
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشــور گفت: با توجه به مشکالت پیش رو در 
روند صدور کارت هوشمند ملی در جلسه شورای عالی اجرایی فناوری اطالعات 
کشور، به سازمان برنامه و بودجه تکلیف شد که اعتبار مورد نیاز صدور کارت 
هوشمند ملی به صورت ویژه تامین شود که با تامین این اعتبار مراحل صدور 
این کارت سرعت می یابد. ابوترابی با اشاره به اینکه بدنه کارت هوشمند ملی در 
حال حاضر توسط چاپخانه دولتی تامین می شود، افزود: بعد از اینکه این اعتبار 
تخصیص یافت مشکل چاپخانه دولتی در تولید بدنه کارت نیز حل خواهد شد 
و روند صدور کارت هوشمند ملی نیز تسریع می شود. وی ادامه داد: همچنین 
مشکالت مالی شرکت تراشه گذار کارت هوشمند ملی نیز با تامین این اعتبار 

تخصصی حل می شــود و پس از اجرای تعهدات این دو بخش، سازمان ثبت 
احوال هم با توجه به فراهم کردن زیر ساخت صدور دو و نیم میلیون کارت در ماه 
در مدت سه تا چهار ماه آینده به شرط تامین بدنه کارت توسط چاپخانه دولتی، 
کارت تمام افرادی که در نوبت گرفتن کارت هوشــمند ملی هستند را صادر 
خواهد کرد. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تاکنون ۴۶ میلیون و 
۳۱۲ هزار قطعه کارت هوشمند ملی برای ایرانیان واجد شرایط )افراد باالی ۱۵ 
سال تمام( صادر شده است. ابوترابی در مورد علت تاخیر و طوالنی شدن زمان 
صدور کارت هوشمند ملی نیز گفت: تاخیر بیش از یک و نیم سال را در این باره 
می پذیریم؛ از اسفند سال ۹۶ با مشــکل تامین بدنه کارت مواجه شده ایم و از 

آغاز سال ۹۷ با شرکت های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن 
است، وارد مذاکره شدیم و تالش ها آغاز و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه 
خارجی باشد و آزمایش های طوالنی انجام شد.سخنگوی سازمان ثبت احوال 
گفت: تا کنون ۴۵۰ هزار قطعه کارت هوشمند ملی تولید داخل هم صادر و به 
متقاضیان تحویل داده شد.   این درحالی است که چاپخانه دولتی تا پایان سال 
وعده داده اســت که ۹ میلیون کارت صادر کند اما آن ها مشکالتی دارند و به 
وعده خود عمل نکردند.ابوترابی گفت: حدود دو و نیم میلیون کارت هوشمند 
ملی نیز تراشه گذاری شده و آماده تحویل به متقاضیانی است که مراحل تکمیل 
ثبت نام را انجام داده اند.وی تاکید کرد: ساالنه حدود یک و نیم میلیون نفر واجد 

شرایط دریافت کارت هوشمند ملی )کارت اولی ها شامل افراد ۱۵سال تمام( 
وارد چرخه دریافت کارت می شود.صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید 
ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع عادالنه فرصت ها، کاهش بسیاری از 
هزینه های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف 
گذاری ها قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای تمام واجدان شرایط صادر 
شود و همچنین کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد 
باید برای دریافت این کارت، به مراکز اعالم شده، مراجعه کنند زیرا اثر انگشت 
آن ها به منظور احراز هویت اخذ می شود در این کارت  امضای الکترونیکی نیز 

درنظر گرفته شده است که باید توسط افراد ثبت شود.

رییس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ شــرکت کســب و کارهای 
اینترنتی جزء جامعه هدف پلیس فتا اســت، گفت: در سال جاری، حدود ۹۱ 
هزار پیامک امنیتی در حوزه ســخت افزار، نرم افزار و به روز رسانی به مدیران 
کسب و کارها ارسال شــده تا ارتقاء امنیت در این حوزه ها فراهم شود. سردار 
»وحید مجید« با اشاره به اینکه طی ۲ سال اخیر ایران در حوزه دانش و نوآوری 
به شاخص های قابل اتکا رسیده است، افزود: حرکت اقتصادی در سیر تکاملی 
خودش پیش می رود و همزمان با آن قوانین و مقررات شکل می گیرد؛ در این 
راستا وظیفه پلیس فتا ناجا تامین امنیت فضای سایبر، کاربران و زیر ساخت 

ها است.وی با بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، نیروی 
انتظامی و پلیس فتا وظیفه رسیدگی به حوادث رایانه ای  و حمالت سایبری را 
دارند، تصریح کرد: حوزه پیشگیری در برخورد با جرایم سایبری از اولویت های 
پلیس فتا است؛ نباید پس رویدادی بود، حوزه آسیب پذیری باید شناخته شود 
و ضمن تعامل با کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند، آسیب پذیری ها را 
به حداقل رسانید. این مقام ارشد انتظامی، وظیفه مسئوالن کسب وکارهای 
اینترنتی را پاسخ گویی به در خواست عمومی شهروندان و حفاظت از داده ها 

افراد و تعامل با پلیس فتا در حوزه پیشگیری از جرایم در این حوزه برشمرد.

رئیس پلیس فتا ناجا از افزایش کشف ۱۰۴ درصدی جرایم سایبری در سال 
جاری در مقایسه با مدت مشابه در ســال قبل خبر داد و گفت: ۶۲ درصد این 
جرایم در حوزه مالی با روش فیشینگ بوقوع پیوســته است. سردار مجید با 
بیان اینکه بیشتر جرایم حوزه فیشینگ با روش هدایت قربانی به درگاه های 
جعلی اتفاق می افتد از مدیران کســب و کارهای اینترنتی خواست تا بیش 
تر مســائل حفاظتی را مورد توجه قرار دهند و توصیه هــای پلیس فتا را در 
این خصوص جهت پیشــگیری از وقوع جرایم جدی بگیرند.وی تصریح کرد: 
کارشناسان پلیس فتا ضمن حضور در صدا و سیمای  و رسانه های جمعی در 

حوزه پیشگیری و آموزش در خصوص آشــنایی وآگاهی شهروندان با جرایم 
سایبری و افزایش سواد اینترنتی کاربران گام های موثری را برداشته لیکن در 
کنترل جرایم فضای مجازی همکاری متقابل تمام دستگاه های ذینفع در این 
خصوص جزو ضروریات است. این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه طرح 
های زیادی در جهت ایمنی استانداردسازی بانکداری الکترونیک مانند اجرای 
طرح رمز یک بار مصرف و غیره اجرا شده، هدف از اجرای این طرح ها را امنیت 
اقتصادی شهروندان در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: انتظار پلیس فتا از 

کسب و کارهای اینترنتی استفاده از زیر ساخت های مطمئن و با ثبات است.

کنگره جهانــی موبایل MWC ۲۰۲۰ با انتشــار 
بیانیه ای اعالم کرد که تحــت تاثیر افزایش نگرانی 
ها بابت شــیوع ویروس کرونا و انصراف بسیاری از 
غولهای تکنولوژی برگزار نخواهد شد.کنگره جهانی 
موبایل که بدون شک یکی از بزرگترین رویدادهای 
حوزه گوشی های هوشمند و فناوری های مربوط با 
آن در جهان به شمار می رود، در هفته های اخیر به 
شدت تحت تاثیر افزایش نگرانی ها درباره شیوع و 
انتشار بیشتر ویروس خطرناک و کشنده کرونا قرار 
گرفته بود که به واسطه همین مساله، تعداد زیادی 
از بزرگترین و مهم ترین شرکت های تولیدکننده 
موبایل، اپراتورهای مخابراتی و شــرکت های فعال 
در حوزه تکنولوژی از حضور در این رویداد انصراف 

دادند.حاال بر اساس گزارش BBC، کنگره جهانی 
موبایل MWC ۲۰۲۰ که قرار بود در شهر بارسلون 
اسپانیا برگزار شود، با انتشــار بیانیه ای اعالم کرده 
که به علت انصراف شرکت های تکنولوژی و نگرانی 
های مربوط به انتشار ویروس کرونا و کمک به حفظ 
بهداشت عمومی در جهان لغو شده و برگزار نخواهد 
شد.قرار بود این رویداد در روزهای ۲۴ تا ۲۷ فوریه 
سال ۲۰۲۰ در شهر بارســلون اسپانیا برگزار شود.
پیشتر نیز بســیاری از کارشناســان و تحلیلگران 
فعال در حوزه فناوری برآورد و اعالم کرده بودند که 
با انصراف تعداد زیادی از شــرکت های تکنولوژی، 
برگــزاری این نمایشــگاه که بدون شــک یکی از 
بزرگترین رویدادهای این عرصه به شــمار می رود، 

تا حد زیادی تحت تاثیر قرار گرفته است و نسبت به 
سال های گذشته رونق بسیار کمتری خواهد داشت.
ویروس کرونا بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده 
در رویترز، تاکنون جان بالغ بر یک هزار و ۳۱۰ نفر را 
در چین گرفته و بیش از ۴۰ هزار نفر را در کشورهای 
مختلف مبتال کرده است.همزمان با شیوع گسترده 
ویروس خطرناک و کشنده کرونا در چین و بسیاری 
دیگر از نقاط جهان، سازمان بهداشت جهانی نیز با 
اعالم وضعیت اضطراری در جهان از تمامی کشورها 
درخواست کرد که به مقابله با شیوع و انتشار بیشتر 
این ویروس بپردازند و از شهروندان خود بخواهند 
که از هر گونه ســفر غیرضروری به مناطق مختلف 

بخصوص شرق آسیا و چین خودداری کنند.

رئیــس اتحادیه صنف خــرازی فروشــان گفت: 
 پیــرو خبر منتشــره دربــاره ممنوعیــت فروش 
بادکنک در روز خاص هیچ گونه نامه یا دســتوری 
 از ســوی پلیــس یــا ارگان دولتــی دیگــری به
 اتحادیه نداشــتیم. »حســین دکمه چی«  اظهار 
داشت: پیرو خبر منتشره درباره ممنوعیت فروش 
بادکنک در روز خاص هیچ گونه نامه یا دســتوری 
 از ســوی پلیس یا ارگان دولتی دیگری به اتحادیه

 نداشتیم.
وی با تایید بر تکذیب این موضوع گفت: برابر روال 
سنوات گذشته و تصمیمات داخلی این اتحادیه به 

اطالع اعضا رسیده و آنان موظف به رعایت ضوابط 
مقرر هستند. 

رییــس اتحادیه صنف خــرازی فروشــان گفت: 
در ایام مبارک دهــه فجر تعداد زیــادی بادکنک 
 جهت انجام مراســم برگــزاری ســالگرد پیروزی

 انقالب شکوهمند اسالمی توزیع شده که خبرنگاری 
از اینجانب پیگیر کمبود بادکنک در بازار شده بود 
و  به وی اعالم کردم هیچ کمبودی در این خصوص 

وجود ندارد.
دکمه چی تاکید کرد: فــروش بادکنک با رنگ و در 
قالبی خاص تبلیغ فرهنگ بیگانگان است و بایستی 

این موضوع انجام نشــود که متاسفانه سایر اصناف 
 نیز اقدام به فــروش آن می کننــد و فعالیت آنان

 در حــوزه اتحادیــه صنــف خرازان نیســت.وی 
خاطر نشــان کرد: این اتحادیه صرفا وظیفه اطالع 
 رســانی در خصوص رعایت قوانیــن را دارد و اهرم
 اجرایی، ســایر دســتگاه های ذی ربط هســتند. 
رییس اتحادیه صنف خرازی فروشــان با تشکر از 
نیروی انتظامی و حمایت های بــی دریغ این نیرو 
اظهــار امیدواری کــرد که در هر صورت رســالت 
 خاص رســانه ای باعث تامین خوراک رسانه های 

معاند نشود.

اوضــاع هزینه کردهای دولت آمریــکا هر روز بدتر 
و بدتر می شــود و کســری بودجه دولت فدرال به 
 میزان متوســط ۱۰۰ میلیارد دالر در ماه رســیده

 اســت. اوضــاع هزینه کردهای دولــت آمریکا هر 
روز بدتر و بدتر می شــود و کســری بودجه دولت 
فدرال به میزان متوســط ۱۰۰ میلیارد دالر در ماه 
 رسیده است. از سوی دیگر سطح بدهی خانوارهای

 آمریکا هر روز در حال افزایش است و به رکورد ۱۴ 
تریلیون دالر رسیده است.

