
پس از چین، حاال بانک مرکزی ژاپن نیز به دنبال 
صدور ارز دیجیتالی رفته است.

به گزارش ایســنا به نقل از رویتــرز، نمایندگان 
مجلس از حزب حاکم در حال تالش برای تصویب 
الیحه صدور ارز دیجیتالی این کشــور هستند. 
برخی از کارشناســان معتقدنــد تحرکات اخیر 
ژاپنی ها برای صدور ارز دیجیتالی بیش از هر چیز 
دیگری به دلیل ترس از ســلطه چین بر بازار این 
ارزها در آینده است. به گفته مقامات بانک مرکزی 
چین این کشور در حال ســپری کردن مراحل 

آزمایشی صدور ارز دیجیتالی خود است.
قــرار اســت ارز دیجیتالــی ژاپن به نــام " ین 
دیجیتالی" نام گذاری شــود و در صدور و عرضه 
آن شبکه بزرگی از شرکت های دولتی و خصوصی 

ژاپنی مشارکت خواهند داشت. طبق گفته منابع 
آگاه، نمایندگان مجلس در اواسط ماه فوریه الیحه 
خود را تقدیم دولت خواهند کــرد. با این حال با 
توجه به ورود دیرهنگام ژاپــن به عرصه ارزهای 
دیجیتالی احتماال این کشور نخواهد توانست زود 
تر از چین به عنوان اولین کشــور آسیایی عرضه 

کننده این ارزها شناخته شود.
با وجود موضع گیری مقامات برخی کشــورها از 
جمله آمریکا در برابر ارزهای دیجیتالی، رهبران 
آسیایی و اروپایی کماکان به دنبال صدور یک ارز 
مطمئن هســتند. مقامات ژاپنی اخیرا به تالش 
های خود برای معرفی یک ارز دیجیتالی جهانی 
شدت بخشیده اند. تاکاهید کیوچی، عضو اسبق 
هیات مدیره بانک مرکزی ژاپن گفت: هدف چین 

از معرفی یوان دیجیتالی سلطه مالی بر بازارهای 
جهانی است و باید جلوی این کار گرفته شود.

اخیرا ژاپن به همراه چند کشور اروپایی از جمله 
سوئیس، انگلیس و کشورهای عضو منطقه یورو 
خبر از تشکیل یک کنسرسیوم ارزی در حاشیه 
اجالس مجمع جهانی اقتصــاد داده بود. آمریکا 

هنوز به این کنسرسیوم نپیوسته است.
تارو اســو، وزیر دارایی ژاپن پیش تر نســبت به 
فراگیر شدن اســتفاده از یوان چین در مبادالت 
جهانی هشدار داده بود. عالوه بر نگرانی از چین، 
کاهش شدید تمایل مردم ژاپن به استفاده از وجه 
نقد و نرخ بهره منفی در این کشور باعث شده است 
تا این کشور انگیزه زیادی برای معرفی و راه اندازی 

ارز دیجیتالی داشته باشد.

مرکــز تحقیقــات اقتصــادی ژاپــن گزارش 
داد تــا ســال 2060 چیــن و هنــد 35 درصد 
 از کل اقتصــاد جهانــی را در دســت خواهند 

گرفت.
به گزارش راشاتودی، مرکز تحقیقات اقتصادی 
ژاپن پیش بینی کرد تا ســال 2060 سهم هند و 
چین از کل تولید ناخالــص داخلی جهان به 35 
درصد افزایش خواهــد یافت و به معادل مجموع 
تولید ناخالــص داخلی اتحادیه اروپــا و آمریکا 

خواهد رسید.
این اندیشکده واقع در توکیو می گوید: سهم چین 
و هند از کل تولید ناخالص داخلی جهان از 17 و 4 
درصد در سال 2019 به 20 و 16 درصد افزایش 

خواهد یافت.

پیش بینی ها حاکی از آن اســت که چین تا سال 
2030 همچنــان دومین اقتصــاد بزرگ جهان 
باقــی خواهنــد ماند امــا پــس از آن از آمریکا 
 سبقت گرفته و به بزرگترین اقتصاد جهان بدل 

خواهد شد.
هند هم تا ســال 2060 به سومین اقتصاد بزرگ 

جهان تبدیل می شود.
مجموع سهم آمریکا و اروپا از اقتصاد جهانی از 50 
درصد در سال 2019 به 38 درصد در سال 2060 

سقوط خواهد کرد.
گزارش موسســه ژاپنی نشــان می دهد ســهم 
مجموع کشــورهای اروپایــی از تولید ناخالص 
داخلی جهان در ســال 2060 کمی بیشــتر از 
هند خواهد بود اما ســهم آنها نســبت به سال 

2019 به شدت کاهش خواهد یافت. در حالی که 
ژاپن زمانی دومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار 
می رفت اما در آینده بازیگر کوچکتر و ضعیف تر در 

اقتصاد جهانی خواهد بود.
پیش بینی ها این مؤسسه نشان می دهد که سهم 
اقتصاد ژاپــن از کل تولید ناخالص داخلی جهان 
از 6 درصد طی سال گذشته به 3 درصد در سال 

2060 خواهد رسید.
گزارش مرکز تحقیقات اقتصادی ژاپن همچنین 
می گوید: روند دیجیتالی شــدن که مدتی است 
آغاز شــده و طبیعت صنعتی کشورهای توسعه 
یافته را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داده است تا 
سال 2060 تاثیر شدیدی بر اقتصادهای نوظهور 

خواهد گذاشت.

 روند معامــالت بورس هــای جهانــی کماکان 
تحت تاثیر ویروس کرونای جدید قرار دارد.

به گزارش بلومبرگ، روند معامالت در نقاط مختلف 
جهان تحت تاثیر اخبار مختلفی قــرار گرفت. با 
وجود تالش هــای مقامات چینی بــرای کنترل 
شیوع بیماری ویروسی جدید کرونا، گزارشاتی از 
گسترش این بیماری مخابره شده است. تاکنون 
این ویروس بیش از 2000 نفر را مبتال کرده و جان 

بیش از 100 نفر را گرفته است.
تاکی کامای، مدیر موسســه " ســی ال اس ای" 
گفت: رســانه ها بردند. همه جا صحبت از کرونا 
ویروس است و این باعث شــده تا سرمایه گذاران 
دلیلی برای فروش ســهام خود در بازار ها داشته 
باشند. فرانسه به عنوان نخستین کشور اروپایی، 
مشاهده چهار مورد مشــکوک به کرونا را گزارش 
کرده است. در آلمان نیز دست کم یک مورد ابتال 
به کرونا گزارش شده اســت. نگرانی از شیوع این 
بیماری که دستگاه تنفسی را دچار اختالالت جدی 
می کند با توجه به فرا رســیدن سال نو در چین و 
آغاز سفر میلیون ها نفر از شهروندان این کشور به 

کشورهای خارجی برای گذران تعطیالت، تشدید 
شده اســت. تاکنون دســت کم پنج مورد ابتال به 
کرونا در آمریکا و یک مــورد هم در کانادا گزارش 

شده است.
کینکی کروزبی، استراتژیســت ارشــد بــازار در 
موسسه "پرودنشــیال فایننشــیال" گفت: این 
)بیماری( روی همه چیز ســایه انداخته اســت. 
اگرچه تاکنون شیوع این ویروس در سطح جهانی 
محدود بوده اما نگرانی ها از پیامدهای این بیماری 
جدی است به ویژه روی اقتصاد چین که کانون این 
بیماری بود.در حوزه جنگ تجاری نیز پس از 17 
ماه اختالف گسترده، نخست وزیر چین با سفر به 
واشنگتن فاز نخست توافق تجاری با آمریکا را امضا 
کرد. این پیمان که بخشــی از یک توافق بزرگ تر 
خواهد بود چین را مکلف به افزایش خرید از آمریکا 
در ازای برداشته شدن بخشی از تعرفه های آمریکا 

روی محصوالت چینی می کند.
دونالد ترامپ اخیرا امضای فاز نخســت توافق را 
اتفاقی خوب برای کشــاورزان آمریکایی دانسته 
و از امضای توافقات مشــابه با مکزیک و کانادا در 

آینــده ای نزدیک خبر داده اســت. البته پیش تر 
پیمان تجارت آزاد بین آمریکا و دو کشور همسایه 
امضا شده بود و مشخص نیســت که ترامپ قصد 
تغییر مجدد مفاد این پیمــان را دارد یا خیر.یک 
منبع دیپلماتیک فرانسوی گفته است که امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانســه و دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا با یکدیگر بر سر تعلیق عملی 
کردن تهدیدات متقابل اعمال تعرفه های تجاری 
تا پایان ســال جاری میالدی توافق کرده اند. قرار 
اســت به زودی نمایندگان فرانسه و آمریکا بر سر 
الیحه جنجالی مالیات دیجیتالی در فرانســه که 
مشخصا درآمد برخی غول های فناوری آمریکایی 
نظیر آمازون وفیس بــوک را هدف قرار می گیرد؛ 
گفت وگو کنند.آمریکا تهدید کرده اســت که در 
صورت عملی شدن این الیحه، تعرفه سنگینی روی 
واردات بخشی از محصوالت فرانسوی وضع خواهد 
کرد. البته این تنها مشــکل آمریکا بــا اروپایی ها 
نیست و آلمان و اتریش نیز اخیرا به دلیل تحریم 
پروژه انتقال گاز روســیه به کشورهایشان توسط 

آمریکا موضع تندی علیه این کشور گرفته اند.

قیمت نفت روز سه شــنبه تحت تاثیر گسترش 
سریع اپیدمی کرونا در چین که نگرانی ها نسبت 
به آسیب دیدن رشد اقتصادی و تقاضا برای نفت 
را برانگیخته است، برای ششــمین روز متوالی 

کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت 
37 ســنت معادل 0.6 درصد کاهش پیدا کرد و 
به 58 دالر و 95 سنت در هر بشکه رسید. نفت 
برنت روز دوشنبه که شیوع اپیدمی جدید فروش 
گسترده داراییهای پرریسک در بازارهای جهانی 
را به دنبال داشــت، تا مرز 58 دالر و 50 سنت 

سقوط کرده بود.
بهای معامالت آتی وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا 29 ســنت معــادل 0.6 درصد کاهش 
 یافــت و به 52 دالر و 85 ســنت در هر بشــکه 

رسید.
آمریکا بــه اتباع خود درباره ســفر بــه چین و 
کشــورهایی که آمــار تلفات ناشــی از ویروس 
کرونای جدید در آنجا باال بوده است، هشدار داد. 
بیش از 100 نفر تاکنون بر اثر ابتال به این بیماری 

جان خود را از دســت داده اند و میلیونها چینی 
در بزرگترین تعطیالت سال این کشور سرگردان 

مانده اند.
ســرمایه گذاران نفتی نگران توصیه های سفر، 
محدودیتهــای دیگر و تاثیر قابــل توجهی این 
اپیدمی در دومین اقتصاد بــزرگ جهان و نقاط 

دیگر روی تقاضا برای نفت هستند.
ایان برمر، رییس شــرکت مشــاوره ریســک 
بازار گروه اوراســیا در این بــاره گفت: احتماال 
 تعطیلی کامل ســفرهای چیــن در کوتاه مدت 

باال است.
در این بین بانک بارکلیز پیش بینی کرد قیمت 
نفــت دو دالر کمتــر از پیش بینــی قبلی این 
بانک خواهــد بود و در ســال 2020 نفت برنت 
 62 دالر و وســت تگــزاس اینترمدیت 57 دالر 

می شود.
این بانــک انتظــار دارد گروه اوپــک پالس در 
نشســت مارس خود در صورت مشاهده ضعیف 
شدن تقاضا، اقدامات بیشتری را برای حمایت از 
بازار انجام دهد. تحلیلگران بانک بارکلیز اظهار 

کردند: اگرچه باید منتظر مانــد و دید اپیدمی 
این ویروس چقدر سریع مهار می شود اما تجربه 
اپیدمی سارس در ســال 2003 نشان می دهد 
که نگرانیهایی که پیرامــون تقاضا وجود دارند، 

احتماال اغراق آمیز هستند.
بر اســاس گزارش رویترز، اوپــک تالش کرده 
اســت پیامدهای اپیدمی جدیــد را کم اهمیت 
قلمداد کند. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربستان سعودی روز دوشنبه اظهار کرد 
این گروه می تواند به هر گونه تغییری در تقاضا 

واکنش نشان دهد.
اوپک پالس که شامل گروهی از تولیدکنندگان 
اوپک و غیراوپک است، تولیدشان را محدود نگه 
داشته اند و در دسامبر موافقت کردند در سه ماهه 
نخست ســال 2020 به میزان 500 هزار بشکه 
در روز دیگر به کاهش تولیدشــان اضافه کرده و 
آن را به 1.7 میلیون بشــکه در روز برسانند. این 
گروه قرار است در روزهای پنجم و ششم مارس 
در وین به منظور بازنگری سیاســت تولید خود 

دیدار کنند.

بانک مرکزی ایران طی اطالعیــه ای زمان اجرای 
مجدد عملیات بازار باز را اعالم کرد.

