
ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: برای خودروهای 
شخصی سواری، سهمیه بنزین به شــرط عبور نکردن از ۳۶۰ لیتر در کارت 

ذخیره می شود و قابل انتقال به ماه های بعد است
فاطمه کاهی با تاکید بر اینکه سهمیه ۶۰ لیتری ماهانه بنزین افراد در صورت 
عدم استفاده به صورت خودکار به ماه بعد منتقل می شود، اظهار کرد: البته باید 
توجه داشت که پس از شش ماه، مازاد ۳۶۰ لیتر از کارت سوخت شخصی افراد 
حذف می شود؛ بدین معنا که پس از این زمان، هرچه بیش از ۳۶۰ لیتر در کارت 

سوخت افراد وجود داشته باشد، حذف خواهد شد. به عبارت دیگر اگر فردی 
در طول این شش ماه مثال ۳۰ لیتر از سهمیه خود استفاده کند، در ماه هفتم 

سهمیه ۶۰ لیتر به او تعلق نخواهد گرفت، بلکه این عدد به ۳۰ لیتر می رسد.
وی افزود: ممکن اســت فردی تا پایان ماه هفتم از سهمیه سوخت موجود در 
کارت سوخت شخصی خود استفاده نکند که در این شرایط ذخیره کارت وی 

همان ۳۶۰ لیتر باقی می ماند و موجودی کارت او افزایش پیدا نمی کند.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید به اینکه افراد می توانند 

۶۰ لیتر سهمیه آبان موجود در کارت سوخت خود را در ماه آذر یا ماه های بعد 
از آن استفاده کنند، گفت: جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد؛ چراکه سوخت 

آبان ماه به طور کامل ذخیره و به ماه بعد منتقل می شود.
کاهی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکلی برای تامین سوخت نداریم گفت: 
در حال حاضر سوخت رسانی مانند روال سابق انجام می شود و مردم نباید در 

این باره نگرانی داشته باشند.
وی با بیان اینکه سهمیه ۶۰ لیتر اعالمی مربوط به ماه آبان است و سهمیه ماه 

آذر جداگانه به کارت ســوخت افراد واریز می شود، در مورد زمان شارژ کارت 
سوخت آذرماه اظهار بی اطالعی کرد و گفت: هنوز در مورد اینکه زمان شارژ 
ماهانه بنزین کارتهای سوخت ابتدای ماه باشــد یا ۲۴ هر ماه دستوری ابالغ 
نشده است.از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان، بنزین سهمیه بندی شد. بر این اساس 
قیمت بنزین معمولی سهمیه ای ) ماهانه ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی( از 
قرار هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه ای از قرار هر لیتر 
۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر نیز از قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.

بامداد روز کمک معیشتی به حســاب اولین گروه از سرپرستان خانوار واریز 
شد و کسانی که مشمول طرح نیستند، می توانند اعتراض کنند.اولین مرحله 
پرداخت حمایت معیشــتی بامداد سه شنبه  به حســاب سرپرستان خانوار 
واریز شد. پیش از این محمدباقر نوبخت از واریز کمک معیشتی ۲۰ میلیون 
نفر در مرحله اول خبر داده بود.بر این اســاس دومین مرحله ساعت ۲۴ روز 
چهارشنبه ۲۹ آبان ماه و سومین مرحله ساعت ۲۴ روز شنبه ۲ آذر خواهد بود 
و در هر مرحله برای ۲۰ میلیون نفر کمک معیشتی واریز خواهد شد تا جمع 

دریافت کنندگان یارانه جدید به ۶۰ میلیون نفر برسد.کسانی که در حال حاضر 
مشمول دریافت یارانه نقدی نمی شوند و از سوی وزارت رفاه به عنوان ثروتمند 
حذف نشده اند و در مراحل قبل انصراف از ثبت نام یارانه داشته و یا نتوانستند 
ثبت نام کنند می توانند در ســامانه ای که از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اعالم می شود ثبت نام کنند تا وضعیت آن ها بررسی شود.در این رابطه 
علی ربیعی سخنگوی دولت گفته بود هر کسی فکر می کند استحقاق دریافت 
کمک معیشتی را دارد می تواند ثبت نام کند و پس از احراز شرایط مشمول این 

حمایت شود. همچنین افرادی که به این طرح می پیوندند از همان مرحله اول، 
پرداخت نقدی برای آن ها لحاظ می شود و جای نگرانی نیست.احمد میدری 
معاون رفاه وزارت کار، تعاون و رفــاه اجتماعی در رابطه با نحوه اعتراض افراد 
برای دریافت کمک معیشتی عنوان کرد: اواسط هفته آینده از طریق کد دستور 
*۶۳۶۹ # افرادی که در فهرست مشموالن طرح حمایت معیشتی دولت قرار 
نگرفته اند می توانند از وضعیت خود مطلع شوند. همچنین وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در اطالعیه ای عنوان کرده که افراد از مراجعه حضوری به این 

وزارتخانه و ادارات استانی خودداری کنند.یکی از مباحث دیگری که این روز ها 
مبتال به شده سوء استفاده از طریق ارسال پیامک های جعلی در رابطه با یارانه ها 
و کمک معیشتی است که مردم باید دقت نظر داشــته باشند. در این زمینه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده فرآیند پرداخت به مشــموالن 
طرح حمایت معیشتی تا هفته آینده ادامه دارد و هیچگونه پیامکی مبنی بر 
شمول، قطع و ثبت نام یارانه و یا تحت حمایت معیشتی برای هموطنان ارسال 

نمی شود و اینگونه پیامک ها جعلی است.

نماینده دائــم ایــران در آژانس گفت: بازرســان 
آژانس یکشــنبه ۲۶ آبان از تاسیسات آب سنگین 
اراک بازدید و راســتی آزمایی کردنــد که میزان 
 ذخایر آب ســنگین ایــران بــه ۱۳۱.۵ متریک 

تن رسیده است.
»کاظم غریــب آبادی« ســفیر و نماینــده دائم 
کشورمان نزد ســازمان های بین المللی در وین و 
نماینده دائــم ایران در آژانس اعــالم کرد: آژانس 
بین المللی انرژی اتمی با انتشــار گزارشی در عصر 

روز دوشــنبه، عبور ذخایر آب سنگین ایران از مرز 
۱۳۰ تن را تایید کرد.وی افزود: بــه دنبال اطالع 
ایران به آژانس در روز شــنبه، بازرسان آژانس روز 
یکشنبه ۲۶ آبان از تاسیســات آب سنگین اراک 
بازدید و راستی آزمایی کردند که میزان ذخایر آب 
ســنگین ایران به ۱۳۱.۵ متریک تن رسیده است.

بر اســاس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی 
که روز دوشنبه منتشر شــد، ایران از یکی دیگر از 
محدودیت های برنامه جامع اقدام مشــترک عبور 

کرده است.به گزارش رویترز، در گزارشی که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به کشــورهای عضو ارسال 
کرده، آمده است: »۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ )۲۵ آبان( ایران 
به آژانس اطالع داده است که ذخایر آب سنگین از 
۱۳۰ تن فراتر رفته اســت.«در ادامه این گزارش 
آمده است: »در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹ )۲۶ آبان( آژانس 
به راستی آزمایی از سایت تولید آب سنگین ایران 
 پرداخته و ذخایر آب ســنگین ایران به ۱۳۱.۵ تن 

رسیده است.

براســاس تازه ترین آمار گمــرک، در هفت ماهه 
سال جاری بالغ بر ۹۹ میلیون تن کاال به ارزش ۴۹ 
میلیارد و ۵8۰ میلیون دالر از طریق مرزهای کشور 

صادر و وارد شده است.
به گزارش گمرک ایران، ســهم صــادرات قطعی 
کاالهای غیرنفتی کشور )به اســتثنای نفت خام، 
نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب 
صادرات از محل تجارت چمدانی( در این مدت ۷۹ 
میلیون و ۴۲۲ هزار تن به ارزش ۲۴ میلیارد و ۴۰۷ 

میلیون دالر بود.
این گزارش می افزاید: پنج کشور عمده واردکننده 
کاال از ایران طــی مدت مذکور بــه ترتیب چین، 
 عراق، امــارات متحده عربی، ترکیه و افغانســتان

 بوده اند.
 چین با رقمــی بالغ بر ۶ میلیــارد و ۱۰۰ میلیون 
دالر، عراق بــا ۵ میلیــارد و ۱۷۳ میلیــون دالر، 
امارات متحده عربی با ۲ میلیــارد و ۷8۴ میلیون 

دالر و ترکیــه بــا ۲ میلیــارد و ۶۷۲ میلیون دالر 
و افغانســتان بــا یــک میلیــارد و ۲8۳ میلیون 
 دالر مهمتریــن مقصــد صــادرات غیرنفتــی

 ایران بودند.
بنابراین گزارش، میزان واردات قطعی کشــورمان 
نیز در مــدت مذکــور ۱۹ میلیــون و 8۰۵ هزار 
 تــن انــواع کاال بــه ارزش ۲۵ میلیــارد و ۱۷۳ 

میلیون دالر بود.
براســاس این گزارش چین، امارات متحده عربی، 
ترکیه، هنــد و آلمان کشــورهای عمــده طرف 
معامله واردات با ایــران بوده  اند. به طوری که چین 
۶ میلیــارد و ۳۹۹ میلیون دالر، امــارات متحده 
عربی ۴ میلیــارد و ۵8۶ میلیــون دالر، ترکیه ۳ 
میلیــارد و ۳۷ میلیــون دالر، هنــد ۲ میلیارد و 
۳۳۵ میلیــون دالر و آلمان یک میلیــارد و ۲۰8 
 میلیــون دالر از کل واردات کاال به ایران را به خود

 اختصاص دادند.

در حالــی که گفتــه می شــود بخــش  عمــده ای از 
کارت خوان های ایرانی خارج از کشــور مســدود شده 
و تراکنش ها از این دســتگاه ها معدود اســت، در برخی 
شهرهای خارجی، کارت خوان های ایرانی به وفور یافت 
شــده و فعال است.به گزارش ایســنا، ارائه دستگاه های 
کارت خوان به مشاغل مختلف در ســال های گذشته با 
رونق بسیاری همراه بود و همین ســبب شد هر فرد در 
فروشگاه خود چندین دســتگاه پوز داشته باشد، این در 
حالی است که پس از مدتی این دستگاه ها بعضا به خارج 
از کشور انتقال یافت و در آن کشورها نیز مورد استفاده 

قرار گرفت.
استفاده  از کارت خوان های ایرانی خارج از کشور مشکالت 
زیادی را به ویژه در شرایط حساس ارزی برای نظام مالی و 
پرداخت کشور ایجاد کرد و در همین راستا بانک مرکزی 
بر آن شــد تا جلوی فعالیت ایــن کارت خوان ها گرفته 
شود.این تصمیم بانک مرکزی در راستای محدودسازی 
فعالیت دالالن بازار ارز بــود؛ به گونه ای که این دالالن از 

هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره بردند و یکی از این 
ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ســاده می کند، 
دستگاه های پوز یا کارت خوان اســت که مبلغ خرید یا 
فروش ارز را با آن انتقال می دهند.اما ســفته بازان ارزی 
به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دســتگاه های 
کارت خوان به خارج از کشور، معامالت ارزی خود را در 
همان محل انجام می دهند.بر اساس قانون بانک مرکزی، 
استفاده از کارت خوان های ایرانی به هر شکلی در خارج 
از کشور ممنوع است و در همین راســتا دسترسی این 
کارت خوان ها به نظام بانکی ایران از طریق مخابرات نیز 
مسدود شده است.در این میان دو راه دیگر برای ارتباط 
این دستگاه ها با ایران وجود دارد که یکی سیم کارت ها و 
دیگری استفاده از اینترنت با وی پی ان است.بانک مرکزی 
در نخستین اقدام خود برای محدودسازی حجم استفاده 
از این کارت خوان ها، ســقف تراکنش های مالی از طریق 
دستگاه های پوز را محدود ساخت که این کار تا حد زیادی 

جلوی این نقل و انتقاالت را گرفت.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد درباره جلسه روز 
دوشنبه کمیته دستمزد گفت: مقرر شد میزان هزینه کرد 
و درآمد خانوار در جلسه بعدی کمیته دستمزد از سوی 

نمایندگان دولت مطرح و در جلسه بررسی شود.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دســتمزد 
درباره جلسه شب گذشــته کمیته دستمزد گفت: در 
جلسه شب گذشته نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت 
صمت، کارفرمایان و کارگران حضور داشتند. وی ادامه 
داد: نماینده مرکز آمار گزارشــی از میزان هزینه کرد 
خانوار ارائه داد و مقرر شد جلسه بعدی درباره آمار و  ارقام 
به دست آمده درباره سبد هزینه کرد خانوار توضیحاتی 
ارائه دهد.وی اضافه کرد وزارت اقتصاد نیز موظف شد 
بودجه خانوار سال۹۷ را به دست بیاورد و در آن راستا 
نیز در جلسه بحث و بررسی صورت گیرد. توفیقی با بیان 
اینکه این ادعا وجود دارد که افزایش دستمزد موجب 
تورم می شــود گفت: در ایران چنین نیســت. با توجه 
به اینکه دستمزد ۵۰درصد ســبد معیشت را پوشش 

می دهد بنابراین، این چرخه بین افزایش دســتمزد و 
تورم در ایران به عکس اســت و افزایش دستمزد باعث 

مهار تورم می شود.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید افزایش 
حقوق کارگــران با نگاهی بر تورم بر هزینه ها و ســبد 
معیشت کارگران انجام شود و این درحالیست که میزان 
واقعی تورم در افزایش حقوق کارگران لحاظ نمی شود 
و همیشه افزایش دســتمزد مطابق میزان واقعی سبد 
معیشت نیست.توفیقی افزود: براساس علم اقتصاد باید 
نرخ تورم در هزینه کارگران ضرب شده و عدد حاصل از 
مابه التفاوت دریافتی و هزینه ها به حقوق کارگران افزوده 
شود، اما افزایش حقوق کارگران با چنین معیاری اعمال 
نمی شود.رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسالمی 
کار اضافه کرد: سالیانه اعالم می شود که افزایش حقوق و 
دستمزد کارگران، کمی پایین تر از رشد نرخ تورم اعمال 
می شود، درحالی که میزان دریافتی کارگران با هزینه 

خانوار هماهنگی ندارد.