داده های خزانــه داری آمریکا نشــان داد که در ۴ 
ماه ابتدایی ســال مالی ۲۰۲۰ این کشور با کسری 

بودجه ۳۸۹.۲ میلیارد دالری روبرو شــده اســت. 
این نشــان دهنده یک جهش ۲۵ درصدی نسبت 
به دوره مشابه ســال مالی گذشــته است و حدود 
 ۴۰ درصــد کل کســری بودجــه در ســال مالی

 ۲۰۱۹ می باشد. 
در ۱۲ ماه گذشــته دولت آمریــکا ۱.۰۶ تریلیون 
دالر بیشــتر از درآمد خود خرج کرده اســت تا به 
 این ترتیب کل بدهی ملی بــه ۲۳.۳ تریلیون دالر 

برسد.
 هرچند میزان درآمد دولت به ۱.۱۸ تریلیون دالر 
رسید که نســبت به ۱.۱۰ تریلیون دالر سال قبل 

افزایش یافته بود، اما شــتاب افزایش ۹.۶ درصدی 
هزینه کردها بیشتر از رشد درآمد بود.

داده های فدرال رزرو نشــان داد کــه میزان بدهی 
خانوارهــای آمریکا هم برای بیســت و دومین ماه 
متوالی رشــد کرده و به ۱۴ تریلیون دالر رســیده 
است. این باالترین ســطح بدهی این خانوارها در 
تاریخ ثبت شــده آن اســت. این ۱.۵ تریلیون دالر 
باالتر از رکــورد قبلی ۱۲.۶۸ تریلیــون دالری در 
سه ماهه سوم ۲۰۰۸ اســت، که بالفاصله بعد از آن 
 بازارهای سهام سقوط کردند و رکود بزرگ جهانی 

به وجود آمد.

شهردار منطقه ۱۱ تهران توضیحاتی را درخصوص روند 
ساماندهی و برخورد با دستفروشان خیابان ولیعصر)عج( 
ارائه کرد.نصراهلل آبادیان در تشــریح روند ســاماندهی 
دستفروشان در محدوده منطقه ۱۱ گفت: خوشبختانه 
تجربه خوبی در سطح منطقه ۱۱ در موضوع دستفروشان 
رقم خورد که در جریان آن کار مشترکی میان شهرداری 
تهران، نیــروی انتظامی و اتحادیه و امــور صنفی انجام 
شد و با مصوبه ای که از شورای تأمین شهرستان تهران 
داشتیم نسبت به پاکســازی خیابان ولیعصر)عج( اقدام 
کردیــم.وی افزود: خیابــان ولیعصر )عج( بــا توجه به 
اهمیتی که دارد و با توجه بــه عناصر تاریخی که در آن 
قرار گرفته به عنوان مرکز خرید عمده مردم در شب عید 
قلمداد می شود؛ متأسفانه این مسیر پیاده راه کوچکی 

دارد و هنگامی که حجم قابــل توجهی از مردم مراجعه 
می کنند قابلیت سرویس دهی مناســب را ندارد و اگر 
در این شــرایط دستفروشــان نیز حضور داشته باشند 
مشکالت بسیاری ایجاد می شود.شــهردار منطقه ۱۱ 
ادامه داد: بر اســاس مصوبه شــورای تأمین شهرستان 
تهران توانستیم مجوزهای قضایی الزم را دریافت کنیم 
و با هماهنگی و همکاری قابل تقدیــر نیروی انتظامی، 
ساماندهی دستفروشــان در ۸ ماه گذشــته در سطح 
محدوده محقق شــد.وی تاکید کرد: پس از پاکسازی 
بازار تهران با توجه به اینکه اکثر دستفروشان محدوده 
در صنف پوشاک فعالیت داشتند و جذابیت منطقه ۱۱ 
اکثرا در این منطقه رسوب کردند؛ لذا با مصوبه شورای 
تأمین توانستیم بستر مقابله مناسب را فراهم کنیم البته 

مقابله ما در راستای سیاست های کلی شهرداری تهران و 
در نظر گرفتن مشکالت معیشتی موجود در جامعه بود. 
در حقیقت در برخورد با این موضوع مسائل معیشتی و 
مالحظات اجتماعی به دقت مدنظر قرار می گیرد.شهردار 
منطقه ۱۱ در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره 
به اینکه برخی از دستفروشان نیازمند این کار هستند، 
افزود: متأسفانه در میان این افراد برخی مافیا و سودجو 
هستند و دست به اقدامات غیرمجاز می زنند؛ لذا با کمک 
نیروی انتظامی دستفروشان واقعی شناسایی شده اند تا 
در زمان و مکان مناسب ساماندهی شوند و این کار توسط 
شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران محقق می شود.
وی افزود: بی تردید برخورد با موضوع دستفروشان کار 

مستمری است و قطعا ادامه خواهد داشت.

تامین اعتبار مورد نیاز صدور کارت هوشمند ملی به صورت ویژه

ارسال حدود ۹۱ هزار پیامک امنیتی به مدیران کسب و کارهای اینترنتی

کرونا  بزرگ ترین  نمایشگاه موبایل جهان را لغو کرد

جهش ۲۵ درصدی کسری بودجه آمریکاتکذیب دستور  ممنوعیت  فروش بادکنک از سوی ناجا

ساماندهی  دستفروشان  خیابان ولیعصر
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در مراسم اختتامیه دوازدهمین
جشنواره وب و موبایل ایران مطرح شد

دیوار کوتاه 
کسب و کارهای آنالین
الفت نسب:  انگار قرار است آنالین ها  
مسئول تمام  اتفاقات ناگوار شناخته شوند

سهم
 ۸  درصدی
 مالیات  از
 GDP 

رئیس سازمان مالیاتی مطرح کرد

اختصاص 
۳۰ میلیارد  برای 
جبران  خسارات 

برف گیالن
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نوبخت  خبر  داد

سرمقاله

این تورم ویرانگر 

از نیمه دوم ســال ۱۳۹۷ و 
همزمان با عبور نرخ تورم از 
مرز ۲۰ درصد، ویرانگری های 
تورم در محیط اقتصاد ایران 
رو به فزونی نهاد و کارگزاران اقتصادی را بر آن داشت 
تا برای نجات ارزش واقعی منابع نقدینگی های خود 

وارد عمل شوند...

  عباس علوی راد، اقتصاددان

ادامه  د ر صفحه 3

۲

۲

حجم نقدینگی  از  مرز 
22۰۰ هزار میلیارد 

عبور کرد

محیط کسب وکار 
علیه  اقتصاد

برخورد با چند مغازه دار مصداق درست برخورد با گران فروشی نیست

ناکارآمدی  در برخورد  با  گران فروشی
صفحه3

صفحه3

بازار  داغ  موبایل های دست دوم
تلفن های   همراه    از  رده  خارج   با   قیمت های   باالیی   به   فروش   می رسند

براســاس اعالم بانک مرکــزی، رقــم نقدینگی 
آذر مــاه ۹۸ بــه ۲۲ هــزار و ۶۲۳ هــزار میلیارد 
ریــال رســید. ایــن بانــک بــا انتشــار گزیده 
 آمارهــای اقتصــادی در آذر مــاه ســال جاری،

 حجم نقدینگــی را ۲۲ هــزار و ۶۲۳ هزار میلیارد 
 ریال اعالم کرد که نســبت به اســفندماه ســال

 گذشته ۲۰.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال 
قبل )آذر ۹۸ نسبت به آذر ۹۷(، ۲۸.۲ درصد افزایش 
نشان می دهد. حجم پول در این دوره ۳۶۳۴.۸ هزار 
میلیارد ریال با ۴۸.۶ درصد افزایش نسبت به آذر ماه 
سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۲۴.۹ درصد 

رشد، ۱۸۹۸۸.۳ هزار میلیارد...

بانک جهانی ساالنه با انتشــار گزارشی از شاخص 
سهولت کســب وکار، فضای کسب و کار کشورهای 
مختلف را ارزیابی می کند و بر اساس نمره ای که با 
بررسی عوامل مختلف به کشــورها می دهد، آن ها 
را رتبه بندی می کند. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
و کشاورزی ایران نیز با همکاری اتاق های تعاون و 
اصناف، فصل به فصل پایشی انجام می دهد تحت 
عنوان پایش ملی محیط کســب و کار ایران که در 
آن تصویــری از فضای کســب و کار اقتصادی ارائه 
می شود. در جدیدترین گزارش این پایش که مربوط 
به پاییز ۱۳۹۸ است، فعاالن اقتصادی شرکت کننده 
 در این پایش ملی، محیط کســب وکار را به میزان 
»بسیار جزئی« مســاعدتر از محیط کسب و کار در 

تابستان امسال ارزیابی کردند...

يادداشت
چرخه  باطل  مجوزدهی   به 

کسب و کارهای آنالین
  عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی
متن کامل  د ر صفحه 4

سالروز والدت حضرت افطمه زرها )س( و روز مارد را تبریک می گومیی



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد
اختصاص ۳۰ میلیــارد برای 

جبران خسارات برف گیالن
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه از اختصــاص ۵۰میلیــارد تومان برای 
جبران خسارات ناشــی از برف در استان خبر داد.
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت روز چهارشنبه 
در حاشیه  بازدید از مناطق  آسیب دیده در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت:  ۳۰ میلیارد تومان تنخواه 
از سوی دولت برای این اســتان ارسال شده و ۲۰ 
میلیارد تومان نیز برای رفع ســریع مشــکالت به 
توانیر اختصاص یافته است. وی تصریح کرد: صبح 
امروز در جلسه هیات دولت،  وزیر کشور گزارشی 
از آخرین وضعیت رخداد برف را دادیم که مقرر شد 
تا  با رئیس سازمان مدیریت بحران به استان سفر 
کنیم  تا بازدیدی از مناطق آســیب دیده داشته و 
برای کمک به رفع ســریع تر مشکالت  و بویژه  باز 
شدن جاده ورودی مسیر قزوین امامزاده هاشم – 
سراوان – فومن و رشــت  اقداماتی با سرعت انجام 
شــود. رئیس جمهوری نیز در گفت و گوی تلفنی 
با استاندار گیالن در جریان آخرین گزارش درباره 
مشکالت ناشی از بارش سنگین برف قرار گرفت. 
بارش برف در گیالن که از  یکشنبه شب در گیالن 
آغاز شد و تا غروب ســه شنبه ادامه داشت موجب 
بروز مشــکالتی در گیالن و قطع شدن برق و آب 
تعدادی از مردم  و مسدود شدن برخی از راههای 
اصلی و بسیاری از  راههای فرعی و روستایی و بروز 

مشکالت عدیده برای مردم شد.

صدور ۵۲۰۰ پروانه بهره برداری 
صنعتی تا پایان دی ماه

بررسی آمارهای منتشــره وزارت صنعت، معدن 
و تجارت حاکی از صدور پنج هــزار و ۲۱۲ فقره 
پروانه بهره برداری صنعتی از آغاز امسال تا پایان 
دی ماه اســت.برپایه آمارهای یاد شــده، میزان 
سرمایه گذاری مجوزهای یاد شده ۴۴ هزار و ۵۴۳ 
میلیارد تومان است.پیش بینی می شود ۸۱ هزار و 
۲۴۴ نفر از محل مجوزهای یاد شــده مشغول به 
کار شــوند. به گزارش مهر، این در حالی است که 
مجموع پروانه های بهره برداری صنعتی صادره در 
سال گذشته ۶ هزار و ۲۶۲ فقره با سرمایه گذاری 
۶۲ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومانی و اشتغال زایی ۱۰۷ 
هزار و ۶۰۰ نفری بود. در ۱۰ ماهه امسال همچنین 
۳۳۹ هزار و ۳۸۵ فقره مجوز برای واحدهای صنفی 

صادر شد.

ریــز دارایی هــا و بدهی های 
سیستم بانکی اعالم شد

تازه ترین گزارش آماری بانــک مرکزی از آذرماه 
نشان میدهد که بدهی بخش دولتی در دوره مورد 
بررسی ۳۸۷۸.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت 
به آذر ماه سال ۹۷ به میزان ۱۸.۷ درصد رشد یافته 
اســت.به گزارش خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری 
تســنیم، بانک مرکزی بعد از وقفه چند ماه امروز 
گزیده آمارهای اقتصادی آذرماه را منتشــر کرد؛ 
براســاس این گزارش میزان دارایی های خارجی 
سیســتم بانکی در آذر ماه امسال ۱۰۳۴۱.۵ هزار 
میلیارد ریال اعالم شده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۱۷.۴ درصد افزایش یافته است.در عین 
حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررســی 
۳۸۷۸.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به آذر 
ماه سال ۹۷ به میزان ۱۸.۷ درصد رشد یافته است.

