افراد کم درآمد پرداخت می شود.زنگنه همچنین 
گفت: به خودرو های دولتی سهمیه ای نداده ایم و آن ها 
باید بنزین با نرخ سه هزار تومان مصرف کنند، اما درباره 
تاکسی های اینترنتی چارچوبی تعیین شده است که 
بر اساس آن ســهمیه ای به این خودرو ها می دهیم.

زنگنه ابراز کرد: برای بقیه خودرو ها مانند آژانس ها، 
خودرو های بین شــهری و... نیز کمیته ای در وزارت 
نفت با حضور معاون وزارت کشور و سازمان برنامه و 
بودجه تشکیل می شود که متقاضیان تقاضای خود را 
به وزارت کشور ارائه می دهند و در این کمیته تصمیم 
می گیریم که اگر الزم باشد سهمیه ای بدهیم.وی گفت: 
اگر قرار باشد سهمیه ای نیز اصالح شود در این کمیته 

تصمیم گیری می شود.

مدیرعامل بانک مسکن تشریح کرد
ســفرمدیرعاملبانکمســکن
همزمانباســفررییسجمهوربه

استانکرمان
ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک  مسکن 
گفت افزایش سال ساخت یکی از راهکارهایی هست 
که یک محدوده وســعیتر از واحدهای مسکونی 
موجود را می تواند در سبد تسهیالتی بانک قرار دهد.

ابولقاسم رحیمی انارکی در حاشیه سفر به استان 
کرمان در گفتگو با خبرنگار استانی پایگاه خبری 
بانک مسکن- هیبنا ، با اشاره به برنامه های بانک 
مسکن در رونق بخشــی به بخش مسکن  با توجه 
به رکود موجود، یکی از راهکارهای رونق بخشــی 
مسکن را افزایش سال ساخت واحدهای مسکونی 
به  بیش از ۲۵ســال عنوان کرد و افــزود: پیش از 
این تسهیالت به واحدهای حداکثر  ۲۰تا ۲۵سال 
ساخت پرداخت می شد  اما در حال حاضر به  ۲۵تا 
۳۰سال ســاخت افزایش یافته است.مدیر عامل 
بانک گفت: افزایش سال ساخت یکی از راهکارهایی 
هســت که یک محــدوده وســعیتر از واحدهای 
 مسکونی موجود را می تواند در سبد تسهیالتی بانک

 قرار دهد.

خبر

بانک ها
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هر اونس طال به ۱۴۶۸ دالر و ۲۱ سنت رسید
قیمت هر اونس طال در پایان معامالت روز جمعه با ۰.۲۲ درصد کاهش به ۱۴۶۸ دالر و ۲۱ سنت رسید.به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که پس از اظهارات مقامات آمریکایی 
مبنی بر اینکه در مذاکرات تجاری با چین پیشرفت هایی حاصل شده است، بازارهای بورس شاهد رشد بی سابقه ای بودند قیمت طال روز جمعه کاهش داشت و نوار رشد قیمت 3 جلسه 

قبلی را پاره کرد.بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طال در پایان معامالت روز جمعه با ۰.۲۲ درصد کاهش به ۱۴۶۸ دالر و ۲۱ سنت رسید. قیمت طال در بازار آمریکا نیز در پایان 
معامالت دیروز با ۰.33 درصد کاهش به ۱۴۶۸ دالر و 5۰ سنت رسید.

چالش  شناسایی 18 میلیون خانوار  نیازمند
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی

افزایش قیمت بنزین یکی از شاخص های مهم در حوزه تورم و ثبات اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به شرایط پیش آمده  و کاهش درآمدهای ارزی دولت مجبور شد که باالخره به اصالحات ساختاری تن بدهد و این اصالحات را از 
قیمت حامل های انرژی شروع کرد. البته در این راستا دو راهکار پیش پای دولت بود. یکی راهکار حداقلی و دیگری راهکار حداکثری. در راهکار حداقلی دولت می توانست مدیریت خود در رابطه با مصارف متعارف و متعادل سوخت را با همان 
هزار تومان سابق ادامه دهد و مصارف مازاد را مشمول افزایش قیمت کند. اما در راهکار حداکثری دولت هر دو بخش مصارف متعارف و مازاد را مشمول افزایش قیمت می کند. در حال حاضر دولت راهکار حداکثری را  در پیش گرفته است. 
در صورتی که راهکار حداقلی اثر تورمی به مراتب کمتر و انتظارات تورمی ناچیزتری ایجاد می کرد. با این حال پیش بینی می شود تورم ناشی از گرانی بنزین چیزی بین ۳ تا ۵ درصد باشد. یارانه هایی که دولت به مردم می دهد نیز اثر چندانی 
برای کنترل تورم ناشی از اصالح قیمت حامل های انرژی نخواهد داشت. شاید بخشی از فشارها را جبران کند، اما به طور کلی اثر ناچیزی دارد. البته بانک های اطالعاتی دولت برای پرداخت این رقم یارانه به گروه های دیگر جامعه هنوز کامل 

نشده است. با این حال پیش بینی می شود که اصالحات ساختاری دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در بخش های مختلف از مالیات گرفته تا ساختار بودجه ریزی و دیگر بخش ها، ادامه دار باشد.

تعیین نرخ  بنزین  به بازار  سپرده شود 
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی

بنزین نسبت به سایر کاالها از افزایش قیمت جا مانده بود. سال های سال است که قیمت کاالهای مختلف افزایش پیدا می کند، در حالی که عدم افزایش قیمت بنزین باعث رشد مصرف داخلی آن شده و اقتصاد را در شرایط غیر قابل تحملی 
قرار داده بود، فشار این وضعیت ناگزیرا دولت را به سمت افزایش قیمت برد. بهترین حالت این بود که دولت نرخ بنزین را به بازار می سپرد تا حاال شاهد اعتراض مردم نسبت به این موضوع نباشیم. اما به نظر می رسد اعتراض مردم بیشتر ناشی 
از وعده ها و تعهدات انتخاباتی دولت باشد که به آن عمل نشده است. در حالی که چرا اصال دولت وعده ایجاد شغل بدهد و یا وعده دهد که قیمت بنزین را تثبیت می کند؟  اینها سواالتی است که خیلی ها از دولت دارند. اما در رابطه با گرانی 
بنزین بازارهای مالی واکنش چندان منفی نداشته است. نه قیمت ارز افزایش چندانی پیدا کرده و نه نرخ طال و سکه، از طرفی کاهش شاخص بورس نیز به دلیل تالطمات سیاسی بوده و ربط چندانی به گرانی بنزین ندارد. بنابراین تاثیر تورمی 
افزایش قیمت بنزین صفر است. با این حال شاید دولت در رابطه با بنزین می توانست بهتر از این عمل کند. برای مثال افزایش قیمت می توانست بیشتر این تعیین شده و در عوض حجم کمک های یارانه ای به مردم افزایش پیدا می کرد و همه 
مردم نیزاز این یارانه بهره مند می شدند. چرا که در این شرایط دهک های باال نیز تحت فشار اقتصادی قرار گرفته و اگر سهم آنها از یارانه حذف شود، آنها نیز تحت فشار اقتصادی قرار می گیرند. از آنجایی که قشر متمول و ثروتمند بیشترین 

استفاده را از مصرف بنزین دارد، گرانی بنزین البته در رقم هایی باالتر از نرخ تعیین شده ثروت زیادی برای دولت ایجاد می کرد که این ثروت قادر به پوشش یارانه ای جمعیت بیشتری از مردم کشور بود.

