
بيت كوين اخيرا توانسته است به ركورد جديدي دست پيدا 
كند و آن نيز گذر از ۴۰۰ ميليون تراكنش است. 

به گزارش ايســنا، بيت كوين كه يكي از معروف ترين ارزهاي 
ديجيتال رمزنگاري شده در جهان محسوب مي شود، در يك 
سال اخير با نوسانات شديد در ارزش خود در برابر دالر مواجه 
شد و همين امر نيز موجب شــد كه بسياري از كارشناسان و 
تحليلگران پيش بيني هاي بسيار متناقضي درباره سرنوشت و 

آينده بيت كوين ارائه و منتشر كنند. 
اما براســاس تازه ترين اخبار و گزارش هاي منتشرشــده به 

نظر مي رســد با وجود تناقض در پيش بيني هاي انجام شده 
و همچنين احتمال كاهش خريــد ارزش بيت كوين در برابر 
دالر همچنان اين ارز محبوب و پرطرفدار از ســوي كاربران، 
معامله گران و ســرمايه گذاران مورد استقبال بي نظيري قرار 
گرفته است؛ به گونه اي كه تعداد تراكنش هاي انجام شده در 
جهان براي اين ارز جنجال برانگيز از ۴۰۰ ميليون نيز گذشته 
است كه اين خود ركورد بي ســابقه اي براي يك ارز ديجيتال 

رمزنگاري شده در جهان محسوب مي شود. 
به نظر مي رسد پيش بيني برخي از كارشناسان فعال در اين 

حوزه كه خاطرنشان كرده بودند نوسانات بيت كوين در طول 
مدت عمر ۱۰ ســاله خود هم اكنون به كمترين ميزان خود 
رسيده، درســت از آب درآمده و موجب شده است كاربران و 
مشتريان زيادي به سمت و سوي سرمايه گذاري مبادالت مالي 

با اين ارز مجازي روي بياورند. 
قيمت بيت كوين كه در ســال هاي اوليه معرفي و عرضه آن 
كمتر از چند دالر بود در دسامبر ســال گذشته به بيشترين 
حد خود يعني مرز ۲۰ هزار دالر نيز رسيد و از آن زمان مورد 
توجه بسياري از معامله گران و سرمايه گذاران در جهان واقع 

شد و خيل عظيمي از افراد نيز توانستند با استخراج و خريداري 
اين ارز ديجيتال به ثروت كالني دست يابند. البته بعد از آن 
ارزش بيت كوين در سال گذشته يك سقوط بي سابقه را نيز 
تجربه كرد و ارزش آن به 3 هزار دالر نيز رســيد؛ ولي به نظر 
مي رسد اين سقوط نتوانســت جلوي محبوبيت بيت كوين را 
بگيرد و خيل عظيمي از كاربران و مشتريان در سراسر جهان 
همچنان عالقه زيادي به تراكنش از طريق اين ارز رمز عالقه 

نشان دادند. 
 تازه تريــن گزارش هــاي منتشرشــده در وب ســايت

 The next web، نشان مي دهد بيت كوين هم اكنون ميزبان 
بيش از 3۶۰ هزار تراكنش در روز است. همچنين آمارها نشان 
مي دهد كه در هر ساعت بالغ بر ۸۱ هزار بيت كوين معادل ۴۲۴ 
ميليون دالر به حساب هاي مختلف منتقل و جابه جا مي شود. 
ميانگين ارزش هر تراكنش 5.۴۴ بيت كوين اعالم شده است. 
در تاريخ 3۱ مارس سال جاري متوسط تعداد تراكنش هاي 
روزانه صورت گرفته از طريق بيت كوين به بالغ بر دو هزار بار 
رسيد و به عبارتي ديگر تعداد تراكنش هاي روزانه اين رمز ارز 

تنها در عرض ۱۰ روز توانست دو بار ركوردشكني كند. 

اجالس بهاره واشنگتن به محلي براي نگراني هاي تازه از اوضاع 
جهان تبديل شد. به گزارش ايسنا به نقل از يورونيوز، وزيران 
دارايي گروه موسوم به »جي ۲۰« در شهر واشنگتن با يكديگر 
ديدار و بر سر مسائل متعددي با يكديگر نظير اختالفات تجاري 
و همكاري هاي مشترك گفتگو كردند. تارو آسو، وزير دارايي 
ژاپن گفت: اگرچه رشــد اقتصادي جهان ادامه خواهد يافت، 

اما سرعت اين رشد آهسته تر از چيزي خواهد بود كه پيش تر 
انتظار مي رفت. به عالوه ريسك هاي متعددي هنوز وجود دارند 

كه نمودار رشد را رو به پايين سوق مي دهند.
مي توانم بگويم كه بي ثباتي هاي بيشــتري در پيش اســت.  
پاول تامســون، مديــر بخش اروپــا در صنــدوق بين الملل 
پول گفت به اقتصاد جهاني شــوكي وارد شــده كه رشد آن 

را تضعيف كرده است: »ســرعت رشــد در اروپا به وضوح در 
مقايسه با شش ماه قبل كمتر شده است. بخشي از اين كاهش 
قابل پيش بيني بود؛ چراكه پتانســيل هاي رشــد كشــورها 
كاهش يافته بــود؛ اما روند بازيابي بســيار كندتــر از انتظار 
 است. به واقع بايد گفت كه از ســرعت كاهش رشد اقتصادي 

غافلگير شده ايم.«

پيش تر صنــدوق بين المللي پــول با ابراز نگرانــي از افزايش 
منازعات تجاري، پيش بيني كرده بود كه رشد اقتصادي آمريكا، 

اتحاديه اروپا و ژاپن كاهش يابد.
اين صندوق در گزارشــي پيش بيني كرده اســت متوســط 
رشــد اقتصادي جهان از 3.۶ درصد در ســال ۲۰۱۸ به 3.3 
درصد در ســال ۲۰۱۹ برســد كه برابر با رشــد سال ۲۰۱۶ 

و ضعيف ترين رشــد ثبت شــده از زمان ركود ســال ۲۰۰۹ 
اســت.  الزم اســت ذكر شــود گروه ۲۰ شــامل كشورهاي 
آمريكا، فرانســه، انگليس، آلمان، ايتاليا، چين، ژاپن، روسيه، 
عربستان، اندونزي، اســتراليا، تركيه، برزيل، آرژانتين، كانادا، 
 هند، كــره جنوبــي، آفريقاي جنوبــي، مكزيــك و اتحاديه

 اروپاست. 

حراجي هاي اينترنتي به مناســبت اعياد شعبانيه مي تواند 
منجر به سوءاستفاده مجرمان سايبري شود و كاربران فضاي 
مجازي بايد با احتياط نسبت به سايت هاي فيشينگ و توجه 
به سايت هايي كه نماد اعتماد الكترونيكي دارند، مانع از سرقت 
اطالعات و كالهبرداري شوند. به گزارش ايسنا، كارشناسان 
و متخصصان فعال در حوزه امنيت سايبري بر اين باورند كه 
حمالت فيشينگ با ارســال يك لينك از وب سايت آلوده به 
ايميل و پيام رســان كاربران آغاز مي شود و قربانيان با دست 
خود روي وب ســايت آلوده مذكور كليك كرده و به سواالت 
موردنظر هكرها مبني بر اطالعات شــخصي نظير گذرواژه 
حساب هاي كاربري آنها پاسخ داده و در آخر، به دام مجرمان 

سايبري مي افتند. 
به عبــارت ديگر مي توان گفت هكرها در حمالت ســايبري 

هيچ تالشــي بــراي دســتيابي مخفيانــه بــه اطالعات و 
حســاب هاي كاربري قربانيان انجام نمي دهنــد، بلكه تنها 
با هدايت كاربران به وب ســايت هاي آلوده موردنظرشــان، 
از اطالعــات و داده هــاي آنهــا سوءاســتفاده مي كننــد 
 و بــه دســتگاه هاي الكترونيكــي آنهــا دسترســي پيدا 

خواهند كرد. 
افراد سودجو با استفاده از ناآگاهي افراد، اقدامات شوم خود را 
در فضاي مجازي دنبال مي كنند. از جمله اينكه با راه اندازي 
ســايت هاي جعلي كه شبيه به ســايت هاي اصلي است، به 
ربودن اطالعات افــراد، اغلب براي سوءاســتفاده هاي مالي 
اقدام مي كنند. توجه نكردن به ســايت هايي كه نماد اعتماد 
الكترونيكــي دارند، مي توانــد منجر به سوءاســتفاده هاي 

اين چنيني شود. 

داممجرمانسايبريدرحراجيها
همچنيــن در ايــام عيــد، شــاهد افزايــش حراجي ها در 
ســايت ها و كانال هاي مختلف در فضاي مجازي هستيم كه 
مجرمان با دادن وعده هــاي تخفيف ويــژه و ارزان اقدام به 
كالهبرداري از كاربران مي كننــد. به همين دليل پليس فتا 
به كاربران اينترنتــي كه به دنبال خريــد در فضاي مجازي 
هســتند، توصيه مي كند مراقــب باشــند در دام مجرمان 
ســايبري كه به بهانه تخفيف ويژه اعياد، اقدام به ســرقت 
 اطالعــات و كالهبــرداري از طعمه هاي خــود مي كنند، 

نيفتند. 
نخستين پيش فرض براي حقيقي و سالم بودن خدمات يك 
فروشــگاه اينترنتي، ارائه كاالهاي مجاز است. در صورتي كه 
فروشــگاهي كاالي غيرمجاز به فروش مي رساند و قيمت و 

شرايط ارائه شــده كاالي مورد نظر بيش از حد عالي به نظر 
مي رسد يا فروشــنده بي دليل و به طرزي مشكوك اطالعات 
حساب بانكي شــما را مي پرسد، الزم اســت بيشتر احتياط 
كنيد چون به احتمال بســيار باال، به قصــد كالهبرداري به 

وجود آمده است. 
هنگام تصميم به خريد از فروشــگاه هاي اينترنتي، از تجربه 
دوستان و آشنايان نزديك درباره خريدهاي آنالين استفاده 
كرده و از فروشگاه هايي كه سابقه ارائه خدمات مطلوب دارند، 
خريد كنيد و از سايت هاي ناشناس و نامعتبر و سايت هايي كه 
پيشنهادات اغواگرانه براي خريد مطرح مي كنند، خريد نكنيد. 
همچنين برخي از فروشــندگان با درج تبليغ در سايت هاي 
واسطه گر درخواســت واريز پيش پرداخت براي تحويل كاال 
دارند. اما بهتر اســت تا زماني كه جنس مــورد نظر خود را 

دريافت و از كيفيت آن اطمينان حاصل نكرده ايد، وجهي را 
پرداخت نكنيد. 

شــهروندان بايــد مراقب باشــند هنــگام پرداخــت وجه 
خريداري شده به سايت هاي فيشــينگ ارجاع داده نشوند، 
راه تشخيص سايت هاي فيشينگ در قسمت URL سايت 
كامال واضح است و كاربران بايد حتما دقت كنند كه در كنار 
آدرس سايت، عبارت// :https  ذكر شده باشد. توصيه مي شود 
كاربران فضاي مجازي از فروشگاه هايي خريد كنند كه داراي 
نماد اعتماد الكترونيكي باشــند. همچنين حتما هنگام وارد 
كردن اطالعات بانكي خود، از صفحه كليد مجازي اســتفاده 
كنند و بهتر است رمز اول و دوم بانكي خود را هرازچندگاهي 
 تغيير دهند كه مانع برداشــت غيرمجاز از حســاب بانكي 

خود شوند. 