طبق اعالم بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی 
۱۴۴۰۰.۵ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده 
۱۹.۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بوده و نسبت به اسفندماه ســال گذشته نیز ۹.۷ 

درصد رشد نشان می دهد.

بدهی خارجی ایران چقدر شد؟
مجموع بدهی های خارجی ایران تا پایان آذر 

ماه سال جاری بالغ بر ۹ میلیارد دالر شد.
به گــزارش خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری 
تسنیم، بررســی گزیده آمارهای اقتصادی 
در پایان آذر امســال نشــان می دهد، میزان 
بدهی خارجی کشــور از ۹ میلیارد دالر عبور 
کرده است. بر این اســاس میزان بدهی های 
کوتاه مدت کشــور حدود ۱.۵ میلیارد دالر و 
بدهی های بلندمدت ایران نیز نزدیک به ۷.۵ 
میلیارد دالر است.بر این اساس معادل یورویی 
بدهی خارجی ایران حــدو ۸.۱ میلیارد یورو 
است.گفتنی اســت، مجموع بدهی خارجی 
ایران تا پایان آذرماه ســال جاری حدود ۸.۸ 
میلیارد دالر بوده اســت. البته مرور آمار ماه 
های قبل نشــان میدهد کــه بدهی خارجی 
در آذرماه نسبت به فروردین ماه سال جاری 

کاهش یافته است.

اخبار

بانــک جهانی ســاالنه با 
انتشار گزارشی از شاخص 
سهولت کسب وکار، فضای 
کســب و کار کشــورهای 
مختلف را ارزیابی می کند 
و بر اساس نمره ای که با بررســی عوامل مختلف 
به کشــورها می دهد، آن ها را رتبه بندی می کند. 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشــاورزی ایران 
نیز با همکاری اتاق هــای تعاون و اصناف، فصل به 
فصل پایشی انجام می دهد تحت عنوان پایش ملی 
محیط کسب و کار ایران که در آن تصویری از فضای 

کسب و کار اقتصادی ارائه می شود.
در جدیدترین گزارش این پایش که مربوط به پاییز 
۱۳۹۸ است، فعاالن اقتصادی شرکت کننده در این 
پایش ملی، محیط کســب وکار را به میزان »بسیار 
جزیی« مســاعدتر از محیط کسب و کار در تابستان 
امسال ارزیابی کردند.بر اساس نتایج این پایش، رقم 
شاخص در پاییز به ۰۳/۶ رسید که نسبت به تابستان 
امسال به میزان ۰۴/۰ بهتر شده است. نامساعدترین 
محیط کســب و کار در این پایش با رقم شــاخصی 
معادل ۱۰ معرفی می شود.در این پایش ملی، برای 
محاسبه شاخص محیط کســب و کار در ایران، ۷۰ 
نماگر بررسی می شود که برخی از آن ها مولفه هایی 

پیمایشی و برخی دیگر مولفه هایی آماری است.
بر اســاس نتایج این گزارش، در پاییز امسال و به 
باور فعاالن اقتصادی شرکت کننده در پایش ملی 
محیط کسب و کار، به ترتیب »پیش بینی ناپذیری و 
تغییر قیمت مواد اولیه و محصوالت«، »بی ثباتی 
سیاســت ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی 
ناظر بــه کســب  و کار« و »دشــواری تامین مالی 
از بانک ها« نامناســب ترین مولفه هــا در محیط 
کســب و کار ایران در این فصل بودنــد. »موانع در 

فرایندهــای اداری و اخذ مجوزهای کســب وکار 
در دســتگاه های اجرایی« و »رویه های ناعادالنه 
ممیزی و دریافت مالیــات« در جایگاه های بعدی 

نامناسب ترین مولفه ها قرار داشتند.
در مقابل، ســه مولفه »محدودیت دسترســی به 
آب«، »محدودیت دسترسی به حامل های انرژی« 
و »نحوه استقبال مشــتریان از نوآوری و ابتکار و 
ارائه خدمات و محصول« از دید فعاالن اقتصادی 
شرکت کننده در این نظرســنجی، مناسب ترین 
مولفه های کســب وکار در پاییز ۱۳۹۸ به حساب 
می  آمدنــد. بر اســاس یافته  های ایــن پایش، در 
پاییز ۱۳۹۸، اســتان  های چهارمحال و بختیاری، 
تهران و البرز بدترین وضعیت محیط کســب  و کار 
و اســتان های آذربایجان  غربی، گیــالن و زنجان 
بهترین وضعیت محیط کسب  و کار را نسبت به سایر 

استان ها داشته اند.
بخشــی از نتایج ایــن پایش بــه وضعیت محیط 
کسب وکار در پاییز ۱۳۹۸ در بخش های مختلف 
اقتصادی پرداخته  اســت. بر این اساس، وضعیت 
محیط کسب وکار در بخش خدمات در مقایسه با 

بخش های صنعت و کشاورزی، مناسب تر ارزیابی 
شده اســت.همچنین در پاییز امســال، در رشته 
فعالیت های اقتصادی، »آبرسانی، مدیریت پسماند، 
فاضالب و فعالیت هــای تصفیــه«، »اطالعات و 
ارتباطات« و »آمــوزش« به ترتیب دارای بدترین 
وضعیت کسب و کار بودند.نتایج این پایش حاکی 
از این اســت که در این بازه زمانی، میان رشــته 
فعالیت های مختلف، »سایر فعالیت های خدماتی« 
و »مالی، بیمه و فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی« 
بهترین وضعیت کســب و کار را در مقایسه با سایر 

رشته فعالیت های اقتصادی در ایران داشته اند.

نه بهبودی در کار است، نه وخامتی
بانک جهانــی در رتبه بندی ســال ۲۰۲۰ که بر 
پایه آمارهای ســال ۲۰۱۹ کشورهاست، ایران را 
میان ۱۹۰ کشور بررسی شــده در رتبه ۱۲۷ قرار 
داد که در مقایســه با رتبه بندی سال ۲۰۱۹، یک 
رتبه بهبود داشته اســت. ایران در این رتبه بندی 
توانسته است از مجموع ۱۰۰ امتیاز، ۵/۵۸ امتیاز 
کســب کند که از امتیاز کسب شده در رتبه بندی 

ســال قبل از آن )۹۸/۵۶( بهتر بوده است. بررسی 
این رتبه بندی از ســال ۲۰۱۵ به این ســو نشان 
می دهد که ایران در بهترین حالت، در سال ۲۰۱۶ 
در رتبه ۱۱۸ ایســتاد و بدترین رتبه اش در سال 
۲۰۱۵ بود که میان ۱۸۹ کشــور، در جایگاه ۱۳۰ 
قرار گرفت.محدوده نوســان امتیازهای ایران در 
این رتبه بندی نیز محدوده ای کوچک بین بهترین 
شرایط در فهرست ۲۰۲۰ با امتیاز ۵/۵۸ و بدترین 
وضعیت با امتیاز ۴۸/۵۶ در فهرســت سال ۲۰۱۸ 
بوده اســت.این محدوده نوســان امتیــاز و رتبه 
نشــان می دهد که در وضعیت فضای کسب وکار و 
 شاخص سهولت کسب وکار در ایران اتفاق خاصی 

رخ نداده است.

نگرانی در البه الی ســطرهای الیحه 
بودجه

از سوی دیگر، مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اســالمی در آســتانه تصویب الیحه بودجه سال 
آینده، با انتشــار گزارشــی، این الیحه را از منظر 
تاثیر آن بر فضای کســب و کار بررسی کرده است. 
در این گزارش، تاکید شده است که دولت بر حفظ 
ثبات اقتصــادی پایبند باشــد و از تغییر ناگهانی 
و غافلگیر کننــده قوانین و مقــررات پرهیز کند. 
همچنین ابراز نگرانی شــده است که انتشار اوراق 
مالی و فشار مالیاتی بر کســب و کارها در شرایط 

رکودی، فضای کسب وکار را نامناسب تر کند.
در الیحه بودجه ســال آینــده، دولــت به دلیل 
محدودیت  درآمدهای نفتی ناشــی از تحریم های 
آمریکا و برای جبران کســری های درآمدش، به 
انتشــار اوراق مالی و افزایش سهم مالیات ها روی 
آورده است. این رویکرد دولت در بودجه سال آینده 
می تواند به عوامــل برهم زننده نظم و نظام محیط 
کســب وکار دامن بزند تا این فضا همچنان علیه 

فعاالن اقتصادی عمل کند.

وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش های صنعت و کشاورزی، مناسب  است

محیط کسب وکار علیه اقتصاد

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد
 GDP سهم ۸ درصدی مالیات از
رئیس کل ســازمان امور مالیاتــی گفت: در 
ایران ســهم مالیات در تولید ناخالص داخلی 
۸ درصــد اســت، در حالی که ایــن عدد در 
 کشورهای در حال توسعه به ۱۴ تا ۱۵ درصد

 می رسد.
به گزارش مهر، امیدعلی پارســا با اشــاره به 
عدم تحقق هدف برنامه ششــم توســعه در 
 افزایش ســهم مالیــات در تولیــد ناخالص 
داخلی گفت: در حال حاضر ســهم مالیات ۸ 
درصد از GDP )تولید ناخالــص داخلی( و 
عدد بسیار پایینی اســت. رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی با بیان اینکه فاصله معناداری با 
کشــورهای دیگر داریم، افزود: در کشورهای 
توسعه یافته سهم مالیات از GDP باالی ۳۰ 
درصد و در کشــورهای در حال توسعه ۱۴ تا 

۱۵ درصد است.
وی ادامه داد: در کشور ما مطابق با آنچه که در 
برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود باید 
این عدد به ۱۰ درصد برسد اما فعاًل حدود ۸ 
درصد اســت و به این راحتی ها هم این نرخ 
افزایش نمی یابد. پارســا گفت: افزایش سهم 
مالیات از GDP موجبات ثبــات اقتصادی 
در کشــور را فراهم می کند و بایــد از طریق 
 اصالح سیاســت های مالیاتی به این ســمت

 برویم.

از سوی بانک مرکزی اعالم شد
حجم نقدینگی از مرز ۲۲۰۰ هزار 

میلیارد عبور کرد
براســاس اعالم بانک مرکزی، رقم نقدینگی آذر 
 ماه ۹۸ به ۲۲ هــزار و ۶۲۳ هزار میلیــارد ریال 

رسید.
به گــزارش بانک مرکــزی، این بانک با انتشــار 
 گزیده آمارهای اقتصادی در آذر ماه سال جاری،
 حجم نقدینگی را ۲۲ هــزار و ۶۲۳ هزار میلیارد 
 ریال اعالم کرد که نســبت به اســفندماه سال
 گذشته ۲۰.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال 
قبل )آذر ۹۸ نســبت بــه آذر ۹۷(، ۲۸.۲ درصد 
افزایش نشــان می دهد. حجم پول در این دوره 
۳۶۳۴.۸ هزار میلیارد ریال با ۴۸.۶ درصد افزایش 
نسبت به آذر ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول 
 نیز با ۲۴.۹ درصد رشد، ۱۸۹۸۸.۳ هزار میلیارد

 ریال است.
بر پایه این گزارش، میــزان دارایی های خارجی 
سیستم بانکی در آذر ماه امسال ۱۰۳۴۱.۵ هزار 
میلیارد ریال اعالم شده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۱۷.۴ درصد افزایش یافته است.
 در عین حال، بدهی بخــش دولتی در دوره مورد 
بررسی ۳۸۷۸.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت 
به آذر ماه ســال ۹۷ به میزان ۲۸.۱ درصد رشد 

یافته است.
طبق اعالم بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی 
۱۴۴۰۰.۵ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده 
۱۹.۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بوده و نسبت به اسفندماه ســال گذشته نیز ۹.۷ 

درصد رشد نشان می دهد.

