
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت با تاکید بر 
اینکه گزارشات واصله به وزارت بهداشت مبنی بر وجود 
قرص و کپسول در کیک های خوراکی،  به هیچ عنوان به 
خط تولید این محصوالت مربوط نیست،  گفت: طبق 
بررســی های صورت گرفته از گزارشات مردمی در دو 
استان سیستان بلوچستان و هرمزگان،  مشخص شد این 
قرص ها پس از تولید و در مرحله  عرضه داخل کیک ها 
گذاشته شده است.دکتر کیانوش جهانپور با بیان اینکه 
هرگونه جاسازی قرص در این کیک ها پس از روند تولید 
اتفاق افتاده است،  اظهار کرد:  طبق گزارشاتی که به دست 
ما رسیده است و بررسی هایی که از شرکت های صنایع 
غذایی در این استان ها داشته ایم،  این قرص ها به هیچ 

عنوان هنگام پروسه تولید درون کیک ها گذاشته نشده 
است.  وی افزود: طی مشاهدات موجود این کار مشکوک 
و با انگیزه و هدفی نامعلوم توسط فرد یا افرادی در سطح 
عرضه در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان 
صورت گرفته است. تمام مباحثی که در حوزه اختیارات 
و بازرسی های سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است 
در حال انجام بوده اما،  بررسی سایر عوامل نظیر قصد و 
نیت انجام این کار در حوزه صالحیت و اختیارات وزارت 
بهداشت نیست و مراجع انتظامی و امنیتی باید موضوع 
را بررسی کنند.سخنگوی ســازمان غذا و دارو با بیان 
اینکه موارد مطرح شــده ی جاسازی قرص در کیک ها 
مربوط به بیش  از ۱۰ شرکت تولید کیک است، اظهار 

کرد: قاعدتا اینکه یک جسم خارجی در خط تولید بیش 
از ۱۰ شــرکت تولید کیک خوراکی طی دو هفته و به 
صورت همزمان جاسازی شود، آن هم به شکلی که این 
اتفاق متوجه یک یا دو استان باشد، قطعا مشکوک است 
و باید از مراجع انتظامی پیگیری شود. نکته قابل توجه 
اما آن است که تولید کیک نیز در همان استان ها صورت 
نگرفته و از خارج از این استان ها به آن جا وارد می شود.
جهانپور تاکید کرد: برخالف ادعاهای موجود مبنی بر 
اینکه قرص هایی که در کیک های خوراکی گذاشته شده  
است، از نوع روانگردان ها و مخدرها بوده،  بررسی های 
ما این موضوع را نشــان نمی دهد و ایــن قرص ها انواع 

گوناگونی داشته است.

پلیس فتا نســبت به فعالیت ســامانه ای جعلی به نام 
com.۹۸-yaraneh  برای اعالم نیاز یارانه هشدار داد 
و از شهروندان خواست که به هیچ عنوان اطالعات خود 
را در این ســامانه وارد نکنند.سرهنگ رامین پاشایی، 
معاون اجتماعی پلیس فتا درباره فعالیت سامانه ای به 
نام com.۹۸-yaraneh کــه در آن اقدام به دریافت 
اطالعات هویتی سرپرســت خانوار و دریافت مبلغ دو 
هزار تومان از آنان می کند، گفت: این سامانه جعلی بوده 
و شــهروندان به هیچ عنوان نباید به آن مراجعه کنند. 
وی با بیان اینکه در چنین مواردی پولی از شهروندان 
اخذ نمی شود، گفت: متاســفانه در شرایط مختلف و 
بسته به نوع حساسیت های جامعه و موج های خبری 

ایجاد شده، افراد سودجو نیز با طراحی سایتهای جعلی 
به دنبال کالهبرداری از شــهروندان هستند و چنین 
سامانه هایی نیز در همین راستا ایجاد شده است. معاون 
اجتماعی پلیس فتــای ناجا ادامه داد: این ســایتهای 
جعلی هربار به بهانه هایی نظیر یارانه، کارت ســوخت 
و... ایجاد می شــوند و در آن از افراد خواسته می شود 
که ابتدا مشــخصات هویتی خود را وارد کرده و سپس 
وارد صفحه ای جعلی می شوند که در آن از شهروندان 
خواسته می شود که مبلغی بسیار کم و بین ۲ تا ۱۰ هزار 
تومان را پرداخت کنند.پاشایی افزود: پس از پرداخت 
مبلغ در واقع اطالعات کارت بانکی کاربران کپی شده 
و این افراد در فرصتی مناسب اقدام به تخلیه موجودی 

حساب می کنند در همین راستا نیز توصیه ما این است 
که شــهروندان به هیچ عنوان به چنین ســایت هایی 
که ممکن اســت لینک آن از طریق پیامک یا شــبکه 
های اجتماعی برایشان ارسال شود، توجه نکنند و در 
صورتی هم که اطالعات خود را در چنین ســایتهایی 
ثبت کرده اند هرچه سریعتر نســبت به تغییر رمز دوم 
کارت بانکی خود اقدام کننــد. وی با بیان اینکه پلیس 
فتا با چنین مواردی برخورد خواهد کرد، گفت: در مورد 
این سایت نیز اقدامات الزم برای برخورد با سودجویان 
انجام خواهد شد، کمااینکه در گذشته نیز چندین مورد 
 سایتهای این چنینی شناسایی و با ایجادکنندگان آن 

برخورد شده است.  

اتحادیه های کارگری فرانسوی ممکن است اعتصاب در 
شماری از پاالیشگاه های سراسر این کشور را ادامه دهند 
که به تعطیلی کامل تاسیسات منجر خواهد شد.اتحادیه 
CGT اعالم کرد کارکنان شــماری از پاالیشگاه های 
فرانسوی روز چهارشــنبه به اعتصاب خود ادامه دادند و 
بسیاری از پاالیشگاه ها با حداقل ظرفیت فعالیت کردند. 
اتحادیه های کارگری فرانسوی از جمله CGT، FO و 
FSU هفته گذشته از کارمندان همه بخش ها درخواست 
کردند در اعتصاب علیه اصالحات بازنشســتگی دولت 
شرکت کنند.گروه صنعت نفت فرانسه اعالم کرد همه 
پاالیشگاه ها در حال فعالیت هستند اما پایانه های نفت 

در برخی از پایگاه ها از جملــه گان فرویل، گراند پویی، 
دونژ و المد مسدود شــده اند. با این همه عرضه از سوی 
پاالیشگاه های اکسون موبیل و Petroineos مشکلی 
پیدا نکرده اســت. همچنین از میان ۱۱ هــزار جایگاه 
فروش سوخت، ۲.۴ درصد مشکل عرضه دارند.کارمندان 
پاالیشگاه گراند پویی و دونژ، تاسیسات سوخت زیستی 
 Petroineos المد این شــرکت و پاالیشــگاه الورای
اعتصاب خود را گســترش داده و هیچ فرآورده نفتی را 
تحویل ندادند. در حالی که پاالیشگاه ها به فعالیت ادامه 
می دهند میزان تولید آن ها کاهش پیدا کرده است.به گفته 
منابع آگاه، پاالیشگاه فیزین توتال که در اکتبر و نوامبر 

به دلیل یک اعتصاب تعطیل شد و هم چنین پاالیشگاه 
گراونچون اکسون موبیل، به فعالیت عادی خود و تحویل 
فرآورده های نفتی ادامه می دهد.کارکنان پاالیشگاه فوس 
اکسون موبیل به طور ناپیوسته اعتصاب می کنند که تا 
حدودی روی عرضه فرآورده های نفتی از این تاسیسات 
تاثیر گذاشته است. برخی از بنادر و پایانه های نفت مسدود 
مانده اند و فعالیت ها و تحویل محصوالت مختل شده اند.
اتحادیه CGT سه شنبه هفته جاری خواستار اعتصاب 
صنعتی در روزهای ۱۲ و ۱۷ دسامبر شد.بر اساس گزارش 
پالتس، ذخایر نفت و فرآورده های نفتی فرانســه برای 

پوشش نیاز سه ماه کافی است.

افزایــش نابرابری در جامعه انگلیس باعث شــده اســت تا 
ثروتمندترین افراد این کشور تقریبا به اندازه طبقه فقیر این 
کشور ثروت داشته باشــند.در حال حاضر برداران هندوجا با 
۱۲.۸ میلیارد پوند، ثروتمندترین افراد انگلیســی هستند و 
پس از آن ها نیز جیم راتکلیف بــا ۹.۴ میلیارد پوند قرار دارد. 
برادران هندوجا در حوزه بانکداری و نفت و راتکلیف در حوزه 
پتروشــیمی فعالیت دارد. طبق اعالم موسسه " ایکوالیتی 
تراست" ثروتمندان انگلیسی در طول یک دهه اخیر ثروت خود 
را دو برابر کرده اند به گونه ای که اکنون شش فرد ثروتمند این 
کشور ثروتی برابر با ثروت دو دهک پایین این کشور در اختیار 
دارند.وندا ویپورسکا، مدیر موسسه ایکوالیتی تراست گفت: 

چنین میزان ثروتی در دستان چنین عده محدودی نشان می 
دهد نظام اقتصادی تا چه حد ورشکسته شده است. اقتصاد 
انگلیس برای چند نفر میلیاردها پوند ثروت و برای میلیون ها 
نفر، فقر را همراه آورده است.هر چند که به طور متوسط ثروت 
انگلیسی ها نسبت به سال ۲۰۰۷ حدود ۴۱ درصد افزایش پیدا 
کرده است اما توزیع این ثروت به یک شکل نبوده است به گونه 
ای که طبق اعالم بانک " کردیت سوئیس" شمار میلیونرهای 
انگلیسی تا پایان امسال به ۲.۵میلیون نفر رسیده است و انتظار 
می رود تعداد آن ها در طول پنج سال آینده ۳۰ درصد بیشتر 
شود. در حال حاضر یک درصد ثروتمند انگلیس ۸۰ درصد 
کل ثروت این کشور را در اختیار دارند.در بین طبقات مختلف 

اجتماعی، دهه آخر درآمدی که دارای فرزند هستند بیش از 
همه در معرض آسیب های ناشی از فقر قرار دارند به گونه ای که 
قدرت خرید آن ها نسبت به ۱۰ سال پیش ۳۸۰۰ پوند در سال 
کمتر شده است.مساله نابرابری اخیرا به بحثی داغ در مناظران 
انتخاباتی انگلیس نیز تبدیل شده و حزب کارگر، حزب حاکم 
محافظه کار را به جانبداری از ثروتمندان متهم می کند. طبق 
ادعای حزب کارگر، حدود یک سوم میلیاردرهای انگلیسی 
مبالغی را به حزب محافظه کار هدیه کرده اند. این در حالی 
است که موسسه " رزولوشن فاندیشن" هشدار داده است که 
نرخ افزایش شمار کودکان فقیر در انگلیس به باالترین سطح 

خود از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در قالب طرح اقدام 
ملی مسکن، ساخت ۷۰ هزار واحد در شهرهای جدید تعریف 
شده که از این تعداد ۲۵ هزار واحد در شهرهای پرند، پردیس 
و هشتگرد در استان های تهران و البرز قرار دارند.طاهرخانی 
افزود: با توجه به برآوردهای اولیه قیمت هر متر مربع مسکن  
ملی ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان اســت که با توجه به مکان و 
موقعیت پروژه ها در نقاط مختلف کشــور، نرخ ها متفاوت 
اســت. حدود ۳۰ درصد مبلغ کل به شکل پیش پرداخت 
دریافت می شود و مابقی در بازه های زمانی مشخص و طبق 

زمان بندی دریافت خواهد شد.معاون وزیر راه و شهرسازی 
درباره زمان تحویل واحدهای طرح  اقدام ملی مسکن گفت: با 
توجه به این که  بخش عمده ای از واحدها در مکان های دارای 
زیرساخت های الزم قرار دارد، تالش این  است که پروژه در 
مدت مقرر دو ساله به اتمام برسد. ممکن است در مناطقی که  
نیاز به  پایدارسازی و توسعه زیرساخت ها دارد این زمان بندی 
مقداری بیشتر شود اما بحمدا... کارها شروع شده و با تمام 
توان پروژه ها را پیش می بریم. در آینده نزدیک هم جزئیات 
میزان پیشرفت پروژه ها را اعالم می کنیم.طاهرخانی با بیان 

این که هنوز ثبت نام طرح اقدام ملی در اســتان تهران آغاز 
نشده است گفت: برنامه ریزی در این زمینه در قالب ستادی 
است و به عهده معاونت مسکن و ســاختمان سپرده شده 
اســت. طبق اعالم این معاونت، اواخر آذرماه نام نویسی در 
استان تهران در دو شــهر پرند و پردیس انجام می شود. بنا 
براین گزارش، پیش از این محسن وطن خواهی، مدیرعامل 
شرکت عمران پرند، قیمت هر متر مربع طرح ملی مسکن در 
شهر جدید پرند را حدود ۳.۵ میلیون تومان و تعداد واحدها 

را ۲۵۰۰ واحد اعالم کرده بود.

طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ایران در 
نوامبر سال ۲۰۱۹ به ۲.۱۰۲ میلیون بشکه در روز رسید و 
نفت سنگین ایران دو دالر و ۷۹ سنت در هر بشکه گران 
شد.گزارش اوپک برمبنای آمار منابع ثانویه نشان می دهد 
که تولید نفت ایــران در ماه میالدی گذشــته به ۲.۱۰۲ 
میلیون بشکه در روز رســید که ۴۵ هزار بشکه در روز در 
مقایسه با تولید ۲.۱۴۷ میلیون بشــکه در روز در اکتبر، 

کمتر بوده است.

