
مديركل حقوقي سازمان امور مالياتي با اشاره به مهم ترين زمينه هاي فرارهاي 
مالياتي گفت: اگر درآمدهاي مالياتي از محل كارت هاي بازرگاني محقق شود، 
شاهد تحقق چند برابري درآمدهاي در بودجه خواهيم بود. به گزارش سازمان 
امور مالياتي، حسين تاجميررياحي در كارگاه هم انديشي بررسي زمينه هاي 
همكاري دستگاه قضايي و ســازمان امور مالياتي كه با حضور مديركل امور 
مالياتي و قضات دادگاه هاي اســتان آذربايجان غربي برگزار شد، با اشاره به 
تاكيد مقام معظم رهبري بر عدم تكيه اقتصاد كشــور بــر درآمدهاي نفتي و 
ابالغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي توسط ايشــان، اظهار داشت: با توجه به 

شرايط كشور و تهديدهايي كه به فرصت تبديل مي شوند، بعد از سال ها كشور 
از اقتصاد متكي به درآمدهاي نفتي فاصله گرفته و اراده جدي قواي سه گانه 
و مجموعه حاكميت بر عدم اتكا به درآمدهاي نفتي است كه با كوچك ترين 
تكانه ها تحت تاثير قرار مي گيرند. وي با اشــاره به آسيب ها و زمينه هاي فرار 
مالياتي در دهه هاي گذشته، گفت: صدور كد اقتصادي، كارت هاي بازرگاني، 
تشكيل شــركت هاي صوري، اعالم صوري ورشكستگي شــركت ها، صدور 
فاكتورهاي صوري و جعلي، حســاب هاي بانكي اجاره اي و به  تازگي كد ملي 
اجاره اي، از آسيب هايي اســت كه در نظام اقتصادي وارد شده و به فرارهاي 

مالياتي بزرگ انجاميده است. اين مقام مســئول با بيان اينكه با از بين رفتن 
زمينه هاي بي عدالتي در اخذ ماليات و ماليات ستاني، درآمدهاي مالياتي بهبود 
مي يابد، اظهار داشت: دو حوزه »فرار مالياتي و جرم« و »ماليات و ارتباط آن با 
نظام قضايي كشور« موضوعاتي هستند كه در زمينه قضا و ماليات مورد توجه 
قرار گرفته اند. تاجميررياحي با اعالم اينكه شفاف نبودن درآمدها از چالش هاي 
جدي در نظام مالياتي و زمينه ساز فرار مالياتي و تشكيل پرونده هاي قضايي 
است، گفت: با هماهنگي ايجادشده، داده ها به سمت نظام مالياتي هدايت شده 
و زمان بهره برداري از آن فرا رسيده است. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور 

مالياتي كشــور با بيان اينكه بر اصالح نظام درآمدهاي دولت با افزايش سهم 
درآمدهاي مالياتي در بند ۱۷ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام 
معظم رهبري تاكيد شده اســت، اضافه كرد: سياست كيفري دولت ها مبني 
بر دو عامل »اصل صدمه« و »اصل ســرزنش« بوده و در ايران نيز جرم انگاري 
خوبي در قانون در زمينه ماليات وجود دارد كه در قانون ماليات هاي مستقيم 
در سال ۹۴ تصويب شده اســت. وي در پايان گفت: اگر درآمدهاي مالياتي از 
محل كارت هاي بازرگاني محقق شــود، شاهد تحقق چند برابري درآمدهاي 

پيش بيني شده در بودجه ۹۸ براي استان آذربايجان غربي خواهيم بود. 

در حالي دريافــت رمز دوم يك بــار مصرف از 
اول دي مــاه اجباري مي شــود كــه هزينه اي 
بابت دريافــت آن از مشــتري بانك ها دريافت 
نمي شــود و ظاهرا قرار اســت بانــك مركزي 
 هزينه تاميــن آن را بر عهده گيــرد و پرداخت 

كند. 
به گزارش ايســنا، طبق اعالم بانك مركزي در 
روزهاي اخير، اســتفاده از رمز دوم پويا )يك بار 
مصــرف( از اول دي ماه اجباري مي شــود و بر 
اين اساس سيســتم متمركز مبتني بر پيامك 
راه اندازي شده تا تمامي بانك ها تا دي ماه به آن 

متصل شوند. 
اما قرار بود بــراي دريافت رمز دوم هزينه حدود 
۳۳ هزار توماني به طور ســاالنه بابت راه اندازي 
سرويس از متقاضي دريافت شود كه گفته مي شد 
خود بانك ها اين هزينه را تقبل كرده و مشتريان 
بابــت آن مبلغي پرداخت نكننــد. اما اطالعات 

دريافتي، از ايــن حكايت دارد كــه اين هزينه 
از مشــتري پرداخت نمي شــود ولي پرداخت 
آن هم برعهــده بانك ها نيســت، احتماال خود 
بانك مركزي هزينــه را تقبل خواهــد كرد. بر 
اين اســاس زماني كه ســامانه آماده شود افراد 
مي تواننــد از طريــق آن كد گرفته و بــا تاييد 
 پرداخت، هزينه از سوي بانك مركزي پرداخت

 خواهد شد.  روز شــنبه نيز جلسه اي با حضور 
نمايندگان بانك هــا و دبيــركل بانك مركزي 
در محــل بانك برگزار شــد و موضــوع اجراي 
 رمز دوم بانك هــا و ابعاد آن مــورد تاكيد قرار 
گرفت. موضــوع رمــز دوم يك بــار مصرف از 
ســال گذشــته و به دليــل ممانعــت از برخي 
ســودجويي ها و باالبردن امنيت مطرح شــد و 
البته زمانــي بود كــه به طور خــاص موضوع 
 ســاماندهي بازار ارز و معامالت مورد توجه قرار 

داشت. 

رئيــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، از 
مذاكــره با مســئوالن بانــك مركــزي براي 
اعمال معافيــت مالياتي جهت فــروش اموال 
 مازاد بانك هــا پــس از تجديــد ارزيابي خبر

 داد.
  شــاپور محمــدي با اشــاره بــه خبــر تاييد

تجديــد  از  ماليــات  اخــذ  نشــده 
دربــاره  بانك هــا   ارزيابــي 
 امــوال مازادشــان، گفــت: براســاس ايــن

  خبر، طبق نظر بانــك مركزي، امــوال مازاد 
بانك هــا پــس از تجديــد ارزيابي مشــمول 
معافيت مالياتي نمي شــود، حال قرار اســت 
 كــه بررســي هاي الزم در اين رابطــه صورت 

گيرد. 
وي ادامه داد: البته ما با مسئوالن بانك مركزي 
 مذاكره شــده كه اموال مــازاد بانك ها پس از

 تجديــد ارزيابــي جهــت افزايش ســرمايه 
مشــمول معافيــت مالياتــي شــود. رئيس 
ســازمان بورس با اشــاره بــه اختيــار قانون 
 بانك هــا براي فــروش امــوال مــازاد و واريز 
 درآمدهــا بــه حســاب افزايــش ســرمايه

  افــزود: براســاس قانون رفــع موانــع توليد، 
زماني كــه امــوال مــازاد بانك هــا فروخته 
مي شــود، درآمدهاي مذكور بايد به حســاب 
افزايــش ســرمايه واريــز شــود و بانك هــا 
 طبــق قانــون در ايــن رابطــه اختيــارات

 الزم را دارند. 
محمدي گفت: قطعا اگر بانك مركزي با معافيت 
 مالياتي اموال مــازاد بانك ها پــس از تجديد ا

ايــن مســاله  رزيابــي موافقــت كنــد، 
 كمك بســيار بزرگــي بــه بانك هــا خواهد

 كرد. 

به دنبال رسوايي هاي بانكي اخير، كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا در انديشه ايجاد يك نهاد جديد براي 
مقابله با پولشويي هســتند. به گزارش يورونيوز، 
كشــورهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، هلند و 
لتوني در بيانيه مشتركي اعالم كردند كه اتحاديه 
اروپا نيازمند ايجاد يك نهاد مركزي نظارتي براي 
مقابله با جريان پول هاي كثيف در نظام مالي خود 
اســت. اين اقدام پس از آن ضروري اســت كه در 
ماه هاي اخير تعــدادي از نهادهاي مالي در لتوني، 

مالت و قبرس به دليل پولشويي بسته شدند. 
اوايل امسال افشــاي پرونده گسترده پولشويي در 
كشــورهاي حوزه درياي بالتيك و اسكانديناوي 
)استوني، دانمارك، لتوني، ليتواني و سوئد( جنجال 
زيادي به پا كرده بود. در اين پرونده كه به استعفاي 
جمعي از مديران ارشد »دانسكه بانك« منجر شد، 
شعبه اين بانك در استوني متهم به پولشويي براي 

مشتريان روسي خود شد. 
در بيانيه اين شــش كشور آمده اســت: در حالي 
كه پاي منافع مالي در ميان اســت، ريسك اينكه 
نهادهــاي ناظر داخلي به صورت غيرمســتقيم يا 
مستقيم قرباني منافع شخصي شوند وجود دارد و 
به همين دليل نياز است تا يك نهاد ناظر بانكي در 
سطح اروپا ايجاد شود تا از قدرت عمل و استقالل 
كافي براي مقابله با پولشويي برخوردار باشد. اين 
شش كشور همچنين خواستار بازسازي و تغيير در 

قوانين فعلي مقابله با پولشويي شده اند. 
ماه گذشته وزراي دارايي اتحاديه اروپا بر سر اصالح 
قوانين مقابله با پولشــويي به بحــث و تبادل نظر 
پرداخته بودند. قرار اســت در ماه دسامبر اجالس 
ديگري در سطح وزراي اتحاديه برگزار شود و انتظار 
مي رود كه در اين اجالس، طرفين به توافقات اوليه 

بر سر استقرار اين نهاد جديد برسند. 

در روزهــاي اخيــر اخباري دربــاره افزايش ســرمايه 
شركت هاي خودرويي شنيده شد كه اين اخبار توانست 
در مقاطعي روي تصميم ســرمايه گذاران بورسي تاثير 
بگذارد و قيمت ســهام اين شــركت ها نيز باال و پايين 
شود كه به اعتقاد يك كارشــناس، تغيير در تنوع توليد 
محصوالت شركت هاي خودروســازي از جمله احتمال 
حذف توليد پرايد و پژو ۴۰۵ در كنار اخبار مرتبط با نوع 
افزايش سرمايه اين شــركت ها، از عوامل تاثيرگذار در 
قيمت سهام خودرويي ها بوده اســت. به گزارش ايسنا، 
چندي پيش مديرعامل ايران خودرو دستور پيگيري طرح 
تجديد ارزيابي ها دارايي و اصالح ساختار مالي اين شركت 
را صادر كرد و صحبت هايي شــد كه برمبناي مصوبات 
مجلس شــوراي اســالمي، عزم وزارت صمت و حمايت 
سهامداران و سرمايه گذاران، ساختار مالي ايران خودرو 
اصالح شود. همچنين گفته مي شد كه باتوجه به اينكه ۵۰ 
سال از تاسيس اين شركت مي گذرد اين اقدام به ضرورتي 
اجتناب ناپذير تبديل شده است. اين در حالي است كه اين 
شركت در مقطع زماني فعلي استفاده از مكانيزم تجديد 
ارزيابي دارايي ها براي انجام افزايش ســرمايه را به گروه 

خاصي از دارايي ها محدود كرده است. برخي از شنيده ها 
حاكي از اين بــود كه افزايش ســرمايه از طريق تجديد 
ارزيابي دارايي ها، تامين سرمايه در گردش، افزايش تيراژ 
توليد، فروش اموال مــازاد و همچنين عرضه محصوالت 
جديد از اركان اصلي برنامه اصالح ساختار ايران خودرو 
به شــمار مي آيد. تعدادي اميدوار هســتند با به نتيجه 
رسيدن اين اقدامات، شرايط به وضع متعارف بازگردد و 
نتايج راهبردهاي يادشده در ماه هاي آينده نمايان شود. 
در عين حال به تازگي خبر هايي رســيده كه قرار است 
افزايش سرمايه سايپا نيز عملي شــود. براساس مصوبه 
هيات مديره، شركت سايپا در نظر دارد نسبت به افزايش 
ســرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها شامل زمين، 
ساختمان و همچنين سرمايه گذاري هاي بلندمدت خود 
اقدام كند. همچنين گفته شده كه در حال حاضر مكاتبات 
الزم با كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان تهران 
صورت پذيرفته و به محض اخذ مجوزهاي الزم از مراجع 
قانوني مراحل اجرايي اين امر كليد خواهد خورد. در اين 
ميان در معامالت سهام اين شركت ها طي هفته هاي اخير، 
قيمت ها به دليل همين نوع اخبار تحت تاثير قرار گرفت؛ 

به طوري كه فعاالن بازار در برخي از روزها شاهد رشدهاي 
بيش از چهار درصد در قيمت پايانــي روز و در روزهاي 
ديگر شــاهد كاهش قميت بيش از ۴ درصــدي بودند. 
در اين زمينه فردين آقابزرگي، كارشــناس بازار سرمايه 
درباره علت اين نوسانات و ارتباط آن با اخبار شنيده شده، 
اظهار كرد: شركت هايي هستند كه دارايي ثابت زيادي 
دارند. اگر قرار باشــند كه اين شركت ها از طريق تجديد 
ارزيابي دارايي ها غير از دارايي ثابت افزايش سرمايه دهند 
اين اصالح ساختار مالي براي آنها تاثير خاصي ندارد اما 
تجديد ارزيابي براي آنهايي كه دارايي ثابت زيادي دارند و 
مي توانند از محل همين دارايي هاي ثابت افزايش سرمايه 
دهند و از معافيت مالياتي استفاده كنند، خبر مثبتي به 
حساب مي آيد. وي در پاسخ به اينكه آيا نوسانات قيمت 
سهم ها در دو گروه سايپا و ايران خودرو را مي توان مرتبط 
با اخبار جسته گريخته درباره افزايش سرمايه آنها دانست؟ 
گفت: اين دو شــركت مي توانند از طريق دارايي ثابت، 
افزايش سرمايه دهند و مشمول معافيت مالياتي شوند كه 
اين موضوع مي تواند دليل رشد قيمت سهام اين شركت ها 

در برخي از روزهاي معامالتي باشد. 