به گــزارش بانک مرکــزی، همچنیــن این بانک 
در نظر دارد روز چهارشــنبه مــورخ 16 بهمن ماه 
1398 در چارچوب مدیریــت نقدینگی مورد نیاز 
بازار بین بانکی ریالی، مجدداً عملیــات بازار باز را 
اجرا کنــد. موضع بانک مرکــزی )خرید یا فروش 
اوراق بدهی دولتی( بر اســاس پیش بینی وضعیت 
نقدینگــی در بــازار بین بانکی و بــا هدف کاهش 
نوســانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، در 

روز دوشــنبه مورخ 14 بهمن ماه 1398 از طریق 
اطالعیه در ســامانه بازار بین بانکــی اعالم خواهد 
شــد. متعاقب اطالعیه مزبور، بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی می توانند در راســتای مدیریت 
نقدینگی خود در بازار بین بانکی نســبت به ارسال  
ســفارش ها تا ســاعت 10 صبح روز سه شنبه 15 
 بهمن ماه 1398 از طریق ســامانه بازار بین بانکی 

اقدام کنند.
یــادآوری این نکتــه ضروری اســت کــه بانک 
مرکــزی به منظور دســتیابی به ثبــات قیمت ها 

)کنترل تورم(، از عملیات بازار بــاز به عنوان یک 
ابزار غیرمســتقیم سیاســت گذاری پولی جهت 
هدایت نرخ  ســود یک شــبه بازار بین بانکی حول 
نرخ ســود هدف و مدیریت نقدینگی در این بازار 
استفاده می کند. بی تردید بانک مرکزی از عملیات 
بازار بــاز تنها به عنوان ابزاری جهت دســتیابی به 
اهداف سیاستگذاری پولی اســتفاده خواهد کرد، 
لیکن اجرای این عملیــات واجد آثار مثبت جانبی 
 متعددی از جمله افزایش نقدشوندگی دارایی های 

مالی است.

کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه تحقیقاتی 
کانترپوینت اعــالم کرده اند که رشــد بازار فروش 
گوشی های هوشمند در سال 2019 میالدی به 7 
درصد رسیده است. بازار فروش موبایل در سال های 
اخیر با رکود چشمگیری مواجه شده است و همچنان 
گزارش های منتشر شده در منابع و رسانه های خبری 
نشان می دهد که این بازار روندی نزولی را در پیش 

گرفته است.
بر اساس گزارشی که کارشناسان و تحلیلگران فعال 
در موسســه تحقیقاتی کانترپوینت در وب سایت 

economictimes منتشــر کرده انــد، می توان 
دریافت کــه علت رکود بازارهــای جهانی موبایل، 
افزایش قیمت گوشی های هوشمند، کاهش نرخ رشد 
اقتصاد جهانی و بحران های اقتصادی در بسیاری از 
کشورهای جهان بوده است که در واقع موجب شده 
کاربران مدت زمان بیشتر و طوالنی تری از گوشی 
های خود استفاده کنند و تمایل کمتری به خریداری 

زود به زود موبایل داشته باشند.
طبق آمار و اطالعات مندرج در این گزارش، رشــد 
بازار گوشی های هوشمند در سال 2019 میالدی به 

7 درصد رسیده است. این در حالیست که این رقم 
در سال 2018 میالدی 10 درصد و سال قبل از آن، 

2017، برابر با 13 درصد ثبت و گزارش شده است.
البته برخی دیگر از کارشناســان بر این باورند که 
گوشی های هوشمند در یکی دو سال اخیر با تفاوت 
های چشمگیر و قابل توجهی در قابلیت و امکانات 
خود روبرو نشــده اند و همین تفاوت های کوچک و 
ناچیز موجب شده اســت کاربران برای خریداری 
مجدد و صرف هزینه های گزاف در خرید گوشــی 

تمایل چندانی نشان ندهند.

چین و هند یک سوم اقتصاد جهان را در دست می گیرندژاپنی ها  به دنبال ارز  دیجیتالی

نفت  برنت به پایین ۶۰ دالر سقوط کردسقوط آزاد  بورس های جهان

سقوط آزاد بازار موبایلبانک مرکزی زمان مرحله جدید حراج عملیات بازار باز را اعالم کرد
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بالتکلیفی یارانه
 ۷۲ هزار تومانی

مصوبه ویژه مجلس برای 
اخذ مالیات از خودروها و 

خانه های لوکس

حساب های 
شخصی و تجاری 
جداسازی
 می شود

همتی:

از تخیالت 
کودکانه 

فاصله 
بگیریم
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روحانی:

سرمقاله

فرصت هاي
 اقتصاد  منطقه اي

یکــی از فاکتورهاي اصلي 
که مي تواند به اقتصاد ایران 
کمک کنــد - بــا توجه به 
سایه سنگین تحریم ها که 
بر خیلي از بخش هاي اقتصادي، بخش تجارت و 
بخش مالي سایه افکنده- نگرش و تقویت راهکارها 
براي پیوســتن به اقتصاد منطقه اي و استفاده از 
فرصت هاي اقتصاد منطقه اي اســت. در اقتصاد 
منطقه اي چون یک اتحــاد و همکاري اقتصادي 
در بخش هــاي مختلف به وجود مي آیــد، روابط 
بین بخش هاي اقتصــادي حتي روابط بین بانکي 
مي تواند شکل بگیرد. این راهکار از طریق بخش هاي 
خصوصي کشــورهایي که در یــک منطقه قرار 
 گرفته انــد و با توجــه به مزیت هاي نســبي که 

براي کاالها...

  كميل طيبي، اقتصاددان

متن كامل  د ر صفحه 2
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۶ توصیه 
به  دولت برای  
نظارت  بر  بازار

خروجی دانشگاه، 
بازار  و  صنعت ادبیات 

مشترک  ندارند

کسری صندوق بیمه بیکاری به 1000 میلیارد رسید

افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری
صفحه3
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فاجعه  در  میانکاله
تا کنون  دست کم  8 هزار  پرنده   تلف  شده اند

صیادان  غیر مجاز  تا    سم    بوتولیسم؛ 
مرگ   مشکوک  هزاران  پرنده  مهاجر  نگران کننده    است

تنظیم و مدیریت بازار مستلزم هماهنگي و مدیریت 
سیاست های ارزي، تجاري، اعتباري و صنعتي است. در 
شرایطی که تورم کشور  طی یک سال گذشته رشدی 
پرشتاب را شاهد بوده و برای ماه ها شاخص تورم بیش 
از 40 درصد شد و قیمت کاالها چندین برابر افزایش 
یافت، مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در گزارشی از دستگاه های دولتی خواسته است 
تا با مدیریت بازار جلوی افزایش قیمت ها را به خصوص 
در سال آینده که دولت با کسری بودجه مواجه است 
و توان واردات گســترده کاال را ندارد؛ از همین حاال 
 بگیرند.در این گزارش نوشته شــده:» تجربه  موفق 

دولت در کنترل بازار...

اگر یک جوان صاحب ایده باشید و موفق شوید از 
تسهیالتی که دانشگاه ها این روزها برای تبدیل ایده 
به محصول یا خدمت ارائه می دهند، بهره مند شوید 
شاید تصور کنید به مقصد رسیده اید و اکنون زمان 
جشن گرفتن است؛ اما اشتباه نکنید! این تازه اول 
راه است زیرا محصول یا خدمتی را به صورت نمونه 
)MVP( ایجاد کرده اید کــه باید برای آن دنبال 
مشتری بگردید؛ مشــتری ای که امروز به گوهر 
نایابی تبدیل شده که باید در کوره راه ها به دنبال آن 
بود. مسئوالن دولتی برای آنکه یک گوشه این کار 
را بگیرند به فکر ایجاد شبکه فن بازار ملی افتادند که 

حال هرچند کوچک...



اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی:
 از تخیــات کودکانه فاصله 

بگیریم
رییس جمهور گفت: باید از توهمات و تخیالت 
کودکانه فاصلــه بگیریم. برخــی می گویند 
طرح ها را نباید توضیح داد چون دولت قوی 
و محبوب می شود، در حالی که دولت خادم، 

نوکر و نماینده ملت است.
حسن روحانی در مراسم افتتاح فاز دوم تصفیه 
خانه هفتم تهران با بیان اینکه واحد اول این 
تصفیه خانه در ســال 94 افتتاح شد، اظهار 
کرد: اگر این افتتاح آن زمان انجام نمی شد، در 
زمینه آب دچار مشکل می شدیم. با افتتاح فاز 
دوم این تصفیه خانه، آب باکیفیت به حدود دو 
میلیون نفر ساکنین ورامین، قرچک، پیشوا، 

پاکدشت می رسد.
وی تاکید کــرد: باید از توهمــات و تخیالت 
کودکانه فاصلــه بگیریم. برخــی می گویند 
طرح ها را نباید توضیح داد چون دولت قوی 
و محبوب می شود. در حالی که دولت خادم، 
نوکر و نماینده ملت اســت. گاهی به اشتباه 
گفته می شــود نماینده مجلس وکیل الدوله 
یا وکیل المله است اگر در زمان رژیم گذشته 
بود شاید این حرف درســت بود اما االن که 
دولت با رأی مردم ســر کار می آید از بنیان 
این حرف غلط است. انقالب ما برای در کنار 
هم قرار گرفتن دولت و ملت بود. مســئولیت 
اصلی دولت هم خدمت به مردم اســت.وی 
در پایان گفت: قدرت فقط در برابر آمریکا به 
درد نمی خورد. اگر قدرتمند نباشــیم کشور 
کوچکی هم به مــا زور می گوید. تاکید رهبر 
انقالب بــر افزایش قدرت ملی کشــور نکته 

بسیار مهمی بود.

همتی:
حساب های شخصی و تجاری 

جداسازی می شود
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اعمال نظارتی 
موثر بر تراکنش های پولی در شــبکه بانکی یکی 
از برنامه هــای بعدی بانک مرکزی را جداســازی 
حساب های شــخصی و تجاری دانست.به گزارش 
ایسنا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
طی یادداشــتی در صفحه خود در اینســتاگرام 
نوشت: تداوم حمایت و پشــتیبانی نظام بانکی از 
فعاالن اقتصادی و توسعه کسب وکار و فعالیت های 
شــفاف در کشــور یکی از اقدامات بر زمین مانده 
و بســیار مهم بانک مرکزی بــرای جلوگیری از 
پولشویی و سفته بازی، اعمال نظارتی موثر و مبتنی 
بر اصول بانکداری مدرن بر حجم دلیل و ذینفعان 
تراکنش های پولی در شــبکه بانکی اســت.پس 
از اعمال موفــق کنترل هــای الزم در تراکنش از 
طریق پســت های بانکی محدودیت پشت نویسی 
چک های تضمینی، تعیین سقف برای تراکنش های 
غیرحضــوری غیربانکی )ســاتنا( و درون بانکی، 
دیروز و در ادامه اقدامــات اصالحی برای مبارزه با 
پولشــویی تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ضرورت 
ارائه ی اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک 
میلیارد تومان در درون بانکی و بین بانکی )ساتنا( 
را به کلیه بانک ها ابــالغ کردم. این اقدامات جهت 
ساماندهی نقل و انتقاالت پولی و نظارت کامل بر 
چهره ریال ادامه خواهد یافت.در هیچ کشوری مقام 
ناظر بانکی اجازه نمی دهد که نقل و انتقال بانکی 
بدون مســتندات و اطالع بانک از مبدا و مقصد و 

دلیل انتقال وجوه و ذینفعان انجام گیرد.

به هر کس چقدر سهم »فروی« رسید؟
رکورد مشارکت در عرضه اولیه 

شکست 
با مشارکت حدود ۱٫۲ میلیون نفر در عرضه 
اولیه »فروی« رکوردی جدید در مشــارکت 

برای عرضه اولیه ثبت شد.
سه شنبه هشتم بهمن ماه رکوردی تاریخی 
در مشــارکت ســهامداران در عرضــه  اولیه 
ثبت شــد و بیش از یک میلیون و ۱9۸ هزار 
 و ۸۳۵ نفر، خریدار عرضه اولیه ســهم فروی

 بودند.
آن طور که تا این لحظه اعالم شده، در جریان 
عرضه اولیه ســهم فروی به هر کــد )نفر(، 
حداکثر ۵۱ ســهم در قیمت ۱4۰۰۰ ریال 
)ســقف قیمت( ، تخصیص یافته که می توان 
تخمین زد به هر سهم حدود ۷۲ هزار تومان 

رسیده است.
پیــش از ایــن آخریــن رکورد مشــارکت 
ســهامداران در عرضه اولیه، مربوط به سهم 
دتوزیع بود با مشــارکت 9۲۸ هــزار و 9۲۶ 

نفری بود.