افزایش 3 درصدی هزینه تولید با گرانی بنزین
مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی

بدیهی است که گرانی بنزین باعث افزایش قیمت کاالهای صنعتی می شود. اما از منظر اقتصادی افزایش قیمت بنزین تاثیر چندان ملموسی در افزایش هزینه های تولید به جا نخواهد گذاشت و از آنجایی که هزینه های حمل و نقل در تولید 
چیزی حدود ۲ و ۳ درصد است، نهایت اثری که گرانی بنزین در هزینه های تولید دارد، حدود ۲ و ۳ درصد خواهد بود. مشکل بزرگ تولید در حال حاضر هزینه هایی است که بابت تامین مواد اولیه باید بپردازد. هنوز نرخ ارز به قیمتی که دلخواه و 
مد نظر تولید کننده باشد نرسیده است و پیش بینی می شود که از این پس نیز تا حدی افزایش پیدا کند. مشکل دیگر تولید فشار مالیاتی است. دولت سعی دارد در بودجه سال ۹۹ بخشی از کسری بودجه را با افزایش میزان مالیات جبران کند، این 
موضوع نباید باعث فشار به بخش های شناسنامه دار کشور شود، به عبارتی دولت باید از طریق ایجاد پایه های مالیاتی جدید و اخذ مالیات از نهادهایی که سهمی در تولید ناخالص داخلی ندارند و امثال اینها به افزایش درآمدهای مالیاتی بپردازد. 
وگرنه افزایش منابع مالیاتی با فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی و شناسنامه دار و افزایش نرخ مالیات ها به صالح بخش تولید که در شرایط فعلی مشکالت عدیده ای در تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز خود دارد، نیست. از طرفی  تصمیمات 

دولت برای جبران کسری بودجه باید در راستای منافع بخش تولید کشور باشد. وگرنه زیان آن به مراتب از سود حاصل از اخذ مالیات از بخش تولید بیشتر خواهد بود.

سرمقاله

يادداشت



3 اقتصاد
ایران
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با اعالم افزایش نرخ بنزین تاکسی های اینترنتی اسنپ 
و تپسی از ارائه خدمات به مردم خودداری کرده اند و 
در روزهای برفی که در پیــش داریم این اتفاق موجب 
ســردرگمی مردم و متقاضیان تاکسی شده است. روز 
گذشته که بارش برف تهران و مسئوالن را مثل همیشه 
غافلگیر کرد. در حالی دولت خبر افزایش قیمت بنزین را اعالم کرد که در این 
خبر آمده است سهمیه ای مجزا برای این تاکســی ها در نظر گرفته شده و به 
کارت سوخت ها واریز خواهد شد. اطالعیه شــرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی در این رابطه اعالم کرده اســت که برای مســافربرهای بر پایه اینترنت 
)اســنپ و تپ ســی( مشــروط بر آن که نرخ های خود را از مقادیر مصوب به 
تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند اعتبار معادل سهمیه مصوب تعلق خواهد 
گرفت. همچنین در اطالعیه ی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی سهمیه ی 
 سوخت تاکســی بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر و تاکسی های دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر 

عنوان شده است.
 اما یکی از متقضیان تاکســی اینترنتی اســنپ در گفت و گو با کســب و کار 
می گوید: روز گذشته بیســت و پنجم آبان ماه به دنبال بارش شدید برف در 
منطقه سعادت آباد تهران و عدم امکان برای حرکت خودروی شخصی تصمیم 
به استفاده از تاکسی آنالین اسنپ کردم که مدت ها تالش برای یافتن راننده 
بی نتیجه ماند. نرخ های متفاوتی برای مسیر سعادت اباد خیابان عالمه جنوبی 
به مقصد خیابان ســهروردی خیابان قندی نمایش داده می شــد و در نهایت 
پس از گذشت دقایق بســیار پیام اسنپ!شما پیدا نشــد را نمایش می داد. به 
گفته وی، آخرین قیمت نمایش داده شــده برای این مســیر 3۲ هزار و 5۰۰ 
تومان بوده که باز هم راننده ای درخواســت را قبول نکرده است.  تپ سی نیز 
به عنوان دیگر تاکسی اینترنتی پرمصرف نتوانســته در این روز خدمتی ارایه 
کند و راننده ای در این محدوده درخواســت ســفر را قبول نکرده است. البته 
الزم به ذکر است تعداد راننده های این شرکت در این محدوده کمتر از تعداد 

انگشتان یک دست بوده که برای این کســب و کار که عنوان دومین شرکت 
بزرگ تاکسی اینترنتی را یدک می کشد اتفاق قابل قبلی نیست. به هر ترتیب 
افزایش قیمت بنزین و بارش غیر منتظره بــرف نمی تواند توجیهی برای عدم 
 ارایه خدمات به مردم باشد و حتما این کسب و کارها برای این اتفاق توضیحی 

خواهند داشت. 

بیانیه اسنپ و تپسی در مورد افزایش قیمت بنزین؛
کرایه ها تغییری نخواهند کرد

در خبرها خواندید که باالخره پس از ماه هــا گمانه زنی قیمت بنزین افزایش 
یافت و قرار شــد که از ایــن پس به صورت ســهمیه بندی شــده در اختیار 
مردم قرار بگیــرد. طبق دســتورالعمل جدید، هر خودروی ســواری ماهانه 
۶۰ لیتر بنزین ســهمیه ای دریافــت می کند که نــرخ هر لیتــر آن برابر با 
۱5۰۰ تومــان خواهد بود. پس از اتمام ســهمیه نیز دارنــدگان انواع خودرو 
می تواننــد آن را به نرخ هــر لیتر 3۰۰۰ تومــان خریداری کننــد. البته در 
نرخ های جدید فکری هم به حال رانندگان تاکســی شــده و قرار اســت که 
ماهانه چهارصد لیتــر بنزین ســهمیه ای در اختیار آنها قرار بگیــرد. از آنجا 
که وضعیت رانندگان تاکســی هــای اینترنتی در هاله ای از ابهــام بود و این 
نگرانی در میان مردم ایجاد شــد که آیــا باید منتظر افزایــش قیمت کرایه 
تاکســی های اینترنتی باشــند یا خیر، دو شرکت اسنپ و تپســی با انتشار 
 بیانیه ای هرگونه افزایش نرخ کرایه خود به خاطر بــاال رفتن قیمت بنزین را 

تکذیب کردند.
شرکت اینترنتی اسنپ در اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به آغاز سهمیه بندی 
بنزین، بر اساس اطالعیه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و تایید وزارت 
کشور، به اطالع می رســانیم که به رانندگان تاکســی های اینترنتی سهمیه 
بنزین تعلق می گیــرد. از امروز ۲۴ آبان مــاه، هزینه بنزیــن کاربران راننده 
فعال در تاکســی های اینترنتی بر اســاس کارکرد ماهانه، بــه قیمت دولتی 
محاســبه و ما به التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز می شود. همچنین نرخ 
کرایه های تاکســی های اینترنتی هیچگونه تغییری نداشته و کاربران راننده 
 می توانند بدون نگرانــی از افزایش قیمــت بنزین مثل همیشــه به فعالیت