آرامكوي ســعودي كمتر از يك درصد از ســهامش 
را به ســرمايه گذاران حقيقي عرضــه مي كند. اين، 
بزرگ ترين عرضه اوليه تاريخ است. آرامكوي عربستان 
روز شنبه جزئيات عرضه سهامش را اعالم كرد. بر اين 
اساس، قيمت گذاري سهام آرامكو از روز ۱۷ نوامبر 
شروع و در روز ۴ دسامبر بسته مي شــود. در روز ۵ 
دســامبر نيز با قيمت مشخص شده، ســهام آرامكو 
در بورس عربســتان معامله مي شــود. عرضه سهام 
آرامكو مي تواند بزرگ ترين عرضه ســهام دولتي در 

تاريخ باشد.
 آرامكو داراي ذخاير بســيار زياد نفت اســت. اين 
شركت انحصاري در عربستان سعودي، بزرگ ترين 
صادركننده نفت خام جهان است. براساس گزارش 
ســي.ان.ان بيزينس، اين شــركت در ۹ ماه نخست 
ســال ۲۰۱۹، ۶۸ ميليارد دالر ســودآوري داشته 
اســت كه البته ۱۸ درصد پايين تر از مدت مشــابه 
در ســال ۲۰۱۸ است. كل ســودآوري سال ۲۰۱۸ 
آرامكو، ۱۱۱ ميليارد دالر بوده  اســت. اين شركت 
حداكثر نيم درصد از ســهامش را به سرمايه گذاران 

انفرادي مي فروشد. هر ســهم، به سهامدار يك حق 
راي مي دهد و ســهامدار حق دارد كــه در مجامع 
عمومي شركت كند و راي دهد. همچنين براساس 
اطالعــات منتشرشــده، ســرمايه گذاران انفرادي 
شامل شهروندان عربســتان سعودي است؛ از جمله 
زنان مطلقه ســعودي يا بيوه با فرزندان خردســال 
از ازدواج با يك شــهروند غيرســعودي، يا افراد غير 
سعودي كه در پادشاهي زندگي مي كنند و هر شخص 
ديگري كه شهروند يكي از كشورهاي عضو شوراي 
همكاري كشــورهاي عربي حوزه خليج فارس باشد. 
اين شركت تا ۶ ماه پس از شــروع معامالت، قادر به 
ثبت ســهام هاي اضافي نخواهد بود. تمام مصوبات 
الزم نضارتي و شــركتي مورد نياز براي عرضه اوليه 
نيز تضمين شده  است. سي.ان.ان بيزينس مي نويسد: 
»جزئيات مربوط به اين عرضه اوليه كه مدت طوالني 
سرمايه گذاران منتظر آن بودند، در زمان قيمت هاي 
پايين نفت، بحران هاي آب وهوايي و ريســك هاي 
ژئوپلتيكي منتشر شد؛ به همين دليل شك و ترديد 
 در ميان ســرمايه گذاران بين المللــي افزايش يافته 

اســت.«محمد بــن ســلمان، وليعهد عربســتان 
ســعودي، به دنبــال ارزش گــذاري ۲ تريليــون 
دالري روي آرامكــو بــوده  اســت. امــا مدلي كه 
توسط مركز مشــاوره اي پاليســي انجام مي شود، 
ارزش آرامكــو را تنها يــك تريليــون دالر برآورد 
مي كند. آرامكــو احتماال بــراي به فــروش رفتن 
ســهام خود وابســته بــه خانواده هــاي ثروتمند 
 محلي، ثــروت قدرتمندان يا مشــتري هاي بزرگي

 مثل چين است. 
ســي.ان.ان بيزينس در پايان گزارش خود از عرضه 
ســهام آرامكو مي نويســد: »اين انتظار وجود دارد 
كه آرامكو ســود ســهام خود را براي جذب بيشتر 
ســرمايه گذاران جهاني، افزايش دهد. اين شركت 
متعهد شده است كه تا ســال ۲۰۲۴، به ۷۵ ميليارد 
دالر سود ساالنه برسد. دستاوردهاي سرمايه گذاران 
در آرامكــو، قابل رقابــت با ســرمايه گذاران اگزون 
موبيــل و رويــال داچ شــل خواهــد بود. بــا اين 
 حال، عربســتان بايــد كارهــاي بيشــتري براي

 خصوصي سازي انجام دهد.«

درآمدهاي چند برابري ماليات از محل كارت هاي بازرگاني

اروپا به دنبال تشكيل يك نهاد مقابله با پولشويي جديدمذاكره با بانك مركزي براي معافيت مالياتي تجديد ارزيابي بانك هاهزينه رمز دوم يك بار مصرف با كيست؟

آرامكو  حداكثر نيم درصد از سهامش را به سرمايه گذاران  واگذار   مي كندعلت  فراز  و  فرود قيمت سهام خودرويي ها
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درباره  فساد  میلیارد  دالری  توضیح  دهید
پرونده ۹4۷ میلیون دالری   چه   شد                                                                                                 نهادهایی  بیش از ۷۰۰ میلیون دالر  بدهکاری   دارند

روحانی  خطاب   به     قوه قضائیه: 

درحالی بانك مركزی پرداخت ســود روزشــمار را 
ممنوع كرده كه برخی بانك های خصوصی بعد از يك 
ماه سپرده گذاری، سود روزشمار را به سپرده گذاران 
خود پرداخت می كنند.طبق تصميم شورای پول و 
اعتبار كه از اول دی ماه ســال ۹۷ به نظام بانكی نيز 
ابالغ شد، بانك ها ديگر اجازه پرداخت سود روزشمار 
به ســپرده های كوتاه مدت را ندارنــد و بايد ضوابط 
جديد را برای پرداخت سود به اين سپرده ها رعايت 
كنند.براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از دی سال 
۹۷، معيار پرداخت سود سپرده های سرمايه گذاری 
عادی از روزشــمار به ماه شــمار تغيير كرده است؛ 
همچنين در اين مصوبه تأكيد شده كه حداكثر نرخ 

سود علی الحساب برای...

صنايع سيگار، مكمل های دارويی و گازهای صنعتی و 
طبی به ترتيب بيشترين سهم را از سرمايه گذاری های 
خارجی در نيمه نخست سال جاری داشته اند. به طور 
كلی، ســرمايه خارجی در ايران در اين مدت، ۶۱۸ 
ميليون و ۷۰۰ هزار دالر بوده كه ســرمايه گذاری 
به جهت توليد ســيگار ۳۱۶ ميليــون و ۶۴۳ هزار 
دالر از آن مبلــغ را به خود اختصاص داده اســت. 
 صنعت سيگار در ايران به داليل زيادی مورد توجه 
شــركت های بين المللی خارجی بوده و سال های 
سال است سرمايه های كالنی از خارج از كشور به اين 
صنعت تزريق می شود. نكته جالب توجه اين است 
كه هيچ كدام از شركت هايی كه در اين زمينه صنعت 

سيگار ايران را حمايت می كنند...



اقتصاد2
ایران وجهان

ریزش 3063 واحدی شاخص 
بورس تهران

شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
معامالت روز  یکشــنبه بــا 3063 واحد کاهش 

روبرو شد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که نمایانگر 
فعالیت کلی شرکت های بورسی در بورس اوراق 
بهادار تهران است، در پایان معامالت روز یکشنبه 
19 آبان 98 با کاهــش 3063 واحد به رقم 302 

هزار و 795 واحد رسید. 
شاخص کل با معیار هم وزن 912 واحد افت کرده 
و به رقم 85 هزار و 339 واحد رسید. ارزش روز بازار 
در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از یک میلیون 

و 104 هزار میلیارد تومان رسید. 
معامله گران روز یکشــنبه در بورس اوراق بهادار 
تهران بیش از 2.4 میلیارد سهام حق تقدم و اوراق 
مالی در قالب 377 هزار معامله و به ارزش 1362 

میلیارد تومان دادوستد  کردند.
روز یکشنبه شاخص قیمت با معیار وزنی - ارزشی 
820 واحد کاهش یافته و به رقم 81 هزار و 121 
واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هم وزن 610 
 واحد کاهش یافته و به رقــم 57 هزار و 62 واحد 
رسید. شاخص آزاد شناور با کاهش 3804 واحد 
به رقم 351 هزار و 812 واحد رســید. شاخص 
بازار اول بورس با کاهش 2126 واحد به رقم 219 
هزار و 890 واحد رسید. شاخص بازار دوم بورس 
با کاهش 6682 واحد به رقــم 616 هزار و 578 

واحد  رسید.
روز یکشنبه عمده نمادهای مهم بورسی در افت 
شــاخص اثرگذار بودند که از جملــه می توان به 
نمادهای بانک ملت، فوالد مبارکه، پتروشــیمی 
خارک، معدنی و صنعتی گل گهر، مخابرات ایران، 
پتروشیمی جم و پتروشیمی پارس اشاره کرد که 

باعث کاهش شاخص کل بورس شده اند.
روز یکشــنبه نمادهای پربیننده بورس شــامل 
بانک ملت به قیمت هر سهم 5341 ریال، بانک 
تجارت 446 ریــال، بانک اقتصــاد نوین 2735 
ریال، بانک پارســیان 2585 ریال و شرکت های 
 مس باهنر، سایپا، صنایع شیمیایی ایران و ایران 

خودرو بوده اند. 

تولید نیازمند اصالح قیمت ها 
صادراتی با هدف رونق تولید است. مشکالتی 
که بر سر راه تولید وجود دارد نفس واحدها و 
بنگاه ها را گرفتــه و اجازه فعالیت باکیفیت و 
مستمر را به آنها نمی دهد. باید راهکارهایی 
برای احیای آنها وجود داشــته باشد که یکی 
از آنها اصالح قیمت ها اســت. اگر قیمت ها را 
اصالح و سوبسید را کم کنیم، براي واحدهاي 
تولیدي به صرفه اســت که در راستاي بهبود 
راندمان سرمایه گذاري کنند. بهبود راندمان 
و افزایش کیفیت واحدهای تولیدی تضمین 
کننده رشد اقتصادی بوده و کشور برای رهایی 
از مشــکالتی که در آن گرفتار شده نیازمند 

ارتقای رشد اقتصادی است. 
این در حالی است که کنترل مصرف انرژی در 
واحدهای تولیدی می تواند فاکتور تاثیرگذار 
بعدی در کنار اصالح قیمت ها شــود. در دنیا 
میزان مصرف انرژي در این صنایع به میزان 20 
تا 30 درصد کاهش یافته اما در ایران هنوز هم با 
صرف انرژي زیاد به تولید ادامه مي دهیم. اصالح 
قیمت ها در کنار کاهش مصرف انرژی می تواند 
راندمان را در تولید افزایش دهد و زمینه ســاز 
رونق تولید و خودکفایی در این زمینه شود. اما 
مشکل دیگر به سیستم بانکی کشور برمی گردد. 
بهره های بانکی بسیار باالست و در کنار آن پول 
و سرمایه و دارایی برای مردم بسیار گران تمام 
می شود. در این شرایط طبیعی است که سودی 
در واحدهای تولیدی وجود نداشته و آنها نمی 

توانند به فعالیت خود بپردازند.
مادامیکه برای مشــکالت واحدهای تولیدی 
تنها اظهارنظر وجود داشــته باشــد نه تنها 
بازارهای صادراتی بلکــه بازارهای داخلی را 
نیز از دست خواهیم داد. تولید در ایران باید به 
صرفه شود تا توانایی رقابت ایجاد کند. هزینه 
تولید بسیار باالســت و تولیدکننده توانایی 
این را ندارد که با مشابه خارجی رقابت کند. 
به هر ترتیب امروز صنایع کوچک و متوسط 
ما با مشــکالت متعددی دســت و پنجه نرم 
می کنند به نحوی که افزایش قیمت تمام شده 
در این صنایع عاملی شده تا مصرف کننده به 
دلیل نبود منابع کافی دست از خرید برخی از 
کاالها بکشد که همین امر مشکالت را برای 

واحدهای تولیدی تشدید کرده است.