طبق آمار منابع ثانویه، اوپک که متشکل از ۱۴ کشور است، 
در نوامبر ۲۹.۵۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که 
۱۹۳ هزار بشکه در روز در مقایسه با اکتبر کاهش داشت. 
تولید نفت خام عمدتا در اکوادور، کویت و لیبی باالتر رفت 
در حالی که در عربستان ســعودی، آنگوال و عراق و ایران 
کاهش داشت.قیمت نفت سنگین ایران در نوامبر ۶۰ دالر 
و ۷۳ سنت در هر بشکه بود که در مقایسه با ۵۷ دالر و ۹۴ 
سنت در هر بشکه در اکتبر، دو دالر و ۷۹ سنت معادل ۴.۸ 

درصد افزایش نشان داد. میانگین قیمت نفت سنگین ایران 
از ابتدای سال ۲۰۱۹ تاکنون ۶۱ دالر و ۶۸ سنت در مقایسه 
با ۶۸ دالر و ۹۷ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۱۸ بوده است.
ارزش سبد نفتی اوپک در نوامبر سه دالر و سه سنت معادل 
۵.۱ درصد نسبت به اکتبر رشد کرد و به ۶۲ دالر و ۹۴ سنت 
در هر بشکه رسید. ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال 
۲۰۱۹ تاکنون ۶۳ دالر و ۸۲ سنت در هر بشکه در مقایسه با 
۷۰ دالر و ۷۵ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۱۸ بوده است.

رئیــس شــورای عالــی اســتان ها بــا بیــان اینکــه 
درصــد  ۱۹ را  بنزیــن  مصــرف   ســهمیه بندی، 

 کاهش داد، گفت: تردد خودروهای تک سرنشین در تهران ۲۰۰ 
هزار مورد کاهش و استفاده از مترو ۶ درصد افزایش یافته است. 
 مرتضی الویری در بیست و ششمین اجالس شورای عالی استان ها

 افزود: یارانه بنزین در صورتی می تواند به توســعه منجر شــود 
که به دهک های بــاال اختصاص نیابد.  وی ضمــن همدردی با 
خانواده هــای آســیب دیده در حــوادث اخیر از مســئوالن 
خواســت تا بــرای تبیین ایــن طــرح از هیچ کمکــی دریغ 

 نکنند.الویــری بــا اشــاره بــه رخدادهــای پــس از افزایش
 قیمت بنزین گفت: اصالح قیمت بنزین یکــی از اقدامات مهم 
است که باید زودتر اجرا و بســته های حمایتی برای حمایت از 
قشرهای ضعیف طراحی می شــد و قبل از اجرای طرح نیز آن 
را به مردم معرفــی می کردند و یکی از مســایل ضروری اطالع 
رســانی این طرح بود که مــورد توجه قرار نگرفــت. وی اظهار 
امیدواری کرد تا درآمدهای این طرح برای توســعه حمل و نقل 
عمومی و زیرساخت های شهری اختصاص یابد.رییس شورای 
عالی استان ها از اعطای جایزه تهران به برترین حوزه شهری در 

 یازدهمین جشنواره پژوهش شــهری خبر داد و گفت: همزمان 
با هفتــه پژوهــش مرکــز مطالعــات و برنامه ریزی شــهر 
تهــران کــه هرســاله جشــنواره پژوهــش شــهری را 
برگــزار می کنــد، امســال میزبــان یازدهمین جشــنواره 
 پژوهش شــهری اســت.وی افــزود: ایــن رویداد عــالوه بر

 اینکه یکی از مهمتریــن و کاربردی ترین مطالعــات در حوزه 
شهری با حضور شــهرداری های سراسر کشــور است، فرصت 
 خوبی را برای بیان مســائل مربوط به مدیریت شــهری فراهم 

می کند.

 مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی  گفت: ۷۰۰ دستگاه 
اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی اضافه و ۲۰۰ دستگاه هم 
نوسازی می شوند.پیمان سنندجی با بیان اینکه اتوبوس های 
دو کابینی که در حال حاضر در شهر تهران فعالیت می کنند 
دارای استاندارد یورو ۳ و یورو ۴ هستند، گفت: اتوبوس های 
بی آر تی دارای استاندارد یورو ۳ هستند و به لحاظ کارکرد 
هنوز می توانند کارکرد مفیدی داشــته باشند.مدیرعامل 
شرکت واحد اتوبوسرانی با تأکید بر اینکه سن فرسودگی 

در تمام دنیا بر حسب میزان پیمایش است و نه در حذف 
سال تولید، گفت: ممکن اســت این اتوبوس هایی که ۱۰ 
سال از زمان تولید آن ها گذشته ۱۵ سال دیگر هم بتوانند 
کار کنند.سنندجی با تأکید بر اینکه اتوبوس های دو کابین 
به لحاظ عددی عمرشان به سن فرسودگی رسیده است، 
گفت:، ولی به لحاظ پیمایشــی فرســوده نشده اند، چون 
موتور های آن ها قوی و دارای استاندارد باالست و با نصب 
فیلتر دوده هم یک مرحله دیگر استانداردشان باالتر رفته 

اســت.او با بیان اینکه اتوبوس های دو کابینه هنوز توانایی 
کار کردن دارند، گفت: باالی ۴۰۰ اتوبوس دو کابین باالی 
۱۲ سال سن دارند، اما همچنان قادر به کار کردن هستند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی با اشاره به اینکه مقرر 
شده تا ۷۰۰ اتوبوس به اتوبوسرانی تهران داده شود، گفت: 
اتوبوس های تک کابین هم، چون مربوط به سال ۸۴ هستند 
 و استاندارد موتورشان یورو ۲ است اولویت جایگزینی با این 

دسته از اتوبوس هاست.

هشدار پلیس در مورد سایت جعلی یارانه98جاسازی قرص های مشکوک  در محصوالت  بیش  از۱۰ شرکت تولید کیک

ثروت  شش انگلیسی معادل ثروت ۱۳ میلیون نفرپاالیشگاه های نفت فرانسه در خطر تعطیلی کامل

ساخت ۲۵ هزار مسکن ملی در اطراف تهران

قیمت  نفت  سنگین  ایران  باال  رفت

سهمیه بندی، مصرف بنزین   را ۱9 درصد کاهش  داد

افزودن ۷۰۰  اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی تهران
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سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

 نیاز  اقتصاد  به  جراحی
 و  اصالحات

باگ هایی  در  روند  واریز 
سهمیه  بنزین  وجود  دارد

صادرات  قدرت  رقابت  ندارد

اکنون آنچه اهمیت دارد، این است که ما به سمت 
صادرات کاالهاي غیر نفتي پیش برویم. طبیعتا با 

باال رفتن نرخ ارز، این...

  علی قنبری، اقتصاددان

رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی

   حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات 
انرژی و صنایع وابسته
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 فشار  به  تولید  برای
 تسویه وام   بانکی

بی انضباطی  در 
اعطای  سهمیه بنزین  به 

تاکسی های   اینترنتی

شکاف  ارزش صادرات و  واردات کشور بیش از ۵00 میلیون دالر است

صادرات  بی بهره   از  افزایش  نرخ  ارز
صفحه۲

صفحه3

خیـال پردازی   تا
 ساخت  گوشی هوشمند

»کسب و کار«    بررسی    می کند

2۰۰ میلیارد     در  اختیار  اپراتورها   برای   اجرای

   طرح    باندلینگ  قـرار  گرفت

 بخشــنامه جدیــد بانــک مرکــزی تمدیــد 
ضمانت نامه های بانکی برای بنگاه های اقتصادی را 
منوط به اخذ گواهی نامه ماده ۱۸۶ از سازمان امور 
مالیاتی کرده و مانعی دیگر برای فعاالن اقتصادی در 
دسترسی به منابع بانکی ایجاد کرده است که از نظر 
فعاالن اقتصادی این محدودیت حتی به سود شبکه 
بانکی نیز نیست و نباید توقع داشته باشیم که با این 
بخشنامه معوقات بانکی کاهش پیدا کند.به گفته 
کارشناسان،  بر اســاس این پروژه چنانچه در طی 
مراحل انجام یک پروژه نیاز به تمدید ضمانت نامه 
بانکی باشد و از طرفی در این فاصله بنگاه اقتصادی 
دارای بدهی قطعی )ازنظر سازمان مالیاتی( شده، 
نسبت به آن اعتراض داشــته و به هیات ماده ۲۵۱ 

شکایت کرده باشد امکان ....

در حالی که بازیگران مختلفی در روند اعطای ســهمیه 
بنزین به تاکسی های اینترنتی تالش می کنند؛ اما وقتی 
پای صحبت های رانندگان این تاکســی ها می نشینیم، 
آنها از وضعیت اختصاص سهمیه گالیه مندند.  یکی از آنها 
می گوید: »وعده داده بودند برای تاکســي هاي اینترنتي 
سهمیه بنزین در نظر گرفته شده که هر هفته واریز مي شود؛ 
ولي تاکنون فقط یک بار سهمیه واریز شده است. در صورتي 
که حداقل سه بار باید واریز مي شد. در تماس با شرکت هم 
عنوان مي شود دولت اقدام نمي کند و باید عملیات واریز از 
طریق وزارتخانه باشد.« این فرد که خواست نامش فاش 

نشود، گفت: »خواستم به کساني که...



اقتصاد2
ایران وجهان

کاهش میانگین یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومانی قیمت خودرو

در آخرین روز هفته، قیمت خودرو در بازار آزاد 
بطور میانگین حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان کاهش یافت.
مشاهدات میدانی نشان می دهد در معامالت 
انجام شده در روز پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸، قیمت 
روز خودرو در بازار آزاد در مقایسه با روزگذشته 
با کاهش میانگین یک میلیــون و ۵۰۰ هزار 

تومانی همراه است.
طبق آخرین قیمت بازار خــودرو، قیمت پژو 
پارس، سراتو، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، رنو ساندرو 
اتومانیک با کاهش میانگین ۲ میلیون تومانی 

همراه بود.
همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ )ســاده(، دنا پالس 
توربو و رنو تندر پالس دنــده ای با کاهش یک 

میلیون تومانی به خریداران عرضه می شود.
قیمت پــژو ۲۰۶ تیپ ۲ )ســاده(، تیبا ۲، پژو 
صندوقدار و رانا ال ایکس نیز کاهش ۵۰۰ هزار 

تومانی را تجربه کردند.
آخرین قیمت رنو تندر پالس اتوماتیک و سایپا 
۱۱۱ در معامالت روز پنجشنبه یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تومانی کاهش نشان می دهد و سایپا 
۱۳۱، ســایپا ۱۳۲، ســاینا و دنا نیز با کاهش 

متوسط ۲۵۰ هزار تومانی معامله می شوند.
کاهش قیمــت ارز و همچنین وعــده خودرو 
سازان به فروش فوری خودروهای خود در هفته 
آتی، از عوامل کاهشی شدن قیمت خودرو در 

آخرین روز هفته جاری اعالم شده است.
از ابتدای آبان ماه تاکنــون قیمت خودروهای 
داخلــی در بــازار آزاد با افزایش حــدودا ۲۰ 

درصدی مواجه شده بودند.

5 /14 میلیون تن کاالی اساسی وارد شد
پتروشیمی مقام اول صادرات

رئیس کل گمرک ایران گفت: از ۲۲ میلیون تن 
کاالی وارد شده، ۱۴ و نیم میلیون تن کاالهای 
اساسی بوده که عمدتا شامل نهاده های دامی است 
و در مجموع، ۹۰ درصد کاالهای وارداتی کاالهای 

واسط بوده اند.
به گزارش مهر مهدی میراشــرفی اظهار داشت: 
در هشت ماه گذشته آمار تجارت خارجی کشور 
امیدوارکننده است؛ به صورتی که امسال تاکنون 
۱۱۰ میلیون تــن واردات و صــادرات از طریق 
گمرک انجام گرفته که از این عدد، ۲۲ میلیون 
تن آن ســهم واردات و ۸۸ میلیون تن هم سهم 

صادرات است.
وی گفت: از آمــاری که طی هشــت ماهه اول 
امســال از تجارت خارجی اســتخراج می شود 
مشخص است که حجم واردات و صادرات ۱۱۰ 
میلیون تن بوده کــه ۱۶ و ۴ دهم درصد در وزن 
صادرات افزایش را نشــان می دهد که این یعنی 
۸۸ میلیون تن و این عدد نسبت به سال گذشته 
که ۷۵ میلیون تن بوده است افزایش چشمگیری 

داشته است.
میراشرفی افزود: در واردات هم ۲۲ میلیون تن کاال 
وارد کشور شده که سال گذشته این عدد ۲۱ و ۷ 
دهم میلیون تن بوده است که این یک و نیم درصد 

افزایش وزنی در واردات کاال را نشان می دهد.
رئیس کل گمــرک ایران گفــت: ارزش واردات 
کشــور به لحاظ فنی چهار و هفت دهم درصد 
نسبت به مدت مشــابه کاهش داشته است و در 
ارزش واردات و صادرات هم ۱۰ و هشــت دهم 
درصد کاهش را در این آمار مشــاهده می کنید، 
اما باید اشاره کرد که ما در صادرات، برای کاهش 
آثار تحریم بر صادرکننده هــا و تولیدکننده ها 
میانگین در هشت ماهه نخست امسال ۳۰ درصد 
پایه های ارزش صادرات را در گمرک کاهش داده 
ایم تا صادرکننده بتواند به راحتی ارز خود را وارد 

کشور کند.