 خود ادامه دهند. شــرکت تپســی نیز با انتشار بیانیه ای مشــابه خبر داد که 
به رانندگانش بنزین ســهمیه ای تعلق می گیرد و مردم نباید نگران افزایش 
کرایه تاکســی های اینترنتی باشند.پیرو انتشار خبر ســهمیه بندی بنزین و 
طبق اعالم شــرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتــی و تایید وزارت 
کشور، به اطالع می رسانیم ســهمیه ی بنزین به رانندگان تاکسی های آنالین 
تعلق می گیرد. با توجه به اختصاص ســهمیه به تاکســی های آنالین، قیمت 
ســفرها تغییری نخواهد کرد. جزئیات این موضوع شــامل شــرایط دریافت 
 ســهمیه و نحوه تخصیص آن به رانندگان تاکســی های آنالین، متعاقبا اعالم 

خواهد شد.
گفتنی اســت اســتفاده از ســهمیه ســوخت صرفاً بــا اســتفاده از کارت 

ســوخت هوشــمند شــخصی میســر اســت و ســهمیه کامل آبان ماه نیز 
طبــق اطالعیه شــرکت ملی پخــش فــرآورده های نفتــی از بامــداد ۲۴ 
 آبان ماه بــه کارت ســوخت شــخصی مالــکان خــودرو واریز شــده و به 
مدت شــش ماه قابل ذخیره ســازی اســت. همچنین طبق ایــن اطالعیه 
نرخ ســی ان جی بدون تغییــر خواهد بود، برای مســافربر هــای اینترنتی 
مشــروط بر آن که نرخ  های خــود را از مقادیر مصوب به تشــخیص وزارت 
کشــور تغییر ندهند اعتبــار معادل ســهمیه مصوب تعلــق خواهد گرفت. 
برای تأمین ســوخت خودروهای مسافربر خطی و بین شــهری، آژانس های 
 مســافربری، آموزشــگاه های رانندگــی تمهیدات الزم اتخاذ شــده اســت 

که اعالم خواهد شد.

تاكسی های اینترنتی  سهمیه بنزین دریافت می كنند

امتناع تاکسی های  اینترنتی  از ارائه خدمات 

تالش برای افزایش خدمات رسانی
میالد منشی پور، مدیرعامل تپسی

افزایش قیمت بنزین که در ساعات پایانی بیست سوم آبان ماه اعالم شد خبری بود که برای رانندگان تاکسی های اینترنتی به دلیل مشکالت بسیاری که در رابطه با خدمات رسانی به مردم دارند شوک آور بود. اما از بدو تاسیس این کسب و کارها مشکالت بسیاری برای ادامه راه و فعالیت ایجاد شد که تا به امروز نیز این مشکالت 
ادامه داشته اند. هر روز یک سازمان و یا یک ارگان با مخالفت با فعالیت این کسب و کارها سد راه ادامه فعالیت شده و رانندگان و این کسب و کارها را دلسرد کرده است. زمانی که افزایش قیمت بنزین اعالم شد تا ساعات اولیه صبح که باید به شهروندان خدمات ارائه می شد تالش برای افزایش خدمات رسانی در حال انجام بود. 

بارش برف به دنبال عدم حضور سازمان های مربوطه برای برف روبی ارائه خدمات توسط تاکسی های اینترنتی را با مشکالت بسیاری به خصوص در شمال تهران مواجه کرده و رانندگان بسیاری در ترافیک قادر به ارائه خدمت نبوده اند. شب گذشته نیز برای تاکسی های اینترنتی این شرکت شب پر استرسی بوده و در حال تعامل با 
بخش های مختلف دولت برای انجام کارها بوده ایم. برای اختصاص سهمیه بنزین رانندگان تاکسی های اینترنتی نیز دستورالعملی وجود دارد. پیمایش رانندگان در طول ماه رصد می شود و در پایان ماه اختالف قیمت سوخت آزاد و سهمیه به حساب رانندگان واریز خواهد شد. تمام این فعالیت ها هم زیرنظر وزارت کشور انجام می شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرکل مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد 
کشاورزی به واردات ۷۰ درصد کره توسط یک شرکت 
صنایع لبنی خاص واکنش نشان داد و آن را ناشی از تیز 
هوشی مسئوالن این شرکت دانست.ولی اهلل فریادرس 
در واکنش به واردات بیش از 3۰ هزار تن کره با ارز دولتی 
توسط شرکتی خاص که معادل کل نیاز کشور است اظهار 
کرد: در سال گذشته دولت دو شاخص برای وردات کاال با 
ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته بود که مشخص می کرد 
واردکنندگان تا چه میزان واردات داشته باشند.وی افزود: 
بر این اساس در صورتی که واردکنندگان کارت بازرگانی 
جدیدی داشتند تنها می توانستند در سال 5۰۰ هزار 
دالر کاال به کشور وارد کنند و در بخشنامه دوم به این 
وارد کنندگان اجازه داده شد که در صورتی که محوله 
خود را به گمرک آورده و کارت سبز دریافت کرده بودند، 
بتوانند دوباره واردت انجام دهند تا فضای رقابت و کسب 

و کارشان بسته نشود.
مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت 
جهاد کشــاورزی ادامه داد: شــرکت هایی که کارت 
بازرگانی آنها دوساله و بیشتر بود می توانستند تا ۲ میلیون 
دالر در سال واردات داشــته باشند.وی تصریح کرد:اما 
در سال 9۷ بخشــنامه جدیدی درباره اختصاص ارز به 
واردات ابالغ شد که در آن اعالم شده بود از اختصاص ارز 

به کارت های بازرگانی که یک ساله هستند خودداری 
شــود.مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به نگرانی های ارزی 
که وجود داشت سعی کردیم که این بخش نامه را مورد 
توجه قرار دهیم و از اختصاص ارز به کارت های بازرگانی 
کمتر از یک ســال خودداری کنیم. فریــادرس اظهار 
داشت:  همچنین این امکان وجود داشت که برخی از وارد 
کنندگان تازه کار به دلیل نا آشنایی، نتوانند به تعهدات 
خود عمل کرده و بدهکار بانکی شوند .وی افزود: بر این 
اساس شیوه نامه ای درست شد که در آن قید شده بود، 
شرکت وارد کننده باید سابقه واردات کاالی مورد تقاضا 
را  به مدت یک سال یا بیشتر داشــته باشد.  فریادرس 
گفت: بنابراین در صورتی که شرکتی  شرایط یاد شده 
را داشت، یعنی کارت بازرگانی دوساله و سابقه واردات 
محصول مورد تقاضــای واردات را دارا بــود ما دیگر به 
عنوان وزارت جهاد کشاورزی ممیزی اعمال نمی کردیم 
و ثبت سفارش را انجام می دادیم و تنها قیمت ها را مورد 
بررسی قرار می دادیم.وی در ارتباط با داشتن اطالعات 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کره توسط یک شرکت 
خاص گفت: بعید می دانم کــه که اطالعات خاصی در 
این خصوص به آن شرکت رسیده باشد، اما ممکن است 

برخی از شرکت ها تیز هوشی به خرج دادند.

