
آمارهای سازمان ثبت احوال نشــان می دهد که در ۱۱ درصد 
ازدواج های ثبت شده سن زنان بیشتر از مردان بوده است.

بر اساس آمارهای ســازمان ثبت احوال در فاصله سال های ۹۲ 
تا ۹۷ میانگین سن طالق در کشــور برای زنان و مردان به طور 
متوسط ۲.۱ سال افزایش یافته که در این میان استان کهگیلویه 
و بویراحمد با افزایش ۳.۱ سال در میانگین سن طالق برای زنان و 
مردان، بیشترین میانگین سن طالق را داشته است. همچنین در 
استان خراسان شمالی میانگین سن طالق برای زنان با ۱.۵ سال 
افزایش از ۲۸.۲ در سال ۹۲ به ۲۹.۸ سال برای سال ۹۷ رسیده 
است. میانگین سن طالق برای مردان نیز در استان سیستان و 

بلوچستان با ۱.۶ سال افزایش از ۳۱.۸ در سال ۹۲ به ۳۳.۵ در 
سال ۹۷ رسیده است و این استان کمترین تغییر را در میانگین 

سن طالق برای مردان طی این سال ها داشته است.
میانگین سن در زمان ازدواج برای زنان ۱.۴ سال و برای مردان 
۱.۷ سال افزایش یافته اســت. به عبارت دیگر، طی این ۶ سال 
زنان به طور متوسط ۱.۴ ســال دیرتر و مردان ۱.۷ سال دیرتر 

ازدواج کرده اند.
فاصله میانگین ســن در اولین ازدواج با میانگین سن در زمان 
طالق نزدیک به میانگین طول مدت ازدواج در زمان طالق در 
کشور ۹ سال است و تالش برای تسهیل گری با هدف کاهش سن 

در اولین ازدواج بر سن طالق نیز مؤثر بوده و شانس همسران برای 
ازدواج مجدد پس از طالق را افزایش خواهد داد.

هرم سنی افراد در زمان ازدواج و طالق
در ســال ۹۷، ۳۲.۸ درصد زنان و ۳.۶ درصد مردانی که ازدواج 
می کردند، ســن کمتر از ۲۰ سال داشــتند. ۹۰.۴ درصد زنان 
بین ۱۵ تــا ۴۰ ســالگی و ۸۹.۱ درصد مردان نیــز بین ۲۰ تا 
۴۰ ســالگی ازدواج کرده انــد. همچنیــن ۸۱.۳ درصد زنان و 
۷۰.۲ درصــد مردانی که طــالق می گیرند در ســن کمتر از 
۴۰ ســال قرار دارند. ۹.۴ درصد زنانی که طــالق گرفته اند و 

 تنهــا ۰.۵ درصد از مــردان با ایــن تجربه کمتر از ۲۰ ســال 
داشته اند.

توزیع سنی همسران در زمان ازدواج و طالق
در ۱۲ درصد از ازدواج های ثبت شده در سال ۹۷، مرد و زن هم 
سن بودند و در ۱۱ درصد زن بزرگ تر از مرد بوده است. همچنین 
سهم مردان سالمند ۶۰ ساله و بیشــتر از ازدواج های به ثبت 
رسیده در سال ۹۷، ۱.۸ درصد معادل ۹۷۸۹ ازدواج بوده است 
که این سهم برای زنان سالمند همین گروه سنی ۰.۲۴ معادل 
۱۳۰۸ مورد ازدواج ثبت شده اســت. از سوی دیگر، در ۱۲۲۲ 

مورد ازدواج ها، مرد و زن هر دو سالمند ۶۰ ساله و بیشتر بوده اند.
در ۱۱ درصد طالق های ضبط شــده در سال ۹۷، مرد و زن هم 
سن بودند و در ۱۱ درصد موارد نیز زن بزرگ تر از مرد بوده است. 
 از ســوی دیگر، در ســال ۹۷، ۱۹۴۱ طالق برای زنان بیش از 
۶۰ سال ثبت شده که این رقم برای مردان ۶۲۹۳ مورد بوده است 
یعنی ۳.۶ درصد از کل طالق های رخ داده. از سوی دیگر، در یک 
درصد از طالق های ثبت شده، ۱۶۹۱ مورد طالق )مرد و زن هر 
دو سالمند( باالی ۶۰ سال بوده اند. بر اساس آمارهای سازمان 
 ثبت احوال در سال گذشته، تعداد ۲۰۶ زن ۱۳ ساله و کمتر و 

۵ مورد مرد کمتر از ۱۵ سال طالق را تجربه کرده اند.

نتایج یک پژوهش نشــان می دهد با افزایش میزان 
توسعه مالی و نرخ باسوادی میزان فرار مالیاتی کاهش 

می یابد.
به گزارش ایسنا، دولت ها برای انجام وظایف عمومی 
خود نیاز به منبع مالی باثبات و مطمئــن دارند و از 
دیرباز مالیات، یکی از مهم تریــن منابع تامین مالی 
دولت ها برای انجام وظایفشان بوده است. عالوه بر این، 
مالیات یکی از ابزارهای دولت در راستای نیل به اهداف 
سه گانه توزیع درآمد، تخصیص منابع و ثبات اقتصادی 

محسوب می شود.
در پژوهشــی که توســط طیبه چمن، دانشــجوی 
کارشناســی ارشــد علوم اقتصادی دانشگاه عالمه 
طباطبایی، پریسا مهاجری و علی عرب مازار یزدی، 
استادیاران دانشگاه عالمه طباطبایی انجام شده است، 
پس از بیان پیامدهای منفی فرار مالیاتی آمده است: 
»عدم تحقق عدالت مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت 
از مهم ترین پیامدهای فرار مالیاتی است که می تواند 
ضمن افزایش نارضایتی های اجتماعــی، دولت را با 
کمبود منابع مواجه کرده و در نهایت به کاهش رفاه 

عمومی منجر  شود.«

نویســندگان این مقاله معتقدند توجه به عوامل فرار 
مالیاتی در ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است، 
زیرا به دلیل وابستگی بودجه دولت به نفت، همواره 
یکی از تاکیدات کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی 
بر کاهش وابســتگی بودجه به نفت از طریق اتکا به 
درآمدهای مالیاتی بوده است تا از طریق منطقی کردن 
وصول مالیات و افزایش درآمدهای مالیات در کشور، 
بتوان روند رشد توســعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را 
شتاب بخشید. در این راستا، یکی از راهکارهای افزایش 
میزان درآمدهای مالیاتی، شناســایی و ریشــه یابی 
عوامل موثر بر فرار مالیاتی است تا از طریق آن بتوان 
سیاست های مناسب را برای جلوگیری از فرار مالیاتی 

طراحی و اجرا کرد.
در این مقاله آمده اســت: » به علت اهمیت موضوع 
مالیات، مطالعه در زمینه فــرار مالیاتی در طول ۴۰ 
سال اخیر گســترش یافته و به شــدت مورد توجه 
پژوهش های داخلی و خارجی قرار گرفته اســت. در 
مطالعات متفاوتی که روی اقتصاد ایران انجام شــده 
 GDP است، میزان فرار مالیاتی بین چهار تا ۱۴ درصد
طی دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۰ در نوسان بوده است)میالنی 

و اکبرپورروشن(. در مطالعه دیگری که توسط صمدی 
و تابنده در سال ۱۳۹۲ برای دوره زمانی ۱۳۴۹-۱۳۸۶ 
انجام گرفته است، حاکی از یک فرار مالیاتی هشت تا 

۳۰ درصد از GDP  بوده است.«
چمن و دیگر نویسندگان این مقاله معتقدند اثر توسعه 
مالی بر فرار مالیاتی در ایران در بررسی های مختلف 
نادیده گرفته شده اســت. در این مقاله با استفاده از 
آمارهای دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۳ برای اقتصاد ایران، تاثیر 
شاخص توسعه مالی )که به صورت نسبت اعتبارات 
اعطایی به بخش خصوصی بر GDP در نظر گرفته 
شده است(، پیچیدگی مالیاتی، نرخ باسوادی، نسبت 
ارزش افزوده بخش صنعت به GDP، درآمد سرانه و 
اندازه دولت بر فرار مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت.
در مطالعه حاضر، عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ایران 
با تاکید بر نقش توسعه مالی برای دوره زمانی ۱۳۹۳-

 ARDL ۱۳۵۷ مورد بررسی قرار گرفته و یک مدل
برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که تمامی 
متغیرها به استثنای پیچیدگی مالیاتی و درآمد سرانه 

بر فرار مالیاتی تاثیرگذار بوده اند.

اگرچه بانک مرکزی اعالم کرده دریافت رمز دوم پویا از 
طریق پیامک، هزینه ای به دوش مشتریان نمی گذارد 
اما اپراتورها هزینه پیامک را از حســاب مشتری کم 

می کنند.
به گزارش مهر، فرآیند عملیاتی شــدن رمزهای دوم 
پویا قرار بود از اول دی ماه سال جاری، از سوی تمامی 
بانک های دولتی و خصوصی کشور عملیاتی شود. در 
این فرآیند، بانک مرکــزی دو راهکار را برای دریافت 
رمز دوم پویا از سوی مشتریان نظام بانکی اعالم کرده 
بود که یکی از آنها دریافت رمز یکبار مصرف از طریق 
پیامک و دیگری نصب اپلیکیشن از سوی مشتریان 
نظام بانکی است. در این میان، البته با توجه به اینکه 
بسیاری از افرادی که مشتریان نظام بانکی بوده و البته 
آشنایی یا تمایل باالیی به استفاده از اپلیکیشن ها برای 
دریافت رمز پویا نداشته و یا راهکارهای مؤثر استفاده 
از آن را نمی دانند، به سمت استفاده از روش اول یعنی 

همان پیامک پیش رفته اند.
بانک ها البته تمایل دارند مشــتریان از اپلیکیشــن 
استفاده کنند و تمام تالش خود را به کار بسته اند تا 
بتوانند با معرفی نرم افزارهای خود، مردم را به دریافت 

رمزهای پویا از طریق اپلیکیشــن ترغیب نمایند. اما 
بررسی میدانی خبرنگار مهر نشــان می دهد مردم 
در خالف جهت بانک ها، بیشــتر راغب به استفاده از 

رمزهای پویای یکبارمصرف از طریق پیامک هستند.
یکی از نگرانی ها در استفاده از پیامک، هزینه ای بود 
که مشتریان نظام بانکی باید برای دریافت رمزهای 
پویا می پرداختند؛ چراکه به هر حال، هر بار تراکنش 
بانکی بدون کارت، نیاز به دریافت رمز یکبار مصرف 
دارد و اگر مشتری بخواهد رمز خود را از طریق پیامک 
دریافت کند، ملزم به پرداخت هزینه است؛ تا جایی که 
این نگرانی حتی ممکن بود که روند اجرای کار را کند 
نماید؛ به همین دلیل بانک مرکزی اعالم کرد که ارسال 
و دریافت پیامک برای رمزهای پویا، هیچ هزینه ای برای 

مشتریان نخواهد داشت.
بانک مرکزی بارها و بارها در اطالعیه های خود تاکید 
کرده است که ارسال و دریافت پیامک بابت دریافت 
رمز دوم پویا در تراکنش های بانکی هیچ هزینه ای برای 
مشتریان ندارد و بانک ها حق ندارند بابت ارسال پیامک 
رمز دوم پویا، از مشتریان وجهی دریافت کنند. و اگر 
مشتریان در این رابطه با مورد خالف مواجه شدند، آن 

را اعالم کنند. اما اکنون که اجرای این طرح از اول دی 
ماه به اول بهمن ماه منتقل شده است، گویا شیوه های 
اجرایی آن هم دچار برخی تغییراتی شــده است؛ به 
نحوی که اکنون برخی از مشتریان نظام بانکی که رمز 
پویای خود را از طریق پیامک فعال کرده اند، در حالی 
برای دریافت این رمز چهار شماره آخر کارت خود را به 
سرشماره اعالم شده از سوی بانک، ارسال می کنند که 

اپراتورها از آنها هزینه کسر می کنند.
یکی از مشتریان نظام بانکی گفت: برای دریافت رمز 
یکبارمصرف، روش پیامک را در یکی از بانک های بزرگ 
کشور انتخاب کرده ام، اما اکنون چند روزی است که 
وقتی چهار شماره آخر کارت بانکی را برای دریافت رمز 
پویا به سرشماره بانک مربوطه ارسال می کنم، اپراتور 

تلفن همراه از من هزینه کسر می کند.
وی می افزاید: حتی زمان هایی که شــارژ پولی تلفن 
همراه من کم است و به اندازه ارسال یک پیامک نباشد، 
بانک برای من رمز پویا ارســال نمی کند که این خود 
معضل بزرگی است چراکه بانک مرکزی اعالم کرده بود 
که بانک ها اجازه دریافت هزینه برای ارسال و دریافت 

پیامک را از مشتریان ندارند.

