
با اعالم زمان دهم هر ماه برای واریز کمک های معیشتی برخی انتظار دارند فردا 
شب )۱۰ آذر( مرحله دوم آن پرداخت شود، در حالی که این گونه نیست و پرداخت 
بعد در دهم دی ماه انجام می شود.به گزارش ایسنا، با اصالح قیمت بنزین و افزایش 
نرخ آن از هزار به ۱۵۰۰ تومان ســهمیه ای و ۳۰۰۰ تومــان آزاد، منابعی ایجاد 
می شود که طبق اعالم دولت هر ماه در قالب کمک حمایتی به حساب خانوارهای 
مشمول واریز می شود.پیش بینی بر این است که از آبان سال جاری تا آبان سال 
آینده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشــی از افزایش قیمت بنزین باشد 

که در هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شــود، این رقم بین حدود 
۶۰ میلیون خانوار توزیع خواهد شد این در حالی است که بعد از افزایش قیمت 
بنزین در سه روز متفاوت از آخرین روزهای آبان تا دوم آذرماه، دور اول کمک های 
معیشتی واریز شد.به گفته نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است دهم 
هر ماه کمک معیشتی پرداخت شــود و این اعالم در مواردی این انتظار را ایجاد 
کرده که برای آذرماه نیز پرداختی انجام شــده و فرداشب )دهم آذرماه( حساب 

خانوارها شارژ شود.

با برگزاری جلسه ای با حضور نمایندگان تمامی سهامداران در محل برج همراه، مهدی اخوان 
بهابادی رئیس هییت مدیره سابق همراه اول، به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی 
و از زحمات حمید فرهنگ، مدیرعامل پیشین این شرکت تقدیر شد.مهدی اخوان بهابادی 
از سوی هییت مدیره، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول(، 
جایگزین حمید فرهنگ مدیرعامل فعلی این شرکت شد. وی تا پایان مهرماه، ریاست هییت 
مدیره همراه اول را بر عهده داشت.اخوان در دولت محمود احمدی نژاد، دبیر شورای عالی 
فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی بود. او استادیار دانشکده مهندسی برق 

دانشگاه تهران است؛ و در سال ۱۳۹۰ در حکمی از سوی مقام معظم رهبری، به عنوان یکی 
از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی منصوب شد و در ۶ خرداد ۱۳۹۱ هم با حکم 
محمود احمدی نژاد، به عنوان دبیر شورایعالی و رئیس مرکز فضای مجازی کشور منصوب شد. 
مهدی اخوان بهابادی در سال ۱۳۹۳ با حکم محمد سرافراز به سمت قائم مقام رئیس سازمان 
صدا و سیما در امور فناوری و رسانه های نوین منصوب شده بود که پس از تغییرات مدیریتی در 
سازمان صدا و سیما از این سازمان خارج و بعنوان عضو هییت مدیره از سوی سهامدار شرکت 

مخابرات ایران، به عضویت در هییت مدیره همراه اول رسید.

رسانه های گروهی سعودی به نقل از شرکت مالی » سامبا کابیتال«  اداره کننده پذیره نویسی 
آرامکو اعالم کردند که این شرکت نفتی سعودی تا کنون یک و نیم میلیارد سهام خود را به 
ارزش ۴۷ میلیارد و ۴۰۰ هزار ریال سعودی معادل ۱۲ میلیارد و ۶۴ هزار دالر به آنچه سرمایه 
گذاران داخلی خواند ، فروخته است .آرامکو ۱.۵ میلیارد سهم خود را فروختشرکت نفتی 
آرامکو پس از عرضه بیش از ۲۴میلیارد دالر از سهام خود در بازار بورس عربستان پذیره نویسی 
خود را در ۲۶ آبان آغاز کرد که تا ۱۳ آذر ماه ادامه خواهد یافت .به گزارش تارنمای صفحه عربی 
شبکه تلویزیونی سی ان ان، پذیره نویسی افراد بر اساس جدول زمانبندی شده پنجشنبه 
شب به پایان رسید.شرکت مالی سامبا همچنین خاطرنشان کرد: شمار شرکت کنندگان به 
۴ میلیون و ۹۰۰ هزار پذیره نویس رسید.محمد بن سلمان ولیعهد سعودی قبل از آغاز پذیره 
نویسی اعالم کرد که عرضه حدود ۵ درصدی سهام آرامکو می تواند ۱۰۰ میلیارد دالر برای 
صندوق های سعودی سود داشته باشد و برنامه های بلندپروازانه تنوع اقتصادی ولیعهد را 
تحقق بخشد اما با توجه به عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام آرامکو ، بن 
سلمان ابتدا بخت خود را در  داخل به ویژه بر روی  ثروتمندان کشور آزمود و در آخرین لحظه 

تصمیم گرفت وارد بازارهای آمریکا، کانادا و ژاپن یعنی سه بازاری که به طور سنتی اجتناب 
ناپذیرند، نشود.گام بعدی تعدیل عملیات در میان بازارهای داخلی و بازارهای کشورهای متحد 
حاشیۀ خلیج فارس مانند امارات عربی، کویت، عمان و بحرین است. اما مشکل اینجاست که 
در این صورت بسیاری از خانواده های ثروتمند سعودی اکنون به سرمایه گذاران مهم آرامکو 
تبدیل خواهند شد. شاهزاده سعودی بخش بانکی کشــور را که میلیاردها دالر به سرمایه 
گذاران به منظور خرید سهام وام خواهد داد، تحت کنترل خود می گیرد. بدین معنا که منابع 
سعودی برای خرید سهام ایمن تر خواهند بود.این امر تبعات دیگری نیز بر سرمایه گذاران در 
سطح جهان خواهد داشت. اما اولین تأثیر بر بورس عربستان خواهد بود که ممکن است زیر 
فشار عرضۀ عمومی اوراق بهادار دستکم ۲۴ میلیارد دالری دچار نوسان شده و سهام دیگر 
را دچار مشکل سازد.این امر با مخاطرات سیاسی نیز روبرو می باشد. زیرا دولت عربستان که 
در بسیاری از کمک های مالی اش به آرامکو تکیه خواهد کرد، همچنان بر این شرکت نظارت 
خواهد داشت.اعتبار محمد بن سلمان پیش از این در پی ماجرای قتل جمال خاشقچی خدشه 
دار شده بود. در ضمن بسیاری از میلیاردرهای کشور که در ماجرای حمله برق آسای ضدفساد 

به هتل کارلتون ریاض در سال ۲۰۱۷ حضور داشتند احتماالً همان سرمایه گذاران بزرگ این 
عملیات خواهند بود. در ضمن پروژۀ چشم انداز ۲۰۳۰ که قرار است عربستان را به یک عصر 
جدید سوق دهد اکنون به یک چالش شخصی تبدیل شده است. برای اینکه همۀ اینها امکان 
پذیر گردد به درآمدهای حاصل از عرصۀ اولیۀ اوراق بهادار آرامکو نیاز است. اکنون طرح آرامکو 
یک مسألۀ حیثیتی به شمار می آید.عربستان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است و 
پس از حمله به تاسیسات آرامکو روزانه حدود ۷/۵ میلیون بشکه از تولید کم شد؛ این رقم 
حدودا معادل ۵ درصد از کل نفت عرضه شده به بازارهای جهان در روز بود.در پی این حمله 
موسسه اعتبارسنجی "فیچ"، یکی از سه موسسه بزرگ در این زمینه در جهان، رتبه اعتباری 
عربستان سعودی را یک درجه تنزل داد.تاسیسات نفتی عربستان در  روزهایی مورد هدف 
قرار گرفت که نگرانی ها در باره قیمت نفت به اوج خود رسیده بود و به همین دلیل آینده آرامکو 
و سودهی سهام آن با توجه به تنش های نظامی و سیاسی پیرامون عربستان در هاله ای از ابهام 
قرار داشت.محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، امیدوار است در برنامه "چشم انداز ۲۰۳۰" 
اقتصاد کشورش را طی ده سال آینده متحول کند؛ حدود دو ماه پیش )سپتامبر( این کشور 

اعالم کرد با لغو ویزا برای ۴۹ کشور درهای خود را به روی گردشگران خارجی می گشاید.
عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ میالدی سهم درآمد صنعت گردشگری از تولید ناخالص 
ملی این کشور را به ۱۰ درصد برساند.این اتفاقات در حالی است عربستان کارنامه ضعیفی در 
امور حقوق بشری دارد؛ قتل جمال خاشقچی و همچنین فشار بر روی فعاالن حقوق زن در 
این کشور به سیاهی این تصویر افزوده است. عالوه بر آن سعودی ها همچنان درگیری جنگ 
یمن هستند و توانمند شدن یمنی ها در حمله به اهداف مختلف و مهم اقتصادی عربستان 
یکی دیگر از چالش های عمده برای فروش سهام  آرامکو محسوب می شود. کارشناسان می 
گویند عرضه سهام شرکت آرامکو بدون ضمانت است و شکننده بودن وضعیت این شرکت 
در برابر حمله های نظامی و مسائل حقوق بین المللی خطر و ریسک سرمایه گذاری افزایش 
داده است. بیمه این شرکت نمی تواند از سرمایه گذاران در برابر رویدادهای احتمالی مانند 
افزایش مصیبت های زیستی و حمله های نظامی حمایت کند.از سوی دیگر بی ثباتی سیاسی 
و اجتماعی و ناآرامی ها و تنش های کنونی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و دیگر مناطق 

هم بر ریسک سرمایه گذاری در آرامکو و مراکز مالی آن افزوده است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت ضمن اشاره به موارد بروز و 
همچنین فوتی ها ناشی از انفلوآنزا طی هفته گذشته و تاکید 
بر لزوم رعایت موازین بهداشتی، در عین حال گفت: این موج 
از بیماری، حدود دو هفته دیگر ادامه می یابد و ممکن است 
طی این مدت شدیدتر هم شود، اما بعد از دو هفته فروکش 
خواهد کرد.علیرضا رئیسی در حاشیه مراسم روز جهانی 
ایدز، در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت بروز و 
درمان آنفلوانزا در کشور، گفت: طبق آخرین گزارشی که به 
دست ما رسیده، طی یک هفته از دوم تا هشتم آبان ماه، ۲۷۳ 
نفر به دلیل ابتال به آنفلوآنزا در بیمارستان بستری شده اند. 
همچنین ۱۳۰۰ نفر به دلیل بیماری های تنفسی به مراکز 

بستری و سرپایی مراجعه کرده اند.وی افزود: متاسفانه طی 
این یک هفته ۱۹ نفر به دلیل ابتال به آنفلوآنزا فوت شده اند 
که البته همه افراد فوتی یا بستری شده، مبتال به بیماری 
زمینه ای اعم از بیماری های تنفسی، قلبی، سرطان و... بوده 
اند.وی در پاسخ به سوال ایسنا، درباره وضعیت تامین داروی 
آنفلوآنزا نیز گفت: از نظر تامین دارو هیچ مشکلی در سطح 
کشور نداریم. در عین حال چهارشنبه هفته گذشته دستوری 
را به سراسر کشور صادر کردم مبنی بر اینکه حتی بیمارستان 
های خصوصی که بیمار مبتال به آنفلوانزا دارند، با معاونت 
های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی ارتباط گرفته و 
دارو در اختیارشان قرار گیرد. یعنی عالوه بر توزیع دارو در 

بیمارستان های دولتی، در این بیمارستان های خصوصی 
هم دارو توزیع می کنیم.معاون وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم 
پیشگیری و رعایت بهداشت گفت: افراد مبتال از دست دادن، 
روبوسی کردن و حضور در جمع بپرهیزند. همچنین شست 

و شوی مداوم دست ها بسیار مورد تاکید است.

ادامه این موج آنفلوآنزا تا دو هفته آینده
رئیســی همچنیــن گفــت: ایــن مــوج حــدود دو 
هفتــه دیگــر ادامــه می یابــد و ممکــن اســت طی 
 این مدت شــدیدتر هــم شــود، امــا بعــد از دو هفته

 فروکش خواهد کرد.

