
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري درباره 
پرداخت حقوق بازنشســتگان در سال جاري و 
افزايش دريافتي آنها، گفت: از آنجا كه فروردين 
ماه، ماه اول سال اســت، به طور معمول ممكن 
است پرداخت ها با مشكالتي روبه رو شده و كمي 
ديرتر صورت بگيرد، اما با تالش پرسنل صندوق و 
حمايت هاي سازمان برنامه و بودجه، اين حقوق ها 
در روزهاي گذشته به حساب بازنشستگان واريز 

شد. 
ســيد ميعاد صالحي گفت: مبنــاي پرداخت ما 
حقوق اســفند ماه به عالوه ۴۰۰ هــزار تومان 
افزايش مصوبه مجلس شــوراي اسالمي بود كه 

روزهاي گذشته واريز شد. صالحي درباره افزايش 
پلكاني حقوق بازنشســتگان نيز گفت : با توجه 
به اينكه احــكام حقوقي ســال ۹۸ هنوز صادر 
نشــده اســت، تالش مي كنيم كه در نخستين 
فرصت بتوانيم اين كار را صورت داده و پرداختي 
را بر مبناي آن انجام دهيم، بنابراين چون هنوز 
احكامي صادر نشــده بود و با توجه به وضعيت و 
شرايط اقتصادي كشور براي اينكه بازنشستگان 
كمي از تنگنا خارج شــوند، در كنــار حقوق ها، 
۴۰۰ هزار تومان به صورت علي الحســاب براي 

آنها واريز شد. 
صالحي ادامه  داد: البته اين پرداخت در دو مرحله 

و در فاصله چند ســاعت انجام شــد، زيرا حجم 
عمليات بانكي مربوطه بســيار ســنگين است. 
 وي با تاكيد بر اينكه پيگيــر صدور احكام جديد

 براســاس مصوبات دولت و نيــز قانون مصوب 
مجلس شوراي اسالمي در نخستين فرصت ممكن 
هستيم، درباره ميزان افزايش حقوق بازنشستگان 
كشوري اظهار كرد: افزايش حقوق بازنشستگان 
پلكاني اســت و عالوه بر اين ۴۰۰ هــزار تومان 
ثابت، درصدي به آن اضافه خواهد شد كه منتظر 
هستيم سازمان برنامه جزئيات آن را قطعي كند 
 تا بر مبناي آن حقوق قطعي بازنشستگان واريز 

شود. 

باوجود كاهش رشد اقتصادي در ماه هاي اخير، 
برخي تحــوالت اميدواري ها نســبت به بهبود 
وضعيت بزرگ ترين اقتصاد اروپا را افزايش داده 

است. 
به گزارش ايسنا به نقل از آسوشيتدپرس، شاخص 
اطمينان ســرمايه گذاري آلمــان در ماه آوريل 
به دليل آنچه بهبود فضــاي كالن اقتصادي در 
اين كشــور خوانده شــده، افزايش يافته است. 
اين شاخص براي ششــمين ماه متوالي افزايش 
 يافته و از منفي 3.6 واحد در ماه مارس به مثبت 

3.1 واحد در ماه آوريل رسيده است. 
در سه ماهه پاياني سال قبل، رشد اقتصاد آلمان 

به صفر درصد رســيد و كاهش مبادالت تجاري 
اين كشور با ساير كشــورهاي عضو اتحاديه اروپا 
و جهان، به كاهش توليدات كارخانه هاي آلماني 
منجر شد. با اين حال آمارهاي جديد از افزايش 
سطح دســتمزدها و نرخ پايين بيكاري بار ديگر 
اميدها را نســبت به بازگشت ســطح توليدات 
صنعتي اين كشور به سطوح سال گذشته تقويت 
كرده است. پيش تر يك منبع آگاه در دولت آلمان 
به رويترز گفته بود در روزهاي پيش رو، دولت اين 
كشور در گزارشي جديد از چشم انداز اقتصادي 
اين كشور به كاهش بيشتر رشد اقتصادي اذعان 

خواهد كرد. 

بانك مركزي آلمان نرخ رشد 1.6 درصدي را براي 
رشد امسال پيش بيني كرده بود كه اين رقم بعدا 
در گزارشي به ۰.۸ درصد رسيد و اكنون صحبت از 
كاهش مجدد اين نرخ به ۰.5 درصد مطرح است. 
كرستن برژسكي، تحليلگر بانك »آي.ان.جي« 
گفته كه عالوه بــر تحوالت داخلــي، پايداري 
نسبي رشد اقتصادي چين كه يكي از بزرگ ترين 
شــركاي تجاري آلمان اســت، مي تواند به رشد 
اقتصادي بيشتر آلمان منجر شود. وي همچنين 
آماده شــدن بانك هاي مركزي آمريــكا و اروپا 
 براي تقويت رشــد را خبر مثبت ديگر براي اين 

كشور خواند. 

مقامات فــدرال دولت آمريكا تصميــم دارند بر 
مديريت مارك زاكربرگ در فيســبوك نظارت 
كنند. هدف آنها آن است كه مدير ارشد اجرايي 
شركت شــخصا به عنوان مســئول فاش شدن 

اطالعات كاربران شناخته شود. 
به گزارش آسوشيتدپرس، اين در حالي است كه 
در اين اواخر كنترل نامناسب اطالعات شخصي 
كاربران فيســبوك بسيار خبرســاز شده است. 
به نظر مي رســد طبق مذاكرات ميان فيسبوك 

و مقامــات كميســيون تجارت فــدرال آمريكا 
)FTC( درباره فاش شــدن اطالعات، قرار است 
 مدير ارشــد اجرايي شــركت شــخصا مسئول 

شناخته شود. 
زاكربرگ بخش اعظم سهام فيسبوك را در اختيار 
دارد و از ســال ۲۰۰۴ ميــالدي آن را مديريت 
مي كند. در همين راستا واشنگتن پست به نقل از 
دو منبع آگاه از ايــن مذاكرات، اعالم كرده هدف 
FTC از محدوديت فعاليت هــاي زاكربرگ آن 

است كه به شركت هاي بزرگ فناوري نشان دهد 
اين ســازمان مديران مسئول شركت هاي بزرگ 
فناوري را شخصا مسئول هر گونه عدم حفاظت از 

اطالعات شخصي كاربران مي شناسد. 
FTC در اين بــاره هيچ اظهارنظــري نكرده و 
فيسبوك نيز هنوز به ســواالت در اين باره پاسخ 
نداده است. كميسيونFTC سال گذشته پس از 
رسوايي كمبريج آناليتيكا تحقيقاتي در فيسبوك 

را آغاز كرد. 

