
طبق اعالم یک مقام مسئول در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حدود ۴۰۰ 
دستگاه از خودروهای دپو شده مربوط به آن دسته از خودروهایی هستند که صاحبان 
آنها به منظور شماره گذاری و تردد مجاز در مناطق آزاد و طبق ضوابط مربوطه وارد کرده 
بودند، اما در این فاصله با تغییر ضوابط فنی واردات خودرو و بی اطالعی واردکنندگان 
از این مصوبه، خودروهایی وارد شدند که اکنون فاقد ثبت سفارش، کمتر و باالی ۲۵۰۰ 
سی سی و برخی ساخت آمریکا هستند که با شرایط جدید مجاز به ورود به سرزمین اصلی 
نخواهند بود.به گزارش ایسنا، بعد از آنکه از مجموع حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ خودروی دپو 
شده در گمرک، بنادر و مناطق آزاد با مصوبه هیات وزیران در دی پارسال، طی شش ماه 
حدود ۷۵۰۰ دستگاه از این خودروها آزاد شد، حدود ۵۰۰۰ دستگاه دیگر باقی ماند که به 
علت پایان مهلت تعیین شده، امکان ترخیص نداشتند.در این فاصله تاکنون بارها رایزنی 
در مورد تعیین تکلیف این خودروها انجام شده ولی اتفاقی نیفتاد و حتی اخیرا دژپسند-

وزیر اقتصاد- پیشنهادی برای مشخص شدن وضعیت خودروها به هیات دولت ارائه کرد 
ولی هنوز تصمیمی در این رابطه اخذ نشده است.اما بخشی از این خودرها در مناطق آزاد 

قرار دارند که وضعیت آنها در گفت وگو با ناصر خرمالی - مدیر توسعه صادرات، گمرک و 
ارزش افزوده مناطق آزاد - مورد بررسی قرار گرفته است.خرمالی، تعداد خودروهای دپو 
شده در مناطق آزاد را حدود ۴۰۰ دستگاه اعالم کرد و گفت: شرایط آنها با خودروهایی که 
برای سرزمین اصلی وارد شده بودند، متفاوت است. این در حالی است که بخش زیادی از 
خودروهای مربوط به سرزمین اصلی طبق مصوبه هیات وزیران در دی ماه سال گذشته 
تعیین تکلیف و ترخیص شدند که خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی سی و با ثبت سفارش بودند.

اما این حدود ۴۰۰ دستگاه خودرو مناطق آزاد، خودروهایی هستند که فقط برای تردد در 
این مناطق وارد شده اند و مشکل این است که ثبت سفارش ندارند،  باالی ۲۵۰۰ سی سی 
بوده و در بین آنها خودروهای ساخت آمریکا و یا سفارش آمریکا وجود دارد، البته تعدادی 

هم کمتر از ۲۵۰۰ سی سی هستند.

واردکنندگان از مصوبه جدید واردات خودرو به مناطق آزاد خبر نداشتند
 مدیر توســعه صادرات، گمرکو ارزش افزوده مناطــق  آزاد در این رابطه توضیحات 

بیشتری ارائه کرد و گفت: در دی ماه  ســال ۱۳۹۶ طی مصوبه هیات وزیران ضوابط 
فنی واردات خودرو در مناطق آزاد شــبیه واردات خودرو به ســرزمین اصلی شــد 
که طی آن ثبت ســفارش اجبــاری و واردات خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی ســی و 
همچنین ســاخت و ســفارش آمریکا ممنوع شــده بود، اما در همین زمان فعاالن 
اقتصادی، واحدهای تولیدی و یا مردم با توجه به اینکه اطالع رســانی مناسبی هنوز 
دراین باره انجام نشده بود و اطالعی از  مصوبه نداشتند کماکان به روال سابق و طبق 
 مقررات مناطق آزاد بدون ثبت سفارش و در نظر گرفتن شرایط جدید این خودروها 

را وارد کرده بودند.
وی با اشــاره به اهمیت تعیین تکلیف خودروهای دپو شــده، ادامه داد: خودروهای 
دپوشده مناطق آزاد، فاقد ثبت سفارش،کمتر و باالی  ۲۵۰۰ سی سی، آمریکایی و یا 
غیرآمریکایی هستند؛ بنابر این باید در اولویت اول خودروهای فاقد ثبت سفارش و باالی 
۲۵۰۰ سی سی که غیرآمریکایی هستند، تعیین تکلیف شوند. همچنین تعیین تکلیف 
خودروهای فاقد ثبت سفارش،باالی ۲۵۰۰ سی سی و آمریکایی و یا سفارش آمریکا که 

تعداد آنها به حدود ۷۰ دستگاه می رسد، نیازمند سیاست گذاری کالن و بررسی های 
خاصی از سوی مسئوالن و صاحب نظران است که باید در اولویت بعدی انجام شود.

خودروهای مناطق مشکل ارزی ندارند
خرمالی، همچنین درباره اینکه آیا این ۴۰۰ خودرو مشکل ارزی دارند؟ توضیح داد: خیر این 
خودروها در مقاطع ابتدایی سال ۱۳۹۶ که شرایط ارزی حساس نبود و کاالها بدون انتقال 
ارز و یا با حساب شخصی وارد می شد، خریداری شده اند. در نتیجه ارز آنها نیز براساس ارز 
بازار آزاد خریداری و پرداخت شده است و نیازی به پرداخت مابه التفاوت ارزی ندارد، چراکه 
مابه التفاوت برای خودروهایی که با ارز دولتی وارد شده بودند اجباری است و باید اختالف آن 
با ارز نیمایی را پرداخت کنند.وی بر ضرورت تعیین تکلیف خودروهای دپو شده تاکید کرد 
و یادآور شد: به هر حال این خودروها سرمایه مردم و در مجموع سرمایه های ملی هستند 
که بابت آنها هزینه شده و اینکه سال ها بالتکلیف باقی بماند، مناسب نیست و الزم است که 

وضعیت آنها مشخص شود.

قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن به طور متوســط در دی ماه امسال مقداری 
افزایش یافته که بر این اســاس، زوجین تهرانی برای تهیه وام ۲۴۰ میلیونی مسکن و 
جعاله باید ۲۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان بپردازند و مجردهای ساکن تهران نیز می توانند تا 
۱۴۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که هزینه آن ۱۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان 
می شود. آخرین قیمت ها حاکی از آن است که قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن 
بانک مسکن در سال جاری با افزایش مواجه بوده است؛ به طوریکه تسه )اوراق( تیر و 
آذرماه سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان و ۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد. 
این درحالی است که این قیمت در دی ماه نسبت به آذرماه کمی کاهش داشته و با نرخ 

۴۶ هزار تومان داد و ستد می شود. بنابراین هزینه وام مسکن در این گزارش بر اساس 
قیمت اوراق دی ماه ســال جاری )۴۶ هزار تومان( محاسبه شده است. بر این اساس با 
توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت 
کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله 
می شود؛ بنابراین برای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۴۶ هزار تومانی ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان می شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق 
به مبلغ سه میلیون و ۶۸۰  هزار تومان خریداری کنند، ۱۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان 

می شود. زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل 
۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله 
دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه 
آن ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که همراه با ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای 
آن باید ۸۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، سه میلیون و ۶۸۰ هزار تومان و در 
مجموع باید ۲۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان پرداخت کنند. سقف این تسهیالت برای مراکز 
استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رسیده که برای 
آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که هزینه آن هفت میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است. این 

وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است که باید برای آن 
۱۲۰ برگه خریداری شود که هزینه آن پنج میلیون و ۵۲۰ هزار تومان می شود.الزم به 
ذکر است که قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در ماههای فروردین، 
بهمن و اسفند سال ۱۳۹۶ کمی بیش از ۴۳ هزار تومان بوده است؛ درحالی که این قیمت 
برای اردیبهشت و شهریور همان سال به ترتیب ۳۴ هزار و ۹۰۰ و ۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان 
بوده است. امتیاز تسهیالت مسکن در سال ۱۳۹۷ نیز به بیش از ۴۴ هزار تومان رسیده 
بود و هر برگ در خرداد، مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب ۴۴ هزار و ۷۰۰، ۴۴ هزار و 

۲۰۰ و ۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان داد و ستد می شد.

بانک های ایرانی تا آبان  امســال حدود ۳۲۱ میلیون 
کارت بانکی صادر کرده اند.در حال حاضر نزدیک به 
تمامی افرادی که اقدام به باز کردن یک حســاب در 
بانک ها می کنند، کارت بانکی مرتبط با این حســاب 
را نیز از بانک درخواست می کنند. البته در عین حال 
برخی از حســاب های بانکی نیز دارای کارت بانکی 
نیستند که این حساب ها معموال برخی حساب های 
مشترک یا حساب هایی است که برای پس انداز افتتاح 
می شــوند.آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که تا 
پایان آبان امسال، بانک های ملی، ملت و سپه بیشترین 

کارت های بانکی را صادر کرده و در اختیار مردم قرار 
داده اند.این آمار همچنین نشــان می دهد که تا این 
مدت در مجموع، بانک ها رقمی بالغ بر ۲۱۹ میلیون 
و ۳۳۵ هزار کارت برداشــت بانکی صــادر کرده اند.
بیشترین تعداد کارت های بانکی در این میان مربوط 
به بانک ملی ایران به تعــداد ۳۹ میلیون و ۵۴۷ هزار 
است و پس از آن بانک سپه با ۲۷ میلیون و ۲۱۲ در 
رتبه دوم بیشترین کارت های صادره بانکی قرار گرفته 
است.همچنین در این مدت بانک ها بیش از دو میلیون 
و ۹۸۶ هزار فقره کارت اعتباری صادر کرده اند که در 

این زمینه نیر ملت و سپه های در این زمینه نیز پیشتاز 
بوده اند. از سوی دیگر تا پایان آبان امسال بانک های 
ملی و پارسیان با صدور بیش از ۲۶ میلیون و بیش از 
۱۹ میلیون کارت هدیه، بیشترین تعداد کارت های 
صادره هدیه را داشته اند.در مجموع کل نظام بانکی تا 
آبان ماه سال جاری، حدود ۳۲۱ میلیون و ۷۶۳ هزار 
کارت بانکی صادر کرده است. به این ترتیب در صورتی 
که جمعیت ایران را ۸۰ میلیون در نظر بگیریم، به طور 
میانگین بانک های ایرانی حدود  چهار کارت برای  هر 

نفر صادر کرده اند.

مؤسسه خیریه جهانی آکســفام در گزارش جدید 
خود اعالم کرد یک درصــد فوق ثروتمند جمعیت 
جهان به اندازه ۲ برابــر ۹۰ درصد جمعیت جهان 

ثروت جمع آوری کرده اند.
به گزارش راشــاتودی، مؤسســه خیریــه جهانی 
آکسفام در گزارش جدید خود اعالم کرد ۱ درصد 
فوق ثروتمند جمعیت جهان بــه اندازه ۲ برابر ۹۰ 
درصد جمعیت جهان ثــروت جمع آوری کرده اند.

طبق گزارش ســاالنه جدید آکســفام، که در روز 
دوشــنبه در اجالس اقتصادی داووس منتشر شد، 

شــکاف طبقاتی بین افراد خیلی ثروتمند و باقی 
انسان ها به شکلی عجیب و غریب رشد کرده است.

این گــزارش جدید که عنــوان آن »زمان اهمیت 
دادن« است به مشاغل بخش مراقبت تمرکز دارد 
که زنان و دختــران با دســتمزدی ناچیز یا اندک 

انجام می دهند. 
 در این گزارش آمده اســت که حــاال ۲۲ درصد 
ثروتمندتریــن مــردان جهان بــه انــدازه تمام 
زنان آفریقا ثــروت دارند.طبق این گــزارش تنها 
۲۱۵۳ میلیــاردر در جهان وجــود دارد اما ثروت 

آنها با ثــروت ۴.۶ میلیــارد نفر دیگــر که معادل 
 ۶۲ درصد جمعیــت ۷.۷ میلیارد نفــری کنونی

 جهان است.
این مؤسســه خیریه نتیجه گیری می کند که تنها 
راه جلوگیری از نابرابری اقتصادی افزایش مالیات 
بر فوق ثروتمندان است. ۰.۵ درصد مالیات اضافه 
برای یک درصد فوق ثروتمند جهان سرمایه الزم 
برای ایجاد ۱۱۷ میلیون شــغل در بخش سالمت، 
آموزش، مراقبت از سالمندان و بخش های دیگر را 

برای دولت ها ایجاد خواهد کرد.

