
نمايندگان مجلس در ماده ۳۷ طرح اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس 
مصوب كردند كه درج آگهي يــا مطلب عليه نامزدهــاي انتخاباتي يا اعالم 
خالف واقع انصراف نامزد ها توسط رسانه هاي ديداري، شنيداري و مكتوب، 
الكترونيكي و ساير شبكه هاي مجازي ممنوع است. در اين صورت ضمن معرفي 
مرتكب به مراجع مربوط نامزدها حق دارند پاسخ خود را به رسانه مربوط اعالم 
كنند و رســانه موجود طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به چاپ يا نشر 
فوري آن حداكثر ظرف مدت ۲۴ ساعت و قبل از اتمام زمان تبليغات انتخابات 

است. نمايندگان مجلس شوراي اســالمي در ادامه جلسه علني روز دوشنبه 
پارلمان ماده ۳۷ طرح اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
را تصويب كردند. نمايندگان در اين ماده تصويــب كردند: عدم رعايت مفاد 
اين ماده، جرم اســت و مرتكب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسالمي به 
استثناي حبس محكوم مي شود. طبق قانون مجازات درجه 6 عبارت است از 
جزاي نقدي بيش از ۲0 ميليون تا 80 ميليون ريال، شالق از ۳1 تا ۷۴ ضربه و 
تا 99 ضربه. همچنين براساس تبصره يك اين ماده در صورت وقوع جرم موضوع 

اين ماده، عالوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتكب، نامزدها حق دارند پاسخ 
خود را از طريق مذكور در صدر اين ماده منتشر كنند و مرتكب مكلف به انتشار 
فوري آن طبق قوانين و مقررات است. نمايندگان در اين ماده مقرر كردند در 
صورتي كه امكان انتشار از طريق رسانه مرتكب وجود نداشته باشد مسئول آن 
بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به رسانه مشابه ديگري ارسال كند و آن رسانه 
مكلف به انتشار آن در نخستين نشر خود است. براساس تبصره دو اين ماده، 
مطبوعات و نشريات در انتشار هر گونه مطلب درباره نامزدها مكلف هستند به 

نحوي اقدام كنند كه در صورت لزوم فرصت پاسخگويي براي نامزد در مهلت 
مجاز تبليغاتي فراهم باشد. مطابق با تبصره ســه اين ماده، مجازات تخلف از 
احكام تبصره يك و دو اين ماده، تعطيلي نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال 

پيامك و شبكه هاي مجازي از يك تا سه ماه است. 
همچنين براساس تبصره چهار اين ماده هرگونه اعالم انصراف نامزدها و انتشار 
آن در رسانه ها صرفا با اعالم هيات اجرايي حوزه انتخابيه و هيات تاييد نظارت 

استان است. 

اثرات بحران اقتصــادي ونزوئال در كوبا نيز قابل 
لمس اســت. دولت كوبــا به دليــل كمبود ارز 
قادر به واردات كاالهاي اساســي نيســت. كوبا 
حتی بايد دو كاالي اساسي شــكر و قهوه را نيز 
 از خارج وارد كند. حال قرار اســت توليد داخلي

 افزايش يابد. 
 به گزارش دويچه وله، بحــران عميق اقتصادي 
حاكم بر ونزوئال، كشــور كوبا را با چالشــي تازه 
مواجه كرده اســت. اين مجمع الجزاير واقع در 
درياي كارائيب بــا نظام سوسياليســتي براي 
واردات كاالهاي اساســي مانند مــواد غذايي 
و لــوازم يدكــي و ديگــر نيازهــاي روزمــره 
 مردم با ناتوانــي در پرداخت ارز روبه رو شــده 

است. 
حال براي پر كردن اين خأل قرار اســت بر توليد 
داخلي افزوده شود. آلخاندرو گيل، وزير اقتصاد 
كوبا، در پارلمان اين كشــور گفته است: »براي 
كاهش واردات، با هم فكري شــركت ها راه حلي 
خواهيم يافت تا بتوانيم پاســخگوي تقاضاهاي 

داخلي باشيم.« 

نياز كوبا حتی به واردات شكر و قهوه
در كوبا انحصار واردات در دست دولت است. به 
گفته وزير اقتصاد، بــراي واردات مواد غذايي و 
مواد سوختي در سال جاري ميالدي حدود پنج 
ميليارد دالر در نظر گرفته شده است. اما توليد 
داخلي كه بتواند خأل كاالهاي وارداتي را پر كند، 

در مقايسه بسيار نازل است. 
كشور كوبا كه زماني براي توليد محصوالتي مانند 
شكر و قهوه شهره جهان بود، امروز بايد اين دو 
محصول اساســي را از خارج وارد كند. حكومت 
سوسياليستي كوبا در قبال واردات نفتي ونزوئال 
پزشــكان خود را براي خدمــات درماني به اين 
كشور اعزام داشته است. دولت كوبا نفت دريافتي 
از ونزوئال را در بازار جهاني مي فروشد و ارز مورد 

نياز خود را تامين مي كند. 
هم اكنــون به دليــل بحران عميــق اقتصادي 
در ونزوئــال صــادرات نفــت ايــن كشــور به 
كوبا بــه نصف تقليــل يافتــه و بــه ۵0 هزار 
 بشــكه )هــر بشــكه 1۵9 ليتــر( در روز 

رسيده است. 

يك آژانس طراحي با كمك هــوش مصنوعي 
ورزشي جديد ابداع كرده است. 

به گــزارش مهر به نقــل از انگجت، بســياري 
از ورزش هــا ريشــه اي چنــد صد ســاله در 
ســنت هاي انســاني دارند؛ اما به نظر مي رسد 
 اكنــون رايانه هــا ورزش هاي جديــد را خلق 

مي كنند. 
در همين راستا شركت طراحي AKQA ورزش

Speedgate  را معرفي كرده است.
 اين نخستين ورزشي اســت كه با كمك هوش 

مصنوعي انجام مي شود. 
در ورزش مذكور تيم هايي شــش نفره در يك 
زمين بازي بــا ۳ دروازه باز بــا يكديگر رقابت 

مي كنند.
 هنگامي كه توپ به دروازه اصلي پرتاب مي شود 

تيم يك امتياز دريافت مي كند.
همچنيــن اگــر تــوپ از دروازه كمانــه 
 كنــد، تيــم امتيــازي اضافــي نيــز دريافت

 مي كند. 
بازيكنان نيز بايد مدام در حال حركت باشند و 

توپ نيز بايد هر سه ثانيه حركت كند. 
 AKQA  براي ابداع اين باز ي اطالعات ۴00 
ورزش فعلي را در يك شــبكه هوش مصنوعي 

وارد كرد.
 در مرحله بعد طرح اوليه اي از ورزش ها و قوانين 
به وجود آمد. بسياري از اين ورزش ها و قوانين 

غيرواقعي بودند.
 بنابراين كارشناســان به تدريــج ويژگي هاي 
مناســب را جدا كردند و در نهايت ســه ورزش 

باقي ماند. 
در مرحلــه آخر بــا آزمايش واقعــي ورزش ها 
Speedgate  به عنوان ورزش جديد انتخاب 

شد. 
اين آژانــس طراحي حتي از هــوش مصنوعي 
 براي طراحــي لوگوي بازي نيز اســتفاده كرده

 است.
 AKQA  مشــغول مذاكــره بــا مقامــات 
ورزشــي ايالــت اورگان در آمريكاســت و 
 احتماال در تابســتان يك ليگ درون شــركتي

 ايجاد شود. 

دانشگاه فناوري سيدني از همكاري با ايسر براي 
ابداع يك فناوري هوشمند مقابله با حواس پرتي 
دانشجويان در ســر كالس هاي درس خبر داده 

است. 
به گزارش مهر به نقل از زد.دي.نت، در قالب اين 
طرح برنامه اي روي لپ تاپ ها نصب مي شود كه 
با كنترل ژســت ها و حركت صورت و وضعيت 
چشم و ابروي دانشــجو متوجه خواهد شد كه 
آيا وي در حال توجه به مباحث كالســي است 
 يا هيچ توجهي به مطالب بيان شــده توســط 

استاد ندارد. 
هدف از اجراي اين طرح، درك بهتر رفتارهاي 
دانشــجويان در زمان آموزش آنها و نيز يافتن 
روش هايي بــراي افزايش توجه دانشــجويان 
 در زمان حضور در كالس عنوان شــده اســت.

 طرح يادشده كه UTS x نام گرفته، داده هاي 
هر كاربر را عالوه بر بررســي حركات صورت، از 
طريق مشاهده وضعيت دست ها و نيز حركات، 
موشــواره، نحوه اســتفاده از صفحه كليد، قلم 

ديجيتال و غيره جمع آوري مي كند. 

براي حفظ حريم شــخصي كاربران، از طريق 
اين برنامــه اطالعــات مربوط به چهــره افراد 
جمــع آوري نمي شــود. در حــال حاضر ۲00 
دانشجو در حال استفاده از برنامه يادشده به طور 
 آزمايشي هستند؛ اما كاربرد آن كامال اختياري

 است. 
احتمال مــي رود از ايــن برنامــه در آينده در 
برخي مدارس خصوصي اســتراليا براي كنترل 
وضعيت تحصيلــي و آموزشــي دانش آموزان 
نيز اســتفاده شــود. برنامه يادشــده فعال تنها 
با سيســتم عامل ويندوز ســازگاري دارد؛ اما 
 در آينده با ســاير سيســتم عامل ها هم سازگار 

مي شود. 
برنامه يادشده در ســه مرحله وظايف محوله را 
انجام مي دهد كه عبارتند از: جمع آوري داده ها، 
تحليل داده هاي رفتاري و جمع بندي. در حال 
حاضر مرحله اول؛ يعني جمــع آوري داده هاي 
دانشجويان در حال انجام اســت. زمان اجراي 
 بخش هاي بعــدي اين برنامه هنوز مشــخص 

نيست. 

گمرك كره جنوبي اعالم كرد سئول در ماه مارس 
نسبت به ماه فوريه ۲۳ درصد و نسبت به ماه ژانويه 

۵ برابر بيشتر نفت از ايران خريده است. 
به گزارش فارس، آمار هاي گمرك كره جنوبي نشان 
داد واردات نفت اين كشور از ايران در ماه مارس به 
نسبت سال گذشــته 1۲ درصد كاهش يافت، اما 
خريد ماهانه هنوز از زمان ازســرگيري خريد نفت 
از ايران در ماه ژانويه در باالترين ســطح قرار دارد. 
آمار ها نشــان داد كره جنوبي، يكي از بزرگ ترين 
مشتريان نفتي آسيايي ايران است كه در ماه مارس 
1.۲ ميليون تن يا روزانه ۲8۴ هزار و 6۳9 بشــكه 
نفت از ايران خريده كه اين رقم در مدت مشابه سال 

گذشته برابر با 1.۳۷ ميليون تن بوده است. 
به گزارش انتخاب، ميزان واردات در ماه مارس ۲۳ 

درصد از ماه فوريه بيشتر است و ۵ برابر ماه ژانويه 
است. براســاس اين آمار، ميزان واردات نفت كره 
جنوبي از ايران در ۳ ماه نخست امسال ۲9.8 درصد 
كمتر از مدت مشابه سال گذشته است. اين رقم ۲.۴ 
ميليون تن يا روزانه 196 هزار و ۳0۳ بشــكه بوده 
كه در مقايســه با ۳.۵ ميليون تن سه ماه نخست 
 سال گذشــته كمتر اســت. كره جنوبي، يكي از 
8 كشوري اســت كه در ماه نوامبر، معافيت شش 
ماهــه از تحريم هاي نفتــي ايران را از واشــنگتن 
دريافت كرد. سئول مي تواند روزانه ۲00 هزار بشكه 
نفت )بيشتر ميعانات گازي( از ايران بخرد. براساس 
برآورد هاي رويترز، كره جنوبي، در ۵ ماه از نوامبر 
تا مارس، روزانه حدود 11۷ هزار بشكه نفت از ايران 
خريده اســت. معافيت از تحريم هاي نفت ايران از 

ابتداي ماه مي منقضي مي شــود و كره جنوبي در 
حال مذاكره با آمريكاســت تا اين معافيت را براي 
ادامه خريد نفت از ايران تمديد كند. رويترز به نقل 
از منابع آگاه نوشــت هدف آمريكا، كاهش تعداد 
معافيت هاي تحريمي واردات نفت ايران است تا از 
ميزان صادرات نفت اين كشور به اندازه ۲0 درصد 
بكاهد و از ماه مي  آن را به يك ميليون بشكه در روز 
برساند. كره جنوبي، در مجموع، در ماه مارس 11.۵ 
ميليون تن يا ۲.۷۲ ميليون بشكه در روز نفت وارد 
كرده كه ۵.8 درصد از 10.9 ميليون تن مدت مشابه 
سال گذشته بيشتر است. محموله هاي اين كشور از 
آمريكا در اين ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۷ برابر شده؛ اما خريد نفت از عربستان 9.۵ درصد 

كاهش يافته است. 