بلژيكي ها بيشترين و شــيليايي ها كمترين ماليات بر 
درآمد را مي پردازند.  به گزارش سازمان توسعه و همكاري 
اقتصادي، گزارش ســاالنه اين ســازمان از ماليات بر 
دستمزد كشورهاي عضو اين سازمان، اعضا را برحسب 
ماليات دريافتي دولــت از كارفرما و كارمند رتبه بندي 
كرده است. ميزان ماليات ها در كشورهاي غربي اروپا و 
آمريكاي شمالي بيشتر از ساير كشورها بوده است.  بر 
همين اساس باالترين نرخ ماليات بر دستمزد كشورهاي 
عضو سازمان توســعه و همكاري اقتصادي متعلق به 

بلژيك با 5۴ درصد بوده است. پس از اين كشور، آلمان، 
ايتاليا، فرانسه، اتريش، مجارستان و جمهوري چك در 

رده هاي بعدي قرار گرفته اند. 
از طرف ديگر كمترين ميزان ماليات بر دستمزد متعلق به 
كشور شيلي با ۹ درصد است. نيوزلندي ها نيز با پرداخت 
1۸.۴ درصد دستمزد خود به دولت تحت عنوان ماليات 
يكي از پايين ترين ماليات هــا را دارند. مكزيك، چين، 
رژيم صهيونيستی، كره جنوبي، استراليا و آمريكا نيز در 
رده هاي بعدي قرار گرفته اند.  الزم است ذكر شود سازمان 

توسعه و همكاري اقتصادي كه در پاريس مستقر شده 
است مسئوليت رشد تقويت و توسعه اقتصادي كشورهاي 
توسعه يافته جهان را بر عهده دارد و اعضاي آن شامل 
استراليا، اتريش، بلژيك، كانادا، شيلي، جمهوري چك، 
دانمارك، استوني، فنالند، فرانسه، رژيم صهيونيستی، 
آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، 
كره جنوبي، لتوني، ليتوانــي، لوكزامبورگ، مكزيك، 
هلند، نيوزلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواكي، اسلووني، 

اسپانيا، سوئد، سوئيس، تركيه، آمريكا و انگليس است. 

معاون توسعه صندوق نوآوري و شكوفايي از حمايت 
صندوق از تجهيز و استقرار شتاب دهنده ها خبر داد. 
به گزارش صندوق نوآوري و شــكوفايي، سياوش 
ملكي فر در مراســم اختتاميه پنجميــن رويداد 
آموزشــي و تجربــي ايده تــا عمل بــا محوريت 
فناوري هــاي مالــي و فين تــك در حســابداري 
كه در دانشــگاه آزاد اســالمي واحد تهران غرب 
برگزار شد، با اشــاره به دغدغه هاي كارآفريني در 
حوزه اســتارت آپي، گفت: همواره در رويدادهاي 
اســتارت آپي اين نگراني وجود دارد كه اگر فردي 
سراغ كارآفريني و ايجاد كسب وكاري رفت، منابع 
مالي آن را چگونه بايد تامين كند و آيا نهادي از او 

حمايت خواهد كرد. 

وي افزود: من در اينجا از طــرف صندوق نوآوري 
و شــكوفايي به كارآفرينان حوزه استارت آپي قول 
مي دهم كه منابع مالــي مورد نياز آنهــا را تامين 
خواهيم كرد و آنها از اين بابت نگراني نداشته باشند. 
ملكي فر  در ادامه با اشاره به برنامه هاي ويژه صندوق 
نوآوري و شــكوفايي براي اســتقرار شتاب دهنده 
در كشــور گفت: ما در صندوق برنامه هاي خوبي 
را بــراي حمايت از شــتاب دهنده ها در سراســر 
كشــور در نظر گرفته ايم و به دنبال آن هستيم با 
هماهنگي با دانشگاه ها در كشور، شتاب دهنده ها 
را تجهيز كنيم. افرادي هم كه در اين حوزه فعاليت 
مي كنند نگران فضاي اســتقرار نباشــند، ضمن 
اينكه هم منابع و هم تجهيزات براي ادامه فعاليت 

 آنها از طــرف صندوق نوآوري و شــكوفايي تامين 
خواهد شد. 

ملكي فر به مهم ترين الزامــات كارآفريني به ويژه 
در حوزه استارت آپ ها اشاره كرد و گفت: بسياري 
معتقدند آنچه بيش از همــه در دنياي كارآفريني 
اهميت دارد، ايده هاســت، در حالي كه حســب 
تجربه مي گويــم ايده هــا چندان در ايــن حوزه 
اهميت ندارد، بلكــه اين اجراي خوب اســت كه 
حائز اهميت است. كســاني كه در چنين فضايي 
قدم گذاشــته اند بايد وقت و انرژي صرف آن كنند 
و بدانند كه در مسير ســختي قدم گذاشته اند كه 
 اميدواريم موفقيت هــاي آنها را در آينده شــاهد

 باشيم. 