واردات 14.5 میلیون تن کاالی اساسی
وی افزود: درباره ترکیب کاالهای وارداتی از ۲۲ 
میلیون تن کاالی وارد شده، ۱۴ و نیم میلیون تن 
کاالهای اساسی بوده که عمدتا شامل نهاده های 
دامی اســت و در مجموع ۹۰ درصــد کاالهای 
وارداتی کاالهای واسط بوده اند و کاالی مصرفی 
محسوب نمی شــود، یعنی کاالهایی که باید در 
بخش زنجیره تولید قرار بگیرد در هشــت ماهه 

امسال بیشتر وارد کشور شده اند.
رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: ترکیب کاالهای 
صادراتی در هشــت ماهه امســال هــم عمدتا 
کاالهای پتروشیمی بوده که در این فهرست خود 
پتروشیمی مقام اول را در صادرات داشته و مقام 
دوم به میعانات گازی اختصاص یافته است و در 
کنار این دو ۵۲ درصد سهم از این ترکیب را هم 

سایر کاالها تشکیل می دادند.

اخبار

علی رغم اینکه کارشناسان 
پیش بینی می کردند گرانی 
ارز، باعث رشــد صــادرات 
غیرنفتی شــود. اما آمارهای 
صادرات و تراز منفی کشور از 
ابتدای سال جاری تا کنون نشان می دهد، سود حاصل از 
گرانی ارز برای صادرکنندگان طبق آنچه انتظار می رفت 
نبوده است. البته عوامل مختلفی در این موضوع دخیل 
است که از نظر کارشناسان مهم ترین آن به دخالت های 
مسئوالن در حوزه صادرات و مشکل تراشی برای آن بر 

می گردد. 
در همین رابطه وزیر صنعت در ابتدای سال با اشاره به 
وضعیت صادرات و عدم انتفــاع آن از گرانی ارز گفت: از 
آنجایی که صادرات اهمیت دارد، باید مبلغ مشخصی 
را برای ایجاد این زیرســاخت ها تخصیــص دهیم و از 
نمایندگان مجلس درخواست کرد تا با تخصیص اعتبار 
برای این منظور، به حل مشکالت و تقویت زیرساخت های 
صادرات کمک کنند. اما هنوز گام عملیاتی و جدی برای 
حل مشکالت زیرساختی حوزه صادرات برداشته نشده 
است و به اعتقاد فعاالن حوزه صادرات کم کم باید شاهد 
تضعیف صادرکنندگان صاحب نام و تجار شناســنامه 

دار از این حوزه باشیم. هنوز این سواالت وجود دارد که 
دولت در قبال صادرکنندگان و برای انتفاع آنان با وجود 
نیازی که به ارزهای صادراتی دارد، چه کاری باید انجام 
دهد؟ چرا صادرات از فرصت گرانی ارز بهره نبرد؟ و آیا 
با وجود تحریم ها قادر به تغییر شرایط به نفع صادرات 

خواهیم بود؟ بر اساس تحلیل داده های گمرک کشور 
تراز تجاری آبان ماه نیز مانند پنج ماه گذشته آن منفی 
شد و شکاف ارزش صادرات و واردات کشور بیش از ۵۰۰ 
میلیون دالر محاسبه شده است. رقم صادرات غیرنفتی 
کشــور به را ۲۷ میلیارد رسیده و براســاس داده های 

آماری گمرک ایران، میزان صادرات غیرنفتی کشــور 
در پایان ۸ ماهه سال جاری از لحاظ وزنی به بیش از ۸۸ 
میلیون و ۳۶۰ هزار تن رسید که نسبت به ۷۵ میلیون 
و ۸۸۴ هزار تن ۸ ماهه ســال ۹۷ رشــد ۱۶ درصدی 
را نشــان می دهد. از لحاظ ارزش نیز میــزان صادرات 
غیرنفتی کشور در ۸ ماهه امسال به ۲۷.۴ میلیارد دالر 
بالغ شده اســت .که هر چند نســبت به سال گذشته، 
افزایش داشــته، با این وجود این آمار با توجه به توقعی 
که از سود و ارزش کل صادرات وجود دارد، قانع کننده 
 نیست و رقم صادرات نیز نســبت به واردات، همچنان 

ناخوشایند نیست.
آخرین آماری نیز کــه از صادرات در مهرماه منتشــر 
شــد حاکی از افت ارزش صــادرات بود. بــرای مثال 
صادرات غیرنفتی کشــور طی ۶ ماه نخســت امسال 
علی رغم اینکــه از نظر وزنــی ۲۲.۵ درصــد افزایش 
 داشــته  اما از نظــر ارزشــی ۱۰.۵۵ درصــد کاهش 

داشته است.
از طرفی آمار صادرات در ابتدای سال جاری نیز نشان از 
کاهش صادرات دارد. بر اساس آمار کل صادرات غیرنفتی 
کشور به نسبت مدت مشابه ســال قبل ۱۸ درصد افت 
کرده است. یعنی با گذشــت ۸ ماه از سال نه تنها ارقام 
صادراتی امیدوارکننده نیســت، بلکه تراز منفی کشور 

نیز ادامه دار است.

بخشنامه جدید بانک مرکزی 
تمدید ضمانت نامه های بانکی 
برای بنگاه هــای اقتصادی را 
منوط به اخذ گواهی نامه ماده 
۱۸۶ از سازمان امور مالیاتی 
کرده و مانعی دیگر برای فعاالن اقتصادی در دسترسی به 
منابع بانکی ایجاد کرده است که از نظر فعاالن اقتصادی 
این محدودیت حتی به سود شبکه بانکی نیز نیست و 
نباید توقع داشته باشیم که با این بخشنامه معوقات بانکی 

کاهش پیدا کند.
به گفته کارشناسان بر اساس این پروژه چنانچه در طی 
مراحل انجام یک پروژه نیاز به تمدید ضمانتنامه بانکی 
باشــد و از طرفی در این فاصله بنــگاه اقتصادی دارای 
بدهی قطعی )ازنظر سازمان مالیاتی( شده، نسبت به آن 
اعتراض داشته و به هیات ماده ۲۵۱ شکایت کرده باشد 
امکان تمدید ضمانتنامه وجود نداشته و عمال تبعاتی در 
برخواهد داشت که از جمله آن تعلیق پروژه های اقتصادی 
و تحمیل هزینه به کارفرمایان و از دست رفتن مشاغل 

مرتبط است.
این در حالیست که فعاالن اقتصادی معموال به رقم هایی 
که سازمان امور مالیاتی بابت بدهی آنها تعیین می کند، 

گالیه دارند. در مقابل سیستم بانکی نیز به گفته فعاالن 
اقتصادی متحمل زیاد خواهد شد. برای مثال بانکی که 
تا دیروز از محل تمدید ضمانتنامه کارمزد دریافت و از 
وجه بلوکه شده سود کسب می کرده، معوقاتش افزایش 
می یابد و تبعات بعدی را به دنبال دارد. بنابراین این سوال 

پیش می آید که چرا بخشنامه مزبور برخالف مواد ۲ و سه 
قانون بهبود محیط کسب و کار قدم برداشته و نظرات 

کارشناسی را لحاظ نکرده است؟
در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی ایران اعالم کرد: محدود کردن لغو دریافت 

گواهی مالیاتی به تسویه وام های بانکی و نیز دریافت این 
گواهی در زمان صدور و تمدید ضمانت نامه ها و اعتبارات 

اسنادی، وجاهت قانونی ندارد.
»غالمحسین شــافعی« در نامه ای به رییس کل بانک 
مرکزی نوشت: "محدود کردن لغو گواهی مالیاتی به وام 
های بانکی و دریافت این گواهی در زمان صدور و تمدید 
ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی وجاهت قانونی ندارد."

رفع مشــکل صدور و تمدید ضمانت نامه های بانکی و 
تفسیر متفاوت از قانون مالیات های مستقیم باعث بروز 
مشکالتی برای صدور و یا تمدید ضمانت نامه های بانکی 
شده است. این موضوع در هشتاد و نهمین جلسه شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار 
گرفت و درنهایت اصالحیه ای در ماده یک دستورالعمل 
اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به 

تصویب رسید.
پس از آن معاون امور اقتصــاد وزارت امور اقتصادی و 
دارایی نامه ای به سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع 
"لغو اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های 
مســتقیم برای صدور و تمدید ضمانت نامه ها" ارسال 
و اعالم کرد تا لغو دســتورالعمل ضوابط اجرایی تبصره 
۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم درباره دریافت 
گواهی برای صدور ضمانت نامه ها، این ضابطه بر اساس 

حکم قانون تنها محدود به وام های بانکی باشد.

شکاف ارزش صادرات و واردات کشور بیش از ۵۰۰ میلیون دالر است

صادرات  بی بهره   از  افزایش  نرخ  ارز

رئیس اتاق بازرگانی ایران: محدود کردن لغو دریافت گواهی مالیاتی به تسویه وام بانکی وجاهت قانونی ندارد

فشار  به  تولید  برای تسویه  وام  بانکی

ساخت ۲۵ هزار مسکن ملی در 
اطراف تهران

معاون وزیر راه و شهرســازی اظهــار کرد: در 
قالب طرح اقدام ملی مسکن، ساخت ۷۰ هزار 
واحد در شهرهای جدید تعریف شده که از این 
تعداد ۲۵ هزار واحد در شهرهای پرند، پردیس 
و هشــتگرد در اســتان های تهران و البرز قرار 
دارند. طاهرخانی افزود: با توجه به برآوردهای 
اولیه قیمت هر متر مربع مســکن  ملی ۲.۵ تا 
۳.۵ میلیون تومان اســت که با توجه به مکان و 
موقعیت پروژه ها در نقاط مختلف کشور، نرخ ها 
متفاوت اســت. حدود ۳۰ درصــد مبلغ کل به 
شــکل پیش پرداخت دریافت می شود و مابقی 
در بازه های زمانی مشخص و طبق زمان بندی 
دریافت خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی 
درباره زمان تحویل واحدهای طرح  اقدام ملی 
مسکن گفت: با توجه به این که  بخش عمده ای 
از واحدها در مکان های دارای زیرســاخت های 
الزم قــرار دارد، تالش این  اســت که پروژه در 
مدت مقرر دو ساله به اتمام برسد. ممکن است 
در مناطقی که  نیاز به  پایدارســازی و توسعه 
زیرســاخت ها دارد این زمان بنــدی مقداری 
بیشتر شــود اما بحمداهلل کارها شروع شده و با 
تمام توان پروژه ها را پیــش می بریم.  در آینده 
نزدیک هم جزئیات میزان پیشرفت پروژه ها را 

اعالم می کنیم.
به گزارش ایسنا، طاهرخانی با بیان این که هنوز 
ثبت نام طرح اقدام ملی در اســتان تهران آغاز 
نشده است گفت: برنامه ریزی در این زمینه در 
قالب ستادی اســت و به عهده معاونت مسکن 
و ساختمان سپرده شده است. طبق اعالم این 
معاونت، اواخر آذرماه نام نویسی در استان تهران 
در دو شهر پرند و پردیس انجام می شود. بنا بر 
این گزارش، پیش از این محسن وطن خواهی، 
مدیرعامل شــرکت عمران پرند، قیمت هر متر 
مربع طرح ملی مسکن در شــهر جدید پرند را 
حــدود ۳.۵ میلیون تومان و تعــداد واحدها را 

۲۵۰۰ واحد اعالم کرده بود.

نیاز اقتصاد به جراحی و اصالحات
نوع صادرات نیز باید افزایش پیدا مي کرد اما به 
دلیل نبود زیرساخت هاي الزم و ظرفیت هاي 
کافي این کار در ســال جاري خیلي مشهود 
نبود و چندان نسبت به ســال گذشته، رقم 
صادرات غیرنفتي افزایش پیدا نکرد. اقتصاد 
ایران سال هاســت که با مشکالت ساختاری 
روبه رو است و از این محل خسارت های زیادی 
را متحمل شده اســت؛ بنابراین هر زمان که 
یک جراحــی اقتصادی و اصالح ســاختاری 
انجام شــود یک فرصت تلقی می شود. حال 
این جراحی و اصالحات هرچــه زودترانجام 
شود به نفع کشــور بوده و از تداوم آثار منفی 
فعلی جلوگیــری می کند. در شــرایط فعلی 
که درآمدهای نفتی کشور به حداقل رسیده 
بهترین فرصت برای این است که ارتباط نفت 

و بودجه را  قطع کنیم. 
این درحالی اســت که ســال ها دولت های 
مختلف برای کاهش وابستگی بودجه به نفت 
تالش می کردند، اما اکنون می توان با سهولت 
بیشتری انجام داد. سایر اولویت هایی که باید 
در دستورکار دولت قرار گیرد سیاست هایی 
اســت که به مهار نرخ تورم و رشد اقتصادی 
منجر می شود؛ بنابراین دولت برای اصالحات 
ساختاری باید به ســراغ بخش هایی برود که 
این هدف مهم را تأمین کنــد. اگر بتوانیم از 
تحریم ها و مســائل و مشــکالت پیش آمده 
نجات پیدا کنیم، شــاید بتوان طی سال های 
آینده فضای رونق را در کشور ایجاد کرد. اما 
به دلیل گره خوردن مسائل سیاسی اقتصادی 
نمی توان به راحتــی پیش بینی ای از وضعیت 
برای چند ســال آینده ارائــه داد. بااین حال 
واضح است که رشد اقتصادی منفی می شود، 
بیکاری افزایش پیدا می کنــد و تولید لطمه 
می خورد. همچنین شکاف درآمدی هم بیشتر 
خواهد شد. به همین ترتیب با کاهش صادرات 
نفت، ارزهــای خارجی گران تر خواهد شــد 
و ارزش پول ملی با کاهش مواجه می شــود. 
فضا، فضای مطلوبی نیست. شاخص ها بهبود 
پیــدا نمی کند، مگــر اینکه اتفــاق و تحول 
خاصی رخ دهــد. مثاًل باید شــرایطی پیش 
آید که ســرمایه گذاری خارجــی رخ دهد یا 
اینکه تحریم ها لغو شود، به این شکل فضای 
 کسب وکار بهتر خواهد شــد و اقتصاد کشور 

بهبود می یابد.