رئيس اتحاديه فروشندگان كاغذ و مقوا مي گويد كه 
قيمت اين محصوالت نيز در بازار دو نرخي شده است. 
به گزارش ايسنا، در چند روز آينده قرار بر آن است تا 
نمايشگاه كتاب در تهران داير شود و بسياري از ناشران 
و فعاالن اين حوزه در تكاپوي آماده سازي براي حضور 
در نمايشگاه هستند. در اين شرايط بسياري از ناشران 
معتقد هســتند قيمت باالي كاغذ قيمت تمام شده 
كتاب را به شدت افزايش مي دهد و عمال چاپ و توزيع 
كتاب از سوي افراد با اســتقبال همراه نخواهد شد. 
رشد قيمت كاغذ همچون ديگر بازارها به واسطه رشد 
قيمت دالر از سال گذشته آغاز شد و در مقطعي براي 
واردات كاغذ ارز ۴۲00 توماني نيز در نظر گرفته شد؛ 
اما نكته قابل توجه آن اســت كه برخي افراد معتقد 
هســتند كه كاغذ ارز ۴۲00 توماني دريافت كرده؛ 

اما محصول نهايي آن به بازار وارد نشــده اســت. در 
اين رابطه ســيد حســين ميرباقري، رئيس اتحاديه 
فروشــندگان كاغذ و مقوا با بيان اينكــه در واردات 
كاغذ از ارز ۴۲00 توماني استفاده شده، گفت: وزارت 
ارشاد توزيع كاغذ را در دست گرفته و تمام اقدامات 
در زمينه عرضه و قيمت گذاري توسط اين وزارتخانه 
در راستاي ثبات قيمت و دسترسي آسان ناشران به 
كاغذ انجام شده اســت. وي تاكيد كرد: بازار كاغذ از 
چند ماه گذشته در دســت وزارت ارشاد است، زيرا 
تمام كاغذهاي وارداتي كه حتي توسط تجار به كشور 
وارد مي شود در اختيار اين وزارتخانه قرار مي گيرد و 
به توزيع آن مي پردازد. ميرباقري مدعي شد: اتحاديه 
آمادگي همكاري در زمينه توزيع كاغــذ را دارد، اما 
هيچ گاه از اين اتحاديه و 600 عضو آن كه تجربه بسيار 

طوالني در زمينه تامين و توزيع كاغذ دارد اســتفاده 
نشده و در شــرايط فعلي كه توزيع در دست وزارت 
ارشاد اســت و بايد كاغذ داراي يك نرخ باشد؛ اما در 
سطح بازار آزاد كاغذ با قيمت هاي گران تر وجود دارد 
كه به نظر مي رســد اين موضوع همراه با رانت است. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان كاغذ و مقوا اظهار كرد: 
به نظر مي رسيد با ورود وزارت ارشاد در زمينه توزيع 
كاغذ شــرايط بهتري در اين بازار رخ دهد، اما چنين 
نشــده و قيمت كاغذ روند صعودي بــه خود گرفته 
است كه جاي سوال دارد با وجود آنكه تمام كاغذهاي 
وارداتي به كشور در اختيار وزارت ارشاد قرار مي گيرد، 
چرا كاغذ داراي دو نرخ اســت و ناشران نتوانسته اند 
 كاغذ را بــا نرخ مناســب از اين وزارتخانــه دريافت

 كنند. 

مچ گيري  فناوري هوشمند از دانشجويان حواس پرتهوش مصنوعي ورزش جديدي ابداع كردكمبود  ارز در كوبا در پي بحران  ونزوئال

كاغذ  دو نرخي شدافزايش ۲۳ درصدي خريد  نفت كره جنوبي از  ايران
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همتی: 

بانک مركزی  برای تغيير 
 نرخ سود بانکی
 برنامه ای  ندارد

سکه به ۴ ميليون و ۸۵۰ 
هزار تومان   رسيد

  مجوز جذب
  ۶۰ ميليارد  دالر
 سرمايه خارجی
 صادر شد

وزیر اقتصاد :

 توليد به
 سرمايه در 

گردش ۳۶۰ هزار 
ميلياردی نياز دارد
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رحمانی:

سرمقاله

سيل  و فرصت ها

ســيل كم ســابقه امسال 
كه متاســفانه طبق آمار 
حدود ۳0 هــزار ميليارد 
تومان خسارت وارد كرده 
و بيش از ۲0 استان كشور را دربر گرفت، همراه 
با تلخي ها و آسيب به مردم و منازل مسكوني و 
برخي زمين هاي كشاورزي، فرصت هايي را نيز 
به وجود آورده است كه در اين نوشتار به برخي 

از آنها مي پردازيم. 
1( كشورمان تا سال گذشته به شدت از مشكل 
كمبود آب و خشكســالي رنج مي بــرد و طي 
چند سال اخير بسياري از زمين هاي كشاورزي 
 غير قابل كشــت شــده بود كه عمده مشكل آن 

ناشي از...

  محمدرضــا شــهيدي، 
كارشناس اقتصادي

ادامه  د ر صفحه2

۳

۳

مقاومت  در  مسير  رشد  
فين تک ها

مجوزهای  سريالی به 
برندهای كفش خارجی 

»کسب و کار«  شرایط رونق  تولید  را   بررسی  می کند

نجات   بنگاه  ها   با   کاهش  نرخ   مالیات
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نقـدینگی  در  راه   بــورس
»کسب و کار«  ادامه    رکوردشکنی    بورس    با    رکود     بازارهای    موازی     را     بررسی   می کند

كارآفرينی در بسترهای آنالين، از خرده فروشی ها و 
كســب وكارها عبور كرده و به حوزه فين تك رسيده 
است. در اين جهان كه فناوری حرف اول را می زند 
استفاده از فين تك ها در شبكه های بانكی در سراسر 
دنيا جايگزين شبكه های سنتی شده است. امروز با 
اســتفاده از اين نوآوری ارائه  خدمات سنتی بانكی و 
پرداخت بر بستری سريع تر و كم دردسرتر بوده است. 
در اكوسيســتم موجود بايد فضايی به وجود آيد كه 
اعتماد كاربران برای استفاده از سرويس های فين تك 
جلب شــود. بانك ها سال هاســت كه در اين حوزه 
مشغول فعاليت هستند و از جايگاه خوبی برخوردارند 
كه اين موجب می شود كاربران به آن ها اعتماد داشته 
باشند. ولی فين تك ها هنوز در ابتدای راه هستند و از 

اين اعتماد برخوردار...

بازار كفش ايران ســال های ســال است كه در 
اختيار برندهای خارجی اســت و گويی كفش 
ايرانی تنها برای قــرار گرفتن پشــت ويترين 
فروشــگاه ها توليد می شــود. به همين دليل و 
به علت استقبال خريداران از برندهای خارجی 
بســياری از واحدهای توليــدی كفش در حال 
تعطيلی هستند، كه تعطيلی اين واحدها مطمئنا 
به توليد داخل ضربه خواهــد زد و نرخ بيكاری 
را كه در حال حاضر از معضــالت اصلی جامعه 
است، افزايش می دهد. متاســفانه دولت با اين 
همه امكانات هنوز نتوانســته بر جريان قاچاق 
كاال مسلط و مانع آن شود، با اين همه نيروهای 

امنيتی، نظارتی و سيستم های كنترلی...

مصوبه   عجیب   مجلس

رسانه ها  نمي توانند  عليه نامزدهاي انتخاباتي مطلب   منتشر كنند



اقتصاد2
ایران وجهان

رهبر انقالب در پاســخ به درخواســت مجوز 
رئیس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی:

اقدامــات الزم بــرای جبران 
خسارات از محل های موجود را 

سریعا آغاز کنید
رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به درخواست 
مجوز رئیس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه 
ملی به منظور تأمین بخشی از هزینه های ناشی از 
خسارات ســیل های اخیر، جدیت دستگاه های 
مســئول در پیگیــری و جبران خســارت های 
مالی سنگین سیل بویژه خســارت های وارده بر 
کشاورزان را الزم دانستند و از دولت خواستند که با 
استفاده از محل های قانونی موجود، سریعاً اقدامات 
الزم را آغاز کنــد و در ادامه پــس از جمع بندی 
وضعیــت و در صورت نیاز، برداشــت از صندوق 
توسعه ملی مورد تأیید خواهد بود. به گزارش ایسنا،  
متن پاسخ رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

خسارت های مالی ناشی از ســیل ویرانگر بویژه 
در چند استان بسیار سنگین و مصیبت بار است 
و الزم اســت به طور جّدی از سوی دستگاه های 
مسئول پیگیری و جبران شود، البته کمک های 
مردم و نهادهای انقالبی و دســتگاه های متعدد 
دولتی و نظامی در این ایام حقاً چشمگیر و موجب 
سپاس و قدردانی است، ولی این کمک ها نمی تواند 
خسارت های وارده به آحاد مردم بویژه کشاورزان و 
صاحبان کشتزارهای سیل زده را جبران کند و ورود 
دولت الزم است. مطلعید که استفاده از صندوق 
توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای 
دیگر ممکن اســت لذا تأکید می شود که دولت 

سریعاً از محل هایی همچون:
•  پنج درصد مقرر در بودجه  عمومی کشور برای 

جبران خسارت حوادث غیرمترقبه
•  جابجایی در ردیف های بودجه های عمرانی

•  بیمه ها و تسهیالت بانکی
اقدامــات الزم را آغاز کنــد و در ادامــه پس از 
جمع بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشــت از 
صندوق مزبور مورد تایید اینجانب خواهد بود. الزم 
می دانم توصیه های زیر را برای جریان بهتر کارها 

مطرح نمایم:
۱- فرماندهــی واحد برای مدیریــت یکپارچه، 
هماهنگی، انسجام، پیگیری، نظارت و پاسخگویی 
نسبت به اقدامات پیشــگیری، آمادگی، مقابله، 

بازسازی و بازتوانی ایجاد شود.
۲- پایگاه اطالعات جامع و قابل اتکاء از کلیه عناصر 
حقیقی و حقوقی متأثر از سیالب اخیر با قابلیت 
برآورد دقیق خسارات و نیازها و رصد کلیه خدمات 
و کمک های دریافتی از مبادی مختلف در اسرع 

وقت ایجاد شود.
۳- برنامه اقدامات بــا اولویت بندی و زمان بندی 
مشخص تهیه و تقســیم کار بین دستگاههای 
اجرایی و نهادهای عمومــی و انقالبی و مردمی 
 با تعیین مســئولیت ها تهیه و به اجرا گذاشــته 

شود.
۴- اقدامات الزم برای تأمیــن نیازها و مایحتاج 
عمومی و فوری افراد متأثر از ســیالب خصوصاً 
تأمین خسارات کشاورزان در حداقل زمان ممکن 

صورت پذیرد.
۵- به منظور رونق کسب وکار در مناطق سیل زده 
حداکثر اســتفاده از ظرفیت های مناطق مذکور 
برای بازسازی صورت پذیرد. ضمن اینکه تدابیر 
الزم و فوری برای بازسازی و تعمیر سریع و ایمن 
واحدهای آسیب دیده مسکونی و تجاری و تولیدی 

به اجراء گذاشته شود.