بیت کوین در مقایســه با ســایر انواع سرمایه ها 
عملکردی اســتثنائی داشته اســت. در آغاز سال 
۲۰۱۸ میالدی قیمت بیت کوین حدود ۳۷۰۰ دالر 
بود و اکنون در پایان ســال ۲۰۱۹، این ارز مجازی 
۷۳۰۰ دالر معامله می شــود، یعنــی۹۷.۳ درصد 

افزایش طی ۲ سال.
 سال ۲۰۱۹ سالی پر فراز و نشیب برای بیت کوین 
بود ولی علی رغم این نوســانات، قیمــت این ارز 
مجازی طی ۱۲ ماه گذشــته ۹۵ درصد نسبت به 

همین زمان در سال قبل افزایش یافته است.
 در آغــاز ســال ۲۰۱۸ میــالدی قیمــت بیت 
کویــن حــدود ۳۷۰۰ دالر بــود و اکنــون در 
پایان ســال ۲۰۱۹، این ارز مجــازی ۷۳۰۰ دالر 

معامله می شــود، یعنــی۹۷.۳ درصــد افزایش. 
بیت کوین در مقایســه با ســایر انواع سرمایه ها 
عملکردی اســتثنائی داشته اســت. برای مثال، 
 شاخص ســهام داد جونز تنها ۲۷.۳۷ درصد رشد 

کرده است.
با آغاز سال ۲۰۱۹ قیمت بیت کوین رو به کاهش 
گذاشت و به پایین ترین حد ۳۴۰۰ دالر در هشتم 
فوریه رسید ولی از آن زمان به بعد شروع به افزایش 
کرد و در دوازدهم جــوالی ۲۰۱۹ به اوج ۱۲۹۵۵ 
دالر رســید. از آن زمان بازار بیت کوین با نوسانات 

شدیدی مواجه بوده است.
از اوج قیمت ماه جوالی ،بیــت کوین ناگهان طی 
فقط ۵ روز از ۱۳ هزار دالر به ۹۴۸۱ دالر رســید 

ولی در ششم اوت قیمت آن دوباره افزایش یافت و 
۱۲۲۴۰ ثبت شد.

 قیمت بیت کوین در ســپتامبر، اکتبــر و نوامبر با 
الگوهای مشابهی نوسان داشــت ولی هیچ گاه به 
اوج قیمت جوالی بازنگشت. دالیل بسیاری برای 
نوسانات سال ۲۰۱۹ وجود دارد. ولی علیرغم این 
سال متالطم، تحلیلگران نسبت به آینده بیت کوین 

در ۲۰۲۰ خوش بین هستند.
 مقامات اجرایی بازار ارز مجازی کره جنوبی با توجه 
به بهبــود قوانین مربوط به بیت کویــن و افزایش 
تمایل ســرمایه گذاران به ارز مجــازی، آینده ای 
روشن را در ۲۰۲۰ برای آن می بیند. مقامات ژاپن 

هم موافقند۲۰۲۰ سالی طالیی خواهد بود.

مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
گفت: صاحبان چهار دسته کاال شــامل لوازم خانگی، 
پوشاک و منسوجات، تلفن همراه و دخانیات در فضای 
مجازی به درج شناســه کاال بر روی کاالهایشان ملزم 
شدند. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سارا 
جامی افزود: در سال ۹۵، براساس آیین نامه اجرایی ماده 
۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال که مصوبه هیات وزیران 
است، مقرر شد درج شناســه کاال برای تمام کاالهای 

موجود در بازارها و انبارهای کشور الزامی شود.
وی اظهار کرد: در راستای اجرای آیین نامه هیات وزیران، 
دستورالعمل های اجرایی مصوب وزارت صمت به ترتیب 
دستورالعمل برای گروه لوازم خانگی در تاریخ اردیبهشت 
۹۸، کاالهای پوشاک و منسوجات در تیرماه ۹۷ و دستور 

العمل گوشــی همراه در تاریخ اردیبهشت سال ۹۸ به 
تصویب رسید.او اضافه کرد: دستورالعمل گروه کاالیی 

دخانیات نیز در در سال ۹۷ تصویب و ابالغ شد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر طبق سلسله مراتب 
اجرایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب 
دستورالعمل ها، صاحبان این چهار دسته کاال را نیز ملزم 

به درج شناسه کاال بر روی کاال کرده است.
وی بیان کرد: صاحبان کســب و کارهای مجازی برای 
عرضه کاالهای خود در فضای مجــازی همچون وب 
سایت های فروش، شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن های 
موبایلی و... ملزم به درج شناسه در کنار سایر مشخصات 
کاال هستند و ضروری است تا ضوابط و دستورالعمل  های 

موجود در این خصوص را اجرا کنند.

جامی با اشاره به مهترین هدف درج شناسه کاال بر روی 
کاالهای ذکر شده یادآور شد: هدف از درج شناسه کاال، 

مبارز با فروش کاالهای قاچاق در سطح کشور است.
وی اظهار کرد: از آنجایی که در حال حاضر بســیاری از 
کاالهای کشور به صورت اینترنتی به فروش می رسند 
ضروری است که صاحبان فضای کسب و کار نیز قوانین 
کشور را رعایت کنند و این شناسه کاال را دریافت و درج 

کنند.
مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
در پایان گفت: در راســتای اجرایی  ســازی ضوابط و 
دســتورالعمل  های فــوق الذکر، پســت الکترونیکی 
suggestions@enamad.ir آمــاده دریافــت 

نظرات، پیشنهادات و انتقادات است.

۱۱ درصد عروس ها بزرگ تر از دامادها هستند

دریافت رمز پویای برخی بانک ها پولی شدرابطه بین سواد مردم و فرار مالیاتی

۴ دسته کاال ملزم به درج شناسه کاال شدندافزایش ۲ برابری قیمت بیت کوین طی ۲ سال
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وزیر راه و شهرسازی:

  شهر هوشمند معطل  
شهرداری ها

 مسئوالن در مورد شهر هوشمند
 فقط حرف  می زنند

منابع بودجه سال 99
 قابل تحقق نیست

 سیاست تولید واحدهای
 ۳۰ متری در تهران را نداریم

پتروشیمی ها 
رانت خوار 
نیستند 

 زنگنه:

وعده های  من  
به مردم  در شرایط 

صلح  بود
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روحانی:

سرمقاله
سهم  خودروها  
در آلودگی  هوا

ســهم خودرو در آلودگی هوا 
درکنار سایر عوامل اثرگذار بر 
این آلودگی قابل بررسی است؛ 
چراکه بیشتر اوقات کیفیت 

سوخت نقش ...

  حســن کریمی سنجری، 
کارشناس بازار خودرو
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خانه ۴۱  درصد
 گران شد

قیمت گذاری خودرو  با  فرمول 5 درصد  زیر قیمت  بازار  جواب  نداد

افزایش بدهی خودروسازان  به  مردم
صفحه2

صفحه3

مزایده  جان  بر دیوارهای شهر 
90  درصد   فروشندگان  کلیه  افراد  زیر 30  سال  هستند

دالالن قیمت فروش کلیه  را   تا  80  میلیون  افزایش  داده  اند

بازار  داللی   اعضای   بدن  شکل  گرفته   است

افزایش هزینه های دندانپزشکی در سال های اخیر 
موجب شــده تا بســیاری از مردم برای انجام امور 
دندانپزشکی خود به این مشاغل مراجعه نکنند. در 
ســال های اخیر به خصوص از سال گذشته تاکنون 
که قیمت مواد مورد نیاز این کسب و کارها به دلیل 
افزایش نرخ ارز افزایش سرسام آوری داشته موجب 
گرانی بی حد و حصر خدمات در این مطب ها شده و 
دستمزد دندانپزشکان نیز به مراتب رشد قابل توجهی 
 را تجربه کرده اســت. در این مدت گزارش ها نشان 
می دهد که بسیاری از مردم توانایی پرداخت این مبالغ 
را ندارند و ناچار به کشیدن دندان می شوند تا تحمل 

هزینه های سرسام آور...

طبق اعالم بانک مرکزی، متوســط قیمت هر متر 
خانه در تهران ۴۱.۶ درصد نسبت به پارسال افزایش 
یافته و متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران 
در آذرماه امسال ۱۳ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بوده 
است.، طبق آنچه بانک مرکزی اعالم کرد است در 
آذرماه امسال متوســط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۱۳۵.۳ 
میلیون ریال بود که نسبت به همنی موقع در سال 
گذشته ۴۱.۶ درصد افزایش قیمت را نشان می دهد.

بر این اساس، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران در آذر امسال به ۹.۵ هزار واحد مسکونی 
 رســیده که نســبت به ماه قبلش ۱۳۴.۴ درصد و 

نسبت به مدت مشابه پارسال...

فقر باعث شده مردم به جای پر 
کردن، دندان را بکشند

افزایش میزان کشیدن 
دندان در مراکز دولتی



اقتصاد2
ایران وجهان

رییس جمهوری با بیان اینکه 
دوران تحریــم دیر یــا زود به 
ســرخواهد آمد، اظهار داشت: 
این حرف منطقی نیســت که 
برخی هــا که با دولــت خرده 
فرمایش دارند، بگویند در سال ۹۵ و در فروردین ۹۶ اینها 
را گفتید و فروردین ۹۸ لحن فرق کرده است. آن شرایط، 
شرایط صلح بود و االن شــرایط جنگ است. در همه دنیا 
جنگ شــرایط ویژه خود را دارد.حسن روحانی در مراسم 
گرامیداشت روز ملی صنعت پتروشــیمی ایران و دیدار با 
فعاالن این صنعت گفت: در شرایط فشار و در شرایط تحریم 
دشمن، مسیر و راهی که صنعت گران انتخاب کرده بودند 
به خوبی توانستند ادامه مســیر بدهند و این یک افتخار 
بزرگ برای تاریخ کشور ما اســت.رییس جمهوری اضافه 
کرد: در اینجا به صراحت می گویم دوران تحریم و فشــار 
نسبت به ملت ایران به سرخواهد آمد دلیلش این است که 
بدخواهان و دشمنان ما متوجه شدند که با فشار حداکثری 
ما را نمی توانند وادار به تسلیم کنند. همه هدف آنها این بود 
که برویم ســر میز مذاکره ای که هر آنچه آنها گفتند ملت 
ما قبول کنند.وی یادآورشــد: این کار در ایران اسالمی ما 
نشدنی است و ملت ما در ســال ۹۷ و ۹۸ مخصوصا از ۱۳ 
آبان که فشارهای حداکثری بر ما وارد شد همانطور که در 
این یک سال و چند ماه می بینیم مردم به خوبی ایستادگی 
کردند. البته این ایستادگی یک بخش مربوط می شود به 
خود مردم که تحملشان باال برود و بتوانند در شرایط سخت 

زندگی خود را پیش ببرند.