شــرکت ایر عربیا در جریــان برگزاری نمایشــگاه 
هوایی دوبــی ۲۰۱۹ از عقــد قــرارداد خرید ۱۲۰ 
فروند هواپیمای جدید ایرباس خبــر داد.به گزارش 
ایسنا، نمایشگاه هوایی دوبی ۲۰۱۹ که از ۱۷ نوامبر 
آغاز شــده و تا تاریخ ۲۱ نوامبر ادامه خواهد داشت، 
هرســاله میزبان ایرالین ها و شرکت های هواپیمایی 
مختلف در سراســر جهان اســت که از جدیدترین 
اخبار و دســتاورهای حوزه هوانوردی مطلع شــده و 
در کنار مالقات بــا بزرگ ترین ســازندگان هواپیما 

در جهان همچون ایربــاس و و بوئینگ، قراردادهای 
متعددی به منظور خریداری هواپیمــا با آنها منعقد 
کنند.بر اســاس اخبار و گزارش های منتشــر شده 
در گلف نیوز، شــرکت هواپیمایی ایر عربیا به عنوان 
یکی از ایرالین های امــارات متحده عربی، در جریان 
برگزاری رویداد نمایشگاه هوایی دوبی ۲۰۱۹، قرارداد 
سفارش و خریداری ۱۲۰ فروند هواپیمای ایرباس را 
با این شرکت سازنده اروپایی منعقد کرده است.گفته 
می شود این قرارداد به ارزش ۱۴ میلیارد دالر صورت 

گرفته است و به دومین قرارداد بزرگ و قابل توجهی 
که شــرکت ایرباس در جریان این رویداد موفق شده 
به انجام برساند، تبدیل شــده است.طبق اطالعات و 
جزئیات ذکر شده در این گزارش، ۷۰ فروند هواپیمای 
ایرباس neo A۳۲۰ و ۵۰ فروند باقــی مانده نیز به 
هواپیماهای مدل XLR A۳۲۱ و neo A۳۲۱ تعلق 
دارد.این ایرالین عربی پیشــتر نیز اعالم کرده بود که 
در تالش است تا بالغ بر ۱۰۰ فروند جت و هواپیمای 

جدید را وارد ناوگان هوایی خود کند.

مقدار بنزینی که بیش از ۳۶۰ لیتر در کارت ذخیره شده، حذف خواهد شد

خانوار های جامانده از طرح معیشت چگونه اعتراض کنند؟

قرارداد ۱۴ میلیارد دالری ایرعربیا برای خرید ۱۲۰ فروند ایرباس جدیدنماینده ایران: آژانس عبور ذخایر آب سنگین ایران از مرز ۱۳۰ تن را تایید کرد
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حذف 
طبقه متوسط 

با توجه به مســدود شدن 
راه هــای واردات دالر و 
محدودیت مبادالت بانکی، 
دولت از نظر اقتصادی در 
شرایط سختی به ســر می برد. البته مسئوالن 

اظهار می کنند ...

  محمود جام ساز، کارشناس 
اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه ۲

۳

۳

دالالن برای پیشگیری از ریزش 
قیمت دالر در تالش اند

فروکش هیجانات بنزینی 
در  بازار  ارز

فساد سازمان یافته در حوزه  
دارو   و  تجهیزات پزشکی

تکلیف  لوایح  مالیاتی  برای  ایجاد  درآمد  جایگزین  نفت  در  بودجه  99  به  سرانجام    نرسید

عقب نشینی  دولت   از   اصالح   مالیاتی
صفحه۲

صفحه۲

انتقاد   از  شیوه  ساماندهی  یارانه  سوخت
اعطای کارت  انرژی  به  جای  کارت  سوخت

خوانساری:  دولت   طرح های   بخش خصوصی     را    ناقص    اجرا    می کند

روز سه شنبه صرافی های بانکی هر دالر را به قیمت 
۱۲ هزار تومان مــی فروختند و نــرخ خرید دالر از 
 مردم را نیز ۱۱ هــزار و ۹۰۰ تومان اعــالم کردند. 
پیش بینی ها داللت بر آن داشــت که با ورود بانک 
مرکزی به بازار ارز، قیمت ها در این بازار تحت کنترل 
درآید.  همتی نیز پیش تر وعده بازگشت ثبات به بازار 
ارز را داده بود.از اولیــن روز هفته روند رو به افزایش 
قیمت دالر که از یک هفته قبل آغاز شده بود شدت 
گرفت و دالر ۱۱ هزار و 8۰۰ تومانی را در صرافی های 
بانکی ثبت کرد و این روند در روزهای پس از آن یعنی 

یکشنبه و دوشنبه با رسیدن...

مدتی اســت پرونــده دریافت کننــدگان ارز 
بــرای واردات تجهیزات پزشــکی در جریان 
اســت و با توجه به گزارش های منتشــر شده 
تخلفات شــرکت ها در این رابطه بسیار وسیع 
 و گسترده بوده است. یکی از دالیل اصلی فساد 
سازمان یافته در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، 
عدم شــفافیت و عدم فعالیت درســت سامانه 
هایی بود که باید در این راســتا کار می کردند. 
 وزارت بهداشت در ضرب االجلی که برای این 
شرکت ها برای دریافت اسنادشان تعیین کرد 
موفق به دریافت این اوراق نشــد و اسامی این 
شرکت ها به دستگاه قضا ارسال شده است.وزیر 

بهداشت در این رابطه...

در هفت ماهه سال جاری

تجات خارجی کشور از مرز ۴۹ میلیارد دالر گذشت
با وجود اینکه استفاده از کارت خوان های ایرانی به هر شکل در خارج ممنوع است

کارت خوان های ایرانی در استانبول
جزئیات جلسه کمیته دستمزد

دستمزد 5۰درصد سبد معیشت را پوشش می دهد 

يادداشت
ناتوانی دولت در مقابله 

با فراریان مالیاتی

متن کامل  د ر صفحه۲

 حسن مرادی، کارشناس اقتصادی



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر اقتصاد:
بودجه ۹۹ ارتباط زیادی با قیمت 

دالر ندارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که بودجه سال 
آینده ارتباط زیادی با قیمت دالر ندارد. فرهاد دژپسند 
روز )سه شنبه( در حاشــیه نمایشگاه تراکنش که در 
مرکز نمایشگاهی بوستان گفت وگو برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران درباره قیمت دالر در بودجه ســال آینده 
تصریح کرد که بودجه مدنظر ما در سال آینده زیاد به 
قیمت دالر ارتباطی پیدا نمی کند. سخنگوی اقتصادی 
دولت با اشاره به اهمیت نمایشگاه ایران تراکنش در 
هوشمندسازی بانک ها، اظهار کرد: بانک های ایران 
اکنون هوشمند نیســتند و اگر بخواهند نقشی پویا 
و بالنده در اقتصاد داشته باشــند، باید خودشان را به 
فناوری های نوین مجهز کنند. وی افزود: در این عرصه 
باید از بانک داری الکترونیک به دیجیتال و پس از آن به 
سمت بانک داری هوشمند حرکت کنیم و در این بخش 
بسیار مهم است که بتوانیم ابعاد مختلف موضوع را در 
بانک ها اجرایی کنیم. وزیر امور اقتصاد خاطرنشان کرد: 
باید بتوانیم ارتباط بین المللی را چه در انتقال فناوری  
به بانک ها و چه در تشکیل کنسرسیوم هایی در زمینه 
بانک داری دیجیتال تقویت کنیم. دژپسند با اشاره به 
موانع پیش روی بانک داری هوشمند در ایران، گفت: 
این طرح در ایران اجرا می شود، اما سرعتی که مدنظر 
ماست را ندارد که در حال حاضر تمهیدات الزم صورت 
گرفته و برنامه های خوبی در بانک ها طراحی می شود 

که این سرعت را افزایش می دهد.

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد
خســارات اعتراضات بنزینی 

پرداخت می شود
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: به دنبال اعتراضات 
صورت گرفتــه برای اصــاح قیمــت بنزین و 
آسیب هایی که به همراه داشــت، دستور ارزیابی 
خســارات را صادر کرده ایم که به زودی پرداخت 
می شود. به گزارش ایسنا، غامرضا سلیمانی اظهار 
کرد:دســتور بررسی ســریع و دریافت اطاعات 
را صادر کرده ایم که مشــخص چه تعداد بانک و 
ساختمان دچار آسیب شده اند. وی افزود: بخشی 
از این خسارات مربوط به ساختمان بانک ها بوده 
یا پول های داخــل آن که آتش گرفته اســت یا 
پول هایی که به ســرقت رفته، اختصاص دارد که 
ارزیابی و پرداخت می شود، چراکه در مقابل آشوب 
و آتش سوزی بیمه هستند. ســلیمانی در مورد 
خودروهایی که در جریان اخیر آسیب دیدند نیز 
گفت فقط خودروهایی که در بیمه نامه آنها ذکر شده 
باشد، در این رابطه دریافتی بیمه خواهند داشت. 
همچنین ساختمان ها و اماکنی بیمه هستند، در 

صورت آسیب، خسارت دریافت خواهند کرد.

تاثیر اصالح قیمت بنزین بر صنعت بیمه
اما در رابطه با اینکه افزایش قیمت بنزین تا چه اندازه 
می تواند صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار دهد، رئیس 
کل بیمه مرکزی توضیح داد: در کوتاه مدت ممکن 
است این تغییر در بخش های اقتصادی اثرگذار باشد 
ولی بررسی های اولیه ما در صنعت بیمه نشان می دهد 
که اثر مهمی ندارد. وی افزود: در صنعت بیمه حمل و 
نقل از کانال خودروهایی است که سوخت آنها گازوئیل 
است، درصورتیکه قیمت این سوخت افزایشی نداشته 

و این حوزه را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

مدیرعامل بورس تهران مطرح  کرد
عدم اخذ مالیات از معامالت بورس

مدیرعامل بورس تهران گفت: اخذ ۵ درصدی مالیات 
از عایدی سرمایه سهامداران و سپرده های بانکی در 
سال جاری عملیاتی نخواهد بود و تصویب نهایی آن 
به تصمیم مجلس بستگی دارد.علی صحرایی گفت: 
معافیت مالیاتی معامات ســهم در بازار سهام در 
مقررات اقتصادی کشور وجود دارد و مالیات فروش 
سهام به میزان نیم درصد اعمال می شود اما در الیحه 
جدیدی که به مجلس ارائه شــده، مقرر گردیده تا 
مالیات بر عایدی سرمایه گذاری به میزان ۵ درصد 
از معامات سهام اخذ شود.مدیرعامل بورس تهران 
افزود: البته باید توجه داشت که هیچ مالیاتی از سود 
معامات سهام و سپرده های بانکی تا پایان امسال از 
سهامداران اخذ نخواهد شد.مدیرعامل بورس تهران 
با بیان اینکه در روزهای کنونی که کشور با اختاالتی 
در اینترنت روبرو است، مردم می توانند برای انجام 
معامات خود به کارگزاری ها مراجعه کنند و بر این 
اســاس راه های جایگزینی پیش روی سهامداران 
 قرار داده شــده تا بتواند از آن طریــق به معامات 
ادامه دهند. صحرایی با بیان اینکه تقسیم سود در 
مجامع شرکت ها تنها مختص ایران است، خاطرنشان 
کرد: البته گام هایی برای کاهش تقســیم سود در 
مجامع شرکت ها برداشــته شده به نحوی که سود 
تقسیمی در مجامع شــرکت ها از ۷۵ به ۶۰ درصد 

کاهش یافته است.

اخبار

کسری بودجه و حذف سهم 
نفت از بودجه سال 99 دولت 
را به این ســوء سوق داده که 
چه جایگزین هایی برای نفت 
در بودجه باید باشد. بر همین 
اساس هم بود که دولت در پی اصاحات ساختاری برآمده 
و در اولین گام خود بنزین را گران کرد. اما کارشناسان 
اصاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمدهای آن را بهترین 
گزینه پیش روی دولت برای جبران کسری منابع عنوان 
می کنند. از مالیات بر عایدی ســرمایه گرفته تا ایجاد 
پایه های مالیاتی جدید از جمله راهکارهای مهم برای 
افزایش منابع مالیاتی بوده که موضوع آن از جانب دولت 

نیز مطرح شده است.
 البته دولت وعده داد پایه های مالیاتی را به جهت داشتن 
یک منبع مطمئــن درآمدی، گســترش خواهد داد و 
معافیت های مالیاتی را به حداقل خواهد رساند تا با تنوع 
درآمدهای مالیاتی در کنار ســایر منابــع، در حد توان 
وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد. همچنین رئیس 
سازمان برنامه و بودجه نیز اعام کرده که بودجه جاری 
ســال آینده بدون منابع نفتی تامین می شود و یکی از 

منابع جایگزین، درآمدهای مالیاتی است، اما نه به معنای 
اینکه ما بخواهیم ضرایب مالیات های موجود را افزایش 
دهیم بلکه حتی با توجه به شرایط موجود قرار شده است 
تا ضرایب بنگاه های تولیــدی را کاهش دهیم. بنابراین 

درآمدهای مالیاتی از تعییــن پایه های مالیاتی جدید 
همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت های 
بی مورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی 

نیست، تامین خواهد شد.