ســازمان هواشناســي از بارش باران، برف، كــوالك و برف در 
استان هاي غربي، شمال غربي، شمال و شمال شرقي طي ۴ روز 

آينده خبر داد. 
به گزارش تسنيم، از اوايل شب اول ارديبهشت و طي روز دوشنبه 
دوم ارديبهشــت بارش باران و بــرف و وزش باد در نيمه جنوبي 
آذربايجان غربي، كردستان، آذربايجان شرقي، اردبيل، زنجان، 

دامنه هاي البرز در شمال استان هاي قزوين، البرز و تهران و بارش 
باران در اســتان هاي گيالن و مازندران با بيشترين مقدار بارش 
تجمعي مورد انتظار در جنوب آذربايجان غربي و شــمال غرب 
كردستان بين 3۰ تا 6۰ ميلي متر و در سواحل گيالن و ارتفاعات 

البرز بين ۲۰ تا ۴۰ ميلي متر پيش بيني شده است. 
طي يكشنبه شب تا صبح سه شنبه به سبب بارش برف در مناطق 

سردسير و كوهســتاني، شــمال غرب و دامنه هاي البرز غربي، 
لغزندگي، كاهش شديد ديد به سبب مه در جاده هاي كوهستاني 
البرز و شمال غرب پيش بيني مي شود كه سبب ترافيك و اختالل، 
در تردد جاده اي  شود. از يكشنبه تا پنج شنبه موج كاهش نسبي 
دما بين 5 تا 7درجه سلســيوس از شــمال غرب تا شمال شرق 
كشور پيش بيني مي شــود كه كاهش دما در استان هاي شمال 

غرب، تهران، استان هاي مركزي كشور و سواحل درياي خزر طي 
صبح دوشنبه تا سه شنبه و در شمال شرق و شرق صبح سه شنبه 
تا پنج  شنبه خواهد بود. با توجه به انتظار بارش برف و تشديد آن 
در روز دوشنبه در شمال غرب، غرب و جاده هاي كوهستاني البرز و 
شرايط جوي مخاطره آميز شامل مه غليظ و احتمال كوالك برف، 
به هموطنان توصيه مي شود ضمن پرهيز از سفرهاي غيرضروري 

به مناطق شمالي و شمال غرب كشور، با آگاهي از وضع هواي مسير 
و رعايت نكات ايمني، ريسك مخاطرات احتمالي را كاهش دهند. 
همچنين بارش هاي بهاري گاهي با تشديد بارش و همراه با رگبار 
باران است و بر اين اساس در اين مدت احتمال آبگرفتگي معابر 
عمومي به خصوص روز دوشنبه در مسيرهاي ساحلي درياي خزر 

پيش بيني مي شود. 

وزير دارايي فرانســه از تالش هاي اين كشور براي 
قانون گذاري واحد ارزهاي مجازي در سطح اتحاديه 

اروپا خبر داد. 
به گزارش ايســنا به نقــل از رويتــرز، برونو لو مر 
گفت: كار قانون گذاري حــوزه ارزهاي مجازي در 
فرانسه به اتمام رسيده و اين كشور در تالش است 
تا اين چارچوب را به تاييد همــه اعضاي اتحاديه 
اروپا برســاند تا رويكردي واحد دربــاره اين ارزها 
شكل گيرد. هفته گذشــته مجلس فرانسه با يك 
قانون مالي در بخــش ارزهاي مجــازي موافقت 
كــرد كــه طبــق آن فعاليت هــاي معامله گران 
ارزهاي مجازي در شــرايطي خــاص قانوني بوده 
 و دولــت مي تواند از ســود معامله گــران ماليات 

دريافت كند.  لو مر با اعالم اينكه مدل فرانســوي 
نظارت بر معامالت ارزهاي مجازي مدلي درســت 
اســت، گفت كه طبق تجربيات فرانســه به كليه 
همتايان اروپايي اش توصيه خواهد كرد تا رويكردي 
واحد درباره ارزهــاي مجازي در ســطح اتحاديه 
اروپا شــكل گيــرد. به دنبال افزايــش محبوبيت 
ارزهاي مجازی در سطح جهان، برخي از كشورها 
و نهادهــای  بين المللي كار قانون گــذاري در اين 
حوزه را آغــاز كرده اند. ماه ژوئن گذشــته، كوين 
تلگراف خبر از آغاز كار قانون گذاري حوزه ارزهاي 
مجازي توســط FATF را داده بــود. اين قوانين 
نسخه به روزرساني شــده قوانين سال ۲۰15 اين 
نهاد هستند. انديشــكده بلژيكي »بروگل« نيز در 

گزارشــي خواهان قانون گذاري واحــد جهاني در 
حوزه ارزهاي مجازي شــده و گفته است با توجه 
به ماهيت اين ارزهــا كه قانون گذاري را ســخت 
مي كند براي جلوگيري از سوءاســتفاده ها از اين 
 ارزها الزم اســت رويكردي واحد در سطح جهاني 

شكل گيرد. 
طبق قانون جديد، دولت فرانســه بــه متقاضيان 
صدور، خريد و فروش و ســرمايه گذاري بر ارزهاي 
مجازي گواهي فعاليت مي دهد و آنها بايد بر ســود 
فعاليت خود ماليات پرداخت كنند. فرانسه نخستين 
كشور عضو اتحاديه اروپاست كه معامالت ارزهاي 
مجازي را تحت شرايط خاص قانوني اعالم  كرده  و از 

معامله گران حمايت قانوني به عمل مي آورد. 
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سرمقاله

 معضل  تامین 
 مواد اولیه تولید

هرچند وعده های خوش بينانه ای 
به توليدكنندگان جهت حل 
مشكالت آنها به ويژه بحث 
كمبود نقدينگــی كه با آن 
روبه رو هستند، داده می شود، اما خيلی وقت است 

كه توليدكنندگان...

حمايت و توانمندســازی بخش خصوصی برای 
 ســرمايه گذاری شــركت های دانش بنيــان و
 اســتارت آپ ها درصد موفقيت آن ها را افزايش 
می دهد. به عبارتی ، يافتن ســرمايه گذار بيش از 

جذب تسهيالت می تواند بقای شركت ها...