نیاز تولید به سرمایه در گردش 
۳۶۰ هزار میلیاردی

وزیر صمت گفت: تولید به حدود ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومان ســرمایه در گردش با حفظ 
تولید ســال قبل نیاز دارد.به گــزارش ایِبنا،  
رضا رحمانی  ، افزود: بخشی از بهبود فضای 
کسب و کار به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مربوط می شود که وزارتخانه اقدامات الزم را 
برای بهبود این فضا که الزمه رونق تولید بوده 

انجام می دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ارتقاء بهره وری 
عوامل تولید و ایجاد یک نهضت در ســاخت 
داخــل را از جملــه برنامه هــای وزارتخانه 
متبوعش برای تحقق رونق تولید عنوان کرد 
و ادامه داد: ســاماندهی لجستیک تجاری، 
اصالح نظام توزیع و نظارت بر بازار، توســعه 
صادرات غیرنفتی و توســعه معادن و صنایع 
معدنی از دیگر ســرفصل های مد نظر وزارت 

صمت برای رونق تولید است.
وی با اشاره به اینکه سرمایه در گردش الزمه 
هر تولیدی اســت، ادامه داد: تولید به حدود 
۳۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش 

با حفظ تولید سال قبل نیاز دارد.

اخبار

رشــد ادامــه دار شــاخص 
بورس در روزهای نخستین 
ســال 98 با توجــه به پیش 
بینی های مثبت کارشناسان 
نســبت به بازار ســرمایه و 
روی خوش نقدینگی به این بازار، زمینه ســاز توسعه 
بازار شــده و طبق آنچــه از وضعیت بازار و ســهام ها 
پیداســت، بورس را در مسیر رکورد شــکنی در رشد 
شاخص قرار داده اســت. نمونه این رکورد شکنی عبور 
شــاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران از تراز ۱9۶ هــزار واحدی در دو روز گذشــته و 
 همچنین عبور آن از تراز ۲۰۱ واحدی در روز گذشــته

 است.
بر اســاس گزارش هــای موجود بــازار ســرمایه در 
جریان دادوســتدهای روز گذشــته تعداد 7 میلیارد 
و ۶۱7میلیون ســهم و حق تقدم بــه ارزش ۱۴ هزار و 
788میلیــارد ریــال در ۳۲9هــزار نوبــت مــورد 
دادوســتد قرار گرفــت و شــاخص بورس با رشــد 

 ۵7۲۱واحــدی در ارتفــاع ۲۰۱هــزار و 8۰۵واحــد
 قرار گرفت.

همچنین شــاخص های اصلی بازار ســرمایه هم روز 
متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشــتند؛ به طوری که 

ـ ارزشــی( ۱۶۴9واحد، کل  شــاخص قیمت )وزنیـ 
)هموزن( 8۶۶واحــد، قیمت )همــوزن( ۶۰۴واحد، 
آزاد شــناور ۶9۵7واحــد و شــاخص های   بــازار اول 
 ۴۶7۵ واحــد و بــازار دوم 9۲۲8 واحــد رشــد را 

به ثبت رسانند.
بــر اســاس ایــن گــزارش، در بازارهــای فرابورس 
ایران هم بــا معاملــه ۱9۰8میلیون ورقــه به ارزش 
۶۵۵میلیــارد تومــان در ۱۶۳هزار نوبــت، آیفکس 
 ۴۴ واحــد رشــد کــرد و در ارتفــاع ۲۴9۶واحد قرار 

گرفت.
یکی از انتقادات مهمی کــه همواره به بازار ســرمایه 
کشــور وارد بوده و از ســویی باعث بی رغبتی برخی از 
سرمایه گذاران نســبت به بورس شده، حجم کوچک 
بازار و میــزان ناکافی ســرمایه بورس اســت. از دید 
کارشناســان بازار ســرمایه در آینده ای نزدیک محل 
مطمئنی برای سرمایه های ســرگردان خواهد بود که 
باید از این فرصت هم سرمایه گذاران بازار و هم مدیران 
استفاده کنند. چرا که نحوه مدیریت بازار و البته قوانین 
 موجود از جمله موارد مورد انتقاد کارشناســان به بازار 

سرمایه بوده است.

تهیه طرحی دوفوریتی برای 
کاهش نرخ مالیات بر عملکرد 
بنگاه های اقتصادی که رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس 
خبر از آن داده است، از جمله 
موضوعاتی اســت که می تواند در رونق تولید و انگیزه 
بخشی به آن اثر مهمی داشته باشد. کاهش فشارهای 
مالیاتی از دیــد تولیدکنندگان نه تنهــا باعث کاهش 
نگرانی های تولید کنندگان می شود، بلکه انگیزه آنها برای 
جذب نیروی کار و همچنین تخصیص منابع و سرمایه 
برای تولید بیشتر را باال می برد. در حالی که اکنون این 
فرصت از خیلی از تولید کنندگان که زیر بار هزینه های 
پرداخت مالیات باقی مانده انــد، از بخش های تولیدی 

گرفته شده است.
یکی از گالیه هــای همیشــگی تولیدکننــدگان از 
 دولت و ســازمان امور مالیاتی، فشــارهای مالیاتی و 
سخت گیری هایی است که به قول معروف رمقی بر جان 
تولید باقی نگذاشته است. این سخت گیری ها در شرایطی 
است که واسطه گران و دالالن، مالیاتی به دولت پرداخت 
نکرده و فرار مالیاتی در کشور نزدیک به ۴۰ درصد است. 

تولید کنندگان بر این عقیده اند که تاوان سهل  انگاری 
دولت در دریافت مالیات از فراریان و همچنین دالل ها را 
آنها می پردازند و حتی دولت سعی می کند، درآمدهای 
پیش بینی شده مالیاتی در بودجه را صرفا از طریق تولید 

کنندگان محقق کند.
اما در حال حاضر تورم تولید نزدیک به ۳۰ درصد است و 
با شدت رشدی که قیمت ها طی می کند، از این بیشتر 

هم خواهد شد.

موضوع کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه ها اگرچه 
امر تازه ای نیســت و پیش از این نیز رئیس کمیسیون 
اقتصادی از کاهش ۵ درصــدی آن خبر داده بود، اما در 
سالی که رونق تولید نام گرفته است و همت مسئوالن 
جان بخشی به واحدهای تولیدی و صنعتی است، می 

تواند گره بخش مشکالت باشد. 
از دید کارشناسان حمایت مالیاتی از بنگاه های کوچک در 
شرایط کنونی یک ضرورت است و باید به این توجه داشت 

که عدم این حمایت ها، هزینه تعطیلی بنگاه ها و کاهش 
فعالیت های آنها را به همراه خواهد داشت.

»کسب و کار«  ادامه  رکوردشکنی  بورس  بار رکود بازارهای  موازی  را    بررسی می کند

نقـدینگی  در  راه   بــورس

»کسب و کار«  شرایط رونق  تولید  را   بررسی  می کند

نجات   بنگاه ها   با   کاهش  نرخ   مالیات

بانک مســکن برای تکمیــل اطالعات 
مشتریان فراخوان داد

انسداد حساب مشتریان فاقد کد 
شهاب از اول اردیبهشت

مشتریان بانک مسکن که در زمان افتتاح حساب 
اطالعات کامل شناســایی خود را اعالم نکرده یا 
ناقص اعالم کرده انــد، باید به منظور جلوگیری از 
انسداد حساب اطالعات خود را تا قبل از اردیبهشت 
98 نزد شعب تکمیل کنند. به گزارش پایگاه خبری 
بانک مسکن-هیبنا، با توجه به آخرین بخشنامه 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تمام بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری کشور موظف شده اند ارائه 
خدمات بانکی به سپرده گذاران را منوط به دریافت 
شناسه هویت الکترونیکی بانکی )شهاب( کنند. بر 
اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری به زودی ناگزیر خواهند بود نسبت به 
انسداد حساب کسانی که به دلیل نقص در اطالعات 
هویتی، کد شهاب برای آنها صادر نشده، اقدام کنند. 
از این رو مشتریان بانک مسکن که ممکن است در 
زمان افتتاح حساب آنها در سال های گذشته اعالم 
کامل اطالعات شناسایی از قبیل شماره ملی، شماره 
شناسنامه و سایر اطالعات هویتی و برای اتباع بیگانه 
کد اختصاصی مربوطه، صورت نگرفته است، اکنون 
بایــد در فرصت اندک باقی مانده تــا زمان اجرای 
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص انسداد حساب، 
نسبت به تکمیل اطالعات هویتی خود نزد شعبی که 

در آنجا حساب دارند، اقدام کنند.

طرح های حمایتی بانک توسعه 
تعاون ویژه سیل زدگان کشور

حجت اهلل مهدیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
بانک توســعه تعاون با تنی چند از مدیران ستادی 
این بانک بــا حضــور در فرمانداری شهرســتان 
سلســله با مرکزیت الشــتر در خصوص وضعیت و 
شرایط مناطق سیل زده این شهرستان با خسروی 
فرمانداری این شهرســتان گفتگــو کردند. در این 
دیدار خســروی فرماندار شهرستان سلسله ضمن 
تشریح خسارت ناشی از سیالب در مناطق مسکونی 
روستایی و زمین های کشــاورزی و پل ها و معابر و 
جاده های روستایی، حجم خسارت را از حیث ریالی 
قابل مالحظه و قابل توجه قلمداد کرد و همراهی و 
همکاری دستگاه های اجرایی را در بهبود وضعیت 
و بازگشت به شرایط عادی، ضروری دانست.  رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در 
این دیدار ضمن اشــاره به اقدامات و خدمات بانک 
توسعه تعاون در ســیل اخیر، این بانک را به عنوان 
یکی از بانک های پیشــرو قلمداد کرد و دراین باره 
گفت: حســب تأکیدات و تکالیف وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در اولین روزهای جاری شدن سیل، 
تصمیمات و اقدامات ویژه ای برای کمک و مساعدت 
با ســیل زدگان از طریق این بانک در قالب پرداخت 
تسهیالت اعتباری، کمک های نقدی و غیر نقدی از 
سوی این بانک پیش بینی و اجرایی گردید که کماکان 
تا رسیدن به وضعیت مناسب و تثبیت وضعیت زندگی 

مردم به شرایط عادی ادامه خواهد داشت.

همزمان با امضای تمدید تفاهمنامه همکاری
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( از 
بانک صادرات ایــران برای حمایت از 
مددجویان مشاغل خانگی قدردانی کرد

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( در مراســم 
امضای تفاهم نامــه جدید این ســازمان با بانک 
صادرات ایران از توجه ویژه این بانک برای حمایت 
از ایجاد مشاغل خانگی، با اهدای لوحی تجلیل کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، پرویز 
فتاح گفت: همکاری و همدلی ایجاد شده بین بانک 
صادرات ایران و کمیته امداد امــام خمینی )ره( 
در حمایت از اقشــار ضعیف جامعه و اشتغالزایی،  
فارغ از هر گونه بخشنامه و دستورالعمل، بر اساس 
اعتقاد قلبی مدیران بانک صــورت گرفته و نتایج 
ارزشمندی به وجود آورده است که الزم می دانم 
از زحمات مجموعه بانک صــادرات ایران در این 
خصوص تشکر کنم. وی افزود: کمیته امداد امام 
خمینی )ره( در سال 97 از محل تبصره ۱۶ قانون 
بودجه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سهمیه داشته 
که با افتخار می توان گفت ۱۰۰ درصد این سهمیه 
با همکاری همه بانک ها و بــه ویژه بانک صادرات 
ایران جذب شده است. فتاح با اشاره به اینکه کمیته 
امداد ضامن معوقات حداکثر دو درصدی وام های 
قرض الحسنه پرداخت شده است، در جمع مدیران 
شعب استان ها و مناطق تهران بانک صادرات ایران 
تاکید کرد: وام هایی که شما پرداخت کرده اید، مؤثر 
بوده تا جایی که توانسته ایم با ایجاد اشتغال در جامعه 
هدف، شرایط با ثباتی از نظر خودکفایی درآمد برای 
آن ها به وجود بیاوریم که به مرور ساالنه ۱۰ درصد 
از این افراد با توجه به استقالل مالی، از زیر پوشش 

کمیته خارج می شوند.