خرده فرمایش های برخــی درباره وعده های 
دولت منطقی نیست

 روحانی با بیان این که شرایط عادی با شرایط جنگ متفاوت 

است گفت: بعضی ها به دولت دوازدهم خطاب می کنند و 
می گویند که آن قول هایی که اول دولت دادید چرا عین آن 
قول ها را نمی توانید عمل کنید. ما در شرایط صلح آن قول ها 
را داده بودیم. بعد وارد یک جنگ شــدیم. جنگ را هم ما 
انتخاب نکردیم. ما هم شروع نکردیم و حتی بهانه هم به آنها 
ندادیم. آنها آغاز کردند در یک جنگی که این قامت استوار 
این ملت بزرگ و فرهیخته را بشکنند.  رییس دولت دوازدهم 
اضافه کرد: بنابراین این حرف یک حرف منطقی نیست که 
برخی ها که با دولت خرده فرمایش دارند، بگویند در سال ۹۵ 
در فروردین ۹۶ اینها را گفتید و فروردین ۹۸ لحن فرق کرده 
است. آن شرایط، شرایط صلح بود و االن شرایط جنگ است. 
در همه دنیا شرایط جنگ شرایط ویژه خود را دارد.روحانی 
با بیان اینکه از سال ۹۷ جنگ شدید و همه جانبه اقتصادی 
علیه ایران شروع شد، اظهار داشت: دشمنان می خواستند 
این جنگ سیاسی هم بشود، یعنی همه دنیا را وادار کنند 
که پشت سر آنها و روبروی ایران بایستند؛ آنها می خواستند 
این جنگ حقوقی نیز بشود، یعنی سازمان ملل و نهادهای 
بین المللی ایران را محکوم کنند که در این امر ناموفق بودند.

رییس جمهوری با تأکید بر اینکه آنچه هدف دشمنان در 
جنگ اقتصادی بوده، حاصل نشــده و نخواهد شد، افزود: 
امروز در شرایطی نیستیم که ملت ما در زندگی روزمره و 
نیازمندی های ضروری خود دچار مشکل شود. روحانی با 
اشاره به اینکه براساس آمار ارایه شده در بهار و تابستان، روند 
اشتغال علیرغم فشارها و تحریم ها در مسیری درست قرار 
داشته و وقتی اشتغال روند خود را به درستی طی کند، به 
معنای این است که تولید در مسیر درستی قرار گرفته است.

پتروشیمی ها رانت خوار نیستند 
 بیژن زنگنه وزیر نفت دوشنبه، نهم دی ماه در دیدار روحانی 
با فعاالن صنعت پتروشیمی در محل سالن اجالس سران، 
به مناسبت گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی ایران اظهار 
کرد: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، کار کم نظیری در توسعه 

پتروشیمی و جلوگیری از خام فروشی انجام گرفته که این 
عملکرد در جهش دوم پتروشــیمی منعکس شده است؛ 
ظرفیت تولید صنعت پتروشــیمی تا سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ 
میلیون تن می رسد که نشان دهنده رشد تقریبا دو برابری 
آن در هشت سال )دولت های یازدهم و دوازدهم( خواهد 
بود؛ درآمد صنعت نیز به حدود ۲۵ میلیارد دالر می رســد 
و به این ترتیب در بخش ارزشی نیز رشد بیش از دو برابری 
را شاهد خواهیم بود، بنابراین اصطالح »جهش« شایسته 

چنین عملکردی است.

ریل گذاری دولت دوازدهم برای جهش سوم 
پتروشیمی

به گفته زنگنه، جهش دوم صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ 
به پایان می رسد و با ریل گذاری مطمئنی که دولت دوازدهم 
برای جهش سوم پتروشیمی انجام داده است، صادرات این 
صنعت طی پنج ســال پس از پایان دولت، می تواند به ۳۷ 
میلیارد دالر برسد. جهش سوم، کاشــتن بذر تولید برای 
آینده اســت؛ نه تنها آینده صنعت پتروشیمی بلکه آینده 
اقتصاد غیرنفتی ایران و جلوگیری بیشتر از خام فروشی.وزیر 
نفت با اشاره به تامین مطلوب خوراک برای پتروشیمی ها 
در ســال های اخیر گفت: به برکت توسعه پارس جنوبی و 
دیگر طرح ها و دریافت خوراک بیشتر از سوی مجتمع های 
پتروشــیمی، تولیدات این صنعت افزایش یافت و به رغم 
فشار تحریم پتروشیمی ها وضع قابل قبولی داشته اند.زنگنه 
به این نکته هم اشاره کرد که امســال در فصل سرما، گاز 

پتروشیمی ها قطع نشد.

تاسیس انستیتو برای تولید فناورانه محصوالت پتروشیمی
وزیر نفت توجه به تنوع محصوالت، استفاده بیشتر از خوراک 
مایع و آمایش سرزمین را از جمله موارد مدنظر در توسعه 
آینده صنعت پتروشیمی برشمرد و افزود: در این صنعت، در 
حوزه ساخت داخل و بومی سازی فناوری ها و پیوند با دانشگاه 

کارهای بزرگی شــده از جمله آنکه چند انستیتو تاسیس 
شده یا در حال تاسیس است که در حوزه فناوری های تولید 
محصوالت پتروشیمی فعالیت می کنند.زنگنه یکی دیگر از 
مسائل مهم و نیازمند توجه در صنعت پتروشیمی را بحث 
تامین مالی عنوان کرد و خواستار همراهی بیشتر بانک ها 
در تامین مالی طرح های پتروشیمی شد.وی ایجاد شرایط 
باثبات برای فعالیت پتروشــیمی ها را نیز ضروری دانست 
و گفت: پتروشیمی ها سربازان کشــورند؛ پتروشیمی ها 
رانت خوار نیســتند و بهترین خدمات را ارائه می دهند و از 
منافعشان نیز در مسیر توسعه صنعت استفاده می کنند. 
اجازه دهیم پتروشیمی ها کارشــان را انجام دهند، ایجاد 

شرایط باثبات به تحقق اهداف این صنعت کمک می کند.

متنوع سازی منابع تامین خوراک پتروشیمی ها
زنگنه در پایان بــه طرح های وزارت نفــت که منحصرا با 
هدف تامین خوراک پتروشــیمی ها در دســتور کار قرار 
دارد ماننــد طرح بیدبلنــد، ان جــی ال ۳۲۰۰، ان جی ال 
۳۱۰۰، ان جی ال خارک و… نیز اشــاره کــرد و گفت: با 
تکمیل و راه اندازی این طرح ها، منبع خوراک قابل توجهی 
به جز پارس جنوبی برای پتروشــیمی ها ایجاد و گازهای 
مشعل هم جمع آوری خواهد شــد.به گفته وزیر نفت، با 
ســرمایه گذاری های هلدینگ خلیج فارس و مارون، تمام 
گازهای فلر استان خوزستان جمع آوری خواهد شد و با ادامه 
 این روند در مناطقی مانند خارک و…، همه گازهای مشعل

 جمع آوری خواهد شد.

پتروشیمی ها ۹۲ درصد تعهد صادراتی خود را 
تامین کرده اند

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: پتروشیمی ها به خوبی 
به تعهدهای خود عمل کرده انــد، به گونه ای که ۹۲ درصد 
تعهد صادراتی خود را تا پایــان مردادماه تامین کرده اند و 
این رقم از نظر بانک مرکزی رقمی قابل قبول استعبدالناصر 
همتی در دیدار رئیس جمهوری با فعاالن صنعت پتروشیمی 
که هم زمان با گرامیداشت این صنعت در محل سالن اجالس 
سران برگزار شد، با بیان اینکه برای واردات کاالهای مورد 
نیاز کشور ۲۹ میلیارد دالر نیاز ارزی بود که رقمی قابل توجه 
است و توانستیم باوجود فشار بی سابقه دشمنان آن را تامین 
کنیم، گفت: پتروشیمی ها ۲۰ درصد این رقم را تامین کردند 
و در سامانه نیما نیز حدود ۵۳ درصد سهم پتروشیمی ها بود.
وی با بیان اینکه پتروشیمی های کشور در سامانه نیما پیشتاز 
هستند، افزود: خوشبختانه مدیران پتروشیمی ها در شرایط 
سخت فشار و تحریم در تامین ارز سامانه نیما کمک های 
بسیار شایانی داشــتند و با این روند در آینده می توانند در 
گردش تجارت کشور تاثیرگذار باشــند.رئیس کل بانک 
مرکزی با اشاره به اینکه پتروشیمی ها به خوبی به تعهدهای 
خود عمل کرده اند، به گونه ای که ۹۲ درصد تعهد صادراتی 
خود را تا پایان مردادماه تامین کرده اند و این رقم از نظر بانک 
مرکزی رقمی قابل قبول است، گفت: صنایع پتروشیمی، 

پیشتازان تامین ارز مورد نیاز کشور در این شرایط هستند.
در این آیین از هفت تــن از مدیران و فعاالن نمونه صنعت 

پتروشیمی کشور تجلیل شد.

روحانی در آئین روز ملی صنعت پتروشیمی:

وعده های  من   به مردم  در شرایط صلح  بود

وزیر راه و شهرسازی: 
سیاست تولید واحدهای ۳۰ متری 

در تهران را نداریم
وزیر راه و شهرسازی گفت: صنعت ساختمان می تواند 
بازار صادراتی در کشور داشته باشد و در حال حاضر 
میزان صادرات خدمات مهندسی به یک میلیارد دالر 
می رسد.محمد اسالمی در جمع خبرنگاران با اشاره به 
ضرورت استفاده از مصالح نوین در صنعت ساختمان 
اظهار داشت: زلزله های باالی ۵ ریشتر در ایران باعث 
تخریب در بخش هایی از ســاختمان می شود که با 
جایگزینی تکنولوژی های جدید می توان مقاومت 
ساختمان را در برابر این حوادث طبیعی افزایش داد. 
این تکنولوژی های جدید هرچند گرانتر هستند اما 
دوام ساختمان را افزایش می دهند.اسالمی همچنین 
درباره علت افزایش دوباره قیمت مســکن با توجه 
به آخرین گزارش  رســمی از نوســانات نرخ در بازار 
گفت: قیمت مسکن متاثر از سایر مولفه های کشور 
است و ما همواره به دنبال رونق موتور محرک بخش 
مسکن بوده ایم.وی افزود: به غیر از ساخت و ساز در 
بخش مسکن بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان ساالنه 
ســرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها می شود که 
بخش خصوصی هم سرمایه گذاری ۸۰ هزار میلیارد 
تومانی در این حوزه دارد.وزیر راه و شهرسازی اظهار 
داشت: با وجود سرمایه گذاری های قابل توجه در این 
حوزه اما بازار مســکن از وضعیت اقتصاد کالن تاثیر 
می پذیرد.اســالمی درباره مذاکرات با وزارت میراث 
برای تعیین تکلیف ملک های فرسوده در مجاورت 
امالک تاریخی گفت: از هماهنگی های صورت گرفته 
تا مالکان در بافت فرســوده بتواننــد ملکی از بافت 
تاریخی فاصله اســتاندارد را دارد، نوسازی کنند. در 
حال مذاکره هستیم تا وزارت میراث اجازه دهد مردم 
ساخت و سازهای متناسب با بافت را انجام دهند تا 
هم آن بافت تاریخی حفظ شود و هم برای ساکنان 
آن محله ارزش افزوده ایجاد کنیم. اسالمی همچنین 
درباره ســاخت واحدهای ۲۰ تا ۳۰ متری در تهران 
تاکید کرد: هرگز سیاست دولت تدبیر و امید ساخت 
چنین واحدهایی نبوده است و ما این پروژه ها را در 

دستور کار نداریم.

رحمانی: 
مخالف صادرات نیســتیم، با 

خام فروشی مخالفیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیاست 
توسعه صادرات به عنوان یک دستور کار جدی دنبال 
می شــود، گفت: با خام فروشــی به عنوان صادرات 
مخالفیم، باید به ســمت ارزش افزوده بیشتر مواد 
معدنی حرکت کرد.»رضا رحمانی« در حاشیه بازدید 
بعدازظهر دوشــنبه خود از سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور در جمع خبرنگاران افزود: 
امروز یکی از دغدغه های دولت و مســووالن کشور، 
رونق بخشیدن به مساله مهم اشتغال است که صدور 
خام مواد معدنی مانع از تحقق این مهم اســت.وی 
تصریح کرد: بررســی آمار عملکردی ۹ ماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه نیز حاکی از رشد صادرات در 
زمینه های مختلــف دارد و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نیز این مهم را دنبال می کند.رحمانی گفت: 
وضع عوارض صادراتی برای حمایــت از تولیدات و 
دستیابی به باالترین ارزش افزوده است و این سیاست 
در ارتباط با مواد خام و نیمه خام اجرایی شد و در مسیر 

رونق صادرات اختاللی ایجاد نمی کند.