  محمد حسین برخوردار، فعال 
اقتصادی
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»کسب و کار«  گزارش  می دهد
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نا امیدی  تولیدکنندگان   از  وام     بانکی
»کسب و کار«   کمبود    نقدینگی    در     واحدهای    تولیدی     را     بررسی    می کند

شــاخص بورس در حالــی ركورد جديــدی را در 
رشد شــاخص طی اولين روز هفته ثبت كرده كه 
كارشناسان پيش بينی می كنند رشد اين شاخص 
همچنان ادامه دار باشــد. هفته گذشته نيز بورس 
معامالت خود را با رشد 3 درصدی به پايان رساند. در 
5 روز كاری  هفته گذشته ، ارزش كل معامالت اوراق 
بهادار به ۴۸56۹ ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به 
هفته ما قبل ۸۹ درصد افزايش يافته است. در ضمن 
تعداد ۲۸16۲ ميليون انواع اوراق بهادار در بيش از 
۹۸۲ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 
۲۰1  درصد و 5۰ درصد افزايش را نسبت به هفته 
ماقبل تجربه كردند. با توجــه به وضعيت بازارهای 

موازی و ركود قابل پيش بينی...

طی چند روز اخير، مواد شــوينده 16 درصد افزايش 
قيمت داشــته و اين ســير تصاعدی همچنان ادامه 
دارد. اين افزايش قيمــت ها در حالی اتفــاق افتاده 
كه در نيمــه اول ســال ۹7 فرآورده های آرايشــی، 
بهداشــتی و مواد شــوينده تــا 15 درصــد افزايش 
قيمت داشــتند، از ابتدای مهرماه نيــز مجددا مجوز 
افزايش تــا 1۸درصدی قيمت پودر های شــوينده و 
مواد بهداشــتی، ۲۰ درصدی مايع ظرفشــويی و تا 
۲5 درصدی ساير مواد شــوينده صادر شده است. در 
همين رابطه رئيس انجمن مواد شــوينده و بهداشتی 
 خراســان رضوی گفت: مواد اوليه از مبدأ گران شده، 
تامين كنندگان مواد اوليه مورد نيــاز را از تهران وارد 

می كنند و اين در حالی است كه...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
با تزریــق منابع تولیــد رونق 

نخواهد یافت
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: زمانی که در کشور 
تمام برنامه ریزی ها به ســمتی باشد که سیستم 
انگیزشی و پاداش دهی به کارهای واسطه گری مالی 
و داللی مربوط شــود، چگونه تولید رونق صورت 
می گیرد؟ اگر به تغییر ساختار در بخش تولید توجه 
نکنیم، با تزریق منابع، تولید رونق نخواهد یافت. 
غالمحسین شافعی  در شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان خراسان 
رضوی اظهار کرد: شکرانه بارش های اخیر کشور 
باید در جهت کمک به افــرادی که لطمه دیدند، 
جبران شود و این شکرانه کمک به آسیب دیدگان 
است. استان خراسان رضوی نیز بسیار کمک کرده 
و اقالم به موقع ارسال شــده اما ایرانیان در تمام 

حوادث طبیعی برای کمک آماده هستند.
شــافعی با بیان اینکه امســال با نام رونق تولید 
نامگذاری شده عنوان کرد: ما نگران هستیم که 
در نهایت شــعار رونق تولید با شیوه های معمول 
و مرسوم، نتیجه ای جز اتالف منابع نداشته باشد. 
اکنون بدون مطالعه و بررسی کارشناسی شروع به 
جمع آوری منابع کردیم تا به واحدهای تولیدی 
تزریق کنیــم. رئیس اتاق بازرگانــی ایران ادامه 
داد: زمانی که در کشــور تمام برنامه ریزی ها به 
سمتی باشد که سیستم انگیزشی و پاداش دهی 
به کارهای واسطه گری مالی و داللی مربوط شود، 
چگونه تولید رونق صورت می گیرد؟ اگر به تغییر 
ساختار در بخش تولید توجه نکنیم، با تزریق منابع، 
تولید رونق نخواهد یافت. آیا این امکان وجود دارد 
که ســودآوری کارهای غیر مولد در کشور بدون 
ریســک و چندین برابر تولید باشد و بعد از رونق 
تولید صحبت کنیم؟ باید در مجلس و دولت فکر 
اساسی کرد. با این ساختار معیوب، تولید، رونق 
نخواهد یافت و این کارها منابعی از بانک ها خواهند 
گرفت، رونق پنج روزه ایجاد خواهد شد و همه چیز 

به حالت ثابت بازخواهد گشت.

۱۷ نماینده دولت در اتاق بازرگانی 
تهران مشخص شدند

رضا رحمانی و محمود حجتــی، در مجموع ۱۷ 
نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران را معرفی کردند؛ 
در حالیکه سه کرسی هیات نمایندگان همچنان 
خالی است. با معرفی این افراد تعداد نمایندگان 
پارلمان بخش خصوصــی پایتخت به حد نصاب 
رسیده و بدین ترتیب نشست های ماهانه هیأت 
نمایندگان اتــاق تهران در دوره نهــم برابر روال 

همیشگی برگزار می شود.
بر این اساس، اعضای نهمین دوره هیأت نمایندگان 
اتاق تهران در نخستین نشست خود که به زودی 
برگزار می شود، با دستورکار انتخاب هیأت رئیسه 

گرد هم خواهند آمد.
ابتــدا محمود حجتــی، وزیر جهاد کشــاورزی 
طی نامه ای به مسعود خوانســاری، رئیس اتاق 
تهران، عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی 
و اقتصــادی، علی اکبر مهرفرد، معاون توســعه 
بازرگانی و صنایع کشــاورزی، حسین شیرزاد، 
مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روســتایی، 
سیدمحمدحسین شریعتمدار، مشاور عالی وزیر 
و حسن رکنی، مشاور وزیر را به عنوان نمایندگان 
خود در هیــأت نمایندگان اتاق تهــران معرفی 
کرد؛ این در حالی اســت که بخشــنده، مهرفرد 
و شــریعتمدار در دور قبل نیز در ترکیب هیأت 
نمایندگان اتاق تهران قرار داشتند و حسین شیرزاد 
و حسن رکنی به تازگی به این گروه اضافه شده اند. 
همچنیــن در نامه رضا رحمانــی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به رئیس اتــاق بازرگانی تهران 
۱۲ نماینده از سوی این وزارتخانه برای حضور در 
هیأت نمایندگان اتاق تهران معرفی شده اند و وزیر 
در فرصتی دیگر ۳ نماینده باقی مانده را معرفی 