بانک ها

از زمین هاي کشاورزي غیر قابل کشت شده بود که عمده مشکل آن ناشي از 
کم آبي بود. امسال با پر شدن سدها و ترمیم تا حدودي سفره هاي زیرزمیني 

و تاالب ها سالی پرآب براي کشاورزي را پیش رو خواهیم داشت. 
۲( تا سال گذشــته همواره محصوالت کشــاورزي و خصوصا باغباني با 
مشــکل قاچاق بي رویه میوه روبه رو بودند که عالوه بر خسارت مالي، از 
دیدگاه کارشناســان با همراه آوردن آفت هاي کشاورزي با توجه به عدم 
کنترل قرنطینه هاي نباتي دچار مشکل شده بودیم و موضوع تهدید بخش 
کشاورزي تلقي مي شد؛ اما امسال با توجه به بارندگي ها و نرخ ارز، قاچاق کاال 
خصوصا محصوالت کشاورزي از خارج کشور مقرون به صرفه نبوده و امکان 

صادرات نیز براي این محصوالت فراهم شده است. 
۳( تبدیل تهدید به فرصت یکي از هنرهاي سیاستمداران باتجربه است، 

همواره در دل هر تهدید فرصتي وجود دارد. با توجــه به افزایش نرخ ارز 
و در کنار لطماتي که به اقتصاد کشــور وارد شد امکان صادرات، خصوصا 
محصوالت کشاورزي فراهم شده و صادرات این محصوالت داراي توجیه 
اقتصادي شده است. خبر اینکه چند کامیون پیاز قاچاق کشف شده است. 
عالوه بر جنبه طنز آن حکایت از این فرصت دارد که در صورت پرداختن 
به تولید بیشتر و افزایش عرضه محصوالت کشاورزي )با توجه به تامین آب 
در امسال( عالوه بر تامین نیاز داخل و تعدیل قیمت داخلي، فرصت طالیي 
گرفتن بازارهاي صادراتي براي محصوالت کشاورزي و باغباني و حتي دامي 

فراهم شده است. 
۴( در حال حاضر در مرحله تهدید از جانب سیل و نرخ ارز هستیم و مشکل 
این است که برخي از هموطنان عزیزمان دچار آسیب شده اند که باید تمام 

توان کشور باید براي کاهش آالم آنها و بازسازي بسیج شود و از طرفي قیمت 
محصوالت کشاورزي و گوشت باال رفته اســت. این تهدیدات با افزایش 
تولید و عرضه این محصوالت قابلیت تبدیل به فرصت صادراتي را دارد و در 
صورت استفاده از زمین هاي کشاورزي و فرصت هاي دامداري با توجه به 
افزایش مراتع به شرط داشتن برنامه درست و استفاده بهینه از منابع آب، 
امکان افزایش تولید ناخالص ملي در بخش کشاورزي فراهم شده است که 
توان جبران کاهش در سایر بخش ها را دارد. در این موضوع بحث تحریم 
نیز کم رنگ بوده و افزایش تولید محصوالت کشــاورزي برخالف بخش 
صنعت نیاز چنداني به ارز نداشته و تولیدکننده ارز نیز هست و پرداختن به 
فرصت هاي سیل در کنار تهدیدات آن مي تواند راهگشاي شرایط اقتصادي 

فعلي باشد. 

سيلوفرصتها
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رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: بانک مرکزی برای 
تغییر نرخ سود بانکی برنامه ای ندارد. عبدالناصر همتی 
در نشست کمیســیون اقتصادی با حضور وزرای امور 
اقتصادی و دارایــی،  وزیر صنعت، معــدن و تجارت، 
روسای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف ایران در این نشست 
با اشاره به اینکه سال 98 شرایط کشور بسیار خاص است 
و اقدامات و تصمیمات در حوزه های اقتصادی می تواند 
سرنوشت ساز باشــد، گفت: در ۳ ماه پایانی سال 97 
حدود ۱89 هزار میلیارد ریال به سیستم تولیدی کشور 

تزریق شد که تحوالتی در این بخش ها ایجاد کرد. رئیس 
کل بانک مرکزی با بیان اینکــه از ۳۵7 هزار میلیارد 
تومان تسهیالتی که تا بهمن ماه سال 97 به سرمایه  در 
گردش اختصاص یافته ۵۵ درصد به بخش صنعت تعلق 
گرفته است، افزود: برنامه ما این است که امسال این رقم 
۶۵ درصد شود. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برای 
تغییر نرخ سود بانکی برنامه ای ندارد، ادامه داد: افزایش 
نرخ سود بانکی سبب فشار به واحدهای تولیدی شده و 

ناترازی بانک ها را افزایش می دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بــا بیان اینکه بازار 
سرمایه، ســال 98 را با روند مناسبی آغاز کرده 
است، گفت: مجوز جذب ۶۰ میلیارد دالر سرمایه 

خارجی صادر شد.
به گزارش ایلنــا، وزیر امور اقتصــادی و دارایی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از ضرورت های 
رونــق تولید، بهبــود ضریــب بهره بــرداری 
از ظرفیت هــای موجــود اســت، گفــت: 
تأمیــن منابــع را می تــوان در حــوزه داخلی 

 و خارجی و با اســتفاده از ایــن ظرفیت ها رقم 
زد.

وی با اشــاره به اینکه بازار سرمایه سال گذشته 
ســال خوبــی را تجربه کــرده و جهشــی در 
شاخص ها داشــت، ادامه داد: بازار سرمایه سال 
98 نیز شــروع خوبی داشت، اما ســهم آن در 
اقتصاد آنقدر که باید نیســت که برای توســعه 
 و گســترش این بازار باید برنامــه ویژه طراحی 

شود.

همتی: 
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سکه به ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید
 در جریان معامالت بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح جدید، ۲۶ فروردین ۹۸ به ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۴ میلیون و 

۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۲۸۶ دالر و ۳۶ 
سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۴۰ هزار و ۶۹۲ تومان است.

موانع جذب سرمایه در بورس
عباسعلی حقانی نسب کارشناس بازار سرمایه

علت اینکه رشد بازار ســرمایه افزایش پیدا کرده، نزدیک شــدن به زمان انتشــار اطالعات واقعی دوازده ماهه شــرکت ها اســت. شــرکت ها به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت محصوالت و صادرات سال 
97 شــریاط خوبی داشــته اند. حاال نزدیک شــدیم به انشــتار اطالعات و عملکرد مثبتی که آنها دارند. همه صنایعی که در بازار ســرمایه در حال فعالیت هســتند، عملکرد مثبتی به لحاظ ســودآوری دارند و 
همانطور که ذکر شد این موضوع در رشد شــاخض بازار تاثیر فراوانی داشته اســت. موضوع دیگر فرصت تازه ای است که بازار ســرمایه برخالف ســایر بازارها برای جذب نقدینگی پیدا کرده است. بازار سرمایه 
در سال 97 متناسب با ســایر بازارها همچون مسکن، ارز و ســکه و طال رشــد زیادی نداشــت. قاعدتا با توجه به افول بازدهی بازارهای موازی در سال جدید چشم انداز مثبتی خواهد داشــت. با توجه به شرایط 
موجود و رشــد چندبرابری قیمت ها در ســایر بازارها به نظر می آید بخش مســکن روندی رکودی را طی کند و خرید مسکن به قصد ســرمایه گذاری دیگر سودآوری نداشته باشــد و همینطور سکه، ارز و طال 
با توجه به کشــش کمی که اقتصاد برای افزایش قیمت ها در این بازارها دارد، چندان ســودآور نباشــد. نرخ ارز کشــش باالی ۱۵ هزار تومان را ندارد و بازار ســکه هم در ســال 98  هم چندان سودآور نیست. 
بازار پول هم با ماه شمار شدن ســپرده های بانکی با کندی ورود ســرمایه روبرو اســت. تنها بازاری که با توجه به این اوصاف چشــم انداز خوبی دارد ، بازار ســرمایه اســت. البته باید این موضوع را اضافه کنیم 
که تحول تاریخی ای دیگری که در بازار ســرمایه اتفاق افتاده و نتیجه آن گســترش فعالیت نهادهایی مثل صندوق های ســرمایه گذاری با درآمد ثابت اســت، مردم ناآگا و ناآشــنا را نیز وارد بازار سرمایه کرده 
اســت. به طوری که مردم بدون اینکه ضرر کنند و یا ریســکی آنها را تهدید کند، وارد بازار ســرمایه می شــوند اما موضوع اساســی بازار سرمایه عدم ســاماندهی این بازار اســت. باید اجازه دهیم سرمایه های 
 داخلی جذب ســرمایه شــوند. اما نظام بانکی ما و بازار دارایی های غیرمولد به گونه ای طراحی شــده که نهادهای اجرایی ســازمان بورس زیر نظر سیســتم بانکی اداره می شــوند و اجازه هدایت منابع به بازار

 بورس را نمی دهند.

فرصتی دوباره به تولید
محمد رضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران

یکی از مسائلی که در شرایط کنونی مطرح است، 
فشار مالیات بر واحدهای کوچک و بنگاه هایی است 
که سود مورد نظر آنها از آنچه باید باشد، کمتر است. 
کاهش نرخ مالیات بر عملکرد فرصتی دوباره است 
برای تدوام فعالیت بنگاه های کوچک که در حال 
حاضر تعداد آنها در کشور ما کم نیست. بسیاری از 
این بنگاه ها تحت تاثیر نرخ تورم و افزایش میزان 
هزینه های تولید، رمق خود را از دست داده اند. در 
صورتی که این طرح و طرح های مشابه برای نجات 
بنگاه ها به مرحله اجرا برسد، هرچند درآمدهایی را 
از دولت می گیرد اما در یک سوی دیگر درآمدهایی 
را نیز برای دولت خلق خواهد کرد. مشکل اساسی 
کشور ما این است که دولت شرایط واقعی تولید را 
در نظر نمی گیرد و حتی هزینه های زیادی بابت این 
کوتاهی ها می پردازد. در حالی که مشوق به تولید 
مشوق به رشد درآمدهای واقعی اقتصاد است که از 

پل صنعت و تولید عبور می کند.



3 اقتصاد
ایران
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بازار کفش ایران سالهای 
سال اســت که در اختیار 
برندهای خارجی اســت و 
گویی کفــش ایرانی تنها 
برای قرار گرفتن پشــت 
ویترین فروشــگاهها تولید می شــود. به همبن 
دلیــل و به علــت اســتقبالخریداران از برندهای 
خارجی بســیاری از واحدهای تولیدی کفش در 
حال تعطیلی هســتند، که تعطیلــی این واحدها 
مطمئنا به تولیــد داخل ضربه خواهــد زد و نرخ 
بیکاری را کــه در حال حاضــر از معضالت اصلی 
جامعه اســت، افزایش می دهد. متاسفانه دولت با 
این همه امکانات هنوز نتوانسته بر جریان قاچاق 
کاال مسلط و مانع آن شــود، با این همه نیروهای 
امنیتی، نظارتی و سیستم های کنترلی این مقدار 
حجم قاچاق کاال به کشــور نشــاندهنده ناتوانی 

مسئوالن است. 
 فعــاالن بــازار کفــش بــر ایــن باورند کــه با 
ســرمایه گذاری خارجــی و تولید مشــترک با 
کشــورهای دارای فناوری می توان زمینه انتقال 
تکنولوژی ساخت کفش به کشــور را فراهم کرد، 
که اگر این دستگاه ها در داخل کشور ساخته شود، 

قیمت تمام شده کفش ایرانی کاهش پیدا کرده و 
زمینه ساز افزایش صادرات کیف و کفش ایرانی با 
برند داخلی می شــود. امروز متاسفانه واحدهای 
تولیدکننده کفش بــا نیمی از ظرفیــت کار می 
کنند و در صورت کارکــردن واحدهای تولیدی با 
تمام ظرفیت قادر به تولید کفش تــا دو برابر نیاز 

کشور هســتیم و با پیدا کردن بازار مازاد آن را می 
توان صادر کرد.  این در حالی است که صادرات در 
بخش کفش با رکود مواجه است و تولیدکنندگان 
برای حفظ بازار کفش داخل وافزایش توان رقابت 
در بازارهــای دیگر، باید کیفیــت کفش تولیدی 
خود را افزایش داده و قیمت هــا را تعدیل کنند. 