خبر

رئیس جمهور در جمع مردم 
یزد آمار و ارقــام اقتصادی از 
اردیبهشــت ماه امســال را 
مورد اشــاره قرار داد و گفت: 
از اردیبهشت ماه امسال، در 

هر ماه شرایط کشور بهتر شده است.
روحانی اضافه کرد: علیرغم فشــار دشمن ملت ایران 
توانسته است فشار تورم را از اردیبهشت ماه تا مهر ماه، 
هر ماه کنترل کند و بر اســاس آمار بانک مرکزی، نرخ 
رشد تورم در خرداد 2/3درصد، در تیر ماه 2/2 درصد، در 
مرداد 0/8 درصد و در شهریور نیز 0/8 درصد بوده است 
و این بدان معناست که کارآفرینان، کشاورزان، کارگران 

و مهندسین در سراسر کشور بر تالش خود افزوده اند.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: اینکــه علیرغم همه 
فشارها صادرات غیرنفتی در کشور رونق دارد به معنای 
تالش و کوشش در کشور است و امروز باید در کنار هم 
برای آبادانی کشور تالش خود را مضاعف کنیم تا در این 
شرایط بتوانیم در برابر دنیا در زمینه علم ، دانش و فعال 
نمودن شرکت های دانش بنیان شاهد تحول بزرگی در 
کشور باشیم و در این صورت به خوبی می توانیم دشمنان 

خود را منکوب کنیم.
روحانی در ادامه سخنان خود تالش و فعالیت دولت در 
مبارزه با فساد را مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت در این 
زمینه در سه الیحه مهم راه های اساسی مبارزه با فساد 
را روشن کرده است که دو الیحه آن به مجلس شورای 

اسالمی تقدیم شده است.
رئیس جمهور تصریح کرد: مهم ترین مساله در مبارزه 
با فساد شفافیت است لذا همه مردم، مسوولین، شرکت 
های دولتی و دستگاه ها باید در نهایت شفافیت کاری را 
که انجام می دهند برای مردم تشــریح کنند و بایستی 
درآمد و فعالیت شــرکت ها و نهادها برای مردم روشن 
باشــد که چه مقدار از بودجه و بیت المال استفاده می 
کنند و این مبلغ را در چه راهی و برای انجام چه کاری 

به کار می برند.
روحانی با اشــاره به اینکه الیحه شفافیت یکی از لوایح 
بســیار مهمی اســت که دولت تقدیم مجلس شورای 
اسالمی کرده است، گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس 
در آینده نزدیک بتوانند این الیحه را به تصویب برسانند.

رئیس جمهور اضافه کرد: دولت همچنین الیحه مبارزه 
با فساد را نیز تقدیم مجلس شورای اسالمی کرده است و 
الیحه تعارض منافع در دولت در حال بررسی است و در 

آینده تقدیم مجلس خواهد شد.
روحانی با تاکید بر اینکه همه باید با شــفافیت و عزمی 
راسخ با فساد در جامعه مبارزه کنیم، اظهار داشت: دست 
هر کس که در این کشور به فســاد آلوده باشد باید با او 
برخورد شود و مبارزه با فساد، جناح و حزب نمی شناسد 
و همه مردم و جناح ها خواستار مبارزه با فساد به صورت 

شفاف هستند.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: از قــوه قضاییه که با 

 فســادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می کند 
می خواهم که مبارزه با فســاد میلیــارد دالری را هم 
برای مردم توضیح دهد. روحانی گفت: اینکه هنوز بعد 
از گذشت چند ســال برای ما روشن نیست آقایی که 2 
میلیارد و 700 میلیون پول مردم را خورد و او را دستگیر 
کرده و حتی حکم اعدام هم برایش صادر شد و اکنون در 
زندان است االن، این پول کجاست و چه کسانی مسوول 
هستند و چرا آنهایی که در این زمینه نقش داشتند برای 

مردم توضیح داده نمی شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: از همه مسوولین می خواهم 
که جریان 2 میلیــارد و 700 میلیون دالر را برای مردم 
شــفاف کنند چرا که این پول، پول نفت، بیت المال و 

خزانه بوده است.
روحانی خاطرنشان کرد: همچنین از همه مسوولین و 
ارگان ها می خواهم دربــاره 2 میلیارد دالر پولی که به 
حلقوم آمریکا ریخته شــد و دولت قبل 10 ماه فرصت 
داشت که آن پول را از حلقوم آمریکا درآورد اما دست روی 
دست گذاشت به مردم توضیح دهند. چند سال پیش 
شــورای عالی امنیت ملی اعالم کرد که باید به سرعت 
به این پرونده رسیدگی شود اما تا امروز رسیدگی نشده 
است لذا می خواهم پرونده 2 میلیارد دالری برای مردم 
روشن شود تا مردم خوشحال شوند و بدانند که عزمی که 

برای مبارزه با فساد وجود دارد، راسخ است.
رئیس جمهور اضافه کرد: همچنین باید 947 میلیون 
دالر و آنهایی که در این زمینه مســوول بودند که یک 
نهادی است که آن را گرفته و پس نداده به مردم توضیح 
داده شود و بایستی حسابرسی شــده و این مبلغ پس 

گرفته شود.
روحانی گفت: می خواهم نهادهایــی که بیش از 700 
میلیون دالر بدهکارند به مردم توضیح داده شود و در همه 
این زمینه ها از وزیر نفت می خواهم که این آمار و ارقام 
را برای مردم روشن کند همچنین رییس بانک مرکزی 
را مسوول می کنم تا پرونده 2 میلیارد دالری را به مردم 

گزارش کند و از دستگاه های نظارتی نیز می خواهم که 
سرنوشت 947 میلیون دالر را برای مردم روشن کنند.

 رئیــس جمهور تصریــح کرد: مبــارزه با فســاد دانه 
درشت ها کجاست و چرا به این فسادها و پول ها رسیدگی 
نمی شــود اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ 
مبارزه با فساد شود، بدانید که سِر مردم کاله نمی رود 
مردم باید بدانند پولی که از بیت المال پرداخت شــده، 
چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسوول هستند و در این 
زمینه قضات و دادستان های شریف نباید از پیگیری این 
پرونده ها بترسند و سرنوشت این پول ها را برای مردم 
روشن کنند در غیر این صورت به مناسبت های مختلف 

و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود از کشف یک 
میدان بزرگ نفتی به عنوان یک خبر خوش برای مردم 
اطالع داد و گفت: شرکت ملی نفت ایران و بخش اکتشاف 
شرکت نفت در ادامه تالش های خود به ویژه از سال 95 
تا هفته گذشته توانستند یک میدان جدید نفتی بزرگ 
را کشف کنند و این یک هدیه کوچکی از دولت و وزارت 

نفت به ملت ایران است.
رئیس جمهور افزود: ذخیــره این میدان نفتی به اندازه 
53 میلیارد بشکه نفت است و این میدان بزرگ نفتی از 
بستان تا امیدیه به طول 2400 کیلومتر مربع وسعت و 

80 متر عمق دارد.
روحانی خاطرنشان کرد: در ایامی که دشمنان فروش 
نفت کشورمان را تحریم کردند و ملت ایران را تحت فشار 
گذاشتند کارگران و مهندسین کشور ما توانستند این 

میدان بزرگ نفتی را کشف کنند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این میدان بزرگ نفتی 
موضوع مهم ضریب بازیافت است اینکه از 53 میلیارد 
بشکه نفت چه مقدار می توان استحصال کرد و به فروش 
رساند و در این زمینه با استفاده از دانش و تکنولوژی روز، 
یک درصد بازیافت بیشــتر به معنای 32 میلیارد دالر 

درآمد بیشتر برای کشور است.

روحانی گفت: آنهایی که در دو سه سال اخیر مرتبا مطرح 
می کنند که شرکت ها و فناوری های خارجی نباید وارد 
کشور شود، باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشند لذا 
الزم است از فناوری های پیشرفته جهانی در هر کجایی 

که باشد، استفاده کنیم.
رئیس جمهور افزود: اگر ضریــب بازیافت از این میدان 
نفتی 10 درصد باشد این به معنای 320 هزار میلیارد 
درآمد است و چنانچه ضریب بیشتر باشد درآمد بیشتری 
نیز بدست می آوریم بنابراین بایســتی با علم، دانش و 
تکنولوژی روز، رفاه و آسایش مردم را افزایش دهیم و با 

این روش راه و مسیر درست آینده را روشن سازیم.
روحانی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: یک عده 
از افرادی که کمی بداخالق هســتند در طول ماه های 
گذشته در برخی از روزنامه ها چنین نوشته اند که این 
دولت در سال 97 و با ارز 4200 تومانی، 18 میلیارد دالر 
را به باد داده است در این راستا به رییس بانک مرکزی 
دستور دادم تا تمام پول هایی که در سال گذشته در 6 ماه 
اول پرداخت کرده را فهرست و اعالم کند و در این زمینه 
اخیرا نامه آن را به من داده است و از ایشان خواستم که 

این نامه را منتشر کند.
رئیس جمهور گفت: یک عده آدمــی که نه اخالق و نه 
ایمان دارند و نه با منافع ملی آشــنا هستند چنین می 
گویند که پارسال 18 میلیارد دالر گم شده است لذا بانک 

مرکزی امروز آمار مربوط به این موضوع را منتشر کرد.
روحانی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی 
از این رقــم، 7 میلیارد و 300 میلیــون دالر کاالهای 
اساســی و درمانی و پزشکی وارد شــده است و تمام 
فهرست آن کامال مشخص می باشد. 12 میلیارد دالر هم 
کاالهای دیگری وارد شده که لیست همه آنها مشخص 
اســت به جز یک میلیارد دالر که اختالف حســاب 
 وجود دارد و در این زمینه به تعزیرات اعالم شــده که 

بررسی های الزم را انجام دهد.

رئیس جمهور تصریح کرد: مردم بدانند در این 
دولت یک ریال یا یک دالر گم نخواهد شد

رئیس جمهور همچنین با اشــاره به عده معدودی که 
شعارهایی سر می دادند خطاب به مردم گفت: بی تردید 
صدای شما مردم، صدای این چند نفر جوان نیست شما 
مردمانی بزرگ، مهربان و در خط انقالب هستید و همه 
باید آگاه باشیم که اختالف و فاصله خواست آمریکا است 
لذا نگذاریم خواست آمریکا از حنجره عده معدودی بلند 
شود گرچه آن عده بسیار کم و معدود هستند اما در عین 
حال آن گروه اندک و کوچک را هم به اسالم و وحدت و 
پیامبر رحمت دعوت می کنیم.روحانی با اظهار همدردی 
با مردم عزیز آذربایجان شرقی به خاطر حادثه زلزله گفت: 
همدردی خودم و همه مردم عزیز استان یزد را به مردم 
آذربایجان شرقی به خاطر حادثه زلزله اعالم می کنم و 
از همه دست اندرکاران و مردم به خاطر کمک به آسیب 
دیدگان تشکر و سپاسگزاری می کنم. اینکه در روزهای 
سخت مردم در مسیر همکاری و تعاون و یاری یکدیگر 

قرار می گیرند، ستودنی است.