خواهد کرد.
برابر این نامه فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع، 
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه، افروز بهرامی، 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، محمدرضا 
فیاض، مشــاور وزیر، جعفر سرقینی، معاون امور 
معادن و صنایــع معدنی، مهدی میراشــرفی، 
رئیس کل گمرک، صادق نجفی، مشــاور وزیر، 
عباس قبادی، معاون بازرگانــی داخلی، یعقوب 
کارگرزاده، محسن مهرعلیزاده، مجتبی صفایی و 
سید ضیاالدین شجاعی برهان به عنوان نمایندگان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده اند.
با این دو نامه، ۵۷ نفــر از ترکیب ۶۰ نفره هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مشــخص شده 
و با توجه به رســیدن به حد نصاب الزم، جلسات 

می تواند به طور رسمی آغاز شود.

اخبار

کاهش شدید قدرت خرید 
متقاضیان مســکن، باعث 
توقــف خریــد و فروش 
مســکن در بیــن طبقات 
متوسط و ضعیف و حذف 
تدریجی آنها از لیست خریداران مسکن شده است 
و این البته در حالیست که که به گفته کارشناسان 
این  حوزه با افزایــش ۱۰ و الی ۳۰ درصدی میزان 
اجاره بها در ماه های آتی شرایط برای این طبقات 

بدتر خواهد شد.
ضرورت حمایت دولت از طبقات ضعیف برای تامین 
مسکن از جمله مطالبات مهمی بوده که همواره به 
شیوه های مختلف از دولت خواســته شده است. 
اجرای طرح هایی مثل مسکن استیجاری و پرداخت 
وام ارزان به طبقات متوسط و ضعیف از جمله این 
پیشنهادات اســت. اما علی رغم زمزمه هایی که از 
ســوی برخی مســئوالن برای افزایش وام مسکن 
 شــنیده می شــود؛ تا افزایش قطعی وام مســکن 
نمی توان امید صددرصدی به آن داشت. این موضوع 
البته باید با توجه به موج تورمی که بعد از افزایش 
وام مسکن در راه است، بررســی شود که برخی از 

کارشناسان چندان رای مثبتی به آن نمی دهند.
بر همین اساس با توجه به بالتکلیفی طبقه ضعیف و 
متوسط برای تامین مسکن و افت ادامه دار معامالت 
مسکن که در سال گذشته به باالی ۶۰ درصد هم 
رسیده بود، کارشناسان پیش بینی می کنند یک 

رکود تورمی در انتظار بازار مســکن باشد که البته 
تصمیم گیری ها و سیاست های جدید می تواند، 
این پیش بینی را تغییــر دهد.به گفته نایب رئیس 
اول اتحادیه مشاوران تهران  افزایش ۲۰ درصدی 
حقوق کارگران و کارمندان پاسخگوی نیاز مسکن 

آنها نیست و با توجه به رشــد صد درصدی قیمت 
مسکن و عدم افزایش درآمد مستاجرین که عموما 
طبقات متوسط و ضعیف جامعه اعم از کارمندان و 
کارگران به شــمار می روند اجاره مسکن در سال 

جاری موضوعی سخت و چالش زا خواهد بود.
بنا بر تاکید وی افزایش نرخ اجاره بها در سال جاری 
منجر به عقــب ماندن طبقات متوســط و ضعیف 
جامعه از اجاره مسکن شــده، یقینا این اجاره بها 
در سال جاری بیشــتر خواهد بود و روند افزایشی 
آن چالش های جدیدی را برای مســتاجران ایجاد 

خواهد کرد.
در همین رابطه رئیس کمیسیون عمران مجلس، 
اظهار کرد:  برای بهبود شــرایط بخش مسکن الزم 
است ضمن افزایش سقف تسهیالت خرید به منظور 
تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن متناسب با 
نرخ تورم، طرف عرضه نیز به شکل موثر تقویت شود.

وی با بیان این که یکی از جهت های برنامه ریزی برای 
بخش مسکن باید معطوف به هدایت سرمایه ها به 
سمت تولید مسکن باشد، افزود: اگر نیاز متقاضیان 
مصرفی به مسکن متوسط متراژ در ساخت و سازها 
مبنا قرار گیــرد و در مقابل قــدرت خرید آنها نیز 
تقویت شود، بازار مسکن از وضعیت رکود خالصی 

خواهد یافت.

هــر چنــد همه ســاله 
 بــا شــروع ســال جدید 
 وعده های نوید بخشی به 
تولیــد  کننــدگان برای 
تامین نقدینگی مورد نیاز 
آنها داده می شــود، اما در عمل یا این نقدینگی در 
مســیر تولید قرار نگرفته و یا اگر می گیرد به دلیل 
 نرخ بهره باال، در ســودآوری تولیدکنندگان موثر

 نمی افتد.
طبیعتا با افزایش چندبرابری هزینه های تولید که 
بعد از تورم باالی 4۰ درصدی رخ داده، نمی توان 
توقعــی از تولیدکنندگان بــرای تامین تجهیزات 
مورد نیاز با همان ســرمایه پیشــین داشت. حاال 
هــر تولیدکننده ای برای تامیــن هزینه های مواد 
اولیه، دســتمزد کارگران، هزینه های حمل و نقل 
و هزینه های حاشــیه ای، پیش از پیــش به پول 
 نیاز دارد. با توجــه به بی ثباتی هــای اقتصادی و 
پیش بینی هایی که از آینده اقتصاد کشور می شود، 
به نظر نمی رسد حداقل برای چند سال آتی امیدی 
به ورود نقدینگی های ســرگردان به سمت تولید 