بانک " جی پی مــورگان" از انتقال مقر اروپایی خود 
به پاریس خبر داد.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، 
بانک "جی پی مورگان" آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد 
مقر فعالیت های اروپایی خــود را از لندن به پاریس 
منتقل خواهد و در نتیجه این جابجایی نیز ۴۵۰ نفر 
از کارکنان این بانک راهی فرانسه خواهند شد.در حال 
حاضر بانک جی پی مورگان در شــعبه پاریس خود 
۲۶۰ کارمند دارد. لنــدن در حال حاضر اصلی ترین 
مقر فعالیت بانک جی پی مورگان در اروپا به شــمار 
می رود و شــعبات این بانک در انگلیس مجموعا ۱۰ 

هزار پرسنل دارند با این حال طبق گفته کریل کوربین، 
مدیر بانک جی پی مورگان در فرانسه قرار است با توجه 
به فرا رســیدن موعد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، 
فعالیت های اروپایی بــزرگ ترین بانک امریکایی در 
فرانسه متمرکز شود.به گفته کوربین، پاریس به مقر 
فعالیت های یورویی این بانک تبدیل خواهد شد اما 
جی پی مورگان، حضور پررنگ خود در انگلیس را به 
عنوان اصلی ترین پایگاه اروپایی خود ادامه خواهد داد.

با توجه به پیروزی قاطع محافظه کاران در انتخابات ماه 
دسامبر و موافقت مجلس انگلیس با الیحه پیشنهادی 

دولت بر سر برگزیت، انتظار می رود سرانجام پس از 
سه سال کشمکش، انگلیس در روز سی و یکم ژانویه 
به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شود هر چند که 
احتماال یک دوره یک ساله به عنوان دوره گذار بین دو 
طرف در نظر گرفته خواهد شــد.از سوی دیگر طبق 
اعالم موسسه گروه مشاورین "باویل"، خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا باعث شده است تا هزاران بانک، صندوق 
دارایی، شرکت های بیمه ای و شرکت های سرمایه 
گذاری درخواست ادامه فعالیت خود در انگلیس را به 

دولت ارائه دهند.

پس از الزام پزشکان به نصب کارت خوان به منظور شفاف 
شدن درآمد، نوبت به وکال رسید که طبق اعالم سازمان 
امور مالیاتی، وکال تا پایان دی ماه فرصت داشتند که در 
سامانه صندوق مکانیزه فروش ثبت نام کنند؛ لذا امروز 
این مهلت به پایان می رســد.به گزارش ایسنا، صندوق 
مکانیزه فروش )POS( یک سیستم حسابداری فروش 
کامپیوتری است که با استفاده از نرم افزارهای حسابداری 
فروشگاهی و در مدل های مختلف عرضه می شود. هدف 
از اجرای صندق مکانیزه فروش در کشور ایجاد ثبات و 
نظم در کسب وکار، شفاف سازی در درآمدها، هزینه ها و 

مبادالت تجاری مؤدیان و استفاده از تسهیالت مالیاتی 
در نظر گرفته شده برای مؤدیان است.همچنین، برای 
ثبت اطالعاتی همچون خرید و فروش، موجودی کاال یا 
نگهداری هزینه در یک واحد شغلی و در جهت اجرای هر 
چه بهتر قوانین و مقررات مربوط به مالیات، از صندوق 
فروش یا رایانه ای دارای برنامه فروشگاهی استفاده می 
شود.الزم به ذکر است که فرار مالیاتی یکی از معضالت 
دولت در سال های گذشته بوده که وزیر امور اقتصادی و 
دارایی نیز به آن اذغان داشته و از فرار ۴۰ هزار میلیارد 
تومانی خبر داده و می گوید که حدود ۴۰ درصد از تولید 

ناخالص ملی معــاف از مالیات هســتند.برای حل این 
مشکل، سازمان امور مالیاتی از شهریور ماه امسال حدود 
۱۵ گروه از فعاالن اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می شوند 
را دسته بندی کرد تا برای شفاف  شدن درآمد این فعاالن 
اقتصادی، جلوگیری از فــرار مالیاتی و کمک به فرآیند 
حسابرسی مالیاتی مکلف به نصب کارت خوان باشند که 
اولین گروه از آن ها، پزشکان بودند؛ سپس نوبت به وکال 
برای ثبت نام دستگاه های کارت خوان رسید که از اول 
مهر ماه سال جاری ثبت نام آن ها شروع شد و تا آخر دی 

ماه نیز ادامه داشت.

ماجرای دپوی ۴۰۰ خودرو مناطق آزاد

چگونه با ۲۲ میلیون تومان وام ۲۴۰ میلیونی بگیریم؟

هر ایرانی چهار کارت بانکی

اثاث کشی بزرگ ترین بانک آمریکایی از  لندنبرابری ثروت یک درصد جمعیت جهان با ثروت دو برابر ۹۰درصد جمعیت دنیا

مهلت   وکال   برای نصب کارت خوان تمام شد
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 بی  توجهی  استارت آپ ها   به  حمایت
 قانونی،   آنها   را   به   دام   می اندازد

سایت  ویترین  رسمی  استارت آپ هاست
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وزیر نیرو اعالم کرد

سرمقاله

غفلت استارت آپ ها
  از مالکیت  فکری

نکته  بســیار مهــم این 
است که استارت آپ ها و 
افراد فعــال در این حوزه 
بیشتر به فکر مسائل فنی 
هســتند. مشکل دیگر این اســت که معموالً 
هیچ کدام از تیم های استارت آپی، تجربه ای در 
مسائل کسب وکار ندارند. این افراد می خواهند 
تازه کار را شروع کنند و وقتی تازه کار را شروع 
می کنند و به یک باره بزرگ می شوند، به جای 
اینکه ســاختارهای حقوقی خود را درســت 
کنند، بیشتر به فکر فروش بیشتر و گسترش 
بیشــتر آن کار هســتند. این موضوع باعث 

می شود از...

   علي مسعودي، عضو هیات مدیره 
مجمع تشکل های دانش بنیان 
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کاخ نشینی  در خانه هایی 
با   اجاره  میلیاردی

نایب رئیس اتاق ایران:

رمز ارزها  جایگزین  و 
رقیب  پول  نیستند

مرکز پژوهش های مجلس گزارش  داد

اعتبار »صفر«  بیمه  سالمت در بودجه  ۹۹
صفحه۲

صفحه۲

روند  هیجانی  شاخص  بورس
پیش بینی   در  بازار   سهام    سخت   شد

در حالی که با افزایش قیمت اجاره در بازار مسکن 
بسیاری از خانواده ها در حال ترک تهران یا کوچ به 
منطقه ارزان تر هستند، به خانه هایی برمی خوریم 
که از ۲ میلیارد تا سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و 
حتی ۲۰ میلیارد تومان اجاره داده می شوند. در این 
شرایط شاهد تقاضاهایی در بازار اجاره هستیم که 
ارزش رهن و اجاره آن در یک سال بیشتر از قیمت 
خرید یک خانه متوسط اســت. به گفته مشاوران 
امالک این فایل ها هم مشتریان خاص خود را دارد و 
عده ای به دنبال اجاره خانه های لوکس هستند و این 
شرایط اقتصادی این افراد را کمتر تحت تاثیر قرار 
داده است.در زعفرانیه برای یک خانه ۴۵۰ متری با 
چهار خواب، چهار مستر، لوکیشن تاپ، متریال برند، 

سازه بنام، مشاعات فول...

نایب رئیس اتــاق بازرگانــی ایران گفــت: برخی 
این تلقــی را ایجاد مــی کنند که گویــا رمزارزها 
 جایگزین پول هســتند؛این اشــتباه باعث می شود 
 ســرمایه گــذاران گمــراه شــوند و دولــت نیز
 موضع گیری منفی داشته باشد.حسین سالح ورزی 
در همایش شکل دهی آینده سیاست گذاری پولی 
و مالی گفــت: فناوری بالکچیــن و مدیریت کالن 
داده ها و تحلیل آنها به وسیله هوش مصنوعی بسیار 
مهم است؛ ضمن اینکه باید اطالعات تراکنش های 
 مالی را تحلیل کرد؛ این در حالی اســت که برخی 
ساده انگارانه و خوشبینانه مباحثی را مطرح می کنند 

که گویا رمزارزها جایگزین...

وزیر نیرو اعالم کرد:
پایان تنش آبی؛ تا 15 ماه آینده
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اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر نیرو اعالم کرد:
پایان تنش آبی؛ تا ۱۵ ماه آینده 
رضا اردکانیان، وزیر نیــرو درباره عبور از تنش آبی 
اســتان هایی که در بارش های اخیر دچار سیالب 
شــدند، اظهار داشــت: طبق پیش بینی سازمان 
هواشناسی که در مقاطع ۳ماهه منتشر می شود و از 
دقت ۶۵ درصدی و نسبتا قابل قبولی برخوردار است، 
شــرایط ما در فصل پاییز و زمستان امسال حدودا 
نرمال یعنی برابر با متوســط بلند مدت ۳۵ ساله و 
بعضا بیشتر خواهد بود. از این حیث اگر روش های 
مصرف مناسب باشد همانگونه که وعده کردیم در 
مقطع پایان تابستان ۱۴۰۰ وضعیت شهرهای دارای 

تنش آبی اینگونه ای نباشد که اکنون شاهدیم.
وی سیالب جنوب شــرقی کشــور را کم نظیر 
خواند و افــزود: میزان بارشــی که در اســتان 
سیستان وبلوچستان در سال آبی فعلی )ابتدای 
مهر تا کنون( داشتیم ۴۵ برابر سال قبل بود، هر 
چند سال قبل هم در این استان ترسالی داشتیم. 
این میزان بارندگی در سیستان وبلوچستان حاکی 
از این اســت که ظرفیت های مهار آب و سیالب 
باید در  این استان افزایش یابد. وزیر نیرو با بیان 
اینکه در حال حاضر هر ۵ سد استان پر هستند، 
گفت: چند سد نیز سرریز کرده، چاه نیمه ها هم در 

سیستان شروع به آبگیری کرده اند.
وی با اشــاره به لزوم افزایش ظرفیت مهار آب در 
سیستان وبلوچستان ادامه داد: اکنون در این استان 
چند طرح در دســت اجرا داریم، با دستور رئیس 
جمهور دو سد کهیر با ۸۵ درصد و شهری کور با 
۹۳ درصد پیشرفت که از سدهای مهم و تاثیرگذار 
در منطقه بلوچستان هستند، سریعا تامین مالی 

خواهد شد  تا هرچه زودتر به بهره برداری برسند.

تولیدکننده 60 درصدی بنزین کشور به 
جمع مشتریان بانک توسعه تعاون پیوست

 شرکت نفت خلیج فارس مدرن ترین پاالیشگاه 
خاورمیانه و تولیدکننده ۶۰ درصدی بنزین کشور 
و با ظرفیتی معادل ۳۶۰ هزار بشکه در روز، به جمع 

مشتریان بانک توسعه تعاون پیوست.
گفتنی است یکی از رسالت های اصلی بانک توسعه 
تعاون فراهم نمودن شــرایط الزم برای کمک به 
ایجاد، توســعه و حفظ اشتغال از یک سو و کمک 
به رونق بخشــی تولید و حمایــت از بخش های 
مختلف اقتصادی درزمینــه تولید و صنعتگران 
کشور می باشد که در همین راستا و به منظور امکان 
تعامل و همکاری بیشتر و بهتر جلسه ای با حضور 
مسئولین بانک و شرکت پاالیشگاه میعانات گازی 

خلیج فارس برگزار شد. 
قابل ذکر اســت شــرکت پاالیشــگاه میعانات 
گازی خلیج فارس به عنوان نخستین پاالیشگاه 
طراحی شده بر اســاس خوراک میعانات گازی و 
به عنوان اصلی ترین تأمین کننده ســبد سوخت 
کشور و بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان 
عالوه بر توجه به مسئولیت اجتماعی خود در قبال 
جوامع محلی، با تأمین قطعات، خدمات و نیروی 
انســانی متخصص خود توانسته است با استفاده 
از ظرفیت های داخلی سبب اشتغال زایی ۳7۰۰ 
نفر گردد که بانک توسعه تعاون نیز به عنوان بانک 
توسعه ای و تخصصی با رویکرد و کارکرد اقتصادی 
و اجتماعی خود، حمایت از رونق تولید و حمایت 
از اشتغال را به عنوان یک سرفصل جدی در دستور 
کار و فعالیت خود قرار داده و در همین چارچوب 
در فاز اول همکاری و حمایت از شرکت پاالیشگاه 
میعانات گازی خلیج فارس اقدام به تصویب جهت 
صدور ضمانت نامه ۴۰۰ میلیارد ریال نموده که 
این رقم  تا میزان 2۰۰۰ میلیارد ریال قابل افزایش 

خواهد بود.
گفتنی اســت عباس نجفی عضــو هیات مدیره 
بانک توسعه تعاون که به اتفاق تنی چند از مدیران 
این بانک به بندرعباس ســفرکرده بــود نتایج 
حاصل از این سفر و جلسه مشترک با مسئولین 
و مدیران تعدادی از شــرکت های بزرگ و فعال 
بندرعباس ازجمله شــرکت پاالیشگاه میعانات 
گازی خلیج فارس را برقراری ارتباط و باب تعامل 
و همکاری موثر با این مجموعه های بزرگ و سایر 
شــرکت های فعال در مناطق مختلف کشور که 
با اســتفاده از ظرفیت های آمایشی و پتانسیل و 
موقعیت های خاص فعالیت می کنند قلمداد کرد 
و دراین باره افزود: تالش در راســتای هم افزایی با 
استفاده از ظرفیت های مختلف موجود و متعاقب 
آن افزایش ظرفیت ها کمک به تکمیل چرخه خلق 
ارزش از تأمین، تولید، توزیع تا مصرف خواهد شد 
و این امر می تواند درراستای تحقق اهداف عالی و 
کمک به اجرای تکالیف و مأموریت های تعیین شده 

برای بانک مثمر واقع شود.