رکورد بورس شکسته شد
روند صعودی در بازار بورس روز گذشــته هم مانند 
اکثر روزهای گذشته ادامه داشت؛ به طوریکه شاخص 
کل بــازار در پایان معامالت روز گذشــته با ۵۸۱۷ 
واحد رشــد به رقم ۳۷۵ هزار و ۵۴۷ واحد رســید 
که رقمی بی ســابقه برای بورس اســت.به گزارش 
ایسنا، عالوه بر شاخص کل، شــاخص کل با معیار 
هم وزن نیز رشــدی ۲۱۸۹ واحد را نشان می دهد. 
بر این اساس این شاخص نیز رقم ۱۲۰ هزار و ۳۵۹ 
واحد را ثبت کرد.معامله گران بورس روز گذشــته 
۶۴۴ هزار معامله به ارزش ۲۹ هزار و ۸۷۱ میلیارد 
تومان انجام دادند که نسبت به روز گذشته کاهش 
داشت.صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، پاالیش 
نفت بندرعباس، گروه مپنا، پاالیش نفت اصفهان، 
پاالیش نفت تهران، فوالد مبارکه اصفهان و خدمات 
انفورماتیک نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر را در 
صعودی کردن بازار داشتند و  شامل بانک های تجارت 
و ملت، سایپا، س. صنایع شیمایی ایران، قند ثابت 
خراسان و ماشین ســازی اراک نمادهای پربیننده 
روز گذشته بورس بودند.شاخص کل فرابورس نیز 
روز گذشــته با ۱۰۸ واحد رشد به رقم ۴۹۳۱ واحد 
رسید. تعداد و ارزش معامالت در فرابورس نیز مانند 
بورس با کاهش مواجه بود و معامله گران ۳۲۷ هزار 
 معامله انجام دادند که ۱۳ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان 

ارزش داشت.

اخبار
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طبق اعالم بانک مرکزی، متوســط قیمت هر متر خانه 
در تهران ۴۱.۶ درصد نســبت به پارسال افزایش یافته و 
متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران در آذرماه امسال 
۱۳ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بوده است.، طبق آنچه بانک 
مرکزی اعالم کرد است در آذرماه امسال متوسط قیمت 
خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۱۳۵.۳ 
میلیون ریال بود که نسبت به همنی موقع در سال گذشته 
۴۱.۶ درصد افزایش قیمت را نشان می دهد.بر این اساس، 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آذر 
امسال به ۹.۵ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه 
قبلش ۱۳۴.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰ 

درصد افزایش یافته است.

بیشترین معامله مربوط به خانه های ۵ سال ساخت
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران 
به تفکیک عمر بنا در آذر امسال حاکی از آن است که از مجموع 
۹۵۳۷ واحد مسکونی معامله شده واحدهای تا پنج سال ساخت 

با ۴۲.۶ درصد بیشترین ســهم را به خود اختصاص داده اند.این 
سهم در مقایسه با آذر پارسال حدود ۰.۸ واحد درصد کمتر شده 
و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت شش تا ۱۰ سال و ۱۶ تا ۲۰ 
سال افزوده شده است.همچنین توزیع تعداد معامالت انجام شده 
بر حسب مناطق مختلف شــهر تهران در آذر ۹۸ از این حکایت 
دارد که از بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منطقه ۵ با سهم ۱۶.۷ 
درصدی از کل معامالت بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه 
را به خود اختصاص داده است.همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب 
با سهم های ۹.۴ و ۹.۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 
در مجموع ۷۴.۱ درصد از کل تعداد معامالت انجام شده در شهر 
تهران در آذر امسال مربوط به ۱۰ منطقه شهر تهران به ترتیب 
بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۷، ۸، ۱۵، ۱۱ و ۱ 

بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۵.۹ درصد از کل تعداد معامالت را به 
خود اختصاص داده اند.در آذر امسال متوسط قیمت یک متر مربع 
زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی شهر تهران ۱۳ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بوده که نسبت به 
ماه قبل ۸.۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱.۶ درصد 

افزایش قیمت را نشان می دهد.

۳۱ میلیون گران ترین و ۶.۵ میلیون ارزان ترین 
قیمت برای خرید هر متر خانه در تهران

براساس این گزارش، در بین مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران 
بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی 
معامله شــده معادل ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مربوط 

به منطقه یک و کمترین آن با قیمت ۶ میلیون   و ۵۱۰ هزار 
تومان مربوط به منطقه ۱۸ بوده است.این قیمت ها نسبت به 
 ماه قبل )آبان( ۴۲.۳ و ۵۵ درصد افزایش را به ترتیب در این 
مناطــق نشــان می دهد.همچنیــن تعــداد معامــالت 
آپارتمان های مســکونی شــهر تهران در ۹ ماهه امسال به 
حدود ۴۹.۴ هزار واحد مسکونی رســیده که در مقایسه با 
مدت مشابه پارســال ۴۹.۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

در این مدت متوســط قیمــت یک متر مربــع بنای واحد 
مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
در شــهر تهران ۱۲ میلیــون و ۷۸۰ هزار تومــان بوده که 
 نسبت به دوره مشابه ســال قبل بیش از ۶۹ درصد افزایش

 یافته است.

بیشترین خرید و فروش مربوط به خانه های 
متری ۹ و ۱۰ میلیون تومان

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله شــده 
برحســب قیمت یک متر مربع بنا در آذر امسال حاکی از 
آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۹ تا ۱۰.۵ 
میلیون تومان به ازای هر متر مربع بنا با ســهم ۱۲ درصد 
بیشترین سهم را از نظر تعداد معامالت شهر تهران به خود 
اختصاص داده اند و دامنه قیمتی ۷.۵ تا ۹ میلیون و ۱۰.۵ 
تا ۱۲ میلیون تومان به ترتیب با سهم ۱۱ و ۱۰.۵ درصد در 
رتبه های بعدی قرار گرفته اند.طبق آنچه در این گزارش اعالم 
شده، در آذر امسال توزیع حجم معامالت به گونه ای بوده که 
۵۹.۴ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران )۱۳ میلیون 
و ۵۳۰ هزار تومان( معامله شــده اند.گزارش تحوالت بازار 
مسکن شهر تهران در آذر ۱۳۹۸ برگرفته از آمارهای خام 
سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است که 
 توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی 

تهیه و منتشر می شود.

بررســی قیمت خودروهای داخلی، یک سال پس از تعیین 
فرمول پنج درصد زیر قیمت بازار از سوی خودروسازان نشان 
می دهد این طرح به اهداف تعیین شده نرسیده است.اواخر 
آذرماه پارسال بود که »رضا رحمانی«  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اعالم کرد عرضه خودرو از سوی خودروسازان مطابق 
با فرمول پنج درصد زیر قیمت بازار اجرایی خواهد شد.این 
تصمیم از سوی خودروســازان اتخاذ و مقرر شده بود عرضه 
خودروها با قیمت نزدیک به حاشیه بازار تداوم و استمرار داشته 
باشد.مقرر بود برای تعیین قیمت خودرو بر  پایه فرمولی که 
پیش بینی شده، خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه 
شود و هفته بعد از آن دوباره پنج درصد کاهش قیمت داشته 
باشند تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار 
دست یابیم.کارشناسان موافق این طرح قائل بودند »این راه 
در دهه ۷۰ نیز در پیش گرفته شد و به مدت ۱۰ سال ادامه 
یافت و جواب گرفتیم، بنابراین می توان امیدوار بود که این 
شیوه بار دیگر نتیجه بخش باشد«. فارغ از ایرادهای وارد به 
این طرح، از جمله اینکه منظور از بازار خودرو در این مصوبه 
چیست؟ بررسی قیمت ها یک سال پس از طرح یاد شده نشان 
می دهد به اهداف از پیش تعیین شده نرسیده است.بررسی 
قیمت های بازاری با قیمت کارخانه ای خودروها، در بیشتر 

موارد افزایش بیش از دو برابری را نشان می دهد؛ بر این اساس، 
فرمول یاد شده نتوانسته به اهداف تعیین شده برسد و اختالف 

قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد.

لزوم پرهیز دولت از قیمت گذاری دستوری
در این زمینــه، »محمدرضا نجفی منــش« رئیس انجمن 
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان کشور می گوید: 
تجربه مشابهی در دهه ۷۰ در این زمینه داشتیم که اختالف 
فاحشی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده بود.

وی ادامه داد: آن زمان با تصمیم هوشمندانه شورای اقتصاد و 
تعیین قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار، با نزدیک شدن 
قیمت های کارخانه و بازار به یکدیگر دالالن و واسطه ها از بازار 
خارج شدند و خریداران واقعی باقی ماندند، در نهایت حتی در 
برخی موارد قیمت بازاری از قیمت کارخانه ای خودروها کمتر 
شد.رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
کشور گفت: این تجربه موفق برای یک دهه ادامه یافت، به 

طوری که با وجود رشد ۳۰۰ درصدی شاخص تولید در آن ۱۰ 
سال، اما قیمت خودروها فقط ۱۵ درصد رشد کرد.وی بیان 
داشت:  واقعیت این است که این طرح در یک سال گذشته 
اجرایی نشد و پس از اعالم قیمت ها از سوی سازمان حمایت 
در بهمن ماه پارسال، »وزارت صنعت به وعده اش عمل نکرد«.
نجفی منش یادآور شد: با گران شــدن ارز از دو سال پیش، 
شــاهد گرانی ۶ برابری آلومینیوم، پنج برابری فوالد، چهار 
برابری محصوالت پتروشیمی و ۲.۵ برابری دستمزدها بودیم.

وی معتقد است در سال های گذشته هرکجا دولت در زمینه 
قیمت گذاری اقدام کرد، وضعیت قیمت ها بدتر شد، اما اگر 
اجازه دهند بازار کار خــود را انجام دهد، بازار خودرو تنظیم 
می شود.این مقام صنفی معتقد است که بازار هوشمندانه عمل 
می کند، به طوری که اگر قیمت ها واقعی نباشد، مشتریان 
خرید نمی کنند.وی یادآور شد: در سال ۹۰ آنقدر تولید خودرو 
در کشور باال رفت که برای فروش برنامه های تشویقی مختلف 
از جمله خریدهای اقساطی و اعطای تسهیالت ارائه می شد، 

اما در دو و نیم سال گذشته با زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی 
خودروسازان، در عمل توان آنها گرفته شده است.

لزوم تمرکز وزارت صنعت بر رفع موانع تولید
در این زمینه، یک استاد دانشگاه به ایرنا گفت: سال گذشته 
وزارت صنعت با متمرکز شــدن بر قیمت خودروها به جای 
متمرکز شدن بر رفع موانع تولید، سیاست اشتباهی را پیاده 
کرد.»امیرحسن کاکایی«   اظهار داشت: هرچند در دهه ۷۰ 
مصوبه قیمت گذاری پنج درصد زیر قیمت بازار جواب داد، اما 
امروز در مقایسه با آن زمان با چالش جدی تحریم ها مواجه 
ایم.وی ادامه داد: تحریم هایی که عالوه بر شرکت ها، افراد را 
نیز در بر گرفته و شاهدیم در دو سال گذشته حتی ارتباطمان 
با شرکت های معتبر چینی نیز قطع شده است.کاکایی یادآور 
شد:  سیاست قیمت گذاری دستوری و اینکه قیمت خودرو باید 
متناسب با نرخ ارز تغییر کند، سیگنال های منفی به بازار داد، 
نخست آنکه بازار خودرو را جای خوبی برای سرمایه گذاری 

نشــان داد؛ مشــکلی که تا امروز نیز پابرجا مانده است.وی 
بیان داشت:  از طرفی، چون در خود صنعت نیز قیمت ها به 
اشتباه تعیین شد، خودروسازی شروع به زیاندهی کرد. در 
نتیجه در دو سال گذشته با افزایش بدهکاری خودروسازان 
به مردم، در مقابل تحریم ها نیز ضعیف عمل کرد که نتیجه 
آن کاهش تولید بود.این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد:  
تا پایان امسال زیان خودروسازان به بیش از ۳۵ هزار میلیارد 
تومان خواهد رســید.وی گفت: هرچند در ماه های گذشته 
سیاســت گذاری های خودرویی کمی بهبود یافته، اما هیچ 
وقت قیمت ها حتی در خودروهای پرتیــراژ به پنج درصد 
حاشیه بازار نرسید.کاکایی خاطرنشان کرد:  هرچند وزارت 
صنعت در موضوع قیمت ها مسوول است، اما واقعیت آن است 
که آنقدر از دیگر جاها به آن فشار می آورند که مصوبه های 
این چنینی به درستی اجرا نمی شود.وی پیش بینی کرد تا 
سال ها تبعات این سیاست گذاری های غلط را در خودروسازی 
شاهد باشیم که از جمله آنها حاشیه بازار، کمبود تولید، ناتوانی 
در سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه )R&D( و کمبود 
تنوع تولید است.این استاد دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد:  
در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای وزارت صنعت، تمرکز 

روی رفع موانع تولید است.