در گذشته کارگاهها ی تولیدی باری به هر جهت 
تولید می کردنــد اما هم اکنــون از رقیب نگرانی 
دارند و متوجه این قضیه شــده اند که برای ادامه 
فعالیت باید با کاالهای خارجی که مورد استقبال 
 مردم است رقابت کنند و متناسب با ذائقه و سلیقه 

مردم پیش روند.

کارآفرینی در بسترهای آنالین، از خرده فروشی ها 
و کســب وکارها عبور کــرده و به حــوزه فین تک 
رسیده اســت. در این جهان که فناوری حرف اول 
را می زند اســتفاده از فین تک ها در شــبکه های 
بانکی در سراسر دنیا جایگزین شبکه های سنتی 
شده اســت. امروز با اســتفاده از این نوآوری ارائه  
خدمات سنتی بانکی و پرداخت بر بستری سریع تر 
و کم دردسرتر بوده اســت. در اکوسیستم موجود 
باید فضایی به وجود آید کــه اعتماد کاربران برای 

استفاده از سرویس های فین تک جلب شود. بانک ها 
سال هاست که در این حوزه مشغول فعالیت هستند 
و از جایگاه خوبی برخوردارند که این موجب می شود 
کاربران به آن ها اعتماد داشــته باشــند. ولی فین 
تک ها هنوز در ابتدای راه هســتند و از این اعتماد 
برخوردار نیستند یا بهتر است بگوییم تکنولوژی از 
این اعتماد برخوردار نیســت. بنابراین اگر بانک ها 
این حوزه را فرصت ببینند بــا همفکری و در کنار 

هم نشستن می توان این مشکالت را برطرف کرد.
امروز بانک ها هنــوز عقب ایســتاده اند و نظاره گر 
هستند، این فضا باید به یک فضای برد- برد تبدیل 
شــود تا مقاومت و ترســی که در رویارویی با فین 

تک ها در شــبکه ســنتی بانکی وجود دارد از بین 
برود. احسان عبدالهی در خصوص شرایط فین تک 
در کشــورمان در مقایسه با ســایر نقاط دنیا گفت: 
حوزه فین تک حوزه ای اســت که حساســیت های 
خاص خودش را دارد. ما شاهد هستیم که در چند 
ســال اخیر چیزی شبیه اســنپ خیلی سریع وارد 
بازار شــده و اصطالحاً Boom )رونق بخشــیدن( 
 می کند و رشد فوق العاده ای دارد. در حوزه فین تک، 
استارتاپ ها چند سال قبل هم بودند ولی آن اتفاقی 
که باید بیفتد و این حوزه رشد سریعی را تجربه کند تا 
به حال نیفتاده است. وی در ادامه به دالیل مختلفی 
ازجمله LOCAL بودن دامنه فعالیت فین تک در 

ایران اشــاره کرد و گفت: خیلی از فین تک هایی که 
در دنیا به نوعی شناخته شده هستند حوزه وسیع تری 
را در اختیاردارند. این کارشناس حوزه فناوری افزود: 
در بحث فین تک شــاید تعداد تراکنش حرف اول را 
می زند. آمریکا، هند و چین در دنیا دارای رتبه های 
اول هستند.کشــورهایی که در دنیــا در این حوزه 
فعالیت خوبی دارند و از رشد چشمگیری برخوردارند 
کشورهایی هستند که تعداد زیادی تراکنش تولید 
می کنند و کافی اســت هر یک از این استارتاپ ها 
سهم کوچکی از این تراکنش های میلیونی را کسب 
کنند تا بتوانند کم کم به سوددهی برسند. در کشور 

ما ممکن است کمی دیرتر این اتفاق بیفتد.

۴0 درصد از واحدهای تولیدكننده كفش در سال 97 از مدار تولید خارج شدند

مجوزهای سریالی به برندهای کفش خارجی 

بانک ها در مواجهه با فناوری های نوین واستارت آپ ها عقب ایستاده اند و نظاره گر هستند

مقاومت  در  مسیر  رشد  فین تک ها

 مقررات زدایی مسیر  فعالیت   فین تک ها
خسرو سلجوقی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات 

برای تحقق یک هدف و رسیدن به نتایج مثبت آن الزم است دستگاه های درگیر و مربوطه با هم تعامل و همکاری داشته باشند. در رابطه با فین تک ها و شبکه بانکی نیز این امر اجتناب ناپذیر است. همکاری ها باید در 
جهت توسعه اقتصادی و همگام شدن با دنیا باشد نه اینکه رقابت ناسالم در این بین بتواند کشور را به عقب براند و از دنیای فناوری عقب بمانیم. باید این همکار در کنار رقابتی که وجود دارد در عین رفاقت انجام شود. 
تخریب نباید در کار باشد چراکه تمام این عوامل کشور را از دنیای تکنولوژی دور خواهد کرد. باید بین دولتی ها و بخش خصوصی همکاری در عین رقابت وجود داشته باشد و شکل بگیرد. متاسفانه شرایطی ایجاد شده 
که برخی باور دارند توسعه فین تک ها ممکن است منافع شان را به خطر بیندازد ولی وجود رقابت در این حوزه موجب بهبود و تقویت بازار می شود. اگر بر این عقیده پافشاری کنیم و مقاومت ها در این باره ادامه پیدا 
کند از سیستم فناوری محور دنیا عقب خواهیم ماند. درست است که امروز فین تک ها با ریسک باالیی که پیش روی شان وجود دارد به فعالیت پرداخته اند اما دولت می تواند در این بین نقش صحیحی برای برقرای 
تعادل ایفا کند. دولت و حاکمیت باید بتواند به برقراری چارچوب بپردازد و فین تک ها با شناسایی کسب وکار خود و محیط فعالیت می توانند فعالیت کنند. هرچند هرچه دولتها کمتر دخالت کنند، به نفع این شرکت 
هاست.دولت ها حداکثر می توانند نقش هموارکننده مسیر را برای این نوع کسب و کارها ایفا کنند. همچنین مهمترین کمک دولت به فین تک ها، مقررات زدایی در مسیر فعالیت این شرکت هاست و بهتر است همه 
فعالیت های این عرصه به بخش خصوصی واگذار شــود. فین تک ها، یعنی نوپاهای نوآوری که در کنار بانک هایی که معموال به عنوان یک بانک مادر دارند کار می کنند و معموال از بزرگی برخوردار هستند و طبیعتاً 
 نوآوری و هزینه تحقیق و توسعه آنجایی که گران تمام می شود این ها می آیند کمک می کنند که این بانک ها رفتارها و فعالیت هایشان اقتصادی باشد و بتوانند در ادامه حیاتی و فعالیت شان بسیار هوشمندانه از این 
نوآوری ها استفاده کنند. با تمام این تعاریف امروز فین تک و بالک چین هنوز در کشور ما همچنان ناشناخته است اما اکنون فرصت بسیار بزرگی برای فعاالن عرصه فناوری در کشور وجود دارد که شرایط دور زدن 

تحریم ها با استفاده از فناوری بالک چین و فین تک را ایجاد کنند.

بازار پر سود ایران برای برندهای خارجی
رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز

متاسفانه وضعیت اقتصادی نامناسبی که در سال گذشته شاهد آن بودیم موجی شد تا بسیاری از واحدهای تولیدکننده کفش از مدار تولید خارج شوند و مابقی نیز با نصف ظرفیت ممکن به فعالیت خود ادامه می دهند. اگر 
بخواهیم دقیق تر اعالم کنیم اینکه بیش از شش هزار واحد تولیدی در استان تهران وجود دارد که ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر کارگر در آنها مشغول به کارند اما متاسفانه وضعیت اقتصادی باعث شد که ۴۰ درصد آنها در سال ۹۷ تعطیل 
شوند و۶۰ درصد باقی مانده با نصف ظرفیت کار کنند. در این وضعیت که شاهد تعطیلی و ورشکستگی بنگاه های کوچک و متوسط نه تنها در حوزه کفش هستیم به جای اینکه شاهد بارسازی و نوسازی و ارایه تسهیالت به 

آنها باشیم شاهد ورود هر چه بیشتر برندهای خارجی به کشور هستیم که آزادانه و بدون دردسر در ایران فعالیت می کنند. 
صدور مجوزهای سریالی تمامی ندارد و این برندها هم به دلیل اینکه بازار ایران بازار پر سودی است از فعالیت در ایران استقبال می کنند. متاسفانه در این بین شاهد شیطنت هایی از سوی واردکنندگان و برندهای خارجی به 
ویژه ترکیه  ای هستیم. به هر حال آنها سرمایه گذاری عظیمی کردند و با وجود ممنوعیتی که اعالم شده، حاضر نیستند به این راحتی بازار پرسود ایران را ترک کنند. اگر در دو سالی که تحریم ها لغو شده بود، واحدهای تولیدی 
خودمان را بازسازی می کردیم اکنون می توانستیم با این وضعیت تحریم ها و وجود بازارهایی مانند عراق و افغانستان صادرات خوبی داشته باشیم. ما کارخانه تولیدچرم داریم که با مرغوبیت باال آنها را صادر می کنیم اما چون 

از ماشین آالت به روز بهره مند نیستیم نمی توانیم همان چرم را با ارزش افزوده باال به کفش تبدیل کنیم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

توزیع گوشــت تنظیم بازاری درحالــی از اول 
اردیبهشت ماه در فروشــگاه های زنجیره ای از 
سرگرفته خواهد شد که قیمت ها نسبت به قبل 
تفاوت بسیاری دارد .به گزارش تسنیم، همزمان 
با افزایش قیمت گوشت در بازار، دولت تصمیم به 
مداخله در بازار گرفت و از طریق عرضه گوشت 
با قیمت دولتی تالش کرد بازار را مدیریت کند.

گوشت هایی که با ارز ۴2۰۰ تومانی وارد کشور 
شده بودند، از طریق فروشگاه های زنجیره ای که 
مسئول توزیع گوشت تنظیم بازاری بودند، بین 

مردم توزیع شد.
ولی از چند روز قبل رسماً فروش گوشت تنظیم 
بازاری در این فروشگاه ها متوقف شد. مشاهدات 
میدانی از سطح شــهر حکایت از آن دارد که به 
تازگی برخی از فروشگاه های زنجیره ای با درج 
اطالعیه ای با این مضمون که "در این فروشگاه 

گوشت تنظیم بازاری توزیع می شود" نسبت به 
فروش گوشت تنظیم بازاری اقدام می کنند اما 
قیمت فروش این گوشــت ها با دور قبل تفاوت 
دارد. فروشــگاه ها می گویند: دور جدید فروش 
گوشت تنظیم بازاری در حالی آغاز شده که این 
گوشت ها با ارز نیمایی وارد شــده اند و طبیعتاً 
گرانتر از گوشت هایی هســتند که با ارز ۴2۰۰ 

تومانی وارد شدند.
بنابراین زین پس گوشــت تنظیم بازاری با ارز 
نیمایی در فروشــگاه های زنجیره ای توزیع می 
شود. برخی از این فروشگاه ها اعالم کرده اند که از 
اول اردیبهشت گوشت تنظیم بازاری با ارز نیمایی 
فروخته می شود. کسب اطالع حکایت از آن دارد 
که گوشت گوساله تنظیم بازار که یکی از شرکت 
ها قباًل با ارز ۴2۰۰ تومان وارد کرده بود هنوز در 

بازار هست ولی تا ۵ روز دیگر قطع می شود. 