آمار تجارت خارجی تا پایان پائیز از سوی 
بانک مرکزی منتشر شد

اختــالف ۷۵ میلیــون تنــی 
صادرات و واردات 

بررســی گزیده  آمارهای اقتصادی بانک مرکزی 
نشــان می دهد، درحالی که بیــن ارزش ارزی 
صادرات و واردات یک اختالف بسیار جزئی وجود 
دارد، اختــالف ۷۵ میلیون تنی بیــن صادرات و 
واردات ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری ایجاد 

شده است.
به گزارش تســنیم، بر اســاس گزیده آمارهای 
اقتصادی بانک مرکزی، تا پایان آذر امسال مجموعا 
۳۱.۸ میلیارد دالر واردات انواع کاال به کشور صورت 
گرفته است. بر این اساس، تا پایان فصل پائیز حدود 
۲۵ میلیون تن انواع کاال با ارزش واحد ۱۲۷۵ دالر 

به کشور وارد شده است.
این درحالی اســت که میزان صادرات کشور در 
این مدت نزدیک به ۳۱.۹ میلیارد دالر بوده است. 
گفتنی است، در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری ۱۰۳ 
میلیون تن انواع کاال بــه ارزش واحد ۳۰۸ دالر از 

کشور صادر شده است.
 بر اســاس گزارش بانک مرکزی، تــا پایان آذر 
ماه تــراز تجــاری کشــور حــدود ۶۰ میلیون 
دالر بــوده اســت. ایــن درحالی اســت که به 
لحــاظ وزنــی صــادرات کشــور حــدود ۷۵ 
 میلیون تن بیشــتر از مجمــوع واردات به داخل

 بوده است.

اخبار
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وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه ۳ساله سال های ۹۸، 
۹۹ و ۱۴۰۰ما این است که ۱۰میلیارد دالر از واردات کشور را 
تبدیل به ساخت داخل کنیم.به گزارش ایسنا، رضا رحمانی 
امروز، ۲۳ بهمن ماه، در جلسه ستاد و تسهیل استان در شهرک 
صنعتی چناران، اظهار کرد: اگر این اتفاق بیافتد، بر اساس آنچه 
که در محاسبات اقتصادی دنیا تعریف می شود، می توان حدود 
یک میلیون شغل ایجاد و بسیاری از آن را تثبیت کرد. وی ادامه 
داد: امسال مساله ساخت داخل رونق خوبی گرفت و مردم نیز 
آن را جدی گرفته اند و هر روز در سطح کشور شاهد تکرار این 
صحنه ها هستیم. در همین راستا ۲ روز قبل با وزارت نفت برای 
حرکت در مسیر نهضت ساخت داخل تفاهم نامه ای به ارزش 
یک میلیارد دالر برای تولید کوپ اســفنجی امضا کرده ایم 

که تاکنون محصولی وارداتی و یکی از گلوگاه های تولید ما 
بوده است.رحمانی افزود: امروز همه دستگاه های گوناگون 
در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات، لوازم خانگی، 
خودرو و اقتصاد پای کار آمده اند. ما این موضوع را نه به عنوان 
سیاست بلکه به عنوان راهبرد اساسی کشور دنبال می کنیم. 
در واقع راهبرد امسال ما این است که هرکجا می توانیم واردات 
را به ساخت داخل تبدیل کنیم. من مدافع این کار هستم و هر 
کجا اطالعات الزم در این خصوص به دست ما رسید، پیگیر 
این موضوع خواهیم بود. امسال برای اولین مرتبه نمایشگاه 
ساخت داخل برگزار شد که منجر به انعقاد ۲۰۲ تفاهم نامه 
شد. در گذشته نمایشگاه ها عرضه محور بود اما این نمایشگاه 
به رویداد خوبی برای راه اندازی نمایشــگاه های تقاضامحور 

شــد.وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کــرد: تبدیل ارز 
وارداتی به تولید داخل نیازمند ۲ شرط است. آن هم این است 
که کاالهای ساخت داخل باید در حد نیاز کشور و باکیفیت 
مناســب تولید شــود. دفاتر ما نیز این ۲  موضوع را بررسی 
می کنند. به برکت نامگذاری امسال، رونق تولید جدی گرفته 
شده است. عده ای به سنت عادت داشتند که واردات حتما باید 
صورت گیرد و اعتقاد داشتند کیفیت جنس وارداتی بهتر است 
اما اکنون این فرهنگ در حال تغییر بوده و مردم باور می کنند 
که بسیاری از کاالهای ایرانی در حد اروپا و دنیاست. باید توجه 
داشت اگر کاالیی در حد نیاز کشور نباشد، حمایت تعرفه ای 
می کنیم. رحمانــی بیان کرد: باید ســاخت داخل را جدی 
پیگیری کنیم چراکه رسالت اصلی ما همین موضوع است. 

برای همین منظور برگزاری نمایشگاه های دائمی بسیاری 
در حوزه های صنعتی ایجاد کردیم که بخش خصوصی بتواند 
در حاشیه برگزاری این نمایشگاه ها پذیرش سفارش داشته و 
کاال تولید کنند. باید توجه داشت در طول یک سال هرچه که 
داخلی سازی کردیم، قیمت آن کاهش یافته و حداقل نصف 
یا یک سوم و یا یک چهارم شده اســت.وی با اشاره به اینکه 
ما اختیارات خویش را در ستاد تسهیل به استان ها تفویض 
کردیم تا به ریاست استاندار موضوعات پیگیری شود، گفت: 
بر همین اساس هر استان در ستاد تسهیل خود هر تصمیمی 
اتخاذ کرد، همان را باید پیگیری کند. در حال حاضر ۵۸ درصد 
مصوبات ستاد تسهیل در کشور اجرایی شده و مابقی آن نیز 

در حال اجراست.

پروژه آزادراه تهران - شمال یکی از عظیم ترین پروژه های 
راهسازی است. در فاز یک این پروژه با همراهی دولت و 
بنیاد مستضعفان و با سرمایه ای در حدود ۱۰ هزار میلیارد 
تومان برابر با نرخ امروز ســاخته شــده است.به گزارش 
اقتصادآنالین، عملیات اجرایی منطقه یک آزادراه تهران-
شمال قرار بود سال پیش به بهره برداری برسد بعد از دوبار 
بدقولی وزارت راه و شهرسازی قول آن برای افتتاح به نیمه 
اول اسفندماه عودت داده است. دست اندرکاران این پروژه 
می گویند در طول این ۵سال به طور متوسط ۵۰۰۰ نفر 
به طور مستقیم با تعداد ۱۲۰۰ دســتگاه ماشین آالت 

راهسازی در باالی ۱۰۰ جبهه کاری با تمام توان شبانه روز 
در این پروژه فعالیت کردند.خیراهلل خادمی، معاون وزیر 
راه و شهرسازی گفت: عبور آزمایشی از پروژه منطقه یک 
آزادراه تهران - شمال  دیروز از ساعت ۱۲ تا ۱۴ انجام شد.  
نواقص و مشکالت آن را بررســی کردیم. امروز نیز در ۲ 

ساعت عبور آزمایشی رایگان  از آزاد راه را خواهیم داشت.

60 درصد هزینه آزادراه توسط دولت تامین 
شده است

 مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه در پاسخ به این پرسش 

که هزینه عبور از این آزادراه چگونه محاسبه می شود، گفت: 
عوارض  آزادراه بر اساس برآورد هزینه سرمایه گذار است 
شرکت سرمایه گذار آزاد راه بر اساس هزینه ای که برای 
ساخت انجام داده ، میزان عوارض را محاسبه کرده است. 
این محاسبه قیمت با ۶۰ درصد تخفیف باید انجام شود زیرا 
۶۰ درصد هزینه توسط دولت تامین شده است. بنابراین 

این رقم زیر ۵۰ هزار تومان است. 

عوارض 50 هزار تومانی صحت ندارد
وی افــزود: ما در کارگــروه به دنبال این هســتیم که با 

روش هایی  افزایش زمان بهره برداری توســط سرمایه 
گذار را کاهــش دهد. عدد مشــخص عــوارض قبل از 
بهره برداری رسمی اعالم می شــود اما مطمئن باشید 
قیمت آن زیر ۵۰ هزار تومان اســت. عوارض به صورت 
الکترونیکی اســت و دســتگاه های ITC و دوربین های 
 تردد شــمار در این آزادراه قبل از شروع تردد نصب شده
 است.وی در پاسخ به این پرسش که  زمان قطعی افتتاح  
قطعه یک آزاه راه تهران – شمال آزاد راه چه زمانی خواهد 
بود، گفت: آزاد راه به طور کامل آماده بهره برداری است و 

به طور قطع نیمه اول  اسفند افتتاح خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: 
درخصوص صادرات حرف زیاد است اما عمل وجود ندارد. 
غالمحسین شافعی در مراســم تجلیل از صادراکنندگان 
نمونه استانی و کشوری در اتاق بازرگانی خراسان رضوی 
با اشاره به نبود عملکرد مناسب در خصوص صادرات اظهار 
کرد: تقدیر از فعاالن اقتصادی باید در عمل و نه در حرف 
انجام شود. درمورد صادرات، امروز در کشور بسیار حرف زده 
می شود اما عمل منتهی به نتیجه بسیار کم است. وی ادامه 
داد: در شرایطی که خود دولتمردان نام آن را جنگ اقتصادی 
گذاشته اند، مبارزان اقتصادی باید با پشتیبانی کامل حرکت 
کنند اما دراین شرایط در برخی موارد حتی به این رزمندگان 
پشت پا هم زده می شــود و این نمی تواند شرایط جنگ را 
به صورت امیدوارانه ای به صحنه عمل بیاورد. رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران تصریح کرد: 
به نظر من در مسائل اقتصادی یکی از مشکالت این است 
که به عنوان مثــال در صادرات ســازمان های مداخله گر 
بسیاری، شــاید از ۲۰ ســازمان فراتر برود این سازمان ها 
اعم از توسعه تجارت، استاندارد، وزارت بهداشت سازمان 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ســتاد اقتصاد مقاومتی، وزارت 
صمت، نیروی انتظامی، گمرک و سازمان های بسیار دیگری 
هستند که این شرایط در هیچ جای دنیا وجود ندارد و هر 
کدام از این سازمان ها به دنبال کار خود است و در این  جا 
یک سخنگو و تصمیم گیر واحد وجود ندارد و با این شرایط 
همین مقدار صادرات هم خیلی زیاد است. شافعی اضافه 
کرد: ما بارها اعالم کردیم که سازمان توسعه تجارت تجدید 

ساختار بدهد و متولی صادرات این سازمان باشد با این همه 
ناهماهنگی نمی توان آینده روشنی را برای صادرات ایجاد 
کرد، درست است که اکنون آمار مثبتی داده می شود اما 
در نظر بگیرید که این آمار می توانست چندین برابر باشد. 
وی در خصوص ضعف تجاری ما در مقایسه با همسایگان 
خاطرنشــان کرد: ما با هیچ کدام از همسایگان مان مان از 
 نظر صادرات قابل مقایسه نیستیم و همواره عقب هستیم
 اشکاالت را باید پیدا و حل کنیم اگر قاعده گذاری اصالح 
نشود هیچ مشکلی درست نمی شــود و مشکالت پابرجا 
خواهد ماند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران بیان کرد: در خصــوص صندوق ضمانت صادرات به 
ویژه در شرایط کنونی که ریسک پذیری صادرات باالست، 
نمی توان کار کرد سازمان توســعه تجارت، وزارت خانه و 
دیگران تالش کردند و در نهایت موافقت انجام شد تا سرمایه 
صندوق ضمانت صادرات ۵۰۰ میلیون دالر باشد گرچه باز 
هم در مقابل دیگران بسیار کم است. شافعی افزود: من دیروز 
با کمال تاسف شنیدم که در کمیسیون تلفیق مانع این قضیه 
شدند و این نشان دهنده همان مســاله است که در مورد 
صادرات شعار زیاد است اما عمل وجود ندارد. اگر صادرات در 
این شرایط تنها مسیری است که می تواند به کشور در مسائل 
ارزی کمک کند چرا این اتفاق می افتد؟ از نمایندگان مجلس 