اخبار

رئیس کل بانک مرکزی گفت: کشور ما بانک محور شده 
و ۸۴ درصد تامین مالی در کشور توسط سیستم بانکی 
انجام می شود، اگر منابع صندوق ها و درآمد ثابت بورس 
که سپرده بانکی است را به آن اضافه کنیم، باالی ۹۰ 
درصد تامین مالی توسط سیستم بانکی انجام می شود 
و این امر سبب شــده پروژه های بزرگ برای دریافت 
تسهیالت در اختیار بانک قرار گیرد و نتوانیم تسهیالتی 

را در اختیار بخش های خرد قرار دهیم.
عبدالناصر همتی افزود: مردم در این جنگ بسیار بی سابقه 
اقتصادی حتما پیروز خواهند شد و دشمنان نمی توانند  
کاری از پیش ببرند و در دو سه هفته گذشته نیز دشمن 
تالش زیادی کرد تا به اقتصاد کشور ضربه بزند، زیرا ضربه 
زدن به پول ملی مبدایی برای متالشی کردن اقتصاد است 
که خوشبختانه در این زمینه موفق نشدند و همان گونه که 
قول دادیم موفق شــدیم ثبات را به بازار ارز و سایر بازارها 
برسانیم. همتی خاطرنشان کرد: ما چاره ای نداریم، برای 
رسیدن به توسعه پایدار باید اشتغال را هدف قرار دهیم 
و اگر نتوانیم در این زمینه کارهای اساسی انجام دهیم، 
ســایر تالش ها ابتر خواهد بود. سیستم بانکی کشور 

قرار نبود به سمت تامین ســرمایه پروژه حرکت کند 
و فعالیت های بزرگ باید از ســرمایه تامین مالی شود 
اما کشور ما بانک محور شده است و ۸۴ درصد تامین 
مالی در کشور توسط سیستم بانکی انجام می شود و 
اگر منابع صندوق ها و درآمد ثابت بورس که ســپرده 
بانکی است را به آن اضافه کنیم، باالی ۹۰ درصد تامین 
مالی توسط سیستم بانکی انجام می شــود و این امر 
سبب شده پروژه های بزرگ برای دریافت تسهیالت در 
اختیار بانک قرار گیرد و نتوانیم تسهیالتی را در اختیار 
بخش های خرد قرار دهیم.وی اضافه کرد: متاســفانه 
به دلیل بانک محور بودن کشــور، تخلفات زیادی که 
در پروژه ها انجام می شود به نام بانک ها رقم می خورد 
و این باور ایجاد می شــود که تخلفات در بانک ها زیاد 
اســت، در حالی که کارهای عملی زیادی در سیستم 
بانکی انجام می شود و تمام پروژه های بزرگ همچون 
ساخت سد و مجتمع های پتروشیمی توسط سیستم 

بانکی انجام شده است.همتی گفت: یکی از کارهایی که 
توسط بانک انجام شده افزایش سقف هاست و سقف کار 
فرمایی به ۵۰۰ میلیون تومان برای ۱۰ شغل رسیده 
است و بانک مرکزی وظیفه همراهی و کمک کردن به 
تولیدکنندگان را دارد، ما بنا نداریم مانع ایجاد کنیم تا 
افراد در وظایف خود دچار مشکل شوند. رئیس کل بانک 
مرکزی عنوان کرد: برای اولین بار سامانه نیما بسیار 
روان کار می کند و عرضه در نیما بر تقاضا پیشی دارد و 
حجم مبالغ عمال با قدرت بیشتر و با تکیه بر تولید داخلی 
رخ می دهد. درست است که افزایش قیمت ارز فشار 
اقتصادی زیادی به طبقه پایین وارد کرده اما تولید در 

کشور رونق پیدا کرده و تولیدکنندگان راضی هستند.
همتی بیان کرد: در حال حاضر واردات متوقف شده اما 
تنها گله من افزایش قاچاق است و باید جلو افزایش آن 
گرفته شود و دلیل اصلی افزایش آن مصوباتی است که 
توسط خود ما ایجاد می شود که از جمله این مصوبات 

می توان به مصوبه ورود کاال توسط ملوانان و مصوبه ته 
لنجی اشاره کرد.وی افزود: تمام سیگنال ها از روند رشد 
صنعت و کشاورزی نشان دهنده رشد اقتصادی است 

و آمارهای رسمی شش ماهه به زودی اعالم می شود. 
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: براســاس طرح 
وام، یک واحد تولیدی می تواند برگه بدهی خود را به 
بانک آورده و بانک نیز براساس سقف اعتبار بنگاه اوراق 
تضمین شده شش ماهه یا نه ماهه را به تولیدکنندگان 
می دهد و تولیدکننده می تواند این اوراق را به طلبکار 
ارائه دهد تا بعد از شــش ماه بتواند بدهــی خود را از 
بانک وصول کند. همچنین این امکان وجود دارد که 
تولیدکننده بتواند اوراق خود را در بورس بفروشد که 
در صورت تحقق تحول مهمی را ایجاد می کند و در این 
راستا تاکید شده که دو سوم مبالغ به صنایع کوچک و 
متوسط اختصاص یابد و هدف اصلی از این طرح ایجاد 
اشــتغال واحدهای تولیدی است. همتی خاطرنشان 
کرد: اقدام بعدی طرح پیشــران اســت که برای آن 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته و توجه آن به 

سرمایه گذاران است.

رئیس کل بانک مرکزی:

 ثبات  را  به بازار  ارز  و  سایر  بازارها  برگرداندیم
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دالر پس از سه روز، به کانال ۱۲ هزار تومان بازگشت 
قیمت دالر پس از چند روز مجددا به کانال ۱۲ هزار تومان بازگشت. قیمت دالر روز پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸ در صرافی های بانکی ۱۲۹۵۰ تومان تعیین شد.صرافی های بانکی همچنین دالر 

را ۱۲۸۵۰ تومان از مردم می خرند.

صادرات قدرت رقابتی ندارد
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته

زیرساخت های ما در حوزه اقتصاد کالن همواره واردات محور بوده است. حتی اگر به طور دقیق به اسناد گمرک نگاه کنیم، شاهد عنوان دروازه ورودی هستیم نه دروازه خروجی و این مسئله نشان می دهد به دلیل اینکه اقتصاد ما متکی به 
درآمدهای نفت بوده و عمدتا از این مسیر دخل و خرج کشور به دست آمده، تالشی برای بهبود شرایط صادرات فراهم نشده است. از سویی در شرایط فعلی ما در شرایط تحریمی به سر می بریم و این شرایط مانع ارتباط آسان صادرکنندگان ما 
با کشورهای دیگر و مبادالت بانکی مابین آنها خواهد شد. در حالی که از سوی دیگر صادرکنندگان تحت فشار مسئوالن برای بازگرداندن ارز به سامانه نیما هستند.اما ارز مورد نیاز صادرات از بازار آزاد تامین می شود. موضوع دیگر کم کاری ها 
در قبال بازارهای صادراتی همسایگان است. هر چند روند صادرات به کشورهای همسایه به ویژه عراق نسبتا مثبت شده بود و رقم صادرات به این کشور تا مرز ۱۳ میلیارد دالر هم رسیده بود، اما مشکالت اخیر و اعتراضات در عراق مسیر مثبت 
را تغییر داد که معلوم نیست در ادامه به چه صورت باشد. مسئله اساسی صادرات در کشور ما این است که این بخش مهم هیچ متولی مشخصی ندارد. بخش های مختلف در این حوزه به صورت پراکنده فعالیت دارند، در حالی که الزم است 
همگی آنها در قالب یک نهاد متمرکز شوند. از سویی در این شرایط دولت باید تالش کند تا قدرت رقابتی صادرات باال برود. کشورهایی مثل ترکیه در این راستا اقدامات زیادی انجام می دهند و اگر الزم باشد رئیس جمهور کشور آنها در بازار 

صادراتی حضور پیدا خواهد کرد. اما در کشور ما با وجود اهمیت حوزه صادرات هیچ گام جدی برای آن برداشته نشده است.

نقض عهد بانک مرکزی
فرشید شکرخدایی، فعال اقتصادی

 در شورای گفتگو بنا به تاکید بانک مرکزی نیز موضوع محدود کردن لغو دریافت گواهی مالیاتی به تسویه وام های بانکی، منتفی شد. اما بار دیگر بانک مرکزی بدون اظهار نظر از کارشناسان برای تتمه این بخشنامه، موضوع را بار دیگر اضافه 
کرد. در حالی که این اقدام نقض عهد بانک مرکزی در قبال فعاالن اقتصادی بود. باید تاکید کرد هر گونه اقدامی که گردش و جریان وجوه در بنگاه ها را به تاخیر بیندازد و یا در مسیر آن مانع ایجاد کند، به زیان فعاالن اقتصادی خواهد بود. وقتی 
نقدینگی به مثابه زمان فعلی در بنگاه ها قفل می شود، میزان تولید و به تبع فروش نیز پایین خواهد آمد. آنچه بابت تولید عاید بنگاه می شود، ناچیز است. ازاینرو بنگاه قادر به پرداخت تعهدات خود در قبال سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی 
و ... نخواهد بود. حل مشکل نقدینگی بنگاه ها نباید وابسته به تسهیالت بانکی باشد. به عبارتی چرا تولید نیازمند تمدید ضمانت نامه ها برای حل مشکل مالی باشد؟ در حالی که نقدینگی باید در بنگاه جریان داشته باشد. بخشنامه فعلی روی 

مشکل و چالشی دست گذاشته که مسئله اساسی تولیدکننده است و باعث بدهکار شدن آن و توقف فعالیت اقتصادی او خواهد شد. ضمن آنکه دردی هم از تولید دوا نخواهد کرد.

ادامه سرمقاله



3 اقتصاد
ایران
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طی یــک دهــه گذشــته 
شــهرداری تهران به منظور 
تأمیــن هزینه هــای خود، 
خیابان هــای شــهر را بــه 
شرکت های پیمانکاری اجاره 
داد تا آن ها از طریق اخذ هزینه پارک از شهروندان برای 
شهرداری سودآوری کنند. این شرکت ها هم با بکارگیری 
افرادی تحت عنوان پارکبان، خیابان های شــهر را قرق 
کردند تا از آن پس هر شــهروندی که می خواهد برای 
لحظاتی در گوشــه خیابان توقف کند، عالوه بر عوارض 
ساالنه خود، هزینه ای را هم تحت عنوان عوارض پارک 
خودرو پرداخت کند. اما به رغم اینکه فعالیت پارکبان ها 
در ســال ۹۲ غیرقانونی اعالم شد، هیچ مرجع قانونی با 
فعالیت ادامه دار آن ها برخورد نمی کند. کمبود پارکینگ 
و فضای پارک خودرو یکی از مشکالت مدیریت شهری 
در قریب به اتفاق شهرهای کشور است. مشکلی که در 
تهران بیشتر از دیگر شهرهای کشور دیده می شود و با 
وجود برخی تمهیدات از جمله احداث پارکینگ در مراکز 
شهر هنوز حل نشده است. مدتها برای حل مشکل ترافیک 
پارکبان ها در سطح شهر فعالیت می کردند که با مکانیزه 

شدن سیستم ثبت پالک خودروها دیگر نیازی به وجود 
این افراد نبوده و فعالیت آنها غیرقانونی اعالم شد. اما چند 
وقتی است زمزمه فعالیت مجدد پارکبان ها در شهر تهران 
به گوش می رسد. البته این زمزمه ها با مشاهدات میدانی 
در برخی معابر اصلی و مناطق پرتردد تهران از جمله مرکز 
شهر مطابقت دارد و مشاهده شده در مناطقی نزدیک به 
بازار تهران و میادین اطراف آن برخی پارکبان  ها حضور 
دارند، موضوعی که نارضایتــی محمد علیخانی رئیس 
کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر 

تهران را در پی داشت.
علیخانــی در اظهاراتی عنوان کرده بود که شــهرداری 
تهران، شهر را رها کرده و مصوبه شورای شهر تهران در 
مورد ساماندهی شهر را اجرایی نمی کند و این موضوع 
باعث هرج و مرج می شــود. رئیس کمیسیون عمران و 
حمل و نقل شورای شــهر تهران البته با تأیید ضمنی 
فعالیت مجدد پارکبان ها می گوید در تفرجگاه ها افرادی 
به عنوان پارکبان ایستاده اند و از مردم پول زور می گیرند 
و اگر مردم پول ندهند بالیی سر ماشین شان می آورند، 

بنابراین شهروندان مجبور هستند به این افراد پول زور 
بدهند. به نظر می رســد درآمد بــاالی پارکبان ها که با 
استفاده از شیوه های نامناسب و بعضاً تهدیدآمیز اقدام به 
دریافت وجه از راکبان موتورسیکلت و خودروهای سواری 
می کنند چنان به زیر زبان برخی ها مزه کرده است که با 
وجود الکترونیکی شدن مدیریت پارک های حاشیه ای 
معابر شهر بازهم تالش دارند تا حضور فیزیکی در شهر 

داشته باشند.
بنابرایــن  تا اطــالع ثانوي بــه پارکبانــان عزیز پول 
بدهید؛ هرقدر کــه مي خواهند. ظاهراً ایــن کار به نفع 
همه  اســت؛ از پارکباني که نمي خواهــد از نان خوردن 
بیفتد تا صاحب خودرویي که نمي خواهد ماشــینش 
آسیب ببیند و مســئولي که دنبال دردسر نمي گردد و 
حوصله  پیگیري حقــوق مردم را ندارد. حال ازســویي 
روزانه حقوق هزاران شهروند پایمال مي شود و از سوي 
دیگر شرکت هاي پیمانکاري و صدها نیروي پارکبان با 
شــهرداري قرارداد دارند و در صورت برچیده شدن این 
طرح، عماًل کاسبي شان تعطیل خواهد شد. میلیاردها 
تومان از پول هاي شــهروندان که در این سال ها با یک 
مصوبه ي غیرقانوني از جیبشان رفته و مشخص نیست 
صرف چه کاري شده اســت، حق الناس عظیمي است 
 که ظاهراً کســي حاضر نیســت پاســخگوي پایمال

 شدن آن باشد.