روحانی  خطاب   به     قوه قضائیه:

درباره  فساد  میلیارد  دالری  توضیح  دهید

رئیس اتاق ایران :
حمایت از بنگاه ها مادام العمر نباشد

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشستی 
با روسای تشکل های اقتصادی خراسان رضوی، 
با اشاره به تبعات وجود تشکل های موازی در حوزه 
اقتصاد، گفت: بخش خصوصی بر یکپارچه سازی 
تشکل های اقتصادی و پرهیز دولت از تشکل سازی 

در حوزه اقتصاد تأکید دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایــران گفــت: وجــود مــوازی کاری در برخی 
تشکل ها و تعدد تشکل های همســان، بعضاً به 
بروز مشکالت و حتی آسیب هایی منجر می شود 
که یکی از آن هــا، ارائه نظــرات و آرای متعدد و 
بعضاً متناقض در جلســات تصمیم سازی است؛ 
از این منظر بر یکپارچه ســازی تشکل ها و پرهیز 
 دولــت از تشکل ســازی در حــوزه اقتصادی، 
تأکید داریم. غالمحسین شــافعی در نشست با 
روسای تشــکل های اقتصادی خراسان رضوی، 
افزود: گاه در جلسات تصمیم گیری، یک نماینده از 
اتاق دعوت شده و مثالً دو نماینده نیز از تشکل های 
وابسته به دولت حاضر می شوند و نظرات متفاوت و 
متناقضی ارائه می دهند که نتیجه آن سردرگمی و 
تردید نمایندگان و قانون گذاران است. از این منظر، 
همگرایی هرچه بیشتر تشکل ها می تواند به نتایج 
بهتری در عرصه مطالبه گری منجر شود. او ادامه 
داد: از سوی دیگر و در کمال تأسف گاهی مشاهده 
می شود؛ برخی نهادهای دولتی که کار آن ها ایجاد 
تشکل نیست، در این زمینه ورود می کنند. طبیعتاً 
ساختاری که با این رویکرد ایجاد می شود، به ابزاری 
برای افراد و گروه ها تبدیل می شود تا سیاست های 
آن ها را دنبال کرده و پیش ببرد. همین امر می تواند 

لطمه شدیدی به اتحادیه ها و تشکل ها وارد کند.
شافعی پافشــاری بر اجرای ماده 5 قانون بهبود 
مستمر محیط کسب وکار را یکی از دستور کارهای 
مهم این دوره فعالیت اتاق عنوان کرد و گفت: طبق 
این ماده قانونی تشــکل ها باید در یکجا متمرکز 
شوند و عدم اجرای نص قانون، یکی از مشکالت 
جدی ما در این بخش است.  رئیس اتاق ایران در 
ادامه به حمایت مالی از تشکل ها اشاره کرد و گفت: 
متأسفانه این موضوع به اشتباه جلو می رود و به نوعی 
به آن عادت کرده ایم. آیا باید حمایت از بنگاه های 
اقتصادی مادام العمر باشد و یا حمایت هدفمندی 
صورت بگیرد؟ حمایت هدفمند آن است که بنگاه 
را تا مرحله رشد یاری برسانیم و در ادامه خود بنگاه 

گام های بعدی را به سمت توسعه بردارد.
شافعی افزود: تشــکلی که حتی نمی تواند حقوق 
کارکنان خود را بدهد شــاید جذابیتی نداشته که 
موفق نشده است، آن بنگاهی که نمی تواند منهای 
حمایت ها روی پای خود بایســتد نیز البد کاالیی 
تولید می کند که مورداســتفاده جامعه نیست؛ با 
این اوصاف آیــا باید حمایت های مالــی از چنین 
ســاختارهایی تداوم پیدا کند؟ او یادآور شد: تعبیر 
و تفســیری که از حمایت در جامعه وجود دارد به 
ناتوانی کشور منجر می شــود و این موضوع درباره 
تشکل ها نیز صدق می کند؛ در بحث حمایت های 
مالی باید تعریفی منطقی داشته باشیم. حمایت های 
مالی از تشکل ها باید هدفمند و کاهنده باشد وگرنه 
آن تشکل به توانمندی نمی رسد و انگار پول توجیبی 
دریافت کرده و وقتی تمام شــد، باز انتظار دریافت 
آن را دارد. بایــد در طرز تلقــی از حمایت مالی در 

مجموعه های خود به تعریف  صحیحی برسیم.

از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران
پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان 

تسهیالت اشتغال
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران از پرداخت 
بیش از 2 هزار میلیارد تومان تســهیالت قرض 

الحسنه در حوزه اشتغال تا پایان سال خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهرایران، مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر 
ایران در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري 
صدا و ســیما، از پرداخت بیش از 2 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت قرض الحسنه در حوزه اشتغال تا 
پایان سال خبر داد. دکتر مرتضی اکبری افزود: این 
تسهیالت در مناطق محروم و کم برخوردار کشور 

و به متقاضیان ایجاد شغل پرداخت خواهد شد.
وی به تسهیالت ارائه شده به طرح های بنیاد برکت 
اشاره کرد و گفت: سال گذشته براي 18 هزار طرح 
بنیاد برکت، تامین مالي صورت گرفت و تا کنون همه 
این طرح ها تامین مالي شده است. دکتر اکبری با 
بیان اینکه 450 تا 500 میلیارد تومان از طریق بانک 
قرض الحسنه مهر ایران و مشارکت بنیاد برکت به 
این طرح ها اختصاص داده شده است، افزود: پیش 
بیني کردیم تا پایان سال براي 40 هزار طرح جدید 

بنیاد برکت، تامین مالي کنیم.

خبر

درحالی بانک مرکزی پرداخت سود روزشمار را ممنوع کرده که برخی 
بانک های خصوصی بعد از یک ماه سپرده گذاری، سود روزشمار را به 

سپرده گذاران خود پرداخت می کنند.
طبق تصمیم شورای پول و اعتبار که از اول دی ماه سال 97 به نظام 
بانکی نیز ابالغ شــد، بانک ها دیگر اجازه پرداخت ســود روزشمار به 
سپرده های کوتاه مدت را ندارند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت 

سود به این سپرده ها رعایت کنند.
براساس مصوبه شــورای پول و اعتبار از دی سال 97، معیار پرداخت 
سود سپرده های سرمایه گذاری عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر 
کرده است؛ همچنین در این مصوبه تأکید شده که حداکثر نرخ سود 
علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی 10 درصد ساالنه است.

هدف اعضای شــورای پول و اعتبــار از تصویب ایــن طرح کاهش 
فعالیت های سفته بازی بوده است؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح 

منافع خیلی از سوداگران را به خطر می اندازد.

اما بعد از گذشــت چندماه از مصوبه جنجالی شــورای پول و اعتبار، 
مراجعه به شعب بانک های دولتی و خصوصی حکایت از بروز تخلفی 
آشــکار در برخی بانک ها در اجرای این مصوبه مهــم دارد؛ برخی از 
بانک های خصوصی به ســپرده گذاران خود اعــالم می کنند که در 
صورتی که یک ماه اول برداشتی از سپرده نداشته باشند از ماه بعد سود 

روزشمار 20 درصد به سپرده تعلق می گیرد.
این بانک ها به ســپرده گذاران می گویند: حســابی که در این بانک 
به عنوان سپرده افتتاح می شود، یک ساله اســت، اما بعد از یک ماه 
قابل برداشت است ولی سود حســاب به صورت روزشمار محاسبه و 

واریز می شود.
اما روال پرداخت سود در بانک های خصوصی کامالً خالف بخشنامه ای  
است که بانک مرکزی دی ماه 97 به نظام بانکی ابالغ کرد؛ طبق اعالم 
بانک مرکزی ســود ســپرده های کوتاه مدت تنها در صورتی باید به 
حساب سپرده گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه 

انجام نشده باشد.
این درحالی است که بانک های متخلف، به سپرده گذاران می گویند 

در صورتی که رقمی از حســاب ســپرده در طول ماه برداشت شود، 
ســود رقم برداشــتی 19 درصد خواهد بــود و مابقی با ســود 20 
درصد محاسبه می شــود. گفتنی است در بخشــنامه بانک مرکزی 
که برگرفته از تصمیم شــورای پول و اعتبار اســت، تأکید شده که 
 حداقل مبلغ مانده حســاب در یک ماه برای محاســبه سود آن ماه 

در نظر گرفته شود.
بانک مرکزی البته در این بخشنامه خط ونشان جدی برای بانکدارها 
کشــیده و هشــدار داده که درصورت تخلف در پرداخت ســود به 
سپرده های کوتاه مدت با آنها برخورد جدی خواهد شد. در بخشنامه 
بانک مرکزی به بانک ها آمده است که این بانک عالوه بر رصد عملکرد 
شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری 
اطالعات بانک ها و مؤسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و 
در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر 
به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های 
مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صالحیت الزم برای همکاری 

با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

تخلف آشکار در نظام بانکی

تخلف بانک ها با پرداخت سود روزشمار
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وزیر راه و شهرســازی با بیان این که طرح ملی مسکن 
متعلق به همه ایرانیان است، گفت: تاکنون 20 هزار نفر 

در طرح مذکور ثبت نام کرده اند.
محمد اسالمی با بیان این که از 400 هزار واحد طرح 
اقدام ملی تاکنون 140 هزار واحد کلنگ زنی شــده 
است، افزود: تهرانسر نخستین منطقه در تهران است 
که این طرح در آن آغاز شده است.  قیمت تمام شده در 
شهرهایی غیر از تهران 2.5 تا 3 میلیون تومان در نظر 

گرفته شده است.
وزیر راه و شهرســازی هــدف از این طــرح را ایجاد 
تحرک در بازار مسکن اعالم و تصریح کرد:  در صددیم 
مشاغل مختلف از جمله فرهنگیان، نیروهای مسلح و 

بازنشستگان را در این طرح، صاحبخانه کنیم.
اسالمی بیان کرد: نکته مهم این است که این طرح جزو 
طرح هایی است که ما به عنوان یک سیاست پایدار در 
جهت ایجاد جریان پایدار تولید مســکن  آن را دنبال 
می کنیم.  قصد داریم با ایجاد سالیانه 400 هزار واحد 

مسکن شهری در شهر ها کمکی به بازار مسکن کنیم.
به گفته وی، نکته مهم این است که در این دو ساالنه 
تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر را در دستور کار 

داریم.  آنچه که در طرح ملی مسکن با ثبت نام آغاز کرده 
ایم، شناسایی متقاضیان واجدشرایط است. به نحوی که 
بتوانیم نیازمند واقعی را شناسایی و آمارهای واقعی از 
متقاضیان به دست بیاوریم. وزیر راه و شهرسازی در ادامه 
افزود:موضوع مهمی که در این فاز است، فاز شناسایی و 
تفکیک فهرست متقاضیان است که بر اساس آن بتوانیم 
برنامه ریزی اجرایی را شتاب دهیم. با الگوهای مختلف 
اراضی مورد نیاز را فراهم کردیم که متناسب با اقتضایات 

هر شهر آن را واگذار کنیم.
اســالمی تصریح کرد: اقتضاء بعضی شهرها این است 
که مسکن را به صورت 99ساله به مردم واگذار کنیم  
که بتواند فردی و گروهی نســبت به ساخت مسکن  
احداث کنند یا نه آنها را به یک سازنده متصل کنیم که 
زمین در اختیار دارد و وظیفه دارد این واحدها را بسازد 
و مطابق ضوابطی که در قرار داد پیش بینی کرده ایم به  

متقاضیان واجد شرایط  تحویل دهد.

 وزیر راه درباره طرح تأمین مالی در حوزه مسکن گفت: 
تامین مالی آنها در ســه بخش است. بخش اصلی که 
دارای  یارانه اســت ، بافت فرسوده است.دراین بخش 
50درصد تسهیالت و هزینه های مالی را دولت تقبل 
کرده است و پرداخت می کند.  در حال حاضر برای بافت 
های فرسوده شهرهای گوناگون 20هزار نفر ثبت نام 
کرده اند،بافت فرسوده قانون مستقل  دارد، بر اساس 

همین قانون این ها را پشتیبابی خواهیم کرد.
اســالمی گفت:بنابر ایــن بخش اول بافت فرســوده 
اســت. مردمی که در بافت فرسوده هســتند و دارای 
زمین هســتند می توانند از این اســتفاده کنند.  نوع 
دوم وام مســکن رایج اســت که در قانــون داریم که 
رئیس جمهــور و رئیس مجلس هم تأکیــد کرده اند 
که سهم 20درصد از تسهیالت بانک ها را برای مسکن 
 اختصاص داده اند که توسط ریاست بانک مرکزی هم به 
بانک های کشور ابالغ شده است که همه بانک ها موظف 

هستند که تســهیالت در اختیار قرار دهند.  نوع سوم 
صندوق پس انداز یکم است. متقاضیان که صندوق پس 
انداز یکم هستند می توانند با استفاده از شرایط مشخص 

از مسکن های طرح ملی مسکن استفاده کنند.
وی اضافه کرد: بنابراین ســه نوع تسهیالت مالی در 
دستور کار ما قرار گرفته است. این 400 هزار واحد در 
سراسر استان ها است. هدف برنامه تمام شهرها است. 
پروژه ای را با حضور رئیس جمهور در راستای این طرح 
کلنگ زنی کردیم که در تهران  و حدود 110 هزار واحد 
اســت. یکی از بزرگترین پروژه های تهــران بود. تنها 
شهرهایی حذف می شــود که متقاضی نداشته باشد. 
خانه اولی، متاهل بودن و داشــتن سابقه سکونت در 
شهر مورد تقاضا از شــرایط الزم ثبت نام در طرح ملی 

مسکن است.
 وزیر راه بیان کرد: بر اساس مفروضات آماری شهرها 
را انتخاب کرده ایم. این طرح پیش از این نام نویسی به 
شکل پایلوت در استان کرمان انجام شده بود.در کرمان 
این کار توسط بخش شــهری بنیاد مسکن انجام شد 
یکی دوتا شهر به دلیل اینکه واجد شرایط بودند و کسی 

متقاضی نداشت از دستور کار خارج شدند.