خبر

بــر اســاس گــزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، بودجه 
سازمان بیمه سالمت کشور در 
الیحه بودجه سال آینده صفر 

در نظر گرفته شده است.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی در گزارشی 
با عنوان »بررسی الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۴. 
تحلیلی بر مصارف بودجه )ویرایش اول(« در بخش مصارف 
هدفمندی و یارانه ها، اعالم کرد: در مقایسه با سال گذشته، 
بخش مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها )تبصره 
۱۴ بودجه( در بودجه امســال رشــد باالی 7۸ درصدی 

داشته است و به 2,۵۰7 هزار میلیارد ریال رسیده است.
مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه بودجه امسال با 
توجه به رویکرد سازمان برنامه و بودجه از نظر شکل و محتوا 
با سال های گذشــته تفاوت هایی دارد که منجر به ایجاد 
ابهامات جدید یا گسترش ابهامات موجود در بودجه های 
سال های قبل شده، به بررسی مصارف هدفمندی و یارانه ها 

پرداخته است.

دالیل افزایش ۷۸ درصدی منابع هدفمندی 
یارانه ها در جدول تبصره ۱۴

در این بخش از این گزارش آمده اســت: »در مقایسه با 
سال گذشته، بخش مربوط به منابع و مصارف هدفمندی 
یارانه ها )تبصره ۱۴ بودجه( در بودجه امسال رشد باالی 7۸ 
درصدی داشته است و به 2,۵۰7 هزار میلیارد ریال رسیده 
است. دلیل این افزایش را می توان از سه کانال مشاهده کرد:
۱- افزایش قیمت ارز نیمایی و حجــم صادرات فرآورده 

نسبت به سال قبل،
2- انعکاس منابع حاصــل از افزایش قیمت بنزین و 

مصارف آن برای طرح حمایت معیشتی در تبصره ۱۴
۳- انتقال 2۵۹ هزار میلیارد ریال منابع حاصل از فروش 
خوراک میعانات گازی به پتروشیمی ها از منابع عمومی 
به منابع تبصره ۱۴ و انتقال بخشی از هزینه های یارانه ای 
از از مصارف جدول 7 )دســتگاه های دولتی( و جدول ۹ 

)متفرقه( به تبصره ۱۴«.

پاسخ به یک ابهام درباره یارانه منتقل شده از 
بودجه عمومی به جدول تبصره ۱۴

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشــی آمده است: »یارانه 
منتقل شده به تبصره ۱۴ متناظر با هر دستگاه در جدول 
7 نیز نوشته شده هر چند که در مصارف بودجه عمومی، 
این حجم از یارانه ها محاسبه نشده است. با این حال یک 

ابهام در محاسبه یارانه منتقل شده بزرگ تر بودن مصارف 
یارانه ای در جدول 7 و ۹ در مقایسه با 2۹۳ هزار میلیارد 
ریال مندرج در جدول تبصره ۱۴ است که علت آن انعکاس 
۳۴ هزار میلیارد ریال اعتبار انتقال یافته مربوط به کمیته 
امداد در ردیف مربوط به این نهــاد در جدول تبصره ۱۴ 

قانون بودجه بوده است )ردیف 2۵(«.
مرکز پژوهش های مجلس درباره جنبه های مثبت انتقال 
یارانه ها از بودجه عمومی به جدول تبصره ۱۴ الیحه بودجه 
۹۹ اعالم کرده است: »این اقدام از یک سو می تواند به دلیل 
شفافیت محاسبه یارانه ها قدم مثبتی محسوب می شود. در 
سال های گذشته یارانه ها بین بودجه عمومی و هدفمندی 
بدون منطق خاصی تقسیم شده بودند و بخشی بودجه ای 
و بخشی فرای آن گزارش می شد که در الیحه سال ۱۳۹۹، 

این رویکرد دنبال شده است که تا حد ممکن کلیه یارانه ها 
تجمیع شود )برای مثال در ســال ۱۳۹۸ بخشی از یارانه 
خرید تضمینی در جدول ۹ و بخشــی در جدول تبصره 

۱۴ آمده بود(«.

چهار جنبه منفی انتقــال یارانه ها از بودجه 
عمومی به جدول تبصره ۱۴

از دیدگاه بازوی کارشناســی مجلس، جنبه های منفی و 
قابل نقد انتقال یارانه ها از بودجه عمومی به جدول تبصره 
۱۴ الیحه بودجه ۹۹ عبارتست از: »اوالً حجم فرابودجه ای 
در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است که باعث 
می شود سهم بودجه عمومی از کل پرداختی های دولت 

کوچک تر به نظر برسد.
از سمت دیگر، امکان مقایســه فصول هزینه ای بودجه با 
سال های گذشته و همچنین سایر کشورها دیگر فراهم 
نیست و بودجه از شکل و محتوای استاندارد بودجه ریزی 
فاصله گرفته است.ایراد دیگر، خارج کردن جدول تبصره 
۱۴ از اهداف قانونی این جدول است که باید به هدفمندی 

یارانه های انرژی محدود می شد.
عالوه بر این مبنای قانونی این انتقال ها نامشخص است و در 
تبصره های بودجه نیز به این مسئله پرداخته نشده است. 
یک مثال حائز اهمیت در این باره حضور سهم سالمت از 
مالیات بر ارزش افزوده در بخش هدفمندی یارانه انرژی 
اســت«. در جدول زیر، اقالم بزرگ یارانه منتقل شده از 
بودجه عمومی به جدول تبصره ۱۴ )تبصره هدفمندی 

یارانه ها( در الیحه بودجه ۹۹ آمده است:
بر اساس، جدول اقالم بزرگ یارانه منتقل شده به جدول 
تبصره ۱۴ در الیحه بودجه سال« ۱۳۹۹ که توسط مرکز 
پژوهش های مجلس منتشر شده اســت، میزان بودجه 
سازمان بیمه ســالمت ایران در الیحه بودجه سال آینده 

»صفر« است.

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد

اعتبار »صفر« بیمه سالمت در بودجه ۹۹

پیش بینی   در  بازار   سهام    سخت   شد
روند هیجانی  شاخص  بورس

شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهــران در پایان 
معامــالت روز دوشــنبه بعد از چنــد روز مثبت 
معامالتی، در رقم ۴۰۹ هــزار و ۸۰7 واحد تثبیت 
شد. به گزارش بازار سرمایه، در ادامه روند صعودی 
بــورس اوراق بهادار تهران طی هفتــه جاری، روز 
دوشنبه با اندکی تعدیل در رقم ۴۰۹ هزار و ۸۰7 
واحد نشست؛ شــاخص کل با معیار هم وزن نیز با 
۱۳۰۳ واحد رشــد به رقم ۱2۸ هــزار و ۹۰ واحد 
رســید، همچنین ارزش روز بازار در بورس اوراق 
بهادار تهران به بیش از ۱,۴۹۰ تریلیون تومان رسید.
روز دوشنبه معامله گران بورس بیش از ۶.2 میلیارد 
ســهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۶۹۳ هزار 
نوبت معامله و به ارزش ۳,۵۱۵ میلیارد تومان دادو 
ستد کردند، شــاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی 
نیز 2۳۶ واحد کاهش یافته و بــه رقم ۱۰۹ هزار و 
۳7۴ واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هم وزن 
۸۶۹ واحد رشد کرده و به رقم ۸۵ هزار و ۴7۱ واحد 
رسید. شاخص آزاد شناور ۹۵2 واحد افزایش یافته 
و به رقم ۴۸۶ هزار و ۳۱۴ واحد رسید. شاخص بازار 
اول بورس ۹۳۱ واحد افت کرده و به رقم 2۹۳ هزار و 
۹27 واحد رسید. شاخص بازار دوم بورس ۵۱۸ واحد 

کاهش یافته و به رقم ۸۵۱ هزار و ۳۵ واحد رسید.
روز دوشنبه نمادهای نمادهای پتروشیمی خلیج 
فارس، فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، صنعتی و 
معدنی چادرملو و مخابرات ایران در شاخص بورس 
اثرگذار بودند. روز دوشنبه نمادهای پربیننده در 
بورس شامل بانک ملت، بانک تجارت، ماشین سازی 
اراک، سایپا، فوالد مبارکه، پاالیش نفت اصفهان، 
پاالیش نفت بندرعباس، ایران خودرو، بانک اقتصاد 

نوین و بانک پارسیان بوده اند.
در پایان معامــالت روز دوشــنبه فرابورس ایران 
شاخص کل ۴.۴2 واحد رشد کرده و به رقم ۵ هزار و 
۳۰۱ واحد رسید؛ ارزش بازار اول و دوم فرابورس نیز 
به بیش از ۳۰۵ تریلیون تومان رسید. معامله گران 
روز دوشنبه در فرابورس ایران بیش از ۱.7 میلیارد 
ســهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 2۹7 هزار 
معامله و به ارزش ۱,۸۱۴ میلیارد تومان داد و ستد 
کردند. نمادهای سنگ آهن گهرزمین، مادیران، 
بیمه کوثر و فرابورس ایران در تقویت شــاخص 
فرابورس اثر گذار بودند و نمادهای پتروشــیمی 
مارون، ذوب آهن اصفهان، فوالد هرمزگان جنوب 

در کاهش شاخص فرابورس اثر گذار بودند.
روز دوشــنبه نمادهای پربیننــده در فرابورس 
شــامل ذوب آهن اصفهان، صنایع کاغذ پارس، 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی، فرابورس ایران، 
بانک دی، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان 
کرمان، داروسازی آوه ســینا، ریل پرداز سیر، و 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی بودند. در جریان 
معامالت روز دوشنبه بازار با پیام ناظر بازار برخی 
از نمادهای بورسی متوقف، تعدادی بازگشایی، 
برخی دچار وقفه و برخی حراج شدند. روز دوشنبه 
وقفه معامالت نماد رادیاتــور ایران، همچنین 
اطالعیه در مورد عدم تائید بخشــی از معامالت 
های وب، ارائه شــد. توقف نماد معدنی دماوند، 
بازگشــایی نماد حق تقدم فوالد آلیاژی ایران، 
بازگشایی ســرمایه گذاری ســاختمان ایران، 
بازگشایی شرکت های شهد، شــکر، ایران ارقام 
وچاپ افست انجام شد. همچنین بازگشایی نماد 
حق تقدم تراکتورسازی ایران، ادامه توقف نماد 
گروه پتروشیمی ســرمایه ایرانیان، ادامه توقف 
صنایع شیمیایی ایران، اطالعیه در مورد حق تقدم 

فنرسازی زر، و گروه دارویی برکت منتشر شد. 

کاهش حدود ۲ دالری قیمت 
سبد نفتی اوپک در یک هفته

قیمت ســبدنفتی اوپک در هفته منتهی به 27 
دی ماه نسبت به هفته گذشته )2۰ دی ماه( یک 

دالر و ۴۴ سنت برای هر بشکه کاهش یافت.
به گزارش وزارت نفت، قیمت سبد نفتی سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپــک( در هفته 
منتهی به 27 دی ماه به ۶۵ دالر و ۵۸ سنت برای 
هر بشکه رسید، در حالی که در هفته پیش از آن ۶7 

دالر و 2 سنت ثبت شده است.
قیمت نفت پس از ثبت رقم ۶7 دالر و 2 سنت در 
2۰ دی ماه با کاهش همراه شد. اعالم وزیر انرژی 
عربستان سعودی مبنی بر کمک به ثبات بازار نفت 
با عرضه بیشتر نفت خام در شرایط اضطرار و کاهش 
هراس از افت عرضه نفت از دالیل کاهش قیمت 

نفت در هفته گذشته عنوان شده است.
سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این 
سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگوال، 
سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، 
سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک 
بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، 

مری ونزوئال و جنو کنگو است.