ميلياردها تومان از پول   شهروندان با تهدید پاركبان ها صرف جای پارک می شود

فعالیت  ادامه   دار  پارکبان های  غیر مجاز  
با وجود الکترونيکی شدن مدیریت پارک ، پاركبان ها در شهر  حضور فيزیکی دارند

بسیاریازپارکبانانپولزورمیخواهند
جوادانتظاری،کارشناسمدیریتشهری

با وجود ممنوعیت فعالیت پارکبان ها و اخذ مبلغ از شهروندان، همچنان تعداد زیادی از پارکبان ها با قدرت به کارشان ادامه می دهند و از این راه درآمد دارند. پرداخت پول به خاطر جای پارک شاید به حق باشد اما این رفتار پارکبان هاست که 
آزاردهنده شده و بسیاری از آنها پول زور می خواهند. اگر پارکومتر در همه جا نصب شود و پارکبان ها تنها بر پارکومترها نظارت کنند بهتر از گرفتن پول از مردم است. گرفتن وجه توسط پارکبانان قطعا تخلف است و حتما با توجه به اعالم پلیس 

قابل پیگرد قانونی است. 
خصوصــا در محل هایــی که مشــکل پارکینگ وجــود دارد برخــی به بهانــه پارکبانــی در آن جا حضــور پیدا کــرده  و وجــه دریافت مــی کنند و ایــن امر تخلف اســت کــه حتما نیــروی انتظامی و قــوه قضائیــه باید با 
آنها با جدیت برخورد کننــد. از طرفی دیگر برخی افراد نیز از این موضوع ســوء اســتفاده هــای زیادی می کنند. ظاهرا پارکبان ها به دلیل چند صباحی کاســبی از معابر شــهری نســبت بــه آن ها حق آب و گل پیــدا کرده اند و 
باوجود  فســخ قرارداد شــرکت های پیمانکاری با شــهرداری تهران و برچیده شــدن شــان از ســاختار مدیریت شــهری، تنها با تکیه بر لباس فرمی که واژه پارکبان بر روی آن دوخته شــده اســت، شــهروندان را تلکه می کنند. 
 مســئوالن مدیریت شــهری و پلیس راهوار بار ها غیر قانونی بودن فعالیــت پارکبان ها را اعالم کرده انــد، اما ادامه حضور غیرقانونی آن ها در ســطح شــهر بیانگر این  اســت که کار از اعالم غیر قانونی گذشــته و پلیــس باید وارد 

برخورد قانونی شود.

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

دبیر شورایعالی مناطق آزاد با بیان منطقه ویژه 
اقتصادی رفسنجان می تواند به عنوان پیشگام 
در فعالیــت اقتصادی رمز ارزهای ایران باشــد، 
گفت:در منطقه آزاد ارس هم امکان چنین سرمایه 
گذاری وجود دارد.مرتضی بانک در مراسم افتتاح 
بزرگ ترین پایگاه داده کشــور و واحد ماینینگ 
و اولین پروژه رســمی و قانونی تولیــد رمز ارز 
ایــران در »منطقه ویژه اقتصادی رفســنجان« 
اظهار کرد: افتتاح این پروژه در حوزه ماینینگ و 
بالکچین توسط منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 
و شرکت سرمایه گذاری ایران و چین گام نمونه 
و استثنایی در کشــور اســت و این شهرستان 
 پیشــگام در فعالیت های اقتصادی در این حوزه 
محســوب می شــود. وی ادامه داد: این پروژه 
یک نمونه ارزشمند در کشــور است. تاکنون در 
حوزه فناوری رمز ارزها ســرمایه گذاری رسمی 
وجود نداشــت که با بهره بــرداری از این پروژه؛ 
امکان سرمایه گذاری بیشــتر برای فعاالن این 
بخــش فراهم می شــود. در منطقــه آزاد ارس 
هم امکان چنین ســرمایه گذاری وجود دارد و 
امیدوارم انتقال تجربیــات در این حوزه به ارس 
نیز انجام شــود. مشــاور رئیس جمهور تاکید 
کرد: برای این نوع سرمایه گذاری ها؛ آنچه مهم 
اســت ایجاد فضای جدید بــرای فعالیت های 
اقتصادی است که نیازمند تامین منافع شرکت 
 ها و ســرمایه گذاران منهای تولیــد رمز ارزها 

است.
به دلیل امکانات خوبی که بــرای حضور در بازار 
مالی بخصوص ارزهای خارجی فراهم می شــود 
شرکت ها هم می توانند سود و منافعی زیادی را 
برای خود پیش بینی کنند اما برای تولید هم باید 
شرایطی را فراهم کرد که منافع شرکت و سرمایه 

گذار تامین شود.
بانک افزود: اگر شرایط اقتصادی و فعالیت های 
اقتصادی در یک حوزه فنــی، صنعتی به نحوی 
باشد که میزان برگشت ســرمایه در مدت زمان 
بسیار سریع در مقایسه با ســایر فعالیت ها قرار 
گیرد، بعد از مدتی این حرکــت متوقف خواهد 
شد؛ چرا که ســرمایه گذاران جدیدی به سرعت 

 اضافه می شــوند و مازاد بر بازار فعالیتی تولید 
می شود که ســود نهایی را کاهش خواهد داد. 
تالش دولت بر این است که سرمایه گذارانی که 
در این حوزه فعالیت می کنند، فعالیت شان قابل 
رقابت در مقایسه با بقیه فعالیت های اقتصادی 
باشــد. وجود و حضــور این صنعــت در حوزه 
اقتصادی کشور مسیر جدیدی را برای ما باز می 
کند که برای حضور در بازارهای مالی و پولی دنیا 
مورد نیاز همه کشورهاست و در اقتصاد دنیا نقش 

مهمی ایفا می کند.
وی با اشــاره به اینکــه مناطق ویــژه اقتصادی 
کشــور نقش و موقعیــت ویــژه ای در اقتصاد 
کشــور دارند گفت: همانطور کــه منطقه ویژه 
اقتصادی رفســنجان به قطب ســرمایه گذاری 
در بخش ماینینگ تبدیل شــده اســت منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس هم به قطب سرمایه 
گذاری در صنعت پتروشیمی تبدیل شده است 
. از این منظر هر یک از مناطــق ویژه اقتصادی 
به لحاظ رونق تولید و اشــتغال از جایگاه مهمی 
برخوردار هستند. دبیر شــورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی با اشــاره به آمارهای صادرات از 
مناطق آزاد و ویژه اقتصــادی، گفت: میزان آمار 
صادرات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خارج 
 از کشور در طی 6 سال اخیر، 1۲5 میلیارد دالر

 بوده است. 
معادل 35 میلیارد دالر هم تولیدات مناطق آزاد و 
مناطق ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی وارد شده 
است.بانک یادآور شد: طی 6 سال اخیر 71هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور داشتیم. ضمن اینکه 
۲۲ هزار میلیارد تومان هم سرمایه گذاری ارزی 

انجام شده است. 
باید یادآوری کرد کــه در مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصــادی 1800 واحد بــا ایجــاد 500هزار 
شــغل فعالیت دارند و ســرمایه گذاری داخلی 
در مناطــق آزاد و مناطــق ویــژه اقتصادی در 
حال رشــد اســت به طوری که بین سال های 
 ۹6 تا ۹8 حدود 100درصد رشــد داشــته که 

رقم قابل قبولی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایــی از ارایه اطالعات ۹5 درصد 
دســتگاههای دولتی در محیط دولت الکترونیک خبر 
داد. فرهاد دژپســند گفت: برنامه ریزی کردیم که همه 
مجوزهای مورد نیاز برای هر فعالیت در محیط الکترونیک 
قرار گیرد، البته رسانه ها همانطور که برای موضوع مالیات 
به کمک ما آمدند و دســتگاه های کم کار را افشا کردند، 
درباره مجوزها هم کمک کنند.وی اضافه کرد: برخی ها 
گفتند وزارت اقتصــاد متولی هیئت مقــررات زدایی و 
بسیاری از فسادها در صدور مجوزها است که در این باره 
باید بگویم هم هیئت مقررات زدایی خــوب کار کرده و 
هم صدور مجوزها در محیط الکترونیک را در دستور کار 
دارم که این کار را برای اصناف انجــام دادیم که اصناف 
متقاضی در محیط الکترونیک، مجوز خود را تقاضا کنند.

دژپســند گفت: مجوزهای مورد نیاز در آغاز یک فعالیت 
باید در محیط دولت الکترونیک قرار گیرد تا متقاضیان 
بتوانند از مزایای آن بهره مند شــوند ضمن این که قرار 
دادن اطالعات و مجوزهــا در محیط دولت الکترونیک از 
فواید اقتصاد هوشمند است اقتصادی که فقط به دیجیتال 
خالصه نمی شود.وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: با اجرایی 
شدن اقتصاد هوشمند به طور نمونه در بانک ها نیاز به شعبه 
و کارمند به حداقل کاهش می یابــد ضمن این که مردم 
می توانند خدمات مورد نیاز خود را در محیط تلفن های 
همراه دریافت کنند بنابراین اجرایی شدن اقتصاد هوشمند 
تقاضا برای سفر به منظور انجام کار به حداقل می رسد.وی 
اضافه کرد: با اجرایی شدن محیط دولت الکترونیک هم 
مدل کسب و کار و هم مدل زندگی تغییر می کند و وقت 
دارای ارزش می شود ضمن این که منابع شکل دیگری به 
خود می گیرد به طور نمونه اگر فرآیند کاشــت، داشت و 
برداشت در کشت گلخانه ای مکانیزه شود هم فضای مورد 
نیاز برای کشت گلخانه ای به حداقل می رسد و هم منابع 

بهینه مصرف می شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
۹5 درصد از دستگاه ها برای ارائه اطالعات خود در محیط 
دولت الکترونیک اعالم آمادگی و تفاهم نامه امضا کردند.

دژپسند گفت: در موضوع اقتصاد هوشمند هم از تحوالت 
فناوری به معنای مفهوم کامل آن استفاده می کنیم و هم 
همواره در مقام تغییر و تکامل فناوری ها هستیم به طور 
کل یکی از ویژگی های ذاتی اقتصاد هوشــمند این است 
که باید دائم در روند و ریل نوآوری قرار گیریم و با استفاده 
از نوآوری، زمینه را برای استفاده از حداکثری و عوامل در 
اختیار فراهم کنیم.وزیر اقتصاد گفت: وقتی فعالیت های 
دستی به صورت هوشمند و الکترونیکی انجام می شود فرد 
فقط در مقام طراحی قرار می گیرد و نظارت و مدیریت عالی 
را اعمال می کند.دژپسند گفت: در بانک داری سنتی وقت و 
کاغذ زیادی هدر می رود، اما اکنون با اجرایی شدن بانکداری 
الکترونیکی مصرف کاغذ به میزان زیادی کاهش می یابد و با 
اجرایی شدن بانکداری هوشمند باید حضور فرد در مراجعه 
به بانک نیز به حداقل برسد.وی افزود: چرا باید متقاضی 
برای گشایش حساب و یا اخذ تسهیالت، در شعبه حضور 
یابد؟ بنابراین با اقتصاد هوشمند هم مراجعه حضوری به 
حداقل می رســد و هم عارضه منفی برای کارمندانی که 
دچار لغزش هستند در دیدار رو در رو با متقاضیان به حداقل 
می رسد، زیرا بخشی از فسادی که ما از آن می نالیم و ناشی 
از ادراک فساد است منشاء به روابط رو در رو در مراجعات 
بانکی بر می گیرد.وزیر اقتصاد گفت: راه ریشه کن کردن 
بنیادین و اساسی فساد، گسترش اقتصاد هوشمند در همه 
ابعاد و با همه اجزا و زوایا است.وی با اشاره به سخنان اخیر 
خود در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: به 
فعاالن اقتصادی اعالم کردم وقتی با پدیده نامیمون فساد 
مواجه شدید با صدای بلند منعکس کنید تا مقامات مسئول 

در صدد رفع فساد و مقابله با آن باشند.