وزیر راه و شهرسازی:

طرح ملی مسکن تهران از تهرانسر آغاز شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدیدیکشنبه۱۹ آبان۹۸ به ۳میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکشنبه ۱۹ آبان ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسید. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۳ 

میلیون و ۹۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۹۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۴۰هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۵۹ 
دالر و ۴۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۰۵ هزار و ۸۰۰ تومان است.

ادامه سرمقاله

بانک

مریم بابایی
News kasbokar@gmail.com
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عوارض ۲۵ درصدی سنگ آهن مانع صادرات هدفمند

هزینه تحت عنوان رجیستری تلفن همراه نداریم

ارزانی ۲۰ درصدی موبایل تا شب عید

صنایع سیگار، مکمل های 
گازهــای  و  دارویــی 
صنعتی و طبــی به ترتیب 
از  را  ســهم  بیشــترین 
سرمایه گذاری های خارجی 
در نیمه نخست ســال جاری داشته اند. به طور کلی، 
سرمایه خارجی در ایران در این مدت، ۶۱۸ میلیون 
و ۷۰۰ هزار دالر بوده که ســرمایه گذاری به جهت 
تولید ســیگار ۳۱۶ میلیون و ۶۴۳ هــزار دالر از آن 
مبلغ را به خود اختصاص داده اســت. صنعت سیگار 
در ایران به دالیل زیادی مورد توجه شــرکت های 
 بین المللی خارجی بوده و ســالهای ســال اســت 
ســرمایه های کالنی از خارج از کشور به این صنعت 
تزریق می شــود. نکته جالب توجه این اســت که 
هیچ کدام از شــرکت هایی که در این زمینه صنعت 
ســیگار ایران را حمایت می کنند در این ســالها به 
هیچ عنوان در لیســت تحریم ها قــرار نگرفته اند و 
این واقعیت را نشــان می دهد که سود شرکت های 
خارجی حتی شرکت های آمریکایی از فروش سیگار 
و ســرمایه گذاری در صنعت ســیگار ایران تامین 
می شــود. ســیگار نه یک محصول کشاورزی است 
و نه یک کاالی اساســی، اما کنگره آمریکا به اصرار 
شرکت های دخانیاتی را از فهرست تحریم ها خارج 

کرده اســت. بنباراین به رغم تحریم های ظالمانه و 
شدید آمریکا که حتی شامل دارو، درمان و حتی مواد 
غذایی هم شده، ســیگارهای آمریکایی، انگلیسی، 
ژاپنی و هر شــرکت تولید کننده سیگاری از تحریم 
معاف اســت. کنت، مونتانا، پال مال، وینســتون و 
مگنا از جمله مارک های ســیگاری هســتند که در 
ایران آزادانه توزیع می شــوند. این در حالی است که 
پس از اعمال تحریم ها از نیمه اردیبهشــت تا اوایل 
مرداد ۹۷، ۵۳ شرکت خارجی از ترس مجازات های 
تحریمی آمریکا قراردادهای خــود را با صنایع ایران 
لغو کردند. بررسی ها نشــان می دهد ساالنه بین ۶۵ 

تا ۷۰ میلیارد نخ ســیگار در کشور مصرف می شود. 
براساس اظهارات دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات، ۷۰ درصد فروش سیگار در ایران به جیب 
خارجی ها می رود که در ایــران کارخانه های تولید 
سیگار احداث کرده اند. همچنین گفته می شود ۷۰ 
درصد مواد اولیه تولید سیگار وارداتی است. برآوردها 
نشان می دهد ایرانی ها ساالنه یک میلیارد دالر هزینه 
سیگار می کنند. همچنین بر اساس اظهارات دبیرکل 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، مصرف سیگار 
و قلیان، ۵۲ نوع بیماری و ۲۲ نوع سرطان به دنبال 
دارد که ایران ساالنه ســه هزار میلیارد تومان خرج 

داروهای ضدســرطان می کند. همچنین بر اساس 
آمارهای رسمی ساالنه ۶۰ هزار ایرانی بر اثر سیگار 

جان خود را از دست می دهند. 
بدین ترتیب می توان نتیجــه گرفت تالش هایی که 
برای کاهش مصرف ســیگار در کشور در حال انجام 
است راه به جایی نخواهد برد چراکه مسووالن داخلی 
نیز گویی با جــذب این مقدار ســرمایه خارجی پدر 
صنعت سیگار کشور مخالفتی ندارند و از آنجایی که 
سود شرکت های خارجی در فروش و تولید سیگار در 
ایران اســت هیچ موقع حاضر به ترک بازار پر سودی 

همچون ایران نخواهند داشت.

درآمدی برابر صادرات نفت ایران
براساس آمارهای وب سایت statista درآمد هشت 
شــرکت بین المللی فروش ســیگار در سال ۲۰۱۸ 
حدود ۱۳۴ میلیــارد دالر بوده که شــرکت فیلیپ 
موریس با ۲۹.۶ میلیارد دالر در رتبه اول، شــرکت 
بریتیش امریکن با ۲۶.۱ میلیارد دالر در رتبه دوم و 
امپریال توباکو با ۲۰.۱ میلیارد دالر در رتبه سوم قرار 
دارند. همچنین شرکت آلتریا با فروش ۱۹.۶ میلیارد 
دالر و شرکت jt ژاپن با فروش ۱۹.۴ میلیارد دالر در 
رتبه های چهارم و پنجم قرار دارند. نکته قابل تامل این 
که دو شــرکت بریتیش امریکن و شرکت jt ژاپن که 
در ایران حضور دارند، در سال ۲۰۱۸ در مجموع ۴۹ 
میلیارد دالر یعنی نزدیک به کل صادرات نفت ایران 

در سال ۹۶ فروش داشته اند.

در 5 ماه امسال صنایع سیگار بیشترین سهم را از سرمایه گذاری های خارجی داشتند

سیگار در صدر جذب سرمایه خارجی

افزایش ساخت کارخانه های دخانیات
اصغر سلیمی، نماینده مجلس

ساالنه هزاران میلیارد تومان سیگار در ایران مصرف می شود که سیگارهای خارجی بیشترین سهم را در این مقدار مصرف دارند. سودی که بازار ایران برای سرمایه گذاران و شرکت های خارجی تولید سیگار جهان دارد تالش آنها را برای حضور 
در ایران و تاسیس کارخانجات تولید سیگار و هم چنین سرمایه گذاری در این صنعت تشویق می کند. این صنعت نیازمند نظارت و بازرسی است و اگر ساخت کارخانه های سیگار و ورود سرمایه های خارجی به این صنعت ساماندهی نشود 
روزبه روز به تعداد کاخانجات تولید سیگار افزوده خواهد شد و این همان ضربه بزرگ اقتصادی به کشور است. در میان این همه صنایع که در ایران وجود دارد صنعت دخانیات و تولید سیگار نظر خارجی ها را جلب کرده که تعجبی هم ندارد. 
سود هنگفت حاصل از تولید، فروش و واردات قانونی و غیرقانونی اجازه خروج از ایران یا صرف نظر از سرمایه گذاری در این صنعت را از خارجی ها گرفته است.  سود صنعت سیگار ایران برای خارجی ها آنقدر باالست که چشم پوشی از این بازار 
را برای آنها تقریبا غیرممکن ساخته و این صنعت حتی از گزند تحریم ها نیز دور مانده است. همواره در رابطه با ضرر و زیان های این صنعت برای سالمت افراد و سالمت اقتصاد صحبت می شود اما ورود این سرمایه گذارها خالف این اظهارات را 
ثابت کرده است. متاسفانه کمتر از هزار میلیارد تومان از این ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومانی که سیگار در کشور مصرف می شود تولید داخل است یعنی بیش از ۹۰ درصد سیگار مصرفی ایران وارداتی یا خارجی است و منظور از خارجی این است 

که برخی از برندهای جهانی سیگار در کشور ما سرمایه گذاری و شرکت تاسیس کرده و تولید سیگار می کنند. که این حرکت شرکت های تولیدکننده سیگار در ایران ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

به منظور رصد و شناسایی تخلفات در کسب و کارهای 
اینترنتی سه سناریوی تخلف دیگر برای سامانه پایشگر 
هوشمند تا پایان سال طراحی و اجرایی می شود که 
مهمترین آنها پایش فیشینگ و دزدی مشخصات 
حســابهای کاربری خریداران ایتنترنتی است که 
پایشگر بصورت مستمر درگاه های پرداخت فعال را بر 
روی سایتهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی 
رصد می کند تا مورد فیشــینگ قرار نگرفته باشند. 
مدیر سامانه پایشگر هوشمند در مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی، با بیان این مطلــب افزود: از آنجایی که 
ساالنه آمار کسب و کارهای اینترنتی رو به رشد است 
و نظارت بر آنها به صورت دستی توسط کارشناسان 
نظارت عماًل جوابگو نیست، کمیته نظارت بر کسب 
و کارهــای اینترنتی مصوب کرد که مرکز توســعه 
تجارت الکترونیکی پایشگر هوشــمند را طراحی و 

پیاده سازی کند.
وی ادامه داد: در شــهریور ماه جاری سه سناریوی 
تخلف طراحی شده توسط پایشگر هوشمند مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی اجرایی به منظور کمک 
به شناسایی کسب و کارهای اینترنتی مشکوک به 
تخلف اجرایی شد و کســب و کارهای مشکوک به 
تخلف به مراجع ذیصالح ارجاع شدند. سارا جامی 
خاطرنشان کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
براســاس این مصوبه برای تسریع بخشیدن به امر 
نظارت و افزایــش رصد و دقت کســب و کارهای 
اینترنتی با استفاده از همکاری بخش خصوصی و 
توانمندی های علمی دانشگاه ها سیستمی راه اندازی 
کرده که در این سیســتم با طراحی یک معماری 
جامع، خزشگرهایی بصورت گره های موازی رصد 
کسب و کارهای اینترنتی را با سرعت و دقت بسیار 
زیاد انجام خواهند داد. وی اظهار کرد: این سیستم 
مجهز به تکنولوژی روز در خصــوص متن کاوی و 
کاهش درصد خطای پایش بوده که می تواند دقت 
کار را باال ببرد. جامی با اشاره به اینکه سه روش شامل 
نظارت مردمی، نظارت دســتگاه های نظارتی و در 
نهایت نظارت هوشمند برای کنترل و پایش فعالیت 
کسب و کارهای اینترنتی استفاده می شود، افزود: 
این ســه روش نظارتی هر کدام به صورت مستقل 

عمل می کنند.

مدیر سامانه پایشگر هوشمند در مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی خاطرنشان کرد: سامانه نظارت هوشمند 
نیز که متولی آن مرکز توســعه تجارت الکترونیکی 
است مسئول نظارت بر کسب و کارهای الکترونیکی 
براساس قانون تجارت الکترونیکی و دیگر مصوبات 
و مقررات است.جامی افزود: طبق برنامه ریزی های 
انجام شده قرار است در پایش بعدی ۱۴ هزار کسب 
و کار دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد و عالوه بر این 
اقدامات دیگری نیز همچون ارســال نامه به بانک 
مرکزی و پلیس فتا برای مسدود کردن درگاه های 
پرداخت جعلی انجام شده است.مدیر سامانه پایشگر 
هوشمند بیان کرد: از اردیبهشت سال جاری طراحی 
و راه اندازی این سامانه آغاز شده است و در شهریورماه 
ســال جاری بصورت پایلوت ۳۵۰۰ کسب و کار بر 
اساس سه ســناریوی تخلف، ارائه کاالها و خدمات 
ممنوعه، جعل لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه  
پرداخت فعال برای کسب و کارهایی که نماد اعتماد 

آنها تعلیق شده است، مورد پایش قرار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه از بین سه هزار و ۵۰۰ کسب و کار 
اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیکی داشتند، حدود 
۷۰ کسب وکار در ارائه کاالها و خدمات تخلف داشتند، 
گفت: اگرچه تاکنون ۵۵ هزار کسب و کار اینترنتی 
نماد اعتماد الکترونیکی دارند اما در پایش نخست تنها 
۳ هزار و ۵۰۰ نماد مورد بررسی قرار گرفت زیرا این 
کسب و کارها فروش بیشتری نسبت به بقیه داشته 
اند. جامی در ادامه یادآور شد: یکی دیگر از دالیلی که 
نتوانستیم تمام ۵۵ هزار کسب و کار را توسط سامانه 
پایشگر هوشــمند رصد کنیم، عدم بلوغ تجهیزات 
پردازشی و سخت افزاری این سامانه بود. وی با اشاره به 
اینکه تا پایان سال نیز سه فاز دیگر این سامانه اجرایی 
می شود، اظهار کرد: عالوه بر سه سناریوی نخست که 
توسط این سامانه اجرایی شده است، سه سناریوی 
تخلف دیگر نیز شامل شناسایی درگاه های پرداخت 
جعلی یا فیشینگ با هدف دســتیابی به اطالعات 
شخصی کاربران، شناسایی کسب و کارهای متخلف 
که عدم تطابق موضوع مجوز دریافت شده با ارائه کاال 
وخدمات برای آنها مطرح است و همچنین ارزیابی 
سیستمی شــاخص های تجارت الکترونیکی برای 

کسب و کارها تا پایان سال اجرایی می شود.