گروهي از محققان بين المللي پيش بيني مي كنند 
در دهه هاي آتي به طور نامحســوس مغز افراد را به 
ابرحسابرســي رايانه ها متصل كنند تا اطالعات را 

به طور واقعي از اينترنت جمع آوري كند. 
به گزارش مهر به نقل از ديلي ميل، دانشــمندان و 
محققان پيشرو معتقدند مسير توسعه و پيشرفت 
در رايانه هاي جامعه و فناوري زيستي به مغز انسان 
منتهي مي شود. در گزارشي كه به تازگي در نشريه 
Frontiers in Neuroscience منتشر شده، 
گروهي از دانشمندان بين المللي پيش بيني مي كنند 
طي دهه هاي آتي پيشرفت هاي بنياديني در بخش 

»اتصال مغز /   ابرحسابرسي« وجود دارد. 

آنهــا معتقدند انســان ها بــا اســتفاده از تركيب 
فناوري هاي نانو، هوش مصنوعــي و علم رايانش 
مي تواننــد به طور نامحسوســي مغز افــراد را به 
ابرحسابرســي رايانه ها متصل كنند تا اطالعات را 

به طور واقعي از اينترنت جمع آوري كند. 
به گفتــه »رابــرت فريتــاس جونيــور« محقق 
ارشــد اين پژوهش ناوگانــي از نانوبات ها در مغز 
انســان قرار مي گيرد و بــه عنــوان ابررايانه عمل 
كنند. ايــن نانوبات هــا مي توانند اطالعــات را به 
شــكل ماتريكســي در مغز دانلود كنند. فريتاس 
مي گويد: اين دســتگاه ها مي توانند عروق انســان 
را مســيريابي كننــد، از موانــع خوني-مغــزي 

 رد شــوند و به طور دقيــق در ســلول هاي مغزي
 قرار گيرند. 

آنهــا مي تواننــد به طــور بي ســيم اطالعــات 
كدگذاري شــده را از يك شــبكه ابررايانه مبتني 
برابر براي نظارت و استخراج اطالعات به طور واقعي 
به مغز منتقل كنند. اين اتصــاالت فقط مربوط به 
اتصال انسان ها و رايانه ها نيست. شبكه اي از مغزها 
مي تواند به ايجاد يك ابر مغز جهاني منجر شــود 
كه افكار انســان ها را جمع آوري مي كند. اما براي 
دسترسي به چنين ســطحي از رايانش ابري و مغز 
بايد پيشرفت هاي مهمي در فناوري و علم پزشكي 

به وجود آيد.

يك منبع آگاه در دولــت آلمان گفت: نرخ پيش بيني 
رشد اقتصادي سال ۲۰۱۹ اين كشور نصف خواهد شد. 
به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، به دنبال افزايش ركود 
بخش توليد به نظر مي رسد رشد اقتصادي بزرگ ترين 
اقتصاد اروپايي بيش از پيــش تحت تاثير قرار خواهد 
گرفت. يك منبع آگاه در دولت آلمان به رويترز گفته 
است در روزهاي پيش رو، دولت اين كشور در گزارشي 
جديد از چشم انداز اقتصادي اين كشور به كاهش بيشتر 

رشد اقتصادي اذعان خواهد كرد. 
ينس وايدمان، رئيس بانك مركــزي آلمان كه براي 
شــركت در اجالس بهــاره بانك جهانــي و صندوق 
بين المللي پول به واشنگتن سفر كرده، گفته است به 

دليل نامطمئن بودن فعاالن اقتصــادي از چگونگي 
برگزيت و كاهش ســرمايه گذاري ها، رشد اقتصادي 
آلمان شاهد كاهش شديدي خواهد بود. پيش تر بانك 
مركزي آلمان نرخ رشــد ۱.۶ درصدي را براي رشــد 
امسال پيش بيني كرده بود كه اين رقم بعدا در گزارشي 
به ۰.۸درصد رسيد و اكنون صحبت از كاهش مجدد اين 

نرخ به ۰.5 درصد مطرح است. 
وايدمان افزود: سياســت پولي فعلي آلمان مبتني بر 
رويكرد انبساطي است. پيش تر دفتر آمار فدرال آلمان 
در گزارشي اعالم كرده بود رشد توليد ناخالص داخلي 
آلمان از ۲.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱.5 درصد در سال 
۲۰۱۸ كاهش يافته است كه ضعيف ترين نرخ رشد اين 

كشور طي پنج سال اخير محسوب مي شود. اين نهمين 
سال متوالي است كه رشد اقتصادي آلمان مثبت است. 
اوالف شولتس، وزير دارايي آلمان در كنفرانس خبري 
مشــتركي با وايدمان گفته اســت دولت هر كاري از 
دستش بر بيايد، انجام خواهد داد تا به تقويت مصارف 
و مخارج خصوصي و دولتي كمك كند و از اين طريق 
رشد اقتصادي تقويت شود. دولت در نظر دارد تا از يك 
اليحه كاهش مالياتي جديد رونمايي كند كه حجم اين 
بسته ۱۰ ميليارد يورو برآورد مي شود. شولتس با اشاره 
به مساله برگزيت و جنگ تجاري جديد بين آمريكا و 
اتحاديه اروپا افزود كه خطر واقعي بر سر راه اقتصاد آلمان 

مربوط به مسائل سياسي است. 

بيت كوين  ركورد  زد

سرعت كاهش  رشد اقتصادي جهان  فراتر از انتظار است

كالهبرداري  از كاربران با  حراجي هاي اينترنتي به بهانه اعياد
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يادداشت

دلسردی  بازار
از تولیدات  داخلی

ریشه  افزایش
قیمت  خودرو

شــرايط كنونی و وضعيتی 
كه توليد به آن گرفتار شده، 
مشابه جزيره دورافتاده ای 
اســت كه هيچ ارتباطی با 
خارج ندارد و همين امر مانع از رشد آن و توقف در 

بلند مدت می شود...

ابوالحســنخلیلی،فعال
اقتصادی

حسنکريمیسنجری،کارشناسبازارخودرو

متنکاملدرصفحه2

متنکاملدرصفحه2

2

3

چرخش    سخت
چرخ   توليد

سود   دالالن
 از گرانی   زعفران

»کسب و کار« تاثیر مشکالت   اقتصادی  بر اکوسیستم  استارت آپی  را  بررسی  می کند

زنگ  خطر  مهاجرت  فعاالن  استارت آپی
صفحه3

صفحه2

انباشت   تقاضای   بی پاسخ  در  بازار خودرو
»کسب و کار«     گزارش    می دهد

با وجود  اينكه بســياری از بنگاه های توليدی در برابر 
شرايط سخت تحريم ها و نبود تكنولوژی های روز در 
حال مقاومت هســتند، چرخ بسياری از فعاليت های 
توليدی بنگاه ها به ســختی می چرخد و بر اســاس 
آمارها بســياری از بنگاه ها با ظرفيت های خالی كار 
می كنند. اين امر نه تنها ريشه در شرايط تحريمی و 
محدوديت های آن دارد، بلكه ناشــی از هزينه هايی 
 است كه به توليد تحميل شده و مشخصا بنگاه های 
ناتوان تر را از عرصه خارج كرده است. البته بايد گفت 
اين شرايط در سالی كه رونق توليد نام گذاری شده است 
و با سياست هايی كه دولت برای اصالح سياست ها  و 
قوانين در نظر دارد، شايد قابل اصالح باشد. اما اينكه به 
چه شكل قابليت عملياتی كردن دارد، نيازمند بررسی 

است. به گفته كارشناسان...

زعفران جزو اقالم توليدی مهمی است كه مشتريان 
بسياری ازكشــورهای مختلف جهان دارد زيرا اين 
محصــول دارای بازار مصرفی مناســبی درعرصه 
كشاورزی است. متاســفانه مشكالتی كه بر سر راه 
 توليد و كشــت اين محصول وجــود دارد موجب 
نابه سامانی در بازار داخلی و افزايش قيمت طالی 
سرخ شده و به دنبال اين مشكالت فرصت حضور 
بيشتر اين محصول استراتژيك در بازارهای جهانی 
 را گرفته اســت. در شــرايطی قرار گرفتــه ايم كه 
عده ای فرصت طلب با ورود به بازار زعفران و خريد 
آن از كشاورز، بازار اين محصول را ملتهب كردند، به 
طوری كه زعفران را دپو كرده و با عدم عرضه در بازار 
 و گرم كردن بازار شايعات، باعث افزايش قيمت آن 

می شوند. اين در حالی است...

رشد  اقتصادي آلمان  نصف مي شودمغز انسان   در آينده نزديك به اينترنت   متصل مي شود

مركز آمار ايران اعالم كرد: رشــد اقتصادی 
كشور در ۹ ماهه ســال ۹۷ بدون احتساب 
نفت منفی ۱.۹ درصد و با احتســاب نفت، 
منفی 3.۸ درصد بوده است.  بر اين اساس، 
محصول ناخالص داخلی به قيمت ثابت سال 
۱3۹۰در نه ماهه اول ســال ۱3۹۷ به رقم 

5۴۱3۴3۷ ميليارد ريال با نفت...



اقتصاد2
ایران وجهان

تمدید مهلت استفاده از مشوق 
ارزی تا شهریور ۹۸

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانــی ایران از تمدید 
مهلت استفاده از مشوق ارزی تاشهریور۹۸ خبر داد 
و گفت: به زودی در سامانه جامع تجارت،پنجره ای 
جدید برای تبادل ارز صادرکننده با واردکننده ایجاد 
می شود. محمد الهوتی با اشاره به تصمیمات جدید 
ارزی بانک مرکزی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل 
از صادرات، گفت: موضوع تاکید بر ضرورت بازگشت 
ارز حاصل از صــادرات، از ۲۲ فروردین ۹۷ کلید 
خورده و علیرغم اینکه در روزهای ابتدایی اعمال 
آن، روش »واردات در مقابل صادرات« و واگذاری 
ارز حاصل از صادرات بــه واردکنندگان، در تمام 
بخشنامه ها آورده شده بود، اما عمالً تا آذر و دی ماه 
سال ۹۷ هیچ گونه کارایی نداشت و به نوعی اجرایی 
نشده بود؛ بنابراین آن دســته از صادرکنندگانی 
که قصد داشتند خارج از سامانه نیما، ارز حاصل 
از صادرات خــود را به فروش برســانند، در عمل 
نمی توانستند رفع تعهد ارزی نمایند. عضو کمیته 
ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران، افزود: با شــکل گیری نشست هایی که در 
ابتدا از سوی مجلس کلید خورد و بعد هم در اتاق 
بازرگانی ایران با حضور نمایندگان گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک 
مرکزی، به کار خود ادامه داد، نشست های هفتگی از 
اواسط دی ماه به صورت مرتب برگزار شد و با توجه 
به تعاملی که میان اعضای دولت و بخش خصوصی 
وجود داشــت و ارتباط خوبی که شــکل گرفت، 
بسیاری از این مشکالت برطرف گردید تا در نهایت، 
سقف و کف واردات برداشته شده و زمان بازگشت 
ارز حاصل از صادرات که ســه ماه اعالم شده بود 
نیز تا پایان سال تمدید شد؛ ضمن اینکه یکسری 
مشوق هایی برای کسانی که ارز را به چرخه اقتصاد 

برگردانند نیز در نظر گرفته شد.