این در حالیست که پس از گذشــت چندین ماه هنوز 
خبری از موضوع اجرای اهداف دولت در خصوص اصاح 
مالیات نشده است. لوایح مالیاتی مد نظر دولت باتکلیف 
باقی مانده و الیحه اصاح قانون مالیات های مســتقیم 

هنوز در وزارت اقتصاد جمع بندی نشده است.
به اعتقاد کارشناســان در کنار سیاست افزایش قیمت 
بنزین با هدف حمایت از اقشار ضعیف، مالیات ابزار مهم 
دیگر دولت برای جبران کسری بودجه و حمایت از اقشار 
ضعیف است. به گفته آنها در شرایط فعلی اقتصاد کشور، 
تنها راه موجود برای فرار از وضعیت بحرانی بازتوزیع است. 
مقصود از بازتوزیع یعنی با مالیات یا افزایش قیمت برخی 
کاالها یا خدمات مثل بنزین، رفاه طبقات باال و متوسط 
کاسته شود تا از منابع حاصله پرداخت به اقشار پایین تر 
صورت گیرد.  اما در موضوع اصاح مالیات و نظام جامع 
مالیاتی، جامعه مورد نظر اقشار متمول و دهک های با 
درآمد باال هستند که مقاومت آنها سد راه دولت برای این 
اصاح مهم می شود. به همین دلیل این سوال اصلی به 
میان می آید که چرا دولت در رابطه با برخی از اصاحات 
که منابع ثروتمندان و اقشــار متمول جامعه را هدف 
می گیرد، مثل اخذ مالیات از سپرده های کان بانکی، 
اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی و یا ایجاد پایه های 

مالیاتی جدید عقب نشینی می کند؟

هر چند دولــت باالخره با 
افزایش قیمت بنزین توانست 
هدف خود در رابطه با اصاح 
حامل های انرژی و هدایت 
منابع آن به جانب گروه های 
ضعیف جامعــه را تا حدی محقق کنــد. اما برخی از 
کارشناسان معتقدند این سیاســت زمانی می تواند 
نتیجه درست داشته باشد که قیمت بنزین واقعی تر 
شده و همچنین سهمیه به فرد تعلق بگیرد نه خودروها. 
البته در همین رابطه مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی گفته، در آینده نزدیک، ســهمیه 
بنزین کسانی که چند ماشین دارند حذف می شود و 
تنها یک خودرو تحت مالکیت هر فرد، سهمیه بنزین 
خواهد داشت. بر همین اساس این سوال مهم قابل طرح 
است که دولت برای برقراری عدالت در موضوع سوخت 
چه سیاستی باید اتخاذ کند و مهم تر آنکه تعلق سهمیه 
سوخت به فرد به جای خودرو، چه کمکی در پیشبرد 

اهداف دولت در رابطه با توزیع سوخت دارد؟ آیا حاال 
زمان مناسبی برای اجرای آن است؟

به گفته کارشناسان افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰۰ 
تومان به ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه، و ۳ هزار تومان به 
صورت آزاد تاثیر کمی بر کاهش مصرف دارد. از آنجا 
که در اقدام تازه دولت، سهمیه برای مصرف در نظر 
گرفته شده است تاثیر به سزایی بر مدیریت مصرف 
سوخت ندارد. در عین حال چون سهمیه به خودرو 
تعلق گرفته است نه فرد، در اجرای عدالت نیز موفق 
نبوده است؛ از سویی دیگر با توجه به اینکه نرخ ۳ هزار 
تومانی نیز با نرخ بین المللی و خارج از مرز کشــور 
تفاوت قابل توجهی دارد، در حوزه کنترل قاچاق نیز 

نمی تواند نقش موثری داشته باشد.
در همیــن رابطــه مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی گفت: یکــی از علل افزایش نرخ 
بنزین، کاهــش یارانه پنهانی بود کــه به افرادی که 
ثروتمندتر بوده و با چند اتومبیل، بیشــتر از بنزین 
ارزان قیمت اســتفاده مــی کردند، بیشــتر تعلق 
می گرفت. به عبارتــی، مصرف بیشــتر، به معنای 

استفاده بیشــتر از یارانه پنهان دولتی در بنزین بود.
حال که با تصمیم دولت، بنزین سهمیه بندی شده و 
به منظور کاهش فاصله نرخ فروش آن با قیمت واقعی 
بنزین )نرخ فوب خلیج فارس( افزایش قیمت داشته 
است، این موضوع که به افراد ثروتمند با چند خودرو، 
به ازای هر خودرو یک ســهمیه ماهانــه ۶۰ لیتری 
بنزین ۱۵۰۰ تومانی تخصیص داده شــده، با توجه 
به هدف دستیابی بیشتر به عدالت اجتماعی، سوال 

برانگیز است.
امیــر وکیــل زاده، مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران امــروز اعام کرد: "در حال 
حاضر به تمام خودروهایی که به نام یک فرد باشــد، 
سهمیه بنزین تعلق می گیرد که این موضوع در حال 
بررسی است تا در نهایت تنها به یک خودروی هر فرد، 

سهمیه بنزین اختصاص پیدا کند. "
بر این اساس، در آینده نزدیک، سهمیه بنزین کسانی 
که چند ماشــین دارند حذف می شــود و تنها یک 
خودرو تحت مالکیت هر فرد، سهمیه بنزین خواهد 

داشت.

تکلیف لوایح مالیاتی برای ایجاد درآمد جایگزین نفت در بودجه ۹۹ به سرانجام  نرسید

عقب نشینی  دولت  از  اصالح  مالیاتی 

کارشناسان معتقدند اختصاص سهمیه بنزین به خودرو  و  نه فرد با عدالت فاصله دارد

 اختصاص  سهمیه بنزین  به یک خودروی  هر فرد

دولت طرح های بخش خصوصی را ناقص اجرا می کند
انتقاد  از  شیوه  ساماندهی یارانه  سوخت

رییس اتاق بازرگانی تهران با اعا م نارضایتی بخش 
خصوصی از شــیوه اجرای طرح افزایش قیمت 
بنزین گفت: دولت طرح های اتاق بازرگانی را ناقص 
اجرا می کند.  خوانساری همچنین درباره افزایش 
قیمت بنزین گفت: اصاح قیمت سوخت و حامل 
ها انرژی اگرچه مورد تاکید فعاالن اقتصادی بوده و 
اتاق تهران نیز طرحی ارائه کرده است، اما افزایش 
قیمت بنزین به شیوه کنونی از سوی دولت منجر به 

نارضایتی هایی در میان مردم شده است.
وی افزود: با وجود اینکه طرح هایی از سوی اتاق 
بازرگانی درباره اصاح قیمت بنزین ارائه شده بود 
که می توانست به شکل درست افزایش قیمت را 
مدیریت کند اما آن طرح با انجام اصاحاتی از سوی 

دولت مردم را دچار مشکل کرده است. 
این مقام مسوول تصریح کرد: متاسفانه طرح های 
ارسالی بخش خصوصی که از پشتوانه کارشناسی 
برخورددار اســت بعد از مدتی از سوی دولت به 
صورت ناقص اجرا می شود اما ما مقصر نارضایتی 

ناشی از آن نیستیم.
ر ئیس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن تهران از نهایی 
شدن ساز و کار تهاتر کاال میان ایران و چین خبر داد 
و گفت: این کار از طریق چین و هنگ کنگ اجرایی 
خواهد شد. مسعود خوانســاری دیروز در جلسه 
هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی، صنایع معادن 
و کشاورزی تهران با اشــاره به سفر اخیر هیئت 
اقتصادی ایران به چین بابت انجام پاره ای مذاکرات 
اقتصادی گفت: در جریان این سفر موضوع تهاتر 
کاال میان ایران و چین در دســتور کار قرار گرفته 
است که بر این اساس این موضوع مهم هم از طریق 
چین و هم از طریق هنگ کنگ اجرایی خواهد شد.
وی از تاش اتاق بازرگانی برای ارتقای رتبه ایران در 
سهولت کسب و کار خبر داد و خاطرنشان کرد: در 
بخشنامه ای که در سال ۱۳9۰ از سوی شرکت ثبت 
شرکتها اعام شده، عدم سوء پیشینه یکی از شاخص 
ها برای ثبت شرکت بوده که حدود ۲۰ مولفه نیز با آن 
در ارتباط هستند. این در شرایطی است که از طرف 
معاون حقوقی رئیس جمهور این موضوع را رسیدگی 
کردیم تا بخشنامه مذکور از سوی سازمان ثبت و یا 

دیوان عدالت اداری ملغی شود.

پیشنهاد اتاق برای واقعی سازی نرخ 
سوخت چه بود؟

در ادامه این جلسه، ســیدرضی حاجی آقامیری 
ســخنانی در باب مســایل پیش آمده در مورد 
مدیریت مصرف ســوخت مطرح کــرد و گفت: 
در دوره پیشــین هیات نمایندگان اتاق تهران، 
کمیســیون انرژی مباحثی در مورد اصاح نرخ 
سوخت مطرح کرد  می خواهم توضیحاتی در مورد 
پیشنهاد اتاق و جمع بندی کمیسیون انرژی در 
این مورد ارائه شود. او همچنین با اشاره به قطعی 
اینترنت و آثاری که این مساله بر کسب و کار فعاالن 
اقتصادی گذاشته است،گفت: واحدهای اقتصادی 
در این شرایط قادر به فعالیت نیستند اما باید حقوق 
بپردازند. آیا پارلمان بخش خصوصی فکری در این 

باره کرده است؟

اعطای کارت انرژی به جای کارت سوخت
مهدی شــریفی  نیک نفس، دیگــر عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران، نیــز در خصوص موضوع 
اصاح قیمت بنزین، گفت: یکــی از راهکارها و 
پیشــنهادهای اتاق تهران که محصول جلسات 
کارشناسی کمیسیون انرژی این اتاق طی سال های 
اخیر است، اعطای سهمیه بندی سوخت به افراد در 
جامعه بوده است. کمیسیون انرژی پیشنهاد داده 
بود به جای آنکه یارانه سوخت بر اساس خودرو به 
صاحبان آن داده شــود، با ایجاد کارت انرژی این 
یارانه در اختیار تمامی افراد جامعه از جمله افرادی 
که خودرو ندارند، قرار گیــرد تا عدالت در اعطای 
یارانه مراعات شود. حمیدرضا صالحی، دیگر عضو 
هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت کمیسیون 
انرژی اتاق تهران همواره به واقعی کردن نرخ توجه 
داشته است. به طور کلی، پس از مجلس هفتم که 
دو تن از نمایندگان، طرح تثبیت قیمت ها را مطرح 
کردند و به تصویب رساندند، سیاستگذار از فرمول 
منطقی و اصولی هدفمندســازی یارانه ها فاصله 
گرفتند. از سال ۱۳9۲ نیز شاهد آن بودیم که دولت 
به رغم آنکه مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی 
به میزان ۳8 درصد را داشت، از اجرای آن کوتاهی 
کرد.  او افزود: دولت یازدهــم و دوازدهم با تصور 
اینکه درآمدهای نفتی کفاف هزینه ها را خواهد 
داد، واقعی کردن نرخ سوخت را به تعویق انداخت 
و اکنون با کسری باالیی مواجه شده است. به نظر 
 می رسد، تیم اقتصادی دولت در طول سال های 
گذشــته، مســئوالنه به مقوله واقعی کردن نرخ 

حامل های انرژی نگاه نکرد.