داشت.
یکی از گام هایی که بــرای کاهش بار هزینه های 

تولید در ســالی که نام رونق تولید بر آن گذاشته 
شده، بخشــش جریمه های بانکی تولیدکنندگان 
است.  رئیس کل بانک مرکزی نیز اولویت سال 98 
را تولید ذکر کرده و از بانک ها اعطای تســهیالت 
هدفمند به تولیدکنندگان را مورد تاکید قرار داده 
است. اما ســوال اساسی این اســت که آیا مشکل 
تولید با وام و تســهیالت حل می شود؟ و از سویی 

چه راه مشــخصی برای تامیــن نقدینگی تولید و 
هدایت نقدینگی به آن  وجود دارد؟

به اعتقاد کارشناســان ورود نقدینگی به بورس و 
گرایش سرمایه گذاری در این بازار تا حدود زیادی 
می تواند نیاز تولید به نقدینگی را مرتفع ســازد. با 
این حال باید دید روند مثبت شــاخص بورس به 

همین صورت تداوم خواهد داشت یا نه.

»کسب و کار«  گزارش  می دهد

متقاضیان  مسکن  در  انتظار  افزایش   تسهیالت

»کسب و کار« کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی را بررسی می کند

نا امیدی  تولیدکنندگان   از   وام     بانکی

روحانی در جلسه شــورای هماهنگی 
مدیریت بحران استان لرستان:

دولت اجاره مسکن موقت آسیب دیدگان 
را خواهد پرداخت

رئیس جمهور با بیان اینکه برنامه های بازسازی 
باید بر مبنای تکرار سیل تدوین شود، حفظ حریم 
رودخانه ها و ساخت سد در مکانهای مناسب برای 
پیشگیری و کاهش خسارات ســیل را ضروری 
خواند گفت : اینکه بیماری مســری و فراگیر در 
مناطق ســیلزده نداریم، مورد توجه ســازمان 
بهداشت جهانی است، برق ۱۱4۵ روستای استان 
لرستان بر اثر سیل قطع شد و اکنون فقط ۶ روستا 
برق ندارند و از 9۶۱ روستا، فقط بازسازی شبکه 

آبرسانی ۳ روستا باقیمانده است.
روحانی با ابراز امیدواری برای  بازسازی واحدهای 
مسکونی در کوتاهترین زمان، اظهارداشت: لوازم 
زندگی آسیب دیدگان از سیل باید سریعتر و در حد 
متعارف تامین شود.تمام امکانات دولتی و عمومی در 
خدمت اسکان موقت و مناسب باشند؛ دولت اجاره 
مسکن موقت آسیب دیدگان را خواهد پرداخت. 
رئیس جمهور اظهارداشت: نزول باران یعنی حیات 
، نشاط و بقاء و نسبت به سال های قبل رقم بسیار 
باالیی به حجم ذخایر آبی کشــور در مقایســه با 
سال های گذشته اضافه شد. به عبارتی حدود 48۰ 
میلیارد متر مکعب آب وارد ســرزمین ایران شد. 
رئیس جمهور با اشاره به تماس تلفنی با استاندار 
لرستان در ۱۲ فروردین ماه و هنگام بروز سیل در 
پلدختر، گفت: در آن شــب پس از قطع ارتباطات 
تلفنی با پلدختر بسیار برای مردم این شهر نگران 
شدیم. در تماس تلفنی مجددی که صبح روز بعد  
انجام شد متوجه شدم باوجود خسارات مالی بسیار 

سنگین ، خسارت جانی آن سیل نداشته است.
روحانی همچنین به تشــکیل هیأت بلندپایه از 
اساتید و متخصصین برای بررسی سیل و سیالب 
در ایران اشاره و تأکید کرد: گزارش علمی و ملی 

سیالب های اخیر طی شش ماه ارائه خواهد شد .
روحانی با اشــاره به ایثارگری، فداکاری و همت 
نیروهای مسلح و دســتگاه های دولتی در هنگام 
حادثه سیل، گفت: قدم به قدم نیروهای مسلح و 
دستگاه های دولتی فداکاری کردند که البته در همه 
جای دنیا چنین اتفاقی می افتد اما تفاوت بین ایران 
و دیگر کشورها در این است که خلوص، دلسوزی، 
ایثار و فداکاری مردم و نیروهای مسلح نسبت به 

سایر نقاط جهان، بیشتر است.
روحانی ادامه داد: در اســتان لرستان برق ۱۱4۵ 
روستا و منطقه شهری قطع شد و امروز تنها ۶ روستا 
بدون برق است که این کاری بسیار بزرگ است تا 
جایی که در آمریکا پس از سیل و طوفان تا یکسال 

بعد از آن، سیستم برق و آب ترمیم نمی شود.
روحانی با اشاره به  اینکه پاسخ مقام معظم رهبری 
درمورد شیوه برداشــت از صندوق توسعه برای 
جبران خسارت ســیل ، دقیق و موثر بود، گفت: 
ایشان مفصل و دقیق راهنمایی کردند که دولت 
قبالً باید چه اقداماتی انجام دهد و ترمیم خسارات 
چگونه باشد و در کلیات موافقت کردند و من نیز 
وزیر کشــور را به عنوان مســئول کل نوسازی و 