320 شرکت و مجموعه آمدند
مشارکت گسترده در فاینکس ۲۰۱۹

حدود یک هفته مانده بــه رونمایی از بزرگترین 
رویداد مالی کشــور، حضور بیش از ۳۰۰ شرکت 
بورسی، بیمه ای ، بانکی و استارتاپی و دانش بنیان 

در فاینکس ۲۰۱۹ قطعی شده است.
مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس 
با اعالم این خبر به تشــریح گزارشــی از مراحل 
پیشــرفت کار دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
بورس، بانک و بیمه پرداخــت و به پایگاه خبری 
بازار سرمایه )سنا(، گفت: تا امروز ۳۲۰ شرکت یا 
نهاد تأمین سرمایه از جمله کارگزاری، سبدگردان 
ســرمایه گذاری و مشاور ســرمایه گذاری، بانک 
و مؤسســه اعتباری،بیمه و خدمــات بیمه ای و 
همچنین صرافی و لیزینگ و ارائه دهنده خدمات 
مالی و اعتبارســنجی در بخش هــای داخلی و 
بین الملل برای حضور در این نمایشــگاه اعالم 
آمادگی کرده اند. یاسر فالح، رئیس ستاد برگزاری 
دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه توضیح 
داد: برگزاری هر ساله نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، 
گامی در راستای ارائه ظرفیت های بازار سرمایه از 
جمله معرفی ابزارهای مورد استفاده در این بازار به 

مردم با هدف فرهنگ سازی عمومی است.
به گفتــه رئیس ســتاد برگــزاری دوازدهمین 
نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، تاکنون بیش از ۱۶ 
هزار متر مربع از فضای نمایشگاه در قالب ۸ سالن 
واگذار شده  و ۳۲۰ مجموعه حضور خود را نهایی 
کردند که امیدواریم این روند با مشارکت بیشتر 
ادامه داشته باشد. مدیرعامل شرکت اطالع رسانی 
و خدمات بورس اظهار داشت: اهمیت فاینکس 
۲۰۱۹ و جایگاه بین المللی آن، همچنین دو  نهاد 
بین المللی شامل انجمن بین المللی روابط عمومی 
IPRA و شرکت  ARJAN CAPITAL را بر 
آن داشــت تا حضور خود را در این رویداد بزرگ 
نهایی کنند. فالح افزود:  این دو نهاد بین المللی 
به تهران می آیند تا در روزهای برگزاری نمایشگاه 
بورس ، بانک و بیمه ســه کارگاه آموزشی برگزار 
کنند. رئیس ستاد برگزاری دوازدهمین نمایشگاه 
بورس، بانک و بیمه، همچنین از برگزاری کارگاه 
آموزشی "نحوه تقابل، مدیریت و انعکاس اخبار" 
ویژه خبرنگاران و کارگاه آموزشی "چالش های 
نوظهور مربوط به روابط عمومی" ویژه کارشناسان 
و فعاالن حوزه روابــط عمومی و ارتباطات در این 
رویداد خبر داد و گفت:  مدرس این دوره ها رئیس 

هیات مدیره IPRA خواهد بود.  
مدیر عامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس 
در ادامه  با تاکید بر نقش مهم فاینکس در فرهنگ 
سازی بازار سرمایه  تصریح کرد: برگزاری هر ساله 
نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، گامی در راستای 
ارائه ظرفیت های بازار ســرمایه از جمله معرفی 
ابزارهای مورد استفاده در این بازار به مردم با هدف 

فرهنگ سازی عمومی است.

اخبار

علی رغــم اینکه بســیاری 
از بنگاه های تولیــد در برابر 
شرایط ســخت تحریم ها و 
نبود تکنولــوژی های روز در 
حال مقاومت هستند، چرخ 
بســیاری از فعالیت های تولیدی بنگاه ها به ســختی 
می چرخد و بر اساس آمارها بسیاری از بنگاه ها با ظرفیت 
های خالی کار می کنند. این امر نه تنها ریشه در شرایط 
تحریمی و محدودیت هایی آن دارد ناشی از هزینه هایی 
است که به تولید تحمیل شده و مشخصا بنگاه های ناتوان 

تر را از عرصه خارج کرده است.
البته باید گفت این شــرایط در سالی که روق تولید نام 
گذاری شده اســت و با سیاســت هایی که دولت برای 
اصالح سیاست ها  و قوانین در نظر دارد، شاید قابل اصالح 
باشد. اما اینکه به چه شکل قابل عملیاتی است؟ نیازمند 

بررسی است.
به گفته کارشناسان در حال حاضر بسیاری از واحدهای 
صنعتی و تولیدی در حال فعالیت با قطعات و تجهیزات 
قدیمی هســتند و برخی هم به دلیــل هزینه بر بودن 

واردات این قطعات، قادر به تامین آن در داخل کشــور 
نیستند و همین مسئله باعث شده بسیاری از واحدها 
با احتیاط تولید کنند و سرنوشــت برخی از آنها برای 

تولید در آینــده ای نزدیک، مبهم باشــد. از ســویی 
محدودیت در اتصال به فناوری هــای نو هر چند برای 
تولید دارای هزینه هایی اســت اما در شــرایط کنونی 

با وجود تحریم ها، میســر نیست. اســتفاده از فناوری 
های نو برای صرفه جویی در هزینه ها، افزایش کیفیت 
تولید و توان رقابتی کاالها و صــادرات به بازارهای بین 
المللی یک ضــرروت اجتناب ناپذیر اســت که از دید 
کارشناسان می توان با تکیه بر دانش فارغ التحصیالن 
 بومی و اعتماد بــه آنها، در داخل کشــور نیــز به آن 

دست پیدا کرد.
در همیــن رابطه معاون ســازمان صنایــع کوچک و 
شهرک های صنعتی گفت: ۱۰ هزار و ۸۲۲ واحد تولیدی 
در شــهرک های صنعتی، از فعالیت کامــل برخوردار 

نیستند.
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران گفت: ۴۳ هزار و ۴۵۸ واحد تولیدی در ۸۱۱ 
شهرک و نواحی صنعتی کشور پروانه بهره برداری دریافت 
کرده اند که در صورت فعالیت همه آنها، ۸۷۶ هزار نفر 
مشغول به کار می شوند. به گفته وی از مجموع واحدهای 
تولیدی مستقر در شــهرک های صنعتی، شش هزار و 
۴۶۹ واحد با ظرفیت باالی ۷۰ درصد فعالیت کرده، ۱۲ 
هزار و ۵۳۳ واحد ظرفیت تولید ۵۰ تا ۷۰ درصد دارند 
 و بیش از ۱۳ هزار واحد با ظرفیــت کمتر از ۵۰ درصد

 فعال هستند.

دور جدیــد فــروش فوری 
خودرو از سوی ایران خودرو 
با فروش دو مدل پژو در حالی 
کلید خورده اســت که این 
فروش ها و  فروش های فوری 
مشابه شــاید بتواند تاثیراتی بر بازار خودرو و قیمت ها 
به همراه داشته باشــد. اما واقعیت بازار خودرو نشان از 
پایداری و مقاومت قیمت ها داشــته و حتی روند رشد 

قیمت ها نیز صعودی است.
البته واگذاری سهام خودروسازی ها که اخیرا وزیر صنعت 
از اجرای آن توسط دولت خبر داده، شاید تا حدود زیادی 
آینده بازار خودرو را تغییر دهد اما مسئله این است که 
این واگذاری هــا تا چه اندازه امکان پذیر اســت. از دید 
وزیر پیشین صنعت سهام خودروسازی ها قابل واگذاری 
نبوده چرا که تعداد رقبای خودروســازی در ایران برای 
واگذاری شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی 

کافی نیست.
هنوز یک ماه از سال جدید نگذشته بازار خودرو با افزایش 

۲ تا ۱۵ میلیون تومانی قیمت ها روبه رو شده است.بازار 
روز گذشته خرید و فروش خودرو پراید ۱۱۱  با افزایش 

۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۷ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲  با افزایش ۹ میلیون تومانی 

با قیمت ۸۱ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش 
قیمت ۹۴  میلیون تومان، پژو۴۰۵ با افزایش  ۱۲ میلیون 
تومانی با قیمت ۷۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، استپ وی 
با افزایش ۱۵ میلیون تومانی با قیمت ۱۶۲ میلیون تومان 
و H۳۰ با افزایش ۸ میلیون تومانی با قیمت ۱۱۶ میلیون 

تومان مورد معامله قرار می گیرد.
 با این حال فروش فوری اخیر خودرو قیمت های اعالمی 
از ســوی ایران خودرو در اولین دور جدید پیش فروش 
در ســال ۱۳۹۸، کاهشــی قابل مالحظه در قیاس با 
قیمت های اعالمی از سوی این خودروساز در اسفند ماه 

سال جاری دارد.
 در اسفند ماه امســال قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با کیسه 
هوای راننده و سرنشین و سنســور دنده عقب و تهویه 
اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه باالبر عقب برقی و یورو 
۴ بهینه برابر با ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعالم شده 
بود اما در دو جدید فروش فوری، قیمت این خودرو برای 
تحویل سی روزه برابر با ۷۹ میلیون و ۴۱۸ هزار تومان 
برآورد شده است. به این ترتیب این مدل خودرو در این 
دور از فروش فوری کاهش قیمتی به میزان ۶ میلیون و 

۸۲ هزار تومان را تجربه کرده است.

»کسب و کار« عواقب دوری تولید از فن آوری های روز را بررسی می کند

چرخش سخت چرخ تولید

»کسب و کار«   گزارش  می دهد

انباشت تقاضای بی پاسخ در بازار خودرو

چادرملوی اردکان ۱۲۰ میلیارد 
ریال به سیل زدگان اهدا کرد

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: 
این شــرکت مبلغ ۱۲ میلیارد تومان برای کمک 
به خانواده های آســیب دیده از سیل اخیر کشور 
اختصاص داده اســت . به گزارش روابط عمومی 
ایمیدرو به نقل از ایرنــا، محمود نوریان گفت: این 
شرکت، همواره در امور خیر خواهانه پیشگام بوده 
و همواره در کنار مصیبت دیدگان بوده و هست. وی 
در خصوص اهمیت مشارکت بنگاه های اقتصادی 
در امور خیــر خواهانه تصریح کرد: مســئولیت 
اجتماعی، تکلیفی است که همه اقشار یک جامعه 
نسبت به انجام آن موظف و مکلف هستند ، حال 
نسبت، میزان و نوع آن متناسب با جایگاه و موقعیت 

اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است .

بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک توســعه تعاون از شهرســتان 

سیل زده چگنی لرستان
حجت اهلل مهدیان رئیس هیئت مدیره مدیرعامل 
بانک توســعه تعاون به اتفاق تنی چنــد از مدیران 
این بانک از بخش ویسان و روســتاهای سیل زده 
شهرســتان چگنی بازدید به عمل آوردند. در ابن 
بازدید که عالوه بر سید باقر فتاحی عضو هیئت مدیره، 
سعید معادی مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط 
عمومی و حوزه مدیریــت، محمد ذوالفقاری مدیر 
امور مالی، کریم میرزاخانی مدیر امور شعب، رسول 
ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی و مجید طهماسبی 
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان لرستان، ترابی 
نژاد فرماندار شهرستان چگنی، رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل بانک توسعه تعاون را همراهی می کردند.