رشــد اقتصادی هند در ۳ ماهه ژوئیه  تا سپتامبر سال 
میالدی جاری به پایین ترین سطح ۲۶ ماهه ۴.۵ درصد 
افت کرد. این در حالی است که در سه ماهه قبلی رشد 
اقتصادی این کشــور ۵ درصد شــده بود. به گزارش  
اسپوتنیک، طبق آمار دولتی جدید رشد اقتصادی هند 
در ۳ ماهه جوالی تا سپتامبر امسال به پایین ترین سطح 
۲۶ ماهه ۴.۵ درصد افت کرد. این در حالی است که در 
سه ماهه قبلی رشد اقتصادی این کشور ۵ درصد شده 
بود. این در مقایسه با رشد ۷ درصدی سه ماهه مشابه 
سال قبل، افت شدیدی محسوب می شود. طبق این آمار 

جدید کاهش رشد اقتصادی تقریبا در همه بخش های 
کلیدی اقتصاد هند مشهود است. بخش کشاورزی که 
در سه ماهه جوالی تا سپتامبر سال گذشته ۴.۹ درصد 
رشد کرده بود، در ۳ ماهه مشابه امسال تنها ۲.۱ درصد 
رشد کرد. بخش تولید هند هم در این ۳ ماهه ۱ درصد 
آب رفت، در حالی که در سال گذشته ۶.۹ درصد رشد 
کرده بود. بخش های معدن، ساخت وساز و الکتریسیته 
هم با افت شدیدی مواجه شدند. آتانو چاکراوارتی، وزیر 
مور اقتصادی هند، پس از انتشار این داده ها گفت: در ۳ 
ماهه های آینده آمار رشد رو به باال خواهد بود و این سطح 

کف اقتصاد ما بود )و افتی از این بیشتر نخواهیم داشت(. 
مشاور اقتصادی ارشد وزارت مالی هند، کی سابرامانیان، 
هم در اظهار نظر مشــابهی گفت: پایه و اساس اقتصاد 
هند همچنان قدرتمند باقی مانده است و انتظار می رود 
رشد تولید ناخالص داخلی از سه ماهه سوم بیشتر شود. 
البته این در حالی است که برخی از اقتصاددانان در مورد 
سناریوهای برعکس این نگران هستند. نیخیل گوپتا، 
اقتصاددان ارشد شرکت مشاور سهام موتیالل اوسوال، 
می گوید: ما معتقدیم رشد اقتصادی هند در سه ماهه 

سوم سال مالی جاری به ۴ درصد هم افت خواهد کرد.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار با اشاره به 
اینکه ۱۲۷۱بنگاه اقتصادی مشکل دار در شرایط هشدار 
قرار دارند،گفت:تعداد مقــرری بگیران بیمه بیکاری در 
مهرماه ۳ درصد کاهش داشته است.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، کریم 
یاروری با بیان اینکه بیش از ۱۳  هزار نفر  از مقرری بگیران  
بیمه بیکاری در هفت ماهه اول سالجاری اشتغال مجدد 
پیدا کردند، اظهار داشــت: بیمه بیــکاری یک حمایت 
اجتماعی است که به بیمه شدگانی که بیکار می شوند، 

ماهانه مقرری پرداخت  می شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری 
در مهرماه امسال نسبت به  شهریور ماه حدود سه درصد 
کاهش پیدا کرده اســت، افزود: حمایــت از بنگاه های 
مشکل دار موجب شــده تا تعداد برقراری مقرری بیمه 
بیکاری با روند کند تری نسبت به  مدت مشابه  افزایش 
داشته  باشد و این امر بر میزان اخراج کمتر از بنگاه ها اثر 
گذار بوده است.مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه 
بیکاری وزارت کار ادامه داد: با توجه به فعالیت کارگروه های 
تسهیل و رفع موانع تولید در استانها، ستاد تسهیل و رفع  
موانع تولید در کشور و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

انتظار می رود با حمایت از بنگاه های مشــکل دار شاهد 
خروج کمتر نیروی کار از بنگاه های اقتصاد باشیم.این مقام 
مسئول در وزارت کار گفت: طی دوره های آموزش های 
فنی و حرفه ای فرصت بســیار گرانبهایی برای مقرری 
بگیران بیمه بیکاری اســت تا با مهارت آموزی، تجدید 
مهارت، باز آموزی مهارت یا ارتقاء تکمیل مهارت نسبت به 
اشتغال  مجدد خود اهتمام  ورزند.یاوری گفت: هزینه طی 
تمامی دوره های آموزش های فنی و حرفه ای برای مقرری 
بگیران بیمه بیکاری رایگان  است و تمام  هزینه ها توسط 

حساب بیمه بیکاری پرداخت می شود.

وزارت بازرگانی چین از افزایش ۶.۶ درصدی سرمایه گذاری 
خارجی در این کشــور خبر داد.به گزارش ایســنا به نقل 
از ســاوث چاینا مورنینگ پســت، وزارت بازرگانی چین 
 در گزارشــی اعــالم کــرد در ۹ ماه نخســت امســال

 ســرمایه گذاران خارجی در مجمــوع ۷۵۲.۴۱ میلیارد 
یوان سرمایه گذاری در این کشــور انجام داده اند که این 
رقم ۶.۶ درصد بیش تر از مجموع سرمایه گذاری خارجی 
ثبت شده در دومین اقتصاد بزرگ جهان در ۹ ماه نخست 
سال قبل است.به گفته این نهاد چینی، طی این مدت در 
مجموع ۳۳ هزار و ۴۰۷ شرکت توســط اتباع خارجی در 
این کشور به ثبت رسیده اســت. صنایع های تک با جذب 

۳۰ درصد کل سرمایه خارجی در بین بخش های مختلف 
پیشــتاز بوده اند به گونه ای که با افزایش ۳۹.۵ درصدی 
مجموع سرمایه گذاری خارجی در این بخش در مقایسه 
 با سال قبل، چین در ۹ ماه نخســت ۲۲۲.۴ میلیارد یوان 
ســرمایه گذاری خارجی در این بخش جذب کرده است.
بر مبنای دالری نیز حجم ســرمایه گذاری خارجی جذب 
شده ۹ ماهه نخست امسال توسط چین ۱۱۰.۷۸ میلیارد 
دالر بوده است که ۲.۹ درصد بیشتر از رقم ثبت شده برای 
بازه مشابه در سال گذشته است. در ماه اکتبر ۶۹.۲ میلیارد 
یوان سرمایه خارجی جذب شده که ۷.۴ درصد بیشتر از رقم 
مشابه سال قبل است.در بین مناطق مختلف چین، بیشترین 

افزایش سرمایه گذاری خارجی نســبت به سال گذشته 
مربوط به ماکائو بوده اســت که در آن ۵۶.۲ درصد بیشتر 
از سال قبل ســرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است. 
مناطق آزاد تجاری چین نز شاهد افزایش ۲۳.۹ درصدی 
حجم سرمایه گذاری ها در مقایسه با ســال قبل بوده اند.

متوسط سرمایه گذاری خارجی چین در بازه زمانی ۱۹۹۷ 
تا ۲۰۱۹ معادل ۴.۵۲ میلیارد دالر بوده است که باالترین 
رقم ثبت شده مربوط به سرمایه گذاری ۱۳۴.۹۶ میلیارد 
دالری ســال ۲۰۱۸ و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط 
 به ســرمایه گذاری ۱.۸۳ میلیارد دالری سال ۲۰۰۰ بوده

 است.

مهدی اخوان مدیرعامل همراه اول شدپرداخت بعدی کمک معیشتی دهم دی ماه واریز می شود نه دهم آذر

آرامکو ۱.۵ میلیارد سهم خود را  فروخت

19 فوتی به دلیل آنفلوآنزا طی هفته گذشته

کاهش ۳ درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاریرشد اقتصادی هند به پایین ترین سطح ۲۶ ماهه کاهش یافت

افزایش سرمایه گذاری خارجی در چین
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فن  بازارها  به ابزاری برای پزدادن
 سازمان ها تبدیل  شده   است

نایب  رئیس  کمیسیون  نوآوری اتاق  تهران: 
بخش زیادی از فناوری  قابلیت تجاری سازی ندارد

طرح های فناوری
 روی زمین ماند

۳۰۰ کشته
  و 7  هزار 
 بازداشتی را 
تایید   نمی کنم

دادستان کل کشور:

ویروس استاکس نت
 به  چند  کارخانه

 پتروشیمی
 آسیب  رساند

صفحه2صفحه2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

صالحی: 

سرمقاله

يادداشت

 تهدید  
ذخایر   ارزی

 ساختار  ضعیف
 تأمین مالی فناوری

با توجه به آمار و ارقامی که 
بانک مرکــزی ارائه داده، 
توزیع ارز دولتی در کنترل 
قیمــت برخــی از کاالها 
اثرگذار بوده اســت. به عنوان مثال قیمت دارو 

و غذای ...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی

  امید هاشمی، مدیر واحد کسب وکارهای نوین 
 اتاق تهران
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 تداوم  سودجویی ها  
با  توزیع  ارز  دولتی

رسوب کاغذ   در گمرکات 
و گرانی   در  بازار

طرح  رجیستری گوشی  های  موبایل  منجر  به  ایجاد  انحصار در واردات   و   رانت  شده   است

رانت  رجیستری  در  جیب   واردکنندگان  خاص
صفحه3

صفحه۲

بازار   مسکن  کشش   افزایش   قیمت     ندارد
گرانی    بنزین    قیمت     مصالح    ساختمانی    را     باال   برد  

عمده   تقاضای   بازار   مسکن    تقاضای    سرمایه گذاری   است

قیمت    مسکن   ۳۵   درصد   و   اجاره بها    ۳2   درصد    افزایش     یافت

طبق صحبت های رئیس سازمان برنامه و بودجه و 
بر اســاس صحبت هایی که برخی از مسئوالن ذکر 
کرده اند، تامین کاالهای اساسی در سال ۹۹ با ارز ۴ 
هزار و ۲۰۰ تومانی خواهد بود. در حالی که سیاست 
توزیع ارز دولتی قادر به کاهش قیمت کاالهای اساسی 
برای مردم نشده و طی یک سال اخیر اثرات منفی آن 
در بازار چه به صورت رانت و برخی از سودجویی ها 
دیده شده اســت. اواخر سال گذشــته بود که خبر 
واردات ۱۵۷۰ میلیارد تومان کاالی غیرضروری با 
ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانــت ۹۲۸میلیارد تومانی این 
ارز منتشر شد. این فرآیند ادامه پیدا کرد تا اینکه در 
سال جاری نیز شاهد تداوم واردات کاالی غیرضروری 
 با ارز دولتــی بودیم.بــه دلیل همین مشــکالت

 و جلوگیری...

بازار کاغذ ایران در یک ســال اخیر با نوســان های 
زیادی روبه رو شــده است. هرچند ســال ۹۷ در 
نتیجه تغییرات بازار ارز شاهد چندبرابر شدن نرخ 
کاغذ بودیم و در همان زمان داللــی در بازار کاغذ 
شــکل گرفت که با ایجاد هیجان در بازار و تغییر 
قیمت ها تعادل عرضه و تقاضا را بــر هم می زد اما 
امروز شاهد مشکالت دیگری در الیه مدیریتی بازار 
کاغذ هستیم.  درحالی که مقادیر زیادی کاغذ چاپ 
و تحریر در گمرکات رسوب کرده، به نظر می رسد 
برخی اختالفات اداری مانع تعیین تکلیف این کاالها 
و ترخیص آنها از گمرکات شده است. چند ماه قبل 
مکاتبه ای از سوی گمرک با معاونت حقوقی وزارت 
اقتصاد برای تعیین تکلیف برخی کاالهای رسوبی در 

گمرکات از جمله کاغذ ...



اقتصاد2
ایران وجهان

صالحی: 
ویروس اســتاکس نت به چند 
کارخانه پتروشیمی آسیب رساند

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفــت: تخلف مامور 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران مســتند 
سازی شده و پیگیر آن هستیم.علی اکبر صالحی 
گفت: به دلیــل اینکــه در ایران مکانــی را برای 
نگهداری دســتگاه های معیوب داریــم، خیلی از 
وسایل را از خارج خریداری می کنیم، ولی آنها در 
این وسایل  خرابکاری می کنند تا در زمان استفاده 
از این دستگاه ها با مشکل مواجه شویم. ما در همین 
راستا یک نمایشگاهی از خرابکاری های صنعتی در 
سازمان انرژی اتمی داریم.حتما ماجرای نرم افزاری 
به نام استاکس نت را  شنیده اید که  از طریق آن در 
صدد ضربه زدن به تاسیسات هسته ای ما برآمدند 
و حتی به چند کارخانه پتروشــیمی هم  آســیب 
رساندند، اما به صنعت هسته ای آسیبی وارد نشد 
چراکه به موقع به ما هشدار داده شده بود. هرچند 
به دنبال متوقف کردن این صنعت در ایران بودند 
اما این خواســته آنها هیچ گاه محقق نشــد و تنها 
توانستند آسیب بسیار مختصری به ما وارد کنند٬ 
زیرا  قبل از اینکه به مشکلی تبدیل شود آن را خنثی 
کردیم و مشــکلی پیش نیامد. در نتیجه نسبت به 
آسیب رسانی دشمن در خصوص صنعت هسته ای 
همیشه هوشــیاریم.آنها بدافزار اســتاکس نت را 
علیه ما بــه کار گرفتنــد خرابکاری های صنعتی 
را علیه ما انجام دادند، تجهیــزات معیوب را به ما 
فروختند که در این رابطه هوشــیار بودیم و اقدام 
اخیر بازرس آژانس را در این راســتا می بینیم و از 
آژانس خواسته ایم تا تکلیف را در این باره مشخص 
و مســئله را پیگیری کند که این مسئله در حال 
پیگیری است٬ آپارو نماینده آژانس به ایران می آید 
و با کمالوندی سخنگوی ســازمان انرژی اتمی و 
همکاران دیگر در مــورد مباحث مختلف از جمله 

مسئله بازرس متخلف گفت وگو می کنند.

قائم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت خبر داد؛
انجام روزانه ۳۰هزار بازرسی در سطح 

بازار برای مقابله با گران فروشی
قائم مقام وزیرصنعت، معــدن و تجارت در امور 
بازرگانی گفت: میانگین روزی ۳۰ هزار بازرسی 
در بازار از سوی افزون بر چهار هزار بازرس در حال 
انجام است.به گزارش تســنیم، حسین مدرس 
خیابانی گفت: میانگین روزی ۳۰ هزار بازرسی 
در بازار از ســوی افزون بر چهار هزار بازرس در 
حال انجام است.قائم مقام وزیرصنعت، معدن و 
تجارت در امور بازرگانی افزود: متاسفانه با توجه 
به ساختار تورمی در اقتصاد کشور مردم با تورم 
و گرانی رو به رو هستند و در ضمن قدرت خرید 
مردم به شدت کاهش یافته است.وی همچنین 
اظهارداشت: تمامی تالش ســتاد تنظیم بازار و 
مجموعه وزارتخانه صمــت اینکه اصالح قیمت 
بنزین بر ایــن گرانی ها اضافــه نکند.قائم مقام 
وزیرصنعت، معدن و تجــارت در امور بازرگانی 
گفت: پس از افزایش قیمت بنزین تمرکز ســتاد 
تنظیم بازار و اقدامات عملیاتــی این وزارتخانه 
در ســه حوزه هماهنگی، کنترل و اطالع رسانی 
معطوف شده است.وی افزود: ستاد تنظیم بازار 
طی این بازه زمانی هماهنگــی های الزم را بین 
تمامی دستگاه های مرتبط با موضوع و همینطور 
شبکه های توزیع، اصناف، فروشگاه های زنجیره، 
اتحادیه ها، مراکز عرضه و حتی تولید کنندگان 
انجام داده اســت.مدرس خیابانی اظهارداشت: 
جدا ازاین بازار به شــدت در حال رصد، پایش و 
کنترل است و بازرسان سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان و تولید کننــدگان، تعزیرات 
حکومتی، اصناف و اتحادیه ها بــا تمام توان در 
ســطح بازار حضور دارند.وی گفــت: هم اکنون 
میانگین روزی ۳۰ هزار بازرسی در بازار از سوی 
افزون بر چهار هزار بازرس در حال انجام اســت.
قائم مقام وزیرصنعت، معــدن و تجارت در امور 
بازرگانی افزود: عده ای به دنبال این هستند که 
از شرایط بوجود آمده سوء استفاده و کاالها را با 
قیمت های باالتر در سطح بازار عرضه کنند.وی 
اظهارداشت: بازار از سوی دستگاه های نظارتی و 
کنترلی بطور مستمر در حال رصد و کنترل است 
بنابراین با بروز هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، 
احتکار و نظایر این به شدت با متخلفان برخورد 
خواهد شــد.مدرس خیابانی گفــت: این افراد 
از جنس اصنــاف نبوده بلکه در لباس کســبه و 
واحدهای صنفی می خواهنــد از آب گل آلوده 
ماهی بگیرند.وی افزود: نــرخ بنزین در برخی از 
کاالها تاثیر خیلی ناچیزی دارد بنابراین افزایش 
قیمت کاالها به هیچ وجه مورد قبول نیست.قائم 
مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی 
اظهارداشت: بخشی از شکایت ها و گزارش های 
مردمی ناشی از گرانی لوازم خانگی در بازار است.