اخبار

تنظیــم و مدیریــت بــازار 
مستلزم هماهنگي و مدیریت 
سیاســت های ارزي، تجاري، 
اعتباري و صنعتي اســت. در 
شرایطی که تورم کشور در طی 
یک سال گذشته رشدی پرشتاب را شاهد بوده و برای ماه ها 
شاخص تورم بیش از 4۰ درصد شد و قیمت کاالها چندین 
برابر افزایش یافت، مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در گزارشی از دستگاه های دولتی خواسته 
است تا با مدیریت بازار جلوی افزایش قیمت ها را به خصوص 
در سال آینده که دولت با کسری بودجه مواجه است و توان 
واردات گسترده کاال را ندارد؛ از همین حاال بگیرند.در این 
گزارش نوشته شده:» تجربه  موفق دولت در کنترل بازار 
در مرحله اول هدفمندسازي یارانه ها به خوبی نشان داد 
که زمینه سازی، اطالع رســانی و نظارت دقیق تا چه حد 
می تواند مانع از هرج ومرج در بازار شود. متأسفانه، این مهم 
در رویدادهاي بعدي نظیر سهمیه بندی بنزین و چند نرخي 
شدن ارز و تشدید تحریم ها به خوبی رعایت نشد و در پي 
آن شاهد افزایش شدید و گسترده در سطح قیمت ها بودیم. 
گرچه تعیین دستوري قیمت ها قابل توصیه نیست، اما باید 
گفت که رهاسازي قیمت ها در شرایط بحران الاقل به همان 
اندازه مضر است.«در بخش دیگری از این گزارش مدیریت 

بازار اولویت مهم دولت عنوان شده است و آمده:» اکنون که 
بهبود معیشت مردم در اولویت کار دولت قرارگرفته است 
و مسائلی نظیر تشدید تحریم ها و کسري شدید و کاهش 
بودجه دولت امکان افزایش واردات و باال بردن هزینه های 
رفاهي و درآمد مردم را بسیار مشــکل ساخته است، به 
نظر می رسد مدیریت بازار و واقعي کردن قیمت هایی که 

مصنوعی افزایش یافته، بتواند نقش مهمي در این زمینه ایفا 
کند.«اما راهکارهای مرکز مطالعات بازرگانی برای کنترل 
قیمت ها و مدیریت بازار چیست؟ در این گزارش ۶ توصیه 
به دولت و بخش های مختلف ارائه شده است. برای مثال 
دربند اول توصیه ها نوشته شده:» سیستم های کنترل و 
نظارتي باید بر ارز تخصیص یافته به کاالها و قیمت نهایي 

آن ها دقت الزم را اعمال کنند و اکنون که قیمت ارز به میزان 
قابل مالحظه ای کاهش نسبت به سال گذشته این موضوع 
در قیمت ها هم منعکس شود.« همچنین در دومین توصیه 
گفته شده:» زنجیره تأمین، تولید و توزیع کاالهاي حیاتي 
و اساسي باید از طریق یک سیستم پیش آگهی و هوشمند 
مدیریت شود تا مشکالتي نظیر کمبود نهاده ها و کاالهاي 
نهایي نظیر خوراك دام و طیور، رب گوجه فرنگی و ... تکرار 
نشــود. همچنین بااطالع رساني گســترده در خصوص 
قیمت ها، الزام به نصب برچســب قیمت و صدور فاکتور، 
میزان تولید، ذخایر و واردات بــا انتظارات و کمبودهاي 

غیرواقعي مقابله شود.«
هماهنگی بیــن وزارتخانه های صمــت، بانک مرکزی، 
گمرك، ســازمان اســتاندارد، وزارت بهداشت و جهاد 
کشاورزی موضوع دیگری است که مهم خوانده شده و از 
دولت خواسته شده که نظارت بر قیمت ها را به تشکل ها 
و اصناف بسپارد. » از ســازمان های غیردولتي حمایت از 
حقوق مصرف کننده در نظارت و گزارش گیری استفاده 
شود و کار به صنوف و اتحادیه ها واگذار شود.«عالوه بر این ها 
در این گزارش تنظیم و مدیریت بازار مســتلزم مدیریت 
سیاست های ارزی شناخته شده است:» درنهایت، تنظیم 
و مدیریت بازار مستلزم هماهنگي و مدیریت سیاست های 
ارزي، تجاري، اعتباري و صنعتي اســت. به گونه ای که از 
تعادل نســبي در بازار کاالها و خدمات داراي بیشترین 

ارتباطات پسین و پیشین اطمینان حاصل شود.«

مرکز مطالعات و  پژوهش های بازرگانی پیشنهاد داد

6توصیه  به دولت  برای  نظارت  بر بازار  

انتقال وجه بیش از 100 هزار تومان 
تنها از طریق رمز پویا امکان پذیر 

است
از تاریخ ۸ بهمن ســال ۱۳9۸ انجام تراکنش های 
مالی برای مبالغ بیش از ۱۰۰ هزار تومان و همچنین 
مشاهده ی موجودی و صورتحساب کارت، از طریق 
ســامانه های بانکداری الکترونیک و بدون حضور 
کارت، تنها از طریق رمز پویا امکان پذیر اســت.به 
گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، به این ترتیب 
مشــتریان می توانند با هر کارت در شــبانه روز، تا 
سقف ۱۰۰ هزار تومان تراکنش، از رمز ایستای خود 
استفاده کنند و انجام تراکنش با مبالغ بیش از آن 
باید با رمز دوم پویا انجام شود. همچنین مشاهده ی 
موجودی و صورتحساب، بدون حضور کارت، صرفاً 
با رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود.بر اساس این 
خبر، مشتریانی که رمز پویای خود را فعال کرده اند، 
برای انتقال وجه با هر مبلغــی، باید از این نوع رمز 
اســتفاده کنند. وضعیت رمز دوم بــرای کلیه ی 
کارت هایی که به پویا تغییر داده نشده اند، به صورت 
اتوماتیک از رمز ثابت به »رمز ثابت و پویا « تغییر 
یافته و برای تراکنش های کمتر از ۱۰۰ هزار تومان 
امکان اســتفاده از رمز ثابت یا رمز پویا به صورت 

اختیاری برای مشتریان فراهم است.

طریقه دریافت رمز پویا در بانک پاسارگاد
دارندگان کارت های نقدی بانک پاســارگاد، در هنگام 
انجام تراکنش های غیرحضوری، می توانند با فشردن 
دکمه »درخواست رمز پویا« در درگاه های پرداخت، رمز 
دوم پویا را به صــورت پیامک دریافت کنند. همچنین 
دریافت رمز پویا از طریق برنامه همراه بانک  پاسارگاد 
و کد دستوری #۶*۷۲۰* نیز امکان پذیر است.برای 
 کسب اطالعات بیشتر به سایت بانک پاسارگاد به نشانی

 https://www.bpi.ir/otp مراجعــه و یا با مرکز 
مشــاوره و اطالع رســانی به شــماره ۸۲۸9۰ تماس 

حاصل کنید.

بانک توسعه تعاون به سامانه هریم 
بانک مرکزی متصل است

با توجه به فراهم سازی بستر الزم جهت دریافت پیامکی 
رمز دوم پویا )یکبار مصرف( از طریق ســامانه هدایت 
رمز یکبار مصرف "هریم" توســط بانک مرکزی، بانک 
توســعه تعاون نیز از ۱۸ دی ماه ســال جــاری به این 
سیستم متصل می باشد.به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه تعاون باهدف تســهیل استفاده از رمزهای دوم 
پویا، از تاریخ ۱۸ دی ۱۳9۸ این امکان فراهم می شود تا 
مشتریان این بانک درزمان انجام پرداخت ها و خریدهای 
اینترنتی، درخواست خود را برای دریافت پیامکی رمز 
پویا به بانک توســعه تعاون ارسال کنند.در این طرح با 
اضافه شدن دکمه "درخواست رمز پویا" به درگاه های 
پرداخت اینترنتی و برنامه هــای پرداخت، این امکان 
فراهم می شود که مشــتریان، رمز دوم پویای خود را از 
طریق پیامک دریافت کنند.با توجه به اینکه دریافت رمز 
پویا از طریق پیامک منوط به ارائه تائیدیه شماره تلفن 
همراه به بانک می باشــد، الزم است هموطنان گرامی 
با مراجعه به شعب یا وب ســایت بانک توسعه تعاون، 

اطالعات الزم را در این خصوص به دست آورند.

جزئیــات فعال ســازی رمز 
دوم پویــا از طریق »ســامانه 

اینترنت بانک« مسکن
به منظور سهولت در استفاده از راهکارهای مختلف تولید 
رمز یکبار مصرف برای کاربران، سرویس "فعال سازی رمز 
یکبارمصرف" در سامانه اینترنت بانک ارائه گردیده است.

به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، کاربران 
اینترنت بانک می توانند از طریق این ســامانه و از منوی 
»رمز یکبار مصرف«، بخش »مدیریت رمز یکبار مصرف«، 
لیست تمامی کارت های بانک مسکن خود را به همراه 
وضعیت نوع رمز آنها مشاهده نموده و برای هر یک از آن 
ها ، رمز یکبار مصرف تخصیص دهند.در صفحه مدیریت 
رمز یکبار مصرف به ازای هر کارت، آیکون فعال سازی رمز 
یکبار مصرف و انسداد رمز دوم نمایش داده شده است. در 
صورتی که رمز یکبار مصرف برای کاربر فعال شده باشد، 
شماره سریال و نوع رمز یکبار مصرف اختصاص یافته به 
کارت نشان داده می شود. در غیر این صورت، برچسب 
نامشخص برای سریال و نوع رمز مقابل کارت نشان داده 
می شود.به منظور فعال سازی رمز یکبار مصرف، کاربران 
با کلیک روی آیکون فعال ســازی رمز یکبار مصرف در 
اینترنت بانک به صفحه »فعال سازی« هدایت می شوند. 
در ایــن صفحــه دو روش » SMS OTP« و »برنامه 
رمزنما« به منظور روش های تولیــد رمز یکبار مصرف 
به کاربر نمایش داده شده است. کاربر با انتخاب یکی از 
روش ها برای کارت مورد نظر خود، شماره تلفن همراه 
خود را جهت دریافت کد فعال سازی وارد می نماید. سپس 
کد فعال سازی پیامک شــده را به منظور ادامه فرآیند 
فعال سازی در بخش دوم وارد نموده و با تایید متن قوانین 

فعال سازی رمز پویا، فرآیند را به تایید نهایی می رساند.

بانک ها
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وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پرداخت 
یارانه ۷۲ هزار تومانی در برنامه های دولت نبوده، گفت 

که این موضوع را از زبان خبرنگاران می شنود!
به گزارش ایســنا، شــریعتمداری در حاشیه دومین 
جشــنواره حمایت از تولید ملی )حاتــم( در جمع 
خبرنگاران گفت: نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسالمی در قالب بودجه ممکن است تغییراتی اعمال 
کنند، اما هنوز تکلیف اجرایی به دولت نرسیده است.
وی با بیان اینکه پرداخت یارانــه ۷۲ هزارتومانی در 
برنامه های دولت نبوده است، تصریح کرد: به نظر من 
برای ایجاد یک شرایط مطلوب باید از هرگونه تشویش 
در ذهن مردم جلوگیری کنیم و شرایطی فراهم کنیم تا 

کسانی که درآمد ثابت، پایین و متوسط دارند،   مطمئن 
باشــند که پرداخت یارانه و کمک معیشتی، برنامه با 
ثباتی است که می توانند روی آن حساب باز کنند و تا 

حد امکان دستخوش تغییرات نشود.
 به گزارش ایســنا، در جریان بررسی الیحه بودجه در 
کمیسیون تلفیق مجلس، طرحی به تصویب رسیده که 
براساس آن یارانه نقدی از 4۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۲ 
هزار تومان در سال آینده افزایش پیدا می کند. این به 
معنی حذف پرداخت جداگانه یارانه معیشتی است که از 
آبان  امسال به مشموالن پرداخت می شد.شریعتمداری 

در پاسخ به اینکه آیا دولت مخالف پرداخت یارانه ۷۲ 
هزار تومانی است، تصریح کرد: این نظر شخصی من 
بود و دولت نظر خود را از طریق نمایندگانش در مجلس 
شورای اسالمی ارائه خواهد داد.این مقام مسئول با بیان 
اینکه حمایت از تولید ملــی در گرو باال بردن کیفیت 
کاالهای ایرانی و این مســئله نیز وابسته به رضایت 
کارگران است، گفت: بنابراین به نظر می رسد در شرایط 
فعلی که مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد بین 
کارگر و کارفرما و دولت در جریان است مسئله رضایت 
کارگران باید مد نظر قرار بگیرد.وی افزود: بنابراین باید 

به سمتی حرکت کنیم که ترازی مناسب بین کارگر، 
کارفرما و دولت برای ایجاد شرایط مطلوب تری نسبت 
به زندگی کارگران و حداقل دستمزد آن ها مد نظر قرار 
بگیرد و امیدواریم در این اقدام ســه جانبه گرایانه به 
ارقام عادالنه ای دست پیدا کنیم.وزیر کار تعاون و رفاه 
اجتماعی و همچنین از تشکیل کمیسیونی تحت نظر 
وزارت امور اقتصادی و دارایی با عضویت همه نهادهای 
نظارتی کشور خبر داد که کار آن شناسایی مقررات زائد 
در زمینه کسب و کار و اصالح یا حذف آن ها از طریق 
مصوبات هیئت وزیران، قوانین حاکم بر فعالیت های 
تولیدی کشــور که از طریق مجلس شورای اسالمی 

اعمال می شود و مقررات دستگاه های اجرایی است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه 
رویکرد مجلس در وضع مالیات های جدید مناسب 
اســت، گفت: قطعا وضع مالیات های جدید برای 
لوکس نشین ها و لوکس سوارها در سال های آتی 

باید تبدیل به قانون دائمی شود.
به گزارش خانه ملت، سیدحسن حسینی شاهرودی 
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه ســال 99 برای دریافت مالیات از مساکن با 
ارزش باالی ۱۰ میلیارد تومان و خودروها با ارزش 
باالی یک میلیارد تومان، گفت: این مصوبه تصمیم 

خوبی است تا طبقات پردرآمد جامعه رصد شده و 
درآمدهای حاصله از مالیات برای کمک به طبقات 
محروم و کم درآمد هزینه شود، اما این رویکرد اقدام 
اولیه محسوب می شــود و باید در سال های آتی، 
برنامه ریزی دقیقی صــورت گیرد.نماینده مردم 
شاهرود در مجلس شورای اســالمی ادامه داد: در 
تمام کشورها زمانی که درآمد یک فرد و میزان ثروت 
آن باال می رود، میزان اخذ مالیات افزایش می یابد، 
البته به نظر من وضع مالیات های جدید در بودجه 
های سالیانه مانند وضع مالیات برای لوکس نشین 
ها و لوکس سوارها تصمیم آنی است که به واسطه 

 شــرایط فعلی کشــور از جمله کاهش درآمدهای
 دولت اتخاذ شده است.

 وضع مالیات هــای جدید برای لوکس 
نشین ها و لوکس سوارها باید تبدیل به قانون 

دائمی شود
حســینی شــاهرودی با بیان اینکه وضع مالیات 
های جدید برای لوکس نشین ها و لوکس سوارها 
باید تبدیــل به قانون دائمی شــود، افزود: مجلس 
در بررسی الیحه بودجه ســال 99 برای نخستین 
بار اقدام بســیار مثبت و قابل قبولــی صورت داد 

اما می توان برای ســال های دیگر این مسئله را به 
قانون دائمی تبدیل کرد، بهترین زمان افزودن این 
موضوع در الیحه مالیات بر عایدی ســرمایه است.