بازسازی مناطق سیل زده انتخاب کردم.
روحانی همچنین به رنج روحی مردم در این حادثه 
و در عین حال تعداد کم تلفات جانی در حدود ۷۶ 
با توجه به وسعت چنین حادثه ای، اشاره و تأکید 
کرد: خسارات مادی بسیار زیاد بود که باید جبران 
شود و بنیاد مسکن وظیفه سنگینی برای تبیین و 
تخصیص خسارات منازل و چگونگی بازسازی و 
ترمیم برعهده دارد. رئیس جمهور با بیان اینکه باید 
حتی االمکان اثاثیه منزل با قیمت ارزان تر از کارخانه 
تهیه و به مردم تحویل شود، ادامه داد: باید حتماً 
کاری کرد که مــردم زندگی معمولی خود را آغاز 
کنند و هر چه سریع تر خسارات برآورد و پرداخت 
شود و به مردم قول می دهم که دولت در کنار مردم 
سیل زده است چرا که هر چه دولت دارد از آن مردم 
است و ما تنها امانتدار هستیم. دکتر روحانی ادامه 
داد: حضور طالب نیز در منطقه ســیل زده بسیار 
جالب توجه بود و وقتی رئیس جمهور خود شخصاً 
به این مناطق سفر می کند، به این معنی است که 
همه دولت و نماینده مردم برای بازدید آمده است 
و همه هم دل هســتیم و درد و رنج شما را حس 
می کنیم. رئیس جمهور بــا تأکید بر اینکه کار ما 
تسریع در عمل است، و بنیاد مسکن و وزارت کشور 
باید تا ســکونت مردم در منازل مسکونی در کنار 
مردم باشند، تصریح کرد: در این مدت نیز باید مردم 
سیل زده، زندگی خوب و قابل توجهی داشته باشند 
و همه ورزشگاه ها، مدارس، دانشگاه ها و امکانات 
دولتی برای اسکان آنان فراهم است.  روحانی ادامه 
داد: دولت پول اجاره را پرداخت می کند و از مردم 
نیز می خواهم که برای کمک به مردم ســیل زده 
اجاره را تسهیل کنند اما در غیر این صورت اماکنی 

برای اسکان در نظر گرفته شده است.

خبر
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شــاخص بورس در حالی رکورد جدیدی را در رشد 
شاخص طی اولین روز هفته ثبت کرده که کارشناسان 
پیش بینی می کنند، رشد این شاخص همچنان ادامه 
دار باشد. هفته گذشــته نیز بورس معامالت خود را 
با رشد سه درصدی به پایان رســاند. در ۵ روز کاری  
این هفته، ارزش کل معامالت اوراق بهادار به 48۵۶9 
میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 89 درصد 
افزایش یافته اســت. در ضمن تعداد ۲8۱۶۲ میلیون 
انواع اوراق بهــادار در بیش از 98۲ هــزار دفعه مورد 
معامله قرار گرفت و به ترتیب ۲۰۱  درصد و ۵۰ درصد 
افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. با توجه 
به وضعیت بازارهای مــوازی و رکود قابل پیش بینی 
برخی از بازارها مثل مسکن، کارشناسان خوش بین اند، 
نقدینگی این بار نه به سمت طال، ارز و... بلکه به سمت 

بورس هدایت شود.

البته بخشــی از این التهابات می توانــد به دلیل ورود 
نقدینگی از سوی سرمایه گذاران تازه وارد باشد. اما آنچه 
روشن است، رغبت سرمایه گذاری در بازار سهام با توجه 
به انتظار مثبتی که در آنها نسبت به بورش شده، است 
که به گفته کارشناسان بورسی، مدیران این بازار باید آن 
را غنیمت شمارند. روز گذشته بود که شاخص بورس به 
رهبری شیمیایی ها رشد کرد و توانست باز هم رکوردی 
جدید ثبت کند حتی قندی ها که مخالف جریان بازار 
حرکت می کردند با رشد قیمت رو به رو شدند.  بسیاری 

از گروه ها صف های پایدار خرید را تجربه کردند.
به گزارش ایسنا، در بورس تهران بار دیگر تقاضا بر عرضه 
غلبه کرد و شــاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار تهران چهار هزار و 4۶4 واحد رشد کرد و 
به رقم ۲۰4 هزار و ۳۷۵ واحدی رســید. این شاخص 
در حالی تراز ۲۰۳ هزار واحــدی را رد می کند که در 

هفته گذشــته برای اولین بار در تاریخ بورس توانسته 
بود رکورد سال گذشته را بشکند و از کانال ۲۰۰ هزار 

واحدی هم باالتر رود.
اما در آخرین روز معامالتی هفته گذشته قیمت ها تا 
حدودی اصالح شــد و متعاقب آن شاخص بازار نیز با 
کاهش روبرو شــد و کانال ۲۰۰ هزار واحدی را ترک 
کرد، اما با رشد قیمت ها در بسیاری از گروه ها به رهبری 
چند سهم در گروه محصوالت شیمیایی شاخص کل 
توانست نه تنها دوباره کانال ۲۰۰ هزار واحدی را فتح 
کند، بلکه رکورد جدیدی را ثبــت کرد و به رقم ۲۰4 
هزار و ۳۷۵ رسید. در معامالت  شاخص کل هم وزن نیز 
۱۱89 واحد رشد کرد و تا رقم 4۰ هزار و ۶۵۲ باال رفت. 
شاخص آزاد و شناور نیز با پنج هزار و ۲۶۷ افزایش به 

رقم ۲۳۰ هزار و 8۲۲ واحدی رسید.
همچنین شاخص بازار اول با رشد فزاینده سه هزار و 

۱۶۶ واحدی قله ۱۵۳ هزار و ۲4۲ واحدی را فتح کرد 
و شاخص بازار دوم با 9 هزار و 4۶۶ واحد افزایش تا رقم 

۳94 هزار و ۳۳۲ واحد باال رفت.
در گروه محصوالت شیمیایی به جز در یک سهم مابقی 
با رشد یک دست در قیمت پایانی مواجه بودند. به طوری 
که در بخشی از سهم های این گروه صف خرید پایدار 
شــکل گرفت. یکی از این سهم ها صنایع پتروشیمی 
هلدینگ خلیج فارس بود که به تنهای 4۷۰ واحد تأثیر 
افزایشی روی شاخص های بازار داشت. ارزش معامالت 

این سهم کمی بیشتر از ۲۰ میلیارد تومان رسید.
از دیگر نمادهــای تأثیرگذار این گروه که شــاخص 
کل را تقویت کردند، گســترش نفت و گاز پارسیان و 
پتروشیمی پردیس بود. به طوری که معامالت سهام هر 
یک از شرکت های یاد شده به ترتیب ۲۳9 و ۲۲4 واحد 

تأثیر افزاینده روی شاخص های بازار داشت.