اقتصاددانان در همایش »قفل بودجه« در دانشــکده 
اقتصاد دانشگاه تهران، بودجه ســال ۹۹ را از ۵ منظر 
درآمدهای نفتی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، فرارها 
و معافیت های مالیاتی، واگذاری اموال دولت و انتشار 
اوراق بررسی کرده و بودجه سال ۹۹ را غیرقابل تحقق 

دانستند.
عصر  یکشنبه همایش »قفل بودجه/بررسی و تحلیل 
الیحه بودجه ۹۹« در  دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 

برگزار شد. 
میهمانان این نشست احســان خاندوزی اقتصاددان، 
مجید شــاکری اقتصاددان، ســید علــی مدنی زاده 
اقتصاددان و مشــاور معاون بودجه ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور، نصــراهلل پژمانفر عضو کمیســیون 
تلفیق مجلــس، پویا ناظــران اقتصاددان، محســن 
علیجانــی عضو کمیســیون تلفیق مجلــس و علی 
 ســعدوندی اقتصاددان بودند که اخبار مرتبط دیروز

 منتشر شد.

 دولت بخاطر هزینه سیاسی حاضر به گرفتن 
مالیات از اقشار مختلف نیست

احســان خاندوزی اقتصاددان با تاکیــد بر بحران های 
سال ۹۰ اظهار داشــت: ما بعد از بحران سال های ۹۰ و 
۹۱ دوباره تالش کردیم که نفت بفروشیم و دوباره بر این 
اشتباه اصرار کردیم و االن دوباره دچار مشکل شدیم و 
انگار اصال نمیخواهیم هیچ موقع از گذشته درس بگیریم. 
امسال نسبت به سال گذشــته توزیع درآمدها نابرابرتر 
شده است ولی نظام مالیاتی برای بازتوزیع عادالنه ثروت 
باز هم هیچ کاری نکرده است و در مجموع بودجه سال 
۹۹ هیچ فرقی با بودجه سال گذشــته ندارد و اعتراض 
کارشناسان نسبت به این بی تفاوتی ها است.علی مدنی 
زاده مشاور معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره 

به ضرورت درآمدزایی پایدار برای دولت گفت: دولت باید 
بتواند درآمدزایی پایدار در این بودجه تعریف کند که این 
موضوع از طریق جلوگیری از فرارمالیاتی و اصالح قیمت 
حامل های انرژی و مولدسازی دارایی به صورت درست 
و در سطح محدود قابل تحقق اســت. ما باید نرخ های 
مالیاتی تولید را کاهش دهیم و در عوض پایه های مالیاتی 
جدیدی تعریف کنیم. همچنین باید جلوی فرارمالیاتی ها 
و معافیت های بی حســاب و کتاب را بگیریم. اما در این 
شرایط دولت حاضر نیست از اقشار مختلف مالیات بگیرد 

چون برایش هزینه سیاسی دارد.
پویا ناظران اقتصاددان با اشاره به ضرورت جراحی نظام 
بانکی و یارانه های پنهان ارز و گفت: بودجه ســال ۹۹ 
مهم ترین مسئله اقتصادی کشور نیست؛ طرح بانکداری 

۱۰۰ برابر از بودجه ۹۹ مهم تر است، اگر روی چالش های 
اصلی کار نکنیم سال بعد دوباره همین داستان را برای 
بودجه ۱۴۰۰ خواهیم داشت. داروهای پیشنهادی برای 
مشکل کشور عملیات بازار باز، افزایش نرخ های مالیاتی تا 
۲۵ درصد GDP )البته این داروی بعد از جراحی است( و 
حل مشکل تعارض منافع سیاستمداران است. بعد از اینها 
به عنوان فیزیوتراپی میتوان اصالح نظام آموزش، نظام 

سالمت، وظیفه عمومی و بازنشستگی را نیز انجام داد.
* تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۹ به دلیل نبود 

پارادایم فکری در دولت است
* فروش اموال دولتی بدون تشریفات قطعا فسادآور است
مجید شاکری اقتصاددان با اشاره به تصمیم غلط دولت 
در واگذاری اموال و دارایی برای تامین بودجه گفت: اعداد 

و ارقام ذکر شــده در بخش درآمدهای دولت از طریق 
فروش اموال ترسناک است. تازه قرار است این ارقام بدوم 
تشریفات فروخته شود که واضح است فساد آور است. شما 
ببینید دولت در فهرست کردن دارایی ها و اموالش هم 
فساد رخ میدهد چه برسد که بخواهد این اموال را بدون 

تشریفات به فروش برساند.
وی اضافه کرد: دولت االن اطالعات دقیقی از دارایی های 
خود ندارد و ابتدا باید این کار را انجام دهد. مولدسازی 
دارایی ها یعنی متمرکز کردن مدیریــت این دارایی ها 
و داشتن نقشــه راه باید همگرایی و هم افزایی آنها برای 
کسب منافع بیشتر. در بحث مولدســازی فعلی اصال 
هیچ چیز شفاف نیســت و نمی دانیم دولت دقیقا چه 
کاری میخواهــد انجام دهــد. نه نحــوه ی واگذاری ها 
مشــخص اســت  و نه تعداد آنها. به جای ذکر اعداد و 
ارقام ترســناک درباره فروش دارایی ها باید در بودجه 
 ۹۹ مدیریت امــوال غیرمنقول دولت در دســتور کار

 قرار می گرفت.

طبق اعالم بانک مرکزی

خانه ۴۱ درصد گران شد
متوسط قیمت در تهران متری ۱۳.۵ میلیون

اقتصاددانان تاکید کردند 

منابع بودجه سال 99    قابل تحقق نیست

افزایش بدهی خودروسازان  به  مردم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۹ دی ۹۸ به ۴ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه ۹ دی ۹۸ به ۴ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۵۷۵ هزار 

تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۰۵ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۱۳ دالر و ۱۷ سنت و هر 
گرم طالی ۱۸ عیار ۴۶۸ هزار و ۱۶۳ تومان است.
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یک فعال اقتصادی در بخش ICT بــا بیان این که 
استفاده از ارز نیمایی نمی تواند باعث کاهش چشمگیر 
قیمت گوشی تلفن همراه شود، گفت: کاهش قیمت 
محصوالتی مانند گوشی تلفن همراه، تابع مستقیم 
نوســانات نرخ ارز بوده و این امر که تصور شود، با ارز 
نیمایی، قیمت آن کاهش چشمگیری می یابد تحلیل 
درستی نیست. فرزاد یزدیان کاشانی با اشاره به قرار 
گرفتن گوشــی تلفن همراه در لیست کاالهایی که 
می توانند از ارز نیمایی استفاده کنند، اظهار کرد: در 
گذشته شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه با 
توجه به قرار گرفتن این کاال در سبد خانوار، برای تامین 
ارز مورد نیاز خود مجبور به تهیه ایــن ارز از راه های 
مختلف بودند که با مساعدت بانک مرکزی و تخصیص 
ارز نیمایی دغدغه واردکنندگان در جهت تامین ارز از 
بین خواهد رفت و شرایط مناسبی برای واردات قانونی 
فراهم خواهد شد. کارشناس ارشد صنایع مخابراتی، 
افزود: اســتفاده از ارز نیمایی نمی تواند باعث کاهش 
چشمگیر قیمت کاال شود اما می تواند از افزایش بی 
مورد قیمت که تابع نوسانات نرخ ارز است جلوگیری 

کند لذا به صورت کلی کاهش قیمت محصوالتی مانند 
گوشی تلفن همراه، تابع نوسانات نرخ ارز بوده و این 
که تصور شود، چون از ارز نیمایی استفاده خواهد کرد 
قیمت این کاال کاهش چشمگیری می یابد، باید گفت 
خیر، اینگونه نیست. وی در خصوص اختالف قیمت 
برخی گوشی های تلفن همراه در بازار و تعیین قیمت 
این محصوالت توسط واردکنندگان، گفت: با توجه به 
اینکه ارز نیمایی به صورت یکسان و قیمت واحد برای 
کلیه واردکنندگان تلفن همراه فراهم گردیده است، 
شــرکت های واردکننده  ای موفق تر خواهند بود که 
قیمت تمام شده محصوالتشان از سایر رقبا پایین تر 
بوده و خدمات پس از فروش مناسب تری ارائه دهد. 
یزدیان، افزود: در سال ۹۶ که طرح ریجستری اجرایی 
نشده و قیمت دالر نسبت به وضعیت فعلی پایین تر 
بود، پیش بینی های اولیه به گونــه ای بود که قیمت 
این کاال حداقل ۲۰درصد افزایش داشته باشد اما با 
 نوسانات قیمت از ابتدای سال ۹۷ و افزایش بیش از 
۳ برابری قیمت ارز، نرخ گوشی تلفن همراه نیز بیش از 

۲ تا ۵/۲ برابر افزایش پیدا کرده است. 

مهم تری نسبت به خودرو در آلودگی هوا ایفا می کند. 
معموال بنزینی که از پاالیشــگاه ها خارج می شــود 
اکتان پایینی دارد و بســیار خارج از استاندارد است. 
به همین دلیل بعد از مدتی قطعه کاتالیست خودرو 
را از کار می اندازد. بنابراین در کنار ســاختار موتور 
خودرو، بنزین نیز باید به حد اســتاندارد برسد. در 
حال حاضر ما تعامل خوبی با کشورهای دنیا نداریم. 
در شــرایط تحریمی خیلی از موضوعات عملیاتی 
نیســت.  برای مثال اینکه تصور کنیــم، تولید یک 
خودروی جایگزین در طول سال جاری و حتی آتی 
میسر است، ممکن نیست. از سویی خودروسازان ما 
در تولید خودروهای فعلی نیز مشــکل دارند، اینکه 
صنعت خودرو قادر به پوشش هزینه خودرویی جدید 
و یا همچنین ســاخت خودروی  استاندارد نیست.  
 جایگزین کردن خــودروی جدید بــا خودروهای 

بی کیفیت فعلی حداقل چند ســالی طول خواهد 
کشید. برای تحقق این موضوع باید روی یک پلتفرم 
خارجی برای داخلــی ســازی آن، کار کنند. مثال 
تغییراتی در بدنه آن ایجاد کنند و یا تغییرات دیگری 
صورت بگیرد. اما فعال چنین پلتفرمی در دسترس 
نیست. البته تحقق آن حتی برای چند سال آتی نیز 
بستگی به جدیت صنعت خودرو دارد. مثال چقدر عزم 
سرمایه گذاری در این بخش دارند؟ و یا چه برنامه هایی 
در دست اجرا دارند؟ به نظر نمی رسد چنین جدیتی در 
صنعت خودرو وجود داشته باشد. بیشتر صحبت ها در 
باب جایگزینی خودرو شعار گونه است. وقتی صحبت 
از جایگزین می شود هم باید به بخش اقتصادی موضوع 
پرداخت و هم توانایی مدیریت شرکت سنجیده شود. 
 اما در حــال حاضر چنین امــری در صنعت خودرو 

مشاهده  نمی شود.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از قیمت ۹۰۰۰ 
تومانی هر کیلو گوجه فرنگی در خرده فروشــی ها خبر داد. 
اسداهلل کارگر با بیان اینکه گوجه فرنگی یکی از محصوالت 
سه نرخی است و بسته به اینکه مغازه دار از چه نوع گوجه ای 
خریداری می کند قیمت آن متغیر است، اظهار کرد: براساس 
کشــف قیمت در میدان مرکــزی تره بار تــا ۱۱ دی ماه، 
گوجه فرنگی بوته ای ۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان و انباری ۲۵۰۰ 

تا ۴۰۰۰ تومان است.وی اضافه کرد: همچنین گوجه فرنگی 
درجه ۱ در خرده فروشی ها کیلویی ۹ هزار تومان، درجه ۲ 
کیلویی ۷ هزار تومان، درجه ۳ کیلویی ۵۵۰۰ تومان به فروش 
می رسد.به گفته وی، مغازه داران می توانند با اعمال سود ۳۵ 
درصدی پس از خرید محصوالت از میادین میوه و تره بار، آنها 
را به فروش برسانند، اما اکثرا تا سقف این سود اعمال نشده 

و معموال با سود ۲۰ تا ۲۵ درصد این سود محاسبه می شود.