پرداخت کمک های بالعوض بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به دانشجویان نیازمند

بانک قرض الحســنه مهر ایران در راستای ایفای 
مسئولیت هاي اجتماعي خود و به منظور حمایت 
از دانشــجویان به عنوان بانیان توســعه و تحول 
اقتصادي کشور در آینده، طي همکاري با دانشگاه 
عالمه طباطبایي به پرداخت کمک هاي بالعوض 
به دانشجویان نیازمند اقدام خواهد کرد. به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، طبق 
این همکاری، دانشگاه عالمه طباطبایي مسئول 
شناسایي و معرفي دانشجویان مستعد و نیازمند به 
بانک قرض الحسنه مهر ایران مي باشد و بانک در 
راستاي ایفاي مسئولیت هاي اجتماعي خود براي 
حمایت از دانشجویان و بر اساس مجوزها، قوانین و 

مقررات بانک از آنان حمایت مي کند.

بانک پاسارگاد با تمام توان در مناطق 
سیل زده امدادرسانی خواهد کرد

آقای اسماعیل دوســتی عضو هیأت عامل بانک 
پاسارگاد در بازدید از مناطق سیل زده استان لرستان 
با آقای خادمی استاندار لرستان دیدار کرد و از سوی 
بانک پاسارگاد برای امدادرسانی اعالم آمادگی کرد. 
در این دیدار آقای خادمی استاندار لرستان وضعیت 
مناطق ســیل زده را تشــریح کرد و از مسئوالن 
بانک های کشــور درخواســت نمود که در عرصه 

کمک به مردم آسیب دیده از سیل حضور یابند.

بانک توسعه صادرات برای رونق 
تولید  عزم جدی دارد

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در دیدار با 
هیات مدیره کارخانه تولید لوله و ماشین سازی 
ایران، حمایت و کمک به واحدهــای تولیدی را 
در راســتای رونق تولید، صادرات، اشتغالزایی و 
کارآفرینی از افتخارات بانک توسعه صادرات ایران 
دانست و گفت: مجموعه کارشناسان و همکاران ما 
در بانک توسعه صادرات هر کجا به این جمع بندی 
برسند که یک واحد تولیدی توان، ظرفیت و انگیزه 
دستیابی به اهداف یادشده را دارد، با عزم جدی و 

کمال میل با آن واحد همکاری خواهند داشت.

افزایش دو برابری کیوسک بانک 
مسکن در سال ۹۸

مدیر امور فنــاوری اطالعــات و ارتباطات بانک 
مســکن از برنامه ریزی برای افزایــش دو برابری 
تعداد کیوســک بانک مسکن در ســال ۹۸ خبر 
داد. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
کیوسک های بانکی ابزاری مهم در عملیاتی کردن 
بانکداری الکترونیکی به شمار می آید که با توجه به 
سخت افزارها و نرم افزارهای به کار رفته در آن امکان 
دسترسی به خدمات متنوعی را در بستر بانکداری 

الکترونیکی فراهم می کند.

استان ها

بانک ها
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مرکز آمار ایران اعالم کرد: رشد اقتصادی کشور 
در ۹ ماهه سال ۹۷ بدون احتســاب نفت منفی 
۱.۹ درصد و با احتســاب نفت، منفی ۳.۸ درصد 

بوده است.
به گزارش مهر، مرکز آمار ایران گزارش رشــد ۹ 

ماهه نخست سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد.
بر این اساس، محصول ناخالص داخلی به قیمت 
ثابت ســال ۱۳۹۰در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ به 
رقم ۵۴۱۳۴۳۷ میلیارد ریال با نفت و ۴۳۰۳۵۳۰ 
میلیارد ریال بدون احتســاب نفت رسیده است، 

در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل 
با نفــت ۵۶۲۷۲۲۴ میلیارد ریــال و بدون نفت 
۴۳۸۷۵۵۲ میلیارد ریال بوده که نشــان از رشد 
منفی ۳.۸ درصدی محصــول ناخالص داخلی با 
نفت و منفی ۱.۹ درصدی محصول ناخالص داخلی 

بدون نفت در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ دارد.
نتایج مذکــور حاکــی از آن اســت کــه در نه 
ماهه نخســت ســال جاری رشــته فعالیت های 
گــروه کشــاورزی منفــی ۲.۱، گــروه صنعت 
منفــی ۷.۹ و گــروه خدمــات ۰.۶ درصــد 

 نســبت به دوره ی مشــابه ســال قبل، رشــد 
داشته است.

گفتنی است؛ محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران 
در قالب ۱۸ بخش اصلی متشــکل از ۴۲ رشــته 
 ISIC.Rev۴ فعالیت بــر مبنای طبقه بنــدی
انجام می شود که بر این اســاس گروه کشاورزی 
شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، 
جنــگل داری و ماهیگیری،گروه صنعت شــامل 
زیر بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، 
استخراج ســایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق 

و گاز طبیعی و ساختمان اســت و گروه خدمات 
شــامل زیر بخش های عمده و خرده فروشــی، 
فعالیت هــای خدماتــی مربوط بــه تأمین جا و 
غذا، حمل و نقل، انبارداری، پســت، اطالعات و 
ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مســتغالت، 
کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور 
عمومی و خدمات شــهری، آموزش، فعالیت های 
مربوط به سالمت انســان و مددکاری اجتماعی 
و ســایر خدمات عمومی، اجتماعی، شــخصی و 

خانگی است.

شــاخص بورس در جریان معامــالت امروز بازار 
سرمایه ۸۸۲واحد رشد کرد.

به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز 
بازار سرمایه تعداد ۲ میلیارد و ۸۵۳میلیون سهم 
و حق تقدم به ارزش ۹۴۶میلیارد ریال در ۲۶۷هزار 
نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس 

با رشد ۸۸۲واحدی در ارتفاع ۱۹۶هزار و ۸۴واحد 
قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در 
روز جاری به نام نمادهای معامالتی توسعه معادن و 
فلزات، گسترش نفت و گاز پارسیان و گروه مپنا شد 
و در مقابل نمادهای معامالتی صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران و بانک ملت با 
افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند.

شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و 
مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص 
ـ ارزشی( ۲۵۴واحد، کل )هموزن(  قیمت )وزنیـ 
۲۵۲واحد، قیمت )هموزن( ۱۷۶واحد، آزاد شناور 

۱۰۵۸واحد و شاخص   بازار اول ۱۰۷۶ واحد رشد و 
شاخص بازار دوم ۲۴۸واحد افت را به ثبت رسانند.

بر اســاس این گزارش، در بازارهــای فرابورس 
ایران هم با معاملــه ۱۰۵۹میلیون ورقه به ارزش 
۴۸۵میلیارد تومان در ۲۲۰هزار نوبت، آیفکس ۲۱ 
واحد افت کرد و در ارتفاع ۲۴۵۱واحد قرار گرفت.

مرکز آمار اعالم کرد

رشد اقتصادی 9 ماهه سال 9۷ منفی 1/9 درصد شد

شاخص  بورس ۸۸۲  واحد رشد کرد

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به ۴ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید
در جریان معامالت بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح جدید ، ۲۵ فروردین ۹۸ به ۴ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 

۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۳۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱۲۹۰ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۳۴ هزار و ۴۵۹ تومان است.

دلسردی بازار از تولیدات داخلی
ابوالحسن خلیلی، فعال اقتصادی

شرایط کنونی و وضعیتی که تولید به آن گرفتار شده، مشابه جزیره دورافتاده ای است که هیچ ارتباطی با خارج ندارد و همین امر مانع از رشد آن و توقف در بلند مدت می شود. چه بخواهیم و چه نه، صنعت ما قادر به ارتباط با دیگر کشورها 
نیست و این امر نه تنها بازار داخلی ما را نسبت به تولید داخلی دلسرد می کند، بلکه صادرات را با مانع جدی روبرو می سازد و توان رقابتی کاالهای ایرانی را در بازارهای خارجی به شدت پایین می آورد. نمی توان از تولیدی که به روز نیست و 
با هزینه باالیی تولید می شود، توقع صادرات داشت و البته باید تاکید کرد که در بلند مدت این امر انگیزه  تولید را از تولید کنندگان گرفته و آنها را خانه نشین می کند. نتیجه وضعیت فعلی و عدم اتصال تولید کنندگان به دنیای فناوری های 
جدید، ارتباطات محدود ما با کشورهای دنیا و کاهش دوستان ما در بازارهای کشور های همسایه است. ما در همین منطقه خاورمیانه دوستان زیادی نداریم. ارتباط ما با پاکستان بسیار ناچیز است و هر چند ارتباط ما با عراق و افغانستان به 
نسبت مطلوب به نظر می آید اما با دیگر کشورها ضعیف و بسیار ناچیز است. تولیدی که فاقد فناوری های روز است، قادر به نوسازی و احیای تجهیزات کهنه و از دست رفته خود نیست. یا باید از دانش داخلی برای ساخت این تجهیزات استفاده 

کرد که به نظر نمی آید، کار کوتاه مدت و ساده ای باشد و یا باید از هر راهی ممکن است، پل ارتباط تولید داخلی با کشورهای دیگر و فناوری های نو را باز کرد.

ریشه افزایش قیمت خودرو
حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو

ریشه افزایش قیمت خودرو و روند صعودی آن تورم، افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی اســت. پیش بینی تورم آتی روی قیمت تاثیر گذاشته و آن را صعودی می کند. تاثیر فروش های نقدی البته بر بازار خودرو به جهت اینکه 
ورود نقدینگی به شرکت های خودروسازی را تسهیل می کند، مثبت است. فروش فوری خودرو، ورود نقدینگی به شرکت های خودروساز را حفظ کرده اما لزوما این فروش های نقدی نیست که قیمت را کاهش می دهد. برای 
کاهش قیمت خودرو باید روند عرضه خودرو تسریع شود. باید به تعهداتی که شرکت ها برای خود به وجود آورده اند، عمل شود و عمل به تعهدات فروش نقدی ماه پایانی سال ۹۷ را هر چه سریع تر محقق کرد. روند عرضه است 
که بازار را متعادل می کند. تا تعهدات خودروسازان در ماه های گذشته محقق نشود، قیمت ها متعادل نخواهد شد. در حالی که آنچه در بازار خودرو وجود دارد، انباشت تقاضاهای بی پاسخ خودرو به دلیل بدعهدی خودروسازان 
است. واگذاری شرکت های خودروساز هم در ظاهر گرهی از مشکالت حل نمی کند که از طریق آن بشود امیدی به کاهش قیمت ها داشت. چرا که دخالت دولت در صنعت خودروسازی امری محتوم شده. به طوری که اکنون 
نیز کمتر از ۲۰ درصد سهام این شرکت ها در اختیار دولت است اما دخالت دولت در امور شرکت ها صددرصد است. اما اگر برخالف انتظارات موجود واگذاری همزمان با کاهش و یا عدم دخالت دولت در خودروسازی ها باشد، 

به مشابه یک بنگاه سودآور شاید بتوان از صنعت خودروسازی نتیجه و بازخورد دید.