مقدسی گفت: هم اکنون ۶۰ هزار رأس دام سنگین و 
3۰۰ هزار رأس دام سبک در دامداری ها انباشت شده 
است.  ناصر مقدســی رئیس انجمن صنفی گاوداران 
کشور با اشاره به اینکه بازار دام تعریف چندانی ندارد، 
اظهار کرد: باتوجه به ممنوعیت صــادرات و واردات 
بی رویه گوشــت، مقدار زیادی دام روی دست دامدار 
باقی مانده است که استمرار این روند ضربه مهلکی به 
تولید گوشت داخل وارد می کند. رئیس انجمن صنفی 
گاوداران کشور قیمت هر کیلو گوساله زنده را ۲5 تا 
۲۶ هزار تومان اعالم کــرد و گفت: با توجه به کاهش 
چشم گیر قیمت نسبت به ابتدای سالم دامدار هر کیلو 
گوساله زنده با زیان 5 تا ۶ هزار تومانی در بازار عرضه 
می کند.این مقام مســئول ادامه داد: قیمت هر کیلو 
گوشت گوساله از ۱۱۰ هزار تومان به ۸۰ هزارتومان 
در بازار رسیده و تنها ممکن است در برخی مغازه های 
شمال شهر با نرخ های گزافی عرضه شوند که این امر 

نشان می دهد دام به میزان کافی در کشور وجود دارد.
مقدسی در واکنش به اظهار نظر برخی مسئوالن مبنی 
بر آنکه آزادسازی صادرات دام بر تالطم قیمت گوشت 
در بازار دامن می زند، بیان کرد: هم اکنون ۶۰ هزار رأس 
دام سنگین و 3۰۰ هزار رأس دام سبک در دامداری ها 
انباشت شده که این امر بر زیان دامدار دامن زده است 
از این رو مسئوالن امر باید با اعمال مدیریت و نظارت 
دقیق مجوز صادرات دام را صــادر کنند چراکه ادامه 
روند ممنوعیت صادرات به نابودی تولید داخل منجر 

می شود.او با انتقاد از واردات بی رویه گوشت در چند 
ماه اخیر به کشور، گفت: از ابتدای سال رقمی بالغ بر 
۱۰۰ هزار تن گوشت وارد کشور شده در حالی که طبق 
تولید داخل و نیاز کشور، نباید میزان واردات به بیش 
از 5۰ هزار تن می رسید که متأسفانه این امر تنها در 
سایه مجدد وزارت بازرگانی و واگذاری مسئولیت امور 
بازرگانی وزارت جهاد به وزارت صمت اتفاق افتاده است 
که اگر روندی بی رویه واردات به داخل ادامه یابد، بدون 

تردید صنعت گوشت کشور نابود خواهد شد.
رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور در بخش دیگر 
اظهارات خود با اشاره به اینکه رقمی بالغ بر ۲۰ هزار 
تن شیر خشــک در کارخانه ها دپو شده است، گفت: 
باتوجه به آنکه در شرایط فعلی تحریم امکان ارز آوری از 
صادرات نفتی وجود ندارد به همین خاطر از مسئوالن 
امر انتظار می رود که مجوز صادرات شیر خشک مازاد را 
صادر کنند چرا که هم اکنون کارخانه های شیرخشک 
با مشکل دپوی محصول در انبار ها روبه رو هستند.این 
مقام مســئول ادامه داد: باوجود آنکه تمامی کشور ها 
برای واردات شــیر خشــک تعرفه می گذارند، جای 
این سوال مطرح است که چرا مسئوالن دولتی برای 
صادرات شیرخشک تعرفه گذاشته اند؟ در حالی که 
واردات در قبال صادرات باید با ارز مشــخصی صورت 
گیرد تا کارخانه های لبنی نتوانند به بهانه گران بودن 
شیرخشک داخل نسبت به خارجی اقدام به واردات 

شیرخشک بدون تعرفه کنند.

آمارها نشانگر آن است که از 
میان شــکایت های مختلف 
در حوزه های ارتباطی ایران، 
بیشترین شکایت ها به حوزه 
ســرعت و کیفیت اینترنت 
مربوط می شود. طی سالهای اخیر بیشترین نارضایتی 
مردم از پایین بودن سرعت اینترنت بوده و با کمی دقت 
به کامنت هایی که برای پست های وزیر ارتباطات در 
اینستاگرام و توییتر گذشته می شود متوجه خواهیم 
شد که خواسته نود درصد از کاربران افزایش سرعت و 
بهبود کیفیت اینترنت است. نزدیک به یک دهه است 
که مســئوالن در دولت های مختلف به دنبال ارتقای 
کیفیت اینترنت بوده اند و تا به امروز گویا این تالش ها 
ادامه دارد. از آنجایی که یکی از مهم ترین و اصلی ترین 
فاکتورهای توسعه آی سی تی ارایه اینترنت پرسرعت و 
باکیفیت است این سوال پیش می آید که چرا تا به امروز 

و با گذشت سالها مهم ترین دغدغه مردم باید موضوع 
اینترنت و قیمت آن باشد. یکی از مهمترین مواردی که 
وزارت ارتباطات باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد 
بحث اینترنت و افزایش کیفیت آن است، چون متاسفانه 
کیفیت اینترنت آن چنان که باید و شاید رضایت بخش 
نیست. مردم متاسفانه برای سرویسی هزینه می کنند 
که نامناســب بوده و از کیفیت الزم برخوردار نیست و 
وزارت خانه مربوطه باید به این قبیل موضوعات توجه 
الزم را داشته باشد. هرچند نمی توان منکر شد که در 
دولت یازدهم و دوازدهم پیشــرفتی در حوزه اینترنت 
وجود نداشــته اما با وجود اینکه آگاهیم در جهان چه 
پیشرفت هایی در این حوزه وجود دارد باید بیشتر بر این 

موضوعات تمرکز و توجه شود.
طرح های زیادی برای ارایه اینترنــت به کاربران ارایه 
شد که باز هم جوابگوی نیاز کاربران نبوده است. اواخر 
آبان ۱39۶ با ابالغ مصوبه  ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات سرویس دهنده های اینترنتی ایران طرح های 
جدید خود را با نام هایی چون »اینترنت غیرحجمی« و 
»اینترنت نامحدود« عرضه کردند. پس از مدتی کوتاه، 

مشخص شد آنچه از آن به عنوان »اینترنت نامحدود« 
نام برده می شود، کوچک ترین شباهتی به نمونه های 
مشابه در سطح جهانی ندارد. در قسمت »پنجم« از بند 
»ب« مصوبه ی ۲۶۶ می خوانیم: پس از عبور از آستانه ی 
استفاده ی منصفانه ی ماهانه، دارنده ی پروانه می تواند 
نسبت به اعمال سیاست استفاده ی منصفانه اقدام کند 
و نسبت به کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت ۱۲۸ 
کیلوبیت برثانیه )۱۶ کیلوبایت برثانیه( اقدام کند یا آنکه 
براساس اطالع رســانی های قبلی انجام شده به کاربر و 
اخذ تأییدیه های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم 

اضافه ی ترافیک بین  الملل و داخلی اقدام کند.
پس از مطرح شدن ســؤاالت متعدد کاربران، صادق 
عباسی شــاهکوه، معاون بررســی های فنی و صدور 
پروانه ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
تأکید کرد اسم این طرح، عرضه ی اینترنت نامحدود 
نیســت. البته اولین فردی که این طرح را به این نام 
خواند، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بود؛ ولی پس 
از انجام بررسی های فنی مشــخص شد که عرضه ی 
اینترنت به صورت نامحدود از لحاظ فنی میسر نیست. 