اخبار

سرمقاله

   محمود جام ساز، کارشناس اقتصادی
با توجه به مسدود شدن راه های واردات دالر و محدودیت مبادالت بانکی، 
دولت از نظر اقتصادی در شرایط سختی به سر می برد. البته مسئوالن 
اظهار می کنند به هر نحوی قادر به فروش نفت به کشورهای متقاضی بوده 
و راه های دور زدن تحریم را پیدا کرده اند. با این حال اما و اگرهای زیادی 
وجود دارد و در برخی از موارد راه های دور زدن تحریم نیز بسته می شود. 
فشار آمریکا به کشورهای خریدار نفت کشور و تحریم های وی نیز مسئله 
بازگشت ارز حاصل از ذخایر نفتی به کشور را دچار مشکل ساخته است. 
به همین دلیل هنوز دغدغه بازگشت وجوه حاصل از گاز و نفت به کشور 
وجود دارد. در کنار این محدودیت ها که به تبع دست دولت برای حمایت 
 از خانوارهای ضعیف کشــور و همچنین اجرای طرح های حمایتی را 
می بندد رشد اقتصادی کشور نیز منفی اعام شده  و پیش بینی می شود 
اقتصاد در سال های آتی کوچک تر هم بشود. از جمله آثار رشد منفی در 
کشور افزایش بیکاری و نرخ تورم است. قیمت ها باال خواهد رفت و این 
موضوع یکی دیگر از موانع دولت برای حمایت مالی از اقشار ضعیف است. 
در حالی که دولت با کسری شدید بودجه روبه رو است. با توجه به  رشد 
اقتصادی منفی کشور و کاهش درآمدهای ملی، طیف کمی از مودیان 
مالیاتی قادر به پرداخت مالیات با نرخ های فعلی و یا مورد انتظار دولت 
خواهند بود. از این منظر درآمدهای دولت از طریق مالیات افزایش پیدا 
نخواهد کرد. مگر آنکه دولت از طریق ایجاد پایه های مالیاتی جدید و یا 
جلوگیری از فرار مالیاتی که گفته می شود ۳۰ هزار میلیارد است،بخشی 

از مشکل کسری بودجه را حل کند.
در بودجه ردیف های زیادی برای نهادهای حاکمیتی، تبلیغاتی، بنیادهای 
دولتی و فرهنگی تعریف شده که بخش زیادی از هزینه های کشور را در 
بر می گیرد. در حالی که هیچ یک از این نهادها در تولید ناخالص داخلی 
نقشی ندارند. دولت به منظور اجرای هر طرحی که حاوی کمک مستقیم 
و یا غیرمستقیم به مردم باشــد، باید این ردیف های بودجه ای را تقلیل 
داده و یا از مجلس بخواهد تا در آن صرفه جویی کند. دیوانساالری دولت 
نیز بسیار سنگین است. بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت 
حقوق کارمندان دولت می شود. بازنگری در میزان این پرداختی ها راهکار 

دیگر دولت برای رهایی از کسری بودجه است که شاید از طریق آن طرح 
کمک به ۱8 میلیون خانوار را به صورت عملیاتی درآورد.

در حال حاضر کاهش فروش نفت باعث کاهش درآمدهای ریالی کشور 
شده اســت.از طرفی دولت حدود4۰ هزار میلیارد تومان در سال یارانه 
پرداخت می کند که با افزایش سیصد درصدی قیمت کاال، هیچ کمکی 
به اقشار ضعیف نمی کند. به همین دلیل با وجود پرداخت این یارانه اقشار 
ضعیف به  علت کوچک شدن ســبد مصرفی و کاهش رفاه عمومی  در 

مضیقه قرار گرفته اند.
فشار تحریم ها نه تنها بار مضاعفی بر دوش دولت گذاشته، بلکه مردم 
را به لحاظ معیشتی در تنگنا قرار داده است. بیشتر کارخانه  ها تعطیل 
 شده و حقوق کارکنان پرداخت نمی شود. شــرکت های شبه دولتی و 
خصوصی سازی شده به واسطه رانت به افراد فاقد صاحیت مدیریتی 
واگذار شده و بسیاری از کارگران این شرکت ها حقوق چندین و چند ماهه 
خود را دریافت نکرده اند. این موضوع که البته تعداد  زیادی از کارگران را 
در کشور در بر می گیرد، پتانسیل اعتراض اقتصادی مردم را باال می برد. 
به همین دلیل دولت با آگاهی از این مســئله سعی دارد با دادن روحیه 
امیدواری به مردم، ظرفیت اقتصادی آنها را افزایش دهد. طرح حمایت 
از ۱8 میلیون خانوار در راســتای این سیاســت دولت و تقویت روحیه 

امیدواری به آینده است.
اظهارنظرهای دوگانه در خصوص تحریم و صحبت های ضد و نقیض دولت 
که البته در برخی از موارد از هم قابل تفکیک نیست، نشان از چالش برخورد 
با مردم و دلداری آنها در شــرایط موجود دارد. دولت از طرح های حمایتی 
صحبت می کند تا فضا آرام تر شود و اعتماد مردم به سیاست گذاری های 
دولت افزایش پیدا کند. اما هزینه های کشور چه در داخل و چه در بخش های 
برون مرزی و مسائل سیاسی، عملی شدن سیاست های دولت و شعارهای 

حمایتی وی را به تاخیر خواهد انداخت.
دولت طی یک ســال گذشــته با تمام تاش و کوشش خود موجودی 
صندوق ذخیره ارزی دالر را در حدی نگه داشته تا نرخ دالر به ۱۱ هزار 
تومان برسد، در حالی که معلوم نیست در سال های آتی نرخ دالر روی این 
قیمت باقی بماند. از دیگر کارهایی که افق پیش رو را مبهم می کند؛ نرخ 

تعریف شده دالر در بودجه سال آینده است. در بودجه سال 99 نرخ دالر 
8 هزار تومان تعیین شده که روی نرخ دالر در بازار آزاد اثر به مراتب منفی 
خواهد داشت. به نظر می رسد با این نرخ قیمت دالر افزایش پیدا کند و 
پول ملی نیز به شدت دچار افت ارزش شود. طرح هایی مثل تامین مسکن 
4۰۰ هزار خانوار در طرح ملی مسکن آن هم با قیمت متری دو نیم که 
البته عملی شدن آن بعید به نظر می رسد، نیز بخش دیگری از هزینه هایی 
است که دولت را دچار فشار اقتصادی می کند. بنابراین با این اوصاف اگر 
دولت قصد حمایت خیلی ناچیز از ۱8 میلیون خانوار یعنی تقریبا حدود 
۶۰ میلیون نفر جمعیت کشور داشته باشد، باز منابع حاصل از این کمک 

حجم زیادی از درآمد دولت را می بلعد. 
وقتی دولت اعام می کند ۱8 میلیون خانــوار نیازمند حمایت دولت 
هستند، اعتراف تلخی به شکاف طبقاتی جامعه است که روز به روز به 
دلیل سیاست های غلط اقتصادی بیشتر می شود. ارتباط مستقیمی بین 
کاهش ارزش دستمزد و معیشت با ریزش طبقه متوسط و افزایش شکاف 
طبقاتی وجود دارد. اگر قیمت کاالها مهار نشود، از این بعد دیگر طبقه 

متوسطی در کشور وجود نخواهد داشت.
معلوم نیســت به صورت عملی چه تعداد از افراد از لیست یارانه بگیران 
حذف می شوند و چه میزان از این درآمدها صرف حمایت از اقشار ضعیف 
می شود؟  در صورتی که دولت قادر به ایجاد چنین درآمدی نباشد، شاید 
ناگزیر از استقراض از بانک مرکزی شود که فشار تورمی شدیدی به اقتصاد 
وارد خواهد کرد. منابع این طرح به طور تضمین شــده، هنوز مشخص 
نیست. معلوم نیست که دولت در هزینه های جاری بودجه صرفه جویی 
کند. همچنین کاهش ردیف بودجه ای فرادولتی ها و افزایش طیف مودیان 
مالیاتی کار ساده ای نیست و حداقل امکان انجام آن در کوتاه مدت وجود 
نخواهد داشت. بر اســاس آنچه از واقعیت اقتصاد کشور پیداست، این 
طرح  از مدل طرح هایی است که سعی دارد امید را در مردم زنده کند و 
نشان دهد تحریم اقتصادی فشار آنچنانی به کشور وارد نکرده است. اما در 
واقعیت اینطور نیست. در حال حاضر دولت در  جبهه داخلی با گروه های 
متعارض و در جبهه خارجی با تحریم روبه رو شــده و ابزار کافی برای 

ساماندهی این شرایط در اختیار ندارد.

حذف طبقه متوسط 
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سکه به 4 میلیون و 194 هزار تومان رسید
 در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 194 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 129 هزار تومان معامله می شود. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه 
بهار آزادی 2 میلیون و 188 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 389 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 859 هزار تومان فروخته می شود. قیمت طالی 18عیار هم 426 هزار و 400 تومان 

ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت 1468 دالر معامله می شود. قیمت طالی 24 عیار 568 هزار و 500 تومان، هر مثقال طال یک میلیون و 845 
هزار تومان تعیین شده است.

ناتوانی دولت در مقابله با فراریان مالیاتی
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

یکی از مهم ترین منابع برای مدیریت کشور در همه جای دنیا، افزایش درآمدهای مالیاتی است. در کشور ما نواقصی که در نظام جامع مالیاتی موجود است، مانع از افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق منابع مورد نیاز دولت در این مسیر بوده 
است. برای مثال با گذشت ده ها سال هنوز بخش زیادی از گروه های ثروتمند در کشور ما از پرداخت مالیات فرار کرده و اهرم قدرتمندی برای مقابله با این دسته وجود ندارد. از سویی برخی از نهادهای شبه دولتی با وجود آنکه سهمی در تولید 
ناخالص داخلی ندارند از پرداخت مالیات معاف هستند. بسیاری از مشاغل نیز با اخذ مشاوره از شرکت های خاص راه فرار از مالیات را پیدا کرده اند. البته با وجود حجم گسترده معافیت های مالیاتی شرکت های شبه دولتی و با وجود رقم باالی 
فرار مالیاتی در کشور، بدیهی است که بخش های مولد و تولیدی انگیزه ای برای پرداخت مالیات نداشته باشند و البته تجربه هم ثابت کرده عمده فشار مالیات همه ساله روی دوش اینها بوده است. یعنی اگرچه دولت سعی دارد از معافیت های 
مالیاتی بکاهد و یا تاکید می کند که پایه های مالیاتی را افزایش می دهد اما در عمل کسانی که از این سیاست مالیاتی دولت متضرر می شوند، خودداری می کنند. طبیعتا دولت به تنهایی قادر به مقابله با این افراد نیست. به همین دلیل طرح 
این مسائل و پس از آن عقب نشینی دولت نشان از مقاومت این گروه ها در برابر تغییرات نظام مالیاتی و اصاح آن دارد. در حالی که مهم ترین و اصلی ترین منبع کمکی دولت در شرایط تحریم مالیات است. به عبارتی شکاف طبقاتی فعلی و 

همچنین کاهش فشار به گروه ها و طبقات ضعیف را نیز می توان با اجرای طرح های مالیاتی پیش برد.

یارانه  بنزین هنوز در جیب ثروتمندان است
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی

یکــی از اهــداف مهم دولــت در مــورد موضوع 
ســهمیه بندی بنزین، کاهش مصرف ســوخت و 
همچنین برقراری عدالت در توزیع این ذخیره مهم 
در کشور بود. بر اساس سیاست های پیشین سوخت 
با قیمت یارانه ای در اختیار افراد قرار می گرفت در 
حالی که قیمت آن واقعی نبود و کســانی که هیچ 
خودرویی نداشــته از این یارانه بی بهره بودند. اما 
مسئله این است که قیمت بنزین آنقدر افزایش پیدا 
نکرده تا به کاهش مصرف آن منتهی شود، به عبارتی 
هنوز هم این نرخ برای افراد پرمصرف و کسانی که 
چندین خودرو دارند، ارزان است.در حالی که عمده 
مصرف کنندگان سوخت نیز دهک های با درآمد باال 
هســتند. به عبارتی نرخ فعلی بنزین برای کاهش 
مصرف بنزین بازدارنده نیســت.موضوع دیگر این 
است که افراد بر حسب اینکه چه تعداد ماشین دارند، 
می توانند از چند سهمیه بهره مند باشند. به عبارتی 
هنوز یارانه بنزین در اختیار ثروتمندان است. این در 
حالی است که سهمیه بنزین باید به افراد تعلق بگیرد 
نه خودروها. با توجه به افزایش قیمت بنزین، حاال 
بهترین زمان برای تغییر سیاست های بنزینی دولت 
است. به عبارتی بهتر است دولت سهمیه افراد چند 
خودرو دارند را به یک خودرو کاهش دهد و قیمت 

سوخت هم واقعی تر باشد. 



3 اقتصاد
ایران
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ساالنه ۳.۵ میلیارد دالر واردات 
قطعات توسط خودروسازان 
صورت می گیرد، حجم قاچاق 
قطعات نیز ۱.۱ میلیارد دالر 
و حجــم واردات بازار قطعات 
یدکی نیز ۱.۵ میلیارد دالر است. تا کنون به اندازه ۲۰۰ 
میلیون دالر داخلی سازی قطعات انجام شده که از کمتر از 
۱۰ درصد واردات جلوگیری شده است. اگر جلوی قاچاق 
قطعات گرفته شود ۷۰ درصد ســهم بازار خودروسازان 
معادل ۲ میلیارد دالر در دست قطعه سازان قرار می گیرد.