سرمقاله

يادداشت



3 اقتصاد
ایران
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کسب و کارهای نو با توجه به 
اینکه دنیا دنیای تغییر است 
توانسته اند در سالهای اخیر 
نقش مهمی در تسهیل امور 
و ارایه محصوالت و خدمات 
در راســتای رفاه حال مردم و اقتصاد کشــور داشته 
باشــند. در کشــور ما همواره صحبت از حمایت از 
این مدل کســب و کارهاســت و هر مسوول و دست 
اندرکاری با توجه به حیطه فعالیت خود دم از حمایت 
از آنها مــی زند. اما در واقعیت آنطــور که می گویند 
نیســت و اســتفاده از واژه امید برای حمایت از این 
کسب و کارها لوث شده است.  محمدرضا محسنی، 
مدیر استارت آپ دان رو با اشاره به امیدواری هایی که 
از سوی برخی از مسئوالن در شرایط بد اقتصادی به 
مردم تزریق می شود، گفت: مسئوالن ما از زیاد از واژه 
امید اســتفاده می کنند تا اندازه ای که این واژه لوث 
شده است. ترجیح می دهم اگر توانمندی خاصی در 
تیم مان داریم با موقعیت ملموسی برای رشد کسب و 
کار را گره بزنیم و در موردش صحبت کنیم اما تاکید 
من این است که در مورد چیزهای قابل اندازه گیری 
صحبت کنیم نه واژه ای مثل امید که مصداق واقعی 
در شــرایط فعلی ندارند. وی با بیان اینکه البته من 

می گویم اگر ایران ویران اســت باید همین جا بمانیم 
و آن را بســازیم، گفت: من فکر نمی کنــم رفتن از 
ایران چاره باشــد چراکه به عقیده مــن هیچ جایی 
برای پول درآوردن بهتر از ایران نیست اما خب اینجا 
مشکالت خود را داریم و در فضایی کار می کنیم که به 

فعالیت های کارآفرینانه اعتنایی نمی شود.
دانرو بانک اطالعات کســب و کارهای شــهر است 

که از طریق آن می توانید از رویدادهای شــهر نظیر 
تخفیف ها، افتتاحیه ها و جشــنواره ها نیز آگاه شوید. 
در دانرو برای ارائه اپلیکیشــنی کاربردی با بهترین 
کیفیت و تکنولوژی های روز دنیا، تالش شده و هر روز 
به دنبال یافتن راه هایی جدید برای ارائه بهتر خدمات 
هستند. دانرو محصولی از شرکت پیک برتر است و به 
پشتوانه مخاطبان گسترده خود، به روند توسعه خود 

ادامه می دهد. در حال حاضر چند صد هزارکسب وکار 
را از سراسر ایران در اپلیکیشــن خود ثبت دارند. با 
تمام این تفاسیر امروز مشــکالت بسیاری بر سر راه 
توسعه استارت آپ ها وجود دارد که اگر تالش و انگیزه 
شخصی افزاد و تیم تشکیل دهنده آنها نباشد امیدی 
به بقای آنها و رســیدن به اهداف تعیین شده وجود 

نخواهد داشت. 

زعفران جزء اقالم تولیدی مهمی است که مشتریان 
بسیاری ازکشورهای مختلف جهان دارد زیرا این 
محصــول دارای بازار مصرفی مناســبی درعرصه 
کشاورزی اســت. متاسفانه مشــکالتی که بر سر 
راه تولید و کشت این محصول وجود دارد موجب 
نابســامانی در بازار داخلی و افزایش قیمت طالی 
سرخ شده اســت و به دنبال این مشکالت فرصت 
حضور بیشتر این محصول استراتژیک در بازارهای 
جهانی را گرفته است. در شرایطی قرار گرفته ایم که 
عده ای فرصت طلب با ورود به بازار زعفران و خرید 
آن از کشاورز بازار این محصول را ملتهب کردند به 
طوری که زعفران را دپو کــرده و با عدم عرضه در 

بازار و گرم کردن بازار شایعات باعث افزایش قیمت 
آن می شوند. این در حالی اســت که این افزایش 
قیمت هیچ سودی برای کشــاورز ندارد و در این 
زمینه فقط دالالن ســود می برند و هیچ نفعی به 

کشاورز از رشد قیمت ها نمی رسد.
در همین رابطه نایب رئیس شــورای ملی زعفران 
گفت: طــی روزهای اخیر قیمت طالی ســرخ به 
ســبب کمبود عرضه از سوی کشــاورزان با روند 
افزایشی در بازار روبه رو شده است. غالمرضا میری، 
نایب رئیس شــورای ملی زعفران از نوسان قیمت 
طالی سرخ در بازار خبر داد و گفت: طی روز های 
اخیر قیمت طالی سرخ به سبب کمبود عرضه از 
سوی کشاورزان با روند افزایشــی در بازار روبه رو 
شده است. وی حداقل نرخ هر کیلو زعفران دسته 
را ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و حداکثر هر کیلو زعفران 

نگین را ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعالم کرد و 
افزود: با افزایش عرضه نسبت به تقاضا پیش بینی 
می شــود که قیمت زعفران به روند عادی خود در 
بازار بازگردد. میری با اشــاره به اینکه ۸۵ درصد 
زعفران تولیدی صادراتی است، بیان کرد: با توجه 
به پایان تعطیالت، صادرات روند عادی کار خود را 
آغاز کرده است. نایب رئیس شورای ملی زعفران با 
انتقاد از تعلل گمرک در اعالم آمار صادرات زعفران 
گفت: گمرک از پایان آذر بــه بهانه تغییر نرخ پایه 
گمرکی آمار جدیدی را ارائه نکرده است، در حالیکه 
همانند گذشته انتظار داریم که در پایان هر ماه آمار 
صادرات داده شــود تا صادرکنندگان برنامه ریزی 

دقیقی برای صادرات داشته باشند. 
وی ادامــه داد: براســاس پیش بینی هــا میزان 
صادرات در سال ۹۷ نســبت به مدت مشابه سال 

قبل با روند افزایشی روبه روســت، اما تا زمانی که 
گمرک آمار دقیق را اعــالم نکند، نمی توان اظهار 
نظری در این باره داشــت. میری با اشاره به اینکه 
ایران بزرگترین و تنها تولید کننده بزرگ زعفران 
در دنیا محســوب می شــود، بیان کرد:با توجه به 
آنکه زعفران ســایر رقبا از لحاظ قیمت و کیفیت 
قابل رقابت با زعفران ایرانی نیست، از این رو رفع 
موانع و چالش های پیــش روی صادرات در رونق 
صادرات تاثیر بســزایی دارد. نایب رئیس شورای 
ملی زعفران در پایان ثبات قیمت زعفران در بازار 
را امری ضروری دانست و گفت: اگر قیمت زعفران 
برای مدت یکســال در بازار ثابت نباشد، از این رو 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمی توانند برنامه 
مسنجمی داشته باشند چرا که با نوسان قیمت در 

سطح جهانی امکان رقابت با رقبا وجود ندارد.

»كسب و كار« تاثیر مشکالت   اقتصادی  بر اكوسیستم  استارت آپی را بررسی می كند

زنگ  خطر  مهاجرت  فعاالن  استارت آپی

كشاورزان از عرضه زعفران خودداری می كنند

سود  دالالن  از گرانی   زعفران
طالی سرخ گران  شد

کشاورزان حاشیه امن سود را ندارند
ابوالفضل مجلسی، فعال بازار زعفران

منافع حاصل از گرانی زعفران به جیب کشاورزان نمی رود و تنها عده ای دالل و واسطه در این میان سود می برند که این اتفاق به زیان تولید ملی تمام می شود. عده ای دالل و واسطه در شرایط مختلف و در بازه های 
زمانی تعیین شده اقدام به گران کردن قیمت این کاالی استراتژیک می کنند که این اتفاق همواره و در هر موقعیتی پس از خرید این محصول از کشاورزان است و تولیدکننده واقعی این محصول هیچ سودی در این 
رابطه به جیبش نخواهد رفت. کشاورزان مشکالت زیادی در رابطه با تولید و کاشت و برداشت این محصول دارند که در چند سال اخیر نیز نه تنها این مشکالت حل نشده اند بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده شده است. با 

توجه به اینکه این محصول می تواند در درآمدزایی ارزی کمک شایانی به اقتصاد کشور کند و تا به امروز نیز سهم مهمی در این رابطه داشته ضرورت دارد از کشاورزان حمایت شود. 
از طرفی دیگر شاهد دخالت های نابه جا در بازار زعفران هستیم که موجب نوسان قیمتی شده است. اگر این اتفاقات نیفتد و قیمت ها در بازار ثبات داشته باشد زمینه حضور بیشتر در بازارهای جهانی فراهم خواهد شد 
 و در غیر این صورت گرانی بیشتری دامن گیر بازار می شود که به سود بازار و صنعت زعفران نخواهد بود. متاسفانه کشاورزان امروز و در این شرایط حاشیه امن سود را ندارند و به همین دلیل از عرضه زعفران خودداری 
می کنند. حذف دالالن از پیش خرید نقدی طالی سرخ  تنها با ایجاد مکانیزم خرید تضمینی بهینه ازکشاورز و ارائه زعفران در بورس کاال عملیاتی می شود، اما اجرایی شدن این امر نیازمند پرداخت به موقع  بهای 

تولید توسط دولت است تا انگیزه کشاورز در چرخه تولید با افزایش  روبه رو شود. 

خالی شدن اکوسیستم استارت آپی از نیروهای زبده
محمدرضا محسنی، مدیر استارت آپ "دان رو"

کسب و کارهای نوین و استارت آپ ها امروز نقش بسیار مهمی در شکل گیری اقتصاد و تسهیل انجام امور دارند. با تالشی که همواره از تیم های تشکیل دهنده این مدل از کسب و کارها دیده شده می توانیم به آینده بازار و بین المللی شدن 
آنها امیدوار باشیم. البته بحران اقتصادی تاثیرات زیادی بر عملکرد استارت آپ ها گذاشته و متاسفانه چندین استارت آپ را از مسیر ادامه فعالیت خارج کرده است. در این بین صحبت از حمایت هایی می شود که برای ادامه راه کسب و کارهای 
نوپا مطرح است. تعطیلی استارت آپ ها و تعدیل نیروها در بسیاری از استارت آپ ها وکسب و کارهای نوین وجود دارد و در مابقی نیز موجب بروز مشکالت زیادی شده است. امروز اقتصاد کشور درگیر مشکالتی است که این مشکالت به 

استارت آپ ها هم سرایت کرده است در حالی که باید این کسب و کارها حالل مشکالت اقتصادی شوند امروز درگیر مشکالت ناشی از نابسامانی های اقتصادی شده اند.
تعدیل نیروها ممکن است موجب خروج نیروهای زبده و نخبه از کشور شود در حالی که نباید شرایط جوری شود که این اتفاق بیفتد. امروز چالش بزرگی برای اقتصاد کشور بوجود آمده و آن هم کوچ گسترده نیروهای فنی از اکوسیستم 
استارت آپی ایران است. نیروهای زبده و فنی بعد از کسب تجربه از استارت آپ های ایرانی و ساختن رزومه های مناسب و قابل قبول، به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند و این خطر ایجاد شده که اکوسیستم خالی از نیروهای حرفه ای شود. 
درست است که تهدیدها و چالش های زیادی وجود دارد و مشکالت چوب الی چرخ استارت آپ هامی گذارند اما فرصت های زیادی هم برای کارکردن وجود دارد. باتحقیق و مطالعه درباره شرایط دیگر نقاط جهان می توان دریافت که 

ایران، بهترین جا برای کار کردن و خلق ارزش و ثروت است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

معاون رگوالتوری اعالم کرد: بر اســاس مصوبه ۲۱ 
شــورای عالی فضای مجازی و آئین نامه های مربوط 
به آن که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه 

شده، ارسال پیامک انبوه ممنوع است.
مجید حقی - معاون امور پســتی، ارتباطی و فناوری 
اطالعات رگوالتوری -افزود: در مقررات تصویب شده 
در شورای عالی فضای مجازی، سقف مجاز برای ارسال 
پیامک در شبانه روز ۵۰۰ پیامک تعیین شده است که 
اپراتورهای تلفن همراه از امروز آن را اجرایی می کنند. 
بنا بر اعالم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
وی تصریح کرد: این تصمیم در راستای رسالت وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات در حمایت و حفاظت از 

حقوق مشترکین در حوزه ICT اجرایی شده است و 
این انتظار وجود دارد که رضایتمندی مشــترکین را 
در پی داشته باشد.پس از سال ها گالیه مشترکان از 
دریافت پیامک های تبلیغاتی با وجود اعالم انصراف از 
دریافت آنها، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی 
به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار حوزه ارتباطی کشور، 
اپراتورهای تلفن همراه را به ایجاد سامانه ای ملزم کرد 
که از طریق وارد کردن یــک کد واحد امکان اطالع از 
پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده هر ســه اپراتور 
ایجاد شده و مشترکان بتوانند بدون هراس از دست 
دادن پیامک های بانکی راه ارسال پیام های تبلیغاتی 

را ببندند.

بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، سقف 
معافیت مالیاتی حقوق بر اساس قانون مالیات های 
مستقیم ساالنه ۳۳ میلیون تومان است. محمدقاسم 
پناهی - رئیس کل امــور مالیاتی کشــور - با ابالغ 
بخشنامه ای میزان معافیت ساالنه حقوق و همچنین 
نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۸ را اعالم کرد. 
بر اساس این بخشنامه با استناد به مقررات بند )الف( 
تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر 
شده است: ســقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ 
قانون مالیات های مســتقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و 
اصالحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ ساالنه مبلغ ۳۳ 
میلیون تومان است. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان 
دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده 
و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا یک و نیم برابر آن 
مشمول مالیات ساالنه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک 
و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه 
۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر 
آن مشمول مالیات ساالنه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد 
چهار برابر تا شش برابر مشــمول مالیات ۲۵ درصد 
و نسبت به مازاد شــش برابر ۳۵ درصد است. حقوق 
اعضا هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده )۵( قانون 
اصالح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی 
)آموزشی و پژوهشی( شاغل و بازنشسته دانشگاه ها 

و مؤسســات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با 
اصالحات و الحاقات بعدی، بــا رعایت معافیت های 
مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۸ 
مشــمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد خواهــد بود. بر 
اساس ماده ۵ قانون اصالح پاره ای از مقررات مربوط 
به پایه حقوقی اعضا رســمی هیأت علمی )آموزشی 
و پژوهشی( شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای 
هیأت علمی موضوع این قانون، با رعایت معافیت های 
مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداکثر ۱۰ درصد 

به عنوان مالیات کسر می شود.
با توجه به اینکه در بند "الف" تبصره مذکور عبارت 
"کارانه خارج از موارد اســتثنا شده مربوط به حقوق 
اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابر این کارانه 
دریافتی توسط اعضای هیأت علمی مشمول نرخ ۱۰ 
درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای 
اعضای هیأت علمی دانشــگاه ها نرخ پلکانی مقرر را 
پوشش می دهد. به نرخ های بعدی مشمول مالیات 
خواهد بود. به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای 
فوق العاده اعضای هیــأت علمی مبلغ ۱۱۵ میلیون 
تومان باشــد، کارانه دریافتی به نرخ های مربوط به 
درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده )حسب مورد ۲۰ درصد، 

۲۵ و ۳۵ درصد( مشمول مالیات خواهد بود. 

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان افــزود: این برنامه با 
هدف ایجاد اشتغال آســان و ارزان پیگیری می شود 
و بررسی ها نشان می دهد در سال ۱۳۹۷ نیز نزدیک 
به سیصد هزار فرصت شغلی در بخش اصناف ایجاد 
شده اســت. وی این حوزه از اقتصاد را حوزه ای مهم 
و تاثیرگذار خواند و گفت: باید توجه داشت که بافت 
مدیریتی در برخی تشکل های صنفی سنتی است و 
تالش می شود با سیاستگذاری الزم در مدیریت این 

تشکل ها، آنها را به سوی برنامه محور بودن سوق داد.
زندی با تاکید بر اینکه در ســال ۱۳۹۸، ساماندهی 
خدمات پس از فروش در حوزه تولید و خدمات فنی 
در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: با توجه به گسترش 
علم و تکنولوژی تولید و خدمات فنی، این بخش مهم 
اقتصادی کشور نیازمند آموزش و آشنایی با تکنولوژی 
روز دنیا را دارند لذا تالش شده با همکاری اتاق اصناف 

و انعقاد تفاهم نامه های مرتبط با موضوع، با آموزش و 
پرورش، دانگاه فنی و حرفه ای وزارت علوم و دانشگاه 

های علمی و کاربردی این نقیصه برطرف شود.
او تاکید کرد : با هدف گسترش صادرات، ایجاد شرکت 
های مدیریت صادرات به منظور بازاریابی و تولیدات 
و خدمات فنی مورد توجه اســت چرا که بررسی ها 
نشان می دهد صنوف تولیدی توان مالی و اطالعاتی 
معرفی محصوالت، بازاریابی و صادرات را ندارند از این 
رو با تدارک برنامه های مذکور این مشکل حل شده 
و ساختار بازاریابی محصوالت ایرانی در جهان تغییر 
خواهد کرد تا شرکت های خرد نیز توان راهیابی به 
بازارهای جهانی را داشته باشند .زندی گفت: پیگیری 
طرح تجهیز، نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی 
صنفی و همچنین تامین سرمایه در گردش آنها نیز 

خبری مهم برای فعاالن صنفی است .

رئیس اتحادیه قنادان، با اشاره به افزایش قیمت برخی 
مواد اولیه در تولید شیرینی اظهار کرد: در سال جاری 
شاهد افزایش برخی مواد اولیه شیرینی از جمله آرد، 
روغن مایع، شکر و برخی اقالم دیگر بوده ایم و با توجه 
به افزایش دستمزد کارگران، قیمت تمام شده تولید 

شیرینی برای قنادان افزایش یافته است.
علی بهره مند، گفت: با توجه به این افزایش قیمت ها 
و بخصوص افزایش ۳۴ درصدی دســتمزد و حقوق 
کارگران در ســال جــاری، قیمت اتحادیــه برای 
شیرینی هایی که تا پیش از این بر اساس قیمت گذاری 

اتحادیه عرضه می شدند، افزایش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: در حــال حاضر هنوز هیچ تصمیمی 
درباره میزان افزایش قیمت شیرینی گرفته نشده و 
همکاران ما در حال آنالیز قیمت مواد اولیه و قیمت تمام 
شده شیرینی هستند. قیمت اعالمی از سوی اتحادیه 
قنادان در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۲ رشدی بین ۷۱ 
تا ۱۱۸ درصد داشت و این در حالی بود که در سال ۹۷، 
اتحادیه قنادان برای ممانعت از افزایش قیمت شیرینی، 
به قنادان و شیرینی فروشی ها این مجوز را داد که وزن 
جعبه شیرینی را در محاسبه قیمت شیرینی احتساب 
کنند و این یعنی جعبه شیرینی نیز به قیمت شیرینی 

در هنگام خرید محاسبه می شد.
در حال حاضر و بر اســاس قیمت های مصوب سال 
۹۷، هرکیلوگرم شــیرینی برنجی معمولی ۱۸ هزار 
تومان، شــیرینی تر و خامه ای درجه یک ۲۱ هزار و 
۵۰۰تومان، شــیرینی گل محمدی ۱۷ هزار و۵۰۰، 
شیرینی زبان و پاپیونی ۱۸ هزار تومان و کیک یزدی 
۱۳ هزار تومان است. بر اســاس این گزارش در سال 
۹۶ قیمت هر کیلوگرم شــیرینی تر ۲۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان، هر کیلوگرم شــیرینی زبان، برنجی و پاپیون 
۱۸ هزار تومان، هر کیلوگرم شیرینی دانمارکی ۱۷ 

هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم کیک یزدی ۱۲ هزار 
تومان. در ســال ۹۵ نیز هرکیلوگرم شیرینی برنجی 
معمولی ۱۲۵ هزار ریال، شیرینی تر و خامه ای درجه 
یک ۱۵۰ هزار ریال، شیرینی گل محمدی ۱۲۰ هزار 
ریال، شیرینی زبان و پاپیونی ۱۲۵ هزار ریال و کیک 
یزدی ۹۰ هزار ریال بوده است. سال ۹۴ نرخ مصوب 
هرکیلوگرم شیرینی تر و خامه ای درجه یک ۱۲۵ هزار 
ریال، شیرینی دانمارکی ۹۶ هزار ریال، شیرینی زبان 
و پاپیونی ۱۰۵ هزار ریال، شیرینی برنجی درجه یک 

۱۰۵ هزار ریال و کیک یزدی ۸۰ هزار ریال بود.
در ســال ۹۳ هر کیلو شــیرینی تر ۱۲۵۰۰ تومان، 
شیرینی گل محمدی ۹۶۰۰ تومان و شیرینی زبان 
پاپیــون ۱۰۵۰۰ تومان شــیرینی برنجی ۱۰۵۰۰ 
تومان و هر کیلو کیک یزدی در جه یک ۸۰۰۰ تومان 
قیمت دارد. ســال ۱۳۹۲ نیز قیمــت هرکیلوگرم 
شــیرینی تر و خامه ای درجه یــک ۱۰۵ هزار ریال، 
شــیرینی دانمارکی ۸۰ هزار ریال، شیرینی زبان و 
پاپیونی ۹۰ هزار ریال، شــیرینی برنجی درجه یک 
۹۰ هزار ریال و کیک یزدی ۷۰ هزار ریال بوده است. 
البته علی رغم اعالم قیمت های مصوب، در برخی از 
شیرینی فروشی های تهران، قیمت ها با درصدی بیش 
از قیمت های اعالمی عرضه می شوند و شیرینی هایی 
که بیش از شیرینی های دارای قیمت مصوب، مورد 
اقبال مشتریان هستند، از جمله انواع شیرینی ها تر با 

قیمت هایی باالتر به فروش می رسند.
با این همه، افزایش قیمت شیرینی همزمان با کاهش 
قدرت خرید مردم که باعث شده بود در سال گذشته، 
۴۰ درصد از فروش قنادی های پایتخت کم شود، این 
نگرانی را ایجاد خواهد کرد که افزایش قیمت شیرینی، 
باز هم به کاهش فروش شیرینی منجر شود و بازی دو 
سر باختی شود هم برای مصرف کنندگان و هم قنادان.