عباسی شاهکوه درادامه ادعا کرده بود: در دنیا دو مدل 
برای روش اتصال محور وجود دارد: در مدل اول وقتی 
مصرف کاربر از ســقف مجاز عبور کند، سرعت را کم 
می کنند و در مدل دوم با گذشــتن از سقف مجاز به 
کاربر امکان خرید حجم اضافــه می دهند. در اجرای 
این طرح در ایران، مدل دوم انتخاب شده است.البته 
سیاست مصرف منصفانه )Fair Use Policy( تنها 
مختص ایران نیســت؛ اما آنچه آقای عباسی شاهکوه 
درباره ی مدل های ارائه ی سرویس اینترنت در جهان 
ادعا می کند، شباهتی با واقعیت ندارد. نکته  دیگر این 
است که برخالف گفته  معاون سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویی درباره ی طرح های مشــابه در 
دنیا، تقریبا در تمام کشــورهای دنیا محدودیت های 
حجمی که تحت نام »میزان مصرف منصفانه« شناخته 
می شــد، از تعرفه ی ســرویس های ثابِت اینترنتی 
برداشته شــده است و تنها ســرویس های موبایلی و 
ســرویس های ارزان قیمِت ثابت بــا محدودیت های 
 حجمی، آن هم با حجم های 5۰ تــا 3۰۰ گیگابایت 

در ماه عرضه می شوند.

صنعت آی سی تی نیازمند شبکه ملی برای دستیابی به اینترنت امن، ارزان و یکپارچه است

یک دهه به دنبال افزایش سرعت اینترنت

همکاری های الزم برای تحقق کامل شبکه ملی اطالعات وجود ندارد
کاظم آیت اللهی، رئیس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه  ای

چرا شبکه ملي اطالعات با وجود گذشت بیش از۱۰ سال  هنوز به بهره برداري نرسیده است؟  این همان پرسشی است که باید در جواب چرایی پایین بودن سرعت اینترنت پرسید. سال هاست بیشترین شکایات مربوط به نارضایتی از 
سرعت و قیمت اینترنت است و این نارضایتی هم چنان ادامه دارد. صنعت آی سی تی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی نیازمند اینترنت باکیفیت است تا بتواند با راه اندازی شهر هوشمند و دولت الکترونیک رشد اقتصادی 

را افزایش و هزینه های جاری را کاهش دهد. هم چنین صنعت آی سی تی نیازمند شبکه ملی برای دستیابی به اینترنت امن، ارزان و یکپارچه است. 
شبکه ملی اطالعات می توانست تا اندازه بسیار زیادی اینترنت در ایران را ارتقا دهد اما متاسفانه همکاری های الزم برای تحقق کامل آن وجود ندارد و با وجود اعالم وزارت ارتباطات تحقق ۸۰ درصدی در این زمینه نداشته ایم. وزارت 
ارتباطات در زمینه های توسعه ارتباطی توانسته اهداف را محقق کند اما در زمینه شبکه ملی اطالعات موفق عمل نکرده است. فقط اینکه چرا مسئوالن در طول یازده  سال گذشته و در دوره هاي قبل، از دست اندرکاران وقت درباره 
توسعه شبکه و پهناي باند و راه اندازي شبکه ملي اطالعات سوال نکرده اند جای تعجب دارد. متاسفانه هنوز بسیاری از کاربران در کشور از سرعت پایین  اینترنت و قیمت باالی آن شکایت دارند و باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا 

دولتی راه حلی برای افزایش سرعت اینترنت در کشور پیدا می کند یا همچنان باید به اینترنت با سرعت پایین و تعرفه های باال ساخت.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

انباشت ۶۰ هزار رأس دام سنگین در واحد های دامداری

یک مسئول وزارت كشاورزی: 

واردات ۷۰درصد کره توسط یک شرکت خاص است
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد 

رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در علی آباد عسگرخان پالک اصلی 18 پخش 4

541 فرعی آرزو نفریان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت643/75 متر مربع خریداری بدون واسطه از معصومه طالقانی مالک رسمی.
لذا به موجب  ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم  و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 
ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت 

و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف: 98/170/10017

انتشار نوبت اول: 1398/08/11
انتشار نوبت دوم: 1398/08/25

 
فرامرز کلبادی نژاد
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
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مراقب آن دسته از افکاری باش که ضعیف بودن را چیزی قابل قبول نشان می دهند، چنین افکاری زندگی انسان های و

زیادی را نابود کرده اند و باید آن ها را از ذهن خود حذف کنی.

WWW.KASBOKARNEWS.IR

I N FO@biznews. ir

ستاري: 
تا سال آینده فضاي نوآوري به یك ميليون متر مربع 

مي رسد
معاون علمي رئیس جمهــور گفت: هم اکنــون بیــش از 500 هزار متر 
مربع فضاي نــوآوري در دانشــگاه ها پیاده ســازي شــده و برنامه ریزي 
شده که تا یک ســال آینده به یک میلیون متر مربع برســد تا بسیاري از 
 استارت آپ ها و شــرکت هاي دانش بنیان و شــتاب دهنده ها در این فضا

 فعالیت کنند
. سورنا ستاري عصر شنبه در حاشیه طرح شهید احمدي روشن در جمع 
خبرنگاران درباره توجه دولت بــه خودروهاي هیبریدي و برقي نیز گفت: 
با برخي استارت آپ ها به این حوزه ورود کرده ایم و اگر به موقع وارد شویم، 
مي توانیم ارزش افزوده داشته باشــیم. وي ادامه داد: سرمایه گذاري هاي 
الزم در زیرشاخه ها مثل تولید باتري ها و سیستم هاي الکترونیک نیز انجام 

شده است. 
ســتاري درباره طرح شــهید احمدي روشــن گفت: بنیاد ملي نخبگان 
حمایت ها و جوایز خود را هرســاله از این طرح دارد. وي افزود: امســال 
میزان حمایت بیش از دو برابر افزایش داشــته اســت و تعداد افراد مورد 
حمایــت را نیز افزایــش دادیم. معــاون علمي رئیس جمهــوري گفت: 
طرحي که داریم توانمندســازي اســتعدادهاي برتر یا همان طرح موفق 
احمدي روشن است که هســته هاي نوآور این طرح را تشکیل مي دهند 
و آموزش هاي مربــوط به کارآفرینــي و تاثیرگذاري نخبــگان در قالب 
 هسته هاي مساله محور درباره مسائل جامعه را مي بینند و مي تواند الگویي

 براي دانشگاه ها باشد. 