عضو هیات مدیره انجمــن واردکنندگان تلفن همراه 
می گوید: طی روزهای اخیر سایت های خبری موضوعی 
تحت عنوان هزینه رجیستری را به اشتباه در رسانه های 
خود درج می کننــد در حالی که مــا هزینه ای تحت 
عنوان رجیســتری نداریم. عضو هیات مدیره انجمن 
واردکنندگان تلفن همراه در پاسخ به این پرسش که آیا 
هزینه رجیستری تلفن همراه افزایش یافته است؟ گفت: 
ما هزینه ای به نام رجیستری نداریم. رجیستری تلفن 
همراه عمال هیچ هزینه ای برای مصرف کننده ندارد. 
هزینه قانونی گمرک پنج درصد برای واردکننده و ۹ 
درصد هم هزینه مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته 
شده است. اما در ارتباط با واردات تلفن همراه مسافری 
یک بحث معافیت ۸۰ دالری داشــتیم و عالوه بر آن 
مسافرانی که در خارج از کشور بودند می توانستند برای 
خرید گوشی از ارز نیمایی استفاده کنند؛ این در حالی 

اســت که امروز این اقدامات برای واردات گوشی های 
مسافری حذف شده است. مهدی عبقری در ادامه افزود: 
متاسفانه طی روزهای اخیر سایت های خبری موضوعی 
تحت عنوان هزینه رجیستری را به اشتباه در رسانه های 
خود درج می کنند در حالی که ما هزینه ای تحت عنوان 
رجیستری نداریم. در حال حاضر قیمت موبایل نه تنها 
افزایش نیافته بلکه به دلیل کاهش قیمت دالر با کاهش 
نوســان قیمت تلفن همراه در بازار مواجه بودیم. او در 
پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا قیمت موبایل 
در شب عید گران می شود؟ اظهار کرد: چنانچه قیمت 
دالر همین رویه را طی کند، افزایش قیمتی در جنس 
قانونی و مسافری وجود نخواهد داشت. در حال حاضر 
قیمت موبایل براساس نرخ ارز آزاد محاسبه می شود و 
چنانچه وضعیت فعلی ادامه دار باشد قیمت موبایل بین 

۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

رئیس انجمن سنگ آهن گفت: با عوارض ۲۵ درصدی، 
محصوالت برخی از معادن که بــازار داخلی ندارند 
را از بازار صادراتی خــارج می کنیم. مهرداد اکبریان 
رئیس انجمن سنگ آهن با اشاره به بحث عوارض ۲۵ 
درصدی برای صادرات سنگ آهن، گفت: عوارض برای 
سنگ آهن، کنسانتره آهن و گندله یکسان است  ولی 
حوزه عمل و زنجیره ارزشی آنها با یکدیگر تفاوت دارد. 
او بیان کرد: برای مثال در حوزه سنگ آهن، سنگ های 
آهنی داریم که برای فوالد ســازی مناسب نیست یا 
هماتیت یا ســنگ های آهن  عیار پایین هستند که 
کارخانجات کنسانتره سازی یا فوالدسازی از این ها 
استفاده نمی کنند. رئیس انجمن سنگ آهن ادامه داد: 
زمانی که راجع به سنگ آهن صحبت می کنیم باید 
نوعی تفکیک اعمال کنیم.  زمانی که هدف گذاریمان 
در زنجیره، فوالد است می توانیم سنگ های آهنی که 
در زمینه فوالد به دردمان نمی خورد را محدود کنیم، 
پس در بحث سنگ آهن نباید با اعمال ۲۵ درصدی 

منجر به اجحاف حق سایر تولیدات شویم.
اکبریان گفت: عوارض  ۲۵ درصدی، دست محصوالت 
برخی از معادن که  فاقد بازار داخلی هستند را از بازار 
صادراتی کوتاه کرده و به حتم موجب تعطیلی، رکود، 
خسارت و ضرر برای این دسته از مشاغل می شویم. او 
افزود: برای آن بخشــی از سنگ آهن که داخل کشور 
تولید می شود و برای کنسانتره سازی و زنجیره فوالد هم 
مناسب است، نگران بحث عوارض نیستیم، ولی اینکه 
این عوارض چند درصد و در چه زمانی و به چه صورتی 
اخذ شــود جای بحث دارد. رئیس انجمن سنگ آهن 
تشریح کرد: قبل از اول مهر، از سنگ آهن دانه بندی 
به صورت پلکانی عوارض دریافت می شد که پارسال ۵ 
درصد و امسال ۸ درصد بوده است و مقرر شد تا برای 
سال آینده ۱۰ درصد شود،  ما هم تابع این امر بودیم چرا 

که یک حرکت مثبت و موجب رونق کنسانتره سازی در 
کشور شد. اکبریان بیان کرد: حاضریم در همین روش 
پلکانی هم در سال آینده عوارض  ۱۰ درصد پرداخت 
شود، اما به یکباره این رقم را تغییر دادند و عوارض  ۲۵ 
درصد شد. عوارض در برخی از واحد های کوچک نسبت 
به برخی از واحد های بزرگ کمتــر تأثیرگذار بود، اما 
کار برای واحد های کوچک که دسترسی به بازار های 
داخلی کمتری دارند، سخت شد چرا که دیگر به راحتی 

نتوانستند کار را ادامه دهند.
او ادامــه داد: هم اکنون برای بحث کنســانتره های 
کشوری و تامین و جبران کمبود آن مشکالتی ایجاد 
شده است. اکنون ظرفیت ۵۴ تا ۵۵ میلیون تن تولید 
کنسانتره در کشور را داریم که کل مصرف کنسانتره 
کشور نهایت به ۴۰ یا ۴۱ میلیون تن خواهد رسید. 
رئیس انجمن سنگ آهن گفت: برای مازاد این میزان 
باید اجازه صادرات داشــته باشــیم تا  سرمایه های 
خارج از این حوزه را بدســت آوریم و در امر توســعه 
واحد های کنسانتره سازی مجدد آنها را فعال کنیم. 
اگر به عدد هایی چــون  ۳۴، ۴۴ و ۵۵ میلیون تن در 
سال های آینده اعتقاد داریم. از هم اکنون باید مباحث 
سرمایه گذاری و توسعه واحد های کنسانتره سازی 
را مطرح کنیم و در غیر این صــورت کاری از پیش 
نخواهیم برد. اکبریان بیان کرد: پیشنهاد شده است 
که برای کنسانتره مازاد، عوارض را صفر کنند یعنی 
اصاًل عوارض تخصیص داده نشود. ۲۵ درصد عوارض 
یک عدد بسیار غیرمنطقی است که تأثیرات منفی 
آن را در فرار سرمایه از این حوزه کاماًل خواهیم دید. 
او در ارتباط با گندله سازی، افزود: بین تولید گندله و 
تولید کنسانتره فاصله وجود دارد. باید بتوانیم به همین 
میزانی که کسانتره تولید می کنیم، گندله تولید کنیم، 

یعنی اعداد آن تولیدی آن باید شبیه به یکدیگر شود.

پرداخــت یکپارچــه در 
اســتارت آپ های حمل و 
نقل آنالین مسافر چندی 
اســت که مطرح شدهاما 
هنوز راه حل مناسبی برای 
آن پیدا نشده است. به رغم توسعه استارت آپ های 
جابجایی هوشمند مسافر در کشــور مسووالن و 
دست اندرکاران این سیســتم هنوز راه مناسبی 

برای برطــرف کردن ایرادات پرداخت هوشــمند 
کرایه های تاکســی ها ندارند و هــر از چند گاهی 
با مطرح شدن آن ســعی در مهم جلوه دادن این 
موضوع دارند. کیوآرکد و پرداخــت از طریق آن، 
یک شــیوه پرداخت به روز و به صرفه اســت اما بر 
اســاس آماری که مردادماه ارایه شده، پرداخت از 
این طریق در تاکسی ها و در دو سال اخیر تنها یک 
تا یک ونیم درصد بوده و این یعنی صنعت، شکست 
خورده اســت. مشاور ســازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شــهرداری تهران، گفــت: »در حال 
حاضر صنعت ناقصی وجــود دارد و مردم به آنچه 

می خواستند نرسیدند درحالی که صنعت پرداخت 
در حوزه کیوآرکد بهتر از اینها می توانست جواب 
بدهد. راه به خطا رفته یا بازی دست کسانی بوده 
که سایزشان این نبوده است. کالن شهر تهران با ۸۰ 

هزار تاکسی سرمایه بیشتری می طلبید.
حســام مقصولو افزود: شــهر، منتظر اســتراتژی 
جدیدتــری اســت کــه بتوانــد این موضــوع را 
سروسامان بدهد. یک مســیر این است که بازی را 
باز و کیوآرکدها را نصب کنیم تا بازیگران متفاوت 
بیایند. احتماالً آن زمــان بازیگران بزرگ می آیند 
و شاید آنجا ماهیت دوســتان به خطر بیفتد. اگر 

 API شهرداری بخواهد پلتفرم را یکپارچه کند و
را باز کند، کســی می تواند ایــن کار را انجام دهد 
که خودش مساله کاربر را داشــته باشد و رقابت را 
از حالت منصفانه خارج نکند. مــا در این وضعیت 
هســتیم، با کمک تاکســی رانی این کار را انجام 
می دهیم اما جلوی کسانی که هستند را نمی گیریم 
و دستور می دهیم کیوآرها نصب و API ها باز شود. 
اپلیکیشــن های بزرگ مانند آپ، تــاپ و … هم 
می آیند و اتفاقاً ما منتظر چنین چیزی هســتیم. 
به این ترتیب انحصاری هم وجود ندارد و سایرین 

هم می آیند.«

كالن شهر تهران با 80 هزار تاكسی سرمایه بیشتری برای اجرای »كیوآركد«  می طلبید

ناکامی  طرح  پرداخت یکپارچه  هوشمند کرایه های تاکسی

تصور اشتباه شکل گیری زیرساخت پس از ورود تکنولوژی 
علیرضا اویسی، کارشناس استارت آپ

کیوآرکد و پرداخت از طریق آن یک شــیوه پرداخت به روز و به صرفه است که در تمام کشورهای پیشرو در به کارگیری  استارت آپ ها رایج و مورد استفاده اســت. در ایران ورود استارت آپ ها در حالی انجام شد که 
زیرساختی برای آنها وجود نداشت و تصور شکل گیری زیرساخت پس از ورود تکنولوژی باوری بسیار اشتباه است که ضربات زیادی امروز به اقتصاد ایران از این بابت وارد شده است. زیرساخت عامل اصلی موفقیت 

تکنولوژی نوظهور است اما متاسفانه در کشور ما با ورود تکنولوژی تازه تفکر و اقدامات راه اندازی زیرساخت آغاز می شود.
پرداخت از طریق کیوآرکد هم برای راننده راحت تر است هم برای مسافر و مشکالت جانبی را به حداقل ممکن می رساند. هنگامی که سیستم یکپارچه در پرداخت های خرد و نه تنها برای تاکسی های اینترنتی فراهم 
باشد مشکالت به حداقل ممکن می رسد. به عنوان مثال در سیستم پرداخت هوشمند تاکسی های اینترنتی در حال حاضر این اشکال وجود دارد که راننده درخواست پول نقد می کند و مسافر در برخی مواقع به دلیل 
مشکالت زیرساختی قادر به اتصال به درگاه های بانکی نیست. اما کیوآر کد این مشکالت را رفع و یا به حداقل ممکن می رساند. موضوع پرداخت الکترونیک یکپارچه در تاکسی های شهر تهران موضوع جدیدی نیست 

و شاید حدود ۱۰ سال است در تکالیف سازمان تاکسی رانی قرار گرفته اما هنوز پرونده این موضوع باز است و هر از چند گاهی برای خالی نبودن عریضه در رابطه با آن صحبت و اعمال نظر می شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گام  جدید برای جلوگیری از دزدی از حساب خریداران اینترنتی

بانک مرکزی و پلیس فتا درگاه های پرداخت جعلی را مسدود  می کنند
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رئیس انجمــن بین المللی روابط 
عمومی )IPRA( در جریان بازدید 
از خطــوط تولید فــوالد مبارکه 
در مصاحبه با خبرنــگار ما گفت: 
باعث افتخار اســت که در سفر 
به ایران از نزدیــک بزرگ ترین 
کارخانۀ فوالدســازی خاورمیانه 
 و شــمال آفریقــا را می بینــم.
 اسوتالنا اســتاوروا گفت: پیش 
از هرچیــز باید بگویم بســیار 
شگفت انگیز است که این شرکت 
هماننــد یک شــهروند خوب به 
وظایف خــود در قبــال جامعه 
در حوزه های ایمنی، بهداشــت، 
محیط زیست و ســایر موارد عمل 