مدیرعامل اتحادیه سراســری دامداران ایران با بیان اینکه 
ساالنه 10 درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور از محل واردات 
تامین می شود گفت: امسال به دلیل مازاد دام زنده سبک و 
سنگین نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم و امکان تامین 
از محل تولید داخل وجود دارد.»سعید سلطانی سروستانی« 
با تاکید بر اینکه اکنون کشور نیازی به واردات گوشت قرمز 
ندارد افزود: ۹0 درصد گوشت مورد نیاز کشور در داخل تامین 
می شود که امسال به دلیل وجود شرایط آب و هوایی مناسب 
و افزایش زایش ها آنچه که پیش از این محل واردات تامین 
می شد، می تواند از محل تولید داخل تامین شود.وی اظهار 
داشت: برای حمایت از تولید داخلی نیاز است تا واردکنندگان 
و تامین کنندگان گوشت قرمز به جای واردات گوشت و خروج 
ارز از کشور اقدام به خرید مازاد دام زنده از تولیدکنندگان 
کنند تا عالوه بر حفظ منافع ملی، تولیدکنندگان و مصرف 

کنندگان نیز از آن منتفع شوند. مدیرعامل اتحادیه سراسری 
دامداران ایران به کاهش ۲5 تا ۴0 درصدی نرخ دام زنده در 
هفته های اخیر اشاره کرد و  اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم 
دام زنده سبک 35 هزار تومان و سنگین ۲5 هزار تومان است 
درحالی که نرخ این محصول در ابتدای سال برای دام سبک 
۴8 هزار تومان و برای دام سنگین ۴1 هزار تومان بوده است.
به گفته وی، با توجه به کاهش نرخ دام زنده در کشور، باید هر 
کیلوگرم گوشت گوسفندی با نرخ  75 هزار تومان و گوشت 
گوساله 50 هزار تومان به دست مصرف کنندگان برسد.وی 
علل ازدیاد دام زنده در کشــور را کاهش تقاضای مصرف، 
جلوگیری از صادرات دام زنده دانســت تصریــح کرد: در 
ماه های اخیر دامپروران و تولیدکنندگان به دلیل ازدیاد دام 
متضرر شده اند، تا جایی که حتی حاشیه سود 10 درصدی 

نیز نصیبشان نمی شود.

این روزها که بــازار حمایت 
از تولیــد ایرانی بــرای رونق 
اقتصادی گرم شــده اســت 
شاهد پیشرفت های علمی در 
حوزه های مختلف هستیم و تا 
حدودی فرهنگ سازی برای استفاده از محصوالت داخلی 
نتیجه داشته است. برهمین اساس، اقشار مختلف جامعه 
تمایل دارند تا از گوشــی تلفن همراه ایرانی نیز استفاده 
کنند. اما هنوز درباره این موضوع پرسش وجود دارد که آیا 
می توان  تلفن همراه را در ایران تولید کرد و ساخت ایران 
نامید یا خیر؟ در ماه های اخیر دولت و وزارت ارتباطات 
بارها موضوع حمایت از گوشــی های همراه تولید داخل 
را مطرح کردنــد؛ تا جایی که دولت برای محقق شــدن 
این موضوع به دنبال افزایش تعرفه واردات گوشــی های 
خارجی، با هــدف حمایت از تولید داخل بــود. حال به 
تازگی دولت وقت سناریو های جدیدی را برای حمایت از 

گوشی ها ساخت داخل مطرح کرده است.

 به تازگی عضو کمیته رجیســتری تلفن همراه از طرح 
سه سناریوی جدید توســط دولت برای حمایت از تولید 
گوشــی موبایل در داخل کشــور خبر داده اســت. رضا 
قربانی، عضو کمیته رجیستری تلفن همراه در خصوص 
گزینه های جدید دولــت برای حمایــت از تولید تلفن 
همراه در کشور اعالم کرد: یکی از گزینه ها این است که 
حدود۲00 میلیارد تومــان بودجه در اختیار اپراتورهای 
موبایل قرار گیرد تا اپراتورها بــا تولیدکنندگان داخلی، 
طرح باندلینگ را اجرایی کننــد. به این معنی که اپراتور 
همراه با فروش سیم کارت، گوشــی ایرانی را به صورت 
اقساطی به خریدار بفروشد و کمک هزینه خرید گوشی 
روی قبض مشترک محاسبه شود. این سناریو در راستای 
کمک به تولید گوشــی مطرح شده اما کارشناسان آن را 
یک مسکن مقطعی می دانند و در این زمینه دولت هنوز 
به نتیجه قطعی نرسیده است. عضو هیئت مدیره انجمن 
واردکنندگان گوشی موبایل اعالم کرد که دولت در نظر 
دارد تا این سناریو را در ســال 13۹۹ اجرا کند. به گفته 
رضا قربانی، دولت در ســناریو دیگری در نظر دارد تا به 
منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی، تعرفه واردات 
گوشی های موبایل خارجی را مورد بازنگری قرار دهد. در 

واقع دولت قصد دارد تا با توجه به قیمت و ارزش گوشی، 
برای آن، تعرفــه پلکانی در نظر گرفته شــود. قربانی به 
صحبت های خود در خصوص ســناریو سوم دولت برای 
حمایت از گوشی های داخلی ادامه داد و گفت: سناریوی 
سومی که از سوی دولت مطرح شده این است که جلوی 
ثبت سفارش گوشی های غیر هوشــمند که حدود ۲0 
درصد ســهم بازار را در اختیار دارند، گرفته شود. به این 
معنی با توقف ورود این گوشی ها به بازار و یا فاصله زیاد 
تعرفه آنها، تولید داخلی گوشی های غیر هوشمند رونق 
بگیرد. البته رضا قربانی اعالم کرد که گزینه های روی میز 
دولت برای حمایت از تولید داخلی گوشی موبایل است 
که از ســوی وزارت ارتباطات و وزارت صنعت در دست 
بررسی است. چرا که در شرایط فعلی، تولید گوشی هیچ 
توجیه اقتصادی ندارد. طبق ادعا رئیس کمیسیون تنظیم 
بازار انجمن واردکنندگان گوشی موبایل، واردکنندگان 
موبایل نیز با تولید گوشــی در کشــور در صورتی که به 
ایجاد اشتغال و ورود دانش فنی بیانجامد موافق هستند. 
متاسفانه دولت قصد دارد تا سیاست های اشتباه خود را 
در خصوص سایر صنایع، در بخش محصوالت دیجیتالی 
اجرایی کند و برای تولید کنندگان داخلی گوشــی های 

هوشمند یک بازار انحصاری بدون رقیب ایجاد کند. بارها 
ثابت شده است که نبود رقیب قدرتمند و شرایط رقابتی نا 
برابر، موجب ایجاد فسادهای گسترده می شود و در نهایت 
یک محصول بی کیفیت که حتــی توانایی پاس کردن 
استانداردهای حداقلی را هم ندارد، با قیمت بسیار باال در 

اختیار اقشار مختلف جامعه قرار داده می شود.
در حال حاضر صنعت خودرو سازی و سایر صنایع حساس 
کشور هم با این مشکل دســت و پنجه نرم می کنند، اما 
به نظر می رســد که دولت هیچ توجهی نســبت به این 
موضوع ندارد و در نهایت دود این موضوع به چشم مردم 
می رود. سیاست های اشتباه دولت در حوزه فناوری های 
دیجیتالی تا به امروز هزینه های بسیاری را برای مردم به 
همراه داشته است. به طور مثال وزارت ارتباطات در ابتدا 
اعالم کرد که رجیستری تلفن همراه هیچ هزینه اضافه ای 
را در بر نخواهد گرفت، اما هم اکنون ســامانه همتا پولی 
شده و برای ثبت هر گوشــی باید مبلغ سه هزار تومان را 
پرداخت کنید؛ حتی مالیات دریافتی برای گوشــی های 
مسافری به شکل چشــم گیری افزایش پیدا کرده است 
و این موضوع باعث افزایش شدید قیمت موبایل در بازار 

کشور شده است.

»كسب و كار«  سه سناریوی جدید برای حمایت از توليد داخلی گوشی موبایل را بررسی می كند

خیال پردازی تا  ساخت  گوشی  هوشمند
200 ميليارد    در  اختيار  اپراتورها   برای   اجرای     طرح    باندلينگ  قـرار  گرفت

فاصلهزیادایرانتاساختوتولیدگوشیتلفنهمراه
ارسالنامیدوار،کارشناسبازارموبایل

شاید تنها نقطه ای که گوشی های ایرانی را قادر به رقابت می کرد بحث مربوط به قیمت بود که آن هم با ورود برندهایی چون هواوی به بازار دیگر معنایی ندارد. واقعیت این است که ما گوشی  با عنوان تولید داخلی نداریم که 
حتی بخواهیم از آن حمایت کنیم. تمام قطعات و حتی دستگاه هایی که مونتاژ نهایی کار را انجام می دهند، وارداتی هستند. حتی با فرض این که قطعات در ایران تولید شوند، در نهایت باز هم دستگاه مونتاژ نهایی وارداتی است. 
در صنعتی که بسیاری از کشورهای بزرگ و توسعه یافته واردش نمی شوند، صرف داشتن چند پلن کوتاه مدت و یا خیال پردازی های واهی، نمی توان به موفقیت رسید و باید کار را به کاردان سپرده و سرمایه را در جایی به کار 
گرفت که از آن بازده مناسبی حاصل شود. البته امیدواریم هرچه سریع تر به دانش ساخت موبایل دست پیدا کنیم تا دیگر نیازی به مونتاژ قطعات گوشی نداشته باشیم و با افتخار بگوییم که این گوشی ساخت ایران است.باید 

زیرساخت های الزم برای این کار فراهم شود البته با وجود شرایطی که امروز بر اقتصاد و صنعت آی سی تی حاکم است ایران فاصله زیادی تا دستیابی به ساخت و تولید گوشی تلفن همراه دارد. 

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

وزیر اقتصاد اعالم كرد:

ارائه  اطالعات  ۹۵ درصد  دستگاه ها   در  دولت   الکترونیک

دبير شورایعالی مناطق آزاد:

امکان سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها فراهم شد

مدیرعامل اتحادیه دامداران: 

امسال نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم
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معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري در فرهنگستان علوم: 
نقش آفريني 6000 استارت آپ و 4700 شركت 

دانش بنيان  در زيست بوم نوآوری
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري در فرهنگستان علوم گفت: »با تالش هايي 
كه براي رونق زيست بوم كارآفريني و نوآوري صورت گرفت، فضاي استقرار مراكز 
نوآوري، از نيم ميليون متر مربع گسترده تر شده و بيش از 349 مركز رشد و نوآوري 
به كمك بخش خصوصي ايجاد شده است، همچنين 6000 استارت آپ و 4700 
شركت دانش بنيان در اين زيســت بوم نقش آفريني مي كنند.« سورنا ستاری 
افزود: استارت آپ ها در زيست بوم اقتصاد دانش بنيان، تامين كننده نيروي انساني 
شركت هاي دانش بنيان هستند و بسياري از آنها، زمينه ساز رونق كسب و كارهاي 
دانش بنيان مي شوند.  وی افزود: براي سال 1400 بيش از 10 هزار استارت آپ و 
جذب بيش از 2 هزار فارغ التحصيل در زيست بوم نوآوري پيش بيني شده است. 
استارت آپ ها با هر شكست، نكته تازه اي مي آموزند و با هر دانش جديد كار تازه اي 
را شكل مي دهند و به سرانجام مي رسانند. به مدد اين كسب و كارها، مردم جامعه 
خدمات و محصوالت جديد و كارآمد دريافت مي كنند و اين فرهنگ جديد، به 

تحول زندگي جامعه منجر مي شود. 

هم زمان با هفته پژوهش
دومين نمايشگاه »تستا« برگزار مي شود 

دومين دوره نمايشگاه تســتا همزمان با هفته پژوهش با حضور صنايع مختلف، 
كارگزاران و شركت هاي دانش بنيان با هدف رفع نيازهاي صنعت برگزار مي شود. 