خواهش می کنیم که شرایط کشور را درک کنند. وی در 
خصوص توسعه مناسبات اقتصادی با همسایگان گفت: 
هیچ  کشوری را پیدا نمی کنید که به اندازه ایران با همسایگان 
خود کمبود موافقت نامه تجارت داشــته باشــد. در طول 
این سال ها با وجود شمار زیاد ارتباطات، کمیسیون های 
مشترک، مذاکرات و ســفرها ما از کشورهایی هستیم که 
کمترین تعداد موافقت نامه تجارت آزاد را با همســایگان 
 خود داریم. ترکیه ۴۳ موافقت نامه تجارت آزاد و ترجیحی
 با همســایگان خود دارد. رییس اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: ما هنوز هیج پیشرفتی 
در این راستا نکردیم و تجربیات تلخی در این مورد داریم. 
ما D۸  و اکو را تشکیل دادیم د حالی که هیچ نتیجه ای از 
آن ها نداشتیم. دو، ســه بار در اکو موافقت نامه تسهیالت 
ویزایی امضا شده اما نتیجه ای نداشته است و همکاران ما 
هنوز برای ویزای ترکمنستان مشکل دارند. شافعی افزود: 
اکنون براساس سیاســت دولت در خصوص همسایگان 
اتفاق مبارکی افتاده اســت که باید قدر آن را بدانیم و آن 
هم مساله اوراسیا است. ۱۸۰ میلیون نفر جمعیت و بیش 
از ۱.۹ تریلیون دالر تولید ناخالص این کشورها است. اگر 
اوراســیا فردا حجم تجارت ما با این کشورها را به ۱۰ برابر 
افزایش دهد چگونه می خواهیم این تجارت را انجام دهیم؟ 

مخصوصا اینکه اولویت ما محصوالت کشاورزی است و در 
این شرایط ناوگان سردخانه دار کشور ما کجاست؟ وی در 
خصوص لزوم حل مشــکالت مرزها گفت: ما اصال مشوق 
نمی خواهیم حداقل کاری کنیم کــه کامیون های ما ۲۰ 
روز پشــت مرز دوغارون نخوابند و هزینه های پیش بینی 
نشده به ما تحمیل نشود. این مســاله برای امروز و دیروز 
هم نیســت. عدم هماهنگی در مرزها در کشــور ما غوغا 
می کند و زیان آن را تجارت کشــور و فعــاالن اقتصادی 
می دهند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
 ایران بیان کرد: بنادر، جاده ها و مسیرهای ریلی ما هر سه 
مشــکل دارند. ما یک جاده ترانزیتی از مشهد به سرخس 
داریم که واقعا کوره راه اســت این مشکالت باید درست 
شود اگر به این مسائل نرسیم همین مقدار تجارتی هم که 
داریم توسط رقبا از ما گرفته می شود. شافعی افزود: آن ها) 
کشورهای اوراسیا( چگونه به ما اعتماد کنند که اگر در لیست 
کاالهای ما یک کاالی خاص وجود دارد روز دیگری صادرات 
آن از کشور ما ممنوع یا عوارض خاصی بر آن اعمال نشود 
یا اگر کاالیی که از آن ها وارد می کنیم اتفاقی در بازار داخل 
نیافتد و واردات ما از آن ها قطع نشود. وی عنوان کرد: ما در 
موافقت نامه های تجارت ترجیحی و آزاد به سیاست پایدار 
تجاری احتیاج داریم. مگر بازار دنیا به فرمان ما است که هر 
روز که بخواهیم به یک کاال عوارض اعمال کنیم و روز دیگر 
برداریم؟ این ها نعمت هایی است که برای این کشور فراهم 
شده و ما خودمان را از آن ها محروم می کنیم و علت آن هم 

نبود یک متولی است.

برنامه ریزی وزارت صمت برای تبدیل ۱۰میلیارد از واردات به ساخت داخل

معاون وزیر راه و شهرسازی:

آزادراه  تهران - شمال نیمه اول اسفند به صورت کامل افتتاح می شود

رئیس اتاق ایران: 

درباره صادرات بیشتر از عمل، حرف می زنیم
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افزایش مجدد قیمت ارز
نرخ ارز روز پنج شنبه در دومین به روزرسانی صرافی  ملی، نسبت به ساعت قبل از آن ۱۰۰ تومان گران شد که بر این اساس قیمت دالر به ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان رسید. روز پنج شنبه 

قیمت ارز در صرافی ملی برای دومین بار گران شد. بر این اساس قیمت دالر برای فروش در صرافی ملی، ۱۳۹۵۰ تومان اعالم شد. همچنین این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت 
۱۳۵۵۰ تومان خریداری می کنند. قیمت دالر در بانک مرکزی ۴۲۰۰ تومان قیمت خورد. قیمت یورو نیز برای فروش در صرافی  ملی ۱۵۲۵۰ تومان اعالم شده است؛ قیمت خرید یورو نیز 

در این صرافی ها ۱۴۹۵۰ تومان است. بهای یورو در بانک مرکزی نیز ۴۶۱۹ تومان تعیین شده است.
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گذری در بازار تلفن همراه 
نشان می دهد بسیاری از 
مردم عالقه دارند به جای 
خرید مدل هــای جدید 
تلفن همراه، گوشی های 
قدیمی خود را با تعمیر یــا تعویض قطعه معیوب 
همچنان حفظ کنند تا بلکــه از هزینه های خود 

بکاهند.
آمارهای رسمی و ســخنان کارشناسان حکایت 
از تقاضای ۱۰ میلیــون موبایل ســالیانه در بازار 
ایران حکایت می کند اما از سال قبل که هیجانات 
اقتصادی به تمــام بازارها از جمله بــازار موبایل 
تســری پیدا کرد و کماکان ایــن هیجانات دامنه 
بیشتری پیدا کرده که حکایت از بحرانی تر شدن 
وضعیت در بازار می کند. در حال حاضر بســیاری 
از موبایل فروشان تبدیل به تعمیرکار یا تعویض کار 
این صنف شده اند و فروشندگان موبایل دست دوم 
از وضعیت بهتری برخوردارند. درک این وضعیت 
بسیار سخت نیســت و دیگر تبلیغی در روزنامه ها 
یا بیلبوردهای شهری دیده نمی شود و بزرگترین 
مراکز خرید و فروش موبایل پر از آگهی هایی شده 
که نشان از تغییر کاربری، فروش یا اجاره دارند یا 

دریافت سفارش را منوط به گروه های تلگرامی خود 
کرده اند. یک مغازه دار فعال در پاســاژ عالء الدین 
در این رابطه گفت: نزدیک به ۲۰ روزی اســت که 
اصال گوشــی نو خرید و فروش نکرده ایم و بیشتر 
مشــتریان به دلیل گران بودن گوشی های دست 

دوم می خواهند.
نوسانات نرخ ارز بازار بسیاری از تلفن های همراه 
از رده خارج را بار دیگــر داغ کرده و با قیمت های 
باالیی به فروش می رسند. به طور معمول با عرضه 

مدل های به روز تر از تلفن همراه، ســایر مدل های 
قدیمی با افــت قیمت مواجه می شــوند، رویه ای 
که طی دو سال گذشته خالف این قاعده را تایید 
می کند. بــا جهش قیمت ارز در ســال ۹۶ قیمت 
بسیاری از کاال و خدمات رشــد شتابانی کرد، این 
افزایش قیمت بــه بازار لوازم برقی بــه ویژه تلفن 
همراه نیز تســری پیدا کرد به گونه ای که بسیاری 
از مدل های قدیمی و از رده خــارج تلفن همراه با 

قیمت گزافی به فروش می رسد.

این افزایش قیمت ناشــی از جهش ارزی در حالی 
صورت می گیرد که در دی ماه امســال نزدیک به 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار تلفن همراه وارد کشــور 
شــد با این وجود قیمت ایــن کاال تغییر چندانی 
نداشته است. محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن 
واردکنندگان موبایل با اشاره به قیمت گذاری تلفن 
همراه در کشــور اظهار کرد: قیمــت تلفن همراه 
تابعی از قیمت ارز است و با نوسانات نرخ ارز شاهد 
باال و پایین شــدن قیمت این کاالی استراتژیک 
هستیم. ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل 
تصریح کرد: یکی از دالیــل اصلی در عدم کاهش 
قیمت تلفن همراه که مدل جدیدتــر آن به بازار 
آمده همین نوســانات نرخ ارز اســت، در برخی از 
فصول ســال تولیدکنندگان تلفن همــراه برای 
فروش مدل هــای پایین تر اقدام بــه ارائه تخفیف 
برای فروش محصول می کنند. وی افزود: به دلیل 
تحریم های بین المللی، امکان خرید کاال به صورت 
مستقیم از نمایندگی وجود ندارد به همین دلیل 
بسیاری از تخفیف ها و گارانتی های تعویض شامل 
خرید های ایران نمی شود. عالیان بیان کرد: برخی 
از فروشــندگان ایرانی برای افزایش ســهم خود 
از فروش تلفن همــراه اقدام به ارائــه خدماتی از 
قبیل تعویض تلفن همراه تا یــک هفته می کنند 
 که این موضوع ارتباطی به کارخانــه تولید تلفن 

همراه ندارد.

تلفن های همراه از رده خارج با قیمت های باالیی به فروش می رسند

بازار داغ موبایل های دست دوم
شایلی قرائی
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کشاورز با اشاره به مصرف ماهانه ۱۵۰ هزار تن 
برنج خارجی در کشور گفت: حداقل ۲۰۰ هزار 
تن برنج باید وارد کشــور شود.مســیح کشاورز 
دبیر انجمن واردکننــدگان برنج درباره آخرین 
وضعیت واردات برنــج، اظهار کــرد: بنابر آمار 
تاکنون لیســت هایی که به بانک مرکزی برای 
تخصیص ارز ارسال شده و بخشی از محموله های 
آن وارد کشور شده اســت، اما هنوز حدود ۵۰ 
هزار تن تخصیص ارز به برنج های وارداتی داده 

نشده است.
وی افزود: برای تنظیم بازار شب عید حدود ۴۰۰ 
هزار تن برنج ثبت سفارش شده که لیست های 
آن در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته ضمن آنکه 
۲۰۰ هزار تن از این محموله ها وارد کشور شده 
است، اما همچنان به سبب دخالت های بی مورد 
از سوی برخی مسئوالن، ارز موردنیاز تخصیص 

داده نشده است.
 دبیرانجمــن واردکننــدگان برنج بــا انتقاد از 
سیاست فعلی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
پیرامون واردات برنج، گفت: اخیرا سرپرســت 
وزارت جهاد کشــاورزی به رئیس جمهور اعالم 
کرده اند که مــا نیازی بــه واردات بی رویه برنج 
نداریم که این امر مشکالت متعددی را برای بازار 
شــب عید ایجاد خواهد کرد چرا که اگر نتوانیم 
برنج موردنیاز را وارد کنیم، بدون تردید شــب 
عید دچار بحران جدی خواهیم شد چرا که تعلل 

 در واردات موجب شده محموله ها به کشور های 
مبدأ بازگردد.

کشاورز ادامه داد: با وجود آنکه ۶ دهک جامعه 
برنج خارجــی مصــرف می کنند، جــای این 
سوال مطرح است که سرپرســت وزارت جهاد 
کشــاورزی بنا بر چه اســتداللی واردات برنج 
برای تنظیم بازار شــب عید را بی مورد می دانند 
در حالی که قیمت برنج تولید داخل به گونه ای 
است که اقشــار ضعیف جامعه قدرت خرید آن 
را ندارند؟ این مقام مســئول با اشــاره به اینکه 
ماهانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تــن برنج خارجی در 
کشور مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح کرد: 
بنابر آمار متوســط ســرانه مصرف ماهانه برنج 
خارجی بــه ازاء هر نفر ۲۰ کیلوگرم اســت که 
به همین خاطر از دولت مــردان تقاضا داریم در 
تصمیم گیری ها به گونه ای عمل نکنند که اقشار 
ضعیف جامعــه در تأمین برنــج موردنیاز خود 
دچار مشکل شوند و یا بعضا به سبب عدم امکان 
 خرید برنج داخلی مجبور به حذف برنج از سفره 

خانوار شوند.
وی در پایــان گفــت: باتوجه به نبــود ذخیره 
برنــج خارجــی در انبارها، حداقــل ۲۰۰ هزار 
تن برنج برای تنظیم بازار شــب عیــد باید وارد 
شوند در غیر این صورت شــاهد التهاب قیمت 
 و فــروش بــا نرخ های دلخــواه فروشــندگان 

در بازار خواهیم بود.