خبر

بر اساس جدیدترین گزارش 
بانک مرکزی قیمت مسکن 
تهران در آبان ۹۸ نســبت به 
آبان ۹۷ حــدود ۳۵ درصد 
و نــرخ اجاره بها نیــز در کل 
مناطق شــهری ۳۱.۷ درصد افزایش یافته است. با این 
حال روند کاهشی قیمت ها در برخی از مناطق شمالی 
شــهر تهران و برخی نقاط دیگر  شروع شده و بر اساس 
آمارها درصد کاهشی قیمت مســکن به طور کلی  نیز 
در شهر تهران 2 درصد ذکر شــده است. هر چند روند 
کاهشی قیمت مسکن بســیار کند است و دلبستن به 
آن چندان منقطی نیست، اما کارشناسان عقیده دارند، 
شرایط رکودی بازار مسکن صاحب خانه ها را دیر یا زود 
ناگزیر از کاهش قیمت خواهد کــرد. در حال حاضر اما 
صاحب خانه در برابر این مسئله مقاومت می کنند.افزایش 
قیمت بنزین و تاثیر آن بر بازارهای مختلف، باعث گرانی 
مسکن در برخی از مناطق شد. حاال ترس این وجود دارد 
که روند کاهشی قیمت مسکن تحت تاثیر این موضوع، 
متوقف شود. هنوز چشم انداز بازار مسکن مبهم است. 
آنچه مشخص است رکود عمیقی است در بازار مسکن 
حاکم شده است و پیش بینی کارشناسان این است تا یک 
سال دیگر ادامه دار باشد. با این حال معامالت بازار مسکن 
طی یک ماهه اخیر نسبت به سال گذشته، اندکی جان 
گرفته است.بر اساس آمار بانک مرکزی در آبان ماه سال 
۱۳۹۸، تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی شهر 
تهران به ۴۱۰۰ هزار واحد مســکونی رسید که نسبت 
به ماه قبل ۱۹.۵ درصد افزایش و نســبت به ماه مشابه 
سال قبل ۴۰.۷ درصد کاهش نشان می دهد.بر اساس 
گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک 

متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۱2 میلیون و ۴۶۰ 
هزار تومان بود که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب 2 درصد کاهــش و ۳۵.۸ درصد افزایش 
نشان میدهد.بررسی توزیع تعداد واحد های مسکونی 
معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آبان ماه 
ساال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از مجموع ۴۰۶۴ واحد 
مسکونی معامله شده، واحد های تا ۵ سال ساخت با سهم 
۴2 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. 
سهم مذکور در مقایسه با آبان ماه سال قبل حدود 2 واحد 
درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد های با قدمت 
۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ تا 2۰ ســال افزوده شده است.توزیع 
تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر 
تهران در آبان ماه سال ۱۳۹۸ حااکی از آن اسات کاه از 
میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۷.2 
درصدی از کل معامالت، بیشترین تعداد قرارداد های 
مبایعه نامه ها را به خود اختصاص داده است. همچنین 

مناطق 2 و ۴ به ترتیب با سهم های ۹.۴ و ۸.۵ درصدی در 
رتبه های بعدی قرار گرفته اند.در مجموع ۷۴.۷ درصد از 
کل تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران در آبان ماه 
امسال مربوط به ۱۰ منطقه شهر )۵، 2، ۴، ۱۰، ۱۴، ۷، ۸، 
۱۵، ۱ و ۱۱( بوده و ۱2 منطقه باقیمانده 2۵.۳ درصد از 

کل معامال را به خود اختصاص داده اند.

 تحوالت قیمت مسکن
در آبان ماه ســال ۱۳۹۸، متوسط قیمت یک مترمربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی شهر تهران ۱2 میلیون و ۴۶۰ هزار تومان 
بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
2 درصد کاهش و ۳۵.۸ درصد افزایش نشان می دهد.
در میان مناطق 22 گانه شــهرداری تهران، بیشترین 
متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معاماله 
شده معادل 2۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به منطقه ۱ 
و کمترین آن با ۶ میلیــون و ۵۰ هزار تومان به منطقه 

۱۸ تعلق داشته اســت. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل به ترتیب ۱۹.۶ و ۴۶.۱ درصد افزایش نشان 

می دهند.

تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در 
۸ ماه سال ۱۳۹۸

تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در ۸ 
ماه سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۹ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی 
بود که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۵۶.2 
درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت 
یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران ۱2 میلیون و 
۶۸۰ هزار تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 
۷۴.۱ درصد افزایش نشــان می دهد.بر اساس گزارش 
بانک مرکزی تعداد معامالت انجام شده در آبان ماه سا ل 
۱۳۹۸ حدود ۴.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹.۵ درصد افزایش و ۴۰.۷ 
درصد کاهش نشان می دهد. در این ماه متوسط قیمت 
یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی نسبت به ماه قبل 
کاهش 2 درصدی را نشان می دهد.در ۸ ماه امسال نیز 
تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی شهر تهران به 
حدود ۳۹.۹ هزار واحد مسکونی بالغ شده که در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال پیش از آن ۵۶.2 درصد کاهش 
نشان می دهد. همچنین بررسی توزیع تعداد واحد های 
مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا 
حاکی از آن است که واحد های تا ۵ سال ساخت با سهم 
۴2 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

ضمن آنکه در ماه مورد بررســی شاخص کرایه مسکن 
اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به 
ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۱.۴ و ۳۱.۷ درصد 

رشد نشان می دهد.

طبــق صحبت هــای رئیس 
ســازمان برنامــه و بودجه و بر 
اساس صحبت هایی که برخی 
از مسئوالن ذکر کرده اند، تامین 
کاالهای اساسی در سال ۹۹ با 
ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی خواهد بود. در حالی که سیاســت 
توزیع ارز دولتی قــادر به کاهش قیمت کاالهای اساســی 
برای مردم نشــده است و طی یک ســال اخیر اثرات منفی 
آن در بازار چه به صورت رانت و برخی از سودجویی ها دیده 
شده است. اواخر سال گذشــته بود که خبر واردات ۱۵۷۰ 
میلیارد تومان کاالی غیرضروری با ارز ۴2۰۰ تومانی و رانت 
۹2۸میلیارد تومانی این ارز منتشر شد. این فرآیند ادامه پیدا 
کرد تا اینکه در سال جاری نیز شــاهد تداوم واردات کاالی 

غیرضروری با ارز دولتی بودیم.به دلیل همین مشــکالت و 
جلوگیری از هدررفت ذخایر ارزی قرار شــد دولت برخی از 
کاالهای اساسی را در قالب ارز نیمایی به بازار عرضه کند که 
البته این سیاست در خصوص برخی از کاالها اجرایی شد. از 
جمله این کاالها گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای بود. قرار 
بود دولت پیرو این سیاست سایر کاالها را مشمول ارز نیمایی 
کند و ارز دولتی حذف شود. اما سیاست های دولت حاکی از 
تداوم توزیع این ارز اســت که با توجه به کمبود ذخایر ارزی 
و همچنین رانت های حاصل از آن، این ســوال مهم را ایجاد 
می کند که آینده بازار با وجود این ارز به چه ســمت خواهد 
رفت؟ با توجه به کمبود ذخایر ارزی آیا دولت توان توزیع این 
ارز در سال آتی را خواهد داشت؟ آیا جایگزینی ارز نیمایی با 
 ارز ۴2۰۰ تومانی طبق آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه

 گفته، تورم زا است؟
در همین خصوص محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه 

و بودجه درباره قیمت دالر در الیحه بودجه ۹۹، گفته قیمت 
دالر برای کاالهای اساســی در الیحه بودجه ۹۹ همچنان ۴ 
هزار و 2۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است.وی تاکید کرده 
تصمیم ما قطعی است زیرا اگر به جای دالر ۴2۰۰ تومانی از ارز 

نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته ایم از ابتدای فروردین ماه 
۹۹ مرغ و شکر به جای ارز ۴2۰۰ تومانی با دالر حدود ۱۱ هزار 
تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد 

شد، دولت به دنبال مهار تورم است.

گرانی  بنزین  قیمت  مصالح  ساختمانی  را  افزایش  داد 

بازار   مسکن  کشش افزایش     قیمت     ندارد
قیمت مسکن ۳۵ درصد و اجاره بها ۳۲ درصد افزایش یافت

»کسب و کار« عزم دولت برای ادامه سیاست توزیع ارز دولتی را  بررسی می کند

تداوم  سودجویی ها  با توزیع  ارز  دولتی

رشد ۳۳۵۷ واحدی شاخص بورس
شاخص بورس تهران نسبت به هفته گذشته با رشد 
۳۳۵۷ واحدی همراه بود و تعداد و ارزش معامالت نیز 
به نسبت هفته گذشته افزایش یافت که در این میان 
شرکت مپنا بیشترین تاثیر را در رشد و شرکت پاالیش 
نفت اصفهان بیشترین تاثیر را در منفی شدن شاخص 
داشت.به گزارش ایسنا، با پایان یافتن معامالت در بازار 
بورس و اوراق بهادار تهران، روند افزایشی بازار حفظ 
شد و )شنبه( شاخص کل بازار با رشد ۳۳۵۷ واحدی 
نسبت به هفته گذشته به ۳۱۴ هزار و ۵۸۷ رسید.از 
سوی دیگر، شاخص کل با معیار هم وزن نیز افزایشی 
بود و به ۹۴ هزار و ۸2۰ رسید که نسبت به آخرین روز 

هفته گذشته، رشد ۱۹۳۹ واحدی را نشان می دهد.

   بانک پاسارگاد تراز عملیاتی رو کرد؛ 
مثبت ۱۱۴۳ میلیارد تومان در ۸ ماه

بانک پاسارگاد در عملکرد آبان ماه همچنان تراز مثبت 
خود را حفظ کرده تا با توجه به این تراز عملیاتی مثبت 
از یک سو و رشد سود ســرمایه گذاری ها از سوی دیگر، 
همچنان انتظارات بازار از رشــد سود بانک پاسارگاد باال 
باقی بماند.تراز عملیاتی ۸ ماهه بانک پاسارگاد به ۱۱۴۳ 
میلیارد تومان بالغ شده است، که نشان از وضعیت بسیار 
خوب عملیاتی این بانک دارد.همانطور که مشخص است، 
روند تراز عملیاتی بانک در ۸ ماهه امسال به نسبت دوره 
مشابه سال قبل با رشد خوبی همراه شده که این امر نشان 
می دهد وضعیت عملیاتی در این بانک بهبود قابل توجهی 
داشته است.همچنین طبق صورت های مالی ۶ ماهه بانک، 
دیگر سرفصل مهم در بانک پاسارگاد یعنی سود سرمایه 
گذاری ها که سهامداران انتظار دارند امسال با تحـــول 
خوبـی همـراه شـود، رشد ۷۷ درصدی را به نسبت دوره 
مشابه سـال قبل به همـراه داشته است. تا با مجمـوع رشد 
سـود عملیاتی و سود ســـرمایه گذاری ها، سود خالص 

بانک هم رشد 2۳ درصدی را در ۶ ماهه به ثبت برساند.

قائم مقام مدیرعامل:
ســودآوری بانک صــادرات 
 ایران بــا کاهش محســوس 
مانده مطالبات تضمین شده است

میزان مانده مطالبات بانک صادرات ایران در هشــت 
ماهه نخست سال جاری در مجموع حدود شش درصد 
کاهش یافته است که این موضوع در بهبود سودآوری 
بانک نقش مؤثری دارد.رضا صدیق، قائم مقام مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیــره بانک صادرات ایــران با بیان این 
مطلب گفت: در سال جاری و با اعمال سیاست کنترل 
مطالبات و جلوگیری از ایجاد و انباشــت مطالبات در 
شــبکه بانک صادرات ایران، گام مهمــی برای تحقق 
ســودآوری بانک برداشته شده اســت که نتایج آن در 
صورت های مالی نه ماهه بانک به خوبی مشهود خواهد 
بود.به گزارش روابط عمومی بانــک صادرات ایران، وی 
ادامه داد: در پایان آبان ماه سال جاری در مقایسه با پایان 
اسفند سال قبل، مانده مطالبات سررسید گذشته بانک 
صادرات ایران حدود ۳2 درصد، مطالبات معوق حدود 
2۶ درصد، مطالبات مشکوک الوصول حدود یک درصد 
و مطالبات استمهالی حدود 2 درصد کاهش یافته است 
که امیدواریم روند فعلی حفظ شده و تا پایان سال جاری 
شاهد کاهش بیشتر مطالبات بانک صادرات ایران باشیم.

مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک 
مسکن تشریح کرد

اخذ »رمــز دوم پویا« از طریق 
»ATM« دستگاه های

مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسکن با 
اعالم آمادگی کامل بانک مسکن برای ارایه خدمات رمز 
دوم پویا به تمام مشتریان، علت ضرورت حضور مشتریان 
پای دستگاه های خودپرداز یا شعب را توضیح داد.ساسان 
شیردل در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا 
، بانک مسکن را یکی از برترین بانک ها که دارای باالترین 
ضریب امنیت در حوزه ارایه خدمات الکترونیک بانکی 
است، عنوان کرد.. وی با بیان اینکه در روزهای اخیر برخی 
از بانک ها تبلیغاتی را مبنی بر اینکه ارایه رمز دوم پویا را 
کامال غیرحضوری پشتیبانی می کنند، کلید زده اند، این 
نوع تبلیغات را بدعت دانست و گفت: این قبیل تبلیغات، 
دامن زدن به یک کار غلط در شبکه بانکی است.شیردل 
درباره علت درخواست یک نوبت حضور مشتریان بانک 
مسکن به شعب یا دستگاه های خودپرداز توضیح داد: از 
آنجا که ارایه رمز دوم پویا از طریق شماره تلفن همراه 
مشتریان صورت می گیرد، ثبت و رجیستر شماره همراه 
مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و حضور در 
شعب یا پای دستگاه های خودپرداز به این منظور انجام 
می شود. اگر قرار باشد شماره همراه مشتریان با استفاده 
از کارت فیزیکی در دستگاه خودپرداز یا حضور مشتری 
در شعبه رجیستر نشود، هر فردی که از اطالعات کارت 
بانکی و شماره همراه فرد دیگری مطلع باشد، می تواند 

رمز دوم پویا اخذ کرده و با آن تراکنش کند. 

خبر

بانک ها
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خوشــبختانه افراد خارج کشــور دسترســی به آمار 
ندارنددادستان کل کشــور درباره انتشار برخی آمارها 
درباره تعداد کشــته شده ها و بازداشــتی های حوادث 
آبان ۱۳۹۸ گفت: خوشبختانه افراد خارج از کشور هیچ 
دسترســی به اطالعات و آمار ندارند به همین دلیل آنها 
 آمارهای مختلفی می دهند کــه هیچ کدام از آنها اعتبار
 ندارد.محمد جعفر منتظری در حاشــیه نشســت هم 
اندیشی بســیجیان قوه مقننه  در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به ســوالی  درباره تعداد کشــته ها در اعتراضات 
اخیر با توجه به اظهــارات امروز معاون سیاســی وزیر 
کشــور مبنی بر این که باید آمار بازداشــتی ها و تعداد 

کشته شدگان اعتراضات اخیر را دادستانی بدهد، 
گفت:  درباره ارائه آمار بازداشــتی ها، این آمار از 

روز اول تا امروز متغییر بوده اســت. عده ای در 
جمعیت های آنچنانی دستگیر می شوند که بعد 

از بررسی تالش ما در اولین فرصت این بود 
آنهایی که تخلفات جزئی داشته یا این 

که در صحنه دستگیر شده اند تالش 
شــد با همه توانی که در نیروهای 
اطالعاتی، امنیتــی، انتظامی و 
قضایی داشتیم آنها هر چه زودتر 
آزاد شوند.به نوشته ایسنا وی 

افزود: آخرین آمار را ندارم امــا می دانم تعداد زیادی 
از آنها آزاد شــدند و آنهایی که دســتگیر شــدند 
کسانی هستند که در صحنه جرم مجرم شناخته 
 شــدند که این هم مبتنــی بر دالیــل و مدارک 
بــوده اســت. کارهــای تحقیقاتــی و 
بازجویــی ادامــه دارد و امیدواریــم 
 آن هــم در اولیــن فرصــت بــه اتمام

 برسد.دادستان کل کشور درباره انتشار 
برخی آمارهــا درباره تعداد کشــته 
شــدگان همچون آمار ۳۰۰ کشته، 
گفت: خوشــبختانه افراد خارج از 

کشور هیچ دسترسی به اطالعات و آمار ندارند به همین 
دلیل آنها آمارهای مختلفــی می دهند که هیچ کدام از 
آنها اعتبار ندارد.منتظری در پاســخ به پرسشی درباره 
اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره بازداشت 
۷ هزار نفر در اعتراضــات اخیر، گفت: ایــن موضوع را 
نه تنها تایید نمی کنم که می گویــم هیچ مقامی مجاز 
نیســت بدون داشــتن آمار و اطالعات دقیقی آماری 
بدهد. بنده هم در خبرها و گزارشــات دیدم که برخی 
آماری داده اند که باید از آنها پرســید منبــع این آمار 
 و این اطالعات کجاســت. بــه هر حال ما ایــن را تایید

 نمی کنیم.

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه به ۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید، ۹ آذر ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسید.به گزارش مهر، قیمت سکه طرح جدید، ۹ آذر ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۴ 

میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۸۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی، ۱۴۶۵ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان است.

 

تقاضای خاموش در بازار مسکن
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن

افزایش صددرصدی قیمت مسکن در سال گذشته و همچنین تداوم سیر گرانی مسکن در سال جاری، دیگر کششی برای افزایش دوباره قیمت ها در بازار نگذاشته است. اگر خریداری در بازار مسکن وجود دارد، عمده تقاضای سرمایه گذاری است نه 
مصرفی. یعنی خریداران واقعی قدرت خرید خود را از دست داده اند. افزایش ۱۹ درصدی معامالت بازار مسکن نسبت به قبل نیز ناشی از ورود تقاضای سرمایه گذاری از سایر بازارها به بازار مسکن است. چرا که نرخ دالر اندکی به ثبات رسیده و سکه و طال 
نیز نسبتا از التهابات سابق دور شده است. در حالی که تقاضای خاموشی برای مسکن وجود دارد که در صورت متعادل شدن قیمت ها، خود را نشان خواهد داد. همه چیز بستگی به قدرت خرید مردم و بهبود نسبی شرایط متقاضیان واقعی برای خرید 
مسکن دارد. البته اجرای منطقی و درست طرح های حمایتی دولت، آینده بازار مسکن را تغییر خواهد داد. اما همه اینها پیش فرض هایی است که هنوز عملیاتی نشده است.  بازار مسکن یا باید شرایط رکودی فعلی و تعمیق رکود را بپذیرد و یا آنکه برای 
رونق پذیرای کاهش قیمت ها باشد. اما رکود انگیزه ای برای افزایش قیمت نگذاشته است. البته گرانی بنزین روی بازار بسیاری از کاالهای مرتبط با مسکن، مثل مصالح ساختمانی و ... اثر می گذارد و پیش بینی می شود قیمت تمام شده مسکن نسبت به 

قبل با توجه به این موضوع افزایش پیدا کند. با این حال این گرانی با کاهش نسبی قیمت مسکن طی مدت اخیر خنثی خواهد شد.

تهدید  ذخایر  ارزی
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

با توجه به آمار و ارقامی که بانک مرکزی ارائه داده، توزیع ارز دولتی در کنترل قیمت برخی از کاالها اثرگذار بوده اســت. به عنوان مثال قیمت دارو و غذای دام تحت تاثیر سیاســت توزیع ارز دولتی تا حدی مهار شــده است. بر همین 
اســاس نمی توانیم منکر اثرات مثبت توزیع ارز دولتی در بازار از جمله کاهش نرخ تورم کاالهای اساسی باشــیم. البته موضوع رانت و سودجویی های ناشی از ارز دولتی بحث دیگری اســت و به نحوه مدیریت دولت بر می گردد و آثار 
منفی آن در نهایت دامن دولت را خواهد گرفت. چرا که ممکن اســت در تنگنای ارزی و کمبود ذخایر ارزی قرار بگیرد و دیگر توان پرداخت این ارز را نداشــته باشــد. بنابراین تخصیص ارز دولتی برای سال آتی با توجه به اینکه مردم 
دیگر کشش تحمل شوک تورمی جدید را ندارند، سیاست درستی است و صحبت های رئیس ســازمان برنامه و بودجه در این خصوص منطقی به نظر می رســد. اما باید دید دولت منابع کافی برای تداوم این سیاست را دارد؟ در حال 
حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است و ممکن اســت برای جبران آن به منابع بانک مرکزی دســت ببرد که طبیعتا موجب افزایش نقدینگی و تشدید تورم خواهد شــد که به مراتب برای اقتصاد تبعات سنگینی خواهد داشت. 
دولت روی منابع بانک مرکزی برای جبران کســری بودجه نباید حســاب کند. در غیر این صورت اثر مثبت تخصیص ارز دولتی در البه الی گرانی ها، خنثی خواهد شد. البته صادرات نفت کشــور صفر نشده و دولت منابعی از قبل 
 دارد که با اتکا به آن قادر به پرداخت ارز دولتی اســت. یعنی حداقل برای یکی ، دو ســال آینده منابع کافی برای ارز دولتی را خواهد داشت، منتهی تداوم ســودجویی ها در روند تخصیص ارز دولتی است که باعث تهدید ذخایر ارزی

 خواهد شد. 

دادستان کل کشور:

۳۰۰کشتهو۷۰۰۰بازداشتیراتاییدنمیکند

سرمقاله



3 اقتصاد
ایران
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مدیرکل ســازمان تعزیرات حکومتی اســتان تهران با 
بیان اینکه روزانه بیش از ۹۰۰ بازرسی از واحدها صورت 
می گیرد، گفت: تاکسی های اینترنتی حق افزایش کرایه 
را ندارند.محمدعلی اسفنانی در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه برخی از هموطنان از افزایش کرایه تاکســی های 
اینترنتی مانند اسنپ و تپسی خبر می دهند، اظهار کرد: 
سازمان تعزیرات حکومتی بعد از افزایش قیمت بنزین، 
برای جلوگیری از افزایش قیمت سایر کاالها گشت های 
محسوس و نامحســوس خود را افزایش داد، به طوری 
که مأموران ما به همراه نیــروی انتظامی و نمایندگان 
وزارت صمت روزانه بیش از ۹۰۰ بازرســی را از واحدها 
انجام می دهند و تاکنون نیــز چندین پرونده با موضوع 
گران فروشی تشکیل شده است.وی با بیان اینکه افزایش 
قیمت کاالها باید به صورت قانونی و کارشناسی شــده 
صورت گیرد، تصریح کرد: اینکه هر فردی بیاید و به صورت 

خودجوش قیمت کاالها را باال ببرد صحیح نیست و ما با 
این افراد به شــدت برخورد می کنیم. مدیرکل سازمان 
تعزیرات حکومتی استان تهران درباره کرایه تاکسی ها 
گفت: کرایه تاکسی هایی که زیرنظر سازمان تاکسیرانی 
فعالیت می کنند، هیچ تغییری نکرده است و تاکسی های 
اینترنتی نیز به هیچ عنوان حق افزایش قیمت کرایه ها را 
ندارند و مردم اگر با افزایش قیمت مواجه شدند، حتماً 
مراتب را با سامانه ۱۳۵ درمیان بگذارند.اسفنانی با بیان 
اینکه برخی از مسافربرهای شخصی کرایه خود را افزایش 
داده اند، خاطرنشــان کرد: با این مورد نیز باید برخورد 
شود، چراکه مسافربرهای شخصی اصالً حق مسافرکشی 
در شــهر را ندارند. وی گفت: مأموران سازمان تعزیرات 
حکومتی به صورت شبانه روز فعال هستند و با هرگونه 
 تخلف گران فروشی، کم فروشــی، احتکار و ... برخورد 

می کنند.

خوشبختانه افراد خارج کشور دسترسی به آمار ندارند
دادستان کل کشور درباره انتشــار برخی آمارها درباره 
تعداد کشته شده ها و بازداشتی های حوادث آبان ۱۳۹8 
گفت: خوشبختانه افراد خارج از کشور هیچ دسترسی 
به اطالعات و آمار ندارند به همیــن دلیل آنها آمارهای 
مختلفی می دهند که هیچ کدام از آنها اعتبار ندارد.محمد 
جعفر منتظری در حاشیه نشست هم اندیشی بسیجیان 
قوه مقننه  در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی  درباره 
تعداد کشــته ها در اعتراضات اخیر با توجه به اظهارات 
امروز معاون سیاسی وزیر کشــور مبنی بر این که باید 
آمار بازداشتی ها و تعداد کشته شدگان اعتراضات اخیر 
را دادستانی بدهد، گفت:  درباره ارائه آمار بازداشتی ها، 
این آمار از روز اول تا امروز متغییر بوده است. عده ای در 
جمعیت های آنچنانی دستگیر می شوند که بعد از بررسی 

تالش ما در اولین فرصت این بود آنهایی که تخلفات جزئی 
داشته یا این که در صحنه دستگیر شده اند تالش شد با 
همه توانی که در نیروهای اطالعاتی، امنیتی، انتظامی و 
قضایی داشتیم آنها هر چه زودتر آزاد شوند.به نوشته ایسنا 
وی افزود: آخرین آمار را ندارم اما می دانم تعداد زیادی از 
آنها آزاد شدند و آنهایی که دستگیر شدند کسانی هستند 
که در صحنه جرم مجرم شناخته شدند که این هم مبتنی 
بر دالیل و مدارک بوده است. کارهای تحقیقاتی و بازجویی 
ادامه دارد و امیدواریــم آن هم در اولین فرصت به اتمام 
برسد.دادستان کل کشــور درباره انتشار برخی آمارها 
درباره تعداد کشته شــدگان همچون آمار ۳۰۰ کشته، 
گفت: خوشبختانه افراد خارج از کشور هیچ دسترسی 
به اطالعات و آمار ندارند به همیــن دلیل آنها آمارهای 

مختلفی می دهند که هیچ کدام از آنها اعتبار ندارد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان لوازم الکتریک 
شهرستان تهران گفت: در حوزه واردات نیز بانک ها در تخصیص 
ارز دچار مشکل شده اند به خصوص در چین که بازار اصلی تامین 
اقالم وارداتی ما است با فاصله زمانی زیاد ارز را تامین می کنند 
و همین امر باعث شده که در تامین بازار دچار مشکل شویم. 
حسین درودیان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
لوازم الکتریک شهرستان تهران در خصوص اثرگذاری قیمت 
بنزین بر روی محصوالت و خدمات این اتحادیه گفت: هنوز در 
بازار این صنف تغییر قیمتی رخ نداده و قیمت ها مانند قبل است 
اما واضح است که افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است.وی ادامه 
داد: در این صنف بیشترین اثرگذاری در هنگام توزیع خواهد 

بود؛ اما مشکل این است که هیچ قاعده و قانونی وجود ندارد که 
در اثر سه برابر شدن قیمت سوخت، مقدار قیمت ها نیز مثال این 
مقدار افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه باید منتظر ماند و دید 
واکنش بازار چگونه خواهد بود. درودیان در خصوص صادرات 
گفت: به دلیل نوسانات اخیر اعم از درگیری های عراق و نوسان 
قیمت ارز، صادرات کاهش پیدا  کرده است. اما در صورت واقعی 
شدن قیمت ارز، اعضای صنف ما نشان داده اند که صادرکنندگان 
خوبی هستند. در حوزه واردات نیز بانک ها در تخصیص ارز دچار 
مشکل شدند به خصوص در چین که بازار اصلی تامین اقالم 
وارداتی ما است با فاصله زمانی زیاد ارز را تامین می کنند و همین 

امر باعث شده که در تامین بازار دچار مشکل شویم.