می کند.
 پاسخگویی این شرکت به جامعه 
از نقاط قــوت و برجســتۀ این 
شرکت است. وی نظم و انضباط و 
یکپارچگی حاکم در فوالد مبارکه و 
عملکرد خوب کارکنان را یکی دیگر 
از نقاط قوت این شرکت دانست و 
تصریح کرد: ویژگی برجســته ای 
که در فوالد مبارکه دیده می شود 
این است که کل فرایند این شرکت 
از رونــد تولید تا حتی کاشــت 
 درختان در آن حساب شده است.
 رئیس انجمــن بین المللی روابط 
عمومی با بیــان این که عملکرد 
فــوالد مبارکــه در عرصه های 
مختلف نشــان می دهــد این 
شرکت همگام با فناوری و دانش 
روز دنیا در حال حرکت اســت، 
گفت: استارت آپ ها بخش مهمی 
از اقتصــاد جهانی را تشــکیل 
می دهند و روابــط عمومی ها نیز 
 می توانند از ظرفیت آن ها استفاده

 کنند.
 اگرچه اســتارت آپ ها در آغاز 
کار کوچک اند و بــرای راه اندازی 
نیاز به حمایت دارند، اما در ادامه 
می توانند در بســیاری از بخش ها 
ســازمان ها را یاری کنند. وی در 
همین خصوص و با تأکید بر این که 
در کشور ایران نیز استارت آپ ها 
از ظرفیت زیــادی برخوردارند، 
تصریح کرد: آن هــا می توانند به 
روابط عمومی ها کمــک کنند تا 
داستان سازمان را به شکل بسیار 

بهتر و اثربخش تــری برای جامعه 
روایت کنند. در اروپا نیز ما مشاهده 
می کنیم که بیــش از 50 درصد 
اســتارت آپ ها در ابتدا با مشکل 
مواجه می شــوند، امــا چنانچه 
به درستی حمایت و به کار گرفته 
شــوند، می توانند در فرایندها و 
 خلق ارزش ها آثار شگفت انگیزی

 بگذارند.

فوالد مبارکه به درستی در مسیر 
رونق تولید و بهبود اقتصاد کشور 

در حال حرکت است
به عنوان یــک ایرانــی برخود 
می بالــم که در شــرایط تحریم، 
کشــورمان در حــوزۀ صنعت 
فــوالد از چنیــن اقتــداری 
برخوردارش اســت و علی رغم 
این که دشــمن، تولید و صنعت 
را نشانه گرفته اســت، به خوبی 
 به کار خــود را ادامــه می دهد.
 این مطلــب را رئیــس کانون 
کارشناسان رســمی دادگستری 
اســتان اصفهان که بــه همراه 
جمعی از اعضــای هیئت مدیره 
و کارشناســان این کانــون از 
فــوالد مبارکه بازدیــد می کرد، 

 در مصاحبه با خبرنــگار ما گفت.
طاهریــون  فرهــــــاد 
اصفهــــــانی با تأکید بر این که 
ظرفیت ایجادشده و توسعه های 
پیش بینی شده برای فوالد مبارکه 
به واقع برای صنعت کشــور مفید 
است، تصریح کرد: در بازدید امروز، 
به همراه سایر همکاران خود این 
فرصت را پیدا کردیم تا از نزدیک با 
بخشی از توانمندی های کشور آشنا 
شویم. ازاین رو کانون کارشناسان 
دادگســتری آمادگی دارند که از 
این صنعت که به نوعی صنعت ملی 
محسوب می شــود حمایت کنند. 
وی اظهار داشــت: در سال جاری 
که از سوی مقام معظم رهبری سال 
»رونق تولید« نام گذاری شد، باعث 
مسرت اســت که می بینیم فوالد 
مبارکه به درستی در مسیر رونق 
تولید و بهبود اقتصاد کشور در حال 

حرکت است.
 

پیشــرفت موفقیت آمیز پروژۀ 
تعویض درایوهای خط نورد گرم

تعویــض درایوهــای  پــروژۀ 
خط نــورد گــرم کـــــــه با 
توقفات،  کاهــــــش  هــدف 

تسهیــــل در نگهـــــداری 
و تعمیــرات و افزایــش کمــی 
و کیفــی تولیــد و ســودآوری 
تعریف شــده اســت با پیشرفت 
 قابل مالحظه ای در حال اجراست.
 سرپرست تعمیرات نورد مقدماتی 
خط نورد گرم فــوالد مبارکه ضمن 
اعالم این خبر گفــت: درایوهای 
آنالوگ خط نورد گرم که از ابتدای 
راه اندازی مشــغول به کار بوده اند، 
نیاز مبرمــی به تعمیــر، تعویض 
و به روزرســانی قطعات داشتند تا 
ضمن تسهیل در روند عیب یابی و 
تعمیرات، از بروز توقفات ناخواستۀ 
خط تولید پیشگیری کنیم. مهدی 
طالب با بیان این کــه این عملیات 
تعمیراتی بزرگ نیاز به برنامه ریزی 
دقیق داشت تصریح کرد: سرانجام 
با توجه به اهمیــت این موضوع، از 
سال گذشــته ضمن برنامه ریزی و 
طراحی دقیق عملیات، با شــرکت 
طرف قرارداد وارد مذاکره شدیم و 
کار به صورت عملیاتی شروع شد. 
وی مدت زمان اجــرای این فرایند 
بسیار حســاس را دو سال اعالم و 
اظهار کــرد: اولیــن مجموعه در 
شــهریورماه در کالف پیچ )کویلر( 
 شمارۀ ســه نصب و راه اندازی شد.
 سرپرست تعمیرات نورد مقدماتی 
در ادامه افــزود: در ادامه، اجرای 
این پروژه به گونــه ای برنامه ریزی 
شده است که درایو قفسۀ دوم نورد 
نهایی که دومین مرحلۀ کار است، در 
تعمیرات برنامه ریزی شدۀ ساالنه، 
آبان ماه سال جاری نصب و راه اندازی 
شــود. وی گفت: با توجه به مزایای 
فنی و به روز بودن درایوهای فعلی، 
این پروژه منجر به کاهش توقفات 
و تســهیل در نگهداری و تعمیرات 
و درنهایت باعــث افزایش تولید و 
 سودآوری برای شرکت خواهد شد.
مهدی طالب در خاتمــه با تأکید 
بر این که این پــروژه در این حجم 
و ابعاد برای اولین بار در کشــور در 
حال اجراست، از زحمات مدیریت 
و کارکنان نورد گرم، شــرکت های 
ایراســکو و ایریســا و ســایر 
 شرکت ها و واحدهای یاری دهنده 

قدردانی کرد.

بدین وسیله آقای اسمعیل خباز مبشر فرزند اکبر شناسنامه شماره 1511 صادره از تهران ساکن چالوس بلوار امام رضا خ شفیعیان 
ابالغ می شود که آقای یوسف جهت وصول مبلغ 159/000/000ریال به استناد چک شماره178881 علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کالسه9800284 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/07/29مامور، محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی چالوس
 ابراهیم حسین زاده استخر بی جار

م الف: 98/180/10435
تاریخ چاپ: 98/8/20

پاسخگویی فوالد مبارکه به جامعه از نقاط قوت و برجسته  این شرکت است
يل
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كساني كه در زندگي خود به موفقيت هاي بزرگ مي رســند، كساني هستند كه به كمتر از 
آنچه مي خواهند قانع نمي شوند.
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عدم آشــنایی اســتارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان و نوپا با تکنیک هــای بازاریابی و 
بازارسازی، موجب می شود بسیاری از ایده های 
کارآفرینی پیش از شکوفایی به سمت نابودی 
حرکت کننــد. بــه گــزارش روابط عمومی 
مجمع تشــکل های دانش بنیان ایران، علی 
مسعودی، عضو هیات مدیره مجمع تشکل های 
دانش بنیان ایران، با بیان اینکه استارت آپ ها 
تجربه بازاریابــی و بازارســازی ندارند و این 
پاشنه آشیل آنها به شمار می رود، گفت: نکته 
اینجاست که معاونت علمی و فناوری نیز چنین 
وظیفه و البته توانی ندارد. این وظیفه و رسالت 
تشکل هاست. وقتی شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ ها وارد تشــکل ها می شوند، تازه 
با فرصت ها و پیشــنهاداتی بــرای فعالیت در 
حوزه های مشابه روبه رو می شــوند که برای 
مثال درآمدزاتر یا کم هزینه تر است. دولت که 

این اطالعات را ندارد. وی بر اهمیت سنجش 
نیاز بازار تاکید و به طرح وزارت صنعت، معدن 
و تجارت درباره راه اندازی سامانه نیاز اشاره کرد 
و گفت: قرار بود این سامانه بستری باشد تا تمام 
کارفرماهای دولتی نیازهای خودشان را مطرح 
کنند و شرکت های داخلی با بررسی آن اقدام 
به سرمایه گذاری کنند و در طی زمان نیازهای 
کشور رفع شود. این عضو هیات مدیره مجمع 
افزود: خوشبختانه صندوق نوآوری و شکوفایی 
نشست ها و نمایشگاه هایی برگزار می کند که 
شرکت ها توانمندی های خودشــان را نشان 
می دهند تا کارفرمای دولتی مطلع شود و طبق 
نیازهایش اقدام به عقد قرارداد کنند. مسعودی 
با تاکید بر اینکه در حال حاضر بخش خصوصی 
و تشکل تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت هر 
صنعتی بهترین منبع اطالعاتی برای شناسایی 
وضعیت بازار، ظرفیت های بالقوه و بالفعل است، 

گفت: در هر تشکل انبوهی از تجربیات شکست 
و موفقیت کسب وکارها انباشته شده است که 
تعامل و مشارکت با این شبکه از تاجران و فعاالن 
باسابقه بهترین کالس درس برای استارت آپ ها 

و دانش بنیان ها به شمار می رود.

ترس از سرقت ایده
وی درباره چالش ترس از سرقت ایده که یکی 
از بزرگ ترین دغدغه های صاحبان ایده به شمار 
می رود، گفت: حفظ ایده جنبه های مختلفی 
دارد، از یک منظر گاهی افراد ایده ای در سر دارند؛ 
ولی از ترس فاش شدن و سوءاستفاده دیگران آن 
را به کسی مطرح نمی کند؛ وقت، انرژی و هزینه 
می کند آن را به ثمر می رساند؛ ولی در بزنگاهی 
که به دنبال ســرمایه گذار می شود تازه متوجه 
می شود که این ایده قبال پیاده سازی شده و حتی 

شکست هم خورده است.
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در ایران نزدیک به 4 هزار 
و 500 شرکت دانش بنیان 
وجود دارد کــه فعالیت ها 
و تولیدات شــان بــرای 
عموم مــردم مشــخص 
نیست. همین کافی اســت تا معدود کسانی که از 
معافیت های مالی و مزایای شرکت های دانش بنیان 

باخبرند، سوءاستفاده خود را آغاز کنند.
شــرکت های دانش بنیان در عرصه رقابت، گرفتن 
پروژه، هزینه های تمام شده پروژه و سایر موارد به 
شکل مســتقل کار می کنند و در قیاس و مقابله با 
شــرکت های خصولتی حرفی برای گفتن ندارند. 
در واقع دانش بنیان ها از یک ســو ســختی کار و 
هزینه هــای راه انــدازی را متقبل می شــوند و از 
سوی دیگر شکســت در گرفتن پروژه ها. از طرفی 
موازی کاری اداری و نبود نظارت متمرکز گریبان گیر 
شرکت های دانش بنیان هم شده است. این در حالی 
است که در مرحله اول سازمان های نظارتی درستی 
برای بررسی عملکرد شرکت ها نداریم و اگر شرکتی 
دچار مشکل شود، بخش حقوقی وارد عمل می شود 
و از دستگاه های نظارتی می خواهد که به او کمک 
کنند؛ اما روش درســتی برای اســتخراج عملکرد 
شــرکت های دانش بنیان به صورت متمرکز وجود 
ندارد چون سازمان ها به موازات هم عمل می کنند 
و شرکت ها با این مشکل دست به گریبان هستند. 
مثال اگر شــرکت دانش بنیانی بخواهــد در حوزه 
فناوری اطالعات کار کند باید گرید را از شورایعالی 
انفورماتیک، مجوز را از سازمان نظام صنفی دریافت 
کند همچنین باید نماد اعتمــاد ملی هم دریافت 
کند. سازمان ها به موازات هم یک یا چند فعالیت را 
انجام می دهند و متمرکز نیستند. در همین راستا 
افشین کالهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 