رئیس اتحادیه قنادان:

شیرینیگرانمیشود

سقف مجاز برای هر مشترک ۵00 پیام

ارسالپیامکانبوهممنوعاست

سقف معافیت مالیاتی؛ ساالنه 33میلیون تومان

میزانمالیاتبرحقوقابالغشد

برنامهریزیبرایایجاد۱۳۰هزارفرصتشغلیدربخشاصناف
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امير دژاكام: نمایش »مكبث« بهترین كار من است 
امير دژاكام نمايش »مكبث« را يكي از 
بهترين كارهاي خود دانست و گفت: 
در اين كار نگاه تازه اي به نمايشــنامه 
»مكبث« شكسپير دارم. امير دژاكام 
نويسنده، كارگردان و استاد دانشگاه، 
با بيان اينكه 40 سال سابقه كارگرداني 
دارد و نخستين نمايشش را در كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان به صحنه برده، گفت: من از سال اول دانشگاه پس 
از اينكه 5-6 نمايش را در تاالر مولوي و سالن چهارسو اجرا كردم، در تاالر وحدت به 
صحنه رفتم. اما وقتي تصميم گرفتم نمايش »مكبث« را اجرا كنم با شرايطي روبه رو 
شدم كه متفاوت با چيزي بود كه از آن شناخت داشتم. براي اين نمايش تعدادي بازيگر 
انتخاب كردم و به دســتيارانم گفتم. آنها به من اعالم كردند، اين بازيگران رقم هاي 
20 ميليون، 50 ميليون و 15 ميليون تومان درخواست كردند. وقتي رقم دستمزد 
بازيگران را جمع بستم، رقمي شــد حدود 200 تا 300 ميليون تومان به جز دكور، 
لباس و ساير موارد. دژاكام نمايش »مكبث« را يكي از بهترين آثاري دانست كه توسط 
كارگردانان بســياري به صحنه رفته و اضافه كرد: اين اثر مطرح در سراسر دنيا و در 
كشور ما نيز توسط هنرمندان خيلي خوبي به صحنه رفته است. همه انسان هاي اين 
اثر با استدالل سخن مي گويند فلسفه، منش و نگاه دارند. تمام افرادي كه در »مكبث« 
حتي احتمال رد شدن شان در صحنه وجود دارد يا جزو سياه لشكرها هستند در كنار 
كاراكترهاي اصلي به سخن درمي آيند و قصه هاي خود را مي گويند. اين اثر را از ابتدا تا 
انتها دوباره نوشتم براي اينكه دوباره همه با هم بينديشيم و اينكه چطور روابط فردي 
مي تواند روابط جمعي بهتري به وجود بياورد.  دژاكام درباره فيزيكال بودن اين نمايش، 
توضيح داد: امروزه تئاترفيزيكال هيجان بيشتري در خود دارد و جوانان ارتباط بهتري 
با آن برقرار مي كنند. البته در كنار فيزيكال بودن »كلمــه« را نيز با آن پيوند زدم. از 
هر شخصي كه اهل فكر، قلم و انديشه است دعوت مي كنم تئاتر »مكبث« را ببيند.  
نويسنده، كارگردان و تهيه كننده نمايش »مكبث« امير دژاكام است.  اين اثر كه براساس 
نمايشنامه مشهور »مكبث« شكسپير نوشته شده تا دوم ارديبهشت در پرديس تئاتر 
شهرزاد به صحنه مي رود. الناز تاريخي، احمد داوودي، آناهيتا صفي خاني، مريم يوسف، 
ابوالفضل جمشيدي، حامد پورمحمد، عارف عباسي، پروا محزون، شايان يزدان شناس، 
ناصر عزتي، الناز ملك پور، مصطفي غياثي، شقايق خاكي پور، پريا سالمي، محمدآقا 
علي اكبري، طاها عابدي، ماهان عابدي و علي افضلي بازيگران نمايش هستند. حسين 

شهبازي و غزاله جهان بين دستياران كارگردان محسوب مي شوند. 

خبر

در ایده پردازی برای یک اســتارت آپ مانند شــکارچیان عمل کنید. 
شکارچیان موفق از فرصت ها بهترین استفاده را مي کنند و شکار خود را 
به دام مي اندازند. فردي که مي خواهد در زمینه ایده و ایده پردازي موفق 
شود، باید مانند یک شکارچي عمل کند. به نظر شما یک شکارچي موفق 
چه ویژگي هایي باید داشته باشد تا بتواند بهترین شکار را به دست آورد؟ 
اگر تا به حال شکار کرده باشید به خوبي مي توانید به این سوال پاسخ دهید و 
اگر تا به حال شکاري نداشته اید حداقل درباره آن فکر کنید.  اما شکارچیان 

ایده یک سري ویژگي هایي دارند که آنها را نسبت به بقیه برتر کرده است: 
1- آنها توانایي هاي شان، یعني همان چیزي که همه آنها را حرفه اي و سرآمد 
نشان مي دهد را مي شناسند. فروش شــادي به واسطه یک روش سالم و 

بي خطر، آن چیزي است که نام تجاري دیزني را به دنیا معرفي کرده است. 
2- آنها اجازه نمي دهند سازمان، صنعت یا پیشه، شکار ایده شان را مشخص 
کند. مطمئنا زماني که برادر دیزني و همکارش روي به عنوان مشاور، ایده 
پارك میکي موس را مورد تمسخر قرار دادند، دیزني به تفکرات آنها اهمیت 

نداد، زیرا به الگوي پارك تفریحي موتورسواري معتقد نبود. 
3- آنها مي دانند چگونه باید جهان اطراف را با نقشه ها و پروژه هاي شان 
مرتبط کنند. دیزني همیشه آماده آموختن بود، زماني که در باغ هاي تیوولي 
دانمارك قدم مي زد دفترچه یادداشتي در درست داشت و نکات موردتوجه 

و قابل تفکر را در آن یادداشت مي کرد. 
این سه ویژگي است که افراد ایده پرداز دارند. اگر مي خواهید در زمره این 

افراد قرار بگیرید این سه ویژگي را فراموش نکنید. 
ایده پردازي براي استارت آپ مي تواند نقطه شروع کسب وکارهاي بزرگ 
باشد. بهترین ایده هاي تجاري مربوط به حل یک مشکل هستند. براي ایجاد 
یک کسب وکار بزرگ باید مثل یک کارآگاه در جستجوي ایده باشید، درباره 
سرچشمه کسب و کارهاي موفق و راه حل هاي بکر و ناگهاني تحقیق کنید. 
ایده خود را آزمایش کنید. بعد از انجام درست این مراحل آن وقت مي توانید 

کسب و کاري موفق بسازید. برای این کار گام های زیر را طی کنید.

1. کارآگاه ایده باشید 
براي این کار باید جهان را به صورتي که هست، نپذیرید و سعي کنید از 
زاویه دیگري به آن نگاه کنید. به چیزهایي توجه کنید که اشتباه هستند 
یا اینکه باعث ناامیدي و نارکارآمدي مي شوند. از مشکالت و نقص ها 
مي توان به عنوان فرصتي براي کسب و کارها استفاده کرد. راه به دست 
آوردن ایده هاي استارت آپي این است که سعي کنید به جاي فکر کردن 
به ایده هاي استارت آپي، به دنبال مشکالت باشید، ترجیحا مشکالتي که 

خودتان با آن درگیر هستید. بهترین گزینه بعدي، نیاز افراد دیگر است. 
سعي کنید درباره شکاف هایي که در جهان پیدا مي کنید با همه صحبت 
کنید. چه چیزي از دست رفته است؟ دیگران چه چیزي دوست دارند؛ 
ولي نمي توانند؟ چه چیزي خسته کننده یا آزار دهنده است، به ویژه در 

کار خود؟
- مشکالت و نقاط ناکارآمد را ببینید 

شما باید از رفتار یک مصرف کننده واقعي پیروي کنید؛ یعني به جاي اینکه 
بي توجه از کنار بعضي مشکالت رد شوید، به چیزهایي که بیهوده و بي فایده 
هستند توجه کنید. بیشترین ایده کسب و کار از زندگي خصوصي ما ناشي 

مي شود. 
- لیستي از مشکالت و نقاط دردسرساز پیدا کنید 

درست مانند یک کارآگاه شــروع به نوشتن مشکالت اطراف خود کنید. 
سپس مي توانید آنها را اولویت بندي کرده تا بتوانید تصمیم بگیرید کدام یک 

ارزش تحقیق و آزمایش را دارد. 

2. روي چهار حوزه تمرکز کنید 
هنگام یادگیري چگونگي راه اندازي یک کسب و کار چهار حوزه کلیدي 
وجود دارد که باید روي آن تمرکز کنید. این چهار حوزه شامل مشکالت 
شخصي خود شماست، مشــکالت دیگران که شــما از آن خبر دارید، 
حوزه هایي که مي توانید ایده ها را ترکیب کنید و شغل خود و دیگران را به 

آن معطوف کنید. 
- مشکالت خود

 این بهترین روش براي پیدا کردن ایده هاست. شما با مشکالت خود آشنا 
هستید. همچنین در یک موقعیت خوب هستید تا بتوانید یک راه حل براي 
آن پیدا کنید. به مسائلي که در زندگي شخصي خود، مشکالت موجود در کار 
و اهداف شخصي که در رسیدن به آنها مشکل دارید و روش آسان تر کردن 
دستیابي به آنها، دقت کنید. یک مزیت در پیدا کردن یک مشکل شخصي 

این است که شما مي توانید راه حل هاي بالقوه خود را سریع امتحان کنید. 
- مشکالت دیگران که از آن خبر دارید

فراتر از خود، نگاهي دقیق به مشــکالت افراد دیگري که در اطراف شما 
وجود دارند، داشته باشید. این افراد مي توانند خانواده، دوستان، همکاران، 

فروشگاه هایي که از آنها خریداري مي کنید، افرادي که به شما خدماتي ارائه 
داده اند و غیره باشند. هنگامي که دیگران با مشکل مواجه مي شوند، از آنها 
درباره مشکالت و راه حل هاي ارائه شده براي آنها سوال کنید. از اینکه براي 
حل آن چه هزینه اي پرداخت مي کنند و جزئیات دیگر اطالعاتي به دست 

آورید. 
- شغل روزانه خود یا جانبي را به کسب وکار تغییر دهید

 یکي دیگر از زمینه هاي مشترك براي ایده هاي تجاري، کار روزانه شما یا 
پروژه هاي جانبي است که در یک کار تمام وقت دارید. آیا شما یک طراح 
وب، CPA، تحلیلگر داده یا مدیر تدارکات هستید، براي مثال، براي کسي 
کار کنید؟ شما مي توانید با ایجاد کسب و کار، مهارت هاي خود را به صورت 

بهتري براي شرکت هاي دیگر نمایش دهید. 
- ترکیب کردن سایر ایده ها

یکي دیگر از منابع رایج براي ایده هاي تجاري، پیدا کردن ایده هاي موجود 
و به کارگیري آنها در حوزه هاي مختلف اســت. شما همچنین مي توانید 
ایده هایي را که در حوزه هاي دیگر کار مي کنند در حوزه خود استفاده کنید. 

Brainstorm 3. راه حل
حتي اگر شما یک مشکل را شناسایي کرده اید، ممکن است بالفاصله نتوانید 
راه حل درست را پیدا کنید. وقت خود را براي راه حل هاي بالقوه صرف کنید. 
فکر کنید چگونه مي توانید یک راه حل را ایجاد کنید، چقدر براي آن هزینه 
کنید، چگونه مي توان تولید را اندازه گیري کرد، منابع از کجا تامین مي شود؟

Brainstorm مربوط به مدل هاي قیمت گذاري و درآمد است که ممکن 
است شما بتوانید از آن استفاده کنید. حتي اگر مشکلي را شناسایي کنید؛ 

ولي عملي یا مقرون به صرفه نباشد، مفید نیست. 