سهم  خودروها  در آلودگی  هوا

گوجه فرنگی به ۹۰۰۰ تومان رسید

دیوارهای روبروی بیمارســتان فوق 
تخصصی هاشمی نژاد در خیابان والی 
نژاد ونک، بیمارســتان لبافی نژاد در 
منطقه پاســداران، دیوارهای خیابان 
فرهنگ حسینی محل انجمن خیریه 
حمایت از بیماران کلیوی و در و دیوارهای شهر مملو از آگهی 
هایی است که مربوط به فرو کلیه است. در این میان افرادی نیز 
به این معامالت وارد شده اند که برای بیمارن بد حال که باید در 
صف های طوالنی اهدای عضو قرار بگیرند کلیه جور می کنند و 
مبالغ گزافی را ازخریداران این عضو دریافت می کنند. در حال 

حاضر تهران مملو از پوسترها، دیوار نوشت ها و تبلیغاتی است که 
عموما یک چیز را برای فروش و یا خرید تبلیغ می کند و آن کلیه 
انسان است. تبلیغات مذکور اطالعاتی پیرامون گروه خونی، سن 

و شماره تلفن فروشندگان کلیه ارائه می کند. 
در چند ســال اخیر موضوع فروش اعضای بدن بخصوص کلیه 
بســیار داغ اســت و طی ماه های اخیر آمار فروش کلیه بسیار 
افزایش یافته اســت. تصور اینکه می توان به بک کلیه زندگی 
کرد و پول فروش کلیه دیگر را به زخم های زندگی زد بسیاری 
را وادار به فروش این عضو حیاتی کرده و بازار داغ داللی را نیز به 
راه انداخته است. مشکالت اقتصادی سال های اخیر به قدری 
بر سه دهک پایینی جامعه و هم چنین شمار زیادی از دریافت 
کنندگان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ماهانه در ۳۱ اســتان 
کشور فشار آورده که بعضی برای برون رفت از مشکالتی که با آن 

روبرو هستند و هر سال نیز وضعیت بدتر را برایشان رقم می زند٬ 
دست به مهاجرت از کشور یا پناه آوردن به حاشیه کالنشهرها 
یا فروش اعضای بدن خود زده اند تا بخشی از کوله بار مشکالت 

خود را کاهش دهند.
این حکایت تلخی اســت که بیشــتر متقاضیان فروش کلیه 
در سنین ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند و بســیاری از آنها متاهل 
هســتند و زیر بار زندگی کمرشــان آنقدر خم شده است که 
می خواهند جانشــان را حراج بگذارند.یا جوانانی هستند که 
برای کمک خرج خانواده های شــان آســتین باال زده اند و با 
جان شان به جنگ سرنوشت رفته اند. پیش از این فروشندگان 
اعضای بدن و به خصوص کلیه، بیشتر در میان افراد میانسال 
نیازمند، شایع بود، اما اکنون بیشتر فروشندگان کلیه جوانان 
هستند، به طوری که برآورد شده است که نزدیک به ۹۰درصد 

فروشندگان افراد زیر ۳۰سال هستند. هرچقدر هم مسئولین 
بگویند تخلف اســت یا فروش این عضو قرمــز رنگ با قیمت 
نجومی وجود ندارد یا کمرنگ اســت، در حل مسئله کمکی 
نمی کند. حل معما اینجاســت کــه چرا باید اصــال جوانان 
دیوارهای این شهر را با شماره هایشان برای فروش جان شان 
رنگین کنند. در ایران تاکنون بیش از ۵۰ هزار بار عمل پیوند 
کلیه در ۱۲ مرکز پیوند در تهران و ۱8 مرکز پیوند در ســایر 
شهرهاي ایران انجام شده است. در حال حاضر مبلغ پرداختي 
خانواده بیماران براي دریافت کلیه، ۱8 میلیون تومان است که 
البته در چند سال اخیر افزایش نداشته و همین باعث شده که 
بســیاري از اهداکنندگان ترجیح بدهند کلیه خود را در بازار 
سیاه بفروشــند. در مواردي قیمت کلیه در این بازار تا ۱۰۰ 

میلیون تومان هم باال مي رود.

بازار  داللی   اعضای   بدن  شکل  گرفته   است

مزایده جان بر دیوارهای شهر 
90 درصد فروشندگان كلیه افراد زیر 30 سال هستند                       دالالن قیمت فروش كلیه  را   تا  80  میلیون  افزایش  داده  اند

حمایتی از اهدا کنندگان کلیه نمی شود
علیرضا خباززاده، رئیس هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی 

این داستان سر دراز دارد و متاسفانه دالیلی در آن دخالت دارند که ضرورت ورود دولت به این بخش را بیشتر کرده است. زمانی بود که از اهدای به عنوان یک ایثار نام می بردند اما در حال حاضر این ایثار آنقدر کمرنگ شد و فقر 
و تنگدستی و بدهی های مالی جای آن را گرفت که دیگر کسی به فکر اهدای عضو که اهدای زندگی است نمی افتد. متاسفانه فرهنگ ایثار و از خود گذشتکی یواش یواش به علت وضعیت اقتصادی کمرنگ شده است. خرید 
و فروش در هر جایی که فقر اقنصادی وجود داشته باشد ایجاد می شود حال این خرید و فروش به اعضای بدن مانند خرید خون، چشم، قسمتی از کبد و کلیه رسیده در حالی که واقعا اعضای بدن قابل قیمت گذاری نیستند. 

قیمت آن واقعا حساب نشدنی است. مردم و به ویژه جوانان به خاطر فشار مالی، بار قرض، خانه به دوشی، بیماری و سایر مشکالت زندگی مجبور به فروش کلیه می شوند.
به همین خاطر باید دولت به این حوزه ورود کند و از اهداکنندگان حمایت کند تا بازار این داللی ها کاهش پیدا کند. اما امروز جای خالی دولت را در این بخش می بینیم و در حالی که هیچ تسهیالت و امکاناتی برای فرد 
اهداکننده وجود ندارد مردم به اجبار به سمت بازار غیرمجاز این بخش می روند.  نکته ای دیگر که در این رابطه وجود دارد این است که دولت از اهداکنندگان مالیات می گیرد. باور اینکه در این بخش هم مالیات ستانی وجود 
داشته باشد سخت است اما وجود دارد. هیچ کجای دنیا این اتفاق نمی افتد و هیچ کجای دنیا مانند ایران به اهداکننده عضو بی توجهی وجود ندارد. بنابراین بسیار عادی است که مردم برای فروش کلیه خود به آگهی دادن بر 
روی در و دیوار بروند و یا در بازار داللی کنند. باور کردنی نیست که از هدایا و صدقه هایی که مردم به بیماران کلیوی می دهند، مالیات گرفته شود. کسی که کلیه می دهد، فروشنده نیست. اهدا کنندگان کلیه ایثارگرانی هستند 

که چندین خانواده را نجات داده و به دولت کمک می کنند پس چرا باید دولت از آنها مالیات دریافت کند. 
در داللی هایی که برای خرید  فروش عضو بخصوص کلیه وجود دارد قیمت گذاری های کاذب وجود دارد. چرا بازار داللی اعضای بدن را جمع آوری نمی کنند. چرا باید یک کلیه در این بازار تا 8۰ میلیون تومان خرید و فروش 
شود. شرف و انسانیت کجا رفته است. بیش از ۵۰ درصد بیماران دیالیزی که باید حداقل هفته ای بک بار هزینه های سرسام آور دیالیز را پرداخت کنند در نوبت دریافت کلیه قرار دارند. این افراد نیاز به کلیه دارند و خانواده های 
این افراد برای پیدا کردن کلیه به هر دری می زنند و دالالن هم از این فرصت استفاده می کنند. مبلغ اهدای کلیه که از طرف خانواده بیمار پرداخت می شود ۱8 میلیون تومان است. ۱8 میلیون کجا و 8۰ میایون تومان کجا. 
سیاست انجمن این است که تا حد امکان بتواند از فشار مضاعفی که بیماران و خانواده هایشان برای پرداخت هزینه تحمل می شود جلوگیری کند اما بازارهای کاذب اجازه این کار را نمی دهند. روزانه حدود ۱۰ نفر از بیماران 
نیازمند پیوند عضو شامل کلیه، قلب، کبد و ... در کشور جان خود را از دست می دهند و این اتفاق خانواده ها را به سمت بازارهای داللی کشانده است. با توجه به اینکه هر بار دیالیز برای بیمار ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد مجموع 
درمان بیماران پیوندی و دیالیزی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد.  برای خود بیمار و خانواده های آنها نیز هزینه های میلیونی دارد بنابراین خرید کلیه برایشان بسیار به صرفه تر است. اما در شرایطی که 
حمایتی از اهدا کننده نمی شود مراجعه برای اهدای کلیه کاهش پیدا کرده و فقز و تنگدستی نیز مزید بر علت شده تا اهداکنندگان به سمت دالالن و خرید و فروش از روش آگهی روی بیاورند. متاسفانه وبسایت های مختلف 
و کانال های تلگرامی ناشناس هم اقدام به انتشار آگهی های خرید و فروش کلیه و اعضای بدن می کنند که این امر نه تنها یک اقدام غیرقانونی و غیرانسانی است که دالالن گرداننده این سایت ها و کانال ها با استفاده از مشکالت 

مردم نیازمند و ارائه اطالعات گمراه کننده باعث سرگردانی و گرفتاری های فراوان پزشکی، درمانی و نیز شکایات حقوقی فراوان شده اند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

افزایــش هزینــه هــای 
دندانپزشکی در سالهای اخیر 
موجب شده تا بسیاری از مردم 
برای انجام امور دندانپزشکی 
خود به این مشاغل مراجعه 
نکنند. در سالهای اخیر بخصوص از سال گذشته تاکنون 
که قیمت مــواد مورد نیاز این کســب و کارها به دلیل 
افزایش نرخ ارز افزایش سرســارم آوری داشته موجب 
گرانی بی حد و حصر خدمات در این مطب ها شــده و 
دستمزد دندانپزشکان نیز به مراتب رشد قابل توجهی را 
تجربه کرده است. در این مدت گزارش ها نشان می دهد 
که بسیاری از مردم توانایی پرداخت این مبالغ را ندارند 

و ناچار به کشیدن دندان می شوند تا تحمل هزینه های 
سرسام آور عصب کشــی، ترمیم و در نهایت ایمپلنت. 
بنابراین هزینه هاي سرسام آور دندانپزشکي به معضل 
اساسي در جامعه تبدیل شــده بطوري که خدمات نه 
چندان با کیفیت و از طرفي تفاوت فاحش در قیمت تعرفه 

ها بویژه بخش خصوصي چالش ساز شده است.
در حال حاضر در مطب های دولتی و خصوصی تعرفه 
انواع خدمات دندانپزشکی متفاوت است. در برخی مطب 
ها برای کشیدن دندان مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و در برخی 
دیگر تا 8۰۰ هزار تومان نیز دستمزد دریافت می کنند. 
هزینه های عصب کشــی نیز در هر منطقه و هر مطب 
دندانپزشکی با دیگر مناطق و مطب ها فرق دارد. برای این 
خدمت دندانپزشکی در یک مطب 8۰۰ هزار تومان و در 
مطبی دیگر تا ۳ میلیون تومان هزینه بر می دارد. ایمپلنت 
دندان نیز یکی از خدمات گران دندانپزشکی است که 