محدودیت های اپل ضد اپلیکیشــن های ایرانی از 
اسفند ۹۷ مجددا شــروع شد و دسترسی بسیاری از 
کاربران گوشی های آیفون به اپلیکیشن های پرداخت 
و کاربردی قطع شد، اما توســعه دهندگان ایرانی از 

افزایش این محدودیت ها خبر می دهند.
بسیاری از توسعه دهندگان اپلیکیشن های ایرانی در 
اسفند ۹۷ به کاربران گوشــی های آیفون پیامکی را 
مبنی بر اعمال محدودیت های اپل ارسال کردند که 
بر اساس آن به کاربران اطالع داده شد که نمی توان به 
برخی از اپلیکیشن های آی او اس دسترسی پیدا کرد. 
قبل از اعمال محدودیت های جدید، توسعه دهندگان 
اپلیکیشن های خود را از طریق پلتفرم وب به کاربران 
عرضه می کردند که شرکت اپل این راه را نیز مسدود 
کرد. به طور کلی کاربران نمی توانند اپلیکیشن های 
بانکی، خدماتی، ارتباطی و پیام رسان های ایرانی را بر 

روی گوشی آیفون خود دانلود و نصب کنند.
توسعه دهندگان اپلیکیشن ها پس از اعمال محدودیت 
های اپل توانســتند راه های جدیدی را برای عرضه 
محصوالت خود به کاربران پیدا کنند، اما شــرکت 
اپل در جدیدترین اقدام خود این راه را نیز شناسایی 
و مسدود کرد. به دنبال اعمال محدودیت های جدید 

شــرکت آمریکایی اپل علیه اپلیکیشن های ایرانی، 
توســعه دهندگان به کاربران آیفون با ارسال پیامی 
عنوان کردند: با توجه به محدودیت اعمال شده از سوی 
شرکت اپل، امکان دسترسی به برخی اپلیکیشن ها 
برای سیســتم عامل آی او اس وجود نــدارد. برای 
استفاده از خدمات اپلیکیشن از طریق سایت مورد نظر 
اقدام کرده و تالش می کنیم تا هرچه زودتر این مشکل 

را پیگیری و برطرف کنیم.
تحریم شرکت اپل علیه توسعه دهندگان اپلکیشن 
های ایرانی از چند ســال قبل شــروع شــد که این 
توســعه دهندگان اجازه عرضه محصوالت خود در 
فروشگاه اپ استور را نداشتند، اما پس از آن توانستند 
با اکانت اینترپرایز محصوالت خود را از طریق سایت به 
کاربران خود عرضه کنند که این روش نیز در اسفند ۹۷ 
از سوی اپل مسدود شد. البته اپل مسدود کردن راه دوم 
را برای حفظ امنیت اطالعات و رعایت حقوق مالکیت 
معنوی انجام داد که مشکالت متعددی را برای کاربران 
ایرانی گوشی های آیفون به همراه داشت. به طور کلی 
توسعه دهندگان اپلکیشن ها روش های جدیدی را برای 
عرضه محصوالت خود پیدا می کنند، اما پس از مدتی 

اپل آن ها را مسدود می کند.

رئیس انجمن فروشندگان سیم کارت و گوشی گفت 
اگر در ماه رمضان نرخ ارز کاهــش پیدا کند، قیمت 
موبایل نیز روند نزولی خواهد داشت. وی افزود البته 
ممکن اســت با عدم مدیریت بانک مرکزی و افزایش 
نرخ ارز، قیمت تلفن همراه نیز رشد داشته باشد. افشار 
فروتن الریجانی، رئیس انجمن فروشــندگان سیم 
کارت و گوشــی در خصوص قیمت احتمالی گوشی 
های موبایل در ماه رمضان عنوان کرد بدون شک میزان 
نرخ ارز و آسان تر شدن واردات موبایل می تواند بر روی 

قیمت تلفن همراه تاثیر مستقیمی داشته باشد. 
اگر به آمار توجه کنیم، در ســال های گذشته قیمت 
تلفن همراه در ماه رمضان روند نزولی داشته است، اما 
در سال جدید با شرایط ارزی متفاوتی روبه رو هستیم. 
وی تاکید کرد مسئوالن برای کاهش قیمت تلفن همراه 

رایزنی های را انجام داده اند که در این زمینه مقرر شده 
است درهم به جای دالر در واردات تلفن همراه استفاده 
شود که با عملیاتی شدن آن شــاهد کاهش قیمت 
گوشی موبایل خواهیم بود. افشار فروتن الریجانی در 
ادامه افزود اگر نرخ ارز در ماه رمضان امسال کاهش پیدا 
کند، قیمت تلفن همراه نیز روند نزولی خواهد داشت، 
اما ممکن است با عدم مدیریت بانک مرکزی میزان نرخ 
ارز به دلیل تنش های احتمالی افزایش بیابد که نتیجه 
آن نیز گران تر شدن قیمت تلفن همراه خواهد بود. وی 
در خصوص توصیه به خریداران تلفن همراه بیان کرد 
شرایط به گونه ای است که نمی توان در زمینه قیمت 
تلفن همراه برآورد دقیقی داشت، از این رو به خریداران 
توصیه می شــود فقط در زمانی که به موبایل احتیاج 

دارند آن را خریداری کنند.

ردیف تعرفه ای که اواسط بهمن ماه در کتاب مقررات 
صادرات و واردات سال ۹۸ تهیه شده با گذشت بیش از 
دو ماه هنوز به مرحله اجرایی نرسیده تا تولیدکنندگان 
بتوانند براساس آن ثبت سفارشات خود را انجام دهند. 
در کتاب مقررات صادرات و واردات ســال ۹۸ قرار بر 
این شده تا ماده اولیه جذب و انتشار تولیدکنندگان 
پوشــک دارای ردیف تعرفه ای مجزا باشد و براساس 
آن تولیدکنندگان اقدام به واردات این مواد برای تولید 
محصوالت خود کنند. اما متأسفانه ردیف تعرفه ای 
هنوز به مرحله ســامانه جامع تجارت نرسیده و این  
موضوع خود مشکالت متعددی را برای تولیدکنندگان 
به وجود آورده است. جالب اینجاست این ردیف تعرفه 
اواسط بهمن ماه در کتاب مقررات صادرات و واردات 
سال ۹۸ تعبیه شده اما با گذشت بیش از دو ماه هنوز 
به مرحله اجرایی نرســیده تا تولیدکنندگان بتوانند 
براساس آن ثبت سفارشات خود را انجام دهند. عالوه 
بر این اواخر شهریورماه ســال گذشته ستاد تنظیم 
بازار در آخرین نشست خود تصویب کرد؛ "برای رفع 
مشکل افزایش تقاضای ناشــی از فضای روانی، ماده 
اولیه »تیشــو« که از خمیر کاغذ به دست می آید و 
پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای 

معتبر تأمین شود".
در آن مقطع تولیدکنندگان برای عدم واردات پوشک 
به کشور از تمام توان خود استفاده کرده و به دنبال آن 
التهاب بازار خرید و فروش این کاال کاهش پیدا کرد 
به نحوی که اجرایی شدن این مصوبه ستاد تنظیم بازار 
مسکوت ماند. اما رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت دوم دی مــاه ۹۷ در نامه ای خطاب به رئیس 
کل بانک مرکزی نوشت که براساس مصوبه شانزدهم 
مردادماه هیئــت وزیران درخصوص ســاماندهی و 
مدیریت بازار ارز و این که ارز تنها به کاالهای اساسی 
اختصاص می یابد، بیست ردیف کد تعرفه در صورت 

تأیید وزارت بهداشت برای دریافت ارز با نرخ رسمی 
معرفی می شود. سپس مدیرکل دفتر مقررات صادرات 
و واردات وزارت صنعت به سرپرست مرکز واردات و 
امور مناطق آزاد ویژه اقتصادی خواست تا تغییر گروه 
کاالیی پوشک بچه و بزرگسال از گروه چهارم به دوم 
در سامانه ها اعمال شود، بر همین اساس این بخشنامه 
بیست و چهارم اسفندماه به گمرکات اجرایی سراسر 
کشور ابالغ شــد. در حال حاضر با ورود به سال ۹۸ 
ابالغ این بخشنامه به گمرکات یک شوک بزرگ برای 
تولیدکنندگان پوشک شده است چرا که به اعتقاد آنها 
ما با وجود تمام مشــکالت با چنگ و دندان مشغول 
تولید هستند و واردات کاال ضربه جبران ناپذیری به 

آنها خواهد زد.
یکی از تولیدکنندگان پوشــک در همین ارتباط به 
خبرنگار تسنیم گفته بود: در شرایطی که کارخانجات با 
تمام ظرفیت مشغول به تولید هستند وزیر صنعت گروه 
کاالیی پوشک بچه و بزرگسال را از گروه ۴ ممنوعه به 
گروه 2 با استفاده از ارز بانکی تغییر داده است. برای ما 
سؤال است؛ این تصمیم بر اساس کدام استدالل انجام 

شده است؟
وی با اعالم اینکه "نکته قابل توجه این اســت که دو تا 
از مواد اولیه ما همچنان در گروه ۴ قــرار دارد"، افزود: 
براساس آمار مصرف ساالنه کشــور 3 میلیارد و 2۰۰ 
میلیون پد است که ما در سال گذشته به دلیل مشکالت 
اقتصادی حتی شاهد کاهش 2۵درصدی مصرف پوشک 
در کشــور هم بودیم اما نکته اینجاست تولیدکننده 
داخلی می تواند با استفاده از تمام ظرفیت خود تا دو برابر 
این نیاز پوشک تولید کند چرا آقایان به جای کمک به 
تولیدکننده فضا را برای واردات پوشک فراهم کرده اند. 
به گفته این تولیدکننده، مســئولین به جای کمک به 
تولیدکننده داخلی برای تأمین مواد اولیه، کاًل صورت 

مسئله را پاک و مجوز واردات را صادر می کنند.