در واقع بــا عبور نرخ تورم از باالترین نرخ ســود 
سپرده در بانک ها )حدود ۲۰ درصد( از جذابیت 
ســپرده گذاری حداقل برای اشــخاص با مبالغ 
سپرده زیاد کاسته شد. از سوی دیگر کارگزاران 
اقتصادی حتی با کنتــرل و تثبیت قیمت دالر 
میان کانــال های ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان توســط 
بانک مرکــزی و تخصیــص دالر ۴۲۰۰ تومانی 
برای کاالهای اساسی، عمال می بینند کاالهای 
قابل تجارت )مسکن و خودرو( و غیر قابل تجارت 
نه تنها کاهش قیمت نداشــتند بلکه با شــیب 
تندی افزایش قیمت هم داشــته انــد. عالوه بر 
این کارگــزاران اقتصادی بر اســاس تجربیات 
گذشــته، وضعیت فعلی و چشــم انداز آینده،  
انتظار تثبیت یا کاهش قیمت ها در سال ۱۳۹۹ 
را ندارند. پــس برای در امان مانــدن از افزایش 
 قیمت ها در جریان زمــان و حفظ ارزش واقعی 
نقدینگی های خود در هر مقطع بر اساس شرایط 
موجود نقدینگی های قابل دســترس خود را به 
ســمت بازارهای مختلف هدایت می کنند. در 

جدیدترین مورد هدایت بخشی از نقدینگی های 
قابل دسترس کارگزاران اقتصادی به بازارها می 
توان به ورود آن به بازارهای ســرمایه و خودرو 
برای سرمایه گذاری اشــاره کرد. مثال در مورد 
بازار خودرو با مسدودســازی واردات خودرو به 
کشور از یکسو و کاهش توان تولید و عرضه منظم 
خودروهای داخلی به بازار از سوی دیگر، افزایش 
قیمت خــودرو مورد انتظار بــوده و  زمینه ورود 
بخشــی از نقدینگی های قابل دسترس به این 
بازار و آشــفتگی های آن را فراهم ساخته است. 
ازاین رو این جهش تورم از ابتدای ســال ۹۷ به 
بعد اســت که وارد فاز ویرانگری در اقتصاد ایران 
شده است. بهتر اســت بانک مرکزی روی مهم 
ترین وظیفه ذاتی خود یعنی استحکام قیمت ها و 
مهار تورم تمرکز کند. البته این بدان معنا نیست 
که بانک مرکزی نــرخ ارز را ابزار مهار تورم کند. 
ابزار کردن نرخ ارز برای کنتــرل تورم همانطور 
 که در سال ۹۷ و سال جاری تجربه شد محکوم 

به شکست است.

 قائم مقــام وزیر صنعت، معدن و تجــارت در امور 
بازرگانی گفت: باید زیرساخت های الزم به لحاظ 
گمرکی را فراهم کنیم تــا بتوانیم به عنوان کانون 
تولید و صادرات فرش در دنیا مطرح شویم.حسین 
مدرس خیابانی در حاشیه بازدید از یک مرکز تهیه 
و تولید فرش و گبه ارگانیک در شیراز گفت: اشتغال 
قابل توجهی از محل تولید و صادرات فرش دستباف 
در کشور، قابل دســتیابی بوده و لذا وزارت صنعت 
نیز تاکید دارد تا به مقولــه صادرات این کاال توجه 
شود که به همین منظور، مرکز ملی فرش کشور نیز 
برنامه های گسترده ای برای تقویت تولید و صادرات 
این هنر-صنعت اصیل ایرانــی دارد تا این کاالی 
سنتی، بتواند به جایگاه گذشته خود در بازار های 

جهانی دست یابد.
او ادامه داد: در حال حاضر، صادرات فرش دستباف 
به تناسب توسعه صادرات دیگر کاال های غیرنفتی، 
عقب ماندگی هایی دارد که باید به ســرعت جبران 
شــده و صادرات این کاال با شــیوه های گوناگون، 
افزایش یابد؛ به خصوص اینکــه مزایای متعددی 
در زمینه صادرات و تولید فرش در کشــور وجود 
دارد که باید بیشــتر به آن ها توجه کرد. خیابانی  
ادامه داد: عمده مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این 
کاال و محصوالتی نظیــر آن، از داخل قابل تأمین 
است و بنابراین با توجه به اینکه خروجی ارز برای 
تأمین مواد اولیه تولید آن صورت نمی گیرد، ارزش 
افزوده ای که ایجاد می کند، نسبت به سایر کاال های 
صادراتی، بسیار باال است. مدرس خیابانی تصریح 
کرد: در گذشته نه چندان دور، سهم صادرات فرش 
ایرانی در مقایسه با صادرات دیگر کاال های غیرنفتی، 
بسیار قابل توجهی بود؛ اما امروز به دلیل تحریم ها 
و فشار هایی که بر ســر راه صادرات این کاال اعمال 
شده، این سهم به شــدت کاهش یافته؛ اگرچه در 
داخل نیز، نسبت به توسعه تولید و صادرات فرش 
دســتباف و بازاریابی آن در بازار های هدف جدید، 

غفلت شده است.
او تصریح کرد: ایجاد نمایشگاه دائمی تخصصی و 
استقرار خانه های فرش در بازار های هدف یکی از 
برنامه های وزارت صنعت، معــدن و تجارت برای 
رشد و رونق صادرات این کاالی اصیل ایرانی است 
تا بتوان از طریق آن، بازار هــای هدف صادراتی را 

متنوع تر کرده و بازار های جدید در منطقه اروپا را 
نیز جایگزین کرد که بر این اساس، مرکز فرش ایران 
برای تقویت این بخش، برنامه هایی را طراحی کرده 
است.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور 
بازرگانی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت توافق تجاری 
ایران با کشور های عضو اتحادیه اوراسیا، موقعیت 
بسیار مناسبی است تا بتوان در کشور های آسیای 
میانه و به ویژه روســیه به عنوان یکــی از اعضای 

اتحادیه اوراسیا، صادرات را رونق بخشید.
مدرس خیابانی اظهار داشت: امروز بسیاری از رقبا، 
بازار های هدف صادراتی فــرش ایرانی را تصاحب 
کرده اند که به نظر می رسد باید یک کار ویژه هم بر 
روی تولید و هم بر روی صادرات این کاال انجام شود 
تا فرش به جایگاه اصلی خود بازگردد؛ چراکه فرش 
برای ایرانی ها تنها یک کاال به شمار نیامده؛ بلکه یک 
هویت و تمدن است؛ به این معنا که با صادرات فرش، 
عالوه بر ارزآوری می توان، تمدن ایرانی و اســالمی 
را هم صادر کــرد. او افزود:  بر این اســاس، تمامی 
دستگاه ها و مجموعه هایی که به نوعی با حوزه تولید 
و صادرات فرش مرتبط هستند باید کمک کنند تا به 
لحاظ تأمین تسهیالت ریالی و تسهیل بازگشت ارز 
صادراتی، بتوان صادرات را رونق بخشید؛ به نحوی 
که فرش به همان وضعیتی برســد کــه وزن قابل 

توجهی در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد.
مدرس خیابانی، استان فارس را از کانون های تولید 
و صادرات فرش در کشور دانست و تصریح کرد: باید 
از این موقعیت برای صادرات فرش به کشــور های 
حوزه خلیج فارس استفاده شود؛ به عالوه اینکه باید 
زیرساخت های الزم را نیز به لحاظ گمرکی فراهم 
ساخت تا فارس به عنوان کانون تولید و صادرات گبه 
و فرش در دنیا مطرح شود. قائم مقام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در امور بازرگانی، در خصوص دالیل 
کاهش صادرات فرش گفت: به دلیل اعمال برخی 
تحریم های ظالمانه بر علیه فرش دستباف ایرانی، 
شاهد کاهش صادرات این هنر-صنعت اصیل ایرانی 
هستیم و به موازات آن، در بازار داخل نیز به دلیل 
کاهش تقاضای خرید از ســمت مردم که متأثر از 
کاهش قدرت خرید عمومی آن ها در بازار اســت، 
شاهد پایین آمدن میزان فروش و استقبال مردم از 

خرید فرش دستباف بوده ایم.

 بــا نزدیــک شــدن بــه 
هفته هــای پایانی ســال 
تخلفات در حــوزه خرید 
و فــروش کاال افزایش می 
یابد و به دلیل رشد تقاضا 
باید بازرســی های بازار افزایش پیــدا کند. برخی 
مســئوالن در ماه های اخیر در حالی به ناکارآمدی 
قانون تعزیرات در وضعیت های خاص مانند وضعیت 
فعلی بازار اعتراف کرده اند که در شرایط عادی نیز 
در برخی موارد قانون تعزیــرات توانایی برخورد با 
تخلفات را ندارد و یکی از تکراری ترین این اســت 
که تعزیرات مسئول رسیدگی به پرونده های واصله 

از ســوی نهادهای نظارتی دیگر از جمله سازمان 
حمایــت و وزارت صمت اســت و خودش رأســا 

نمی تواند وارد رسیدگی به تخلفات شود.
از جمله دســتگاه هایی که به طور خاص در بحث 
مقابلــه و برخورد با گران فروشــی وظیفــه دارد، 
سازمان تعزیرات حکومتی است؛ سازمانی که شاید 
یک دهه یا حتی بیشتر است که دیگر کارآیی الزم 
را ندارد اما با این حال سید یاسر رایگانی سخنگوی 
آن پس از فرمایشــات رهبر معظم انقالب درباره 
مراقبت مسئوالن از سرایت نکردن افزایش قیمت 
بنزین به قیمت سایر کاالها اعالم کرد: در راستای 
اجرای تدابیر رهبر معظم انقالب که فرمودند انتظار 
دارند مسئوالن مراقبت کنند تا افزایش قیمتی در 
بازار ایجاد نشود و منجر به اذیت مردم نشود، تعداد 
گشت های مشترک تعزیرات را در سراسر کشور ۲ 

برابر کردیم و مدت  زمان حضورمان در سطح بازار 
را به ساعات شب رساندیم. در همین راستا، مدیران 
کل سراسر کشور موظف شــدند در صورت وقوع 
تخلفات احتمالی، شــعب ویژه ای را به پرونده های 
این موضوع اختصاص دهند و مقرر شده رسیدگی  
به این پرونده ها خارج از نوبت باشد و حداکثر طی 
یک هفته نیز احکام مربوطــه صادر و به هموطنان 

اعالم می شود.
این در حالی اســت که علیرضا آوایی مسند وزارت 
دادگســتری را در اختیار گرفت، از عزم و اراده اش 
برای اصالح قانــون تعزیرات خبــر داد و امروز که 
بیش از سه از این ادعا می گذرد، هنوز هیچ اتفاقی 
در اصالح قوانین تعزیرات نیفتاده است؛ شاید هم 
آقایان خودشــان زیاد مایل بــه پیگیری موضوع 
نیستند تا در چنین روزهایی که مردم به همراهی 

دســتگاه هایی همچون تعزیرات نیاز دارند، بهانه 
کافی نبودن اختیارات تعزیرات را در آستین خود 

داشته باشند!
 بسیاری از کارشناسان معضل را در قانون قدیمی 
و از کارافتاده تعزیرات می دانند؛ قانونی که دست و 
پای تعزیرات را بســته و فقط شأن رسیدگی به آن 
داده اما با این حال همین تعزیرات با همین قوانین 
موجود فعلی، در ســالیانی نه چندان دور در تمام 
صحنه ها حاضر بود و به صــورت قاطع نیز برخورد 
می کرد. با این حال حتی اگر مشــکل را در قانون 
تعزیرات بدانیم، مگر اصالح یک قانون چند ســال 
زمان نیاز دارد؟! مگر تهیه پیش نویس و اصالح قانون 
موجود و تصویب یک قانون روزآمــد با اختیارات 
مناسب در مجلس شورای اسالمی چند سال زمان 

نیاز دارد؟!