دیگر کمتر کسی می تواند از آن استفاده کند. به همین 
دلیل افراد بسیاری اقدام به کشیدن دندان خود می کنند 
تا تحمل هزینه های میلیونی ایمپلنت. تا قبل از گرانی 
ارز زمانی که دالر ۳۵۰۰ تومان قیمت داشت هزینه یک 
ایمپلنت نزدیک به ۳ تا ۴ میلیون تومان آب می خورد 
اما با احتساب ارز ۱۳ هزار تومانی قیمت خدمات در این 
بخش از ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.  
یک دکتر دندانپزشک در این رابطه می گوید: ما برای تهیه 
مواد اولیه  دچار مشکل هستیم. وی با بیان اینکه اتحادیه 
نظارت بیشتری داشته باشد، گفت: مردم قدرت پرکردن 

ندارند، دندان خود را می کشند.
این در حالی اســت که انتظار می رود با گرانی خدمات 
دندانپزشــکی اســتفاده از مواد مرغوب در دستور کار 
دندانپزشکان باشد اما شــکایات ارجاعي به کمیسیون 
مربوطه نشان می دهد که استفاده از مواد نامرغوب که 

آســیب هاي جدي را به دنبال داشته در صدر شکایات 
مردم قرار گرفته است. برخی دندانپزشکان به بهانه گرانی 
مواد اولیه دندانپزشکی با استفاده از مواد نامرغوب هزینه 
های گزافی از مردم دریافت می کنند که شکایات زیادی 

را در پی داشته است.
در حال حاضر سطح درآمد عمومی در کشور پاسخگوی 
همین تعرفه های موجود نیست و وزارت بهداشت نیز 
خدمات دندانپزشــکی را در ردیــف خدمات لوکس و 
زیبایی قرار داده است. شاید از همین رو است که بیشتر 
شهروندان رغبتی به مراجعه برای معاینه و جلوگیری از 
پوسیدگی دندان های خود نشان نمی دهند. این در حالی 
است که دندانپزشکان و حتی مقامهای رسمی اعتقاد 
دارند هزینه های این بخش بسیار گران است و تعرفه های 
موجود منطقی نیست و از همین رو مردم را با مشکل باال 

بودن هزینه ها، به بیمه های تکمیلی حواله می دهند.

فقر باعث شده مردم به جای پر كردن، دندان را بکشند

افزایش میزان کشیدن دندان در مراکز دولتی
۷0 درصد مردم توان مالی برای رفتن به دندانپزشکی را ندارند

ترجیح مردم به کشیدن دندان آسیب دیده
محمد حسین قربانی، نماینده مجلس

افزایش هزینه های خدمات دندانپزشکی از مراجعه مردم به این مشاغل ممانعت به عمل آورده و عدم پوشش بیمه ای نیز در این صنف مزید بر علت شده است. سالمت دهان و دندان یکی از مهم ترین بخش هایی است که 
باید به آن پرداخته شود و اینکه بیمه ها از زیر پوشش گرفتن این خدمات شانه خالی کرده اند به بررسی و رسیدگی نیاز دارد. تقویت منابع بیمه ای برای پوشش خدمات دندانپزشکی یک ضرورت است و ورود بیمه های 
تکمیلی به این عرصه کمک بزرگی به ارتقای سالمت دهان و دندان می کند. بیمه ها تاکنون نتوانسته اند خدمات حمایتی خوبی را برای دندانپزشکی تعریف کنند و این یکی از ضعف های حاکمیتی تحت عنوان کمبود 
منابع است. اکثریت مردم توان مراجعه به بخش های خصوصی دندانپزشکی را ندارند و در مراکز دولتی نیز تنها خدماتی که ارائه می شود محدود به کشیدن و یا ترمیم های بسیار سطحی است، بنابراین بیماران ترجیح 

می دهند با کشیدن دندان آسیب دیده از درد خالص شوند و میزان کشیدن دندان در  مراکز دولتی نیز رو به افزایش است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بازار تلفن همراه آرام می گیرد

کشورهای خلیج فارس مبدا عمده واردات موبایل

ادامه سرمقاله
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شركت توزيع برق استان اصفهان

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي  دو مرحله اي خريداري نمايد .

مبلغ  سپرده شركت در مناقصه )ريال(ساعت بازگشايي پاكات مناقصهتاريخ بازگشايي پاكات مناقصهشماره مناقصهموضوع مناقصه

11/001.120.000.000 صبح1755/9898/10/23مناقصه خريد پست پد مانتد 1

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز دوشــنبه مورخ 10/09 /98  تا پايان وقت اداري روز شــنبه مورخ 98/10/14 در قبال فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحســاب جاري سپهر صادرات بشماره 
0101673314007بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

مدت تحويل پيشنهادات : از روزيكشنبه مورخ 98/10/15  تا  ساعت 10/00 صبح روز دو شنبه مورخ 98/10/23 
محل تحويل پيشنهادات : اصفهان چهار باغ باال خيابان شريعتي دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان

تضامين مورد قبول : پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت 
توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

ساير توضيحات : 
هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي نسل فردا و سازندگی  بعهده برندگان مناقصه ميباشد.

مناقصه گران بايستي داراي تاييديه فني از توانير باشند . 
داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-36273011  واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

اسناد و مدارك و اطالعات كامل  اين مناقصه در  سايت  اينترنتي معامالت توانير به آدرس http://tender.tavanir.org.ir   قابل دسترسي ميباشد همچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه ملي مناقصات 
ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 

به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا پيشنهاداتي كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان 
 امور تداركات و انبارها

رديف

بزرگ ترين چالشی كه شركت های 
دانش بنيــان در ســال های اخير با 
آن روبه رو هســتند مشكل تامين 
ســرمايه اســت. يكی از بازيگران 
كليدی كه می توانند در اين راســتا 
راهگشا باشند ســرمايه گذاران خطرپذير هستند. يكی از اين 
سرمايه گذاران »هلدينگ نُبكا« است كه متشكل از دپارتمان 
اينترنت اشيا و شهر هوشــمند، دپارتمان نرم افزار و دپارتمان 
ســخت افزار اســت كه طيف متنوعی از راهكارهای فناورانه 
و دانش بنيان را ارائــه می دهند. چرخه كاملــی از خدمات از 
طراحی، ساخت و توليد تا اجرا و خدمات پس از فروش در تمامی 
اين حوزه ها توسط شركت نبكا ارائه می شود. نبكا كسب وكارها 
و شــهروندان را از طريق ارائــه خدمات خالقانــه  ديجيتال و 
نوآوری های مرتبط با شهر هوشمند و كسب وكارهای چابك، 
برای دستيابی به ســهولت و راحتی بيشــتر در انجام كارها و 
ايمنی باالتر همراه با كاهش هزينه ها توانمند می كند. گفتگوی 
 »كســب وكار« با آرين يكتا، مدير توســعه بازار اين هلدينگ

 را در ادامه می خوانيد. 

؟   لطفًا در مورد هلدینگ »نُبکا« و شروع فعالیت آن 
توضیح دهید. 

شــركت نوين برنامه كارا )نبكا( فعاليت خود را به طور جدي از 
انتهاي سال 94 روي تكنولوژي هاي جديد شروع كرد و تمركز 
آن روي بحث اينترنت اشيا و شهر هوشــمند است. ما در اين 
زمينه محصوالت مختلفي را توســعه داد ه ايم. اين كار را از دو 
طريق انجام داديم؛ يكی از طريق تيم هاي فني تحقيق و توسعه 
هلدينگ نبكا و دوم از طريق شــركت ها و استارت آپ هايي كه 
روي آنها ســرمايه گذاري و با آنها همكاري مشــترك كرديم. 
حوزه هاي كاري ما به طور مشــخص ســاختمان هوشــمند، 
پاركينگ هوشمند و كشاورزي هوشــمند بوده است. در كنار 
اين موارد كــه راهكارهاي مبتني بر اينترنت اشــيا بودند و در 
مسير شهر هوشمند انجام شــدند، روی يك سري راهكارهاي 
نرم افزاري نيز كار كرديم كه عمدتاً بــا محوريت نرم افزارهاي 
شــهروندي بوده و جزو پازل شهر هوشــمند ما هستند؛ ولي 
ماهيت اينترنت اشيا ندارند و سامانه نرم افزاري هستند كه اپ 
و وب دارند. حوزه گردشگري يكي از كارهاي نرم افزاری ما بوده 
و هنوز هم ادامه دارد و ما روي آن محصول توسعه مي دهيم و 
حوزه سالمت. به طور كلي هدف تاسيس مجموعه ما اين بوده كه 
بتوانيم يك سري فناوري ها و دانش هاي به روزي كه در دنيا ترند 
هستند به كشور بياوريم و از طريق حمايت از تيم هاي مستعدي 
كه شناسايي مي كنيم، بومي ســازي كنيم. اين حمايت ها هم 
مالي و هم غيرمالي اســت. حمايت های غيرمالی ما در زمينه 
حمايت هاي بازرگاني، توســعه بازار، برندينگ اين شركت ها 

و... بوده است. 

؟   هدف شما از تأسیس هلدینگ »نبکا« چیست؟
يكي از اهداف ما شناســايي تيم هاي مســتعد در حوزه هاي 
كاري شــركت ما بود و يكي ديگر اين است كه خودمان هم به 
اين خودكفايي برسيم كه بتوانيم در پروژه هاي شهر هوشمند 

و اينترنت اشــيا فعاليت جــدي كنيم. يكــي از انگيزه هاي ما 
براي اين كار اين بود كه ايــن فناوري ها –به خصوص اينترنت 
اشيا چاره اي نيســت جز اينكه بومي شــوند. به اين دليل كه 
وقتي مــا از محصوالت خارجــي بخواهيم در بــازار خودمان 
اســتفاده كنيم؛ يعنــي بــا رويكــرد واردات وارد اين حوزه 
 شــويم در ميان مدت و بلندمدت دچار يك ســري مشكالت

 مي شويم.
 مشكالتي كه در اين زمينه پيش مي آيد، فرقي ندارد كه درباره 
ساختمان هوشمند باشــد كه مردم از اين محصوالت استفاده 
مي كنند يا شهر هوشمند باشــد كه مربوط به حاكميت است 
چون اينترنت اشيا زنجيره اي از ديتاهاست و از آن شيئي كه در 
خيابان يا منازل مردم است ديتا به يك سرور ارسال و پردازش 
و براي آن شــيء برنامه ريزي مي شود و از طريق آن اپليكيشن 
مي توان بــه آن فرمــان داد. وقتي محصوالت خارجي باشــد 
ديتاهاي كشور عماًل خارج مي شــود و در اختيار يك شركت 
طرف سومي قرار می گيرد كه خارج از ايران است. پس در اينجا 
آسيب پذيري امنيتي داريم. ممكن اســت يك تحريم يا يك 
مناقشه سياسي منجر به اين شود كه مجموعه اي از مشكالت 
در كشور براي شهروندان به وجود بيايد و امنيت ديتا. در حال 
حاضر پدافند غيرعامل هم روي موضوع ديتاها حســاس شده 
اســت. در حال حاضر هم اينترنت اشيا بايد با احتياط و رعايت 
نكات امنيت ملي استفاده شود. اگرچه هنوز بازار ايران خيلي 
سمت و سوي اين تكنولوژي را نگرفته و هنوز بازار اين موضوع 
جا نيفتاده؛ ولي ما اين مسير را شــروع كرديم كه در آينده اي 
نه چندان دور اين اتفاق هم در كشــور مــا مي افتد. در خيلي 
از كشورهاي پيشــرفته دنيا مانند دوبي، كره جنوبي، آمريكا، 
كشورهاي اروپايي مثل اســپانيا و هلند اين مسير سال هاست 
شروع شده؛ اما اين جريان با تأخير به كشور ما رسيده است. در 
حال حاضر مركز تهران هوشــمند روي اين موضوع به صورت 
 جــدي كار مي كند و شــهرداري ها متوجه منافــع اين حوزه 

شده اند. 