بازار کاغذ ایران در یک ســال 
اخیر بــا نوســان های زیادی 
روبه رو شده است. هرچند سال 
۹7 در نتیجه تغییرات بازار ارز 
شاهد چندبرابر شدن نرخ کاغذ 
بودیم و در همان زمان داللی در بازار کاغذ شــکل گرفت 
که با ایجاد هیجان در بازار و تغییر قیمت ها تعادل عرضه 
و تقاضا را بر هم می زد اما امروز شاهد مشکالت دیگری در 
الیه مدیریتی بازار کاغذ هستیم.  درحالی که مقادیر زیادی 
کاغذ چاپ و تحریر در گمرکات رسوب کرده، به نظر می رسد 
برخی اختالفات اداری مانع تعیین تکلیــف این کاالها و 
ترخیص آنها از گمرکات شده است. چند ماه قبل مکاتبه ای 
از سوی گمرک با معاونت حقوقی وزارت اقتصاد برای تعیین 
تکلیف برخی کاالهای رسوبی در گمرکات از جمله کاغذ 

انجام شده بود. بر این اساس در خصوص ابهامات ناهماهنگی 
ها و مغایرتهای ایجاد شده در رابطه با مرجع تشخیص کاربرد 
کاالهای وارداتی و صادراتی، تاکید شد که این موضوع منجر 
به رسوب حجم عظیمی از کاالها در گمرک شده است. به 
این ترتیب با ورود معاون حقوقی وزارت اقتصاد درخواست 
برگزاری جلسه مشــترک با نمایندگان گمرک و سازمان 
استاندارد انجام شــد. گفتنی اســت، طبقه بندی برخی 
کاال های وارداتی بر اساس کاربرد انجام می شود و وقتی کاال 
به گمرک رسید، باید مطابقت آن را از مرجع متولی استعالم 
کند؛ یعنی آن مرجع باید مطابقت کاالی اظهاری و رسیده به 
گمرک را با کاالیی که ثبت سفارش شده اعالم کند.اما اواخر 
شهریور ماه جلسه مشترکی میان گمرک و سازمان استاندارد 
برگزار شده بود که طبق صورت جلسه آن مشخص شد تا 
قبل از سال ۹7 سازمان ملی استاندارد عالوه بر اعالم ماهیت 
کاال، کاربرد آن را نیز به گمرک اعالم می کرده است. اما از آن 
سال به بعد سازمان استاندارد از اعالم کاربرد خودداری کرده 
است و صرفا در خصوص ماهیت کاال اظهار نظر می کند و 

همین موضوع موجب تراکم کاال در گمرکات شده است. 
این درحالی بود که نمایندگان ســازمان استاندارد معتقد 
بودند بر اساس قانون استاندارد مصوب سال ۹7 آزمایشگاه 
های موسسه تنها در زمینه تعیین ویژگی کاال و مقایسه آن با 
استانداردهای مربوطه صالحیت دارند. همانطور که در ادامه 
نامه معاون حقوقی نیز مشــخص است، ظاهرا نمایندگان 
2 سازمان توافق کردند، تا سازمان اســتاندارد، نسبت به 
استعالمات گمرک در خصوص کاربرد کاالهای وارده با ذکر 
ردیف تعرفه مشخص نسبت به پاسخگویی و تایید و یا عدم 
تأیید کاربرد کاالی مورد استعالم با ردیف تعرفه مشخص 
اقدام کنند. حدود 2 ماه قبل معاون فنی گمرک ایران با اشاره 
به  تفاهم نامه جدید امضا شده با سازمان استاندارد، گفته بود، 
کاال هایی که به دلیل طبقه بندی براساس کاربرد در گمرک 

معطل هستند، به زودی ترخیص می شوند.
وی با بیان اینکه در این زمینه مشکالتی داشتیم و برخی 
سازمان ها تطابق را اعالم نمی کردند، گفت: این مساله باعث 
رسوب اقالمی مانند کاغذ چاپ و تحریر یا لوله حفاری و نفت 

گاز در گمرکات کشور شــده بود. این مقام مسئول ضمن 
اشاره به تفاهم انجام شده با سازمان استاندارد تصریح کرد: 
در شهریور ماه امسال نشست مشترک سازمان استاندارد، 
وزارت امور اقتصاد دارایی و گمرک، تفاهماتی انجام شــد. 
پیگیری ها نشان می دهد، با وجود توافق انجام شده همچنان 
کاالهای مورد اشاره به دلیل عدم تایید تطابق در گمرکات 
رسوب شده و اجازه ترخیص به آنها داده نشده است. در ادامه 
بخشنامه اخیر گمرک که از سوی سرپرست دفتر تعرفه صادر 
شده نشان می دهد، که توافق انجام شده در معاونت حقوقی 
وزارت اقتصاد و الزام سازمان استاندارد به پاسخگویی در مورد 
کاربرد کاال به صورت بخشنامه به گمرکات ابالغ شد. بر این 
اساس اداره کل استاندارد استان تهران به آزمایشگاههای 
4 گانه مســتقر در گمرکات اســتان اعالم می کند، بند ۳ 
حوزه معاونــت ارزیابی کیفیت مبنی بــر اینکه در زمینه 
تعیین ماهیت کاال در مبادی رسمی کشور وظیفه سازمان 
استاندارد تعیین ماهیت بر اساس اظهار کاال است و )تعیین 

تعرفه وظیفه سازمان نیست( مورد تاکید مجدد می باشد.

گرانی و كمبود بی سابقه در بازار كاغذ نتیجه اختالفات اداری ادامه دار دو سازمان است

رسوب کاغذ   در گمرکات و گرانی   در  بازار

برخی امور در اداره بازار کاغذ  به خود اتحادیه واگذار شود
سید حسین میرباقری مهرآبادی، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا

نوسانات نرخ ارز نگرانی را برای ادامه فعالیت اقتصادی ایجاد کرد و تولیدکنندگان امیدوار بودند پس از آرامش نسبی در بازار ارز می توانند در بازار کاغذ فعالیت داشته باشند. اما امروز با مشکلی تحت عنوان رسوب 
کاال در گمرکات مواجه شــده ایم که برای بازار کاغذ جز نابسامانی و گرانی نتیجه ای نخواهد داشت. باید با همکاری ســازمان های مرتبط و ورود بخش خصوصی به این بازار مشکالت را به حداقل خود برسانیم تا 
مشکالت اصناف و صنایع وابسته به این صنعت نیز به حداقل ممکن برسد. البته اگر مسئوالن نمی توانند مشکالت مربوطه را حل کنند بهتر است برخی امور را به خود اتحادیه ها واگذار کنند تا این مهم، مرتفع شود. 
تالش های مسئوالن مربوطه در این صنف می تواند رونق را در بازار رقم بزند چرا که طی سالیان گذشته مشکالت کاغذ و مقوا توانسته تاثیر ناخوشایندی بر بازار داشته باشد که این موضوع می تواند بر بازار تولید 
آن هم تاثیر گذارد.اینکه در وضعیتی که بازار کاغذ دارد این کاالها در گمرکات خاک بخورد و به دلیل اختالفات پیش آمده نتوان کاالها را وارد بازار کرد اصال صورت خوشــی ندارد. امروز بازار کاغذ درگیر گرانی و 
 کمبود است و دالالن هم از این فرصت به نفع خود استفاده می کنند. فعاالن با ســابقه باید به دنبال کاالهای خود باشند و سهمی در بازار خرید و فروش کاغذ نداشته باشند در حالی که دالالن به راحتی و با اعمال

 قیمت های سلیقه ای بازار کاغذ را تحت کنترل خود درآورده اند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دادستان كل كشور:

۳۰۰کشتهو7هزاربازداشتیراتاییدنمیکنم

بانک ها در تخصیص ارز دچار مشکل شده اند

دربازارلوازمالکتریکتغییرقیمتیرخندادهاست

روزانه بیش از 900 بازرسی از واحدها صورت می گیرد

اسنپوتپسیحقافزایشکرایهراندارند

برآوردها حاکی از آن اســت که بازار تلفن همراه 
ایران ساالنه بالغ بر ۱.۵ تا 2 میلیارد دالر گردش 
مالی دارد و اجرای کامل طرح رجیستری به کلی 
امکان ورود غیرقانونی کاال به این بازار را غیرممکن 
نموده است. مهم ترین مزیت این طرح برای دولت 
در آن است که هرساله از محل ۱.۵ تا 2 میلیارد دالر واردات تلفن همراه، دست 
کم ۳۳۰ میلیون دالر، معادل 4 هزار میلیارد تومان در قالب تعرفه واردات و مالیات 
بر ارزش افزوده، نصیب دولت می شــود. این درحالیست که هزینه های اجرایی 
طرح رجیستری از یک هزارم این مبلغ نیز کمتر بوده است.از ابتدای سال ۹7 تا 
2۹ خردادماه به 4۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص 
داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده 
اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند. رقم کل ارز اختصاص یافته به 4۰ 
شرکت مذکور 22۰ میلیون و ۶4۳ هزار و 2۰۶ یورو را شامل می شود که تا کنون 
محموله هایی با مجموع رقم 7۵ میلیون و 28۳ هزار و 8۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ 
شرکت وارد کننده از گمرک ترخیص شده است.«محمودی شاه نشین، نماینده 
مجلس در رابطه با اجرای طرح رجیستری می گوید: طرح رجیستری در حال 
تبدیل شدن به فرصت رانت خواری است. وی تأکید کرد: متأسفانه طرح رجیستری 
که برای کنترل بازار و جلوگیری از قاچاق اجرایی شــد در حال تبدیل شدن به 
فرصت رانت خواری است و صدور مجوز واردات و سیاست گذاری برای چند شرکت 
محدود قطعاً فسادزا خواهد بود. به همین دلیل الزم است پیشگیری و تدابیر الزم 
در این باره اتخاذ شود. تصویب حقوق گمرکی نامتعارف و سایر ضوابط نیز بازار 

این بخش از خدمات را به ورشکستگی می کشاند. حمایت از ساخت و پشتیبانی 
خدمات پس از فروش و ارتقای مراکز تولید داخل و تسهیل در واردات و توزیع این 
محصوالت امروز امری ضروری است و باید در سبد کاالی اساسی و ضروری قرار 
بگیرد.طرح رجیستری به منظور مقابله با قاچاق تلفن همراه، برای اولین بار در 
سال ۱۳8۵ مطرح شد. اما اولین گام های اجرایی آن ۱۱ سال بعد و در سال ۱۳۹۶ 
برداشته شد. مقابله با سنگ اندازی و زیاده خواهی واردکنندگان و دیگر ذی نفعان 
قاچاق 2 میلیارد دالری تلفن همراه، اقدام ساده ای نبود و به همین دلیل اجرای 
کامل این طرح، ماه ها به طول انجامید. هرچند این طرح سرانجام اجرایی شد و 
امروز هر گوشی ای که باید وارد کشور شود باید در سامانه رجیستری و همتا ثبت 
سفارش شود اما باز هم تخلفات گسترده ای در این حوزه وجود دارد که نشان می 
دهد این طرح به طور کامل هم در کاهش قاچاق موثر نبوده است. کارشناسان 
 در برخی اظهارنظرهای خود اعالم کرده اند که این طرح با متوقف نمودن روند 
2 میلیارد دالری قاچاق تلفن همــراه، مزایایی همچون افزایش 4 هزار میلیارد 
تومانی درآمد« و افزایش شفافیت و فراهم شدن امکان مدیریت بازار برای دولت و 
افزایش اعتبار گارانتی و پیشگیری از دزدی تلفن های همراه برای مصرف کنندگان 
درپی داشته است. بنابراین یکی از اهداف راه اندازی طرح رجیستری خرید گوشی 
از نمایندگی های رسمی برای دریافت گارانتی معتبر و جلوگیری از گران فروشی 
فروشندگان اعالم شد که متاسفانه هیچ کدام از این اهداف محقق نشده و تنها 
هزینه ای اضافی در شرایط اقتصادی نامناسب مردم به آنها تحمیل شده است. 
این در حالی است که دهقانی نیا سخنگوی طرح رجیستری دو سال قبل اعالم 
کرده بود که به خریداران توصیه می کنم برای خرید موبایل عجله نکنند. دریافت 
وجه اضافه، یک فرصت طلبی و غیر قانونی است و اجرای این طرح هیچ هزینه ای 
ندارد.از طرفی دیگر تخلفات بسیاری که در این حوزه انجام شده خسارات زیادی را 
متوجه خریداران و فروشندگان موبایل کرده است. به عنوان نمونه تخلفاتی که در 