تهران با تاکید بر همگرایی مناســبی که در حوزه 
کسب وکارهای دانش بنیان و اســتارت آپی میان 
دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است، تاکید 
می کند که باید مراقب ورود خصولتی ها و منابعی 
که خاستگاه آن اقتصاد نفتی و رانتی است و لطمات 
آن باشــیم. از دیدگاه او، خطری که اکوسیســتم 
اســتارت آپی را تهدید  می کند، بروز موازی کاری و 
دوگانگی است. این عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری 
و تحول دیجیتال اتــاق بازرگانی تهران در این باره 
توضیح داد: در حالی که ورود به حوزه استارت آپی، 
این روزها به یک موج یا مد تبدیل شده، این نگرانی 
وجود دارد که همــه بخواهند وارد بازی شــوند و 
تاثیرگذار باشند و این آثار خوبی بر این اکوسیستم 
نخواهد گذاشــت؛ به ویژه اینکه، ســرمایه گذاری 
عجیب و غریبی غیر از جانب بخش خصوصی وارد 
این فضا شــود.  او ادامه داد: نگرانی عمده آن است 
که بازیگرانی جدید نظیر خصولتی ها و شرکت های 
وابسته و همچنین پول هایی که خاستگاه آن اقتصاد 
رانتی نفتی است، به این عرصه راه باز کند. چنانکه 
اکنون، نهادهای مختلف در حاکمیت که خارج از 

دولت هستند برای ورود به این حوزه اظهار تمایل 
کرده اند؛ این خوب است اما امیدوارم که این گرایش، 
محیط اســتارت آپی کشــور را دچار چندگانگی 
نکرده و هر ســازمانی فرصت دخالت در این حوزه 
را پیدا نکند. این نگرانی از آن جهت مطرح  می شود 
که نهادها و ســازمان ها معموال برای خود قواعد و 
مقرراتی دارند و ورود آنها به اکوسیستم استارت آپی، 

بیم ایجاد چندگانگی در این فضا را پدید  می آورد.
در همین زمینه باید گفت که پیــش از این بحث 
حضور شرکت هاي خصولتي در بازار استارت آپ ها 
را داشتیم که این شرکت ها به هر طریقي محصوالت 
مشابه دانش بنیان ها و اســتارت آپ ها را وارد بازار 
مي کردند و با ارتباط و رانت در مناقصه ها و مزایده ها 
برنده مي شــدند و بازار اســتارت آپ ها را تصاحب 
می کردند. این در حالی اســت که به نظر مي رسد 
با توجه به نیاز اکوسیستم استارت آپي به سرمایه و 
جذب سرمایه، خصولتیها با تزریق سرمایه به دنبال 
تولي گري در این حوزه هستند. »کسب وکار« خطر 
این موضوع را در گفتگو با یک کارشــناس بررسی 

می کند.

خصولتی ها  با   امكانات  رانتی  وارد بازار و اكوسيستم دانش بنيان ها  و  استارت آپ ها  شده اند

ورود خصولتی ها  به  بازار دانش بنيان
شركت های خصولتی مقابل دانش بنيان ها

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

داللی  خصولتی ها در حوزه دانش بنیان
محمدعلی چمنیان، نایب رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران

هر جایی که یک فرصت هایی وجود دارد بخش هایی که از منابع دولتی استفاده می کنند، به نحوی حضور پیدا می کنند و از رانت ها و 
امکاناتی که دارند، استفاده می کنند. در حال حاضر خیلی از شرکت ها هستند که ممکن است ظاهرشان خصوصی به نظر برسد؛ ولی 
وقتی صحبت می شود با این ادعا که برای فرار از تحریم ها مجبور شده فالن بخش دولتی یک شرکت خصوصی بزند که عمال همه چیز آن 
مربوط به آن بخش دولتی است. بعد آنها از یک طرف ارتباطات وسیعی دارند، از یک طرف امکانات خیلی خوبی در اختیار آنهاست و آنها 
به عرصه رقابت وارد می شوند. طبیعتا وقتی این شرکت ها رقیب می شوند با شرکت هایی که هیچ کدام از این امتیازات ویژه را ندارند. اینجا 
جالب است که در جلسات به شرکت های دانش بنیان گفته می شود که شما هم بروید و رقابت کنید؛ اما در واقع این رقابت شدنی نیست. 
مثال شرکت های خصولتی هزینه مالی ندارند و جاهایی که می خواهند بروند و کار بگیرند، در اغلب موارد اصال ضمانتنامه نمی دهند و 
نامه هایی از طریق وزارتخانه ها رد و بدل می کنند. یا ما این مورد را خیلی دیده ایم که باید کاالها داخلی، ساخته شده و دانش بنیان باشد 
یا خدماتی که می دهند هم همین طور، اما این شرکت های خصولتی این خدمات را ندارند. خیلی از محصوالت و خدمات که از سوی 
این شرکت ها ارائه می شود، خدماتی است که از خارج وارد کرده اند. مثال یک نرم افزار خارجی آورده اند و آن را فارسی کرده اند. این کار 
در مغایر با اصول دانش بنیانی است که ما داریم. در عرصه رقابت شما نمی توانید انتظار داشته باشید شرکت های واقعی این وسط شکل 
بگیرند. این نتیجه این کار این می شود که این شــرکت ها از یک طرف منابع، کارها، سفارش ها و پروژه ها را می گیرند و از طرف دیگر 
چون به معنای واقعی دانش بنیان نیستند ارزش زیادی در کشور ایجاد نمی کنند و تاثیری در افزایش شاخص های اقتصادی ندارند. 
به تبع تاثیری در پایداری توســعه اقتصادی ندارند. در یک زمان کاری را می گیرند و چند وقت بعد می بینیم که این شرکت ها مانند 
بقیه شرکت های دولتی و خصولتی محو یا ورشکست می شوند یا مثل شرکت هایی که دائم با ارتباطات شان کارها را می گیرند، ادامه 
می دهند. خیلی جالب است که در حوزه های صادراتی ما این شرکت ها را می بینیم؛ یعنی ما می شنویم که شرکت های دانش بنیان ما 
به روسیه رفته اند تا پروژه ای را بگیرند، بعد دیده اند آنجا چند شرکت خصولتی روی آن پروژه آمده اند. این شرکت ها با امکانات دولتی 
و ارتباطاتی که دارند، وارد این پروژه ها می شوند و جالب تر اینجاســت که بعضی از آن پروژه ها را دست اول آن شرکت های خصولتی 
می گیرند و دست دوم همان پروژه ها را واگذار می کنند به شرکت های دانش بنیانی که در همان مناقصه بوده اند؛ ولی برنده نشده اند؛ 
یعنی فقط شرکت های خصولتی وارد این فضا شــده اند و در خیلی از موارد مانند دالل عمل می کنند. با یکی از مشتریان خارجی که 
صحبت می کردیم، گفت که یکی از شرکت های دولتی از کشور شما آمده بود و ما هر زمینه تخصصی که از این شرکت سوال می کردیم 
از آن اطالعی نداشت. بعد من از او سوال کردم که اصال در مورد این زمینه تخصصی اطالعی نداری، چطور آمدی در مناقصه ما شرکت 
کرده ای؟ آن شرکت پاسخ داده که در ایران خیلی از شرکت ها هستند که این زمینه را بلدند. شما مناقصه را به ما بدهید، ما می رویم و آن 
شرکت ها را پیدا می کنیم. این مفهوم در یک جایی که آن شرکت ها حضور ندارند، دسترسی ندارند و هزینه صادرات باالست، منطقی 
است که یک پایگاهی کارها را بگیرد و بین شرکت های دانش بنیان توزیع و هزینه ها را تامین کند؛ ولی جالب است که در این مناقصه 
خود آن شرکت های دانش بنیان هم بوده اند. بنابراین دلیل ندارد که یک شرکت خصولتی بیاید و ادعا کند که اگر کار را به من بدهید 
من کار را می گیرم و بعد بین شرکت های دانش بنیان تقسیم می کنم چون آن شرکت ها خودشان حضور دارند. در هر صورت منافع 
آن کار آن طور که پیش بینی می شود که باید برسد به شرکت های دانش بنیان، نمی رسد و این وسط مشکالتی ایجاد می شود و بعضی 
از مشتریان بزرگ دولتی ما به صورت آگاهانه شرکت های دانش بنیان را هدایت می کنند که شما با شرکت های خصولتی کار کنید و 
آن شرکت ها مستقیم با شرکت های دانش بنیان کار نمی کنند. این استدالل در بعضی جاها پذیرفته شده است؛ به شرطی که شرکت 
بزرگ خصولتی یا شرکت واسطه، یک مدیریت پیمان انجام بدهد و یک general contractor باشد و خودش تخصص این حوزه را 
داشته باشد، کار را بگیرد، یک زنجیره تامین شکل بدهد و بین آن زنجیره تامین، این کار را بشکند و آن زنجیره تامین را مدیریت کند، 
در مدیریت آن شرکت های دانش بنیان و کنترل کیفیت آنها کمک کند. بنابراین یک سری نقش ها برای شرکت های مدیریت پیمان یا 
کنسرسیوم ها یک مسئولیت و نقش هایی تعریف می شود. آن نقش هایی که به صورت استاندارد برای شرکت های جلودار مناقصات و 
پروژه ها تعریف می شود، در حقیقت یکی از آن نقش ها هم پوشش ریسک است؛ یعنی پذیرش ریسک این کارهاست. آنگاه این حرکت 
منطقی است؛ ولی ما شاهدیم شرکت های پیمانکار و خصولتی هیچ نقشی برای خودشان قائل نیستند، به جز اینکه یک سهمی برای 
خودشان بردارند؛ یعنی تمام ریسک را به شرکت های بعدی منتقل و تمام کارها را به صورت کامل به یک شرکت دیگر واگذار می کنند یا 
هیچ تخصصی در این زمینه ندارند. بنابراین آن نقش هایی که ما برای یک جلودار در مناقصات و قراردادها قائل هستیم را ایفا نمی کنند. 
فقط کارشان این است که پروژه بگیرند و بعد به شرکت های دیگر واگذار کند. تمام ریسک آن کار و خود کار را نیز منتقل می کنند و 

فقط سهم شان را برمی دارند. بدون اینکه نظارت مدیریتی داشته باشند یا در مدیریت پروژه کمک کنند. 

بازاریابیوبازارسازی،پاشنهآشیلاستارتآپها

ستاری در حاشيه امضای قرارداد خريد سيستم جوش ليزری مطرح كرد

اطمینانصنعتبهفناوراندرشرایطیکهشرکتهایخارجی
پاسختماسهایمارانمیدهند

معاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهوری با تاکید بــر اینکه در 
شرایطی که شرکت های خارجی پاسخ ایمیل ها و تماس های ما را 
نمی دهند، توقف حتی یک دقیقه خط تولید مهم است، گفت: با 
همت فناوران کشور تجهیزات »های تک« لیزر 10 کیلو وات قرار 
است در کشور تولید شود و در اختیار بخش صنعتی قرار گیرد. به 
گزارش ایسنا، سورنا ستاری روز یکشنبه در حاشیه امضای قرارداد 
خرید سیستم جوش لیزری که در سومین نمایشگاه بین المللی 
لیــزر و فوتونیک ایران صــورت گرفت، در جمــع خبرنگاران با 
اشاره به استقبال شــرکت های صنعتی از فناوری های پیشرفته 
تولیدشده از سوی شــرکت های دانش بنیان افزود: در سال های 
اخیر شاهدیم که بسیاری از شــرکت های دانش بنیان با مجتمع 
فوالد مبارکه اصفهان در حوزه هــای »های تک« همکاری دارند. 
وی با بیان اینکه بســیاری از تجهیزات مورد استفاده در خطوط 
تولید جزو فناوری های پیشرفته هستند، ادامه داد: برای شرکتی 
مانند مجتمع فوالد مبارکه اصفهان بســیار مهم است که حتی 

یک دقیقه خط تولید آن متوقف نشــود، آن هم در شرایطی که 
بسیاری از شــرکت های خارجی جواب ایمیل ها و تماس های ما 
را نمی دهند. ستاری خاطرنشان کرد: اعمال این تحریم ها باعث 
شده است که صنایع داخلی به تولیدات فناوری کشور اطمینان 
حاصل کنند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشــاره به 
تولید تجهیزات »های تک« لیزر 10 کیلــو وات، تاکید کرد: این 
تجهیزات در سرعت های باال و در بخش های حساس خط تولید 
کاربرد دارند و با قراردادی که امروز به امضا رسید، قرار است این 
تجهیزات در داخل ساخته شود. وی تجهیزات لیزر 10 کیلو وات را 
جزو فناوری های لبه دانش دانست و خاطرنشان کرد: من همواره 
به دانشجویان خود توصیه می کنم که اجرای پروژه مهم نیست، 
بلکه اثرات پروژه، مسائل جانبی آن و دانشی که از طریق اجرای 
پروژه توسعه می یابد، مهم تر است؛ چراکه این امر باعث می شود 
ده ها شرکت جدید ایجاد شوند و نیروهای انسانی آموزش ببینند 

و تحوالت بعدی را رقم بزنند.

يادداشت
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