اداره کشور با پول نفت امکان پذير نیست
معاون علمــي و فنــاوري رئیس جمهوری بــا تاکید بر اینکه براســاس 
 پیش بیني هاي جهانــي تا 10 ســال آینده دیگــر آمریکا قــدرت اول

 اقتصادي و علمي نخواهد بود و در میان قدرت هــاي اقتصادي نام 6 تا 7 
کشور آسیایي به چشــم مي خورد، گفت: ما در برهه اي از زمان قرار داریم 
که دیگر بــا پول نفت نمي توان کشــور را اداره کرد و باید با پیاده ســازي 
 روش هاي جدید اموزشي در قالب شرکت هاي دانش بنیان مشکالت کشور 

را رفع کرد. 
به گزارش ایســنا، ســورنا ســتاري روز شــنبه در چهارمین مراســم 
اهداي »جایــزه طرح احمدي روشــن« با بیــان اینکــه در حال حاضر 
همه ما در یک مبــارزه با اقتصاد نفتي قــرار داریم، افزود: کشــوري که 
داراي 5 تا 6 هزار ســال تاریخ اســت، تهدید به نخریدن نفت مي شــود 
 و این در حالي اســت کــه تاریخ پنج هــزار ســاله ما وابســته به نفت

 نبوده است. 
وي با تاکید بر اینکه از زماني که اقتصاد نفتي آمده اســت، ســاختارهاي 
ذهني را آلوده کرده اســت، ادامه داد: در اقتصاد نفتي به »پول توجیبي« 
نگاه مي شود، به جاي آنکه به انســان به عنوان ارائه دهنده ایده و ابتکار و 

خالقیت دیده شود. 
تاري با اشــاره به برگزاري جلســه اي در دانشــگاه صنعتي شــریف در 
 ســال 1391 اظهار کرد: در میان فهرســت هاي انعقاد قــرارداد با بخش 
صنعتي مشــاهده شــد که دانشــکده مهندســي صنایع یک قرارداد با 
 صنعت نداشــت و مســئوالن این دانشــکده اعالم کردند که ما افتخار 
مي کنیــم کــه قــرارداد صنعتــي نداریــم چــون اســاتید از 
وقــت آمــوزش مي گیرنــد و بــه ســمت همــکاري بــا صنعــت 
 مي رونــد. در آن زمــان داشــتن شــرکت از ســوي اســاتید

 منسوخ بود. 
وي خاطرنشان کرد: ولي اکنون افتخار ما این است که اساتید دانشگاهي 

شرکت دارند و کارآفریني مي کنند.
 ستاري با طرح این سوال که آیا دانشــگاه محلي براي ارائه مدرک است 
یا جایي براي یافتن راهکارهاي نوآورانه براي رســیدن بــه آینده بهتر؟ 
 گفت: دانشــگاه جایي اســت که باید میان دانشــجویان با ایده هاي برتر

بــه  و  مــدرک  کســب  دنبــال  بــه  کــه  دانشــجویاني  بــا   
تفــاوت هســتند،  اســتخدام  بــراي  اســاتید   دنبــال 

 قایل شود. 
معاون علمي و فناوري رئیس جمهور با اشــاره بــه اجراي »طرح احمدي 
 روشــن« با تاکید بر اینکه در این طــرح هیچ محدودیــت مالي نداریم،
 اظهار کرد: کارآفریني یک اکوسیســتم نوآوري است؛ ولي اقتصاد نفتي 
 به ما یاد مي دهــد که کارآفریني، با پول خریدني اســت، امــا در اقتصاد

 دانش بنیان پول در رتبه هاي پنجم و ششم قرار دارد و آن هم دسترسي به 
منابع مالي است نه پول بالعوض. 

ســتاري با تاکید بر اینکه اکوسیستم در بســیاري از حوزه ها ایجاد شده 
است، یادآور شد: در حوزه بیوتکنولوژي این اکوسیستم ایجاد شده است، 
به گونه اي که برخي از شرکت ها ساالنه چند صد میلیارد تومان صرف خط 

تولید خود مي کنند. 
معاون علمي رئیس جمهور تاکیــد کرد: ایجاد این اکوسیســتم نوآوري 
 در حوزه بیوتکنولوژي موجب شــده اســت که میزان خروج از کشــور

 محققان این حوزه کاهش یابد، ضمن آنکه برخي از محققان ایراني خارج 
از کشور به کشور بازگشتند. 

 وي با تاکیــد بر اینکــه همه مــا مي دانیم کــه دیگر نمي توان کشــور
 را بــا پــول نفت نگه داشــت، افــزود: ایــن کشــور قابــل اداره با پول 
 نفت نبوده و نیســت؛ ولي برخي کشــورها مي خواســتند مــا نفت را به 
صورت خام بفروشیم و کاال وارد کنیم و هدف این کشورها این بوده است که 
 ثروت نفت ایران را بدون ایجاد ارزش افزوده با تکیه بر دانش بومي، به فروش

 برسانیم. 
 ســتاري با بیان اینکــه در معاونــت علمي اتفاقــات بزرگــي در حوزه 
استارت آپ ها ایجاد شده است، گفت: ولي پتانسیل کشور باالتر از این است. 
ما در تاریخي زندگي مي کنیم که خیلي چیزها در حال تغییر است و باید 

تحوالت فناوري را درک کنیم. 
رئیــس بنیاد ملــي نخبــگان ادامــه داد: بــر اســاس پیش بیني هاي 
جهاني تا 10 ســال آینده دیگر آمریــکا قدرت اول اقتصــادي و علمي 
 نخواهد بــود و در میان قدرت هاي اقتصادي نام 6 تا 7 کشــور آســیایي

 به چشم مي خورد. 
 معــاون علمي وفنــاوري رئیس جمهــور یادآور شــد: امــروزه دیگر به 
 منابع زیــر زمیني اهمیــت داده نمي شــود، مگر آنکه بر اســاس دانش
 در آن ارزش افــزوده ایجــاد شــود و تغییــر پارادایم هــا بــه ســوي 
 کشورهایي اســت که به نیروي انســاني اهمیت ویژه اي مي دهند و این 
در حالــي اســت کــه ایــران در بســیاري از شــاخص هاي نیــروي 
انســاني در رتبه هاي دوم و ســوم قرار دارد. ســتاري خاطرنشــان کرد: 
ما بــه دنبــال پیاده ســازي روش هــاي جدید آموزشــي هســتیم تا 
مســائل کشــور در آن رفع شــود. اگــر دانشــگاه  مبنــاي فرهنگ و 
 اقتصاد اســت، بایــد بتواند مســائل جامعــه را در قالب شــرکت هاي 

دانش بنیان حل کند. 
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کســب وکارهای نوپا به کام 
دولتمــردان شــیرین آمده 
و برخی ســعی دارند خود را 
متولی آن بنامند، در حالی که 
مرور وعده ها و دستاوردهای 
دولت در این بخش نتایج دیگری را نشــان می دهد.در 
حالی نهادهای حاکمیتی پرچم حمایت از استارت آپ ها 
و دانش بنیان هــا را بــاال برده انــد که در عمــل قوانین 
سخت گیرانه ای برای آنها وضع می کنند. چندی است که 
تاکید رئیس جمهوری و وزیران استفاده از ظرفیت های 
دانش بنیان ها و استارت آپ هاســت. درســت است که 
اســتارت آپ ها با نیروی جوانان کشور سرعت زیادی در 
رشد و رفع مشکالت روش های سنتی و گره های جامعه 
را دارند، اما این طور نیســت که یک شرکت استارت آپی 
یا دانش بنیان بتواند تمامی مشــکالت حال و آینده یک 
جامعه را حل کند و این شرکت ها با قرارداد بستن با دولت 