وی با بیان اینکه قطعا شناســایی اقشار برخوردار 
و ثروتمند بســیار مثبت بوده و رویکرد مجلس در 
وضع مالیات های جدید مناســب است، گفت: به 
نظر من مســائلی مانند وضع مالیــات های جدید 
برای لوکس نشین ها و الکچری سوارها باید برای 
سال های آینده در کمیســیون اقتصادی مجلس 
 با حضور کارشناسان و مســئوالن مربوطه بررسی

 و چکش کاری شود.

بررسی آمارهای اعالم شده از سوی سازمان ملل 
نشــان می دهد اقتصاد ایران در دو ســال آینده 
همچنان نرخ رشد منفی را البته با شدت کمتری 
نسبت به امسال تجربه خواهد کرد. همچنین نرخ 
تورم نیز کاهش خواهد یافت ولی تا سال ۲۰۲۲ به 

کمتر از ۲۷ درصد نخواهد رسید.
به گزارش خبرآنالین، آن طور که ســازمان ملل 
گزارش می دهد رشــد اقتصادی جهان در سال 
۲۰۱9 معادل ۲.۳ درصد برآورد شــده و انتظار 
می رود این نرخ در سال ۲۰۲۰ به ۲.۵ برسد. نرخ 
رشد تجارت جهانی نیز در سال ۲۰۱9 ۰.۳ درصد 
تخمین زده شــده که طبق پیش بینی ها تا سال 
۲۰۲۰ به بیش از پنج درصد خواهد رســید. نرخ 
رشــد اقتصادی و تجارت جهان در ســال جاری 
طی یک دهه اخیر در پایین ترین سطح خود قرار 
داشته اســت.نرخ رشــد اقتصادی ایران در سال 

۲۰۱9 نیز منفی ۷.۱ برآورد شــده که با توجه به 
پیش بینی ها طی سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ضمن 

منفی بودن بهبود جزیی را شاهد خواهد بود.
در میانه این گــزارش که اتــاق بازرگانی تهران 
منتشر کرده وابستگی زیاد به سیاست پولی مورد 
نقد قرار گرفته و این را برای احیای رشــد ناکافی 
دانسته اند. زیرا هزینه های قابل توجهی را به همراه 
دارد که از جمله آن ها می توان به تشدید خطرات 
ثبات مالی اشاره کرد. پایین بودن نرخ های بهره 
جهانی و کفایت نقدینگی، در کاهش ریسک ها، 
افزایش قیمت دارایی ها و تحریک رشــد بدهی 
جهان تاثیرگذار بوده است.همچنین پیش بینی 
می شود اقتصاد ایران در سال آینده میالدی هم 
با توجه به تاثیر کاهش قیمت نفت و تحریم های 
آمریکا منقبض تر شود.تولید ناخالص داخلی ایران 
در ســال جاری میالدی حدود ۷.۱ درصد منفی 

خواهد بود که در ادامه افــت دو درصدی تولید 
ناخالص داخلی آن در ســال ۲۰۱۸ است. جاری 
شدن ســیل های ویرانگر، بازگشتن تحریم های 
آمریــکا، افزایش تنش ها با عربســتان اقتصاد را 
دچار مشکل کرده و موجب تنزل ناگهانی صادرات 
شده است. ســرمایه گذاری و رشد مصرف بخش 
خصوصی در میان ناآرامی های اجتماعی- سیاسی 
کاهش بیشتری را تجربه کرده است. با این که در 
حال حاضر دولت هزینه های خــود را برای رفع 
چالش های ناشی از رکود اقتصادی افزایش داده 
اما بازگشت اقتصادی ایران به قلمرو مثبت چندین 
سال طول می کشد. کمبود شدید تنوع اقتصادی 
ایران، همچنان چشم انداز اقتصادی کشور را مبهم 
می ســازد. با این وجود طبق پیش بینی ها انتظار 
می رود رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۲۰ 
و ۲۰۲۱ کمی بهبود یابد و به ترتیب به رقم های 

منفی ۲.۷ درصد و منفی ۱.۲ درصد برسد.
طبق برآورد سازمان ملل متحد، تورم ساالنه در 
سال ۲۰۱9 در ایران و بسیاری از دیگر کشورها از 
جمله آرژانتین، سودان جنوبی، بولیوی و ونزوئال 
که با محدودیت عرضه و عدم توازن شدید اقتصاد 
کالن مواجه هستند، بیشتر شــده است. به نظر 
می رســد در دو ســال آینده تا حدی نرخ تورم 
اقتصادی در ایران کاهش یابد. به نظر می رسد در 
دو ســال آینده به ترتیب نرخ تورم ۳۲.4 درصد و 

۲۷.۸ درصد پیش بینی می شود.
نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱9 با افزایش قابل 
توجهی مواجه خواهد شد و به ۱۲.۸ درصد خواهد 
رســید. در این میان ۳۵ درصد جوانان ۲۰ تا ۳4 
ســاله نه در حال اشــتغال و نه در حال تحصیل 
هســتند. این نرخ برای مردان ۱۰ درصد و برای 

زنان ۶۰ درصد است.

بالتکلیفی یارانه ۷۲ هزار تومانی

مصوبه  ویژه  مجلس  برای اخذ  مالیات  از خودروها  و  خانه های  لوکس

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت دالر همچنان ۱۳۴۰۰ تومان
قیمت هر اسکناس دالر در صرافی های بانکی، سه شنبه ۸ بهمن ۹۸ به ۱۳۴۰۰ تومان رسید.همچنین قیمت خرید هر اسکناس دالر نیز ۱۳۱۵۰ تومان است.

هر یورو برای خرید ۱۴۶۵۰ تومان و برای فروش ۱۴۹۰۰ تومان قیمت خورده است.

سرمقاله

  کمیل طیبي، اقتصاددان
یکی از فاکتورهاي اصلي که مي تواند به اقتصاد ایران 
کمک کند - با توجه به سایه سنگین تحریم ها که بر 
خیلي از بخش هاي اقتصادي، بخش تجارت و بخش 
مالي ســایه افکنده- نگرش و تقویت راهکارها براي 
پیوستن به اقتصاد منطقه اي و استفاده از فرصت هاي 
اقتصاد منطقه اي است. در اقتصاد منطقه اي چون 
یک اتحاد و همکاري اقتصادي در بخش هاي مختلف 
به وجود مي آید، روابط بین بخش هاي اقتصادي حتي 
روابط بین بانکي مي تواند شکل بگیرد. این راهکار از 
طریق بخش هاي خصوصي کشورهایي که در یک 
منطقه قرار گرفته اند و با توجه به مزیت هاي نسبي 
که براي کاالهــا و خدمات در منطقــه وجود دارد، 
مي تواند مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع براساس 

یک توافق مالي در منطقه می توان رابطه تجاري را 
توسعه بخشید یا براساس توافقات تجاري، راه حل قابل 
اجرایي را براي ارتباط مالي ایجاد کرد. در شرایطي 
که ایران تحریم شده نگرش به بازار منطقه اي و یک 
بازار توسعه یافته از کشورهاي هدف براي صادرات 
اهمیت می یابد. وجود یک تقاضاي بالقوه در منطقه 
مي تواند با توجه به واقعي شدن نرخ ارز به کشور ما 
یا سایر کشــورهای همکار این اجازه را بدهد که در 
بخش هاي خدماتي مثل بخش توریســم یا مبادله 
کاالها - که داراي مزیت نســبي اســت- اقتصادها 
نسبت به هم بتوانند خلق تجارت کنند. وقتي صحبت 
از اقتصاد منطقه اي مي شود، منظور منطقه اي است 
که در چارچوب یک اتحادیــه کار مي کند. به طور 
مثال اتحادیه اوراسیا یا اکو )سازمان همکاري هاي 

اقتصادي اکو( یا کشــورهای D۸. بین کشورهای 
همکار در یک اتحادیه همکاري هاي قانوني، مالیاتي، 
مالي و اجرایي به  وجود مي آید و تسهیالت الزم را براي 
روابط تجاري فراهم مي کنــد. وقتي ما یک اقتصاد 
منطقه اي را در نظر مي گیریم که در چارچوب یک 
اتحادیه همکاري مي کنند، هدف آنها توسعه روابط 
اقتصادي و تجاري در این شرایط است چون کشورها 
تفاهمنامه هایي را با هم امضا مي کنند، قراردادهایي 
را با هم مي بندند، توافقاتي را دارند و اگر کارشناسانه 
باشد حتي مي توانند یک تقسیم کار نیز بین خودشان 
به وجود بیاورند. به طور مثال بین خود توافق کنند که 
این محصول توسط چند بنگاه تولیدي کشورهاي 
همکار ساخته شود. در این چارچوب یک بازار بسیار 
گسترش یافته به وجود مي آید که هم تقاضاي اضافي 

براي هر اقتصاد منطقه ایجاد مي کند. مثال یک کاال 
ممکن است در ایران تقاضا نداشــته باشد؛ ولي در 
کشور دیگر مورد تقاضا باشد. یا یک سري کاالهاي 
سرمایه اي توسط اعضا از خود منطقه وارد شود که این 
به سرمایه گذاري کمک کند. تجربه خیلي از کشورها 
در همکاري هاي منطقه اي مثل آ.سه.آن نیز نشان 
داده که این همکاري هاي اقتصادي منجر به انتقال 
تکنولوژي هم مي شود. وقتي این انتقال تکنولوژي 
اتفاق بیفتد باز ظرفیت هاي اقتصــادي را افزایش 
مي دهد. یک نکته دیگر اینکه خود اقتصاد منطقه اي 
ابزاري است براي هر یک از اعضا که بتوانند از طریق 
آن، بازارهاي هدف صادراتي خودشان را شناسایي 
کنند چون در آن چارچوب، اطالعات اقتصادي رد و 

بدل و اطالعات شفاف تر مي شود. 

فرصت هاي اقتصاد منطقه اي

ارزیابی سازمان ملل از وضعیت اقتصادی ایران و جهان

اقتصاد  ایران  در دوسال آینده همچنان رشد منفی دارد
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از چهارشنبه  هفته  گذشته 
الشه  هزاران پرنده مهاجر 
در تاالب میانکاله توســط 
مــردم محلــی و گارد 
حفاظت منطقه مشاهده 
شده اســت. این روزها در حالی تمام مردم دم از 
حمایت از حیوانات و رسیدگی به آنها می زنند که 
طی روزهای اخیر ده هــزار پرنده مهاجر در تاالب 
میانکاله به دالیل نامعلوم جان خود را از دست داده 
اند. مشاهده تصاویر این تاالب ما را به یاد خودکشی 
دســت جمعی نگهنگ ها می اندازد. این در حالی 
اســت که مرگ این پرنده های زیبا که هنوز علت 
آن مشخص نشده نگرانی مردم بومی و دوستداران 
محیط زیست را موجب شده است. طی هفته های 
گذشته حمایت ها از حیواناتی که در آتش سوزی 
وسیع جنگل های اســترالیا جان خود را از دست 
داده بودند به اوج خود رســید اما با وجود بروز این 
فاجعه در میانکاله کسی به آن صورت به این اتفاق 
نپرداخته و موضوع همچنــان در هاله ای از ابهام 

قرار دارد. 
در این بین، ماموران محیط زیســت و دامپزشکی 
نسبت به جمع آوری پرندگان تلف شده به منظور 

نمونه برداری و دفن بهداشتی آنها اقدام کرده اند 
اما تا به امروز هنــوز نتیجــه ای در رابطه با علت 
مرگ این پرندگان اعالم نشده است. بر اساس آمار 
منتشر شــده هزاران پرنده  مهاجر که برای گذران 
زمستان به تاالب میانکاله، شرق استان مازندران،  
آمده بودنــد، مرده  اند.  هم چنین بــر طبق آمارها 
تاکنون حدود ۶ هزار الشه پرنده جمع آوری شده  
و با نظارت کارشناسان بهداشــتی دفن شده  اند. 

پیش بینی می شــود حدود دو هزار الشــه دیگر 
همچنــان در منطقه پخش باشــد. بنابراین طبق 
گفته مسئوالن حدود ۸ هزار پرنده تا کنون مرده اند 
و این تعداد در حال افزایش اســت. این الشه ها در 
محدوده  ای به طول ۱۰ کیلومتر و عرض ۱۰۰ یعنی 
از منطقه قلعه بان تا اسکله گلوگاه در شرق تاالب 

پیدا شده اند. 
از طرفی دیگر برخی معتقدند که علت مرگ هزاران 

قطعه پرنده مهاجر در تــاالب بین المللی میانکاله 
معلوم نیست. مســئوالن از بررسی همه گزینه ها 
می گویند. از دســت داشــتن صیادان غیرمجاز تا 
سم بوتولیسم. میانکاله در گذشــته بارها زخمی 
دست درازی تاالب خواران بوده است. در سال های 
گذشته دســت درازی های غیرقانونی به تاالب و 
اراضی میانکاله شدت گرفته است. تابستان گذشته 
تشکل های زیست محیطی در استان مازندران  از 
تصرف بیــش از دو هزار هکتــار از اراضی پناهگاه 
حیات وحش و تــاالب بین المللــی میانکاله خبر 
دادند.این تصرف بنا بر گزارش های منتشرشــده 
از ســوی برخی زمین خواران و کشاورزان حاشیه 
این ذخیره گاه زیســت کره و به صورت غیرقانونی 
صورت گرفته است. دایره حقوقی اداره کل محیط 
زیســت مازنداران در آن زمان تصــرف اراضی را 
تأیید و از ارسال نخســتین شکایت به دادگستری 
شهرستان بهشهر خبر داد. حر منصور عبدالملکی، 
دیده بان میانکاله نیز  ضمن اشاره به بحران مشابه 
مرگ پرنــدگان در دهــه ۱۳۸۰، احتمال عمدی 
بودن این حادثه را منتفی ندانســت. او اشاره کرد 
که در آن زمــان نیز شــکارچیان منطقه به دلیل 
ممانعت های محیط زیســت با شــکار غیرمجاز 
،مقدار زیادی ســم  آفت کش مرکبات را به داخل 
 تاالب ها ریختند و موجــب مرگ »چندصدهزار«

 پرنده شدند.