اخبار

قائم مقام وزیر صنعت با اشــاره به این که صادرات ۳2 
میلیارد دالری غیر نفتی در شرایط فعلی یک معجزه 
است، گفت: بر اساس توافق سازمان امور مالیاتی و بانک 
مرکزی از این پس مالیــات دریافتی صادرات یکماهه 
استرداد می شود. حسین مدرس خیابانی درهمایش 
استاندارد و کیفیت صادرات با اشاره به اینکه بهترین اقدام 
سازمان توسعه تجارت برای صادرات تشکیل جلسات و 
ایجاد ارتباط و انتقال اطالعات به بخش خصوصی است، 
اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت در خط مقدم جبهه 
جنگ اقتصادی در کنار صادرکنندگان حضور دارد و  این 
سازمان باید با تالش حداکثری زمینه را برای حضور هر 

چه بیشــتر کاالهای صادراتی ایران در بازارهای هدف 
فراهم کند. وی با بیان اینکه صادرات غیر نفتی تقریبا 
جای صادرات نفتی را گرفته است و کشور از محل درآمد 
این بخش اداره می شود، گفت:  صادرات غیر نفتی در 
سال جاری ۳2 میلیارد دالر بوده که در شرایط اقتصادی 
کشور به  یک معجزه شبیه اســت زیرا در حال حاضر 

چیزی به عنوان صادرات نفتی وجود ندارد.
قائم مقام وزیر صنعت افزود: در حال حاضر تشکل های 
بخش خصوصی در حوزه صادرات بســیار فعال عمل 
می کنند دولت به خوبی می داند که نقطه تماس بخش 
دولتی و بخش خصوصی، تشــکل ها هســتند و باید 

تمام تصمیمات خود را با در نظر گرفتن نظرات بخش 
خصوصی اتخاذ نماید. وی با اشاره به اینکه باید مسائل 
و مشکالتی که از باب استاندارد در حوزه صادرات وجود 
دارد، رفع شود، گفت: نیاز است که به استاندارد به عنوان 
یکی از مقوله هایی که در حوزه صادرات غیرنفتی تأثیر 
دارد توجه شود. بر اساس توافق صورت گرفته میان بانک 
مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای تسریع در استرداد 
مالیات بــر ارزش افزوده صــادرات از این پس مالیات 
دریافتی یکماهه مسترد می شود. قائم مقام وزیر صنعت 
معدن و تجــارت باید نقطه تمــاس بخش خصوصی، 
تشکل ها باشــد، تصریح کرد:  با ۵۰ کشور موافقتنامه 

استاندارد امضا شده است اما بسیاری از آنها باید به روز 
رسانی شود.همچنین از این پس بانک مرکزی به صورت 
ماهانه فهرست صادر کنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده 
اند را به سازمان امور مالیاتی ارائه داد تا این سازمان هم 
در اسرع وقت نسبت به بازگشت مالیات بر ارزش افزوده 
صادرکنندگان اقدام کند.وی با اشاره به اینکه کمیته 
ارزش گذاری گمرک فعال شده تا با حضور تشکل های 
صادراتی نسبت به اصالح نرخ های پایه صادراتی اقدام 
کند، خاطر نشان کرد: سازمان توسعه تجارت به عنوان 
ترمینال در امر صــادرات بزرگترین وظیفه اش فراهم 

کردن زمینه ارتباط صادرکنندگان با تجار است.

مهلت یک ماهه بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات
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رهبر انقالب اســالمی بهره گیری از فرصت حج برای 
رساندن سخن نو جمهوری اسالمی به دنیا یعنی الگوی 
مردم ساالری دینی را مورد تأکید قرار دادند و فرمودند: 
ایستادگی جمهوری اسالمی ایران مقابل آمریکا و زیر 
بار زور نرفتن ملت ایران، حقیقتی جذاب برای دنیا است 
که باید از این جاذبه برای نشر حقایق اسالم و ملت ایران 

استفاده کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح  )دوشنبه( در دیدار 
مســئوالن حج، هماهنگی و هم افزایی دستگاه های 
مختلف برای اجرای پر شکوه فریضه حج را قابل تقدیر 
دانستند و با تأکید بر اهمیت مسئله حج به عنوان یک 
حرکت سیاســی، اعتقادی و اجتماعی افزودند: البته 
بسیاری از کشورها از اهمیت و کارکردهای مهم حج 
غافلند ولی امام بزرگوار به ما آموختند که حج یک نقطه 
تحرک جدی و بین المللی است و منافع فراوانی از آن 

برای امت اسالمی مورد انتظار است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تالش های گوناگون 
قدرت های جهانی برای جلوگیری از شکل گیری امت 
واحده اسالمی، گفتند: امت اسالمی به معنای واقعی 
آن، یعنی یک واحد منسجم که با اراده و هدف مشترک 
اقدام کند، هنوز شکل نگرفته اســت و متأسفانه در 
مقابل دعوت دلسوزان و خیرخواهان به اتحاد اسالمی، 
تهمت زنی و تعارض و جنگ در کشــورهای اسالمی 
رواج دارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر »حضور 
زائــران ایرانی در نمازهای جماعت مســجدالحرام و 
مسجدالنبی«، »تالوت کالم اهلل مجید توسط قاریان 
برجسته ایرانی در این مساجد« و »حضور فعال نخبگان 

مسلط به زبانهای خارجی از ایران برای پاسخگویی به 
شبهات« گفتند: انعکاس مبانی سیاسی نظام جمهوری 
اسالمی و تبیین ســخن نو آن برای دنیا یکی دیگر از 

کارهای مهم و الزم در حج است.
رهبر انقالب اسالمی منظور آمریکایی ها از این حرف 
را که ایران باید به یک کشور عادی تبدیل شود، دست 
کشیدن جمهوری اسالمی از ســخن نو آن برای دنیا 
یعنی »تلفیق آراء مردمی با افکار اسالمی و مبانی دینی 
در تشکیل و اداره جامعه« دانستند و افزودند: الگوی 
مردم ساالری دینی برای دنیا ناشناخته است و در مقابل 
میلیون ها وسیله تبلیغاتی که امروز در حال فعالیت علیه 
جمهوری اسالمی است، می توان از فرصت حج برای 
تبیین این الگو و مسائلی مانند علت دشمنی آمریکا و 

منطق زیر بار زور نرفتن ملت ایران استفاده کرد.
ایشان مبانی تفکر اسالمی و تشــریح مصادیق آن از 
جمله ایستادگی جمهوری اسالمی را برای دنیا جذاب 
خواندند و گفتند: علت عصبانیت آمریکایی ها از ملت 
ایران، جذابیت ناشــی از تصویر ایستادگی یک نظام 
مستقل در مقابل یک قلدر سر گردنه است که باید از 
این جاذبه برای نشر و توســعه حقیقت اسالم و ملت 

ایران استفاده کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین خودسازی و تغییر 
بنیادین و اساسی افراد پس از بازگشت از حج را مهم 
دانستند و با تأکید بر مسئوالن حج و تبلیغات دینی برای 
کار وبرنامه ریزی در این خصوص، مسئوالن سازمان 
حج را به برخورد گرم، گیرا، مهربانانه و متواضعانه در 

مواجهه با زائران و مسائل آنان توصیه کردند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایــران گفت: برخی 
این تلقی را ایجاد می کنند کــه گویا رمزارزها 
جایگزین پول هستند؛این اشتباه باعث می شود 
سرمایه گذاران گمراه شوند و دولت نیز موضع 

گیری منفی داشته باشد.
حسین سالح ورزی امروز در همایش شکل دهی 
آینده سیاستگذاری پولی و مالی گفت: فناوری 
بالکچین و مدیریت کالن داده ها و تحلیل آنها به 
وسیله هوش مصنوعی بسیار مهم است؛ ضمن 
اینکه باید اطالعات تراکنش های مالی را تحلیل 
کرد؛ این در حالی است که برخی ساده انگارانه 
و خوشبینانه مباحثی را مطرح می کنند که گویا 
رمزارزها جایگزین و رقیب پول شوند؛ در حالیکه 
این ساده انگاری ناشــی از عدم درک صحیح از 

ماهیت پول است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این اشتباه 
باعث می شود که سرمایه گذاران در حوزه فناوری 
در ایــن زمینه گمراه شــوند و دولت نیز موضع 
گیری منفی بر روی این موضوع داشته باشد؛ این 
در حالی است که بالکچین رقیب پول نیست ولی 
مکمل شرایط کنونی اقتصاد ایران است به شرط 
اینکه برای مبادله اعتبــار بین بازیگران زنجیره 
ارزش نیز اقدامات صورت گیرد و سیاســتگذار 
پولی نیز بتوانــد زمینه اتصال کنترل شــده و 

حساب شده اپراتورهای این بازار را فراهم آورد.
وی تصریح کرد: در حوزه تحلیل کالن داده ها به 
عنوان هوش مصنوعی می تواند یک ابزار سنجش 

پایداری بازار پول و اعتبار برای سیاستگذار باشد 
و یک ابزار سنجش ریسک و اعتبار برای بخش 
واســطه گری در حوزه فعاالن اقتصادی باشد 
تا در نهایت زمینه خوبی بــرای ایجاد ابزارها و 

راهکارهای جدید در نظام پولی فراهم آورد.
سالح ورزی گفت: پلت فرمیزه کردن اطالعات 
مالی از منظــر اینکه می تواند تحــت مقررات 
مشخص نظام یکپارچه ای از داده های مالی را 
ایجاد کند نقش مؤثری در مبارزه با پولشــویی 
دارد. ضمن اینکه هم اکنون در کشور متأسفانه 
تمام بــار تأمین مالی به دوش سیســتم بانکی 
قرار گرفتــه و بخش های مختلــف اقتصاد، در 
رابطه با ســبک تر کردن و توزیــع نظام تأمین 
مالی مســاعدت و همراهی ندارنــد؛ به عبارت 
دیگر این وابستگی شدید و متمرکز بودن بحث 
تأمین مالــی از طریق نظام بانکی، ریســکی را 
برای بنگاههای اقتصادی و نظام پولی کشــور 
تحمیل کند؛ ضمن اینکه انتظار ما این است که 
همه نقش رشــد اقتصادی کشور از طریق نظام 
بانکی پاسخ داده شــود و این باعث می شود که 

سیاستگذار پولی از نقش اصلی خود دور شود.
وی اظهار داشت: بر اســاس پلت فرمیزه کردن 
اطالعات مالی، بنگاههای کوچک و متوســط 
خواهند توانســت شــرایطی را برای استفاده 
از ابزارهای بدهــی در بازار ســرمایه را فراهم 
 آیند و اتاق بازرگانی نیــز در این حوزه، کمک 

خواهد کرد.

شــاپور محمدی اظهار کرد: مردم در نوسانات بازار 
سرمایه، به شایعات توجه نکنند و از شایعات پرهیز 
نمایند؛ ضمن اینکه افق سرمایه گذاری مناسبی را نیز 
انتخاب کرده و این تأکیدی است که همواره سازمان 

بورس به سهامداران داشته است.
شاپور محمدی  با تاکید بر اینکه مردم باید در شرایط 
کنونی بازار ســرمایه، به خصوص بعد از هیجاناتی 
که در هفته های گذشــته بر بازار حاکم شــده بود، 
حتماً تــالش کنند تــا در پوشــش صندوق های 
سرمایه گذاری، وارد بازار سرمایه شوند، گفت: سازمان 
بورس و اوراق بهادار به عنــوان نهاد حاکمیتی بازار 

ســرمایه، همواره به مردم توصیه کرده تا به صورت 
غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شده و سرمایه گذاری 
نمایند؛ بــه نحوی کــه ســرمایه گذاری های خود 
 را از طریــق صندوق های ســرمایه گذاری وارد بازار 

سرمایه نمایند.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این اصل 
مهمی است که سازمان بورس و اوراق بهادار، همواره بر 
روی آن تاکید کرده است که مردم سرمایه گذاری های 

خود را به صورت غیرمستقیم انجام دهند.
وی تصریح کرد: دومین نکته آن است که حتماً باید 
سرمایه گذاران در بازار ســرمایه، آموزش های الزم 

را دیده و تالش کنند که با آمــوزش کافی، وارد بازار 
معامالت سهم شوند.