عضو هیئت رئیسه کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســامی در این رابطه می گوید: واردات قطعات 
خودرو در اختیار افراد محدودی و حتی در دســت پنج 
یا ۶ نفر است که این امر فســاد و انحصار ایجاد می کند. 
حجت االسام سیدجواد حســینی کیا با اشاره به آخرین 
وضعیت بازار خودرو اظهار داشــت: خودروســازان باید 
خودروی ارزان قیمت، باکیفیــت و صادرات  محور تولید 
کنند و خودروسازی ها با شرایط کنونی به جایی نمی رسد. 
عضوهیئت رئیسه کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســامی گفت: باید دو ســال از خودروسازی ها 

حمایت شود و پس از این مهلت، تعرفه واردات صفر شود 
تا خودروســازان با همتایان جهانی خود رقابت کنند، با 
تحقق این برنامه در صورتی که خودروسازان نتوانند با دنیا 
رقابت کنند، تعطیل می شــوند. وی با بیان اینکه واردات 
قطعات خودرو در اختیار افراد محدودی و حتی در دست 
پنج یا ۶ نفر است که این امر فساد و انحصار ایجاد می کند 
ابراز کرد: عاوه بر فعالیت مافیا در صنعت خودروسازی، 
سوداگرانی نیز در بازار قیمت خودرو را سلیقه ای افزایش 
می دهند. حسینی کیا افزود: انحصار صنعت خودروسازی 
یکی دیگر از دالیل گرانی خودرو طی یک سال اخیر است 
زیرا زمانی که مردم ناچارند تنها از دو خودروساز داخلی 
خودرو خریداری کنند فساد در این صنعت جاری می شود. 
وی تصریح کرد: خودرو در تمام کشورها کاالیی مصرفی 
است اما در ایران به کاالیی سرمایه ای تبدیل شده است و 
به دلیل اینکه کاالیی سرمایه ای است این بازار دستخوش 
مافیای اقتصادی و دچار التهاب می شود. عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی اظهار 
کرد: براساس برنامه ریزی های قبلی مقرر بود تولید پراید 
از سال 9۷ متوقف شود اما به دلیل نوسانات ناشی از تحریم 
این امر به تعویق افتاد و امیدواریم این امر در سال 99 محقق 
شود. نماینده مجلس شورای اسامی با ابراز اینکه با توقف 
خط تولید خودروهای ناایمنی مانند پراید و جایگزینی آن 
با تیبا صنعت خودروســازی پیشرفت می کند و می توان 

ایمنی خودرو را تضمین کرد بیان کرد: وزارت دفاع برای 
کاهش واردات قطعه وارد میدان شده  زیرا از ۱۲۰۰ قطعه 

تشکیل شده خودرو 4۷۱ قطعه آن وارداتی است. 
اما رضا رحمانی، وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد اینکه 
گفته  می شود واردات قطعات خودرو در انحصار ۶ نفر است، 
گفت: از نظر ما هیچ انحصار و منعی برای واردات قطعات 
خودرو نیست و همه می توانند قطعات خود را وارد کنند. وی 

ادامه داد: من این موضوع را رد نمی کنم ممکن است عمًا 
در بازار و در خیلی محصوالت)این اتفاق بیافتد(. خیلی ها از 
قدیم بودند و حرف اول را می زنند اما از لحاظ قانونی منعی 
وجود ندارد. وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: ما 
خودمان هم مخالف این هســتیم که واردات قطعات در 
انحصار باشد و سعی ما این هست که تعداد کثیر این کار 

را انجام دهند.

از 1200 قطعه تشکیل شده خودرو 471 قطعه آن وارداتی است

دور باطل پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه ازان 
انحصار 6 نفر در واردات قطعات خودرو

پرداخت باقیمانده تسهیالت ۱۱ هزار میلیارد تومانی مصوب به قطعه سازان 
ابراهیم احمدی، رئیس انجمن قطعه سازان اصفهان

صنعت خودرو اشتغال زیادی ایجاد کرده است که این آمار با مشکات زیادی که در چند سال اخیر بخصوص از سال گذشته تا به امروز ایجاد شده تهدید می شود. نخست اینکه خودروسازان بدهی زیادی به قطعه سازان دارند که همچون دور باطلی شده 
است که خودروساز بی پول شده و توان پرداخت مطالبات قطعه ساز را ندارد و قطعه ساز نیز بی پول شده و توانایی تامین قطعه برای خودروساز را ندارد. بنابراین عده ای در این رابطه سودجویی کرده و واردات قطعات خودرو را در دست گرفته اندو. افزایش 
واردات خودرو در حالی که  قطعه ساز داخلی نمی تواند تولید درستی داشته باشد سراسر ضرر وخسارت به تولید داخلی این بخش است. بنابراین لزوم حمایت و پرداخت تسهیات به قطعه سازان وجود دارد. ابنکه عده ای محدود بتوانند واردات قطعات 
خودرو را دردست داشته باشند و انحصار در این بازه ایجاد کنند به ضرر صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور است. اجازه و مجوز این کار را به چه کسانی داده اند. به هر ترتیب باید دور باطل پرداخت بدهی به قطعه سازان سر و سامان پیدا کند و واردات 
قطعات خودرو ساماندهی شود. باید چاره ای اندیشیده شود تا این مشکات مالی حل و باالخره باقیمانده تسهیات ۱۱ هزار میلیارد تومانی مصوب پرداخت شود. تنها راه حل این مشکل پرداخت اعتبار از سوی بانک مرکزی است. بانک مرکزی با وجود 
آنکه مصوبه هیات دولت را دارد اما از پرداخت اعتبار خودداری می کند. البته باید اشاره شود که در تمام قطعات خودرو کسری وجود ندارد و تنها در قطعات هایتک و یا قطعاتی که بر روی آنها سرمایه گذاری اندکی شده، دچار کمبود هستیم و متأسفانه 
در واردات و انتقال پول این قطعات مشکاتی وجود دارد. بیشترین کمبود قطعه خودروها را مربوط به قطعات الکترونیک است. قطعاتی که از خارج وارد می شوند، عموماً هایتک هستند، همچنین خودروهای جدید با امکانات پیچیده خود، نیازمند 
سرمایه گذاری سنگینی هستند که سرمایه گذاری در داخل کشور بر روی آنها به صرفه نیست و باید در زنجیره تولید قطعات آنها را وارد کنیم. اگر از ابتدا نوسانات نرخ ارز متعادل بود سرمایه گذاری بر روی این قطعات نیز انجام می شد و درصورتی که نرخ 

ارز در همین محدوده ثابت نگه داشته شود تا چهار سال آینده سرمایه گذاری های مربوط به قطعات خودرو به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

روز سه شــنبه صرافی های بانکی هر دالر را به 
قیمت ۱۲ هزار تومان می فروختند و نرخ خرید 
دالر از مردم را ینز ۱۱ هــزار و 9۰۰ تومان اعام 

کردند.
 پیش بینی هــا داللت بر آن داشــت که با ورود 
بانک مرکــزی به بــازار ارز، قیمت هــا در این 
بازار تحت کنتــرل درآید.  همتی نیز پیشــتر 
 وعــده بازگشــت ثبــات بــه بــازار ارز را داده 

بود.
از اولین روز هفته روند رو به افزایش قیمت دالر 
که از یک هفته قبل آغاز شــده بود شدت گرفت 
و دالر قیمت ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان را در صرافی 
های بانکی ثبت کرد و این روند در روزهای پس از 
آن یعنی یکشنبه و دوشنبه با رسیدن به ۱۲ هزار 

و 4۰۰ تومان رکورد شکنی کرد.
 از  روز دوشــنبه اما روند حاکم بر بازار معکوس 
شد، درست زمانی که صرافان از افزایش تب خرید 

در بازار خبر می دادند.
همچنین حرکت دالر باعث شــد تا سکه تمام 
بهار آزادی نیز از کانال 4 میلیــون و ۲۰۰ هزار 
تومانی عقب نشینی کند. افت دیروز قیمت دالر، 
به نظر ناشی از فروکش هیجانات بنزینی در بازار 
ارز بوده اســت. البته برخــی معتقدند تقاضای 
 فصلــی، هنوز می توانــد یک نیروی افزایشــی 

در بازار باشد..
 بسیاری از کارشناســان معتقدند افزایش تقاضا 
برای خرید به دلیل آن رخ داد که برخی چشــم 
انداز آتی بازار را افزایشــی می دیدند اما به نظر 
 می رســد بازار ارز حاال بــا معادالت تــازه ای 

روبروست.
رییس کل بانک مرکزی هم در صفحه شخصی 
خود در فضای مجازی از مهار بازار سخن گفت و 
هم در میانه افزایش قیمت ها در بازار، بازدیدی از 
میدان فردوسی داشت تا از چند و چون معامات 

خبر گیرد. 
همتی در بازدید از صرافی های میدان فردوسی 
نســبت به تأمین نیازهای ارزی مردم، اطمینان 
خاطر داد. وی از حضور پررنگ بانک مرکزی در 
بازار خبر داده و می گویــد: مدیریت بازار ایجاب 

می کند که به عنــوان بازارســاز اصلی نیازهای 
واقعی را تأمین کــرده و مازاد عرضــه ارز را نیز 
مطابق ماه های گذشــته جمع آوری و به ذخایر 

کشور اضافه کند.
وی اطمینان داده است تجربه بیش از یک سال 
گذشته بانک مرکزی در مدیریت علمی بازار ارز 
همچنان ادامه خواهد داشــت و اطمینان دارم 
شکل گیری انتظارات این چند روز، تأثیر چندانی 

بر بازار ارز نخواهد داشت.

بازار چگونه مستعد ریزش شد؟
 از میانه روز دوشــنبه با اولیــن کاهش قیمت، 
دالالن عرضــه دالر را متوقــف کردنــد تا مانع 
از تداوم ایــن روند شــوند با این حــال برخی 
 از افزایــش حضــور بانــک مرکــزی در بازار 

می گفتند.
 بسیاری معتقدند دالالن حاشــیه بازار به دلیل 
ریسک باالی فعالیتشــان با اقبال چندانی روبرو 
نیستند و شمار خریداران ارز از این دسته از افراد 

کاهش چشمگیری داشته است.
 دالر در میانــه روز دوشــنبه در صرافی هــای 
بانکی از محــدوده ۱۲ هــزار و 4۰۰ به ۱۲ هزار 
و ۳۰۰ تومان رســید و ایــن روند تا ســاعات 
پایانــی روز ادامــه داشــت. در بــازار آزاد نیز 
برخــی از دالر ۱۳ هزار تومانی خبــر می دادند 
 اما در عمــل دالر در این کانــال خرید و فروش 

نشده است.
فعاالن بازار معتقدند بــازار ارز ایران در عمل تا 
پایان ســال در محدوده قیمتی ۱۱ تا ۱۲ هزار 
تومان باقی خواهد ماند چرا کــه بانک مرکزی 
کاهش و افزایش بیــش از این قیمــت ها را در 

برنامه ندارد.
همتی معتقد است عوامل اقتصادی حاکم بر بازار 
تغییری نکرده و ورود ارز حاصل از صادرات غیر 
نفتی به بازار در عین مدیریت تقاضا ادامه دارد اما 
عوامل سیاســی نظیر اتفاقات عرصه بین الملل 
و البته افزایش قیمت بنزیــن در روزهای اخیر 
مهمترین عوامل رشــد قیمت ها در بازار تلقی 

می شود.

مشــاور رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تاکسی های 
اینترنتی بر اساس میزان پیمایشــی که دارند، ما به 
التفاوت افزایش قیمت بنزین با بنزین ســهمیه ای به 
حساب آنها واریز می شود.علی عوض پور با بیان اینکه 
کارگروه تنظیم بازار در روزهای اخیر به صورت روزانه 
جلسه دارد اظهار کرد: در این جلســه  دستگاه های 
مختلف اعام کردند که کاالهای مــورد نیاز مردم را 
تامین کرده اند و هیچ مشکلی در رابطه با تامین و توزیع 

کاالها در کشور وجود ندارد. 
وی با بیان اینکه سیاست هایی برای تسهیل شرایط 
حمل و نقل در نظر گرفته شده اســت افزود: مشکل 
خاصی برای تامین و توزیع کاال وجود ندارد به همین 
منظور افزایش قیمتی نیز در نرخ کاال و خدمات نخواهیم 
داشت. مشــاور رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه  

بازرسی در بازار بعد از افزایش قیمت بنزین افزایش می 
یابد ادامه داد: در جلسات تنظیم بازار نیز تاکید شده 
است که با هیچ مصوبه تنظیم بازاری موافقت نمی شود.

وی تصریح کرد: بعد از افزایش قیمت بنزین اتاق اصناف 
همراه با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و خود تشکل های صنفی، نظارتها را بر 
بازار افزایش می دهد. عوض پور گفت: بر اساس پیشنهاد 
اتاق اصناف ایران، سهیمه بنزین تاکسی تلفنی ها نیز 
اختصاص یافته اســت و مورد تایید کمیته سه نفره با 
حضور نمایندگان وزارت نفت، وزارت کشور و سازمان 
برنامــه و بودجه قرار گرفت. وی افزود: تاکســی های 
اینترنتی نیز بر اساس میزان پیمایشی که دارند ما به 
التفاوت افزایش قیمت بنزین با بنزین ســهمیه ای به 

حساب آنها واریز می شود.