صیادان غیرمجاز تا سم بوتولیسم؛ مرگ مشکوک هزاران پرنده مهاجر نگران كننده است

فاجعه در میانکاله
شایلی قرائی
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معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور 
خارجه با اشــاره به اینکه امــروز برای کاالهایی 
که زمینــه صــادرات آنهــا مهیا اســت، باید 
بازارهای جدید پیــدا کنیم، گفت: بــا این کار، 
 تولیدات داخلی محــدود به مرزهــای داخلی 

نمی شود.
»غالمرضــا انصــاری« افــزود: امروز ســخت 
تریــن تحریم هــای طــول تاریــخ علیه یک 
کشــور را شــاهدیم، اما ملت مقاومت جانانه ای 
داشــتند و با وجــود تحریم ها در حــوزه های 
 مختلــف از جملــه مــس، آلومینیــوم، فوالد، 
محصــوالت دانــش بنیــان و محصــوالت 
کشاورزی رشــد داشــته ایم.انصاری، موقعیت 
ســوق الجیشــی جغرافیایی ایران را یادآور شد 
و گفت: با توجه به بحران های شــدید سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی در کشــورهای همسایه، 
 زیاد نمی تــوان روی صادرات به این کشــورها 

حساب باز کرد.
وی افزود: هــر چند محور اصلی صــادرات باید 
در حوزه همســایگان باشــد، اما در عین حال 
باید به ســمت موافقتنامه های تجاری که بتواند 
تضمین کننده صــادرات محصوالت ما باشــد، 
حرکت کنیم که ضعیف ترین این موافقتنامه ها 

مربوط به تجارت ترجیحی است.
این مقام مسوول، موافقتنامه تجارت ترجیحی 
بــا اتحادیه اوراســیا را یادآور شــد و گفت: این 
موافقتنامه محدود به ســه ســال است و بعدها 
می تواند بــه موافقتنامــه تجــارت آزاد تبدیل 
 شــود.وی بیــان داشــت: بررســی ها نشــان 
مــی دهــد در مــدت  ۷۵ روز نخســت پس از 
انعقاد این موافقتنامه نزدیــک به ۸۰۰ میلیون 
دالر تبادل کاالیــی و مالی با کشــورهای عضو 

این اتحادیه محقق شــد که موفقیــت بزرگی 
 بــود و باید نظیر چنیــن موفقیت هایــی تکرار 

شود.
 انصاری اضافه کرد: موافقتنامه تجارت ترجیحی 
با اکــو، موافقتنامه با کشــورهای دی هشــت، 
موافقتنامه تجــارت ترجیحی بــا مالزی و هند 
فرصت های خوبی بــرای صادرات کشــورمان 
فراهم می کنــد. معاون دیپلماســی اقتصادی 
وزارت امــور خارجه تاکید کرد: ضروری اســت 
که تولید را به ســمت بازارهــای جدید هدایت 
 کنیم و الزمه آن واگذاری بخشی از بازار داخلی 

کشور است.
انصاری یادآور شــد: خودکفایی در همه کاالها 
امکان پذیر نیست و هیچ کشوری به این سمت 
و سو حرکت نکرده،تنها راه آن تبادل نیاز با سایر 

کشورهاست.
وی گفت: موقعیت بی نظیر کشور، محوری ترین 
موضوع اقتصادی ایران می تواند تجارت باشــد؛ 
موضوعی که پیش از انقالب با مشکالت فراوانی 
 روبــرو بــوده و امروز بایــد فکری بــه حال آن 

کرد.
این مقــام مســوول تاکید کرد: ضــرورت دارد 
تفکرها در داخل عوض شــود و با طرح های نو با 
 توجه به توانمندی های انسانی کشور وارد عمل 

شد.
وی ســایت اقتصــادی وزارت امــور خارجه به 
آدرس www.economic.mfa.gov.ir  را 
معرفی کرد و گفت: در خارج از کشــور خدمات 
و ماموریت هــای کارکنــان وزارت امور خارجه 
۲۴ ساعته است و کنســولگری های ایرانموظف 
 به حــل و فصل مشــکالت بــرای اتبــاع ایرانی 

هستند.

عضو هیئت علمی گروه فیزیک و مهندســی پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به نتایج 
تحقیقات جهانی در زمینه اثــرات مخرب میدان های 
مغناطیســی تلفن های همراه گفت: بررسی ها نشان 
می دهد پرتوگیری ناشی از تلفن های همراه در نوجوانان 
و کودکان به دلیل نازک تر بودن پوست سر و جمجمه 
بیشتر اســت، ضمن آنکه بزرگترین مقدار پرتوگیری 
در آن سمتی از سر صورت می گیرد که تلفن همراه در 
آن سمت نگه داشته می شود. دکتر هاشم رفیعی تبار 
در همایش "بیو الکترومغناطیس" که در دانشــگاه 
علم و صنعنت برگزار شــد با اشــاره به مضرات امواج 
الکترومغناطیس ناشی از تلفن های همراه، اظهار کرد: اگر 
نمی توانیم این دستگاه ها را کنار بگذاریم، باید به سمت 
ایمنی کردن آنها حرکت کنیم و این موضوع به اندازه ای 
مهم است که امروزه کانون توجه پژوهشگران و محافل 
 BTS علمی قرار گرفته است. وی ادامه داد: آنتن های
هر چند مصارف زیادی دارند؛ ولی در جامعه، فرهنگ 
بازگو کردن معایب این فناوری وجود ندارد و از وظایف 
ما است که همانند علومی چون نانو تکنولوژی که دارای 
معایبی است، معایب آنتن های BTS را نیز بازگو کنیم.

عضو هیئت علمی گروه فیزیک و مهندســی پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه برخی 
از کشورها مانند هند اجازه نمی دهند که میزان فرکانس 
از ۹۰۰ مگاهرتز باالتر برود، یادآور شــد: هر چه میزان 
فرکانس باالتر برود، دریافت و ارسال پیام بهتر خواهد 
شــد. وی به بیان عملکرد آنتن های BTS ها اشــاره 
کرد و توضیح داد: در یک چیدمان معمولی هر برج از 
۳ رپ آنتن تشکیل می شود که هر کدام تابش خود را 
در یک زاویه ۱۲۰ درجه در داخل سلول ساطع می کند. 
رفیعی تبار ادامه داد: بخش مهمی از توان ساطع شده 
بر روی یک باریکه )beam( تقریبا افقی قرار دارد که 
عرض آن یک زاویه ۶ درجه با عمود می سازد و مابقی 
توان ساطع شــده تبدیل به یکسری پرتوهای ضعیف 
می شود که در حول و حوش باریکه اصلی قرار دارد. آنچه 
که در این بین مهم است، این است که باریکه اصلی که 
زاویه ۶ درجه با عمود می ســازد تا ۲۰۰ متر برد دارد و 
در برخی از کشورها اعالم شده که افراد تا فاصله ۵۰۰ 
متری این آنتن ها قرار نگیرند؛ چرا که در اطراف "بیم" 
اصلی که زاویه ۶ درجه می سازد، باریکه های کوچکتری 

ایجاد می شــود که آنها نیز برای بدن مضر هستند. به 
گفته پایه گذار علم نانو فناوری ایران، کوچکترین موج 
غیر متعارفی که وارد مغز می شود، بدون شک اثر خود 
را خواهد داشت و این اثر بالشک مثبت نخواهد بود. وی 
نمونه این پرتوگیری را پرتوگیری ایکس ری دانست و 
یادآور شد: اگر رادیولوژی در باالی بدن مثال در سر باشد، 
یکسری پرتو در بدن ذخیره می شود که خطرناک است؛ 
ولی اگر از کف پا صــورت گیرد، خطر آنچنانی متوجه 
بیمار نخواهد بود. میزان اثرات این پرتوگیری بستگی 
به منطقه ای دارد که رادیولوژی در آن صورت می گیرد. 
عالوه بر آن امواج ماکروویو برای مغز انسان اثرات جانبی 

و نسبتاً مخربی دارد.
این اســتاد فیزیک نظری ذرات بنیادی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: مضرات تلفن 
همراه در استفاده مســتمر از آن است؛ چون پرتوهای 
آن در مغز جمع می شود و ممکن است در حال حاضر 
عوارض آن در بدن ما نمایان نشود، ولی در نسل بعد خود 
را نشان خواهد داد.رفیعی تبار با بیان اینکه تصور عموم 
بر این است که با خاموش شدن موبایل خطرات آن از بین 
می رود، گفت: ولی حتی با خاموش بودن آن میدان های 
الکترومغناطیسی وجود دارد، مگر آنکه باتری از دستگاه 

خارج شود.
وی تصریح کرد: هندســه جمجمه همه افراد یکسان 
نیســت؛ از این رو بــرای یافتن هندســه آن اقدام به 
مدل سازی می شــود. عضو هیئت علمی گروه فیزیک 
و مهندسی پزشــکی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی به بیان برخی از یافته های محققان جهانی در 
باره اثرات پرتوهای موبایل پرداخت و گفت: در ســال 
۲۰۰۷ میالدی در یک آزمایــش دقیق بر روی مگس 
سرکه )حشره ای که به طور وســیع در آزمایش های 
ژنتیکی مورد اســتفاده قرار می گیرد( نشان داده شد 
که پرتوگیری از یک تلفن موبایل برای فقط ۶ دقیقه در 
 DNA روز و برای ۶ روز باعث تکه تکه شدن مولکول
در داخل سلول این حشره شد و این باعث از بین رفتن 
نیمی از تخمک های این حشــره شده است.وی اضافه 
کرد: عالوه بر آن مطالعات مستقل در کشورهای استرالیا، 
مجارستان و ایاالت متحده نشــان داده اند که استفاده 
 سنگین از تلفن موبایل می تواند مقدار اثرگذاری اسپرم 

در مردان را کاهش دهد.

یک مقــام مســئول از تعلل بانــک مرکزی در 
تخصیص ارز به واردکنندگان کاالهای اساسی 
خبر داد و گفت: این اقــدام بانک مرکزی منجر 
به افزایــش قیمت کاالهــا خواهد شــد و باید 
برای آن فکــری کرد. محمدمهــدی نهاوندی 
گفت: در حال حاضر بخشــی از کاالهای دارای 
ثبت ســفارش و تائید وزارت صمت، به بنادر و 
انبارهای گمرکی کشور رسیده ولی طی یک ماه 
گذشــته، به دلیل کندی یا توقف تخصیص ارز، 
 مشمول دموراژ یا رســوب در انبارهای گمرک 

شده اند.
عضو هیأت مدیــره فدراســیون واردات افزود: 
قطعاً تداوم وضعیت موجود، عــالوه بر افزایش 
قیمت تمام شــده این اقــالم، می تواند زمینه 
کمبود نســبی آن در بــازار را در پی داشــته 

باشــد. وی تصریح کرد: در این میــان هر گونه 
تصمیم گیری در خصــوص تأمیــن ارز باید با 
 اولویت تأمین ارز کاالهای رســیده و رســوبی، 

صورت پذیرد.
عضو هیأت مدیــره فدراســیون واردات ایران 
اظهــار داشــت: رئیــس کل بانــک مرکزی 
در مقاطــع مختلف تاکیــد کرده که کشــور، 
هیــچ کمبــودی بــرای تأمیــن ارز کاالهای 
ضروری و مورد نیاز کشــور نــدارد؛ در حالیکه 
واردکنندگان نیز پس از ثبت ســفارش و تائید 
و معرفــی به بانک مرکــزی، اقدام بــه واردات 
نموده انــد؛ در حالیکه با توجه بــه اینکه حتی 
بعد از تخصیــص ارز هم، انتقــال آن تا یک ماه 
 زمان می برد تســریع در اقدام بانــک مرکزی 

ضروری است.