محمدی به مردم توصیه کرد تا حتماً در سهم ها و 
دارایی های متنوع و متعدد ســرمایه گذاری کرده و 
روی یک دارایی مشــخص و یک سهام خاص ورود 
نکرده و تمام سرمایه های خود را آنجا صرف نکنند؛ 
بلکه سبد سهام در اختیار داشته باشند تا ریسک را 

توزیع نمایند.
این مقام مسئول در ســازمان بورس و اوراق بهادار با 
اشاره به رشد چشمگیر شاخص بورس طی روزهای 
گذشته و زیان دیدن کسانی که بعد از ترور سردار حاج 

قاسم سلیمانی در فضایی هیجان زده اقدام به فروش 
سهام خود کردند، خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت 
آن است که مردم در نوسانات بازار سرمایه، به شایعات 
توجه نکنند و از شایعات پرهیز نمایند؛ ضمن اینکه 
افق سرمایه گذاری مناسبی را نیز انتخاب کرده و این 
تأکیدی است که همواره سازمان بورس به سهامداران 

داشته است.
محمدی معتقد است که این موارد، اصول پایه بازار 
سرمایه هستند که باید سهامداران از آنها تبعیت کنند؛ 
اینها حداقل قواعدی اســت که یک سرمایه گذاری 

مطمئن در بازار سرمایه را رقم می زند.

رهبر انقالب:

 ایستادگی ملت ایران آمریکا  را  عصبانی کرده است
نایب رئیس اتاق ایران:

رمزارزها جایگزین   و  رقیب پول  نیستند

سرمایه گذاری ها  در بورس باید به صورت غیرمستقیم صورت پذیرد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه طرح جدید  به ۴ میلیون و ۸۸۵ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دو شنبه ۳۰ دی ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۸۸۵ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ 
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شیب تند گرانی نیازمندی های جامعه و 
کاالهای اساسی مردم را هدف قرار داده و 
در سایه افت شدید ارزش پول ملی و گران 
شدن بهای ارزهای خارجی، دست مردم 
را از کاالهای اساسی کوتاه تر کرده است. 
با کاهش ارزش ریال در مقابل دالر و بحران اقتصادی موجود که در 
حال نابودی اقتصاد است کاالهای اساسی مورد نیاز مردم به شدت 
گران شده و نگرانی مدرن  برای تامین مایحتاج شب عید افزایش یافته 
است. در همین رابطه وزارت اطالعات موظف شد با توجه به اشراف 
بر بازارهای کشور، به  صورت ماهیانه گزارش وضعیت تأمین و قیمت 

کاالهای اساسی و ضروری را ارائه کند. 
بررسی تازه ترین مصوبات ستاد تنظیم بازار نشان می دهد، وزارت 
اطالعات موظف شــد از این پس به صورت ماهانه گزارش وضعیت 
تأمین اقالم اساسی را به این ستاد ارائه کند. در مصوبه ستاد تنظیم 

بازار آمده است، با توجه به اشــراف وزارت اطالعات بر شرایط بازار 
در سراسر کشور، مقرر شــد وزارتخانه مذکور از این پس به صورت 
ماهانه گزارشــی از وضعیت تأمین، قیمت، پیش بینی از شــرایط 
بازار و... کاالهای اساسی، ضروری و مهم در سبد مصرفی خانوار به 
جلسه کارگروه تنظیم بازار ارائه کند. همچنین مقرر شد تا عملکرد 
استانداران در بخش برگزاری جلســات، بازرسی و نظارت و اجرای 
مصوبات و... با رتبه بندی استانهای دارای عملکرد مثبت یا منفی به 

رئیس جمهورگزارش شود.
بحران گرانی و تورم در کشــور اکنون به مانند لکوموتیوی در حال 
خارج شدن از ریل است تبعات خود را اکنون بر معیشت و زندگی 
مردم سایه انداخته است. براین گزارش های منتشر شده تنها طی 
شش ماه گذشته جامعه شاهد رشد دو فاکتور مهم بوده است. نخست 
افزایش نرخ فقر مطلق که بنابر تازه ترین داده ها دو تا سه برابر شده و 
دیگری رشد شدید قیمت کاالهای مصرفی، مواد خوراکی، درمانی 
و بهداشت همچنین انرژی و خدماتی که ازجمله آنان هستند. اقالم 
غذایی و مواد خوراکی مانند میوه و سبزی ها و لبنیات طی چند ماه 
گذشته با رشدی ۷۰ درصدی روبرو بوده اند. عالوه بر این وضعیت، 

باید به افزایش بی محابای قیمت مسکن، رشــد بیمارگونه بهای 
خودروها، ســوخت، آب و برق و همچنین درمان اشاره کرد تا پازل 

اوضاع به هم ریخته کشور، روشن تر شود.

وزیر صنعت: هیچ کمبودی نداریم 
با تمام این تفاسیر اما وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ذخایر 

کاالهای اساسی برای تامین این مواد در مواقع بحران و همچنین 
تنظیم بازار است، اعالم کرد که این ذخایر بیش از میزان تکلیف شده 
است. رضا رحمانی ادامه داد: کنترل های بهداشتی و استانداردی الزم 
و همچنین نظارت بر تاریخ مصرف محصوالت ذخیره شده به صورت 
مداوم و منظم انجام و رصد می شود. وزیر صمت با بیان اینکه ذخایر 
کاالهای اساسی برای تامین این مواد در مواقع بحران و همچنین 

تنظیم بازار است، گفت: مشکلی از لحاظ تامین کاالها و اقالم مورد 
نیاز و ضروری مردم و شهروندان نداریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در این خصوص توضیح داد: از لحاظ تامین مرغ و گوشت مورد نیاز 
مشکلی نداریم و حتی برای اینکه احیانا با مشکلی مواجه نشویم، یک 
سری گوشت مرغ را نیز وارد و ذخیره سازی کردیم. رحمانی همچنین 

تصریح کرد: ذخایر شکر نیز تا هشت ماه آینده به اندازه کافی داریم.

شیب تند گرانی نیازمندی های مردم، پای وزارت اطالعات را به بازار كاالهای اساسی باز كرد 

رصد  بازار کاالهای  اساسی از سوی وزارت  اطالعات 
ادامه بحران قیمتی كاالهای اساسی تا شب عید

افزایش تقاضا قدری حجم کاال را در انبارها کاهش داد
امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای 

ارز دولتی نتوانست اثرگذاری مناسبی در قیمت کاال داشته باشد و تمام کاالهای پرمصرف دچار افزایش قیمت چند برابری 
شدند. به عنوان مثال برنج به دلیل حجم تقاضا و تولید در کشــور توسط نهادهای دولتی کنترل می شود و موضوع واردات و 
تولید برنج صرفاً در اختیار دولت اســت اما بخش خصوصی نیز در این رابطه دریافت ارز دولتی اقدام به واردات می کند که 
نظارت بر این موضوع نیز صرفاً به عهده دولت است. در ماجرای روغن، ارزی که تخصیص یافته و روغنی که وارد شد در بازار 
کاماًل روی کنترل قیمت تأثیرگذار بود و مشکل خاصی در بازار ایجاد نشد اما در اصل افزایش تقاضا قدری حجم کاال را در 
انبارها کاهش داد. اما در کاالهایی مانند گوشت متأســفانه مشکالت فراوانی در بازار ایجاد شد، تخصیص نرخ تخصیص ارز 
به واردکنندگان گوشت متأسفانه نتوانست مشکالت بازار را حل کند چراکه گوشت واردشده با ارز دولتی در بازار به درستی 
عرضه نشد. برخی واردکنندگان متأسفانه با دریافت ارز دولتی اقدام به سودجویی کردند. نه  تنها کاال را به بازار عرضه نکردند 
بلکه بعد از گران شدن کاال آن را به قیمت روز عرضه کردند و این خود باعث برهم ریختگی بیشتر بازار شد. اما زمانی که ارز 
دولتی ۴۲۰۰ تومانی را از واردات گوشت برداشتند و واردات گوشت با ارز نیمایی ممکن شد بازار تقریباً به ثبات رسید. در 
بحث چای و حبوبات هم که ارز دولتی حذف شده و به نظر می رسد منطقی ترین حالت این است که ارز دولتی را در واردات 
کاالهای اساسی حذف کنند. پیشنهاد این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور کامل برای واردات کاالهای اساسی هم حذف 
شود و دولت اجازه دهد واردکنندگان با ارز نیمایی آن ها وارد کنند تا تفاوت نرخ بین ارز دولتی و ارز آزاد روی کاالها اعمال 
نشود. این باعث می شود قیمت ها همه با نرخ ارز آزاد حساب شود درنهایت دونرخی یا چند نرخی بودن کاال در بازار از بین 

می رود. اگر نرخ ارز تأثیر ثابتی در همه جار وز ارز داشته باشد دیگر نظارت بر قیمت کاال راحت خواهد بود.

هیچ بانک اطالعاتی برای موجودی اقالم حیاتی نداریم
احمد کیمیایی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

کاالهای اساسی نیاز روزمره مردم هستند و باید شرایط موجودی و قیمتی آنها روزانه رصد شود چراکه شرایط اقتصادی موجود مردم را نگران تامین نیاز خود به این کاالها کرده است. با توجه 
به نزدیک شدن به ایام پایانی سال طبیعی است که در بازار جنب و جوش بیشتری دیده شود و مردم برای تامین نیازهای خود به کاالهای اساسی شب عید در تکاپو باشند. متاسفانه تا به امروز 
هیچ بانک اطالعاتی راجع به میزان وجود کاالهای مورد نیاز در کشور نداشته ایم و مشخص نیست موجودی اقالم حیاتی در کشور چگونه رصد می شود. این موضوع را هم باید متذکر شد که 
نمی توان با پشت میز نشینی مشکل کاالهای اساسی و شیب تند قیمتی آنها را حل کرد. مشکالت اقتصادی و تحریم ها امروز بر اقتصاد کشور فشار زیادی وارد می کنند و مسئوالن باید برای 

رفاه حال مردم به فکر راه های چاره ساز باشند. 
گرانی کاالها به ویژه مواد غذایی و دارویی مردم را در تنگنا قرار داده و سبد غذایی هر روز کوچک تر و مردم فقیرتر می شوند. دولت ها در ایران متاسفانه با روی کار آمدن دست از اقتصاد برنمی 
دارند و همین معضل موجب شده تا مشالت بسیاری بر اقتصاد حاکم شود. اگر خصوصی سازی واقعی در کشور اتفاق بیفتد میزان ضربه پذیری ما از تحریم ها به شدت کاهش خواهد یافت اما 

برای رهایی از شرایط امروز الزم است دولت به طور ضربتی وارد کار جهادی و مدیریتی شود و نیز با نظارت قوی بر بازار اوضاع توزیع را سر و سامان بدهد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

باوجود این که گوشی های مســافری به دلیل حذف 
معافیت ۸۰ دالری و تعرفه هــای گمرکی دیگر برای 
واردات قاچاق مقــرون به صرفه نیســتند، هنوز هم 
برخی فروشــندگان به فروش گوشــی های ارزان تر 
بدون رجیستری برای کسانی که پاسپورت با مهر سفر 
خارجی داشته باشند، اقدام می کنند. طرح رجیستری 
یا شناسنامه دار کردن تجهیزات سیم کارت خور از همان 
زمان که به عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، 
با چالش هایی همراه بود. در اولین تجربه این طرح که 
برمبنای IMEI گوشی ها بود، این کد قابل جعل بود 
و به همین دلیل در جدیدترین اجرای رجیســتری، 
تالش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم کارت به 
صورت همزمان، از شکست دوباره این طرح جلوگیری 
شود. با وجود این، اجرای رجیستری در ابتدا مشکالت 
زیادی داشت که یکی از مهم ترین آن ها، افزایش قیمت 
گوشی ها بود. در شرایطی که سال گذشته، با افزایش 
نرخ ارز، قیمت گوشی ها در حالت معمول هم افزایش 
دو تا سه برابری داشت، رجیستری هم بهانه ای دیگر 
برای فروشندگان بود که قیمت گوشی ها را باال ببرند. 
حتی برخی از فروشندگان کاالی رجیسترنشده را به 
خریداران می فروختند و زمانی که فرد خریدار برای پس 
دادن گوشی خود مراجعه می کرد، مبلغی را از او دریافت 
می کردند. برخی دیگر از این سودجویان هم گوشی هایی 
که رجیستر شده بود را با قیمت باالتر از قیمت معمول 

بازار به خریداران می فروختند.
از طرف دیگر، با اجرای رجیســتری بــرای تمامی 
برندهای گوشــی، افرادی که منافعشــان از طریق 
قاچاق تامین می شد، دست به کارهای مختلفی برای 
دور زدن ایــن طرح زدند. یکی از ایــن راه ها، واردات 
چمدانی گوشی های مســافری بود؛ بدین ترتیب که 
در برهه ای از زمان، برای واردکنندگان این رسم باب 
شده که در مسافرت به سفرهای خارجی، به واردات 