رستگار شوند.   نمونه ای دیگر از پز دادن های استارت آپی 
دولت، »کارخانه های نوآوری« است که اخیرا در تهران 
و برخی دیگر از شــهرهای ایران رایج شده است. اولین 
کارخانه نوآوری کشور توســط مشارکت چندین بازیگر 
بخش خصوصی در مســاحتی به وســعت 18 هزار متر 
مربع برپا شد، اما جالب است که معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری آن را در کارنامه دســتاوردهای خود 
و به عنوان شــعبه های اقماری پارک فنــاوری پردیس 
معرفی می کند. نخستین کارخانه نوآوری برای کمک به 
زنجیره استارتاپ ها برای تامین نیروی انسانی متخصص 
و حمایت از کسب وکارهای نوپا مطرح بود، اما راه اندازی 
و افتتاح پشت هم کارخانه نوآوری در گوشه و کنار شهر 
که در خروجی آن تردید است، نمایشــی بودن آن را به 
ذهن متبادر می کند. جالب اســت که در کل قاره اروپا 
تنها دو تا سه کارخانه نوآوری برای استارت آپ ها وجود 
دارد. مرور وضعیت استارت آپ ها نشان می دهد با وجود 
ایجاد طرح های حمایتی دولت مانند طرح »نوآفرین« که 
به تازگی برای حمایت از شرکت های نوپای حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات ارائه شد، با توجه به عوامل بنیادی 

از قبیل وضع مجدد تحریم ها، کاهش ســرمایه گذاری 
خارجی و عدم  حمایت از سرمایه گذاران خصوصی نه تنها 
روند حرکتی به ســمت ایجاد یونیکورن ها نیست، بلکه 
شــرکت های پاگرفته از دوره های گذشته نیز در معرض 
خطر قرار گرفته اند. این شرایط باعث شده است که روند 
سرمایه گذاری در شرکت های استارت آپی متوقف شود 
و بعضی از اســتارت آپ های فعال نیز تعطیل شــوند. با 
بررسی این نکات و موارد دیگر، این سوال به ذهن می رسد 

که دولت چه نقشــی در ظهور و رواج اســتارت آپ ها در 
کشور داشته است؟ اســتفاده تبلیغاتی از استارت آپ ها 
برای مقاصدی که مشــخص نیســت چه ســرانجامی 
دارد به نفع هیچ کسی نیســت؛ اگر هم باشد کوتاه مدت 
اســت و کمکی به ســاخت پایه های اقتصاد دیجیتال 
کشــور در فضای تحریم و جنگ اقتصــادی نمی کند. 
 »کسب وکار« در گفتگو با کارشناسان این مساله را تحلیل

 می کند. 

دولت با حمایت های خود از استارت آپ ها پز می دهد

استفاده تبلیغاتی  از استارت آپ ها
مینا حسینی

News kasbokar@gmail.com

صادرات مغز به جای صادرات  استارت آپ ها
عادل طالبي، کارشناس تجارت الکترونیك

سیستم این گونه است که در ابتداي کار که استارت آپ ها نیاز به مکان و فضا، امکانات و سرمایه جدي دارند، سرمایه گذار هم که به چهره آدم ها سرمایه نمي دهد، بلکه استارت آپ ابتدا به شتاب دهنده مراجعه و او حمایت اولیه 
می کند تا محصول شکل بگیرد و خروجی آن یک نمونه اولیه باشد و بتواند توجه سرمایه گذار را جلب کند. به محض اینکه سرمایه اولیه را گرفت سرمایه گذار باید این کار را ادامه بدهد. مشکلی که ما در حال حاضر در ایران با آن 
روبه رو هستیم دو مشکل جدی است. یکی موانع قانونی است. در این مرحله دیگر نیازی نیست که شتاب دهنده حمایت کند یا شرکت خاصی. کار شتاب دهنده این است که از ابتدا زیر پر و بال استارت آپ را بگیرد تا محصول و 
خروجی را بدهد و توجه سرمایه گذار را به خودت جلب کند تا بتواند سرمایه جذب کند. اصل مشکل از اینجا به بعد است. استارت آپ سرمایه را می گیرد و وقتی می خواهد شرکت بزند باید ده ها مجوز بگیرد؛ ازجمله برای بیمه و 
مالیات و بعد از این توپ در زمین دولت و قوه مقننه است که نه قوانین درست و حسابی داریم و نه درست اجرا می شود. یک سری طرح ها هم مانند دانش بنیان ها داریم که آنها هم خوب اجرا نمی شوند. در واقع به شکل کامل اجرا 
نشده اند. مانند طرح »نوآفرین« که جدیدا وزارت آی .سی.تی داده است به همین دلیل خوب اجرا نشده است. ما مشکلی از بابت شتاب دهنده ها نداریم و آنها کارشان را خوب انجام می دهند. از آنجا به بعد است که سرمایه گذار 
باید استارت آپ را رشد بدهد؛ اما این رشد با موانع قانونی روبه رو می شود. به بحث صادرات که اصال فکر نکنید چون کشوری که تحریم است، نفت را نمی تواند صادر کند چه چیز را می تواند صادر کند؟ این فقط از یک ذهن معیوب 
ممکن است تراوش کند که ما به دنبال صادرات باشیم در جایی که ما نمی توانیم نفت مان را صادر کنیم، به دنبال صادرات تکنولوژی باشیم. ما صادراتی که در حال حاضر داریم صادرات مغز است. یعنی مغزها می روند به کشورهای 
دیگر و دیگر مال ما نیستند، بلکه مال آنها هستند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درصدد است چند میله و نمودار ارائه کند. به همین دلیل هیات های دانش بنیان را به کشورهای دیگر می برد. خروجی واقعی این است 

که در حال حاضر بهترین های ما دارند مهاجرت می کنند. در بهترین حالت این اتفاق می افتد. 