به گزارش مهر، پيام چيني فروشان دبير اجرايي نمايشگاه »تستا« با بيان اينكه اين 
نمايشگاه نوعي نمايشگاه معكوس و مبتني بر تقاضاي فناوري است، خاطرنشان 
كرد: در اين نمايشــگاه ، شــركت ها و صنايع متقاضي، ظرفيت هاي توسعه اي و 

نيازمندي هاي تكنولوژيكي خود را به صاحبان فناوري ارائه مي كنند. 
وي با بيان اينكه در سال گذشته بيش از ۸00 تقاضاي فناورانه از سوي 70 سازمان 
و شركت در سامانه »تستا« ثبت شد، افزود: ارائه نيازمندي هاي فناورانه به جاي 
عرضه توانمندي ها، تالش در جهت تامين نيازمنديهاي مورد نياز صنايع با استفاده از 
توان داخلي، حضور كارگزاران در حوزه هاي مختلف فناوري جهت تسهيل در پيوند 
عرضه و تقاضا، بستر سازي جهت شناسايي و ارائه نيازمندي هاي شركت هاي دولتي 
و خصوصي و ايجاد فضاي مذاكرات  B2B از ويژگي هاي نمايشگاه تستا به شمار 
مي رود.  وي با اشاره به ميزان انعقاد تفاهمنامه ها و قراردادها در نمايشگاه تستاي 
سال گذشته گفت: در نمايشگاه سال گذشــته ۸9 تفاهمنامه به ارزش تقريبي 
120 ميليارد تومان در حوزه صنايع معدني و فلزي، دفاعي، برق و انرژي، فناوري 
اطالعات، تجهيزات پزشكي، گاز و پتروشيمي و... منعقد شد. چيني فروشان با اشاره 
به نتيجه پيگيري ها توسط دبيرخانه شورايعالي علوم تحقيقات و فناوري گفت: از 
مجموع ۸9 تفاهمنامه در سال گذشته، 19 قرارداد منعقد شده و ۸ قرارداد نيز بين 

صنعت و فناوران در شرف انعقاد است. 
وي با اشاره به دومين سال برگزاري نمايشگاه تستا تاكيد كرد: اين نمايشگاه با هدف 
شناسايي نيازهاي پژوهشي و فناورانه، بسترسازي براي تجاري سازي يافته هاي 
پژوهشي و فناوريهاي توسعه يافته و همچنين برقراري ارتباط سازنده ميان بخش 
عرضه و تقاضاي فناوري نيز براي دومين دوره برگزار مي شود. به گفته دبير اجرايي 
نمايشگاه تستا، امسال شاهد حضور صندوق نوآوري و شكوفايي، شهرداري تهران 
و صندوق حمايت از نوآوري و تحقيقات، وزارت صمت و وزارت دفاع و پشتيباني 
در نمايشگاه استان در راستاي ارائه نيازهاي فناورانه و حضور فناوران خواهيم بود. 

اعالم نيازهاي فناورانه توسط شهرداري 
چيني فروشان عنوان كرد: پيش بيني شده شهرداري تهران در قالب 6 حوزه معاونت 

خود در فضايي حدود ۵00 متر مربع در نمايشگاه حضور يابد. 
وي بيان كرد: نيازمندي هاي فناورانه هر يك از سازمان ها و شركت هاي تابعه پس 
از برگزاري جلسات متعدد بين نمايندگان دبيرخانه و هر يك از شركت ها، در قالب 
فرم تهيه مي شود و دبيرخانه براي شناسايي نيازمندي ها اقدامات خود را براي رفع 

نيازها به واسطه فناوران آغاز مي كنند. 
وي افزود: تاكنون بيش از 300 نيازمندي  فناورانه از 30 سازمان-شركت مربوط 
به شهرداري تهران احصا شده و فرايند احصا نيازها توسط دبيرخانه شوراي عالي 

عتف همچنان ادامه دارد. 

حضور صندوق نوآوري و شكوفايي با رويكرد ارائه تسهيالت
 چيني فروشان در ادامه با اشاره به حضور صندوق نوآوري و شكوفايي در نمايشگاه 
تستا گفت: اين صندوق نيز با رويكرد ارائه تسهيالت و مشوق ها، ارائه نيازمندي هاي 
فناورانه حاصل از رويدادهاي برگزار شده )تقريبا 30 شركت(، برگزاري رويدادهاي 

Reverse pitch )برگزاري 6 رويداد(، در نمايشگاه تستا حضور مي يابد. 

حضور وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در تستا
وي افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با بيش از 20 شركت در حوزه هاي 

مختلف صنعتي و بيش از ۵00 نياز فناورانه در نمايشگاه شركت خواهد كرد. 
چيني فروشان افزود: در نظر گرفتن تسهيالت و مشوق هاي ويژه نمايشگاه جهت 
ارائه به طرفين عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن فضــاي مذاكرات  B2B  و انعقاد 

قراردادها از ويژگي هاي دومين نمايشگاه تستا هستند. 
دومين دوره نمايشگاه تقاضاي ساخت و توليد ايراني )تستا(، در سالي كه از سوي 
مقام معظم رهبري با عنوان »رونق توليد« نام گذاري شده، توسط دبيرخانه شوراي 
عالي عتف و با همكاري صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري و شهرداري 
تهران از تاريخ 26 تا 29 آذر ماه سال جاري در سالن 7 نمايشگاه هاي بين المللي 

تهران برگزار خواهد شد. 

مركز نوآوري شتاب دهي خدمات شهري راه اندازي مي شود
رئيس پارك علم و فناوري استان اردبيل گفت: با همكاري شهرداري اردبيل مركز 
نوآوري شتاب دهي خدمات شهري در اردبيل راه اندازي مي شود. حبيب ابراهيم پور 
در مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر در دانشگاه محقق اردبيلي اظهار 
كرد: بيستمين نمايشگاه پژوهش و فن بازار از 17 آذرماه فعاليت خود را در سالن 
تربيت بدني دانشگاه محقق اردبيلي آغاز كرد و امروز ايين اختتاميه اين نمايشگاه 
با حضور استاندار اردبيل برگزار شد. وي خاطرنشــان كرد: در اين نمايشگاه 22 
دستگاه دولتي براي ارائه محصوالت حوزه پژوهشــي و فناوري حضور داشتند 
همچنين بيش از 70 استارتاپ، 1۸ واحد فناور، دو شركت دانش بنيان و 9 مركز 
رشد از دانشگاه هاي استان حضور داشتند تا توانمندي هاي خود را در اين عرصه به 
نمايش بگذارند. رئيس پارك علم و فناوري استان اردبيل با اشاره به حضور مديران 
دستگاه هاي اجرايي در اين نمايشگاه و اعالم حمايت از فناوران در توسعه مسير 
فناوري هاي جديد گفت: در اين سه روز روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي، محقق 
اردبيلي، رئيس ســازمان صنعت، معدن، تجارت، اداره كل امور مالياتي، تامين 
اجتماعي، استاندارد و صندوق كارآفريني اميد در محل نمايشگاه حضور پيدا كردند 
و ضمن صحبت با فناوران سعي كردند زمينه حمايت از آنها را به نحو شايسته فراهم 
كنند.  ابراهيم پور از ارائه 2۵ ساعت مشاوره رايگان براي فناوران و گروه هاي فعال 
در پارك علم و فناوري خبر داد و گفت: ما شاهد رويداد اپ نويسي در حاشيه اين 
نمايشگاه بوديم و در كنار آن سعي كرديم چندين تفاهمنامه را نيز با دستگاه هاي 

اجرايي به امضا برسانيم. 
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عضو فراكسيون نمايندگان 
واليی مجلــس و وزير امور 
اقتصــادی و دارايی در حالی 
روز سه شــنبه پشت تريبون 
ساختمان بهارستان معترف 
به روند ســخت مجوزدهي به شركت هاي دانش بنيان 
بودند كه بايد ديد آيا اين اعتراف ها منجر به اصالح روش 
موجود و تسهيل صدور مجوزدهی به اين شركت ها برای 
فعاليت خواهد شد يا تنها در حد حرف باقی خواهد ماند.  
در همين رابطه رئيس مركز شــركت ها و موسســات 
دانش بنيان معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 
گفت: »براساس چهار شاخص جهانی نوآوری، تركيب 
اقتصادی، ســهولت انجام كســب وكار و رقابت پذيری 
بايد اذعان كرد محيط كســب وكار نامساعد و قوانين 
ناكارآمــدی را در حــوزه شــركت های دانش بنيان و 
نوآورانه شاهد هســتيم، بنابر شــاخص نوآوری، رتبه 
ايران در جايگاه 61 قــرار دارد و همچنين رتبه ۸۸ نيز 
در شــاخص تركيب اقتصادی برای ايران لحاظ شــده 
است.« صاحبكارخراسانی گفت: »رتبه ايران در شاخص 
سهولت انجام كسب وكار بين كشورهای دنيا 12۸ است 
و همچنين جايگاه ۸9 بين كشورهای دنيا نيز در حوزه 
رقابت پذيری به ايران تعلق دارد. بايد يادآور شــد رتبه 
كشورمان در مؤلفه شروع كســب وكار در جايگاه 147 
است كه جايگاه مناسبی نيست و بايد برابر رفع اين مهم 

اقدامات اساسی انجام شود.«
حجت االســالم عليرضا ســليمي، عضو فراكســيون 
نماينــدگان واليي مجلس در جلســه علني مجلس و 
در جريان بررسي دســتاوردها و مشكالت شركت هاي 
دانش بنيان و نوآورانه اظهار داشت: »متأسفانه بسياري از 
شركت هاي دانش بنيان براي دريافت مجوز جهت ثبت با 
چالش هاي زيادي روبه رو هستند كه الزم است اين مساله 

مورد توجه قرار گيرد و هرچه سريع تر حل شود.«

روند سخت مجوزدهي به دانش بنيان ها
وزير امور اقتصادي و دارايي در مقابل نمايندگان ملت گفت: 
»دستگاه ها نبايد فرايند تشكيل شركت هاي دانش بنيان را 
درگير قوانين دست وپاگير كنند.« فرهاد دژپسند افزود: 
»يكي از مشكالت جدي شركت هاي دانش بنيان محيط 
كسب وكار و رويه سختي است كه در اعطاي مجوز به اين 
شركت ها وجود دارد. ما در وزارت امور اقتصادي و دارايي 
آماده ايم هر اقدامي را براي حل اين مشكالت در دستور كار 
خود قرار دهيم.« دژپسند ادامه داد: »مشكالتی در حوزه 
مالياتی شركت های دانش بنيان وجود دارد، از نظر قوانين 
و مقررات مشــكلی وجود ندارد؛ اما در حوزه اجرا هنگام 
مواجهه شركت های دانش بنيان با سازمان امور مالياتی و 
گمرك مشكالت ايجاد می شود. جلسات مستقيمی بين 
شركت های دانش بنيان، وزارت كشور، سازمان امور مالياتی 
و گمرك انجام شده است و همه موارد مابين اين بخش ها 
را بررسی كرده ايم و كميته های فرعی نيز تشكيل شده تا 
مشكالت موجود رفع شود.« وزير امور اقتصادی و دارايی با 
بيان اينكه مشكالت ميان شركت های دانش بنيان با سازمان 
امور مالياتی و گمرك را در قالب بخشنامه رفع كرده ايم، 

گفت: »برخی مشكالت باقی مانده ديگر نياز به مقررات زدايی 
دارد كه آنها نيز در حال پيگيری است، در شورای بازنگری 
قانون ماليات مستقيم 3 نماينده مجلس نيز حضور دارند 
كه می توانند موارد الزم را يادآوری كنند. برخی مشكالت 
شــركت های دانش بنيان در حوزه ماليات نيازمند اصالح 
قانون ماليات مستقيم است كه وزارت اقتصاد اين قانون را 
مورد بررسی قرار داده و تامين نياز شركت های دانش بنيان، 
نوپا و نوآور مورد توجه قرار گرفته است تا با سرعت بيشتر و 

بدون مشكل به مسيرشان ادامه دهند.«
رئيس فراكســيون فناوری و نوآوری در جلســه علنی 
سه شنبه مجلس ضمن تشريح مشكالت شركت های 
دانش بنيــان گفت: »اگرچه جلســات متعــددی در 
كميسيون اقتصادی و هيات رئيســه مجلس برگزار و 
چالش های بيمه ای و بانكی شــركت های استارت آپی 
بررسی شــد، اما نااميدی بر فضای زيســت بوم ديده 
می شود.« سيده فاطمه حســينی با بيان اينكه يكی از 
مهم ترين چالش های اســتارت آپ های امروز و جوانان 
فعال در ايــن حوزه در زمينه ثبت، صــدور و نظارت بر 
فعاليت كسب وكارهاست، گفت: »ضررهايی  نيز در اين 

حوزه مترتب می شود. تعدد نهادهای مسئول مجوزدهی 
و نظارت بر فعاليت كســب وكارها از چالش های مهم 
زيست بوم استارت آپی اســت.« وی با اشاره به مواردی 
از نهادهای مســئول در مجوزدهی و نظارت بر فعاليت 
كســب وكارهای اســتارت آپی ادامه داد: »مهم ترين 
نهادهای صدور مجوز به خصوص در مورد شركت های 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات شامل وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، وزارت صمت، مركز توسعه تجارت 
الكترونيكی و اعطای اين نماد بــرای اخذ درگاه بانكی، 
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
)مركز فناوری اطالعات و رسانه های ديجيتال - معاونت 
امور هنری و سينمايی - بنياد ملی بازی های رايانه ای 
مجوز ســاماندهی محتوای فضای مجازی( است كه با 
چالش های آن به طور گسترده آشنا هستيم.« حسينی 
اضافه كرد: »چالش تاكسيرانی با شركت های حمل ونقل 
اينترنتی، چالش سازمان هواپيمايی و سازمان گردشگری 
با شركت های ارائه خدمات رزرو و خريد بليت نيز بايد 
به اين چالش ها اضافه كرد.« رئيس فراكسيون فناوری 
و نوآوری مجلس شــورای اســالمی گفت: »نهادهای 
مختلف، به اســتناد قانون با مقرراتی كه اختيار صدور 
مجوز را برای آنها پيش بينی كرده است، می توانند اقدام 
به نظارت، جريمه با تعطيلی اين كسب وكارها به صورت 
ناگهانی اقدام كنند. عالوه بر اين، فرايندهای قضايی نيز 
با مشكالتی همچون ناآشنايی بدنه قضايی حاكميت 
با مختصات اين كسب وكارها، عدم اســتفاده كامل از 
ظرفيت دادســراهای جرائم رايانه ای و عدم شفافيت 
فرايندهای قضايی به دليــل برخی مداخالت نهادهای 
غيرقضايی در امور قضايی مواجه هستند.« وی ادامه داد: 
»اين مساله و احضارهای مكرر مديران كسب وكارها به 
دادسراها و دادگاه ها، فشارهای زيادی را به متوليان اين 
نوع كسب وكار وارد كرده است؛ به نحوی كه به جای تمركز 
بر توسعه كسب وكار بايد برای پاسخ دهی به جرائمی كه 
اشخاص ديگر بر بستر يك پلتفرم مرتكب می شوند، در 