برخورد با چند مغازه دار مصداق درست برخورد با گران فروشی نیست

ناکارآمدی  در برخورد  با  گران فروشی

نحوه برخورد نتایج تورم باید کارساز باشد
محمود جامساز ، اقتصاددان

کشور سال هاست دچار تورم و گرانی است. تورم، افزایش سطح عمومی قیمت ها را به دنبال دارد و می تواند دالیل مختلفی داشته باشد از ناحیه افزایش تقاضا و از ناحیه عرضه. اما نحوه برخورد با این نتایج تورم باید 
کارساز باشد. البته این بدان معنا نیست که خود تورم بی اهمیت است. در ایجاد تورم عواملی تاثیرگذار است که باید در مبحثی جداگانه به آن پرداخته شود. اما نتیج حاصل از تورم گرانی و کاهش قدرت خرید مردم 
است که باید سازوکار درستی برای آن وجود داشته باشد. ناکارآمدی قانون سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات موضوعی است که باید به آن اذعان کرد. باید قانون را به نوعی اصالح کرد تا متخلفان نتوانند 

با شیوه ها و ترفندهای جدید به کارگرفته شده از سوی افراد متمرد از قانون اقدام به قاچاق کنند؛ یکی از راه های مبارزه واقعی با قاچاق به روز رسانی قوانین است.
باید قوانینی را تصویب کرد که راه فراری برای متخلفان وجود نداشته باشد، یا اینکه باید قوانین موجود را به نوعی اصالح کرد که اقدامات غیرقانونی به روشنی مشخص شود؛ بنابراین ضروری است که در قانون تعزیرات 
تحوالتی ایجاد شود. هیچ عزم و اراده ای برای اصالح قوانین ناکارآمد و ارتقای قدرت اجرایی انجام آن وجود ندارد. گرانی نتیجه تورم است. از نتایج تورم است و باید قوانینی وجود داشته باشد تا تحت تاثیر قرار گرفتن 
مردم از گرانی ها به حداقل برسد. هر گاه اقتصاد کشور با تورم روبه رو می شده، سیاست های مقطعی برای کنترل تورم اعمال می شده، اما چون این سیاست ها مطابق با علم اقتصاد نبوده و چارچوب مشخص علمی 

نداشته، مجددا برای مدت کوتاهی قیمت ها ثابت و دوباره افزایش می یافته است.

کسی متقاضی خرید گوشی آکبند نیست
مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی

افزایش شدید قیمت گوشی های موبایل و همچنین بی نداشتن گارانتی معتبر این محصوالت باعث شده که هم خریدار و هم فروشنده متضرر باشند. در حال حاضر خیلی از فروشنده های سابق موبایل به فکر انتقال 
سرمایه به کشورهای همسایه هستند. یکی دیگر از دالیلی که باعث می شود مردم تمایل بیشتری نسبت به خرید گوشی دست دوم از خود نشان دهند، تعمیر راحت تر این محصوالت در سال های اخیر است. در حال 
حاضر می توان به راحتی باتری یک دستگاه و حتی نمایشگر آن را با هزینه ای مناسب تعویض کرد، البته دسترسی به قطعات داخلی دستگاه ها در سال های اخیر سخت تر شده است. با توجه به مشکالت فراوانی که 
در بازار تلفن همراه وجود دارد بسیاری از فروشندگان ناچار به تغییر شغل و یا روی آوردن به تعمیرات و یا فروش موبایل های دست دوم شده اند. بسیاری حرکت به سمت بازار دست دوم موبایل را به صرفه دانسته 

و بسیاری از موبایل فروشان تبدیل به تعمیر کار یا تعویض کار این صنف شده اند چراکه فروشندگان موبایل دست دوم از وضعیت بهتری برخوردارند.
در شرایطی قرار داریم که فروشندگان موبایل از کاهش درآمد خود ناشی از گرانی ها، گالیه مند هســتند چراکه فروش آنها اُفت پیدا کرده است. به طور مثال اگر این افراد در گذشته ماهانه می توانستند ۴۰ گوشی 
همراه به فروش رسانند حال این تعداد به شدت کاهش پیدا کرده است. به دلیل گرانی گوشی های همراه تمایل مردم به خرید موبایل دست دوم افزایش پیدا کرده که این امر نه تنها مصرف کننده را تحت تاثیر قرار 

می دهد بلکه تهدیدی نیز برای فروشندگان موبایل محسوب می شود چراکه کشش تقاضا محدود است و مردم تا رده قیمتی مشخصی به دنبال خرید هستند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

لزوم استقرار خانه های فرش در بازار هدف

این تورم ویرانگر

ضرورت واردات ۲۰۰ هزار تن برنج برای تنظیم بازار شب عید

ادامه سرمقاله
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) نوبت دوم (
آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی به شرح جدول زیر می باشد:

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصهمبلغ پایه به ریالشرح مناقصهشماره مناقصهردیف
 ) فرایند ارجاع کار( به ریال

انتخاب پیمانکار جهت اجرای 198/151-18
پروژه توسعه و احداث شهری و 

روستایی بخش مرکزی نور

6.654.039.806496.702.000

انتخاب پیمانکار جهت اجرای 298/151-19
پروژه توسعه و احداث شهری و 

روستایی ایزدشهر

3.506.226.267339.312.000

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
داوطلبان می توانند از روز سه شنبه مورخ 1398/11/01 لغایت روز یکشنبه مورخ 1398/11/06 به منظور دریافت اسناد مناقصه به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.

الف- وب سایت  www.bargh-gmaz.ir )شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران(
www.tavanir.org.ir ب- سایت معامالت شرکت توانیر

http://iets.mporg.ir ج- پایگاه ملی مناقصات
مبلغ خرید اسناد مناقصه :

مبلغ 545/000 ریال به ازای خرید هر اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر ) شماره 0101853765005 ( بانک صادرات کد 2008 
نوع تضمین شرکت در مناقصه )فرایند ارجاع کار( به شرح زیر می باشد:

- ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر 
- اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره 16720405/50 بانک ملت شعبه مرکزی چالوس 

-ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
- کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی 

- چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد (
تاریخ تحویل پاکات مناقصه:

روز شنبه )ساعت 8 ( مورخ 1398/11/19 
محل تحویل پاکات مناقصه : 

دفتر حراست وامور محرمانه این شرکت واقع در نوشهر- بلوار خیریان- میدان ولیعصر – نبش کوچه نیرو- طبقه چهارم 
تاریخ گشایش پاکات مناقصه : 

زمان بازگشایی ساعت 10 روز شنبه مورخ 1398/11/19 در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالی و پشتیبانی 
سایر شرایط :

- هزینه آگهی هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضاء مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود.

- اعتبار پروژه فوق از منابع داخلی شرکت تامین شده است.
- حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد.

- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

ارجاع پرونده هک »علی بابا« به پلیس فتا
علی بابا؛ یکی از بزرگ ترین سرویس های آنالین حوزه خرید بلیط و گردشگری کشور در تاریخ )۳۲ بهمن( در اکانت توییتری خود خبر از هک برخی سرورها و درز اطالعات برخی از کاربرانش 
را داد. حاال  مدیرعامل این شــرکت در توییتی جدید اعالم کرد که پرونده این هک به پلیس فتا ارجاع شده اســت.  همزمان با این اتفاق عالوه بر اکانت رسمی توییتر علی بابا، »مسعود 

طباطبایی« مدیرعامل این شرکت در توییتی ضمن عذرخواهی از کاربران گفته بود که هکرها به برخی از اطالعات کاربران و سورس کدها این سرویس دسترسی پیدا کرده اند. 

www.kASBOkARNEwS.iR
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مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی و پشتیبانی 
از نیروهای مسلح، صبح امروز در جلسه بررسی روند 
پیشــرفت پروژه های عمرانی اصفهان، همدلی و 
همراهی مدیران شــهری در اصفهان برای اجرای 
پروژه  های عمرانی و ارائه خدمات به شهروندان را 
ستودنی ذکر کرد و افزود: یکی از مشکالت اجرای 
پروژه  های بزرگ مدیریت هماهنگی عناصر درگیر 
است و همه سعی می کنند اشتباهات و کارهای خود 

را گردن دیگری بیندازند اما در شهرداری اصفهان 
هر فردی مســئولیت خود را می  پذیــرد و نقش 
 خود را به خوبی ایفا می  کند کــه این برکت کار را 
افزایش می دهد. ســردار حســین دهقان ادامه 
داد: به طور معمول در اجــرای پروژه  های عمرانی 
پیمانکاران با ســختی  هایی رو به رو می  شــوند، 
اینکه در اصفهان شــهرداری اعتبار مناسب برای 
اجرای پروژه  ها را به پیمانــکاران تزریق می  کند 

و آنها نســبت به کارگران خود متعهد می شوند، 
موضوعی پسندیده اســت.    وی با ابراز خرسندی 
از اینکه اقدامات بزرگی در شــهر اصفهان در حال 
انجام اســت، اظهار امیدواری کرد: شاهد آبادانی و 
توسعه هر چه بیشتر برای شهر اصفهان باشیم. وی 
تأکید کرد: برای آزادســازی امالک واقع در مسیر 
 پروژه های عمرانی، از مشارکت افراد محلی و بومی

 هر منطقه استفاده شود. 

مشاور فرمانده كل قوا در صنايع دفاعی و پشتيبانی از نيروهای مسلح: 

اقدامات بزرگی در اصفهان در حال انجام است

شهردار اصفهان در ادامه جلسات مستمر بررسی 
روند پیشرفت پروژه های عمرانی شهر اصفهان 
این بار به همراه معاونین و مدیران خود در محل 
اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح آفتاب حضور 
پیدا کرد.  به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای 

شــهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در این 
جلسه که با حضور سردار حسین دهقان مشاور 
فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی و پشــتیبانی 
از نیروهای مسلح برگزار شــد، با بیان اینکه از 
حدود دو ســال گذشــته تمرکز خود را بر روی 

پروژه های نیمه کاره و جدید گذاشــتیم، اظهار 
کرد: از جمله پروژه های جدیــد، حلقه چهارم 
ترافیکی شهر اصفهان است که چهارمین حلقه 
 ای اســت که از ابتدای تشکیل اصفهان تاکنون

 شکل گرفته است. 

 شهردار اصفهان: احداث رينگ چهارم با سرعت، دقت و طی يك حركت انقالبی پيش می رود

اتفاقی بزرگ برای شهر اصفهان تا پایان سال  

 هیات وزیران در جلســه عصر یکشــنبه خود 
در راســتای ایجاد امنیت شــغلی کارگران، با 
توجه به افزایش روزافــزون قراردادهای موقت 
کار در ســال های اخیر و به منظور جلوگیری 
از سوءاســتفاده از عدم تعییــن حداکثر مدت 
موقت کار آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت 
موقت را برای کارهایــی که طبیعت آنها جنبه 

غیر مســتمر دارد، تصویب کرد. بر این اساس 
در کارهایی که قبل از ابــالغ این تصویب نامه 
وجــود داشــته اند حداکثــر مــدت موقت از 
تاریخ ابالغ این تصویب نامه محاســبه خواهد 
شد.محمد شــریعتمداری در پی تصویب این 
آیین نامه در هیات دولت در توییتی نوشت:در 
اجرای تکلیــف تبصره یک مــاده هفت قانون 

کار در جلســه امروز دولت به ریاســت دکتر 
روحانی در آســتانه دهه مبارکه فجر، پیشنهاد 
وزارت کار آرزوی 28 ســاله جامعــه کارگری 
ایران، همانا تعیین حداکثــر مدت موقت برای 
کارهایــی که طبیعت آنها جنبه غیر مســتمر 
 دارد، از زمان این تصویبنامه به مدت چهار سال

 تعیین شد.

وزیر کار از برآورده شدن آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری ایران در هیات دولت خبر داد

طی نشستی با حضور مهندس منصور یزدی 
زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصهفــان و دکتر 
هوشنگ طالبی رئیس دانشــگاه اصفهان که 
21 بهمن ماه در این دانشــگاه برگزار شــد، 
تفاهم نامه همکاری بین این دوسازمان امضاء 
و مبادله گردید .مهندس یــزدی زاده در این 

نشست با بیان اینکه همکاری های ذوب آهن 
و دانشــگاه اصفهان پیش از تبادل تفاهم نامه 
به ویژه در دو زمینه آب و معدن آغاز شده است 
گفت : بودجه تحقیقاتــی ذوب آهن اصفهان 
نسبت به سال گذشــته افزایش قابل توجهی 
یافته اســت و در صورت اثر بخــش بودن این 

پروژه های تحقیقاتی ، هیچ گونه محدودیتی 
در اجرای پروژه های بیشــتر نخواهیم داشت 
.وی افزود : این دو ســازمان ، پیشینه و قدمت 
 بسیاری در این منطقه دارند و به دلیل جامعیت

 فعالیت ها ، از اشتراکات بسیاری نیز برخوردارند 
و لذا زمینه همکاری های متقابل فراهم است .