در حال حاضر ۲۶۰ هزار نفر در 
کشور از مقرری بیمه بیکاری 
استفاده می کنند که مشکالت 
زیادی بــرای دریافــت این 
مقرری، پیش روی آنها و مابقی 
مشموالن این طرح قرار دارد. بیمه بیکاری یا همان آب 
باریکه ای که به عنوان یکی از حقوق کارگران و کارمندان 
است چند سالی است آنطور که باید مورد توجه سازمان ها 
و متولیان مرتبط نیست. پرداخت بیمه بیکاری در زمانی 
که کارگر یا کارمند مربوطه به هر دلیلی دیگر قادر به ادامه 
همکاری با اداره شغلی خود را ندارد و یا به علت اخراج از 
محل کار به این مقرری نیاز دارد یکی از وظایف سازمان 
تامین اجتماعی به عنوان متولی اصلی این کار است. اما در 
سالهای اخیر شاهد هستیم روند اختصاص بیمه بیکاری 
به افرد مشمول بسیار طوالنی شده و در اختصاص این حق 

به مشموالن کوتاهی های بسیاری شده است. 
در مجموع کارگران سال ها برای کارفرمایان مختلفی و 
بعضی برای یک کارفرما، کار می کنند که در ایام بیکاری 
سقفی قابل اتکا باالی سر خود داشته باشند. به صورت 
کلی مدت زمان پرداخت مقرری حداقل ۶ ماه و حداکثر 
۵۰ ماه )بسته به ســابقه بیمه پردازی و وضعیت تاهل( 
اســت و میزان آن نباید از ۸۰ درصد متوسط دستمزد 
زمان اشتغال بیشتر باشد. اما مشکالت بسیاری موجب 
شده تا این افراد به حق خود یعنی دریافت بیمه بیکاری 
نرسند.این در حالی اســت که بنابر گزارش های منتشر 
شده صندوق بیمه بیکاری کسری بســیار زیادی دارد و 
این کسری در سال جاری به  ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده 
است. به هر ترتیب در حال حاضر فرار از پرداخت آب باریکه 
بیمه بیکاری وجود دارد و مسئوالن باید در روزهایی که 
توان اقتصادی مردم به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده 

مسئولیت پذیرتر رفتار کنند. 
مشاور معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی در این 
رابطه می گوید:  در سال ۹۷ صندوق بیمه بیکاری ۱۹۰ 
میلیارد تومان کسری داشته است که پیش بینی می کنیم 
برای سال جاری این کســری به ۱۰۰۰ میلیارد تومان 

برسد. محمد محمدی مشــاور معاونت بیمه ای سازمان 
تأمین اجتماعی در مورد بازنگری و اصالح قانون پرداخت 
مقرری بیمه بیکاری، اظهار داشت: در سال ۱۳۶۶ قانون 
بیمه بیکاری به تصویب رســید و سه ســال به صورت 
آزمایشی اجرایی شد و نهایتاً در سال ۶۹ این قانون دائمی 
شد. محمدی گفت: براســاس قانون، ۲۳ درصد از حق 
بیمه توسط کارفرما، ۷ درصد توسط بیمه  شده پرداخت 
می شــود که ۳ درصد از حق بیمه پرداختی بیمه شــده 
مربوط به بیمه بیکاری است. وی بیان داشت:  اگر رابطه 
بیمه ای کارگر و کارفرما به صورت غیرارادی قطع شود، 
کارگر مشمول بیمه بیکاری خواهد شد و برای پرداخت 
بیمه بیکاری باید کارگر حداقل شش ماه سابقه پرداخت 
بیمه داشته باشد و از شش تا ۵۰ ماه نیز می تواند مقرری 
بیمه بیکاری دریافت کند.  مشاور معاونت بیمه ای سازمان 
تأمین اجتماعی گفت: طبق قانون نحوه پرداخت مقرری 
بیمه بیکاری ۵۵ درصد از مزد روزانه صرف ۹۰ روز قبلی 
است و اگر تا چهار نفر عائله داشته باشند، تا ۱۰ درصد به 
میزان مقرری بیمه بیکاری اضافه می شود. محمدی ادامه 

داد: قطعا مبلغ بیمه بیکاری از حداقل دســتمزد کمتر 
نیست. مشاور معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی 
بیان داشت: از ســال ۶۹ پرداخت مقرری بیمه بیکاری 
مشکالتی را ایجاد کرد و تا ســال ۸۱ مشکلی نداشتیم، 
ولی سال های بعد مشکل منابع و مصارف صندوق بیمه 

بیکاری را داشتیم. 
وی اضافه کرد: براســاس آخرین آمار سال ۱۳۹۷، ۲۳۹ 
هزار و ۱۷۵ نفر مشمول بیمه بیکاری هستند که ۴ هزار و 
۹۰۰ میلیارد تومان درآمد ما از بیمه بیکاری است ولی در 
مقابل، هزینه بیمه بیکاری ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
است؛ یعنی ۱۹۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ کسری بودجه 
صندوق بیمه بیکاری را داشته ایم.  محمدی یادآور شد: 
امسال با توجه به افزایش دستمزد،  پیش بینی می کنیم 
که صندوق بیمه بیکاری یک هزار میلیارد تومان کسری 
داشته باشد و مقرر شده که  حساب جداگانه ای در تأمین 
اجتماعی برای ۳ درصد حق بیمه بیکاری درنظر گرفته 
شــود و منابع و مصارف مربوط به بیمه بیــکاری از این 
حساب کسر شود. مشاور معاونت بیمه ای سازمان تأمین 

اجتماعی گفت: بنابراین در سال ۹۸، ۸۰۰ میلیارد تومان 
به کسری بودجه صندوق بیمه بیکاری اضافه می شود. وی 
بیان داشــت: اصالح قانون بیمه بیکاری توسط سازمان 
تأمین اجتماعی پیشنهاد شده است و پیشنهاد داده بودند 
که ۳ درصد حق بیمه به ۴ درصد افزایش پیدا کند، ولی 
این اقدام مشکلی را حل نخواهد کرد و در مجلس اصالح 
این قانون همچنان در دست بررسی است. مشاور معاونت 
بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: پرداخت ۵۰ ماه 
بیمه بیکاری زیاد است و امیدواریم در قانون جدید این 
زمان را کوتاه تر کند و افرادی که مشغول به کار هستند 
و از این مقرری نیز اســتفاده می کنند، هر چه سریع تر 
شناسایی و از لیست پرداخت مقرری بیمه بیکاری حذف 
شوند.  محمدی گفت:  راهکار دیگر هم این است که جلوی 
تعطیلی کارخانه های بزرگ گرفته شود تا صندوق بیمه 
بیکاری پایدارتر نگه داشته شود.  وی گفت:  برای اصالح 
قانون بیمه بیکاری باید تشکل های کارگری و کارفرمایی 
هم نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند و این اقدام بدون 

کارشناسی از سوی طرفین نباید انجام شود.

كسری صندوق بیمه بیکاری به 1000 میلیارد رسید

افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری

مقاومت در پرداخت بیمه بیکاری کارگران
حمید نجف، کارشناس اقتصادی

پرداخت بیمه بیکاری به عنوان یکی از وظایف اصلی سازمان تامین اجتماعی قلمداد می شود. همانطور که در مدت زمان اشتغال به کار کارگران این حق بیمه به سازمان مذکور پرداخت می شود در زمان نیاز به بیمه بیکاری هم باید تعللی وجود نداشته 
باشد. میزان معطلی افراد مشمول در بوروکراسی اداری بسیار زیاد است و تا زمان پرداخت اولین قسط این مقرری نیز زمان زیادی باید در انتظار قرار داشت. متاسفانه به دلیل محدودیت منابع پرداخت مقرری بیمه بیکاری کارگران با دردسرهای بسیاری رو 
به رو می شوند. اگر در سال جاری رقم کسری صندوق بیمه بیکاری به هزار میلیارد تومان هم برسد که دیگر برای دریافت بیمه بیکاری باید زمان بیشتری اختصاص دهند. سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پرداخت حق بیمه 
بیکاری برای کارگران با مقاومت برخورد می کند و به آسانی اقدام به پرداخت بیمه نمی کند. البته علت آن را محدودیت منابع عنوان می کنند و تنها به تعداد کمتری از افراد پرداخت می شود که باید در اصالح این روند بازنگری شود.  پیشنهاد می شود دولت 

به شکل جداگانه اعتبار ویژه ای را برای این منظور اختصاص بدهد یا در بودجه های سنواتی ردیف خاصی را پیش بینی کند تا در مواقعی که کارگران ناخواسته از کار بیکار شدند و در شرایط سخت زندگی قرار گرفتند، بتوانند از این کمک بهره مند شوند.

آلودگی آب با فاضالبی که به تاالب میانکاله ریخته شده است
ابراهیم گودرزی، فعال محیط زیست

فاجعه ای که در میانکاله اتفاق افتاده به دلیل خطاهای انسانی بوده است. آلودگی آب با فاضالبی که به تاالب میانکاله ریخته می شود موجب مرگ دسته جمعی این پرندگان شده است. خطاهای انسانی نتایج جبران ناپذیری رقم 
می زند که جبران آن گاهی مواقع امکان ندارد. آلودگی فاضالبی که به تاالب ریخته شده موجب آلودگی جلبک ها و پالنکتون ها با یک نوع باکتری بی هوازی که باعث تولید سم در روده می شود، شده است. پرندگان مهاجر با تغذیه 
از این گیاهان به آلودگی مبتال شده اند و جان خود را از دست داده اند. البته احتمال فرضیه هایی از جمله آلودگی پسماند  کارخانجات و صنایع،  آلودگی نفتی پاالیشگاه ها، بیماری بوتولیسم، فاضالب شهری ریخته شده به آب خزر،  

پس آب  استخرهای پرورش ماهی و میگوی اطراف تاالب،  کودهای کشاورزی و... در این زمینه مطرح است که آلودگی با فاضالب بیشترین احتمال را دارد. 
صیادی غیرمجاز را هم یکی از دالیل این فاجعه عنوان می کنند که تا حد زیادی این فرضیه رد می شود. درست است که تعداد بسیار زیادی از ایم پرندگان به وسیله صید غیرمجاز و شکارچیان غیرقانونی شکار شده اند اما این حجم 
از تلفات نمی تواند کار صیادان باشد. در استان مازندران نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از راه شکار پرندگان کسب درآمد می کنند که چه قانونی و غیرقانونی باید با این حرکت مقابله شود. صیادی غیرمجاز در استانهای شمالی کشور بیداد 
می کند واصوال ارتزاق از این راه غیرقانونی اســت. ضمن اینکه باید هر چه زودتر به این فاجعه پایان داده شــود همچنین باید تا اتمام کامل این موضوع فعالیت کلیه بازارهای خرید و فروش پرندگان ممنوع و به مردم درباره خرید 

گوشت پرندگان هشدار داده شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تعلل در تخصیص ارز به واردکنندگان کاالهای اساسی

كودكان و نوجوانان قربانیان رده اول هستند

خطرات ناشی از پرتوهای موبایل در نسل بدی خود را نشان می دهد

ضرورت تعریف بازارهای جدید صادراتی برای تولیدات داخلی
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معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري گفت: بيش 
از ٢٣ داروي بيوتكنولوژي در كشور توليد مي شود 
در حالي كه كشورهاي همسايه مانند تركيه حتي 
يك نمونه از اين داروها را توليد نمي كنند. ســورنا 
ستاري روز سه شــنبه در آيين رونمايي از پايلوت 
فرآوري و اســتحصال عناصر نادرخاكي و ســاير 
عناصر اســتراتژيك در مركز تحقيقــات فرآوري 
مواد معدني ايران در اســتان البرز افزود: ايران در 

بسياري از شاخص هاي نيروي انســاني در جهان 
رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده است. 
وي با اشــاره به اهميت راه اندازي شهرك صنعتي 
تحقيقاتي»كاوش« در اســتان البــرز با همكاري 
استانداري تصريح كرد: اين شهرك قابليت تبديل 
شدن به قطب فناوري استان و حتي كشور را دارد. 
ســتاري گفت: اميدواريم تا هفته آينــده با انعقاد 
تفاهمنامه بتوانيم شــاهد حضور استارت آپ ها و 

شــركت هاي دانش بنيان در اين شــهرك باشيم، 
انتظارمان از اســتاندار البــرز نيز اين اســت كه 
زيرساخت هاي شهرك را فراهم كند. وي به ساخت 
كارخانه نوآور در البرز و اينكه قطب بيوتكنولوژي 
كشور در اين استان است، اشــاره كرد و گفت: در 
آســيا در اين بخش جزو قدرت هاي بزرگ هستيم 
و در خاورميانه نيز، هيچ كشوري مانند ايران قطب 
بيوتك را ندارد. ستاري در بخش ديگري از سخنان 

خود اهميت عناصر نادر خاكي را خاطرنشان كرد و 
افزود: هم اكنون واردات عناصر خاكي و ديگر عناصر 
١٨٠ تا ٢٠٠ تن است كه در حال افزايش بوده و در 
حوزه هايي از جمله باطري سازي براي توليد خودرو 
و موتور برقي در آينده به مقدار قابل توجهي از اين 
عناصر نياز داريم، اين در حالي است كه در آن زمان 
ارزش افزوده هزار تا پنج هزار برابري از نظر قيمتي 

نيز براي كشور ايجاد مي كند. 