مدیرعامل شــرکت خدمات انفورماتیک با اشــاره به 
حمایت این شرکت از حضور بیش از ۶۰ استارتاپ حوزه 
مالی و بانکی در نمایشگاه تراکنش ایران گفت: مرکز 
نوآوری آیفینک که توسط شرکت خدمات انفورماتیک 
ایجاد شده است از استارتاپ های حوزه مالی و بانکی 
حمایت می کند.ســید ابوطالب نجفــی در پنجمین 
نمایشــگاه تراکنش ایران که در مجتمع نمایشگاهی 
گفتگوی تهران آغاز به کار کرد، با اشــاره به حمایت 
این شرکت از استارتاپ های حوزه مالی و بانکی اظهار 
داشت: نوآوری در همه صنایع، دستاوردهای خوبی برای 
مشتریان صنعت داشته و از آنجایی که صنعت بانکداری 
از این موضوع جدا نیســت، نفوذ نــوآوری به صنعت 

بانکداری نیز در دنیا رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه هم اکنون شرکت های بزرگ نوآور در 
دنیا مانند فیس بوک، گوگل و ebay وارد حوزه بانک و 
پرداخت شده اند، گفت: بانک ها باید توجه داشته باشند 
که با حضور بازیگران نوآور و فناور در این صنعت، اگر 
روند فعالیت خود را تغییر ندهند سهم بازار را از دست 
خواهند داد.نجفی تاکید کرد: در ایران نیز استارتاپ های 
بزرگی مانند دیجی کاال و اســنپ وارد حوزه پرداخت 
شده اند و این مساله نشان می دهد که بانک ها باید به 
سمت و سوی بانکداری باز حرکت کنند و با فینتک ها 
و نوآوران همکاری کنند و سرویس های سنتی را کنار 
گذاشته و سرویس های جدید ارائه دهند.مدیرعامل 
شــرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه این اتفاق 
باعث ادغام سرویس های سنتی در سرویس های جدید 
می شود، ادامه داد: بانک ها باید سرویس ها پایه بانکی را 

ایجاد کرده و فینتک ها را به این فضا متصل کنند.
وی هدف از حمایت از فینتک ها و استارتاپ های مالی را 
حل مشکات پیش روی این کسب و کارها در شروع به 
کار عنوان کرد و گفت: کسب و کارهای نوپا برای رسیدن 
به اهداف خود نیازمند کمک مالی و معنوی هستند و 
در این راستا ما در مرکز نوآوری آیفینک واقع درکارخانه 

نوآوری آزادی از این کسب و کارها و ایده های آنها برای 
رشد و تحقق اهدافشان حمایت می کنیم.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه در 
نمایشگاه تراکنش امسال نیز این شرکت در قالب حامی 
رویداد استارتاپی از بیش از ۶۰ استارتاپ حوزه مالی و 
بانکی برای حضور در این نمایشگاه حمایت کرده است، 
اضافه کرد: این رویداد می تواند مکان مناسبی برای ارائه 
طرح ها و ایده های استارتاپ های حوزه مالی باشد که 
در نهایت می تواند منتج به جذب ســرمایه گذار برای 
طرح ها شود. مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک 
در خصوص وضعیت دسترســی به خدمات بانکی در 
نبود اینترنت طی روزهای اخیر در کشور، تاکید کرد: 
طی چند روز گذشته، مشکلی در تراکنش های بانکی 
به واسطه قطعی اینترنت مشاهده نشد. برای مثال روز 
گذشته ۲۷ آبان ماه، ۱۲4 میلیون تراکنش در شبکه 
شتاب و ۱۶۶ میلیون خرید در شبکه شاپرک به ثبت 
رسید که پایداری بیش از 99.9 درصد داشته است.وی 
گفت: در خصوص اتصال سرویس های حیاتی بانکی 
کشــور در صورت نبود و قطعی اینترنت، پیش از این 
چندین مانور بزرگ صورت گرفت که نشان داد شبکه 
دارای پایداری کامل در برابر اتفاقات احتمالی اســت. 

ضمن آنکه روش های پشتیبانی نیز مدنظر قرار دادیم.
نجفی درباره خسارت های ایجاد شده در شعب بانکی 
کشور و تخریب شــبکه کابلی شعب در روزهای اخیر 
گفت: ما چندین هزار ارتباط پشتیبان را تدارک دیده ایم 
و در کنار آن ارتباطات شبکه بانکی از طریق لینک های 
ماهواره ای  نیز برقرار اســت. در پی مشکات به وجود 
آمده ممکن است تعدادی دستگاه ATM بانکی صدمه 
دیده باشدکه به دلیل وجود حدود ۵۵ هزارATM  در 
کشــور، این تعداد عدد باالیی نیست. ضمن آنکه 9۰ 
درصد سرویس های مردم از طریق خدمات الکترونیک 
انجام می شود و خســارت ایجاد شده به شعب برخی 

بانک ها تاثیری در سرویس های بانکی نداشته است.

 مدتــی اســت پرونــده 
دریافت کنندگان ارز برای 
واردات تجهیزات پزشکی 
در جریان اســت و با توجه 
به گزارش های منتشر شده 
تخلفات شــرکت ها در این رابطه بســیار وسیع و 
گســترده بوده اســت. یکی از دالیل اصلی فساد 
ســازمان یافته در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، 

عدم شفافیت و عدم فعالیت درست سامانه هایی بود 
که باید در این راستا کار می کردند. وزرات بهداشت 
در ضرب االجلی که بــرای این شــرکت ها برای 
دریافت اسنادشان تعیین کرد موفق به دریافت این 
اوراق نشد و امروز اسامی این شرکت ها به دستگاه 

قضا ارسال شده است.
وزیــر بهداشــت در ایــن رابطه می گویــد: طبق 
بررسی های انجام شــده یک ماه قبل مشخص شد 
شــرکت های دریافت کننده ارز تجهیزات پزشکی 
نتوانسته اند اسنادشان بالغ بر دریافت ۱۶ میلیون و 
4۰۰ هزار یورو از ارزهای دریافتی را به ما ارائه کنند و 

ما نیز نتوانستیم به این اسناد دست پیدا کنیم. سعید 
نمکی وزیر بهداشــت در پاســخ به پرسشی درباره 
وضعیت ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر ارز تخصیص 
یافته به شرکت های تجهیزات پزشکی توضیح داد: 
این مورد توسط وزارت بهداشت پیگیری شد و بنده 
حدود شش ماه برای بررسی این پرونده وقت صرف 
کردم. نمکی افــزود: این شــرکت ها موظف بودند 
اطاعات خود را در خصوص خرید اجناس به ما ارائه 

کنند که متاسفانه این اتفاق رخ نداد. 
وی افزود: پس از بررسی ها به رقم های نسبتا باالیی 
رسیدیم که متوجه شدیم برخی دریافت کنندگان 

ارز اوراق و اسنادشــان را به وزارت بهداشت تحویل 
نداده اند در همین راستا به شــرکت ها وقت دادیم 
تا اسنادشــان را به ما تحویل دهند. وزیر بهداشت 
ادامه داد: طبق بررســی های انجام شــده یک ماه 
قبل مشخص شد شــرکت های دریافت کننده ارز 
تجهیزات پزشــکی نتوانســته اند اسنادشان بالغ بر 
دریافت ۱۶ میلیــون و 4۰۰ هزار یــورو از ارزهای 
دریافتی را به مــا ارائه کنند و ما نیز نتوانســتیم به 
این اسناد دســت پیدا کنیم. نمکی گفت: تمام این 
شرکت ها به دستگاه قضایی معرفی شده اند و دستگاه 

قضا در حال پیگیری این تخلفات است .

جزئیات تخلف 16 میلیون یورویی در حوزه تجهیزات پزشکی اعالم شد

فساد سازمان یافته در حوزه  دارو   و  تجهیزات پزشکی

سواستفاده های زیادی از ارز دارو و تجهیزات پزشکی شد
علی نوبخت، نماینده مجلس

برای دارو و تجهیزات پزشکی ارز در اختیار شرکت های واردکننده قرار گرفته که فساد سازمان یافته ای خارج از وزارت بهداشت موجب شد تا از ارز اختصاص یافته به این حوزه سواستفاده شود. تخلف در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل 
اینکه با سامت و بهداشت مردم سروکار دارد نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت. درست است که اولویت نخست ورود تجهیزات پزشکی به کشور استپ اما باید روند توزیع هم با نظارت صورت گیرد و نباید شرکتی که با ارز 4۲۰۰ تومانی 
تجهیزات پزشکی به کشور وارد کرده آن را به قیمت آزاد در بازار به فروش رساند. مسئوالن بر حسب وظیفه در خصوص قانون گذاری و نظارت باید قبل از وقوع چنین اتفاقاتی تدابیر الزم را می اندیشیدند. شرکت ها و افراد ارزها را گرفته اند 

و سواستفاده های زیادی در این رابطه انجام شده که منجر به بروز لطمات جبران نشدنی شده است. 
رنجیره دارو و تجهیزات پزشکی زنجیره حساسی است که باید در اختصاص ارز به افراد و شرکت های در حال فعالیت دقت عمل بیشتری انجام می شد. در ابعاد نظارتی، کمیسیون بهداشت و درمان درمورد دارو یکسری نگرانی هایی از گذشته 

داشته و موضوع تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو مطرح بوده اما پیگیری ها در حوزه برخورد با تخلف  در این دوره به صورت جدی دنبال شده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سهمیه بنزین اسنپ و تپسی قطعی شده است

مرکز نوآوری آیفینک از استارت آپ های فینتک حمایت می کند

تالش دالالن برای پیشگیری از ریزش قیمت دالر

فروکش هیجانات بنزینی در بازار ارز
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اگر بخواهید یک آسمان خراش بسازید، اولین قدمی که باید بردارید این است که چاله ای عمیق حفر کنید و پی ریزی محکمی انجام دهید؛ اما اگر می خواهید یک خانه  ساده 
بسازید، کافی است که یک بتن ریزی سبک انجام دهید. بسیاری از افرادی که در مسیر ثروت هستند، سعی دارند آسمان خراش را در یک بتن ریزی چند سانتی بسازند زیرا 

دانش آموزان ما زمانی که فارغ التحصیل می شوند، متاسفانه درباره سواد مالی که قرار است فونداسیون آسمان خراش شان شود آموزشی ندیده اند.
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ستاري: 
درآمد شــهرداري از استارت آپ ها تنها يك و نيم 

درصد است
معاون علمــي و فناوري رياســت جمهوري گفت: تهران جزو ۵۰ شــهر 
استارت آپي دنياســت، اما درآمد شهرداري از اســتارت آپ ها تنها يك و 
نيم درصد است. به گزارش مهر، سورنا ســتاري در جلسه روز سه شنبه 
شوراي اسالمي شــهر تهران با بيان اينكه ما به شهر مانند كارخانه بزرگ 
نوآوري نــگاه مي كنيم، گفت: مديريت شــهري بايد به عنوان ســكوي 
واگــذاري خدمات به اســتارت آپ هاي نوآور تبديل شــود. وي افزايش 
درآمد و كاهش هزينه هاي مديريت شــهري، تبديل چالش هاي شهري 
به فرصت افزايش اشــتغال و رشد اســتارت آپ ها را از جمله ويژگي هاي 
تبديل مديريت شهري به اين پلتفرم دانست. ستاري، بهبود خدمت رساني 
و افزايش رضايت اجتماعي، شفاف ســازي و جلوگيري از فساد را از ديگر 
ويژگي هاي ايجاد شهرهاي هوشــمند و تبديل مديريت شهري به حامي 
استارت آپ ها عنوان كرد. معاون علمي و فناوري رياست جمهوري با بيان 
اينكه چه شما بخواهيد و چه نخواهيد، جوانان نوآور فعاليت خود را انجام 
مي دهند، از اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران خواست مقابل فعاليت هاي 
استارت آپي جوانان نايســتند. وي ادامه داد: فعاليت استارت آپ ها يك 
فرصت اســتثنايي در اختيار شماست كه صاحب شــهر شويد. ستاري 
اظهارداشت: شــهرها در آينده وضعيت متفاوتي خواهند داشت و حتي 
وضع نظام آموزشي به طور كامل متحول مي شود. ستاري با بيان اينكه به 
استارت آپ ها به عنوان تامين نيروي انساني نگاه مي كنيم، اظهارداشت: 
در حال حاضر ۴ هزار و ۶۰۰ شركت دانش بنيان با ۹۰ هزار ميليارد تومان 
درآمد و ۳۰۰ هزار شغل مستقيم داريم كه توســط جوانان نخبه و نوآور 
ايجاد شده اســت. وي گفت: ۷۰۰ تا ۸۰۰ جوان نخبه را از ۱۰۰ دانشگاه 
 برتر دنيا به كشور بازگردانديم و بســياري از استارت آپ هاي شهر را اين 

جوانان تاسيس كرده اند. 

شتاب دهنده هاي تخصصي كسب وكار توسعه مي يابد
رئيس مركز توســعه فناوري هاي راهبــردي معاونت علمــي و فناوري 
رياست جمهوري با تاكيد بر اينكه روند شــكل گيري شتاب دهنده ها در 
كشور سرعت گرفته اســت از شكل گيري شــتاب دهنده هاي تخصصي 
كسب وكار خبر داد. به گزارش معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، 
اسماعيل قادري فر رئيس مركز توسعه فناوري هاي راهبردي معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري در ادامه با اشاره به اين مطلب مي گويد: نسل اول 
شتاب دهنده ها در كشور بيشتر به حوزه فناوري ارتباطات و اطالعات مرتبط 
مي شد؛ اما در دو سال اخير اقبال شــتاب دهنده ها به حوزه هاي مختلف 
فناوري افزايش يافته اســت. حوزه هاي »آب و انرژي«، »محيط زيست«، 
»نانو«، »ســلول هاي بنيادي« و »گياهان دارويــي« از جمله حوزه هاي 
تخصصي هســتند كه به نســل جديد شــتاب دهنده ها تزريق شده اند. 
حوزه هاي جديد كســب وكار كه تاكنون مغفول مانده بودند. رئيس مركز 
توســعه فناوري هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
تعداد تقريبي شــتاب دهنده ها در كشــور را ۶۰ مورد مي داند و مي گويد 
كه از اين تعداد حدود ۳۵ شتاب دهنده به صورت تخصصي در حوزه هاي 
جديد كسب وكار فعاليت مي كنند. وي افزود: حمايت از شتاب دهنده هاي 
تخصصي يكي از ماموريت هاي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
است. نهادي كه با آمدن خود، زيست بوم فناوري و نوآوري در كشور را به 
ثمر رســاند و در اين راه با كمك بازيگران اين زيســت بوم توانست، با ۳۵ 
شتاب دهنده همراه و همگام شــود. وي ادامه داد: امسال را مي توان به نام 
شتاب دهنده هاي تخصصي ناميد. سالي كه از نيمه گذشته و در اين مدت، 
از شكل گيري شتاب دهنده هاي تخصصي در كشور با آغوش باز استقبال 

كرده است. 