دادگاه حضور يابند.«

در حالی كــه بازيگران مختلفی 
در روند اعطای ســهميه بنزين 
بــه تاكســی های اينترنتــی 
تالش می كنند؛ امــا وقتی پای 
صحبت هــای راننــدگان اين 
تاكســی ها می نشــينيم، آنها از وضعيت اختصاص سهميه 
گاليه مندند.  يكــی از آنها می گويد: »وعــده داده بودند برای 

تاكسي هاي اينترنتي سهميه بنزين در نظر گرفته شده كه هر 
هفته واريز مي شود؛ ولي تاكنون فقط يك بار سهميه واريز شده 
است. در صورتي كه حداقل سه بار بايد واريز مي شد. در تماس 
با شركت هم عنوان مي شود دولت اقدام نمي كند و بايد عمليات 
واريز از طريق وزارتخانه باشد.« اين فرد كه خواست نامش فاش 
نشود، گفت: »خواستم به كســاني كه دست اندركار هستند 
بگويم كسي كه مثل من راننده شــده آخرين اميد و تنها آب 
باريكه زندگي او را نگيريد.«  در اين راستا برای يافتن دليل اين 
تأخير با مديرعامل يكی از شركت های تاكسی  های اينترنتی و 
عضو هيات مديره اتحاديه كسب وكارهای مجازی گفتگو كرديم.

شاهد محيط كسب وكار نامساعد و قوانين ناكارآمدی در حوزه دانش بنيان ها هستيم

تشكيل دانش بنيان ها   درگير قوانين  دست وپاگير

رانندگان   از عدم  واريز سهميه  بنزين گاليه  مندند

بی انضباطی در اعطای  سهميه بنزين به تاکسی های اينترنتی
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تعدد نهادهای مسئول مجوزدهی به دانش بنيان ها
افشين کالهی، رئيس هيات مديره مجمع تشكل های دانش بنيان 

روال دريافت مجوز اعم از بارگذاري مدارك، پر كردن فرم ها و... براي هر مجوزي در ايران به طور قطع بيشتر از يك هفته طول می كشد؛ به خصوص اگر صدور مجوز برای شركت دانش بنيان باشد، اين زمان بيشتر از يك ماه خواهد بود؛ عالوه 
بر آن در حوزه شركت هاي دانش بنيان، مشكل اصلی تعدد مجوزهاست؛ يعني مشكل تنها اين نيست كه اخذ مجوزها زمان بر است، بلكه مشكل ديگر اين است كه هر سازماني يك روال ارزيابي و صدور مجوز دارد. در واقع هر كسي فكر 
مي كند كه اين موضوع متخص اوست. جالب است كه همان روز كه من به عنوان رئيس مجمع تشكل های دانش بنيان در صحن علني مجلس در حال دفاع از حقوق شركت هاي دانش بنيان بودم، در رسانه ها ديدم كه معاون محترم توسعه 
روستايي رئيس جمهوری راجع به شركت هاي دانش بنيان صحبت و مطرح كرده بودند كه اين شركت ها نياز به تشكل مستقل دارند! اين يعني ما راجع به هر چيزي كه اطالعات نداريم اظهارنظر مي كنيم. درباره مجوز هم متأسفانه همين 
گونه است؛ يعني هر كسي و هر سازماني فكر مي كند كه بايد نظري داشته باشد يا مجوزي را صادر كند. آقاي فيروزي در وزارت اقتصاد مسئول شده اند كه اين مجوزها را كاهش دهند. خود ايشان اذعان دارند كه خيلي از اين مجوزها هيچ 
تأثيري در هيچ چيزي ندارد؛ يعني نه كمكي به توليدكننده يا ارائه كننده مي كند، نه كمكي به خريدار مي كند و در هيچ جاي روند كار شركت هيچ تأثيري نخواهد داشت. مثال در حوزه آی.سي.تي، وزارت ارشاد از شركت ها و مؤسساتي كه 
محتوا توليد مي كنند مجوز مي خواهد، وزارت ارتباطات به نوعي در روند واردات كاالها، با اين وجود سازمان تنظيم مقررات، يك قوانيني دارد نه به صورت مجوز؛ ولي يك روندهايي را دارند. شورايعالي انفورماتيك از طرف ديگر و سازمان 
نظام صنفي رايانه اي نيز در اين مورد بحث مجوز را دارد، حاال زماني كه مي خواهيد دانش بنيان شويد باز معاونت علمي و فناوري رياست جمهوری شما را ارزيابي مي كند براي اينكه تاييديه دانش بنيان به شما بدهد. از طرف ديگر صندوق 
نوآوري و شكوفايي روش هاي ارزيابي دارند براي اينكه مجوز بدهند. شما مي خواهيد پروانه بهره برداري نرم افزار بگيريد وزارت صنعت باز همين روال را دارد براي اينكه براي شما پروانه صادر كند و مواردی از اين دست بسيار است. مهم ترين 
مشكل در اين حوزه تعدد مجوزهاست و به طور قطع هيچ مجوزي در اين كشور در هيچ جا و در هيچ صنعتي يك هفته اي صادر نمي شود. به طور قطعی نمي توان گفت روال دريافت مجوزها براي شركت هاي دانش بنيان چقدر زمان مي برد؛ 
ولي به طور مثال روال ارزيابي كه معاونت علمي و فناوري براي شركت ها به منظور صدور مجوز شركت دانش بنيان دارد چيزي حدود بين دو تا سه ماه است. روال هاي ديگر نيز به هر حال هست چون زمان مي برد تا مدارك تاييد شود. اين در 
حالی است كه در هر حرف آقايان ادعا می كنند صدور مجوز برای فعاليت شركت دانش بنيان چند روز بيشتر طول نمي كشد؛ ولي در عمل اين گونه نيست. در حال حاضر آقايان ادعا مي كنند كه همه چيز آنالين شده است. بله، به اسم آنالين 
است زيرا دقيقاً همان كارهايي كه در مراجعه حضوري بايد انجام دهيد به صورت آنالين نيز بايد انجام دهيد، به طور مثال كپي شناسنامه و ساير مدارك را بايد آپلود كنيد. حال به طور معمول در اين حين كسري مدارك پيش مي آيد و سپس 
كارشناس نيز بايد ارزيابي كند. بنابراين روالش قطعا بيش از يك ماه طول خواهد كشيد. معموالً اين روال بين يك ماه تا يك ماه و نيم زمان می برد و بعد اين تعدد مجوزها كار شركت را با اخالل مواجه مي كند. كار يك نفر در شركت در تمام 
طول سال بايد اين باشد كه اين مجوزها را تقديم يا مدارك را تكميل كند چون تعداد مجوزها زياد است. اين در حالی است كه يك مجوز را دريافت می كنيد، مهلت مجوز ديگر تمام می شود و بايد آن را تمديد كنيد. معناي دولت الكترونيك 
يا كار آنالين اين است كه زمانی كه شما يك بار يك جا ديتايي را وارد مي كنيد همه سازمان ها بتوانند به ديتاي شما دسترسي داشته باشند؛ نه اينكه شما هر كاري كه مي خواهيد انجام بدهيد بايد مجدداً تمام مدارك را آپلود كنيد. براي اين 

كار كه مي توانيد حضوري مراجعه كنيد، پس دولت الكترونيك كه آقايان ادعا می كنند محقق شده است، چيست؟ 

سهميه بنزين رانندگان محفوظ است
ژوبين عالقبند، مديرعامل »اسنپ«

سهميه بنزين رانندگان تاكسي هاي اينترنتي مابه التفاوت ريالي قيمت بنزين آزاد با قيمت پايه براساس پيمايش 
هفتگي رانندگان در مجموع اين تاكسي هاست. پيمايش رانندگان براســاس كيلومتر طي شده از زمان قبول 
درخواست سفر تا پايان سفر محاسبه مي شود. شرط تخصيص پيمايش حداقل 47 كيلومتر در هفته در مجموع 
تاكسي هاي آنالين است و سقف پيمايش مورد قبول براي تخصيص سهميه هزار كيلومتر در هفته )با مبناي هر 
100 كيلومتر، 7 ليتر( است. بدين ترتيب سقف سهميه تخصيص يافته به هر راننده تاكسي اينترنتي 70 ليتر در 
هفته براي خودروهاي تك سوز و 42 ليتر در هفته براي خودروهاي دوگانه سوز است. اين سهميه مازاد بر 60 ليتر 
سهميه ماهانه هر خودرو است. معيار چگونگي سهميه بندي بنزين براي تاكسي هاي اينترنتي و ميزان آن به طور 
كامل از سوي وزارت كشور تعريف و تعيين شده و تاكسي هاي اينترنتي هيچ گونه دخل و تصرفي در آن نداشته اند. 
سهميه مذكور مستقيماً از سوي وزارت نفت در قالب اعتبار به كارت بانكي هر راننده واريز مي شود و اين تصور كه در 
اختيار تاكسي هاي اينترنتي قرار مي گيرد از اساس اشتباه است. اين اعتبار تنها براي خريد بنزين و در جايگاه هاي 
سوخت قابل  استفاده است. پيگيري هاي مديران تاكسي هاي اينترنتي موثر بوده و سهميه ۸ روز نخست رانندگان 
اين سامانه ها واريز شده است. روند تخصيص سهميه سوخت -بعد از طي شدن فرايندهاي اداري بين سه سامانه 
ثبت اسناد، ناجا و بانك مركزي- طبق روال هفتگي انجام خواهد شد. سهميه بنزين افرادي كه مدارك شان داراي 
نقص اطالعاتي است، تا زمان رفع نواقص مربوطه، محفوظ مي ماند. »اسنپ« با تخصيص ميلياردها تومان پاداش 

روزانه تالش مي كند تا ضمن ثابت نگه داشتن قيمت سفرهايش، درآمدزايي رانندگان خود را بهبود بخشد. 

باگ هايی در روند واريز سهميه بنزين وجود دارد
رضا الفت نسب، عضو هيات مديره اتحاديه کسب وکارهای مجازی

تاكنون يك بار سهميه بنزين رانندگان تاكسی های اينترنتی واريز شده؛ اما سری دوم هنوز واريز نشده است. اميدواريم اين 
سهميه در هفته پيش رو واريز شود. به هر حال چون اين اتفاق نخستين بار است كه در كشور می افتد و قبل از آن نيز شركت ها 
و كسب وكارها در جريان فنی اين موضوع نبودند، اين تأخير طبيعی است. وزارتخانه های  نفت و كشور، يك بانك عامل، پليس، 
بانك مركزی، ما به عنوان اتحاديه و بازيگران مختلف درگير اين موضوع هستند. يك باگ هايی در اين روند وجود دارد. حل 
كردن اين باگ ها كاری دشوار و زمان بر است. در تامين اعتبار مشكلی نيست و وزارت نفت برای واريز اين سهميه آمادگی 
دارد؛ اما بايد يك سری اقدامات انجام شود. از سوی ديگر يك سری اطالعات كه دوستان در شركت ها می دهند بعضاً ناقص 
است، شماره شبايی كه اعالم می كنند بايد به كارت های اليو وصل باشد؛ اما تاريخ انقضای برخی از اين كارت ها فرارسيده 
است. مشكالتی از اين قبيل وجود دارد و تمام تالش دوستان در معاونت حمل ونقل و ترافيك، معاونت فناوری اطالعات 
وزارت كشور و تمام بخش ها بر اين كار است؛ اما ما بسيار در فشار هستيم. از طرف ديگر يك سری تاكسی ها در شهرستان ها 
حتی سری نخست سهميه بنزين را نيز دريافت نكرده اند. البته به اين دليل كه اين اتفاق خيلی سريع افتاد و بايد سامانه ای 
باال می آمد و دوستان شهرستانی كمی طول كشيد تا اطالعات خود را برسانند، اين شد كه شهرستانی ها هنوز سهميه اول را 
دريافت نكرده اند. اين ايراد از سمت جايی نيست و اين مشكالت طبيعی است زيرا دريافت اطالعات زمان می برد. اميدواريم 
به زودی در هفته جاری اين كار روی غلتك بيفتد و اين سهميه به صورت هفتگی و براساس پيمايش واريز شود و تاكسی های 
اينترنتی بتوانند آن مابه التفاوت را دريافت كنند. تا همين االن همكاران من در اتحاديه در حال پااليش اطالعات هستند و در 
وزارت كشور و سازمان های ديگر هم اين تالش ادامه دارد. سهميه ای كه عقب افتاده در كارت ها محفوظ است. اين در حالی 

است كه شركت ها تالش می كنند مشكل تأخير واريز سهميه بنزين را مديريت كنند؛ اما كار بسيار سختی است. 
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