حوزه ثبت سفارش گوشی های مسافری اتفاق افتاد موجب حذف معافیت مالیاتی 
این بخش در رجیستری شد و هزینه های چند برابری را به مردم تحمیل کرد. 
استفاده دالالن و برخی واردکنندگان رسمی از مدارک مسافران برای واردات تلفن 
همراه تا جایی جلو رفت که ثبت سفارش قانونی برخی فروشندگان موبایل را نیز 
حذف کردند که خسارات زیادی را متوجه این افراد کرده است. قطع شدن بیش از 
۳۰ هزار تلفن همراه در شبکه مخابراتی ایران باعث شد تا بسیاری از فروشندگان 
و خریداران نارضایتی خود را نسبت به این موضوع ابراز کنند و مسئوالن اعالم 
کرده که در آینده ای نزدیک با رایزنی با مسئولین مشکل کسبه و مصرف کنندگان 
احتماالً برطرف خواهد شد. مشکالت ایجاد شــده اخیر، مشخصاً به مسدود و 
خارج شدن بیش از ۳۰ هزار تلفن همراه در شبکه مخابراتی ایران مربوط می شود. 
بسیاری از این تلفن های هوشمند در پنل سامانه همتای فروشندگان به ثبت 
رسیده بودند، با این حال برخی از این تلفن های همراه به دالیلی به صورت خودکار 
از پنل فروشندگان خارج شده بودند که این مسئله باعث ایجاد دردسرهای بسیار 
زیادی برای فروشندگان و مصرف کنندگان شده بود. از طرفی سامانه همتااعالم 
کرده که این تلفن های همراه به دلیل سو استفاده از اطالعات مسافرین و حجاج 
از شبکه خارج شده اند؛ در حالی که فروشــندگان بر این باور هستند که هزینه 
رجیستری این محصوالت را به طور کامل پرداخت کرده اند و محصوالت یاد شده 
به طور کامل قانونی هستند. بنابرایم هزینه رجیستری را دولت گرفته اما گوشی 
های مورد نظر را مسدود کرده است که تا به امروز نیز خبری از اتصال مجدد آنها 
نیست. اماد ستاد مقابله با قاچاق ارز به دنبال تخلفاتی که در ثبت سفارش گوشی 
های مسافری اتفاق افتاد ابالغ کرد که زین پس هزینه عوارض گمرکی گوشی 
های مسافری )بدون کد( بجای دالر 42۰۰ با نرخ سامانه سنا محاسبه می شود 
و همچنین قانون معافیت برای دستگاه های زیر 8۰ دالر برداشته شد. روز 24 
مهر ۱۳۹8 ابالغیه فوق اعمال شد و شاهد 4 الی 7 برابری افزایش قیمت عوارض 

گمرک بودیم برای مثال: گوشی محبوب ۱28GB Galaxy A۵۰ که ۹۳ هزار 
تومان عوارض گمرکی داشت یکباره به 4۹۵ هزار تومان تغییر کرد و تقریبا ۵ برابر 
شد. گوشی A۳۰ که ۶۳ هزار تومان عوارض گمرک داشت با افزایش ۶.۵ برابری 
به عوارض ۳87 هزار تومان افزایش یافت. گوشی iPhone  Pro 11     که در قبل 
حدود 7۳۰ هزار تومان گمرکی داشت با 2.۵۰۰.۰۰۰ افزایش به نرخ ۳.2۳۰.۰۰۰ 

رسید. طبق بررسی کارشناسان در عمل به طور میانگین شاهد ۵.۵ برابرافزایش 
تعرفه گمرکی بوده ایم و این می تواند برای گوشی مدل خاصی فرضا 4 برابر قبل و 
برای مدل دیگری حتی تا 7 برابر باشد. و این یعنی هزینه تراشی چندین برابر برای 
خریداران و مردم که باید چوب ناکارآمدی مسئوالنی را بخورد که بدون سازوکار 
درست به دنبال اجرای طرح های می روند که تنها جنبه درآمدزایی داشته باشد. 

طرح  رجیستری گوشی  های  موبایل  منجر  به  ایجاد  انحصار در واردات   و   رانت  شده   است

رانت رجیستری در  جیب  واردکنندگان خاص

برخی به دنبال سودهای کالن هستند
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل

درست است که طرح رجیستری می تواند جلوی قاچاق را بگیرد اما آیتم های اولیه مانند تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده که باید از مجاری قانونی رصد و 
بازنگری شوند، اثرگذاری بیشتری دارند. یکی از راه های جلوگیری از قاچاق رجیستری است اما در ابتدا باید معایب گذشته را برطرف کنیم تا در اجرا با 
چالش رو به رو نشویم. در حال حاضر باید تکلیف ۳۰ هزار گوشی تلفن همراهی را مشخص کنیم که گویا به صورت غیرقانونی رجیستری شده اند و صاحبان 
آنها بر این باورند که تخلفی در رجیستری این تعداد گوشی رخ نداده و هزینه های آن نیز پرداخت شده است. در این رابطه قرار است جلسه ای با ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز برگزار شود تا به وضعیت این پرونده رسیدگی شود و این ۳۰ هزار موبایل تعیین تکلیف شوند. اما برخی معتقدند کاالهای قاچاق توسط 
واردکننده رسمی وارد کشور می شود، نه اینکه بخواهند از مبادی غیررسمی وارد کنند، بلکه در قالب کم اظهاری این اتفاق رخ می دهد که باید در این مورد 
اعالم شود که این ها شنیده هاست. نه رد می شود نه تایید. اگر چنین اتفاقی در خصوص واردکننده اصلی بیفتد به نظر من نباید کوچک ترین رحمی به آنها 
بکنیم. باید برخوردمان سختگیرانه باشد، چه دلیلی دارد واردکننده این کار را انجام دهد؟ ما دنبال عدالت هستیم. در بسیاری از بخش ها به دنبال حمایت 
نیستیم اما خواستار عدالت هستیم. بعید می دانم چنین اتفاقی در خصوص واردکننده ها بیفتد ولی اگر هم چنین چیزی وجود داشته باشد، باید برخورد 

شود زیرا آنها به دنبال سودهای کالن هستند. البته در تمام اصناف و شغل ها متخلف وجود دارد، نباید به همه شک کنیم.

تالش برای ایجاد انحصار در واردات گوشی 
امید منتظری، کارشناس بازار موبایل

اجرای طرح رجیستری ممکن است تا حدودی جلوی قاچاق را بگیرد اما طرح صد در صد موفقی نبوده و معترضان بسیاری دارد. فروشندگان، واردکنندگان، خریداران و هر صنفی که به این موضوع ارتباط دارد ناراضی است و 
باید از ابتدا برای مشکالتی که قرار است با اجرای طرح رجیستری ایجاد شود راهکاری ارائه می شد. البته باید این امکان وجود داشته باشد که خریدار خود دست به انتخاب بزند چراکه چیزی به نام گارانتی در ایران اصال وجود 
نداره و شرایط آن به گونه ای  است که عمال هیچ خدماتی دریافت نمی کنید بنابراین رجیستری به بهانه خرید از واردکننده و فروشنده رسمی که گوشی گارانتی دار می فروشد تنها هزینه تراشی دولت برای پر کردن جیب و 
خزانه خود است. اختالف قیمت گوشی گارانتی دار و بدون گارانتی واقعا زیاد است و این در حالی است که گارانتی به خصوص گارانتی گوشی در ایران معنا و کارایی ندارد. گارانتی و خدمات پس از فروش اصال در کشوری که 
فروشنده قاچاق تعهد بیشتری نسبت به کاالی فروخته شده دارد واقعا بی معنا است بنابراین خریداران هم تمایلی ندارند هزینه بیشتری برای رجیستری پرداخت کنند. این بدان معناست که مغازه داری که گوشی قاچاقی وارد 
کرده مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به گوشی دارد تا نمایندگی رسمی و این همان مدیریت ناقص بازار موبایل است که نابسامانی بسیاری را از ابتدای اجرای طرح تا به امروز ایجاد کرده است. اما هنگامی که موشکافانه به اصل 
قضیه نگاه می کنیم متوجه می شویم که دولت می خواهد به هر نحوی که شده بحث گوشی را هم دقیقا مانند خودرو کامال انحصاری کند تا با هر قیمتی که دلخواهشان است گوشی های وارد شده را بفروشند. همچنین هر 
واردکننده ای  که می خواهد مجوز واردات دریافت کند و این همان ایجاد انحصار است. شرایط فعلی باعث شده تا رانت برای عده ای به وجود آید و نام آن را هم طرح رجیستری گذاشته ایم. بیایید رقابت را بین ۵۰ واردکننده داشته 
 باشیم نه تعدادی محدود. در کاالهای دیگر که محدودیتی وجود ندارد و ورود آن توسط همه آزاد است، اختالف قیمت ها را ببینید. نمی گوییم باید بازار بی در و پیکر باشد، اما انحصار نباید در یک برند خاص در دست یک عده

 محدود باشد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مشکالت فنی در زمینه رجیستری وجود دارد
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 

کلیت طرح رجیستری قابل قبول و موفق است اما مشکالت فنی در این زمینه وجود دارد که باید در ادامه راه و به منظور کاهش بروز تخلف برطرف شوند. 
در این رابطه شرکت های باسابقه واردکننده موبایل که اکثرا نمایندگی برندهای مطرح جهان را دارند، در سه سال اخیر بسیار تالش کردند تا بتوانند برای 
ریشه کن کردن شبکه قاچاق ۹۰ درصدی موبایل، همکاری های گسترده ای را با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین وزارت صمت و ارتباطات انجام 
دهند و این طرح نهایتا اجرایی شد.  به هر ترتیب اما باید مشکالت فنی آن نیز برطرف شود تا اجرای آن صد در صد موفق باشد و نه خریدار و نه فروشنده 

و نه واردکننده ضرر و زیانی متحمل شود. اگر تخلفاتی در این باره وجود دارد مربوط به مشکالت فنی آن است که نابه سامانی هایی را ایجاد کرده است. 
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معــاون علمی وفنــاوری رئیس جمهــوری بــا 
بیان اینکه شــهرداری تهران بــازار بزرگی برای 
تمامــی اســتارت آپ ها دارد، گفت: شــهرداری 
به جای آنکه به دنبال منابع ســنتی برای توسعه 
خود و بهبود شهر باشــد، می تواند بخش زیادی 
از این منابع را از محل توســعه استارت آپ ها به 
دســت آورد که این اقدام برای شــهر تهران نیز 
 می توانــد منبــع جدیــد درآمدی محســوب

 شود. 
بــه گــزارش ایســنا، روز شــنبه دو تفاهمنامه 
همکاری بــا عناویــن »ایجاد زیرســاخت برای 
خودروهای پیشرفته با ایجاد یک مرکز نوآوری« 
و همچنیــن »شناســایی و توســعه پهنه های 
نوآوری« توســط سورنا ســتاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری و پیروز حناچی شهردار 
تهران به امضا رســید. ســورنا ســتاری معاون 
علمی ریاست جمهوری در مراســم امضای این 

تفاهمنامه با تشــکر از حناچی بابت داشتن نظر 
مثبت نسبت به اتفاقاتی که در حوزه فناوری رخ 
می دهد، گفت: به نظرمان تهران پتانســیل های 
 زیــادی بــرای مطرح شــدن بــه عنــوان یک

 شهر هوشمند را دارد. 
هر چند که در حال حاضر نیز براســاس گزارش 
شــاخص های جهانــی نــوآوری )Gii( تهران 
 در میــان ۵۰ شــهر برتر فنــاور جهــان جای

 دارد.
وی با بیان اینکه هفته گذشته نیز گزارش مفصلی 
در شورای شــهر تهران با محوریت تهران و شهر 
هوشــمند ارائه دادم، اظهار کرد: معتقدم تهران 
از ظرفیت و صالحیت باالیی برای تبدیل شــدن 
به یک شهر هوشــمند و نوآور برخوردار است که 
به مدد نــوآوری جوانان خالق و نــوآور فعال در 
شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها عینی و 

عملی می شود.

 ســتاری بــا بیــان اینکــه یکــی از بحث های 
جدید که ایــن روزها مطرح می شــود، موضوع 
ناحیه های نوآوری اســت، تصریح کرد: توســعه 
ایــن نواحــی به ویــژه در اطــراف دانشــگاه ها 
جدی اســت که این مســئله ســبب می شــود 
بخــش خصوصــی نیــز در بافــت فرســوده 
ســرمایه گذاری کند که نمونــه آن را در اطراف 
دانشــگاه صنعتی شــریف می بینیم که کارخانه 
 نــوآوری آزادی با حضور ۳۵۰۰ جــوان فعالیت

 می کند. 
معاون علمی رئیس جمهوری با بیان این که مراکز 
نوآوری با نقش آفرینی شــهرداری ها و عزم مردم 
جامعه برای حمایت از فعاالن زیست بوم نوآوری به 
رونق می رسند و مشکالت را حل می کنند، اظهار 
کرد: ایــن پهنه ها ضمن افزایــش تولید ناخالص 
داخلی )GDP( کشــور را به سوی توسعه پایدار 

سوق می دهند. 