4. اعتبارسنجي ایده
اگر شما یک نیاز اساسي در بازار و یک راه حل بالقوه ارائه کرده اید، چگونه 
مي دانید آیا این ایده خوب است یا خیر؟ شــما باید ایده خود را از طریق 
صحبت با دیگران بررسي کنید. باارزش ترین بازخورد مي تواند به سادگي از 
صحبت کردن با افراد مختلف به دست  آید. سعي کنید بفهمید که آنها براي 

حل این مشکل چقدر پرداخت مي کنند. 

چگونگی   ایده پردازی
 برای  راه اندازی
 استارت آپ

بازاریابي الگوریتمي 
 )Algorithmic Marketing(
 )algorithmic marketing( بازاريابي الگوريتمي
يا بازاريابي محاســباتي، اســتفاده از الگوريتم هاي 
نرم افزاري براي اجراي بازاريابي نيمه خودكار است. 
اين شيوه از بازاريابي به كمك استفاده از نرم افزار هاي 
گوناگون و به صورت نيمه خــودكار انجام مي گيرد. 
در اين ســبك از بازاريابــي با انــواع فلوچارت ها و 
استراتژي هايي كه به طور مكمل عمل مي كنند، طرف 
هستيم و همواره از چند استراتژي به طور همزمان 
اســتفاده مي كنيم. به نظر مي رسد شركت ها هنوز 
نمي توانند از نقطه نظر مصرف كنندگان به الگوريتم ها 
نگاه كنند و هيچ ديدي از توسعه الگوريتم ها به عنوان 
ابزاري در بازاريابي ندارند. به جاي آن شركت ها بايد به 
دنبال راه هايي براي تزريق انسانيت- بله منظور همان 
انسان هاي واقعي است- در همه اقدامات شان باشند تا 
به مشتريان شان دسترسي كاملي داشته باشند. زيرا 
الگوريتم ها كه از علم كامپيوتر سرچشمه گرفته اند 
مجموعه هايي از دستورات »اگر-آنگاه« هستند؛ اما 
عوامل زيادي )ازجمله استفاده آسان از تحليل هاي 
پيش بيني گر، ابزارهاي تصويرسازي داده ها، افزايش 
ابزارهاي همــراه و توانايي شــركت ها در رديابي و 
سنجش رفتارهاي مشتريان( وجود دارند كه باعث 
شده اند شركت ها راه هاي حيرت انگيز زيادي براي 
اســتفاده از الگوريتم ها به خصوص در بازاريابي پيدا 
كنند. الگوريتم ها بــه بازاريابان كمك مي كنند تا از 
دانش ويژه مشتريان – دموگرافي )سن و جنسيت 
و...(، رفتارهاي گذشته، انتخاب هاي مشتريان مشابه- 
براي طرح ريزي پيشنهاد هاي شخصي سازي شده 
و تحويل آن به مشــتريان در بهترين زمان استفاده 
كنند. اين الگوريتم ها به شركت ها كمك مي كنند تا 
مشتريان را رديابي كرده و محصوالت مكمل و مرتبط 
به آنها بفروشند و محصوالت خاصي را ترويج كنند. 
بانك ها از الگوريتم ها براي پيشنهاد محصوالت جديد 
به مشتريان شان استفاده مي كنند و فروشگاه هاي 
آنالين از آنها براي تنظيم و تغيير قيمت ها استفاده 
مي كنند، شركت هاي رسانه اي هم براي پيشنهاد و 
تحويل محتواي ويدئويي و تبليغات به الگوريتم ها 
وابسته اند. اما بنا به چهار دليل شركت ها بايد درباره 
استفاده از آن محتاط باشند. 1. الگوريتم ها به اندازه 
كافي به مفاهيم حساس نيســتند؛ 2. الگوريتم ها 
شك برانگيزند و به راحتي مي توانند نتيجه معكوس 

دهند؛ 3. الگوريتم ها رضايت كاذب ايجاد مي كنند.

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

یادگیــري در ســازمان از جمله مباحثي 
است که آن طور که باید، به آن توجه نشده 
و اگر بخواهیم خودمانــي صحبت کنیم، 
به نوعي در حق آن اجحاف شــده است. 
امروزه، مدیران کســب وکارها از یک سو 
انتظار دارند تــا کارمندان هر روز بر دانش 
خود افزوده و توانایي هــاي خود را به طور 
خارق العاده اي باال ببرند و از ســوي دیگر 
از آنها مي خواهنــد کارها را در زمان کمتر 
و با اســتفاده از منابع کمتري پیش ببرند. 
این فشردگي کاري و همین طور انتظارات 
غیرواقع بینانه باعث مي شود کارمندان نیاز 
به کارگاه هاي آموزشــي مرتبط و منسجم 

داشته باشند. مشــکل اینجاست در 
اکثر سازمان ها به یادگیري در محیط 
کار توجه نمي شود، چه برسد به اینکه 
یادگیري در سازمان را به عنوان امري 
الزامي بدانند. در این میان کارمندان که 

تحت فشار کاری قرار دارند، بعد از مدتی 
آن را بهانه و دست آویزی می کنند که از 

زیر بار آموزش شانه خالی کنند. واقعیت 
این است که بیشتر افراد تمایلي به مغتنم 
شــمردن فرصت یادگیري و پیشرفت در 
ســازمان ندارند. بنابراین خأل یادگیري 
الزامي در محیــط کار کامال خألیي جدي 
به شمار مي رود. این وظیفه شما به عنوان 

مدیر است که اهمیت آموزش را دست کم 
نگیرید و بهانه تراشی های کارمندان را به 

آنها گوشزد کنید. 

بهانه تراشی ممنوع

يج
ي  پ

از من هميشه مي پرسند چگونه هر روز صبح اين چنين با انرژي و پرهيجان از خواب بيدار مي شوي. لر
مي گويم اگر شما هم مشغول به كار روي چيزي باشيد كه براي تان مهم است، هر روز صبح از شوق 

كار كردن روي آن موضوع شما هم اين چنين پرهيجان از خواب بيدار خواهيد شد
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بدهی 1500 میلیاردی  هدایتی 
هدایتی: من بدهكار بانكی ام نه اخاللگر

حسين هدايتی در جلسه دادگاه خود گفت: بگذاريد امالكم را بفروشم با علنی و 
رسانه ای شدن دادگاه ها مانعی برای فروش امالكم هم ايجاد شده است اگر بيرون 
بودم امالكم را می فروختم البته االن هم قول می دهم قبل از صدور رأی تســويه 
حساب نقدی كنم. حسين هدايتی در آخرين دفاعياتش در دادگاه خطاب به قاضی 
پرونده گقت: به موضوع موسوی نژاد اشاره ای نمی كنم و خطاب به دادگاه می گويم 
تا قبل از صدور رأی بدهی خود را می پردازم. االن هم به جای 15 دقيقه تقاضای 25 

دقيقه زمان برای دفاع می خواهم.
وی افزود: در جلسه قبل 3موضوع مطرح شــد كه به آن اشاره می كنم. در تاريخ 
2۷ اسفند سال گذشته آقای قهرمانی نماينده دادستان قرارداد سفيد امضا فوالد 
خوزستان را نشان دادند اين در حالی است كه اين قرارداد در پرونده موجود بود و 

بايد بگويم ضمانت نامه بدون قرارداد اخذ نكرديم.
وی افزود: در جلسه قبل نكته ای در مورد آقای ضيايی مطرح شد و از بنده پرسيده 
شد كه شركت تدبيرگران اطلس را می شناســم. موضوع از اين قرار بود كه از دو 
ميليارد تومان ۸00 ميليارد به حساب اين شركت واريز شده بود اين شركت مربوط 

به صندوق ذخيره فرهنگيان بوده است 200 تومان هم به حساب توللی رفته بود.
حسين هدايتی در ادامه در رابطه با اظهارات رئيس ستاد ديه كشور در خصوص 
عدم آزادی 13 هزار زندانی گفت: آقای جواليی پيشكســوت بنده است بنده در 
جلســه قبل توضيح دادم كه هزاران زندانی آزاد كردم. ايشان همان روز تعداد را 
تكذيب كردند و گفتند 300 و خرده ای آزاد شدند اين در حالی است كه بنده از 
سال ۸6 ،43 ميليارد برای آزادی زندانيان هزينه كردم البته اين موضوع بالعوض 

بوده ولی چون در دادگاه مطرح شد پرينت آن را می دهم.
اين متهم در ادامه و با انتقاد از عدم كارشناسی در رابطه با برخی از امالک گفت: 
سال ۹6 آقای پسنديده حسب اعالم كارشناسی قيمت يكی از ملك های بنده را 32 
ميليارد قيمت گذاری كردند گله ای كه بنده از بانك دارند اين است كه يعنی بانك 
پنج سال است كه به دنبال صدور يك اجراييه نرفته است اگر اجراييه صادر شده 

بود كارشناسی انجام می شد و اوضاع اين طور نبود.
هدايتی خطاب به قاضی گفت: تقاضای بنده اين اســت كه قبــل از صدور رأی 
كارشناسی انجام شود برخی خريداران منصرف شده و پيامك های تهديد آميزی 

را رد و بدل می كنند.
هدايتی با انتقاد از رسانه ای بودن دادگاه ها گفت: بگذاريد امالكم را بفروشم با علنی 
و رسانه ای شدن دادگاه ها مانعی برای فروش امالكم هم ايجاد شده است اگر بيرون 
بودم امالكم را می فروختم البته االن هم قول می دهم قبل از صدور رأی تســويه 

حساب نقدی كنم.

ظریف: اروپایی ها در عملياتی شــدن ســازوكار 
اینستكس عقب هستند

محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان گفت كه بايد تاكيد كنم كه ساز 
و كار متناظر با اينستكس يك اقدام مقدماتی توســط اروپايی ها است و آنها در 
ارديبهشت ماه سال گذشته بعد از خروج آمريكا از برجام تعهدات متعددی را طرح 
كردند. برای شروع به جای اين تعهدات نياز بود كه اينستكس راه اندازی شود و 
اكنون ما معتقديم كه اروپايی ها بايد تالش و فعاليت كنند كه بتواند تعهدات خود 
را انجام دهند. آنها بسيار عقب هستند و نبايد اين گونه تصور كنند كه ايران منتظر 

آنها می ماند.
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان با بيان اينكه ساز و كار متناظر برای 
اينستكس هفته گذشته در ايران راه اندازی شد تاكيد كرد كه اروپايی ها نسبت به 

انجام تعهداتشان در ايران بسيار عقب هستند.
محمد جواد ظريف صبح امروز در حاشيه رونمايی از پايگاه اينترنتی ديپلماسی 
اقتصادی وزارت خارجه در جمــع خبرنگاران اظهار كرد: ســاز و كار متناظر با 
اينستكس هفته گذشته در ايران راه اندازی شد و اكنون اروپايی ها هيچ بهانه ای در 

اجرای تعهداتشان و شروع به كار ندارند.
اين ديپلمات عالی رتبه كشورمان تصريح كرد: بايد تاكيد كنم كه اين اقدام يك اقدام 
مقدماتی توسط اروپايی ها است و آنها در ارديبهشت ماه سال گذشته بعد از خروج 
آمريكا از برجام تعهدات متعددی را طرح كردند. برای شروع به جای اين تعهدات 
نياز بود كه اينستكس راه اندازی شود و اكنون ما معتقديم كه اروپايی ها بايد تالش 
و فعاليت كنند كه بتواند تعهدات خود را انجام دهند. آنها بسيار عقب هستند و نبايد 

اين گونه تصور كنند كه ايران منتظر آنها می ماند.
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