؟   شرکت هلدینگ، شرکتی است که در آن هیچ گونه 
عملیات، فعالیت یا هر کســب و کار فعال دیگری انجام 
نمی شود و این شرکت صرفًا مالک دارایی هایی است. 
این دارایی ها می تواند شامل ســهام سایر شرکت ها، 
شرکت های با مسئولیت محدود، مشارکت های محدود، 
صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های پوشش دهنده  
ریسک، سهام  عادی، اوراق قرضه، امالک و مستغالت، 
مالکیت معنوی، برندها، اختراعات، عالئم تجاری، حق 
کپی رایت و تقریبا هر چیز ارزشمند دیگری باشد. دارایی 

هلدینگ شما چیست؟
شــركت ما با ســاختار هلدينگي فعاليت مي كنــد. البته در 
اين هلدينگ نيــز تيم فني داريــم كه كار تحقيق و توســعه 
انجام مي دهد. راهكار پاركينگ هوشــمند نبكا كه مبتني بر 
قفل هاي سخت افزاري اســت كه فضاي پاركينگ را مي توانند 
براي كســي كه رزرو كرده نگــه دارند، محصولي بــود كه از 
واحد تحقيق و توســعه خودمان بيرون آمــد. بنابراين عالوه 
بر اينكــه روي شــركت هاي ديگر ســرمايه گذاري مي كنيم، 
 خودمان نيــز ارائه دهنــده و مجــري پــروژه و راهكارهاي 

شهر هوشمند هستيم. 

؟   هلدینگ »نبکا« سهامدار چه شرکت هایی است؟
ما در اين حوزه به طور مشخص روي چهار شركت سرمايه گذاري 
كرديم. عمده سرمايه گذاري ما از نوع تبادل سهام است؛ ولي ما 
سرمايه گذار خطرپذير )Venture capitalist( هستيم كه 
اسكيل سرمايه گذاري ما اعدادي بيشتر از اعداد شتابدهي بوده 
است. ما روي شركت »نيلي گستر اميد« كه به طور مشخص در 
حوزه اينترنت اشيا فعاليت مي كند، سرمايه گذاري كرديم، اين 
شركت دانش بنيان و مستقر در برج فناوري دانشگاه اميركبير 
است و به طور مشخص روي تكنولوژي ساختمان هوشمند كار 
مي كند. اين شركت روي اليه سخت افزار و نرم افزار اپليكيشن 
كاربر و پلتفرم )ســرور كلودي( كه قرار اســت اشــيا روي آن 
برنامه ريزي شود، تمركز دارد. بنابراين ما كل اين زنجيره ارزش 
را با كمك اين اســتارت آپ و حمايت هايي كــه از آنها كرديم 
توسعه داديم و در حال حاضر محصول تجاري داريم. پروژه هاي 
ساختماني انجام شــده و ما در حال ورود به پروژه هاي شهري 
هستيم. در حال حاضر پروژه روشــنايي هوشمند را داريم كه 
در فضاي بيرون اســت و يك مســير يك كيلومتري است كه 
نخستين پروژه اي است كه در كشــور انجام مي شود. عالوه بر 
اينكه تكنولوژي IoT در اين پروژه به كار مي رود، هدف اصلي ما 

اين است كه بتوانيم مصرف انرژي را پايين بياوريم. 
يكي ديگر از شــركت هايي كه مورد حمايت ماســت، شركت 
»داده پردازان گيالس شمال« مســتقر در پارك علم و فناوري 
گيالن است. تخصص اين شــركت نرم افزار و جزو شركت هاي 
خالق است. با كمك اين شركت در حوزه گردشگري هوشمند 
در حال توسعه محصولی به نام تجاري »هفت گشت« هستيم كه 
پروژه پايلوت آن را در يكي از شهرهاي استان گيالن انجام داديم 
و در حال حاضر با توجه به فيدبك هايي كه از پروژه گرفتيم آن 
را ارتقا خواهيم داد و تا آخر سال اين پروژه تكميل مي شود. اين 
يك بستر نرم افزاري است كه امكان معرفي همه كسب وكارها 
در آن فراهم است. البته تمركز ما روي حوزه گردشگري است. 

يكي ديگر از شــركت هاي ديگري كه روي آن سرمايه گذاري 
كرديم شــركت دانش بنيان »برهان رايان متين« است كه در 
پارك علم و فناوري شيراز مستقر اســت. تخصص آنها حوزه 
سخت افزار اســت و انواع ســخت افزارهاي مخابراتي را توليد 

مي كنند. 
شــركت ديگري به نام »داده پردازي نگين شــريف« در حوزه 
سالمت داريم و روي پروژه اي به نام »ديس من« سرمايه گذاري 
كرديم. حوزه اصلي اين پروژه رژيم غذايي آنالين است. كاربر در 
اين اپليكيشن مي تواند تمام شرايط خود را از لحاظ بيماري ها، 
سوابق دارويي، آزمايشات و علت مراجعه او به متخصص تغذيه 
را در قالب پرونده پزشكي در اپليكيشن داشته باشد. پزشك خود 
را انتخاب كند و به صورت آنالين ويزيت شود و با پزشك خود 
مشاوره و برنامه غذايي خود را از او دريافت كند. فاز اول اين پروژه 
رژيم غذايي بوده كه در حال حاضر آماده است و دو ماه است كه 
به بازار ارائه شده و در ماركت هايي مانند گوگل پلي موجود است. 

در عين حال محور فعاليت ما بحث شهر هوشمند است. 

؟   لطفا در مورد بازار این شرکت ها بفرمایید. 
از آنجا كه حوزه هاي كاري اين شــركت ها متفاوت است، بازار 
كاري آنها نيز متغير اســت. حوزه اصلي فعاليــت ما اينترنت 
اشياست و بازار آن در حال حاضر در داخل كشور بازار محدود و 

كوچكي است. بعد از اينكه ما دو يا سه سال در حال معرفی اين 
فناوري به تكنولوژي و شهرداري ها و سازمان هاي خصوصي و 
شركت هاي مرتبط بوديم، تازه شناخت حاصل شده و ما امسال 
چند پروژه توانستيم در اين حوزه بگيريم و كار كنيم؛ ولي حجم 
پروژه ها در حال حاضر رضايت بخش نيست. وقتي اقتصاد كشور 
با تحريم روبه رو مي شود تكنولوژي هاي اين چنيني به حاشيه 
مي روند و اولويت مردم و سازمان ها حالت فشرده پيدا می كند 
و در تنگناســت و طبيعي اســت كه حجم پروژه هاي ما پايين 
مي آيد؛ ولي به هر حال ما موفق شديم تعدادي پروژه را براي اين 
شركت ها بگيريم. اين در حالی است كه پروژه وجود دارد؛ ولي 

رضايت بخش نيست. 
برای يكی از شركت های مان كه در حوزه سخت افزار كار می كرده 
توانستيم يك بازار خاص )نيش ماركت( به وجود بياوريم كه در 
حال حاضر با يك سری سازمان های مشخص دائماً كار می كند. 
شــركت های نرم افزاری ما نيز به موازات اين كارها پروژه های 
ديگری نيز انجام می دهند برای اينكه بتوانند بقا داشته باشند. 
در عين حال ما نياز به حمايت های بيشــتری از سازمان های 
حاكميتی و شــهرداری ها  داريم مخصوصاً شــهرداری ها كه 
متولی بحث شهر هوشمند هستند، شهرداری ها بايد جدی تر 
وارد شــوند و بودجه ای برای اين كار پيش بينی شود. در حالی 
كه تاكنون بودجه ای به اين حوزه تخصيص داده نشــده است. 
 )BOT( شركت های خصوصی مثل ما توان اجرای پروژه های
را ندارند زيرا كارفرما بابت اجــرای اين پروژه ها پولی نمی دهد 
ولی در سود با پيمانكار پروژه مشاركت می كند. پروژه های شهر 
هوشمند از نظر هزينه پروژه های نسبتا بزرگی اند چون شامل 
سخت افزار نيز هستند. به همين دليل امكان سرمايه گذاری چند 
ميلياردی روی اجرای يك پروژه نداريم كه بعدا بخواهيم طی 
چند سال مستهلك شود و به ما برگردد. هنوز ما و هيچ شركت 
ديگری به طور جدی وارد حوزه شهر هوشمند به طور عملياتی 
نشده است. پروژه های همه شركت ها پروژه های پايلوت و نمونه 
بوده و رايزنی هــا را ادامه می دهيم تا ببينيم كدام شــهرداری 

وارد می شود. 

؟    آیا در حوزه صادرات فعالیتی داشته اید؟
يكی از چشم اندازهای ما صادرات است و حتی در سال گذشته 
برای اينكه بتوانيم اين تكنولوژی ها را صادر كنيم در روسيه و 
آلمان دفتر تاسيس كرديم و مذاكراتی با سرمايه گذاران خارجی 
داشتيم كه اين تكنولوژی را به صورت CKD به خارج ببريم و 
آنجا مونتاژ و وارد بازار كنيم چون اگر با برند ايرانی می خواستيم 
اين تكنولوژی را وارد بازارهای خارجی كنيم در بازار به خاطر 
تحريم ها مشكل داشتيم؛ ولی به دليل نوســانات قيمت ارز ما 

امكان اداره شــركت های مان در خارج از كشور را نداشتيم. به 
همين دليل دفاتر ما واگذار شد. فعاًل تمركز ما روی بازار داخل 
است؛ ولی يكی از چشــم اندازهای ما صادرات برای بازارهای 

خرده فروشی است. 

؟    مزیت رقابتی شما در بازار داخل و خارج چیست؟
قصد داريم المپ هوشمند، چراغ هوشمند يا سيستم ترموستات 
هوشــمند و محصوالت مختلفــی را به كشــورهای اروپايی 
ببريــم و معتقديم كه بــازار خوبی دارد چــون قيمت های ما 
قابل مقايســه با كشورهای خارجی نيســت. قيمت تمام شده 
ما، هزينه نيروی انســانی و ابــزار توليد در كشــور ما ازجمله 
 انرژی ارزان اســت. قيمت تمام شــده محصوالت ما بســيار 

رقابتی است.
 همين قيمت رقابتی در ايران گران اســت. برای اينكه بتوانيم 
وارد بازارهای اروپايی شــويم الزم است اســتانداردهای الزم 
را بگيريم كه ايــن فرايند را داريم طــی می كنيم. دو محصول 
ما به صورت پلكانی در حوزه ســاختمان هوشمند ايزو گرفته 
و يك ســری اســتانداردهای علمی را در حال حاضر از طريق 
آزمايشــگاه های مجــازی كه هســتند اعمــال می كنيم كه 
محصول ما كيفيت صادراتی پيدا كند. يكــی از برنامه های ما 
اين اســت كه از طريق ارتباطاتی كه با اروپا، كانادا و روســيه 
داريــم بتوانيم ســرمايه گذار پيــدا كنيم كه محصــول را به 
 صورت نيمه آماده به خارج ببريم و مونتــاژ نهايی كنيم و وارد

 بازار شود. 

؟    پیشنهادی برای توسعه این بازار دارید؟
هدف از پروژه های اينترنت اشيا تغيير سبك زندگی است و يك 
راحتی را برای افراد به همراه دارد و بحث صرفه جويی در منابع 
انرژی. در بازار داخل يكی از كارهايی كه می شود انجام داد بحث 
مصرف انرژی و منابع آبی است. يكی از راهكارها برای اين كار 
اينترنت اشياست. يكی از كمك هايی كه حاكميت می تواند در 
اين حوزه به ما كند اين است كه آگاهی را نسبت به اين موضوع 
حداقل در اليه ســازمان های خودش ايجاد كند و بگويد سراغ 
اين فناوری برويم و بودجه ايــن كار را نيز تخصيص دهد. اين 
انگيزه هنوز در ســازمان های مختلف ايجاد نشده و بودجه نيز 
ندارند. حرف راجع به شهر هوشــمند خيلی زياد است ولی در 
اليه عملياتی هنوز ما هيچ پروژه ای را در ســطح كشور در اين 
چند سال نديديم. الزم است برنامه جامعی برای شهرها داشته 
باشيم از طريق شهرداری و شورای شهر و شركت های ديگر تا 
آنها متوجه شــوند طی برنامه تهران 2020 چه پيشــنهاداتی 

می توانند ارائه كنند. 

مدير توسعه بازار »هلدينگ نبكا« در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

  شهر هوشمند  معطل  شهرداری ها
جريان اينترنت اشيا با تأخير به كشور ما رسيده است
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