تعلل برای اجرای یک بخشنامه ادامه دارد

سنگ اندازی جدید برای تولیدکنندگان پوشک

آغاز فروش گوشت نیمایی از اول اردیبهشت

افزایش محدودیت های اپل ضد اپلیکیشن های ایرانی 

قیمت گوشی کاهش می یابد
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وقتي يك كســب وكار جديد را شــروع مي كنيد، با مشــكالت و چالش هاي 
بسياري روبه رو خواهيد بود. اين در حالي اســت كه كسب  و كارهاي رقيب تان 
)مستقيم و غيرمستقيم( كه شركت هاي باسابقه و موفق هستند، حتي به اين 
مســائل فكر هم نمي كنند. به عنوان نمونه: محدوديت منابع )مالي، انســاني، 
تجهيزات، اداري و...(، عدم شــناخت بازار هدف از وجود شــما، عدم داشــتن 
اطالعات كامل و مناســب از بازار هدف و مواردي از اين دســت. ســوال: با اين 
همه محدوديت و چالش آيا شانســي براي موفقيت داريد؟ پاسخ مثبت است. 
با وجود همه اين محدوديت هــا و چالش ها اســتارت آپ ها داراي مزيت هايي 
نسبت به رقباي جاافتاده خود هستند. شناخت و استفاده به موقع و مناسب از 
مزيت هاي استارت آپ تاثير بسزايي در رقابت شما با ديگران دارد. مزيت رقابتي 
 يا مزيت ناعادالنه يكي از مهم ترين مواردي اســت كه در يك كســب وكار بايد 
داشــته باشــيم. مزيت رقابتي به مســاله يا موضوعي گفته مي شود كه فقط 
منحصرا در كسب وكار شما پيدا مي شــود و از روي آن ديگران ديرتر مي توانند 
كپي كننــد. بعضي از تيم هــا، اســتارت آپ ها و كســب وكار ها فكر مي كنند 
مزيت رقابتي همفكري و دوســتي در تيم شــان اســت يا مثال مزيت رقابتي 
ما متخصص بودن همه ماســت و از اين دســت مســائل؛ ولي به اينها مزيت 
رقابتي گفته نمي شــود. مزيت رقابتــي مي تواند به دســت آوردن فناوري اي 
در يك استارت آپ، داشــتن يك الگوريتم خاص، داشــتن يك نوع محصول 
منحصربه فرد، يا داشتن تركيبي سري باشد و مواردي از اين دست كه ديگر رقبا 
ديرتر مي توانند آن را كپي كنند. به وجود آوردن مزيت رقابتي يا مزيت ناعادالنه 
در يك كسب وكار امري حياتي است و نداشتن آن موجب مي شود كه زودتر از 
دور بازي تجارت خارج شويد و شايد باعث شود كه سرمايه و پول اوليه خودتان 
 را نيز از دست دهيد. در هر حال بايد يك چنين مزيتي داشته باشيد كه بتوانيد
 پيشي بگيريد. زماني كه براي نخســتين بار اقدام به راه اندازي يك كسب وكار 
مي كنيد در حقيقت فعاليتي تهديدآميز را آغاز كرده ايد. شما با بسياري از چالش ها 
و ناهمواري هايي در طول مسير راه اندازي كسب وكار خود مواجه خواهيد شد كه 
هرگز يك كسب وكار استقراريافته با آن روبه رو نشده و نگراني از بابت آنها ندارد. شما 
با محدوديت منابع، نبود هيچ نوع شهرت، نگراني بابت جريان نقدي و با اطالعات 
محدود از بازار هدف خود مواجه هستيد. زماني كه به اين جريان نگاه مي كنيد 
به نظر غيرممكن مي رســد كه بتوان با وجود اين مشكالت براي جذب كاربران 
با شركت هاي بزرگ رقابت كرد. حتــي اگر شما مطمئن باشيد كـه تقاضايي 
داريد كه فقط شما قادر هستيد به آن پاسخ دهيد، به دليل محدوديت هاي ذاتي 
يك اســتارت آپ، تبديل به مجموعه اي از نقاط ضعف براي شما شده و باز هم 

با يك شركت بزرگ رقابت كنيد. اما اين يك نمي توانيد 
روي سكه است 

كه شــما 

مي بينيد. حقيقت ماجرا اين است كه اســتارت آپ ها در كنار اين محدوديت ها 
داراي نقاط قوت بسيار بزرگي هستند كه شايد به شكل واضح و روشن مشخص 
نباشد به خصوص زماني كه در مواجه با يك بحران هستيد. در ادامه به ۵ نقطه مثبت 

استارت آپ ها در مقايسه با كسب وكارهاي بزرگ اشاره مي كنيم. 

۱. چابكي
اســتارت آپ ها جوان و بدون ساختار رسمي خاصي هســتند. ممكن است 
طرح عملياتي سفت و سختي داشته باشــيد؛ ولي هيچ نوع محدوديتي براي 
پياده سازي آن در راه شــما وجود ندارد. شــركت هاي بزرگ مجبورند مدل 
مشابهي را براي خود حفظ كرده و در تالش هستند تا سطح وسيعي از مجريان، 
سرمايه گذاران و مشتريان را براي خود حفظ كنند تا آنها را در سطح مطلوبي 
از رضايت نگه دارند؛ اما براي يك استارت آپ، مي توانيد هر آنچه خواستيد در 
كسب وكار خود به اجرا برسانيد. اين چابكي زماني خود را بهتر نشان مي دهد كه 
اختاللي در صنعت رخ داده باشد مثال يك تكنولوژي جديد در حال توسعه است 
يا يك رقيب جديد در حال ظهور باشد. شركت هاي بزرگ مجبور به پذيرش 
اثرهاي اين تغييرات بوده و به كندي از خود واكنش نشــان مي دهند؛ اما يك 
 استارت آپ مي تواند به سرعت به تغييرات پاسخ داده و اگر الزم باشد همه چيز را

 از نو بازسازي كند. 

۲. تركيب تيم ها
فضاي خاصي در شــركت هاي بــزرگ وجــود دارد. زماني كه در بيشــتر 
كســب وكارهاي بزرگ مشــغول به قدم زدن هســتيد، مجموعه ديوارها و 
بخش هاي اداري را مشــاهده مي كنيد كه از هم جدا شده اند. پرسنلي كه در 
بخش حسابداري كار مي كنند، همكاران خود در بخش بازاريابي را نمي شناسند 
يا مديرعامل شركت ممكن است افراد زيردست خود را به طور كامل نشناسد. در 
يك استارت آپ، شما چاره اي نداريد جز اينكه با ديگر اعضاي تيم خود در ارتباط 
باشيد. تيم شما ممكن است از سه نفر يا تعداد بيشتري تشكيل شده باشد، در 
هر صورت به شكل نزديك تري در كنار هم هســتيد و روابط كاري قوي تري 

خواهيد داشت. 

ـ بوروكراسي كمتر ۳
در شركت هاي بزرگ همه چيز بايد رسمي سازي شوند. هر ثانيه از فرايندهاي 

و همه چيز تحــت قاعده هاي موجود مستندسازي شده 
اســتارت آپ ها فاقد هر نوع مشخصي اداره مي شود. 
ي فراينــد بروكراتيــك  ر و ضــر غير
شركت هاي بــــوده كــه در 
در  جريان بــزرگ 

اســت. به خاطر هميــن ويژگي اســت كــه در اســتارت آپ ها تصميم ها 
 با ســرعت زيادي گرفته می شــود و فرايندهاي كاري با اثربخشــي باالتري

 ادامه مي يابند. 

۴. قيمت گذاري رقابتي
در بسياري از صنايع، استارت آپ ها داراي مزيت هاي خاص خود در قيمت گذاري 
هستند. استارت آپ ها هزينه ســربار كمتري دارند. با توجه به تعداد پرسنل 
 كمتر از منابع كمتري هم براي توســعه محصوالت و خدمات خود استفاده 

مي كنند.
 بنابرايــن مي تواننــد محصــوالت و خدمات مشــابه رقيبان را به شــكلي 
تهاجمــي قيمت گــذاري شــكل دهنــد. همچنيــن اســتارت آپ ها از 
انعطاف پذيــري خاصــي در كار خود بهــره می برند؛ به طوري  كــه راه براي 
 مذاكره بر ســر قيمت باز بوده و مي توانند مشــتريان بيشــتري هــم با اين

 روش حفظ كنند. 

۵. هويت
ســرانجام آخرين مزيــت رقابتي كه شــايد بيشــترين اهميت هــم دارد 
مربوط به هويت اســتارت آپ شماســت. اســتارت آپ ها از تعداد پرســنل 
كمتري برخوردار هســتند بنابراين تمايــل دارند به هويتــي در برند خود 
 دســت يابند كه براي آنها در  دســترس بوده و بتوانند بــا آن ارتباط برقرار

 كنند.
 كارمندان استارت آپ ها به نسبت كسب وكارهاي بزرگ حقوق كمتري دريافت 
مي كنند؛ ولي از آزادي  عمل بيشتري برخوردار هستند و به  شكلي فعال همه 
 در كنار هم كار مي كنند. بنابراين آنها شــادتر بوده و از كار خود بيشتر لذت

 مي برند.
 بسياري از مشتريان به طور طبيعي جذب استارت آپ ها مي شوند به اين دليل كه 
 آنها از تازگي و جديد بودن محصوالت و خدمات استقبال مي كنند و عاشق اين

 ويژگي ها هستند. 
از نقاط قوتي كه در باال گفته شــد، به عنوان يك مزيت در ســال هاي اوليه 
استارت آپ خود استفاده كنيد. رقباي شــما ممكن است با دسترسي زيادي 
كه به منابع و امكانات مختلف دارند، شــما را دچار مشكل كنند؛ اما چابكي و 
موقعيت خاصي كه داريد نوعي تعادل را به شكلي اتفاقي براي شما ايجاد مي كند. 
اگر شما از اســتراتژي هايي اســتفاده كنيد كه بر اين مزيت هاي استارت آپ 
 تمركز داشته باشــد، در بلندمدت مي توانيد مسير موفقيت و كاميابي را بهتر

 طي كنيد. 

چراغ هاي   استارت آپ  خود  را   روشن  كنيد
به  رقبا   نزديك  مي شويم

بســته  حلقــه    بازاریابــي 
)Closed Loop Marketing(

 Closed Loop( بازاريابــي حلقــه بســته
Marketing( كه به )CLM( نيز معروف اســت، 
نوعي از بازاريابي است كه به داده و تفسير گزارش هاي 
حلقه بسته متكي است. بسته بودن حلقه به آن معني 
است كه دپارتمان هايي كه در حلقه قرار مي گيرند 
)مانند دپارتمان فروش( گزارش عملكرد و هر آنچه 
اتفاق افتاده است را به دپارتمان بازاريابي مي دهند، 
اين امر سبب مي شود دپارتمان بازاريابي بهترين و 
بدترين منابع اثرگذار خود را شناسايي كند. بازاريابي 
حلقه بسته به بازاريابان اين اجازه را مي دهد كه هر 
يك از سرنخ ها يا ليدها )lead(، فرصت هاي موجود 
و مشتريان را به كمپين هاي بازاريابي اوليه اي كه آنها 
را به سمت شركت كشانده است، وصل كند. مهم تر از 
همه استفاده از اين استراتژي به شما كمك مي كند 
تا مشخص كنيد كدام يك از كمپين هاي بازاريابي 
كه مورد اســتفاده قرار داده ايد منجر به بازگشــت 
سرمايه بيشتر براي شركت شده است. بازاريابي حلقه 
بســته به طور عمده به 4 مرحله تقسيم مي شود. 1. 
بازديدكنندگان )Visitor( افرادي كه از سايت شما 
بازديد مي كنند و روي مرورگرشان كوكي نصب شده 
است. همان طور كه سرنخ ها به واسطه استراتژي هاي 
فروش و بازاريابي پيشرفت مي كند، كوكي ها شما را 
قادر مي سازند تا آنها را به كانال مناسبي نسبت دهيد. 
2. بازديدكنندگان در وب ســايت شما به جستجو 
مي پردازند و كوكي ها فعاليت آنها را دنبال مي كنند: به 
محض آنكه ترافيك در وب سايت را شناسايي كرديد و 
مشخص شد اين ترافيك مربوط به كدام بخش است، 
الزم است رفتار بازديدكنندگاني كه ترافيك ايجاد 
كرده اند را رصد كنيد. 3. تبديل بازديدكنندگان به 
 :)Lead( ســرنخ ها و قرار دادن فرم جذب سرنخ ها
براي آنكه ترافيك وب سايت تان را به پول تبديل كنيد 
بايد مشتريان احتمالي و مناسب را براي تيم فروش تان 
بفرستيد، در اين مرحله الزم است بازديدكنندگان 
را به ســرنخي براي تيــم فروش تبديــل كنيد. 4. 
تبديل شدن سرنخ ها به مشــتريان و اعتبار دادن به 
منبع اصلي: زماني كه مشــتريان احتمالي با شما 
تماس مي گيرند از آنها بپرسيد نحوه آشنايي آنها با 
 مجموعه شما به چه صورت بوده است و اين اطالعات 

را ثبت كنيد. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

اگر شــما به عنوان يك مدير تــراز ميانی 
مي خواهيد پيشــرفت شــغلي و ترقي را 
تجربه كنيد و به مديــران رده باال بپيونديد، 
بايد فعاالنه و آگاهانه بــه آن يك رويكرد 
استراتژيك داشته باشيد. در ادامه به چهار 
رويكردي كه به شــما كمــك مي كند نگاه 
استراتژيك تري به اين موضوع داشته باشيد، 

مي پردازيم. 
۱. به زور هم شده براي 
برنامه ريزي و پيشرفت 

شــغلي زمان باز كنيد: 
كارمنــدان قابل اعتماد 
خود را تشويق كنيد تا در 

جلساتي با هم به برنامه ريزي شغلي بپردازيد. 
۲. قدم هاي بعدي خود را به روشني مشخص 
كنيد: مشخص كردن اهداف طوالني مدت، 

اصال كار دشواري نيست. 
۳. به كارهاي عميــق بپردازيد: برای اينكه 

را مديريــت كنيــد الزم بتوانيد پروژه ها 
عميقا  با فرايند كار درگير شده است 

همان  اين  است باشيد.  چيزي 

كه ما به آن مي گوييم كار عميق. 
۴. شهرت برون سازماني براي خود بسازيد: 
بايد به فكر اين باشــيد كه در بــازار كار به 
عنوان يك نيروي شناخته شــده معرفي 
شويد تا اگر به هر دليل قصد تغيير شركت 
را داشــتيد، گزينه هاي 
زيادي داشــته باشيد و 
هم اينكه به مديران خود 
اين پيغام را برسانيد كه 
براي مهارت هاي شما 
بيرون از آن سازمان 
 تقاضــاي زيــادي وجود 

دارد. 