هزارات گوشی  مسافری اقدام کنند، زیرا افرادی که 
به این شیوه گوشــی های خود را وارد می کردند، از 
پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و 
از معافیت های گمرکی نیز بهره می بردند. این موضوع 
باعث شد مســووالن به دنبال راه چاره ای باشند که 
واردات بی رویه که رسما قاچاق بود و اسما مسافری، 
برچیده شود و در مقابل هم واردات مسافری پابرجا 
باشد و آن دریافت مســتقیم کد فعال سازی گوشی 
مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه 
سریال دســتگاه در گمرک بود که با اتصال گمرک 
به ســامانه همتا امکان پذیر شــد. روش دیگری که 
واردکنندگان غیررسمی و قاچاق چیان گوشی برای 
استفاده از گوشی های قاچاق انتخاب کردند، استفاده 
از اطالعات مسافران واقعی است که اگرچه خودشان 
اقدام به واردات گوشی نکرده اند، اما برخی با گرفتن 
اطالعات از آن ها، اقدام به واردات گوشی به اسمشان 
کردند. این موضوع در ســفر حاجیان مشاهده شد و 

حتی وزیر ارتباطات درباره آن هشداد داد.
پس از آن تصمیم جدیدی مبنی بــر افزایش تعرفه 
گمرکی گوشی های مسافری گرفته شد. بدین ترتیب 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت، تعرفه گمرکی واردات 
تلفن همراه را با افزایش حقوق ورودی گوشــی به ۲۶ 
درصد رساند، همچنین معافیت ۸۰ دالری برای واردات 
تلفن همراه مسافری حذف شــد و مقرر شد استفاده 
از نرخ ارز بــازار ثانویه برای محاســبه حقوق ورودی 
واردات تلفن همراه مسافری اعمال شود. این کار نیز 
تا حد زیادی واردات غیررسمی گوشی را کاهش داد، 
به طوری که به تازگی اعالم شد واردات مسافری گوشی 
از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در اردیبهشت ماه 
امسال، به ۱۵۰ هزار دســتگاه تا پایان آذرماه رسیده 
اســت. با وجود این، هنوز هم روش هایی که سعی در 
فروش گوشی های وارداتی غیررسمی دارند، ادامه دارد.

مدیرکل نظارت بر خدمات ســالمت سازمان بیمه 
ســالمت ایران گفت: قاچاق دارو معضلی است که 
با کنترل خدمات ســالمت از جمله نسخه نویســی 
الکترونیک می توان تا حدود زیــادی از این موضوع 
جلوگیری کرد. مهــدی قنادی با اشــاره به مزایای 
تجویز الکترونیکی نســخ بیان کرد: پیش از اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک نسخ به صورت کاغذی و در 
قالب سی دی در سامانه های الکترونیک سازمان ثبت 
می شد، ولی اکنون این اقدام با سهولت و دقت بیشتر 
انجام می شود؛ به نحوی که به صورت غیر حضوری و 
براساس مستندات موجود، اقدامات پزشک به طور 

دقیق مشخص می شود.
مدیرکل نظارت بر خدمات ســالمت سازمان بیمه 
سالمت ایران ادامه داد: از طریق سامانه های الکترونیک 
می توانیم پی ببریم که چه خدماتی برای بیمار تجویز 
شده و مشکالت موجود در زمینه تقاضاهای القایی 

تا حدود زیادی برطرف می شــود. البته بــه غیر از 
مواقعی که بیماری در یک منطقه اپیدمی شــود و 
ضرورت خواهد داشت که تجویزها بیش از زمان های 
 مشــابه در خصوص داروی خاص و خدمات خاصی
 انجام شــود. بنابر اعالم روابط عمومی سازمان بیمه 
سالمت، وی به تاثیر کنترل خدمات بر جلوگیری از 
قاچاق دارو اشاره کرد و افزود: قاچاق دارو معضلی است 
که با کنترل خدمات سالمت از جمله نسخه نویسی 
الکترونیک می توان تا حدود زیــادی از این موضوع 
جلوگیــری کرد. قنــادی گفت: ضوابــط ابالغی به 
واحدهای اجرایی سازمان در شرایط مختلف در نظر 
گرفته شده است. تعداد بار مراجعه و اینکه چند درصد 
از بیماران داروی ویژه دریافت کرده اند به طور کامل 
در سامانه مشخص می شــود و در صورتی که درصد 
تجویزها غیر منطقی باشد، پیگیری های الزم به منظور 

رفع مشکل انجام خواهد شد.

در حالی که با افزایش قیمت 
اجاره در بازار مسکن بسیاری 
از خانواده هــا در حال ترک 
تهران یــا کوچ بــه منطقه 
ارزان تر هستند، به خانه هایی 
برمی خوریم که از ۲ میلیارد تا سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان و حتی ۲۰ میلیارد تومان اجاره داده می شوند. در 
این شرایط شاهد تقاضاهایی در بازار اجاره هستیم که 
ارزش رهن و اجاره آن در یک سال بیشتر از قیمت خرید 
یک خانه متوسط اســت. به گفته مشاوران امالک این 
فایل ها هم مشتریان خاص خود را دارد و عده ای به دنبال 

اجاره خانه های لوکس هستند و این شرایط اقتصادی 
این افراد را کمتر تحت تاثیر قرار داده است.

در زعفرانیه برای یک خانه ۴۵۰ متری با چهار خواب، 
چهار مستر، لوکیشــن تاپ، متریال برند، سازه بنام، 
مشاعات فول فعال، طبقات باال، ویو، تراس، نقشه تفکیک 
شده، البی و البی من ۲۴ ساعته و ... مبلغ سه میلیارد 
و ۵۰۰ تومان ودیعه و ماهیانه 3۰ میلیون اجاره تعیین 
شده است. در الهیه یک آپارتمان 3۵۰ متری سه خوابه، 
سوئیت مجزا، چهار مستر پالن تفکیک شده، آشپزخانه 
تمام فرنیش، متریال روز اروپا، پارکینگ سندی، البی 
مجلل، به همراه البی من و خدمه ۲۴ ســاعته مبلغ ۲ 
میلیارد تومان ودیعه و ۷۰ میلیون تومان اجاره ماهیانه، 
آگهی شده اســت. یک آگهی دیگر نشان می دهد در 
شهرک غرب یک ویالی سه طبقه با استخر آبگرم و آب 

سرد و همه آپشن های فول با ودیعه ۲۰ میلیاردی و اجاره 
۵۰ میلیون تومانی متقاضیان زیادی داشته و ظرف یک 

هفته اجاره رفته است.
نگاهی به قیمت اجاره مسکن در شــهر تهران نشان 
می دهد اجاره بهای مســکن برخــالف گزارش های 
نهادهای دولتی به طور چشــمگیری در سال ۱3۹۸ 
رشد کرده اســت، به طوریکه با یک جستجوی کوتاه 
در وب ســایت های ارائه دهنده آگهــی به قیمت های 
چند میلیاردی برمیخوریم که در ســال های گذشته 
قیمت خرید ملک بودنــد اما حاال به جــای قیمت، 
به رهن و ودیعه تبدیل شــده اند.  قابل ذکر اســت در 
چند سال اخیر که وب ســایت های ارائه دهنده آگهی 
همچون دیوار و شیپور و... قدرت گرفته اند، بازار اجاره 
مسکن به یکی از بازارهای فاقد منطق و حساب وکتاب 

تبدیل شده، چراکه در شــرایط قبل از قدرت گرفتن 
این وب سایت ها این مشــاوران امالک بودند که اجاره 
ملک را با چندین شــاخص ازجمله قیمت بنا، شرایط 
ساخت وساز و استحکام، شرایط استقرار در محله، امنیت 
درون محله ای، شرایط دسترسی ها و... تعیین می کردند 
اما حاال با قدرت گرفتن وب ســایت های ارائه دهنده 
آگهی، به جز افراد سودجو، حتی برخی مشاوران امالک 
نیز قیمت ها را بدون هیچ منطق و حساب وکتابی در این 
وب ســایت ها ارائه می دهند. از چند ماه پیش که بازار 
خرید و فروش خانه در رکود به سر می برد، بازار اجاره 
به تدریج تحریک شــد و تحقیقات میدانی از افزایش 
۲۰ تا ۵۰ درصدی قیمت ها حکایت دارد. گزارش بانک 
مرکزی نیز نشان می دهد در تهران اجاره بها 3۱ درصد 

باال رفته است.

نرخ اجاره برخی خانه ها در یک سال چند برابر قیمت خرید یک خانه متوسط است

کاخ نشینی در خانه هایی با اجاره میلیاردی

ضرورت کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن
محمود دانشی، کارشناس مسکن

رهن های میلیاردی برای ساختمان هایی پرداخت می شود که در شمال شهر تهران قرار دارند. خانه های با متراژ بیشتر از ۲۰۰ متر به خاطر جایگاه ویژه ای که از نظر امکانات اجتماعی، آب و هوا، بافت شهری و نحوه معماری و چگونگی 
ساخت مسکن دارند با بهای باالیی به اجاره می روند. عموما این خانه های میلیاردی در مناطق یک، دو و سه تهران قرار دارند. باید توجه داشت که نرخ هاي نجومي اجاره مسکن در این دوره بیشتر به متراژهاي باال فارغ از سال ساخت، تعلق 

دارد که همواره بازار خود را حفظ مي کنند.
برای حل مشکل افزایش قیمت ها و نوسانات بازار مسکن باید از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده شود. این مالیات به صورت درصدی از افزایش قیمت معامالت امالک، در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می شود و تنها تقاضاهای 

سوداگرانه را هدف قرار می دهد. در واقع سازوکارهای اخذ آن به گونه ای است که تقاضاهای مصرفی )خانه اصلی هر فرد( و خانه های نوساز معاف از مالیات مذکور می شوند.
دولت می تواند تقاضای سوداگرانه در بازار را با استفاده از این ابزار، کنترل و سرمایه ها را به بخش تولید هدایت نماید و زمینه الزم برای کاهش قیمت مسکن را فراهم آورد. ئکاهش فعالیت های سوداگرانه در بازار مسکن سبب کاهش قیمت و 
افزایش توانمندی تقاضای مصرفی برای حضور در بازار مسکن ملکی می شود. در نهایت با واقعی شدن قیمت مسکن، شرایط مناسبی برای تقاضای مصرفی در بازار مسکن فراهم می شود و همین موضوع از تقاضای خانه های استیجاری می کاهد.
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جلوگیری از قاچاق دارو با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک

گوشی بدون رجیستری چند؟
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اينترنت يعني دسترســي به دانش روز و استفاده 
از اطالعات. زماني كه اين جريان قطع شود شما 
امكان دسترسي به دانش روز را نداريد و نمي توانيد 
كسب و كار را پيش ببريد. اين اصلي ترين مساله 
درباره اينترنت اســت. به گــزارش اتاق بازرگانی 
تهران، رضا اربابيان، موســس »شــيپور« گفت: 
تحريم هاي اقتصادي دسترسي استارت آپ هاي 
بزرگ كشور به ســرمايه خارجي را مختل كرده 
اســت. اثر مســتقيم تحريم ها بر اكوسيســتم 
اســتارت آپي ايران اين بود كه جلوي رشد آن را 
گرفت. بســياري از كســب وكارهاي كوچك در 
اكوسيستم تعطيل شــد و كسب وكارهاي بزرگ 
هم بيشتر به سودآوري و حفظ خود فكر مي كنند. 
اكنون هدف زنده ماندن اســت تا توسعه يافتن. 
هرچند بعضي ســازمان ها و نهادها براي انتقال 
سرمايه به اكوسيستم استارت آپي تالش مي كنند 

با ايــن حال نمي تــوان گفت كه ايــن حركت تا 
چه اندازه موفق بوده اســت. در شــرايط كنوني 
استارت آپ ها بايد ايده هاي شــان را جلو ببرند و 
بيشتر به سمت درآمدزايي پيش بروند تا بتوانند 
روي پاي خود بايســتند. او در پاســخ به سوالی 
مبنی بر اينكه »تاچه اندازه پياده ســازي الگوي 
ديگر كشورها در اكوسيستم استارت آپي ايران را 
خوب مي دانيد؟ گفت: براي مثال در چين رقباي 
خارجي با دخالت دولت حضــوري در بازار داخل 
ندارند. اگر شرايط محيط كســب و كار در داخل 
كشــور را به هر نحو براي رشد كسب وكارها، اعم 
از استارت آپ ها و صنايع فراهم كنيم عالي است. 
الگوبرداري از كشــورهاي موفق هم نكته مثبتي 
اســت اما نبايد فراموش كرد كه ما با كشورهاي 
ديگر چه تفاوت هايــي داريم. ما بــا چين از نظر 
حجم بازار داخل متفاوتيم. چين خود يك جهان 

است و ظرفيت بزرگ شدن كسب وكارها را دارد. 
ما با چين متفاوت هستيم هرچند مي توانيم با در 
نظر گرفتن اين تفاوت ها نكات مثبت اكوسيستم 
استارت آپي اين كشور را بررســي كنيم. اربابيان 
ادامه داد: قطعي اينترنت براي بعضي از كســب 
وكارها ايــن فرصتي براي جهش اســت، اما اين 
جهش تنها در كوتاه مدت انجام مي شود و قطعي 
اينترنت در طوالني مدت آثار خوبي ندارد. اينترنت 

يعني دسترسي به دانش روز و استفاده از اطالعات. 
زماني كــه اين جريان قطع شــود شــما امكان 
دسترسي به دانش روز را نداريد و نمي توانيد كسب 
و كار را پيش ببريد. اين اصلي ترين مساله درباره 
اينترنت است. ممكن است كسب وكارها جهش 
كند و مردم مجبور شوند از استارت آپ هاي داخلي 
اســتفاده كنند اما در آينده زيان اين مساله براي 

همه بيشتر است. 