در جلسه شوراي شهر تهران مطرح شد
از بيم رانتي شدن شركت هاي دانش بنيان تا آمادگي 

شهرداري براي همكاري با آنها
اعضاي شوراي شهر تهران نقطه نظرات خود را درباره نوع و سطح همكاري با معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري بيان كردند. به گزارش ايسنا، اعضاي شوراي شهر 
تهران پس از استماع سخنان سورنا ستاري معاون علمي و فناوري دولت به بيان نكته 
نظرات خود پرداختند. به گونه اي كه مجيد فراهاني رئيس كميته بودجه شوراي شهر 
با بيان اينكه شركت هاي دانش بنيان مي توانند در توسعه مديريت شهري به شهرداري 
كمك كنند، گفت: اما مساله اينترنت به عنوان زير ساخت فعاليت اين شركت ها دو روز 
است كه قطع شده و قطعا اين قطعي اينترنت روي فعاليت شركت هاي دانش بنيان 
تاثير داشته است. وي با بيان اينكه مي توان ستاد توسعه فناوري شهري ايجاد كرد تا 
با همكاري معاونت علمي رياست جمهوري در حوزه پاسخگويي به مشكالت و مسائل 
شهري وارد عمل شد، گفت: البته بايد جلسات اين كارگروه به صورت منظم تشكيل 
شود. در ادامه شهربانو اماني با بيان اينكه در اين آشفته بازار مي خواهند اينترنت ملي 
را جايگزين اينترنت بين المللي كنند، ادامه داد: آيا زير ســاخت اينترنت ملي براي 
شركت هاي دانش بنيان فراهم شده؟ وي با بيان اينكه كسب و كارهاي نو زمان و مكان 
نمي شناسند گفت: شهرداري امالكي در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار داده 
كه بايد بازپس گيرد و ما مي توانيم آنها را در اختيار اين شركت هاي دانش بنيان قرار 
دهيم. در ادامه ناهيد خداكرمي نيز با بيان اينكه هر سازمان و دستگاهي اطالعات دارند 
و بايد به صورت استاندارد در اختيار ديگران قرار دهند، افزود: كه ما از اطالع دادن به 
مردم ابا داريم و شاهد آن نيز، اين روزها است و نگران استفاده از اطالعات هستيم. اما 
بايد به مردم توضيح دهيم كه در تهران و كشور چه خبر است؟در ادامه الهام فخاري با 
اشاره به اينكه موضوعاتي از قبيل ارزش سازي و نوآوري مهم است تصريح كرد: وضعيت 
فعلي ما قابل قياس با بسياري از كشورها نيست و متاسفانه براي الگوهاي نوآوري و به 
كار گيري نيروهاي نوآور هيچ امتيازي قائل نيستند. وي با بيان اينكه در راه رسيدن به 
ايده و طرح ها امنيت الزم تامين شــود، گفت: بروكراسي پيچيده، قدرت سليقه اي و 
رانت جامعه را گرفتار كرده و به تبع آن اين شركت هاي دانش بنيان نيز گرفتار شده اند. 
به گزارش ايسنا، حجت نظري نيز با بيان اينكه متاسفانه خود مديريت شهري نگاهي 
نادرست به اين حوزه دارد، ادامه داد: شهرداري نگاهش حمايت از مشاغل سنتي است و 
باوري به تغيير ندارد در حالي كه بايد مسائل جديد را با ابزارهاي جديد حل و فصل كنيم. 
ابراهيم اميني نيز با بيان اينكه اگر استارت آپ ها در حوزه حمل ونقل موفق هستند به 
بركت ميلياردها تومان هزينه اي است كه صرف اتوبان سازي، خيابان ها و غيره شده است، 
گفت: حاال دو خارجي نرم افزاري را آوردند و تمام منابع حاصله را عايدي خود مي دانند 
و بخشــي از آن را نيز به رانندگان مي دهند. اما مديريت شهري كه بيشترين آورده را 
داشته حاال به عنوان صدقه سري تازه يك هفته است كه ۱. ۵ درصد به آن مي دهند 
و اين تقسيم ناعادالنه ناشي از برداشت ناصحيح فعاليت در حوزه استارتاپ است. در 
ادامه علي اعطا نيز با بيان اينكه گاها مي بينيم قبل از آنكه تقاضاي واقعي شكل بگيرد 
موضوعاتي را در برنامه ها قيد مي كند گفت: به عنوان مثال اراضي پيرامون دانشــگاه 
تهران براي مدت زيادي فريز شد چرا كه در اسناد باالدستي پيش بيني شده بود كه در 
اين اراضي ۴ هزار شركت دانش بنيان مستقر شوند و بايد تبعات و عوارض تصميمات 
در آينده مشخص شود و بايد بگويم چرا از ظرفيت شهرهاي جديد استفاده نمي شود و 

همه چيز را مي خواهند در تهران متمركز كنند. 
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نهادهــای  حالــی  در 
حاكميتی پرچــم حمايت 
و  اســتارت آپ ها  از 
بــاال  را  دانش بنيان هــا 
برده اند كه در عمل قوانين 
ســخت گيرانه ای برای آنها وضــع می كنند. چندی 
اســت كه تاكيد رئيس جمهوری و وزيران اســتفاده 
از ظرفيت های دانش بنيان ها و استارت آپ هاســت. 
درست است كه استارت آپ ها با نيروی جوانان كشور 
ســرعت زيادی در رشد و رفع مشــكالت روش های 
ســنتی و گره های جامعه را دارند، اما اين طور نيست 
كه يك شــركت اســتارت آپی يا دانش بنيان بتواند 
تمامی مشكالت حال و آينده يك جامعه را حل كند و 
اين شركت ها با قرارداد بستن با دولت رستگار شوند.   
نمونه ای ديگــر از پز دادن های اســتارت آپی دولت، 
»كارخانه های نوآوری« اســت كه اخيرا در تهران و 
برخی ديگر از شــهرهای ايران رايج شده است. اولين 
كارخانه نوآوری كشور توسط مشاركت چندين بازيگر 
بخش خصوصی در مساحتی به وسعت ۱۸ هزار متر 
مربع برپا شــد، اما جالب اســت كه معاونت علمی و 
فناوری رياست جمهوری آن را در كارنامه دستاوردهای 
خود و به عنوان شــعبه های اقماری پــارک فناوری 
پرديس معرفی می كند. نخســتين كارخانه نوآوری 
برای كمك به زنجيره استارت آپ ها برای تامين نيروی 
انسانی متخصص و حمايت از كسب وكارهای نوپا مطرح 
بود، اما راه اندازی و افتتاح پشت هم كارخانه نوآوری 
در گوشه و كنار شهر كه در خروجی آن ترديد است، 
نمايشی بودن آن را به ذهن متبادر می كند. جالب است 
كه در كل قاره اروپا تنها دو تا سه كارخانه نوآوری برای 
استارت آپ ها وجود دارد. اين شرايط باعث شده است 
كه روند سرمايه گذاری در شــركت های استارت آپی 
متوقف شود و بعضی از استارت آپ های فعال نيز تعطيل 
شوند. با بررسی اين نكات و موارد ديگر، اين سوال به 
ذهن می رسد كه دولت چه نقشــی در ظهور و رواج 
استارت آپ ها در كشور داشته است؟ برای پاسخگويی 
به اين سوال، پای صحبت های دبير ستاد فرهنگ سازي 
اقتصاد دانش بنيان و مشــاور معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهوري و مديرمسئول انتشارات دانش بنيان 
فناور نشستيم. در ادامه گفتگوی »كسب وكار« با پرويز 

كرمی را می خوانيد.

؟   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
چه حمایت هایی از شــرکت های دانش بنیان و 

استارت آپ ها داشته است؟
معاونــت علمی و فنــاوری رياســت جمهوری چند 
مســئوليت و مأموريــت اصلــی دارد. يكــی از اين 
مسئوليت های اصلی، حمايت از تحقيقات مرز دانش 
اســت. طرح های كالن ملی كه توســط وزارتخانه ها 
به تنهايی قابل اقدام و انجام نيســت؛ معاونت علمی با 
همگرايی و سياســت گذاری كه بين چند وزارتخانه 
برقرار می كند، اين كارهــا را انجام می دهد. ماموريت 
دوم تجاری ســازی فناوری هاســت. توليــد علم در 
دانشــگاه ها صورت می گيرد و از طريــق پارک های 
علم  و فنــاوری، اين تئوری هــا و پژوهش های علمی 
تبديل به محصوالت فناورانه می شود و به بازار می آيد. 
بحث ديگر حمايت و تاسيس شركت های دانش بنيان 
اســت. معاونت برای اينكه شركت های دانش بنيان  و 
استارت آپ ها را حمايت كند تا شكل بگيرند، ماموريت 
سومی به عهده دارد. در كنار اين ماموريت های اصلی 
معاونت، فرهنگ ســازی اقتصاد دانش بنيان را برای 
اينكه اقتصاد، دانش بنيان شــود، در دستور كار دارد 
و با تاسيس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنيان، 
در كنار آن ۱2 ستاد فناوری راهبردی، فرهنگ سازی، 
ترويج و گفتمــان اقتصاد دانش بنيــان را در جامعه 
پيگيری می كنــد. معاونت برای اينكه شــركت های 
دانش بنيان و استارت آپ ها بتوانند روی پای خودشان 
بايســتند و روز به روز رشــد كنند، قانون تاسيس و 
حمايت از شــركت های دانش بنيان را اجرايی كرد و 
حمايت هايی را ذيل قانون برای شركت های دانش بنيان 
و استارت آپ ها در نظر گرفت و يك سری از همكاری ها 
و تفاهمنامه هايی را با ســاير وزارتخانه ها و نهادهای 
حاكميتی در دستور كار قرار داد كه در نهايت ثمرات و 
عايدات آن به شركت های دانش بنيان و استارت آپ ها 
می رســد. به طور مثــال در بحث بيمه، ســربازی و 
اســتقرار در محل های مســكونی برای شركت های 
دانش بنيان، اينها مواردی اســت كه معاونت علمی و 
فناوری رياست جمهوری با تفاهمنامه هايی كه با ستاد 
فرماندهی كل نيروهای مســلح و شهرداری تهران يا 
سازمان تامين اجتماعی داشت، منجر به اين شد كه 
شركت های دانش بنيان بتوانند از اين امكانات استفاده 
كنند. همين طور معاونت علمی برای شــكل دهی به 
زيست بوم فناوری و نوآوری كه خودش اجزا و عناصر 
مختلفی دارد كه بعضی از آنها در دل دولت اســت و 
بعضی ها خارج از دولت، اقدام كــرد كه بازيگران اين 
زيســت بوم را هم به وجود آورد، احيا و قدرتمند كند. 
به طور مثال مــا در درون اين زيســت بوم فناوری و 
نوآوری، دانشگاه ها و مراكز آموزشی و پژوهشی را از قبل 
داشتيم. اينها را به مرحله تعالی خودش نزديك تر كرد؛ 
يعنی در دل دانشگاه ها از طريق ايجاد مراكز نوآوری و 

شتاب دهنده های تخصصی دانشگاهی هرچه بيشتر 
دانشگاه را به سمت دانشــگاه كارآفرين و نيازمحور 
ســوق داد و كاری كرد كه اســاتيد در كنار نيازهای 
آموزشی و پژوهشی خودشــان، به موضوع فناوری و 
توليد و خلق ثروت از فناوری هم نزديك شوند. در دل 
دانشگاه ها و در اطراف آنها به شركت های دانش بنيان 
و استارت آپ ها كمك كرد كه شكل بگيرند. فن بازار 
VC ملی را ايجاد كرد. صندوق های تامين سرمايه و