سامانهنوآفرينآمادهبرايثبتناماستارتآپها
رئيسسازمانفناورياطالعاتگفت:كسبوكارهاينوپاميتوانندباثبتنامدرسامانهنوآفرينازدرگاهپرداختالكترونيكيسدادبرايكسبوكارخوداستفادهكنند.اميرناظميدرمراسمانعقاد
تفاهمنامههمكاريسازمانفناورياطالعاتوشركتپرداختالكترونيكسداداظهارداشت:زمانيكهبهسمتاقتصادپلتفرميحركتميكنيممفاهيمتغييرميكندوبازيگرانجديديواردميشوند

كهدرايننوعاقتصادديگرنگاهعرضهوتقاضاييوجودنداردونگاهمبتنيبرجورسازيومجموعهامتيازاتياستكهدوطرفبههمميدهند.
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كنســانتره تولیدی باید در فــوالد مباركه و فوالد 
خوزستان به محصول تبدیل شود

خــداداد غريب پــور، رئيس 
هيات عامل ايميدرو در ميزگرد 
تخصـــــصی بررســـــی 
مهم تـــــــرين مسائل روز 
صنعت فوالد و صنايع وابسته 
تصريح كرد: انتقــاد وارده به 
طرح جامع فوالد اين اســت 
كه بايد زنجيرۀ صنعت به طور 
كامل مصوب می شـــــد و فراتـــر از آن اقدامی انجام نمی گرفت. وی ادامه داد: كار اشتباه 
اين است كه معدنی ها فوالدساز شده اند و فوالدسازها معدن دار. اكنون 5٠ درصد ظرفيت 
فوالد كشور بدون معدن است؛ به طوری كه ذوب آهن ١٠٠ درصد، فوالد مباركه 5٠ درصد 
و فوالد تربت و آهن پاسارگاد شيراز نيز بدون معدن هستند.رئيس هيئت عامل ايميدرو 
خاطرنشان كرد: احداث فوالدسازی در سنگان غيركارشناسی است و بايد كنسانترۀ توليدی 
به فوالد خوزســتان و فوالد مباركه حمل گردد تا به محصول تبديل شود.وی ادامه داد: 
اكنون نيز بايد پيگير افزايش ظرفيت كارخانۀ اپال پارسيان به 5 ميليون تن باشيم.غريب پور 
دربارۀ برنامۀ افزايش سرمايۀ چادرملو گفت: معتقدم افزايش سرمايۀ چادرملو نيز بايد صرف 
اكتشافات منطقۀ مركزی ايـران شود. ذخاير زيرزمينی سنگ آهن در منطقۀ مركزی ايران 
به اندازه ای است كه سال ها مادۀ معدنی خواهيم داشت.وی  با اشاره به انتقاد موجود مبنی 
بر مداخلۀ دولت در قيمت معدن و فوالد، تصريح كرد: اگر قيمت سنگ آهن آزاد شود، بايد 
با نرخ 6٠٠ تومان به فروش برسد، همچون نفت كه با قيمت 95 درصد فوب خليج فارس 
فروخته می شود و محصوالت آن در بورس به فروش می رسد.وی ادامه داد: اكنون قيمت 
كنسانترۀ داخلی 7٠٠ تومان و قيمت صادراتی 94٠ تومان است. همچنين، قيمت آهن 
اسفنجی ٢ ميليون و ١٠٠ هزار تومان، و قيمت صادراتی آن ٣ ميليون و ٣٠٠ هزار تومان 
است. علت اين كه مصرف آهن اسفنجی در داخل كشور افزايش يافته جذاب شدن قيمت 
آن است.رئيس هيئت عامل ايميدرو با بيان اين كه ساالنه ١٠ ميليون تن فوالد در كشور 
مصرف می شود، گفت: اين ميزان مصرف، معادل ارز نيمايی، ١٠٠ هزار ميليارد تومان است، 
يعنی١٢٠ ميليون تومان برای هر نفر، بدين ترتيب گويا برای كشور درآمد ايجاد می كنيم.
وی افزود: بايد اصالحاتی در قانون رفع موانع توليد صورت بگيرد و اجازه داشــته باشيم 6 
ميليون سنگ آهن مازاد را به ذوب آهن تحويل دهيم؛ چراكه معتقديم فوالد مباركه نبايد ١٠ 

درصــــد زير رانـــــدمان خـــــود توليد كند.

توســعۀ ســودآوری در تنگنای اقتصادی یکی از 
بزرگ ترین دستاوردهای فوالد مباركه است

جوانبخــت  طهمــورث 
معــاون اقتصــادی و مالی 
فوالد مباركــه در مصاحبه 
با خبرنــگار اخبــار فلزات، 
عملكــرد شــركت فوالد 
مباركه در 9 ماه ابتدايی سال 
١٣9٨ را تشريح كرده است. 

در مطلب ذيل بخش هايی از اين گفت وگو را  می خوانيم.
 

  رویکرد فوالد مبارکه در تأمین محصول موردنیاز بازار چگونه است؟
اين شركت همواره بخش بزرگی از توليد فوالد كشور را بر عهده داشته و در تالش است 
با توليد محصوالت متنوع در گريدهای گوناگون تقاضای بسياری از مصرف كنندگان 
داخلی و خارجی را تأمين كند. اين شركت توانسته باوجود تحريم ها و مشكالت اقتصادی 
كه بسياری از صنايع را با مشكل مواجه كرده، فروش داخلی و صادرات خود را تا حد 

قابل توجهی افزايش دهد.

  در حال حاضر وضعیت تولید فوالد در ایران و به طورکلی در جهان در 
چه شرایطی است؟

اهميت زياد توليد و مصرف فوالد در رشد اقتصادی و صنعتی كشورها سبب شده 
اين فلز از جايگاهی ويژه در تجارت جهانی برخوردار باشد. در چند سال گذشته، 
توليد فوالد جهان رشد چشمگيری داشته و حجم توليد در سال ٢٠١٨ به بيش از 
يك ميليارد و ٨٠٠ ميليون تن رسيده است. كشور چين بزرگ ترين توليدكنندۀ 
فوالد جهان به شمار می رود و به تنهايی بيش از 5١ درصد توليد فوالد دنيا را به 
خود اختصاص داده است. كشــورهای هند و ژاپن نيز به ترتيب با توليد ١٠6 و 
١٠4 ميليون تن فوالد از ديگر كشورهای بزرگ توليدكنندۀ فوالد هستند. در اين 
ميان، ايران با توليد ٢5 ميليون تن فوالد در سال ٢٠١٨، در زمرۀ ١٠ توليدكنندۀ 
بزرگ فوالد جهان قرار گرفت. برنامه ريزی ها و هدف گذاری های گسترده ای برای 
افزايش توليد فوالد و ارتقای جايگاه كشور در ميان بزرگ ترين توليدكنندگان 
فوالد جهان انجام  شده و بر اساس افق ١4٠4 توسعه، توليد فوالد كشور بايد به 55 
ميليون تن در سال برسد. به همين دليل بسياری از شركت های بزرگ فوالدی 
تالش می كنند تا با برنامه ريزی و اجرای طرح های توسعه ای خود، هماهنگ با اين 
برنامه، ظرفيت و توليد فوالد خود را افزايش دهند. شركت فوالد مباركه يكی از 
بزرگ ترين واحدهای توليد فوالد كشور به شمار می رود. اين شركت تالش دارد 
با ايفای نقش محوری در توسعۀ صنعتی، اقتصادی و اجتماعی كشور و ارتقای 
سطح فناوری صنعت فوالد، بيش از 5٠ درصد از فوالد موردنياز كشور را به منظور 
استفاده در صنايع مختلف كشور از قبيل خودروسازی و قطعه سازی، صنايع فلزی 
سبك و سنگين، لوله های انتقال سياالت، صنايع بسته بندی، صنايع لوازم خانگی و 
الكتريكی و صنايع لوله و پروفايل تأمين كند. شركت فوالد مباركه دارای 7 مجتمع 
صنعتی در نقاط مختلف كشور است و بيش از ٢٠ هزار نفر در بخش های گوناگون 

اين شركت مشغول كارند.

 مســیر افزایش تولید در ســایۀ برنامه ریزی در فوالد مبارکه از چه 
جایگاهی برخوردار است؟

شركت فوالد مباركه با استفاده از رويكرد تحقيقات بازاريابی، نيازها و انتظارات 
فعلی و آتی مشتريان خود را شناسايی و با تحليل ميزان مصرف و واردات، بررسی 
تغييرات فناورانۀ مصرف كنندگان، بررسی محصوالت جايگزين و ساير شاخص های 
تقاضا، اقدام به انتشار گزارش تقاضای بازار كرده است و از خروجی اين گزارش، برای 
تدوين نقشۀ راه فناوری سازمان استفاده می كند.اين شركت با بهره گيری از دانش 
فنی مطلوب، نيروی انسانی كارآمد و فناوری به روز، همواره سهم زيادی از فوالد 
توليدشده در كشور را به خود اختصاص داده و می كوشد با تكميل محصوالت خود، 
سهم قابل توجهی از توليد فوالد خود را به فروش گريدهای ويژه همچون محصوالت 
گرم، سرد و پوشش دار اختصاص دهد.شركت فوالد مباركه همواره تالش كرده با 
برنامه ريزی و هدف گذاری و همچنين اجرای طرح های توسعه ای، ظرفيت توليد 
خود را گســترش دهد و نقش مؤثرتری در صنعت فوالد كشور ايفا كند. بررسی 
آمارهای توليد شركت فوالد مباركه نشان می دهد مجموع توليدات اين شركت در 9 
ماه نخست سال 9٨ با افزايشی ١4/٢ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
به بيش از 5/9 ميليون تن رسيده است. در اين مدت توليد محصوالت گرم با حدود 
٣/5 ميليون تن، 59 درصد از محصوالت توليدی اين شركت را به خود اختصاص 
داده است. تناژ توليدی محصوالت سرد، پوشش دار و ساير محصوالت )تختال( 
 شركت در 9 ماه نخســت ســال ١٣9٨ به ترتيب به ١/١٢، ٠/٢١ و ١/١ ميليون

 تن رسيد.
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اگر يك جــوان صاحب ايده 
باشــيد و موفق شــويد از 
تســهيالتی كه دانشگاه ها 
اين روزها برای تبديل ايده 
به محصول يــا خدمت ارائه 
می دهند، بهره مند شــويد شايد تصور كنيد به مقصد 
رسيده ايد و اكنون زمان جشن گرفتن است؛ اما اشتباه 
نكنيد! اين تازه اول راه است زيرا محصول يا خدمتی را 
به صورت نمونه )MVP( ايجاد كرده ايد كه بايد برای 
آن دنبال مشتری بگرديد؛ مشتری ای كه امروز به گوهر 
نايابی تبديل شده كه بايد در كوره راه ها به دنبال آن بود. 
مسئوالن دولتی برای آنكه يك گوشه اين كار را بگيرند 
به فكر ايجاد شبكه فن بازار ملی افتادند كه حال هرچند 
كوچك؛ ولی آغازگر راهی است تا ميان عرضه كنندگان 
و تقاضاكنندگان فناوری ارتباطی شكل بگيرد. به همين 
بهانه پای صحبت های رئيس شبكه فن بازار ملي ايران 
نشســتيم تا از نزديك با فرايند و اقدامات اين شبكه 
آشنا شــويم. در ادامه گفتگوی »كسب وكار« با ميالد 

صدرخانلو را می خوانيد. 

؟    در مورد تاسیس مرکز فن بازار ملي ایران 
توضیح دهید. فن بازارهــاي منطقه اي در چه 
اســتان هایي و فن بازارهاي تخصصي در چه 

حوزه هایي هستند؟ 
شــبكه فن بازار ملي ايران از ســال ٨4 كار خود را در 
پارك فنــاوري پرديس شــروع كرد و از ســال 9٢ با 
ابالغيه شــورايعالي انقالب فرهنگــي و امضا و تاييد 
معاول اول رئيس جمهــوری و معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهوری تشكيل و متولي بازار فناوري در كل 
كشور شد. اين شبكه موظف اســت بازار فناوري كل 
كشور را از طريق هم افزايي و هم رساني عرضه و تقاضاي 
فناوري مديريت كند؛ به اين صورت كه عرضه كننده و 
تقاضاكننده فناوري به يكديگر معرفي شوند و هم رساني 
اتفاق بيفتد، اين دو ادبيات مشترك پيدا كنند، هم زباني 
و پيگيري اتفــاق بيفتد تا يك تعامل فناورانه شــكل 
بگيرد. اين تكليف بر عهده شبكه فن بازار ملي است و 
اين شبكه بايد تا سال ١4٠٠ در كل استان هاي كشور 
دفاتر فن بازار استاني داشته باشــد كه تعدادي ايجاد 
شــده و هم در قالب اين تكليف بايد در حوزه »الف« 
نقشه جامع علمي كشور دفاتر فن بازار تخصصي ايجاد 
شود. در حال حاضر سه فن بازار تخصصي وجود دارد. 
در اســتان هاي آذربايجان شــرقي، آذربايجان  غربي، 
اصفهان، البرز، خراســان رضوي، خوزستان، سمنان، 
سيستان وبلوچستان، فارس، قزوين، كرمان، كرمانشاه، 
مركزي، هرمزگان، همدان، يزد، قم، لرستان، گلستان و 
بوشهر دفاتر فن بازار استاني وجود دارد. در حوزه هاي 
تخصصي فن بازار تخصصي صنعت گاز، فن بازار تخصصي 
سالمت و فن بازار تخصصي شهر هوشمند وجود دارد كه 
برای اين فن بازارها به ترتيب با شركت ملي گاز ايران، 
وزارت بهداشت و شــهرداري تهران و دبيرخانه تهران 
هوشمند شــهرداري تهران قرارداد داريم و در تعامل 
هستيم. اين ســه فن بازار تخصصي و در استان هاي 
ذكرشده فن بازارهاي اســتاني وجود دارند كه متولي 
هستند. نكته ديگر اين اســت كه تمام اين فعاليت ها 
از طريق بخش خصوصي انجام مي شــود. ما بيش از 
4٠ بروكر يا همان كارگزار تجــارت فناوري داريم كه 
اين كارگزاران مســئوليت آن خدمات را دارند؛ يعني 
ما به عنوان دولــت فقط سياســت گذاري، نظارت و 
پيگيري مي كنيم تا خدمات در چارچوب اســتاندارد 
مورد نظر ما انجام شــود وگرنه كل كار اجرايي توسط 
اين 4٠ بروكر كه همه آنها در شبكه فن بازار ملي آموزش 
مي بينند، توانمند و ارزيابي مي شوند، انجام می شود. 
اگر فعاليت بروكرها نامطلوب باشــد از شــبكه خارج 
مي شــوند و اگر مطلوب باشــد، جذب مي شوند. اين 
 بروكرها يا كارگزاران تجارت فناوري هســتند كه كار

 را انجام مي دهند. 

؟     با توجه به اینکه معــاون علمي و فناوري 
ریاست جمهوري قول حمایت از فن بازارها را داده 
است، این حمایت از چه روشي صورت مي گیرد؟ 
شبكه فن بازار به سمتی مي رود كه بروكرها را پرورش 
دهد و توانمند كنــد. در حال حاضر نهادهاي مختلف 
و اكوسيســتم فناوري و نوآوري كشــور زيرمجموعه 

معاونت علمي وجود دارند كه متولي حمايت هستند. ما 
نمی خواهيم در كار ساير نهادها اختاللی به وجود بياوريم. 
ما سعي مي كنيم از بروكرها حمايت و آنها را تامين كنيم 
تا بروكرها بين عرضه و تقاضا هم افزايي به وجود بياورند. 