درباره پيشرفت شغلي، استراتژيك فكر كنيد

 ما
ك

ما كارمندان را با دو استاندارد مي سنجيم: عملكرد و روحيه تيمي. بسياري از افراد فقط در يكي از اين زمينه ها عالي هستند و ما هيچ كدام را ج
استخدام نمي كنيم. در دنياي امروزي هر فردي بايد در هر دو مورد عالي باشد. 
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سه مشكل اصلي بازاریابي براي استارت آپ ها
اگرچه هر كسب وكار شرايط خاص خود را دارد؛ اما چالش هايي كه مديران بازاريابي براي 
استارت آپ ها با آنها روبه رو مي شوند از الگوي خاصي پيروي مي كند: منابع و مهارت ها از 

مهم ترين دغدغه هاي آنها هستند و اين شامل تيم بازاريابي نيز مي شود. 
حتما شما به اين نكته توجه داشته ايد كه رقباي شما از طريق بازاريابي؛ چه به صورت آنالين 
و چه به صورت آفالين فرصت هاي فراواني را براي خود ايجاد كرده اند. اما آنها چگونه اين كار 
را انجام مي دهند؟ هميشه اينگونه نيست كه همه شركت ها بتوانند )يا حتي بخواهند( كه 
تيم بازاريابي داشته باشند، حتي آنها نيز كه مي خواهند، معموال اين  كار را به شركت هاي 
ديگري كه در اين زمينه تخصص دارند، مي سپارند. اگر هر كدام از موارد  زير كه از جمله موانع 
رشد هستند به نظر شما آشناست احتماال شما هم بايد به آن توجه داشته باشيد. در ادامه 

سه مشكل اصلي بازاريابي براي استارت آپ ها آمده است: 

۱. هيچ كسی بازاريابي آنالين شما را مديريت نمي كند
اين واقعا يك مشكل اصلي بازاريابي براي استارت آپ هاست. آخرين آمار به دست آمده از 
مركز آمار ملي در the office for national statistics( 2۰13( نشان مي دهد تقريبا 
3۶ ميليون )۷۰ درصد( از جوانان در انگليس به طور روزانه از اينترنت استفاده مي كنند و 
۷2 درصد از كل جوانان انگليس كاال و خدمات مورد نياز خود را به صورت آنالين خريداري 
مي كنند. عالوه بر اين تقريبا 32 درصد از بريتانيايي هــا در طول ماه حداقل يك خريد از 
طريق تلفن هاي هوشمند خود انجام مي دهند )Google TNS research 2۰1۵(. اگر 
استراتژي فروش آنالين شما از لحاظ منابع )چه مهارتي و چه زماني( يا حتي از نظر انگيزه 
براي فروش آنالين ضعف دارد شما از رقابت عقب خواهيد ماند. هرگز اهميت فروش آنالين را 
دست كم نگيريد، )نه تنها وب گاه، بلكه شبكه هاي اجتماعي، تبليغات يا حتي آنچه سايت هاي 
ديگر درباره شما مي نويسند(. اگر شما وب گاه داريد، آيا در فروش شما تاثير دارد؟ اگر خير، 
ممكن است اين وب گاه مناسب شما نباشد يا با اندكي تغيير بتوان آن را به وب گاهي مناسب 
تبديل كرد. احتماال به محتويات جديد و فرايندي براي باال بردن بازديد كنندگان از سايت نياز 
داريد تا موتور هاي جستجو دوباره وب گاه شما را به بازديد كنندگان بيشتري پيشنهاد دهند. 

۲. در گروه شما شكاف اطالعاتي وجود دارد 
اگرچه بيشتر شركت ها در اين زمينه مشكل ندارند؛ اما آمار موسسه FSB نشان مي دهد 
كه 3۷ درصد از شركت هاي بررسي شده مساله انتخاب فرد با مهارت مناسب را به عنوان 
عاملي بر سر راه رشد مي دانند در حالي كه اين رقم در سال گذشته 2۵.4 درصد بود. الزم 
است ذكر شود اين ارقام موضوع پرورش و كارآموزي فردي براي كاركنان حال حاضر شركت 
را شامل نمي شود. افراد ماهر ممكن اســت به مرور زمان كارايي خود را از دست بدهند و 
شركت ها همواره از اين منظر تحت فشار هســتند تا مهارت هاي افراد را به روز نگه دارند. 
 بنابراين به  شركت هاي متخصص در اين زمينه نياز دارند. همزمان با پروژه هاي ديگري كه 
اين شركت ها براي شما انجام مي دهند، تبادل دانش ميان اين شركت ها و كاركنان مي تواند 
به ارتقای مهارت هاي افراد كمك كند. وب گاه خود را توسعه دهيد، اين امر در شناخت شما از 
مشتريان خود موثر خواهد بود. يك شركت خوب نه  تنها درباره خدماتش شفاف است، بلكه 
عالقه مند است دانش خود را به اشتراك بگذارد و همكاري مستحكمي براي رشد و تعالي شما 
برقرار كند. شما ملزم به خدمت گرفتن يك شركت خاص براي انجام تمام اين امور نيستيد. 
برخي ترجيح مي دهند تمام تخم مرغ هاي خود را در يك سبد نگذارند و با چندين شركت 
مختلف كه در زمينه هاي خاص مهارت دارند، كار كنند. هر روشي كه براي شما مناسب 

است، آن را انتخاب كنيد. 

۳. شما مطمئن نيستيد كه آيا روش شما صحيح است 
تيم هاي بازار يابي داخلي معموال همه روزه در يك صنعت خــاص فعاليت مي كنند، اما 
شركت هاي تخصصي در حيطه بازاريابي، بين بخش هاي مختلف در حركتند كه اين منجر 
به آگاهي بيشتر از فرصت هاي سودآور و افق هاي جديد مي شود. آنها چيز هايي را مي بينند 
كه شما نمي بينيد. براي مثال آنها به بررسي اين موضوع كه آيا شما فرضي از مشتريان خود 
داريد، مي پردازند، چيزي كه اغلب مورد غفلت قرار مي گيرد. به طور معمول شركت ها اهميت 
تاثير مثبت بازاريابي را دست كم مي گيرند و به اين فكر مي كنند كه براي رسيدن به نتايج بهتر 
نياز به سرمايه گذاري بيشتري دارند. آنها به تحليل اين موضوع خواهند پرداخت كه چرا شما 
سرمايه گذاري مناسبي انجام مي دهيد؛ اما نتيجه دلخواه نمي گيريد و به طور كلي برنامه اي را 
طراحي خواهند كرد تا به نتايج خوبي برسيد. تنها طراحي خالقانه، حق كپي رايت و سيستم 
كدگذاري مناسب براي موفقيت كافي نيست. اعتماد كردن به يك شركت ديگر مي تواند 
كمي نگران كننده باشد، بيشتر اين شركت ها مثال هايي از موفقيت مشتريان پيشين خود 
دارند. از آنها براي ارزيابي اينكه آيا مي خواهيد با آنها همكاري كنيد يا خير، استفاده كنيد. 

سعي كنيد از ادعا هايي كه اغلب از نظر داده مبهم هستند، دوري كنيد. 

چهار راهكار آماده سازي براي مقابله با بحران در 
استارت آپ ها

به دليل آسيب پذير بودن استارت آپ ها بسيار مهم است كه براي رويارويي با بحران ها 
آماده باشــند. نوســانات غيرمنتظره در انگيزه مصرف كنندگان، جريان هاي كاري 
ثبت نشده، افزايش رقبا و پيچيدگي هاي بي شمار مالي از جمله آسيب هايي است ممكن 
است به شكست استارت آپ منجر شود. در اين مقاله پنج راهكار آماده سازي براي مقابله 

با بحران در استارت آپ ها را ارائه مي كنيم. با ما همراه باشيد. 

۱. خبرها را بخوانيد
هر قدر سريع تر از خبرها باخبر شويد، فرصت بيشتري داريد كه راهكاري براي آن بيابيد. 
خواندن خبرها باعث مي شود كه بتوانيد خود را براي بسياري از بحران هاي بالقوه آماده 
كنيد. براي مثال ممكن است در جريان يك تكنولوژي جديد قرار بگيريد كه وضعيت 
كسب وكار كنوني شــما را با تهديد كند. اگر زودتر باخبر شويد پيش از صدمه ديدن 
مي توانيد خود را براي تغيير آماده كنيد. اخبار را از وب سايت ها و شبكه هاي اجتماعي 

دنبال كنيد. 

۲. همواره براي تمام كارها طرح دومي داشته باشيد 
هنگام مواجه شدن با بحران زمان بسيار مهم است. اگر از زمان آغاز هر طرح و كاري يك طرح 
دوم براي زماني كه نتايج مطابق ميل شما نبوده در نظر بگيريد، در زمان بروز بحران به سادگي 
مي توانيد اجراي طرح دوم را آغاز كنيد و از ضرر بيشتر پيشگيری كنيد. براي مثال طرح دومي 
براي زماني كه فروش به قدر موردانتظار نبوده در نظر بگيريد، مثال استراتژي هاي بازاريابي را 

تغيير دهيد. سعي كنيد ارائه طرح دوم در ميان كارمندان به عادت تبديل شود. 

۳. همه چيز را حدس بزنيد
همواره آنچه حدس مي زنيد اتفاق نخواهد افتاد. براي مثال اگر فكر مي كنيد در سال اول 4۰۰ 
هزار سود داريد آن را در برنامه ريزي مالي 3۵۰ هزار يادداشت كنيد يا در برنامه ريزي زماني اگر 
حدس شما اين است كه كاري چند ساعته انجام مي شود براي آن يك ساعت و نيم در نظر بگيريد. 
وقتي محافظه كارانه عمل كنيد هميشه زمان داريد كه اگر بحراني ايجاد شد آن را مديريت كنيد. 

۴. براي فرايند ها افزونه در نظر بگيريد 
يكي از مسائلي كه باعث بروز بحران مي شود اين است كه فرايند ها مسيري منحصربه فرد 
در استارت آپ دارند كه اگر اتفاقي رخ دهد و نتواند مسير خود را طي كند بحران ايجاد 
مي شود. براي مثال اگر در دپارتمان شما فقط يك نفر مشغول به فعاليت است. اگر آن 
شخص يك هفته مريض شود و نتواند كار خود را انجام دهد يا تصميم بگيرد شغل خود 
را ترك كند؟ شما در صورت بروز اين مشــكل بايد يك افزونه دقيق براي فرايندهاي 
رسمي استارت آپ تعريف كرده باشيد تا بتوانيد از آن به عنوان يك فرايند كمكي براي 

حل مشكل استفاده كرد. 
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