هدف امروز استارت آپ ها زنده ماندن است
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شجاع باشيد و از قلب و نداي درون خود پيروي كنيد. آنها همين االن هم به خوبي مي دانند كه شما واقعا مي خواهيد 
به چه فردي تبديل شويد.
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حمايت وزارت بهداشت از دانش بنيان ها
رئيس دفتر توسعه فناوري سالمت وزارت بهداشــت با اشاره به رشد بودجه فناوري 
نسبت به ساير بخش هاي حوزه سالمت از حمايت جدي وزارت بهداشت از شركت هاي 
دانش بنيان خبر داد. حسين وطن پور افزود: بودجه فناوري نسبت به ساير بخش هاي 
حوزه سالمت رشد خوبي داشته است؛ به طوري كه سال گذشته بودجه پارك هاي علم و 
فناوري ۷۰ درصد افزايش يافته بود و امسال نيز ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش بودجه در حوزه 
فناوري سالمت و پارك هاي علم و فناوري ديده شده است. به گزارش مهر، وي گفت: 
اميدواريم بتوانيم براي حوزه فناوري سال خوبي را داشته باشيم. رئيس دفتر توسعه 
فناوري سالمت وزارت بهداشت با اشاره به سياست هاي وزارت بهداشت درباره حمايت 
از شركت هاي دانش بنيان حوزه سالمت گفت: ما معتقديم كه تحريم در حوزه فناوري 
كمك كننده بوده و با توجه به محدود شدن ورود بسياري از اقالم دارويي، تجهيزات 
پزشكي و كيت هاي تشخيصي به كشور، شركت هاي دانش بنيان به موقع و خوب از ۷ 
سال پيش كار را شروع كردند و امروز كه ما با تحريم جدي مواجه شديم خوشبختانه بالغ 
بر ۴ هزار محصول دانش بنيان را ارائه داده اند. وي افزود: از جمله سياست هاي حمايتي 
وزارت بهداشت، تبديل شركت ها به شركت هاي دانش بنيان، استقرار در مراكز رشد، 
تقويت صندوق هايي براي حمايت هاي مالي و تهيه پلتفرم هاي حمايتي است و در نهايت 
براي استقرار شركت ها در پارك هاي علم و فناوري كمك مي كنيم. در مجموع تمام 

نيازهاي يك فناور از ايده تا محصول را دنبال مي كنيم و مورد حمايت قرار مي دهيم. 

سازمان نصر: 
دولت بين صنعت ماينينگ و ديگر صنايع فرق مي گذارد

نشست خبري سازمان نظام صنفي رايانه اي با هدف بررسي »مشكالت فعاالن حوزه 
استخراج رمزارز در كشور« برگزار شد و در آن تاكيد شد كه دولت نبايد فرقي بين فعاالن 
حوزه رمزارز با ديگر فعاالن صنعتي كشور بگذارد. رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي 
كشور با اعالم اين موضوع كه رشد اقتصاد ديجيتال در دنيا فزون يافته و دولت نبايد در 
برابر اين حوزه از خود كندي و تعلل نشان دهد تاكيد كرد كه اتفاق مشابهي همچون 
برخورد دولت با استارت آپ ها در حال رخ دادن است كه بايد از آن جلوگيري كرد: »زماني 
كه استارتاپ ها وارد كشور شدند، حاكميت دچار دستپاچگي شد و نتوانست تصميم 
درست بگيرد و االن اين مواجهه نسبت به رمزارز و استخراج آن هم وجود دارد و هنوز 

دولت درباره پيام رسان ها هم به جمع بندي نرسيده است. «
اثني عشري با ذكر اين نكته كه در مصوبه هيات وزيران دولت تاكيد بر بوده تا از نظرات 
بخش خصوصي براي تعيين تعرفه برق بهره جويي شــود؛ اعالم مي كند كه چنين 
امري رخ نداده است: »در اين مصوبه كه به امضاي معاون اول رئيس جمهوري رسيده، 
تاكيدشده دولت براي تعيين تعرفه برق براي استخراج رمز ارز، از نظرات فعاالن بخش 

خصوصي بهره گيرد، اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاده است. «
او با اشــاره به افراد فعالي در اين زمينه كه امروز به زندان ها افتاده اند تاكيد مي كند 
كه بايد قوانين درستي راجع به اين موضوع تصويب شود. »افشين عاشوري« رئيس 
كميسيون بالكچين سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور نيز با اشاره به مصوبه ۱۳ 
مرداد دولت اعالم كرد با توجه به اينكه استخراج رمز ارز يك صنعت شناخته شده، 
ولي تعرفه برق در آن با ديگر واحدهاي صنعتــي همخواني ندارد و همين موضوع 
از ديدگاه وي باعث فلج شدن اين صنعت جديد شــده است. عاشوري باور دارد كه 
اســتخراج رمز ارز در كشــور به راحتي باعث ارزآوري و درآمدهاي ميليون دالري 
مي شود. او با اشاره به هزار مجوزي كه از سوي وزارت صمت براي فعاالن اين حوزه 
صادر شده نيز مي گويد: »مشكل اينجاست كه آنان نتوانسته اند فعاليت كنند و با اين 

تعرفه برق انگيزه اي براي فعاليت ندارند. « 
»اميرحسين سعيدي ناييني« عضو كميسيون بالكچين سازمان نصر نيز با اعالم 
اين جمله كه »تعيين تعرفه دو گانه براي صنعت فســاد آور است. « اذعان دارد 
كه دولت در اين زمينه با فعاالن حوزه شــفاف برخورد نمي كند. به گفته سعيدي 
دولت هر كيلووات برق را ۹۷۵ تومان اعالم كرده كه رقمي خارج از عرفي اســت 
كه بايد تعيين شــود: »دولت تعرفه برق را ميانگين برق صادراتي اعالم مي كند، 
بنابراين اگر به كشوري با تعرفه ۲ ســنت و به كشوري ديگر با تعرفه ۸ سنت برق 
صادر شود، تعرفه برقي كه براي يك صنعتگر ايراني براي استخراج رمزارز در نظر 
گرفته مي شود ۵ سنت است. «به گفته سعيدي با تعيين اين تعرفه فقط درآمد را 
از رمز ارز قطع نشده بلكه از بخش هاي تجارت و معامالت صرافي نيز درآمد را قطع 
شده است. »عباس آشتياني« عضو كميسيون بالكچين نيز با انتقاد از رفتار دوگانه 
دولت از وزارت نيرو خواست كه تعرفه برق دريافتي از ديگر واحدهاي صنعتي نظير 
فوالدسازي را اعالم كند و قبوض آنها را منتشر نمايد. او تاكيد كرد كه صنايع ديگر 
هم انرژي بر به حساب مي آيند و با ذكر يك مثال خواستار اين شد كه به دولت به 
ماينينگ بها بدهد و بين صنايع مختلف تبعيضي قائل نشود:   »بايد توجه داشت 
كه فوالد نيز يك صنعت انرژي بر است، عالوه بر اينكه برق زيادي مصرف مي كند 
مصرف آبش نيز به شدت باالست، چرا بايد تعرفه برق صنعت ماينينگ با صنعت 
فوالد متفاوت باشــد. اگر همان برق صنعت فوالد را در اختيار صنعت ماينينگ 
مي گذاشــتند درآمد ارزي برابر صنعت فوالد ايجاد مي كرديــم. اگر وزارت نيرو 
اجازه مي داد و به صنعت ماينينگ نيز مانند فوالد فقط برق مي فروختند ماهي ۱۰ 

ميليون دالر درآمد داشت. «

سومين پويش »تنها نيستيم« گالري مژده
مدير گالــري مژده گفت: 
در ســومين پويش »تنها 
نيستيم« تا اين لحظه ۹۵ 
هنرمند صددرصد فروش 
آثار خود را به سيل زدگان 
عزيز سيستان و بلوچستان 
اهــدا كردند. نمايشــگاه 
آنالين فروش آثار هنري به نفع سيل زدگان سيســتان و بلوچستان، توسط گالري 
مژده برپاســت. در اين رويداد گالري مــژده اقدام به راه اندازي صفحه اينســتاگرام 
mojdeh_art_charity @ كرده است تا هنرمندان تجسمي تصاوير آثار خود را به 
آن ارسال كرده و در معرض ديد عالقه مندان به هنر و كمك به سيل زدگان قرار دهند. 
مژده طباطبايي با اشاره به اينكه تابه حال ۱۰۵ اثر از ۹۵ هنرمند در اين صفحه قرار گرفته 
است، گفت: چند روز پيش از طريق صفحه اينستاگرام فراخواني اعالم كرديم و بالفاصله 
بسياري از هنرمندان شــروع به اهداي آثار خود كردند. بنابراين صفحه اينستاگرام 
ديگري مستقل از صفحه گالري مژده براي اين كار ساختيم و به معرفي كارها و فروش 
آنها پرداختيم. او با بيان اينكه تعدادي از هنرمندان شهرستاني هم در اين پويش شركت 
كرده اند، افزود: اين نمايشگاه مجازي تا آخر هفته ادامه دارد زيرا عده زيادي از هنرمندان 
تازه از اين رويداد باخبر شده و تصاوير آثار را براي ما ارسال مي كنند. با توجه به اينكه 
هدف ما و هنرمندان كمك به سيل زدگان عزيز است سعي كرديم قيمت  آثار مناسب 
باشد. او با بيان اينكه سومين نمايشگاه »ما تنها نيستيم« در حال برگزاري است، گفت: 
نخستين دوره اين رويداد با همكاري گالري ايرانشهر هم زمان با زلزله كرمانشاه برگزار 
شد و دومين دوره آن فروردين امسال ويژه كمك به سيل زدگان عزيز لرستان بود. در 
نمايشگاه اول با هنرمندان مطرح تماس گرفتيم و آثار شاخصي از هنرمندان مطرح در 
نمايشگاه حضور داشت. نمايشگاه دوم از طريق ارسال پيام به هنرمندان و دعوت از آنها 
شكل گرفت؛ اما اين بار به جز قرار دادن يك پيام در صفحه اينستاگرام كاري نكرديم 
و افرادي به ما پيوستند كه بسياري از آنها را نمي شناختيم. بااين حال تعداد زيادي اثر 
براي ما ارسال شد كه اصال امكان ارائه آنها در گالري را نداشتيم. او در پايان از پيشگامي، 

همدلي و همراهي جامعه هنري براي كمك به هم وطنان آسيب ديده قدرداني كرد. 
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آيا تاكنون به سرقت ايده 
فكر كرده ايــد؟ خطر آن 
تا چــه حد جدي اســت؟ 
آيا تيم هاي اســتارت آپي 
تدبيــري آن   بــراي 

 انديشيده اند؟ 
قطعاً مساله مالكيت فكري يكي از مهم ترين مسائلي 
است كه يك شركت مبتني بر فناوري با آن مواجه 
مي شود. دغدغه مالكيت فكري و دارايي های معنوي 
باارزش ترين بخش از فناوري استارت آپي محسوب 
مي شود زيرا فكر و ايده بكر يك استارت آپ است كه 

دارايي واقعي آن شركت محسوب مي شود. 
چه بسا اگر آن ايده به سرقت برود يا توسط شخص 
ديگري ثبت شود به معناي نابودي آن استارت آپ 
خواهد بود؛ اما براي اين كار استراتژي هاي طاليي 
ارائه شده كه نياز است استارت آپ ها پيش از اينكه به 

فروش بيشتر و رشد خود فكر كنند، آنها را پيش روي 
خود قرار دهند. مثلث مالكيت فكري شــامل سه 

ضلع قراردادهاي محرمانگي يا اسرار تجاري، ثبت 
نرم افزار و عالمت تجاري است كه »كسب وكار« در 

گفتگو با كارشناسان، سه ضلع اين مثلث را تشريح 
مي كند. 