وی با بیان اینکه شهرداری تهران همواره به توسعه 
حوزه فناوری کمک کرده، اما این تفاهمنامه سبب 
می شــود که برنامه ریزی دقیقی درباره توســعه 
نواحی نوآوری در تهران داشــته باشــیم، گفت: 
کمتر شــهری را به مانند تهران داریم که چنین 
 پتانسیلی برای توســعه نوآوری و هوشمندسازی 

داشته باشد.
 ستاری با بیان اینکه ایجاد مراکز نوآوری در حوزه 
حمل و نقل هوشمند نیز یکی دیگر از برنامه های 
مورد توافق طرفین است، اظهار کرد: در راستای 
اســتفاده از تکنولوژی های نوین بحث استفاده از 
خودرو و موتور برقی با اتــکا به تکنولوژی داخل، 

توسعه می یابد. 
وی اظهار امیدواری کرد که با حمایت و همکاری 
شــهرداری تهران برای بازارســازی و پیشرفت 
 فناوری هــای شــهری، گام مهمــی برداشــته 

شود.
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خوشبختي نتيجه سه چيز است: تجربه ديروز، استفاده امروز و اميد به فردا؛ اما متاسفانه اغلب و

انسان ها با سه چيز ديگر زندگي مي كنند: حسرت ديروز، اتالف امروز و ترس از فردا.

WWW.KASBOKARNEWS.IR

I N FO@biznews. ir

همکاري شــهرداري تهران با اســتارت آپ ها و 
شركت هاي دانش بنيان در رویداد شهر نوآور

رویداد »شهرنوآور و توسعه کسب وکارهاي فناورانه بر پایه داده«، به عنوان 
چهارمین رویداد از سلســله رویدادهاي ارائه نیازهاي فناورانه و نوآورانه 
شهرداري تهران، ۱۲ آذر ماه در کارخانه نوآوري تهران برگزار مي شود. به 
گزارش روابط عمومي پارك فناري پردیس، دبیرخانه تهران هوشــمند با 
همکاري شبکه فن بازار ملي ایران، اقدام به برگزاري رویداد ارائه نیاز فناورانه 
)Reverse Pitch( با موضوع  شهر نوآور و توسعه کسب وکارهاي فناورانه 
بر پایه داده، کرده اســت. این رویداد به عنوان چهارمین رویداد از سلسله 
رویدادهاي ارائه نیازهاي فناورانه و نوآورانه شهرداري تهران، ۱۲ آذر ماه 
در کارخانه نوآوري آزادي برگزار مي شود . وظیفه هم رساني این رویداد بر 
عهده شرکت »بیز مارك« از کارگزاران تبادل فناوري شبکه ملي فن بازار 
است. در این رویداد که با حضور مدیران و معاونت هاي شهرداري تهران، 
صندوق هاي سرمایه گذاري، استارت آپ ها و شرکت هاي دانش بنیان برگزار 
مي شود، مدیران و معاونت هاي شهرداري تهران، نیاز هاي فناورانه و نوآورانه 
شهرداري تهران را بیان مي کنند تا شرکت هاي استارت آپي و دانش بنیان از 
نیاز هاي حوزه شهري باخبر شده، طرح هاي خود را در این زمینه تهیه و ارائه 
کرده و از حمایت هاي شهرداري و صندوق هاي سرمایه گذاري برخوردار 
شوند. بیان پتانسیل ها و زیرساخت هاي موجود در مرکز آمار و رصد شهري 
شهرداري تهران و چگونگي در اختیار قرار دادن این اطالعات به شرکت هاي 
دانش بنیان و استارت آپ ها جهت اســتفاده در کسب وکارهایي با رویکرد 

فناورانه و نوآورانه، از دیگر برنامه هاي این رویداد است. 

جايگاه تهران در بين 500  شهر
نوآورترین شهرهاي دنيا معرفي شدند

تهران پایتخت جمهوري اســالمي ایــران با ۲۳ پله صعود در فهرســت 
پانصدتایي شهرهاي خالق و نوآور دنیا رتبه ۳۹۰ را کسب کرده است. به 
گزارش مهر به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، فهرست یادشده بر مبناي 
سازگاري شهرهاي مختلف جهان با کسب وکارهاي خالقانه و انعطاف آنها 
براي فعالیت استارت آپ ها و غیره تهیه شــده است. این فهرست هر سال 
توسط موسسه تحلیلي ۲ تینک ناو تهیه شــده و منتشر مي شود. در این 
فهرست نیویورك با سه پله صعود نسبت به ســال قبل در رتبه اول است 
و توکیو با یک پله سقوط در رتبه دوم قرار گرفته است. همچنین لندن با 
یک پله سقوط رتبه ســوم را به خود اختصاص داده است. پس از این سه 
شهر، لس آنجلس، ســنگاپور، پاریس، شیکاگو، بوستون، سانفرانسیسکو، 
تورنتو، ملبورن، برلین، داالس، سئول، سیدني، سیاتل، هوستون، آتالنتا، 
واشنگتن و میامي رتبه هاي چهارم تا بیستم را از آن خود کرده اند. رتبه هاي 
بیست و یکم تا ســي ام نیز به بارسلونا، مونترال، ســن دیه گو و فیالدلفیا 
در آمریکا، وین اتریش، پکن، مونیخ، مادرید، میالن و آمســتردام رسیده 
است. بهترین رتبه در میان کشــورهاي غرب آسیا در این فهرست متعلق 
به دوبي اســت که رتبه ۳۱ را به خود اختصاص داده اســت. در فهرست 
یادشده اســتانبول در رتبه ۴۳، بانکوك در رتبه ۷۱، ابوظبي در رتبه ۷۵، 
کوآالالمپور در رتبه ۸۱، بمبئي در رتبه ۸۵، جاکاراتا در رتبه ۱۱۹، آنکارا 
در رتبه ۲۶۳، ریــاض در رتبه ۲۸۱، دوحه در رتبــه ۲۸۴، قاهره در رتبه 
۳۰۴، کلمبو پایتخت سري النکا در رتبه ۳۱۴، شهر کویت پایتخت کویت 
در رتبه ۳۱۵، شارجه در رتبه ۳۲۳، هوشه مین ویتنام در رتبه ۳۲۴، جده 
در رتبه ۳۵۴، آنتالیا در رتبــه ۳۷۲، کراچي در رتبه ۳۷۷ و تهران در رتبه 
۳۹۰ هستند. آدیسابابا پایتخت اتیوپي، داکار پایتخت سنگال، دارالسالم 
پایتخت تانزانیا، سیمفرپول در اوکراین، دوآال در کامرون، لوآندا در آنگوال، 
دوشنبه تاجیکســتان، پرت هارکورت نیجریه، کینشازا پایتخت کنگو و 
خارطوم پایتخت سودان در رده ۴۹۱ تا ۵۰۰ فهرست مذکور قرار دارند. از 
جمله شاخص هایي که براي تهیه این فهرست به آنها توجه شده مي توان 
به زیرساخت هاي حمل ونقل، زیرساخت هاي فناورانه و خدمات عمومي، 
میزان احترام به حریم شخصي شهروندان، توجه به معماري سبز و سازگار 
 با محیط زیست، متوسط قیمت امالك و دارایي ها، شرایط استارت آپ ها

 و غیره اشاره کرد. 

معاون تحقيقات وزارت نيرو مطرح كرد
توجه به اكوسيستم نوآوري در وزارت نيرو

معاون تحقیقات و منابع انساني وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو توجه ویژه اي 
به اکوسیستم نوآوري کرده و توانسته مجموعه اي از عناصري که در حوزه 
فناوري نقش دارنــد را ایجاد کند. به گزارش مهــر، محمدصالح اولیا روز 
شنبه در گردهمایي فناورانه سازمان ها و صنایع شرکت هاي دانش بنیان 
و استارت آپ هاي آب، خشکسالي، فرســایش و محیط زیست در صندوق 
نوآوري و شــکوفایي گفــت: ظرفیت هایي که در پارك ها، شــرکت هاي 
دانش بنیان، معاونت علمي و... ایجاد شــده ارتباطات خوبي را شکل داده 
اســت. وي با بیان اینکه اهمیت و بحراني بودن موضوع آب در کشــور ما 
مي طلبد بیش از آنچه که به آن پرداخته ایم بایــد مورد توجه قرار بگیرد، 
گفت: عرضه منابع آب ما محدود اســت؛ ازاین رو موضوع »مصرف« مهم 
مي شــود. اولیا ادامه داد: یک زماني نوآوري و تحقیقــات در هر زمینه اي 
جدي گرفته نمي شد و در ســطح موضوعي تشریفاتي و لوکس به آن نگاه 
مي شد؛ اما اکنون شاهد این هســتیم که نوآوري و تحقیقات نقش جدي 
به لحاظ اقتصادي در کشور ما ایفا مي کند. به گفته وي، این تحقیقات در 
بخش خدماتي بیشتر و در بخش تولیدي کمتر تاثیر گذاشته؛ اما اکنون این 
موضوع رو به توسعه است و تحقیقات نقش خود را در تولیدات ایفا مي کند 
که این جاي خوشحالي دارد. وي با بیان اینکه قبال مشکالت و بحران ها با 
روش هاي فني و مدیریتي حل مي شد گفت: اما ظهور فناوري هاي جدید 
این اعتمادبه نفس را در جوانان ایجاد کرده که مي توانند نقش موثري در 
رفع بحران ها داشته باشند. اولیا تاکید کرد: اکنون به مرحله اي رسیده ایم 
که تقاضاي فناوري و عرضه فناوري جدي گرفته مي شــود و این فرصت 
بي نظیري را فراهم ساخته است. وي با اشــاره به اقدامات وزارت نیرو در 
توســعه فناوري ها گفت: وزارت نیرو توجه ویژه اي به اکوسیستم نوآوري 
کرده و توانســته مجموعه اي از عناصري که در حوزه فناوري نقش دارند 
را ایجاد کند. معاون تحقیقات و منابع انساني وزارت نیرو ادامه داد: ایجاد 
صندوق ها و سایر نهادهاي مرتبط، حمایت از فناوران در حوزه هاي مختلف، 
راه اندازي مراکز رشــد در حوزه آب و برق، ایجاد پارك فناوري نیرو و... از 
مجموعه اکوسیستم نوآوري هســتند که با توجه به ظرفیت ها در وزارت 
نیرو ایجاد شده است. وي تاکید کرد: خوشبختانه نهادهاي خوبي همچون 
موسسه تحقیقات آب، پژوهشگاه نیرو در بخش تحقیقاتي فعالیت مي کنند 
و رویکرد جدیدي نسبت به این فناوري هاي نو دارند. وي گفت: وظیفه ما 
این است که ارتباطات را تسهیل کنیم تا زمینه ورود فناوري به بخش هاي 
مختلف مرتبط با وزارت نیرو فراهم شود. معاون تحقیقات و منابع انساني 
وزارت نیرو تصریح کرد: همچنین تســهیالت و کمک هاي مالي صندوق 
پژوهش و فناوري وزارت نیرو به فعاالن عرصه فناوري ارائه مي شود که قرار 

است به لحاظ مالي ارتقا یابد. 
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ستاری در مراسم امضای تفاهمنامه با شهرداری اعالم كرد

ایجاد مراکز نوآوری در حوزه حمل ونقل هوشمند

معــاون علمــی و فنــاوری 
رئیس جمهوری در حالی قول 
حمایت از فن بازارها را داده است 
که گرچه این ایده، ایده بسیار 
خوبی است و همه کارشناسان 
بر آن اتفاق نظر دارنــد؛ اما نقاط ضعف بســیاری در این 
مورد مطرح است زیرا به نظر می رســد به ایجاد فن بازارها 
به عنوان یک هدف نگاه شده؛ در صورتی که این فن بازارها 
تنها وسیله ای برای تسهیل انتقال فناوری هستند. از طرف 
دیگر به نظر می رســد راه اندازی این فن بازارها وسیله ای 
برای پز دادن سازمان ها شده است.  معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در این زمینه با تاکید بر اینکه فن بازارها با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی حتی توانستند اختراع را به 
صنعت متصل کنند، گفت: با توجه به عملکرد فن بازارها تا 
چند روز آینده تالش می کنیم حمایت های این معاونت از 
فن بازار بیشتر شود. ستاری با تاکید بر اینکه این روند باید به 
عنوان یک فرهنگ جدید برای توسعه فناوری گسترش یابد، 
خاطرنشان کرد: در این نشست ۳۲ قرارداد با ارزش بیش از 
۹۰ میلیارد تومان منعقد می شود که این جای خوشحالی 
دارد زمانی که ما به عملکرد فن بازار در سال های اولیه توجه 
می کنیم و امروز به این عدد رســیده ایم کار بسیار مهمی 
است که باید ادامه یابد.وی با اشــاره به راه اندازی مویرگی 

شبکه های فن بازار در کشور یادآور شد: شرکت های فعال 
در این حوزه امروزه توانســتند حتی اختراعات را به بخش 
های صنعتی متصل کند و این امری بوده است که شرایط 
تحریمی کم کرده تا ما از این تهدید به عنوان فرصتی برای 
آینده، استفاده کنیم.رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر 
این که ما حمایت های خود را از فن بازارها بیشتر خواهیم 
کرد، خاطر نشــان کرد: تا چند روز آینده تالش می کنیم 
حمایت های بیشتر از فن بازارها صورت گیرد. وی تاکید کرد: 
محصول حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی است که 

منجر به توسعه صنعت می شود و این همان کاری است که 
در فن بازارها به دنبال آن هستند.