موانع صادرات دانش بنیان ها
ايمان جلیلی، فعال حوزه کسب وکارهای نوپا 

دلیل اینکه شتاب دهنده ها متهم به رها کردن استارت آپ ها می شوند این است که نگاه، نگاه )SCALEBLE( نیست؛ یعنی قابل بزرگ شدن نمایی نیست. یعنی در ابتدا که استارت آپ متولد می شود کسی نگاه 
نمی کند که این استارت آپ می خواهد سه سال دیگر چقدر بزرگ شود یا آن تحلیل که می گوید این سه سال دیگر اینقدر بزرگ می شود تحلیل درست و دقیقی نیست. یا براساس واقعیت بازار طراحی نشده؛ یعنی یک 
نگاه خوش بینانه پشت آن وجود دارد که خیلی واقعی نیست. یک بخشی که این شرکت ها بازار خارجی ندارند ممکن است به خاطر پیچیدگی و شرایط تحریم باشد؛ ولی یک بخش عمده دیگر آن، این است که یا این 
استارت آپ ها یک کپی از نمونه خارجی هستند که دلیل ندارد به بازار خارجی بروند زیرا بهتر از آنها، آنجا هستند یا خیلی از آنها یک چرخ را از ابتدا اختراع کرده اند که چرخ بهتر از آن در کشورهای دیگر هست. یا آن 
نیازی که دارند رفع می کنند در حد یک دانشکده، محله، شهر یا کشور است؛ یعنی چیزی نیست که آن اندازه بتواند )scale( بشود و برود در خارج هم مشتری و خریدار پیدا کند. استارت آپ های اندکی داریم که نگاه 
آنها راه یافتن به بازارهای جهانی بوده و مدل فکری آنها و طراحی آن هم این گونه بوده است. مشکلی که رفع می کرده هم مشکل جهانی بوده و رفته به آن بازارها و خیلی هم خوب است؛ ولی مساله این است به خصوص 
در مورد شرکت های دانش بنیان که از دل دانشگاه ها درمی آیند مساله ای که بر پایه اش یک راه حلی ارائه شده که بعد تبدیل به کسب وکاری در قالب استارت آپ شده، مساله جهان شمولی نیست، بلکه آن مساله جامعه 
مخاطب و مشتری کوچکی دارد؛ ولی در سطح شتاب دهی، معموال شتاب دهنده ها دست را بازتر می گیرند یعتی فیلترها را خیلی پیچیده نمی کنند. هر استارت آپی حدس بزنند که می تواند به موفقیت دست پیدا کند 
را معموال در دل خود می آورند؛ ولی نتیجه آن، این شده که داستان موفقیت زیادی تولید نشده است. مساله این است که عالوه بر اینکه شتاب دهنده ها خیلی خوب عمل نکرده اند و به غیر از اینکه ما دردسری داریم به 
نام تحریم ها که در حال حاضر برای خیلی از آنها فرصت شده است یک مساله این است که خود صاحبان ایده و کسب وکار از اول خیلی نگاه جهانی به ماجرا ندارند؛ یعنی کوچک فکر می کنند و بعد از سه سال می فهمند 
که این بیزینس مدل نهایتا در ایران کار می کند و نمی شود آن را بیشتر توسعه داد و بعد از سه سال برنمی گردند که از ابتدا درستش کنند. طرز فکر اینکه به سراغ استارت آپ می روند قابل رشد نمایی نیست. تحریم ها 
برای برخی از استارت آپ ها فرصت بوده است و اگر شرایط عادی بود، این استارت آپ ها اصال به وجود نمی آمدند. یک نکته این است که این پیچیدگی ها به مدل دیگری در جهان وجود دارد. مساله این است که ما چگونه 
می توانیم طرز فکر آنها را به عنوان یک شتاب دهنده، منتور، استراتژیست یا راهنمای کسب وکار از همان اول درســت کنیم که بتواند بزرگ فکر کند و مساله اش این نباشد که ما مشکلی را از محله مان حل کرده ایم. 
مشکل این است آن موقع که همه چیز براساس بیزینس مدل و ایده است همه آنها را تحسین می کنند ولی اینکه این محصوالت را به چه کسانی و چقدر بفروشند فکر نمی کنند؛ ولی وقتی به بازارهای واقعی می آید آن 
بازار خیلی کوچک است. بچه ها هم از همان ابتدا یک اعتمادبه نفس کاذبی دارند یا به آنها می دهند. ولی هیچ کسی مشتری واقعی را تست نمی کند که چه کسی حاضر است بابت آن پول بدهد به خصوص یک سری از 
حمایت های ما این گونه است که به فروش آن فکر نکن و برو ببین چی می شود. خیلی از استارت آپ ها وقتی از دل یک شتاب دهنده بیرون می آیند حس یک بچه ای را دارند که در یک بیمارستان لوکس به دنیا آمده و 

سه ماه بزرگ شده و حاال در جوی آب، آن را رها کرده اند. آنها بازار واقعی را هیچ گاه درک نمی کنند تا اینکه تنها می شوند و نوبت این می شود که محصوالت خود را بفروشند. 

دبیــر کارگــروه تنظیم بــازار بــا تأکید بــر اینکه 
افزایــش قیمت بنزیــن تأثیــری بر حمــل کاالها 
نخواهــد داشــت، گفــت: کارگــروه تنظیــم بازار 
فعــال با هیــچ افزایــش قیمتــی موافقــت نخواهد 
 کرد.عبــاس قبادی با اشــاره به جلســه روز شــنبه 
دســت اندرکاران تنظیم بــازار با اصناف و ســازمان 
تعزیرات گفــت: کاال به وفور در کشــور وجود دارد و 
به لحاظ تأمین کاالها هیچ گونه مشــکلی به چشــم 
نمی خورد، این در شــرایطی اســت که بســیاری از 
تولیدکنندگان هم اکنــون تولیدات خود را، به منظور 
عرضه به صورت روان در بازار ارایه می کنند و مشکلی به 
لحاظ تأمین کاال تاکنون گزارش نشده است.دبیر ستاد 
تنظیم بازار افزود: با توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین 

تأثیری بر حمل بار کاال در کشور ندارد، بنابراین ستاد 
تنظیم بازار با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: بازرسان در گشت های مشترک میان 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
با ســازمان تعزیرات حکومتی، بازار را رصد و کنترل 
خواهند کرد و اجازه هیچ گونه گرانفروشــی و احتکار 

داده نخواهد شد.
قائم مقام وزیر صمت اعالم کرد:

قائم مقام وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: اصالح 
قیمت بنزین هیچ بهانه ای برای افزایش قیمت کاالها 
نیســت و نظارت بر اصناف و بازار تشدید یافته است.

حســین مدرس خیابانی گفت: اصــالح قیمت صرفا 
درباره بنزین صورت گرفته است و دولت کامال متوجه 
بوده که قیمت گازوئیل را تغییر ندهد و همین موجب 
می شود اثر اندک و ناچیزی روی قیمت ها اتفاق بیافتد.
وی گفت: این تصمیم در شرایطی اجرایی شد که شاهد 
پایداری نرخ ارز و ثبات نسبی اقتصادی هستیم و هیچ 
زمانی مثل اکنون کاالهای اساسی فراوان نبوده است؛ بر 
همین اساس، بازار با تخفیف های قابل توجه این کاالها 
در فروشگاه های زنجیره ای مواجه است.مدرس خیابانی 
افزود: البته اصناف باید مراقبت کنند که کسی از این 
فضا سوء استفاده نکند و سازمان های حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان و تعزیــرات حکومتی به جد مراقب 
هســتند تخلفی صورت نگیرد.وی گفــت: ما از مردم 
درخواســت می کنیم به نگرانی ها دامن نزنند؛ چراکه 
انتظار تورمی موجب می شــود با افزایش قیمت، کنار 
بیایند؛ در صورتی که هیچ بهانه ای برای افزایش قیمت 
کاالها نیســت.قائم مقام وزیر صنعت افزود: براساس 
مطالعات، اصالح قیمت بنزین حداکثر 4 درصد روی 
نرخ کاالها اثر می گذارد و دولت کامال مراقب بوده است 
که در این تصمیمات خود به قیمت گازوئیل دست نزند.
مــدرس خیابانی از مردم خواســت فقــط کاالهایی 
را خریــداری کنند کــه نرخ آن درج شــده باشــد 
 و در صــورت مشــاهده گــران فروشــی با ســامانه

 124 تماس بگیرند.

تشدید نظارت بر بازار بعد از اصالح قیمت بنزین
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