ها )Venture Capital( صندوق های خطرپذير را 
ايجاد كرد. شتاب دهنده ها شكل نوينی بود كه معاونت 
علمی به سمت ايجاد و احيای آنها هم در دل دانشگاه ها 
و هم در دل شهرها رفت. معاونت، فدراسيون سرآمدان 
علمی را ايجاد كرد كه در واقع شناســايی مســتمر 
افراد توانمند و متخصص و حمايــت از آنها در جهت 
دستيابی به مرجعيت علمی است. در دل فدراسيون 
سرآمدان علمی ما از دانشمندان يك درصد حمايت 
ويژه ای می كنيم. موضوع فرهنگ سازی و حمايت از 
كاالهای ايرانی را در دل نمايشــگاه »ايران ساخت« 
شكل داد. نمايشگاه »ايران ســاخت« يك كار ويژه و 
حمايت از كاالی ايرانی بود. همين طور جشنواره ملی 
فرهنگی - هنری »ايران ساخت« را در زمينه حمايت 
از كاالی ايرانی، توليد محتوا و جريان سازی شكل داد. 
در نمايشــگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهی ساخت 
داخل يا »ايران ساخت« در واقع تجهيزات ساخته شده 
توسط شــركت های دانش بنيان را با دادن ۵۰ درصد 
سوبسيد و وام های ليزينگی به مراكز علمی، آموزشی، 
پژوهشی و دانشگاهی عرضه كرد. شركت های خالق 
و صنايع فرهنگی را در يك الين موازی با شركت های 
دانش بنيــان پيگيری كــرد. معاونــت علمی كانون 
پتنت را كه ثبت حقوق مالكيت فكری و ايجاد امكان 
برخورداری از حق مالكيت نوآوران و شركت های فناور 
است، به وجود آورد، حمايت كرد و در حال حاضر برای 
ثبت US پتنت و پتنت های خارجی تا ۹۰ درصد از 
هزينه ثبت پتنت را متقبل شد. برای اينكه در كشور، 
شبكه آزمايشــگاهی فناوری راهبردی شكل بگيرد 
و يك هم افزايی در توانمندی های آزمايشــگاه های 
كشور به وجود بيايد شبكه آزمايشــگاهی فناوری را 
به وجود آورد. ۱۴۰ مركز نوآوری را در دل دانشگاه ها و 
همين طور شهرها با كمك بخش خصوصی ايجاد كرد. 
اخيرا كارخانه های نوآوری را كه بستری برای اجتماع 
فعاالن عرصه فناوری و نوآوری با هدف مشاركت در 
فراهم كردن شــرايط ايجاد كســب وكارهای نوين و 
استارت آپ ها شــكل داد. كارخانه نوآوری آزادی در 
تهران افتتاح شد و در مراكز اســتان ها مثل مشهد، 
شــيراز، يزد، تبريز، اردبيل و اصفهان در دستور كار 
است. نزديك شش هزار استارت آپ را حمايت كرد كه 
در كشور به وجود بيايند. يك سير ارتقايی را پيگيری 
كرد به اين صورت كه از دل استارت آپ های خدماتی 
و آی تی بيس ما شيفت كرديم به دل استارت آپ های 
تكنولوژی و محصول محور. معاونت مراكز مختلفی در 
كنار بنياد ملی نخبگان، پارک فناوری پرديس معاونت 
علمی، صندوق نوآوری و همين طور كريدور توســعه 
صادرات و تبادل فناوری شــركت های دانش بنيان را 
به وجود آورد. همه اين كارها و ايجاد صندوق حمايت 
از پژوهشــگران و فناوران دست به دست هم دادند تا 
زيست بوم فناوری و نوآوری ايران شكل بگيرد و با تاييد 
 G.I.I  )Global Innovationمراكز جهانی مثل
Index( شــاخص بهره وری و نوآوری ايران از رتبه 
۱2۰اُم جهانی به ۶۰ اُم جهانــی ارتقا پيدا كرد. اينها 
همه كارهايی اســت كه در كنار ايجاد شــركت های 
دانش بنيان كه در حــال حاضر چيزی در حدود پنج 

هزار شــركت دانش بنيان داريم و شــبكه های 
نوآوری و ســامانه همكاری بــا متخصصان و 
كارآفرينان ايرانی خارج از كشور كه معاونت و 
بنياد مشتركاً باعث شدند كه چيزی نزديك به 
۴۵۰۰ نفر از متخصصــان ايرانی مقيم خارج از 
كشور از ۱۰۰ دانشگاه برتر دنيا بيايند و در دل 

مراكز علمی، آموزشــی و شركت های 
دانش بنيان و استارت آپ ها 

قــرار بگيرنــد. بيــش 
از  شــركت   ۹۵ از 
شــركت های  ايــن 
مــا  دانش بنيــان 
توسط دانشــجويان 
و متخصصانــی كه از 

خارج از كشــور به ايران آمده اند، شكل گرفته است. 
حدود ۹۹ اســتاد، هزار و خرده ای پسادكترا و تعداد 
بسياری از شــركت های دانش بنيانی كه استارت آپی 
توســط اين افراد شــكل گرفتند، همه اينها حاصل 
زحمات كارهای معاونت بود كه در حوزه زيســت بوم 

فناوری و نوآوری شكل گرفت. 

؟   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
آمار شــرکت های دانش بنیان را 4616 شرکت 
اعالم می کند. کارشناســان معتقدند معاونت 
عملی برای اینکه نمودار و گــزارش ارائه و از 
حمایت های خود دفاع کنــد این آمار را اعالم 
می کند و در حقیقت این تعداد شــرکت فعال 
نیستند و در اصل اگر به زیست بوم نگاه کنیم 

حدود 500 شرکت فعال اند. نظر شما چیست؟ 
صحبت های يــك فرد منتقــد را نمی تــوان به كل 
زيســت بوم تعميم داد و بايد مســتند صحبت كرد. 
برای اينكه مشــخص شود ۴۶۱۶ شــركت فعال اند، 
daneshbonyan. يا isti.ir می توانيد به ســايت
isti.ir مراجعه كنيد و به روز و ثانيه آمار شركت های 
دانش بنيان را با اسم شركت و اسامی فرد، مديرعامل 
و هيات مديــره و... ببينيد. هركدام از شــركت ها را 
می توانيد به داخل آن برويــد و اطالعات جزئی تر را 
مشاهده كنيد. ما سال گذشــته چيزی حدود ۱۰۰ 
شركت دانش نبيان را رد صالحيت دانش بنيان كرديم 
زيرا اگر پويايی و اســتانداردها را رعايت نكنند، از اين 
فهرست حذف می شــوند. اگر اين شركت ها تعطيل 
شوند، نام شان حذف می شود. ضمن اينكه شركت های 
دانش بنيان توسط ســه نهاد مورد راستی آزمايی قرار 
می گيرند. يكی از آن بخش ماليات هاست؛ يعنی اگر 
شــركت دانش بنيانی نتواند در ترازنامه مالياتی خود 
آن بند و تبصره را پر كنــد و گزارش بدهد، اتوماتيك 
از سيستم عرضه خدمت خارج می شود. ما اينجا يك 
سيســتم ارزيابی داريم. اين ارزيابی ها ســال به سال 
صورت می گيرد برای اينكه اعطای عنوان دانش بنيانی 
و استفاده از خدمات ساليانه اســت و دائمی نيست. 
شما می بينيد كه خيلی از شــركت هايی كه اعتراض 
می كنند كه چرا دانش بنيانی ما را لغو كرديد، پاســخ 
می شــنوند كه اگر شــركت دانش بنيانی، پويايی و 
فعاليت خود را نداشــته باشد لغو می شــود. بنابراين 
اگر به ســايت معاونت در همين لحظه مراجعه كنيد 
تعداد ۴۶۱۶ شــركت را خواهيد ديد؛ اما اين ۴۶۱۶ 
 شــركت ممكن اســت دو روز ديگر ۱۶2۰ شركت

 بشود. 

؟  برخالف صحبت های شــما مبنی بر ایجاد 
کریدور صــادرات شــرکت های دانش بنیان، 
کارشناسان می گویند ما در شرایط تحریم نفت 
خود را نمی توانیم بفروشیم، چطور می خواهیم 
صادرات دانش بنیان داشــته باشیم. نظر شما 

چیست؟
اين يكی از اشتباهات آنهاست. اگر هر سازمانی منتقد 
منصف و مطلع داشته باشد اين به نفع سازمان است. 
برای همين اســت كه در كشــورهای پيشرفته خود 
سازمان ها منتقد اســتخدام می كنند تا نقاط ضعف و 
قدرت سازمانی خود را بشناسند قبل از اينكه به بحران 
برسند؛ اما در پاسخ به سوال بايد گفت نكته و موضوع 
همين جاست. متأســفانه تحريم های ظالمانه عليه 
نهادهای دولتی و ســاختارهای ســازمانی بزرگ ما 
وضع شده است؛ يعنی آمريكا و كشورهای استكباری، 
شركت ملی نفت و دولت ايران را تحريم كردند 
كه نمی تواند نفت بفروشد؛ ولی ملت و 
افراد هر كــدام می توانند جداگانه، هر 
جا هر بده و بســتان و داد و ستدی را 
داشته باشــند. در همين سفر اخيری 
كه به همراه معــاون علمی و فناوری 
رياست جمهوری داشــتيم، خيلی از 
شــركت های دانش بنيان قراردادهای 
محصوالت خود را در ديد رسانه ها امضا 
كردند و خريد و فروششان 
را انجــام دادند، پرقوت و 
بالنده آمدند زيرا به هيچ 
عنوان تبادالت جهانی 
بيــن اشــخاص قابل 
رصد نيست مگر اينكه 

سازمان مخوف سی. آی. ای بيايد روی فردی زوم و آن 
فرد را شناسايی كند، مثل خيلی از اسامی كه می شنويد 
و فردی ايرانی در ليست تحريمی ها می آيد. بنابراين 
تاكنون ساختارها و ســازمان های دولتی ما را تحريم 
كرده بودند و اين شامل اشخاص نمی شود و اشخاص 
می توانند محصوالت خود را در كشورهايی كه مورد 

نظرشان است، ببرند و بفروشند. 

؟   این انتقاد مطرح اســت که معاونت علمی 
برای اینکه نمودار و گزارش ارائه کند شرکت های 
دانش بنیان را بدون بررسی به نمایشگاه های 
خارجی می بــرد تا بازار کســب کنند و دقت 
نمی کنند بازار آن کشــور برای این محصول 
دانش بنیان مناسب اســت یا خیر. چه بسا در 
آن کشور شرکت دانش بنیان بومی بهتر از آن 

محصول را عرضه کرده باشد....
اوال كاری كه معاونت علمی می كند در مورد شركت های 
دانش بنيان خصوصی است كه مال بخش خصوصی اند. 
اين شــركت ها خصولتی، تعاونی و دولتی نيســتند. 
پس معاونت دارد به عنوانی به بــازار بخش خصوصی 
كمك می كند. دوم همه فعاليت های معاونت، حمايتی 
و تشويقی اســت و زوری نيســت. ما به هيچ شركتی 
نمی توانيم به طور اجبار بگوييم می خواهيم تو را كمك 
كنيم. اگر درخواستی از طرف شركت دانش بنيان باشد 
و ما بررسی كنيم كه مورد حمايت و تشويق و مورد نياز 
كشور است، او را كمك می كنيم. مساله بعدی اين است 
كه كريدور صادرات ما هم يك كار تشــويقی است. ما 
اعالم می كنيم كه می خواهيم بــه تركيه، چين، ژاپن، 
كره، ايتاليا، اســپانيا يا دوبی برويم و در فالن نمايشگاه 
جهانی شركت كنيم و اعالم می كنيم از شركت هايی كه 
محصول قابل ارائه داشته باشند، می بريم. حدودا از هزار 
پژوهش و يافته دانشــگاهی ۱۰۰ مورد آن به دستاورد 
فناورانه می رسد. از اين ۱۰۰ دستاورد فناورانه ۱۰ مورد 
محصول می شود و به كف جامعه و كف بازار می آيد.  از 
اين ۱۰ مورد يك مورد آن امكان و توانايی صادر كردن 
پيدا می كند. پــس اگر ما اعالم می كنيــم كه كريدور 
صادرات معاونت علمی از شركت های دانش بنيانی كه 
دارای توانايی عرضه محصول صادراتی هستند؛ يعنی 
خود آن شركت بايد به يك توانايی هايی رسيده باشد و 
محصول او آماده عرضه به بازار جهانی باشد آن را می بريم. 
ضمنا كريدور صادرات ما تاكيــد می كند كه محصول 
دانش بنيان آن شركت بايد برندينگ شده باشد، سايت 
داشته باشد، سه زبانه باشد، كاتالوگ های ويژه خارجی 
را داشته باشــد و ضمنا پارتنر خارجی نيز داشته باشد؛ 
يعنی خود آن شركت اعالم آمادگی می كند كه من اين 
شرايط را دارم، پارتنر خارجی من هم فالن شركت است 
و می خواهم با آنها فالن كار را انجــام دهم. معاونت در 
اين ميان تسهيل گری می كند. ويزای اين شركت ها را 
می گيرد، يك كمكی در اجاره غرفه می كند، كمك های 
كنسولی و مشورتی می كند كه آن شركت ها در آن كشور 
به راحتی افراد خود بشناســند، يك سری حمايت های 
مالياتــی و حمايت های قانونی و حقوقــی می كند كه 
به طور مثال در آن كشــور، سر شركت دانش بنيان ما را 
كاله نگذارند. تضمين های الزم با موضوعات سياســی، 
اقتصادی، فرهنگی آن كشــورها اين شركت ها را آماده 
می كند و مشــورت می دهد. اين گونه نيســت كه اين 
شركت ها چشم و گوش بسته بيايند و در آن كشور ببينند 
كه آنجا رفته اند؛ ولی بيهوده بوده است. اين هم يادمان 
باشد كه صادرات يك مبحث و مقوله فنی، تخصصی و 
بسيار سخت است؛ يعنی ما در صادرات درست مثل اين 
است كه اين ســربازان ما بايد بروند و در بازار آن كشور 
بجنگند تا بتوانند بازار كشــور ديگری را تسخير كنند. 
اين گونه نيست كه آن كشورها برای ما فرش قرمز پهن 
كرده باشند. بنابراين برای اينكه در اين جنگ سربازان 
اقتصادی ما مجهز باشــند معاونــت در قالب كريدور 
صادرات، يك سری مشوق هايی برای اين شركت ها در 
نظر گرفته است. اين مشــوق ها برخی مالی است مثل 
اينكه ۵۰ درصد هزينه ســفر را می دهد، غرفه پردازی 
را به اين شــركت ها می دهــد و يك ســری خدمات 
كنســولی، معافيت های مالكی، گمركی، حمايت های 
مشاوره ای، مشــاوره های حقوقی، مشــاوره های فنی 
و اينها را به اين شــركت ها می دهــد. بنابراين معاونت 
علمی همه ايــن حمايت ها را می كند، بلكه ســربازان 
 اقتصادی ما بتوانند در فراسوی مرزها جايگاهی را برای 

كشور كسب كنند. 

پرويز كرمی، مشاور  معاونت علمی  رياست جمهوری در گفتگو با »كسب و كار«:

از    هر  هزار   پژوهش دانشگاهی یک  محصول  تجاری  سازی  می شود
مینا حسینی
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