امکان ارزش گذاری و فروش اختراعات در كشور 
فراهم شد

رئیس پارك فناوری پردیس با اشاره به فعالیت فن بازارها 
در تجاری سازی اختراعات افزود: تجاری سازی اختراعات و 
ارزش گذاری آنها کار بسیار دشواری است و فن بازارها فرصت 
ارزش گــذاری اختراعات و فروش آنها را در کشــور فراهم 

کرده اند. مهدی صفاری نیا در سیزدهمین نشست سراسری 
فن بازارهای منطقه ای و تخصصی کشــور با بیان اینکه در 
حال حاضر ظرفیت های علمی و فناوری در پارك های علم 
و فناوری، مراکز رشد، دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان 
ایجاد شده است، افزود: در صورتی که کشش بازار در کشور 
وجود نداشته باشد این دستاوردها به نتیجه مناسبی نخواهد 
رســید. وی با تاکید بر این که ما باید از اقدامات جزیره ای 
مستقل بپرهیزیم خاطرنشان کرد: باید این جزایر مستقل 
در قالب یک شبکه با یکدیگر همکاری کنند و فن بازارها و 
کارگزاران تجارت فناوری در این حوزه وارد فعالیت شده اند. 
در همین زمینه معاون توسعه نوآوری پارك فناوری پردیس 
از راه اندازی فن بازارهای تخصصی در ۸ حوزه فناوری سطح 
»الف« خبر داد. اکبر قنبرپور در ســیزدهمین نشســت 
سراسری فن بازارهای منطقه ای و تخصصی کشور با اشاره 
به ظرفیت عظیم عرضه و تقاضای فناوری در کشور گفت: 
در این میان واســط های مانند کارگزاران تجارت فناوری 
و فن بازارها حضور دارند که یکی از ســخت ترین کارها که 
تجاری سازی فناوری اســت را برعهده دارند. وی با اشاره 
به اقدامات فن بازار ملی کشور خاطرنشــان کرد: در حال 
حاضر ۴۱۰۰ شــرکت دانش بنیان فناوری های خود را در 
ســامانه این فن بازار بارگذاری کرده اند که شامل ۱۳ هزار 
محصول می شود. عالوه بر آن ۳۰۰ تقاضا برای بهره برداری 
از این فناوری ها به دست ما رسیده است.»کسب و کار« در 
گفتگو با کارشناســان ضعف و قوت ایجاد این فن بازارها را 

بررسی می کند. 

فن  بازارها  به ابزاری برای پزدادن  سازمان ها تبدیل  شده   است

طرح های فناوری روی زمین ماند
ساختارهای تامين مالی فناوری ضعيف است                                       قول معاونت علمی برای افزایش حمایت از فن بازارها تا چند روز آینده 

مينا حسينی
News kasbokar@gmail.com

ساختار  ضعيف  تأمين مالی فناوری
اميد هاشمی، مدير واحد كسب وكارهای نوين و كارآفرينی اتاق تهران

مفهوم فن بازار در تمام دنیا یک مساله جاافتاده  است با اسامی مختلف؛ ولی مفهوم آن یکی است؛ یعنی فن بازارها جاهایی هستند با یک ساختارهایی که بعضی جاها دولتی و بعضی جاها خصوصی اند که تکنولوژی ها، دستاوردها و اختراعات و ابداعات 
را می آورند و بررسی و ارزیابی می کنند و بعد اینها را در مواردی که کاربرد دارد، در کسب وکارها، صنعت و.. پیاده سازی می کنند. بنابراین مفهوم آن، مفهوم خوبی است مخصوصا برای شرکت های کوچک و متوسط. شرکت های خیلی بزرگ و بزرگ 
خیلی نیازی به اینها ندارند مثال فرض کنید شرکت هایی که باالی ۵۰۰-۶۰۰ نفرند چون این شرکت ها معموال در واحدهای R&D خود برنامه های بلندمدت دارند و کمابیش می دانند که چه کار کنند؛ یعنی کارکرد و رویکرد این فن بازارها بیشتر 
شرکت های کوچک و متوسط است که توانایی رصد فناوری ها را ندارند و نمی توانند منابع انسانی داشته باشند که بتوانند اینها را رصد و ارزیابی کنند یا حتی بعضی از اینها را بیاورند و روی آن، یک سری کارهای آزمایشی انجام دهند. بنابراین فن بازارها 
یا این بروکرها یا واسط های ارتقای فناوری که ذیل این فن بازار تعریف می شوند، کارکردشان برای همین شرکت هاست که هزینه های تحقیق و جستجو و دسترسی به فناوری را برای شرکت های کوچک و متوسط کم کنند که خودشان این کارها 
را انجام دهند و از طرف دیگر با توجه به اینکه صنایع و نیازهای شان را می شناسند این زمان برقراری ارتباط بین ارائه کننده فناوری و پذیرنده فناوری را کم کنند و این اتفاق مثبت بیفتد. در کشور ما یک فن بازاری هست که دولتی است که فن بازار 
ملی نام دارد که زیرمجموعه هایش فن بازار منطقه ای دارند. کارهای اجرایی را هم به یک سری بروکرها و کارگزاران سپردند که کار واسطه گری علم و فناوری انجام بدهند. بنابراین ماهیت کار، ماهیت خوب و مثبتی است. در کشور ما نزدیک به 
۲۰- ۳۰ کارگزار فناوری وجود دارد که بعضی ها ملی اند )یعنی بزرگ اند(، بعضی ها استانی اند، بعضی حیطه تخصصی دارند مثال بعضی ها مشخصا در صنعت فاضالب و پساب کار می کنند، بعضی روی صنایع بیوتکنولوژی و نانو کار می کنند، بعضی ها 
هم خیلی از حوزه ها را پوشش می دهند. این فن بازارها توفیقاتی نیز داشته اند و این گونه نبوده که هیچ توفیقی نداشته باشند. بنابراین نمی شود گفت که طرح، ناموفق بوده است به خصوص با توجه به بضاعت کشور که ما واقعا در حوزه فناوری های 
کاربردی پیشرفته هم آنچنان که ادعا می کنیم حرف برای گفتن نداریم؛ اما می شود گفت بد نیست؛ اما نکته اصلی که باعث می شود این طرح ها توفیق پیدا نکند، یکی این است که این فناوری ها ماهیتا فناوری های خاصی نیستند. خیلی وقت ها 
طرح ها و ابداعاتی اند که تجاری هم نشده اند؛ یعنی خام اند. بنابراین قابلیت پذیرش از سمت صنعت را ندارند. این بخشی از مشکل است که ۲۰- ۳۰ درصد معضل است؛ ولی یک مشکل اساسی تر از طرف دیگر داریم که شرکت های کوچک و متوسط 
که در حوزه صنعت و... کار می کنند مساله این است که اصوال آنقدر گرفتار سایر مباحث کسب وکار هستند که غافل اند از حوزه فناوری؛ چون فناوری اصوال به ارتقای بهره وری یا کاهش هزینه ها یا افزایش درآمد از قَِبل کاهش هزینه ها یا محصوالت 
جدید و توسعه محصوالت جدید می پردازد. بنابراین شناخت حوزه صنعت نسبت به مفهوم فناوری و ارزشی که نفوذ فناوری می تواند در کسب و کار ایجاد کند، کم است. بنابراین اگر کارهای فرهنگی، آموزشی و ارتقای شناخت در آن بخش انجام 
شود قابلیت پذیرش این صنایع باال می رود. خیلی از اینها نیازشان را نمی دانند که چیست و وقتی یک فناوری به آنها عرضه می شود، فرض کنید فناوری ای هست که به درد می خورد و نمونه آزمایشگاهی و تجاری را نیز رد کرده اما اینها خیلی این 
محصول مورد پذیرش شان نیست چون اصال نمی دانند که کجا به درد می خورد. بنابراین رد می شود. آنهایی که می دانند کجا به درد می خورد فناوری خوب است. ساختارهای تامین مالی فناوری ضعیف است. ما از SMEها نمی توانیم انتظار داشته 
باشیم در این شرایط اقتصادی چند میلیارد در این طرح سرمایه گذاری کنند چون طرح های »های ریسک« )high risk( هستند البته طرح های »های ریترن« )return high( نیز هستند، های ریسک های ریترن نیز هستند؛ یعنی ممکن است اگر 
ریسک باال می کنید بعدا بازگشت باالیی نیز متوجه شما شود؛ ولی هم اکنون حتی اگر فناوری، فناوری قابل قبولی است و شرکت و مدیران شرکت نیز می پذیرند، توان مالی آن را ندارند و ساز و کار مالی مناسب این قضیه نیست. یک مدت طرح های 
لیزینگ و.. پیاده شد؛ ولی آن هم به دلیل اینکه منابع مالی دولت محدود است روی زمین ماند. حاال باز هر چی پایین تر می آییم می بینیم یک سری جاها کسانی کار کرده اند اما آنها هم ضعف ساختارهای حقوقی و مالکیت معنوی که باعث می شود 
بعد از اینکه سرمایه گذاری شکل می گیرد درصد موفقیت آن پایین بیاید. بنابراین طرح، طرح خوبی است. کارهایی هم در کشور شده است؛ ولی نخست بهتر است ما به سراغ افزایش آگاهی فعاالن صنعتی، افزایش جایگاه و شناساندن جایگاه فناوری 
و ارزشی که می تواند در زنجیره کسب وکار ایجاد کند،  برویم. اگر این ایجاد شود آنگاه پذیرش فناوری ها باال می رود و با این ساز و کارهای تامین مالی و پوشش ریسک آن کار کنیم و یک سری صندوق ها کارهای لیزینگ انجام دهند. در این حوزه 

منابع می خواهیم که فعال در کشور نداریم.

قسمت قابل توجهی از فناوری ها قابليت تجاری سازی ندارند 
فرزين فرديس، نايب رئيس كميسيون اقتصاد نوآوری و تحول ديجيتال اتاق تهران

در مورد فن بازارها دو نکته وجود دارد. نکته نخست اینکه ایده شکل دادن فن بازارها ایده بسیار خوبی بوده و هست و نکته کلیدی این است که ما همان طور که برای سایر کاالها نیاز به یک بازار تبادل داریم، برای حوزه تکنولوژی و فناوری هم نیاز به بازار 
تبادل داریم، نیاز به این داریم که عرضه کننده ها و تقاضاکنندگان فناوری بتوانند در یک فضایی با هم صحبت کنند و کسی بتواند روی بحث ارزش گذاری و روی بحث های شرایط خرید و فروش شان به هر دو سمت کمک و مشاوره بدهد. در نتیجه ایده 
شکل گرفتن فن بازارها و بروکرها ایده بسیار خوبی بوده؛ ولی نکته ای که باید به آن توجه کنیم، این است که ما دچار دو خطا نشویم. در واقع دو آسیب وجود دارد که باید مراقب این دو آسیب باشیم. آسیب اول این است که مشابه خیلی از فضاهای دیگری 
که ما در حوزه فناوری و نوآوری و در نظام نوآوری کشور برای آن داریم تالش می کنیم درگیر عدد و رقم بشویم یعنی بخواهیم به این فکر کنیم که حاال ۱۲۰ مرکز رشد داریم باید حداقل به عنوان مثال ۶۰ فن بازار داشته باشیم و این در واقع کار ما را 
خراب و سخت می کند. این نکته اولی است که باید حواس مان به آن باشد و در واقع ابزار خودش هدف بشود؛ یعنی تاسیس فن بازارهای ملی به جای اینکه یک وسیله ای باشند برای اینکه انتقال فناوری را بین شرکت های مختلف نوآور و شرکت های 
بزرگ تسهیل کنند عمال به یک هدف تبدیل شوند که بگوییم در یک سال گذشته اینقدر فن بازار تاسیس کرده ایم و در دو سال آینده اینقدر فن بازار تاسیس خواهیم کرد. بنابراین باید حواس مان باشد که درگیر بازی عدد و رقم و هدف گذاری های دور 
باطل نشویم. آسیب دوم که در این میان وجود دارد، این است که یادمان برود که اصال چرخه اصلی فعالیت در حوزه نوآوری و فناوری چیست. چرخه اصلی این است که تقاضا در ابتدا از طرف شرکت های بزرگ که بازار در اختیارشان است، سرمایه دارند 
و مدیریت را خیلی خوب می دانند و می دانند چطور باید بفروشند و چطور باید به مشتری دسترسی پیدا کنند، تقاضا از سمت آنها در واقع مطرح شود و آنها در واقع ابتدا به ساکن مطرح کنند که ما این چهار موضوع مقوله های اولویت دارمان هست که 
حاضریم روی آنها سرمایه گذاری کنیم یا حاضریم اگر توسعه پیدا کنند، خرید آنها را انجام دهیم؛ این زمانی است که نظام نوآوری کشور ما در واقع به سیکل درست می افتد؛ یعنی ما یا در قالب CVCها یا در قالب ریورس پیچ ها )Reverse Pitch( یا در 
قالب هرگونه ابزار و فرایند دیگری که در دنیای خارج از کشور ما هم در نظام های نوآوری  پیشرفته تر وجود دارد بتوانیم چرخه را راه بیندازیم و اینکه حاال از سمت مقابل آن شروع کرده ایم؛ یعنی شرکت های دانش بنیان زیادی به وجود آورده ایم که روی 
فناوری های جدید کار می کنند، خیلی از آنها هم براساس پژوهش های دانشگاهی است و متأسفانه قسمت قابل توجهی اش هم فناوری هایی که در صنعت مقابل به کارگیری باشد یا قابلیت تجاری سازی داشته باشد، نیست. این باعث می شود هدررفت 
منابع ما زیاد باشد. بنابراین دو مساله وجود دارد؛ مساله اول اینکه فن بازارها به خودی خود ایده خوبی است؛ ولی باید توجه کنیم که در دام بازی اعداد نیفتیم. خود فن بازارها که وسیله هستند برای ما هدف نشوند و دوم اینکه حواس مان باشد که اصل 
نظام نوآوری و اصل چرخه تولید فناوری و دانش در کشور باید از شرکت های بزرگ شروع شود؛ نه از سمت شرکت های کوچک و این شرکت های کوچک در درازمدت نمی توانند در بحث تجاری سازی حتی به کمک بروکرها و فن بازارها خیلی موفق 

باشند و خیلی بتوانند تولید ناخالص داخلی را رشد دهند یا میزان صادرات را افزایش بدهند، بلکه باید شرکت های بزرگ پای کار بیایند و اول آنها نیازهای شان را پای میز مذاکره بیاورند و از آن طرف ایده های جدید مطرح کنند. 
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