؟    حمایــت معــاون علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهوري از فن بازار ملی ایران به چه 

شکل انجام می شود؟
شبكه فن بازار نيازمند يك سري بودجه اجرايي است 
تا فعاليت هــا را انجام بدهد. بنابرايــن نيازمند تامين 
مالي هستيم تا با اين تامين مالي بتوانيم رويدادهاي 
شــبكه را برگزار كنيم. چند بار در طول سال چند ده 
فستيوال فناوري، فستيوال نوآوري، ريوس پيچ فناوري و 
استارت آپ دموي فناوري برگزار مي كنيم و اين رويدادها 
نيازمند تامين مالي هستند. اين هزينه ها را ما متقبل 
شويم تا شركت هاي عضو شبكه فن بازار و بروكرهاي اين 
شبكه از جيب خود هزينه نكنند. در طرف مقابل معاون 
علمی و فناوری رياست جمهوری قول داد كه بودجه 
در اختيار شــبكه فن بازار قرار بگيرد تا اين رويدادها با 
كيفيت باالتر برگزار شــود. ضمن اينكه بروكرهاي ما 
براي اينكه بعضي فعاليت ها را انجام بدهند نياز به بودجه 
دارند چون بروكرها بايد وارد يك معامله فناورانه شوند 
و در صورت تحقق از نتيجه اين معامله ســود دريافت 
كنند و اين فرايندی زمان بر است. به تبع در اين فاصله 
الزم است هزينه هاي اجرايي بروكرها را تامين كنيم كه 
تحقق بودجه وعده داده شده به ما كمك مي كند تا اين 

هزينه ها را متقبل شويم. 

؟    یکــي از برنامه هاي فن بــازار ملي، ارائه 
تسهیالت مالي در زمینه توسعه بازار محصوالت 
و رونق فضاي کسب وکار دانش بنیان در کشور 
است. درباره  سازوکار ارائه این تسهیالت توضیح 

دهید. 
يكي از تسهيالت فن بازار ليزينگ فناوري است. ليزينگ 
فناوري به اين صورت اســت كه اگر عرضه و تقاضاي 
فناوري هر دو وجود داشته باشــند؛ اما عرضه كننده 
فناوري مشــتري اي را پيدا كرده باشد و آن مشتري 
توان مالــي و نقدينگي كافي براي پرداخت نداشــته 
باشد، مي تواند از طرح ليزينگ فناوري استفاده كند. 
ما به همين منظور با صندوق توسعه فناوري نوين كه 
از زيرمجموعه هاي صندوق نوآوري و شكوفايي است، 
تعامالتي را شروع كرديم و توافقاتي را انجام داديم كه 
بتوانيم به شركت هاي دانش بنياني كه مشتري دارند؛ 
ولي آن مشتري نقدينگي كافي را ندارد، خدمات ليزينگ 
فناوري اعطا و به اين طريق به توسعه بازار آنها كمك 
كنيم. راهكار دوم ما براي اين شركت ها ارائه خدمات 
بروكري است. بروكرها با شــركت هاي عرضه كننده 
فناوري كه مشــتري ندارنــد، جلســه مي گذارند. 
بروكرهاي ما به بانك اطالعاتي بســيار غني شــبكه 
فن بازار متصل هستند و از آن بانك استفاده مي كنند. 
شركت هايي كه تقاضاكننده فناوري هستند را شناسايي 
مي كنند كه همان مشــتريان بالقوه عرضه كنندگان 
هســتند و اين گونــه به توســعه بازار شــركت هاي 
 دانش بنيان كمك مي كنند. ايــن كار نوعي بازاريابي

 رايگان براي شركت هاست. 

؟    درباره فن بازارهــاي منطقه اي و اهمیتي 
که دارنــد، توضیح دهیــد؟ آیــا نباید این 
بازارها به تفکیك براي هر منطقه و اســتاني 
 با توجه به پتانســیل آن منطقه وجود داشته

 باشد؟
شبكه فن بازار يك بازار تخصصي و حوزه اي دارد كه حوزه 
»الف« نقشه جامع علمي كشور است كه در آن حوزه 
فعاليت مي كند. اين مطلب درست است كه هر استاني 
قابليت خاص خود را دارد. ايــن كار از طريق فن بازار 
استاني كه ايجاد شده اند، انجام مي شود. فن بازارهای 
استاني روي فعاليت هاي خاص و پتانسيل هاي اصلي 
حوزه مربوطه تمركز مي كنند. در واقع ما تفكيك پذيري 
را از اين جهت انجام داديم و معتقديم كه بهتر است در 
هر استان دفتر فن بازار استاني وجود داشته باشد. هر 
استاني نيز بروكر و دفتر فن بازار اســتاني دارد و اينها 
تالش مي كنند كه روی پتانسيل هاي خاص آن استان 
تمركز كنند. اين كار براي تمركززدايي از تهران صورت 
گرفته است تا استان ها بتوانند از طريق آشنايي خود 
با استان شان، بتوانند از شــبكه فن بازار براي نيازهاي 

خودشان استفاده كنند. 

؟    موفقیت فن بازارها نیازمند ارتباط دانشگاه 
و صنعت اســت. منظور این است که واحدهاي 
تولیدی و صنایع و واحد تحقیق و توسعه بنگاه ها، 
نیازشان را با دانشگاه ها، پارك ها و شرکت های 
دانش بنیــان مطرح کنند. جــدا از بحث های 
کلیشه اي ارتباط صنعت و دانشگاه، فن بازارها 
چگونه مي توانند نقش این حلقه واسط را ایفا 
کنند با توجه به اینکه صنایــع ما همچنان در 
بســیاري از موارد خود را بي نیاز از پژوهش و 

دانشگاه مي دانند؟
گرچه ارتباط صنعت و دانشگاه بسيار مهم است؛ ولي 
موفقيت فن بازار منوط به اين ارتباط نيســت. با اين 
حال ما در حال كار روي اين قضيه هســتيم. يكي از 
اصلي ترين فعاليت هاي ما روی اين موضوع اســت كه 
خروجي هاي دانشگاه و بازار و صنعت ادبيات مشترك 
ندارند. وقتي يك فردي از دانشــگاه فارغ التحصيل و 
يك عرضه كننده فناوري مي شــود، ادبياتی دارد كه 
اين ادبيات بعضاً با ادبيات بازار و صنعت يكي نيســت 
و يكي از داليلي اســت كه اين دو بخش نمي توانند با 
هم تعامل و سازندگي داشته باشــند. فن بازار تالش 
مي كند از وجود بروكرها استفاده كند و آنها بين صنعت 
و دانشــگاه هم زبانی ايجاد كنند تا به ادبيات مشترك 
برســند. به طور مثال زمانی كه عرضه كننده فناوري 
)دانشگاه( و تقاضاكننده فناوري )صنعت( بخواهند با 
هم تعامل كنند غير از اينكه بايد ادبيات مشترك داشته 
باشند نياز به يك سري الزامات دارند مثل تامين مالي، 
مجوز و استاندارد. عرضه كننده انتظار دارد برای تامين 
اين موارد، تقاضاكننده )صنعــت( به او كمك كند. در 
طرف مقابل صنعت انتظار دارد كــه با يك محصول 
شسته رفته مواجه باشد، در حالی كه عرضه كننده اين 
توان را ندارد. اينجا بروكرها هستند كه غير از اينكه زبان 
مشترك را ايجاد مي كنند، از سوءتفاهم هاي احتمالي 
جلوگيري مي كنند، به اين طريق كه زيرساخت هاي 
الزم را فراهم و تامين مالي مي كننــد )چون ما آنها را 
به صندوق هاي تامين مالي متصــل كرده ايم( و براي 
اخذ مجوزها پيگيري مي كننــد )چون آنها را آموزش 
داده ايم(. اين بروكرها خألها و گپ هاي شكاف هاي بين 
 عرضه و تقاضا كننده فناوري را پوشش مي دهند تا اين 

هم زباني اتفاق بيفتد. 

؟    هدف اصلی شما در شــبکه فن بازار ملی 
چیست؟

توان ما در بازار بر دو مورد است. يكي شبكه سازي است. 
به طور مثال اگر صنعت گاز نيــازي دارد در قالب اين 
شبكه اتوماتيك به فن بازار بوشهر وصل شود. بنابراين 
يكي از اهداف اصلي ما شبكه ســازي است چون همه 
در اين شبكه به هم وصل هستند. يا ممكن است شبكه 
ملي گاز ارتباط مشخصي با پارك علم و فناوري زاهدان 
نداشته باشد؛ ولي فن بازار ملی با هر دو شركت ارتباط 
دارد. پس اين شبكه كمك مي كند هم رسانی صورت 
بگيرد. پس اهميت اول فن بازار شبكه سازي است. دوم 
نيز بروكرها هستند. بزرگ ترين مرجعي كه بروكرها را 
حمايت مي كند شبكه فن بازار است. طبق صحبت هاي 
معاون علمي و فناوري رياست جمهوري، آن جايي كه 
مي تواند فناوري كشــور را بلند كند بخش خصوصي 
است. بروكر چون انتفاع مالي دارد به دنبال شبكه فن بازار 
مي آيد. من بروكر را حمايت مي كنم، هزينه هاي جاري و 
پروژه را به او می دهم و حمايت اوليه را مي كنم. بروكرها 

بالاستثنا از بخش خصوصي هستند. 

؟   فن بازار حال حاضر فقط محدود به داخل 
ایران است؟ 

در آينده شبكه فن بازار ملی ايران پيش بينی شده كه 
اين شبكه به كل منطقه وارد شــود؛ ولي تاكنون كار 
بين المللي نكرده و در حوزه بازار داخل فعاليت مي كند. 
ابزارهايي مثل شبكه تبادل فناوري D٨ يا ارتباطات 
بين المللي ديگر از ابزارهاي حاشــيه اي هستند كه به 
فن بازار كمك مي كنند كه فعاليت بين المللي داشته 
باشد؛ ولي فعاًل فن بازار بين المللي نداريم. فن بازار توان 
 Dملي خود را در شبكه اي مثل شبكه تبادل فناوري ٨

هزينه مي كند كه اين ارتباطات بين المللي شود. 

؟     تولید ما در حال حاضر وضعیت خوبي ندارد 
و در این زمینه نوآوري نداریــم. فن بازار ملي 

چگونه مي تواند فناوري را وارد تولید کند؟
يكي از خألهاي حوزه تجاري ســازي، شــكاف بين 
عرضه كننده و تقاضاكننده است. اين دو بعضاً يكديگر 
را نمي شناسند؛ يعني توليدكننده نمي داند كه در يك 
جايي از اين كشور يك ايده پردازي هست كه اين خأل را 
پوشش مي دهد. دوم اينكه حتي اگر يكديگر را بشناسند، 
نمي توانند با هم تعامل كنند. توليدكننده انتظار يك 
محصول شسته رفته دارد كه براي آن محصول بعد از 
آنكه درست كار كرد، پول بدهد؛ در حالي كه توليدكننده 
انتظــار دارد محصولش را حمايت كننــد تا آپگريد و 
تجاري سازي شود و در قبال آن پيش پرداختي دريافت 
كند. از طرف ديگر اين دو ادبيات مشترك ندارند. پس 
دليل اصلي اينكه ايــن نوآوري ها و فناوري ها به توليد 
نرسيده، شكاف و فاصله بين عرضه و تقاضاست. ما از 
طريق بروكرها و شبكه سازي به دنبال اين هستيم كه 
اين شكاف را پوشش دهيم. اگر اين شكاف و خأل پر شود 
و عرضه كننده و تقاضاكننده يكديگر را بشناسند و با هم 
به يك زبان مشترك برسند و بتوانند با هم تعامل كنند 

صددرصد تجاري سازي و توليد اتفاق مي افتد. 

؟    چگونه ارتبــاط و ارائه خدمت به بازارهای 
خارج از کشور و ســرمایه گذاران خارجي باید 
تقویت شــود؟ فن بازار ملي در این زمینه چه 

اقداماتي داشته است؟
من به عنوان رئيس شبكه فن بازار ملي ايران، قائم مقام 
دبير شبكه تبادل فناوري D٨ نيز هستم. در يك سري 
فعاليت هاي بين المللي ما با همكاري مركز تعامالت 
بين الملل معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري 
تعامل بسيار نزديكی با اين مركز داريم. در تالشيم كه 
خروجي هاي شبكه فن بازار ملي ايران بتواند از طريق 
ابزارهاي بين المللي مثل شبكه تبادل فناوري D٨ و 
ساير ابزارهايي كه در اختيار مركز تعامالت بين الملل 
معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري هســت، 
رنگ وبوي بين المللي به خود بگيــرد و وارد بازارهاي 
جهاني شود و تعامل در سطح بين الملل اتفاق بيفتد. در 
واقع خروجي از شبكه فن بازار، تعامل با اين نهادها و ورود 
به بازار بين المللي است. اولويت ما در حال حاضر روي 
گروه D٨ است، گروه اسكاپ، گروه آسيا و اقيانوسيه از 
طرف هاي ديگر ماست. ما در آخرين نشست اسكاپ 
كه چند ماه پيش در تهران برگزار شــد شبكه اي را به 
نام شبكه استارت آپي آسيا و اقيانوسيه افتتاح كرديم 
كه با اين شــبكه نيز در حال تعامل هستيم و در حال 
 Dحاضر خروجي هاي فن بازار از شبكه تبادل فناوري ٨
و ديگري از طريق شبكه استارت آپي آسيا و اقيانوسيه 

گروه اسكاپ در حال پيگيري است. 

فن بازار حلقه اتصال عرضه و تقاضا در بازار فناوری است

خروجی دانشگاه، بازار  و  صنعت ادبیات مشترک  ندارند
تعامل فناورانه در چارچوب شبکه فن بازار ملی ایران                                        آیا صادرات فناوری با توسعه بروكرها محقق می شود؟

میناسادات حسینی 
News kasbokar@gmail.com

ستاري: 

حذف خام فروشی از حوزه معدن با تمرکز بر توسعه فناوری باشد
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