بی توجهی استارت آپ ها به حمايت قانونی آنها را به دام می اندازد

هفت خوان ثبت مالکيت  فکری برای استارت آپ ها
سايت ويترين رسمی استارت آپ هاست

غفلت استارت آپ ها  از مالکیت فکری
علي مسعودي، عضو هیات مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان 

نكته  بسيار مهم اين است كه استارت آپ ها و افراد فعال در اين حوزه بيشتر به فكر مسائل فنی هستند. مشكل ديگر اين است كه معموالً هيچ كدام از تيم های استارت آپی، تجربه ای در مسائل كسب وكار ندارند. اين افراد 
می خواهند تازه كار را شروع كنند و وقتی تازه كار را شروع می كنند و به يك باره بزرگ می شوند، به جای اينكه ساختارهای حقوقی خود را درست كنند، بيشتر به فكر فروش بيشتر و گسترش بيشتر آن كار هستند. 
اين موضوع باعث می شود از اصل موضوع كه بحث مالكيت فكری و مالكيت صنعتی كه در طرح های صنعتی می تواند باشد، غافل شوند. وقتی كسی يك اختراعی دارد نيز ثبت اختراع می كند. دليل اين كار اين است 
كه فردا روز اگر شخص ديگری مدعی آن اختراع شد، از نظر حقوقی بتواند ادله خود را داشته باشد و اعالم كند كه من پيش از اين فرد اين كار را كرده ام. در سازمان ثبت، مركز مالكيت معنوی وجود دارد و كار آن اين 
است كه مشاوره و خدمات بدهد برای اينكه در حوزه های مختلف اين مسائل ثبت شود. حاال اين ثبت از ثبت يك عالمت شروع می شود تا ثبت يك طرح صنعتی؛ اما مشكلی كه وجود دارد، اين است كه تمام اين ايده ها 
كه قرار است ثبت مالكيت فكری شود، يك جای مشخصی برای اين موضوع وجود ندارد. در حال حاضر در فرابورس موضوعاتی مطرح شده و كارهايی در حال انجام است در اين مورد كه روی اين ايده ها ارزش گذاری 
كنند و براساس اينها بتوانند اظهارنامه ای بدهند و براساس آن، آنها روی آن ارزش گذاری كنند. با وجود اين؛ اما هيچ كدام يك موضوع مدونی ندارد كه همه روی آن انجام شده باشد؛ اما باز هم مشكالتی وجود دارد. 
به طور مثال اگر يك شركتی ثبت رسمی باشد، اين موضوع و طرح را به عنوان يك طرح صنعتی برای خود می تواند ثبت كند و يك طرحی باشــد كه در واقع مالكيت آن برای آن شركت باشد و روی آن شروع به كار 
كند؛ اما يك جايی بايد برای ارزش گذاری روی اين فكر و ايده شكل بگيرد. اينجاست كه معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری بايد وارد عمل شود چون آنها نيز به آن فكر مجوز دانش بنيان بودن می دهند. آن فكر 
به نوعی آنجا دارد ثبت می شود؛ يعنی نمی توانيم بگوييم به طور كامل؛ اما برای اينكه بخواهيم يك بعد حقوقی به آن بدهيم مطئمنا بايد از راهكارهای حقوقی جلو رفت و اين كار حتما بايد براساس يك موضوعی پيش 
برود كه برای همه قابل درك باشد. اين تيم ها نياز به تجربه دارند كه از ابتدا به اين آنها گفته شود. به طور مثال افرادی كه يك ايده و فكر دانش بنيان را تبديل به يك محصول و خدمات كرده اند، وقتی می خواهند آن 
را بفروشند خودشان متخصص فروش نيستند و بايد ابتدا تخصص اين موضوع را پيدا كنند يا بهتر اين است كه با تيم های متخصص وارد كار شــوند. بنابراين وقتی قرار است از ابتدا كاری را پيش ببرند حتما در اين 
موضوع وارد اين شوند كه براساس آن فكر و دانشی كه قرار است ايده شان را پيش ببرند بتوانند كار خود را ثبت كنند كه اين ثبت كمك كند برای اينكه فردا اگر مشكلی پيش آمد يا مدعی خواست به وجود آيد حداقل 
يك جايی ثبت شده باشد و بتوان به آن استناد كرد. بهترين راه اين موضوع اين است كه متخصصان در مورد آن نظر بدهند؛ اما راه هايی كه وجود دارد اين است كه حتما مالكيت معنوی، ثبت و در ثبت اسناد ثبت شود 
كه به عنوان صاحب يك ايده و يك فكر حداقل يك استنادی داشته باشند. بنابراين تا اينجای كار ثبت شده، حاال مساله اين است كه اين ايده چقدر ارزش دارد زيرا برای اين مالكيت، ارزش گذاری مهم است. از طرف 
ديگر ما مشكل ديگری نيز داريم. مشكل اينجاست كه می خواهيد برای اين ايده وامی دريافت كنيد و تسهيالتی بگيريد و آن ايده خود را گرو بگذاريد. االن كسی آن ايده را به عنوان وثيقه قبول نمی كند و بانك ها در 
حال حاضر تنها وثيقه ملكی قبول می كنند؛ حتی دستگاه ها و ماشين آالت كارخانه را نيز قبول نمی كنند؛ چه برسد به ايده. اگر بخواهيم ساده تر بگوييم اين است كه كسی يك اثر بزرگ سينمايی دارد. آيا می شود آن 
را به عنوان وثيقه به بانك سپرد و بانك در مقابل آن به شما وام می دهد؟ مسلماً خير، در دنيا تعريفی در اين رابطه وجود دارد؛ اما در اينجا تاكنون چنين مساله ای وجود نداشته است. يك اثر هنری استاد برجسته كشور 
ما كه چند ميليارد ارزش دارد را بانك به عنوان يك وثيقه قبول می كند؟ خير، چون عمال اين اتفاق نبوده و نيست. اما می بينيد در دنيا اين مسائل حل شده است؛ ولی ما اينجا برای اثرهای هنری و دانشی مان ارزشی 
قائل نيستيم. ما اين موضوع را در بحث نرم افزار نيز داريم و می خواهيم برای يك نرم افزار قيمت بگذاريم. وقتی روی اين نرم افزار قيمت گذاری می شود بايد توسط يك جايی درنهايت تاييد شود و عالوه بر تاييد قبول 

هم بشود؛ اما ما هنوز به اين نرسيده ايم كه آن ايده و فكر را برايش ارزش قائل شويم.

چارچوب حمایت حقوقی از استارت آپ ها
فرهاد بیات، مدرس حقوق کسب وکار دانشگاه تهران 

هر كسب وكاری كه می خواهد شكل بگيرد به ويژه كسب وكارهای نوپا يا همان استارت آپ ها معموالً حول يك ايده جديد شكل می گيرد. يك مشكلی در فضای كسب وكار وجود دارد و آن استارت آپ می آيد تا آن مشكل 
را برطرف و يك خدمتی ارائه كند كه يك جور مزيت رقابتی دارد نسبت به ساير آن خدمات و كاالهايی كه قبال ارائه می شدند. صرف اين ايده معموال تحت حمايت قانونی قرار ندارد. به همين دليل شخصی كه صاحب 
اين ايده است، وقتی می خواهد ايده خود را در اختيار ديگران )هم تيمی، ســرمايه گذار يا كارمندان مجموعه خود( قرار دهد، با آنها يك قرارداد محرمانگی منعقد می كند و در آن قرارداد آنها را متعهد می كند كه اين 
ايده را كه می تواند يك مدل كسب وكار يا فرمول يا هرگونه اطالعات ارزشمندی درخصوص شيوه كسب وكار باشد، افشا نكنند و اگر افشا كنند، برای آن يك ضمانت اجرايی را مقرر می كند تا به نوعی از اين دارايی اش 
كه تحت عنوان »اسرار تجاری« اطالق می شود، حمايت كند. به جز مبنای قراردادی، در قانون تجارت الكترونيكی مصوب ۱۳۸۲ در مواد 6۴ ،6۵  و ۷۵ اين قانون به موضوع حمايت از اسرار تجاری نيز پرداخته است. 
بنابراين اگر هم در بحث حمايت از اسرار تجاری قرارداد وجود نداشته باشد تحت شرايط اين موادی كه اشاره كردم، به نوعی قانون هم از اينها تحت شرايطی از اين اسرار تجاری حمايت می كند؛ ولی چون حمايت كاملی 
نيست معموال نياز است كه ما در قرارداد محرمانگی يا تعهد به عدم افشا حمايت بيشتری از ايده خود كنيم. يكی از بحث ها عدم اطالع از مقررات است و اينكه اساسا ما بياييم مالكيت فكری را گسترش دهيم بيش از حد 
انحصار در بازار ايجاد می كنيم. بنابراين ما خيلی نمی توانيم به صورت گسترده از همه ايده ها حمايت كنيم چون عمال موجب انحصار می شود و مانع از اين می شويم كه ديگران هم بتوانند از آن ايده و اطالعات استفاده 
كنند. پس چون ما در قلمرو حمايت از مالكيت فكری با محدوديت انحصار مواجهيم )نبايد حمايت از مالكيت فكری به حدی باشــد كه منتج به انحصار در بازار شود( پس ما بايد اين را به عنوان يك فعال كسب وكار 

بدانيم كه تا چه حد قانون گذار از ما حمايت می كند و اين عدم اطالع ماست كه می تواند به ما ضربه بزند. 
مطلب بعدی اين است كه خيلی از كسب وكارها مبتنی بر اپليكيشن يا نرم افزار هستند؛ يعنی وقتی می خواهند ايده را پياده ســازی كنند يا آن ايده را در قالب شبكه های اجتماعی يا تارنما يا براساس يك اپليكيشن 
پياده سازی می كنند. يكی ديگر از كارهايی كه بايد انجام بگيرد، بحث اقدام الزم جهت ثبت نرم افزار است. كســانی كه يك نرم افزاری را توليد می كنند بايد در يك سايتی به نام iranspo.ir كه مربوط به ثبت نرم افزار 
و متعلق به سازمان فناوری اطالعات ايران است، تقاضای تاييديه فنی برای نرم افزارشان كنند. اهميت اين تاييديه فنی اين است كه طبق ماده ۹ قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهای رايانه ای مصوب ۱۳۷۹ 
حمايت از حقوق پديدآورنده معنوی منوط به اين تاييديه فنی است. اگر اين تاييديه فنی را نداشته باشند اساسا در دادگاه از آنها حمايت قانونی صورت نمی گيرد. بنابراين يكی از اقداماتی است كه بايد استارت آپ ها در 
جهت حمايت از دارايی های خود انجام بدهند ثبت نرم افزارشان است. مساله بعدی عالمت تجاری استارت آپ هاست كه تحت آن فعاليت می كنند. بايد در مركز مالكيت معنوی ايران تقاضای ثبت آن را بكنند؛ چراكه 
طبق نظام حقوقی ما كسی كه نخستين بار تقاضای ثبت عالمت را می دهد از تقدم جهت استفاده از عالمت برخوردار است. بنابراين يكی از خطرهايی كه ما در استارت آپ ها داريم اين است كه ممكن است آنها از يك 
عالمت و نامی استفاده كنند؛ ولی چون آن را ثبت نكردند ديگری از آن سوءاستفاده و آن عالمت را ثبت و اســتارت آپ را دچار مشكل كند. به ويژه كه بسياری از استارت آپ ها بيشتر روی سايت كار می كنند؛ ولی نام 
دامنه ای كه تحت آن فعاليت می كنند آن را به عنوان عالمت تجاری ثبت نكردند و يكی از نكات مهم اين است كه اگر نام دامنه ای كه من ثبت كردم با عالمت تجاری ثبت شده ديگری تعارض داشته باشد، اصوال كسی كه 
عالمت تجاری را ثبت كرده، اولويت دارد. ماده 66 قانون تجارت الكترونيكی مبنای اولويت عالمت تجاری بر نام دامنه اينترنتی است. تمام استارت آپ ها با اين سه مقوله دارايی فكری مواجه هستند و هر سه را می شود 
تحت حمايت گرفت. سايت ويترين رسمی استارت آپ هاست و سايت روی نام دامنه باال می آيد. بی توجهی استارت آپ ها به ضابطه مند كردن اين فرايندها يكی از داليلی است كه آنها را دچار مشكل می كند. تمركز 
بيشتر استارت آپ ها روی مباحث فنی است و توجه كمتری به حمايت های قانونی دارند. وقتی يك دارايی را توليد می كنند برای اينكه اين دارايی پوشش حقوقی داشته باشد و تحت حمايت قرار بگيرد بايد يك سری 

تشريفات و اقدامات قانونی انجام بدهند. متاسفانه عدم اطالع از اينكه چطور اينها را تحت حمايت قرار دهيم باعث می شود افراد ديگری از آن سوءاستفاده كنند. 
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