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان 
از کشف بخشی از آبراه منشعب شده از محل 
آبراه اصلی چهارباغ عباسی حدفاصل آمادگاه 
تا مــادی نیاصرم در فاز چهــارم کاوش های 
باستان شناسی در این محور خبر داد و گفت: 
بقایای کشف شــده در کاوش ها برای حفظ 
ســاختارهای تاریخی، با نظر وزارت میراث 
فرهنگی در ویترین نگهــداری و در معرض 

نمایش عموم قرار می گیرد.  به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سید 
احمد حسینی نیا با اشاره به اجرای فاز چهارم 
کاوش های باستان شناسی در چهارباغ عباسی 
و نتایج حاصل از ایــن کاوش، اظهار کرد: بر 
اساس اسناد تصویری اواخر دوره قاجار پیش 
بینی شــد که در حدفاصل آمادگاه تا مادی 
نیاصرم برای آبیاری فضای ســبز چهارباغ و 

باغات اطراف محور به احتمــال زیاد آبراهی 
وجود داشته که بر این اساس پس از دریافت 
مجوزهــای الزم در خصــوص کاوش های 
باستان شناسی از پژوهشگاه میراث فرهنگی 
 و گردشــگری کشــور، فاز چهارم عملیات 
کاوش های باستان شناسی پروژه چهارباغ طی 
قراردادی به دانشگاه کاشان به سرپرستی دکتر 

جاوری و گروه کارشناسی محول شد.

کشف یک آبراه  در چهارباغ عباسی اصفهان

ذوب آهن اصفهان و دانشگاه اصفهان تفاهم نامه علمی ، پژوهشی و آموزشی امضا کردند

ســازمان های متعدد در حالی 
هــر روز مراســمی برگــزار 
می کنند و در آن شــعار حمایت 
از کســب وکارهای خرده پــا را 
می دهند که در عمــل حرف با 
عمل آنها منافات دارد. اگر فکر می کنیــد که ما صرفا با 
»شــریف«ها و »دانش بنیان »ها و »پارک«ها و »مقاله 
بیــرون دادن«هــا و »ســورنا ســتاری«ها و »معافیت 
نخبگان« ها و… در نبرد تبدیل شدن قطب استارت آپی 
ایران به ســیلیکون ولی یارای رقابت داریم، تجدید نظر 
کنید چون »خانه از پای بست ویران است.« در این راستا 
نباید از تالش های خصوصی ها و فعاالن این اکوسیستم 
که با وجود همه مشکالت در این مسیر گام نهاده اند، چشم 
پوشید. هرچند در این فضا هم اختالفاتی است که »تو خود 
حدیث مفصل بخوان از این مجمل!« دوازدهمین مراسم 
اختتامیه جشنواره وب و موبایل ایران با صحبت های عضو 
هیات مدیره کســب و کارهای مجازی آغاز شد. آنجا که 
گفت: »کســب و کارهای آنالین سال بسیاری سختی را 
پشت سر گذاشتند. سالی توام با مشکالت و سردرگمی 
های فراوان.  از قطعی اینترنت گرفته تا متهم شدن کسب 
و کارهای پلتفرمی به بستر فساد و گرانفروشی و غیره. آری 
می دانیم در ایران زندگی می کنیم و باید هر لحظه منتظر 
یک اتفاق غیر منتظره باشیم اما شرایط تا کجا قرار است 
اینطور باشــد؟ تا کجا قرار است در سردرگمی و استرس 
قطعی اینترنت و ده ها مسئله دیگر به سر بریم؟ انگار قرار 
است هر اتفاق ناگواری در این مملکت بیفتد یک سرش 
ما باشیم. قیمت مســکن باال می رود ما مقصریم؟ قیمت 
خودرو همین طور؟ فروش کاالی قاچــاق هم؟ خرید با 
کارت سرقتی ســارقان را هم ما باید جواب دهیم!!! واقعا 
دیواری کوتاه تر از کســب و کارهای مجازی در اقتصاد 
وجود دارد ؟ بازاری با هیاهوی زیاد و قد قواره ای کوچک. 
اینها دیگر از درد دل گذشته و کم کم در حال ابزار شدن 

برای یاس و ناامیدی است. دولت وعده می دهد، مجلس 
جلسه می گذارد، شورای مجازی، مرکز توسعه تجارت و 
چه و چه تالش می کنند اما چرا خروجی درستی حاصل 
نمی شود؟ بیش از 16 نهاد به صورت مستقیم برای کسب 
وکارهای آنالین تعیین تکلیف می کننــد اما زمان بروز 
مشکالت صدایی از کســی در نمی آِید! هر روز یک طرح 
یک حرف یک شیوه یک دستورالعمل، بگذارید کمی غر 
بزنیم شاید دلمان خنک شود! اصال امسال برای همین، 
هیچ مقام دولتی را برای سخنرانی دعوت نکردیم. تا کی 
بشنویم و دل خوش کنیم؟ آخرش چی؟ تا کی استارتاپ 
شهرســتانی ما باید چشــمش به حمایت فالن مسئول 
باشد؟ تا کی باید داد بزنیم ای اداره مالیات محاسبه من 
را درست انجام بده؟ طرف های دیگر ماجرا هم حسابی از 
خجالتمان در می آیند. تحریــم نرم افزار ها و محدودیت 
دامنه ها و احتمال ایجاد موانع جدی بر ســر راه اینترنت 

بین المللی جزئی از آنهاست. عجب بازی ناجوانمردانه ای، 
خودمان هم به جان همدیگر افتاده ایم. یکی نصب دیگری 
را محدود کرده دیگری کاربران آن طرفی را صید می کند. 
با همه احوال این جشنواره سعی کرده است اندک سرمایه 
و دلخوشــی برای اســتارتاپ ها به وجود آورد. ما به این 
نتیجه رسیده ایم که در شرایط فعلی خودمان باید به فکر 
خودمان باشیم. همدیگر را حمایت کنیم. حال هر کس 
به طریق خود. ما امسال در رویداد هفت شهر سعی کردیم 
اندکی امید به اکوسیســتم خارج از تهران منتقل کنیم. 
اقدامی اندک ولی تاثیر گذار که بــا همکاری و همراهی 
تعداد زیادی از همکارانمان در تهران و شهرســتان ها و 
همچنین مدیران کسب و کارهای بزرگ ایجاد شد.« این 
صحبت ها بهانه ای شــد تا بدانیم مشکالت در این حوزه 
هنوز به قوت خود باقی است. »کسب و کار« در گفتگو با 

یک کارشناس، این مسائل را واکاوی می کند. 

در مراسم اختتاميه دوازدهمين جشنواره وب و موبايل ايران مطرح شد

دیوار کوتاه کسب و کارهای آنالین
الفت نسب: انگار قرار است آنالين ها  مسئول تمام اتفاقات ناگوار شناخته شوند

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

چرخه  باطل  مجوزدهی   به کسب و کارهای آنالین
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

کســب و کارهای اینترنتی با مشــکالت زیادی روبه رو هســتند. به عنوان مثال ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاال 
 و ارز، به ســایت های اینترنتــی در مورد نفروختــن کاالی قاچاق فشــار وارد می کنــد؛ اما بایــد از این نهاد 
پرســید که »کل گردش مالی کســب و کارهــای آنالین زیر 5 درصد اســت، چرا شــما آن 95 درصــد را رها 
 کرده ایــد و به این 5 درصد فشــار مــی آوریــد؟« در مورد اینکــه نباید کاالی قاچاق فروخته شــود، شــکی

 نیست.
 به طور قطع باید با کاالی قاچاق مبارزه شــود؛ ولی آیا آنقدر که روی کســب و کارهــای اینترنتی تمرکز کرده 
اند و به ســایت ها فشــار می آورند، به اتحادیه های دیگر هم فشار آمد؟ آیا به ســراغ اتحادیه هایی مثل پوشاک 
 و ســایر اتحادیه هایی که آنها هم در جریــان روش های قاچاق بــوده و از این روند مطلع هســتند و می دانند

 کاالی قاچاق از چه مبادی وارد می شود، رفتند؟ پاسخ این سوال منفی است زیرا تنها به نقطه پایانی یعنی سایت 
ها فشــار آوردند. چرا این نظارت عالیه و داهیانه روی مغازه ها انجام نشــد؟ از طرف دیگــر در حالی به پرداخت 
 یارها فشــار آوردند و آنها را فیلتر کردنــد که صرافی ها و خرید و فــروش های ارز کنار خیابانی دارند کارشــان

 را انجام می دهند؛ اما شــاید کل گــردش مالی پرداخت یارها مجموعــا ازآن 5 درصد کل اقتصــادی که دارد، 
 کمتر از 10-15 درصد اســت و بقیه در سیســتم بانکی عادی انجام می شــود ولی چرا اینقــدر پرداخت یارها 
را اذیت کردنــد؟ ما شــاهدیم در فضای کســب و کارهای آنالین هر کســی خــود را صاحب نظر مــی داند و 
 برای اینکه دیده شــود، به فیلترینگ روی مــی آورد. وقتی یک ســایتی را فیلتر می کنند و کســب و کارهای 

آنالین را تحت فشار می گذارند اسم آنها شنیده می شود. 
چون این اقدامات در فضای دیجیتال مطرح می شود. ولی به طور مثال اگر به یک اتحادیه آفالین فشار بیاورند چون 

سر و صدایی نمی شود و آن مورد توجه قرار گرفتن اتفاق نمی افتد آنها را رها کرده اند.
  بخشی از این هجمه ای که نسبت به کسب و کارهای آنالین وجود دارد عالقه به دیده شدن برخی از مسئوالن است 

که دوست دارند دیده شوند و با این هجمه سعی می کنند زمینه را برای دیده شدن آماده کنند. 
نمونه این امر بحث صدور مجوزهاست. وزارتخانه های مختلفی هستند که در حوزه کسب و کارهایی که می تواند 

در فضای آنالین هم انجام شود نظراتی دارند. برخی از آنها کامال وارد است. 
اما در مواردی وارد نیست. یا مثال در مورد بحث مالی، اینکه باید دولت و بانک مرکزی نظارت تمام و کمال بر نقل و 

انتقال مالی داشته باشند هیچ کسی شکی ندارد.
 در همه جای دنیا نقل و انتقاالت پولی توســط نهادهای مرتبط با دولت مورد نظارت دقیق قرار می گیرد؛ اما این 
نظارت از جنس نظارت اکتیو و فعال است یعنی قبل از اینکه با مشکل و دشواری روبه رو شوند، در نقش رگوالتور 
وارد می شوند، استانداردها را تدوین می کنند و می گویند چه بکنیم و چه نکنیم؛ اما در کشور ما در ابتدا می گویند 

هیچ کاری نکنید تا ما به شما بگوییم. 
بعد هیچ کاری نمی کنند و انتظار دارند که همه هم دست از کار بکشــند تا آنها هر زمان، حوصله کردند و تمایل 
داشتند در واقع رگولیشــن )Regulation( را انجام دهند و قوانین و استانداردها را تدوین کنند. مشکل اصلی 
ما کندی کلی سیستم های دولتی است که همه چیز وابسته به دولت است و همه چیز توسط مجوزها تعریف می 
شود و خود دولت به یک جایی رسیده است که اعالم می کند 1400 تا 1700 مجوز در این دولت صادر شده است. 
چرا باید این همه مجوز صادر شود؟ کسب و کارهای آنالین نه تنها باید این مجوزها را بگیرند، بلکه باید برای آنالین 

بودنشان نیز یک سری مجوز دیگر هم اخذ کنند.
 به طور مثال اگر کار محتوایی می کنند از وزارت ارشاد و ســاماندهی، اگر کار خرید و فروش می کنند از اتحادیه 
کسب و کارهای فضای مجازی و اگر کارهای بانکی می کنند دوباره از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کنند؛ 
یعنی این کســب و کارها دائما در یک چرخه باطل صدور مجوز و نظارت هایی که منابع و روش های آن مشخص 
نیست و قوانین و استانداردهای تعریف شده ای ندارد، اسیر هستند. این مشکالتی است که کسب و کارهای فضای 
 مجازی دارند و از هر لحاظ شــما وارد فضای کسب و کار آنالین شوید ایرادهای بســیار زیادی دارد که می شود 

به آنها پرداخت. 
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