شاخص از مرز 2۰۴ هزار واحد گذشت

رکورد شکنی بورس در کنار صف های پایدار خرید

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه به ۴ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید،  شنبه ۳۱ فروردین ۹۸ به ۴ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون 

و ۶۳۰ هزار تومان، ربع سکه یکمیلیون و ۶۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۴۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۲۷۶ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۲۸ هزار و 
۲۲۶ تومان است.

تولیدکنندگان در انتظار نقدینگی جدید
محمدحسین برخوردار، فعال اقتصادی

هرچند وعده های خوش بینانه ای به تولیدکنندگان 
جهت حل مشــکالت آنها به ویژه بحث کمبود 
نقدینگی که با آن روبرو هستند، داده می شود، اما 
خیلی وقت است که تولیدکنندگان از تسهیالت 
بانکی و کارایی آنها به دلیل نرخ بهره باال، قطع امید 

کرده و به چنین وعده هایی امیدی ندارند.
در حال حاضر مهم ترین معضــل تولیدکننده ها 
رشد قیمت مواد اولیه و ســختی تامین آن است. 
با توجه به محدودیت های موجود بر سر راه نقل و 
 انتقاالت پولی و بانکی به نظر می رسد این مسئله در 
بلندمدت به معضل جدی تولید تبدیل شود. البته در 
حال حاضر نیز تولید کنندگان با اکتفاء به سود قبلی 
و سابق خود به تامین مواد اولیه دست زده و تولید 

جدید را منوط به ورود نقدینگی جدید کرده اند.
یعنی بسیاری از آنها شرط تولید جدید و افزایش 
آن را دستیابی به نقدینگی جدید می دانند. با این 
حساب در صورت عدم تحقق خواسته های آنها، 
باید شاهد افت شدید تولید طی ماه های آتی بود 
که عواقب بدی برای اقتصاد کشور دارد. از سویی با 
توجه به کشش نقدینگی به بازارهای سوداگرایانه 
به نظر نمی رسد  از جانب دارندگان نقدینگی پولی 
به سمت تولید هدایت شود. در خوش بینانه ترین 
حالت ورود نقدینگی به بــورس و تاثیر مثبت آن 
بر تولید است که آینده بازار سهام آن را مشخص 
خواهد کرد. به همین دلیل باید تاکید کرد  اولویت 
اساسی تولید در ســال جدید، تامین نقدینگی 
است که به هیچ روی نباید روی سیستم بانکی و  

سودهای باالی آن حساب کرد.

افزایش تقاضای سرمایه ای
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن

در انتهای دهه هفتاد و شروع دهه هشتاد بانک های خصوصی در بازار مسکن فعال شدند. این مسئله باعث افزایش سقف تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن به طرز قابل توجهی بود. بررسی هایی که وزارت مسکن وقت انجام داد، نشان می دهد 
که تقریبا ۵۲ درصد از تقاضای مسکن تقاضای سرمایه ای است. در انتهای دهه هشتاد، با سرشماری ای که در سال 9۰ انجام شد، روشن شد سطح تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن، بیش از ۷۰ درصد شده است. سرشماری های بعدی نشان 
داد  روند رشد تقاضای سرمایه ای نه تنها متوقف نشده بلکه بیشتر هم شده هر چند در دولت های قبل طرح هایی مثل مسکن مهر و در دوره های بعد صندوق پس انداز مسکن یکم برای حمایت از تقاضای مصرفی ایجاد شد. با این وجود سقف 

تقاضای سرمایه ای مسکن بیش از سقف تقاضای مصرفی بود.
 این یعنی کسانی که دارای واحدهای مسکونی هستند و به دنبال واحدهای مسکونی بیشتری هستند، نسبت به کسانی که فاقد واحد مسکونی هستند و تقاضای مصرفی دارند، بیشتر شده و این در حالی است که آنها قدرت و توان بیشتری 
دارند  و به عبارتی دست برتر بازار مسکن هستند. در این شرایط دولت ها باید از ابزار مالیاتی برای کنترل بازار مسکن استفاده کنند. از اواسط دهه هشتاد، یعنی سال 8۵ و 8۶ در دولت نهم وعده استفاده از ابزار مالیاتی برای کنترل بازار مسکن 
داده شد. مالیات هایی مثل مالیات بر خانه های خالی در سال 9۳ مورد تصویب قر ار گرفت. ولی تا االن که نزدیک به ۱۳ سال از آن مقطع گذشته است، همچنان ابزارهای مالیاتی برای کنترل بازار مسکن مورد استفاده قرار نگرفته. کارکرد 
ابزار مالیاتی به این صورت است که تقاضای سوداگرانه و محتکرانه بازار را با اخذ مالیات سنگین کنترل می کند. ولی متاسفانه دولت ها در این حوزه اقتصادی حضور جدی نداشتند به همین دلیل در مقاطعی به خصوص در افزایش قیمت هایی 
که به وجود می آید و جهش های قیمت مسکن، آثار این کار را می بینیم. این جهش قیمتی به دلیل فشار تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن است، توازن بین تقاضای سرمایه ای و مصرفی به سمت تقاضای سرمایه ای تقویت می  شود. به این 

معنا که روز به روز تقاضای سرمایه ای بهتر شده و تقاضای مصرفی ناتوان تر می شود. این مسئله باعث می شود که ابزارهایی که دولت ها دارند مثل وام خرید که تا االن استفاده کردند، ناکارآمد شود.
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حمایت و توانمندسازی بخش 
خصوصی برای سرمایه گذاری 
شــرکت های دانش بنیان و 
استارتاپ ها درصد موفقیت 
آن هــا را افزایش می دهد. به 
عبارتی ، یافتن ســرمایه گذار بیش از جذب تسهیالت 
می تواند بقای شرکت ها را تضمین کند و این مهم مدتی 
است به فراموشی سپرده شــده است. در همین زمینه 
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید بر اینکه در 
برنامه های جدید صندوق نوآوری، نقش نظارتی صندوق 
بر صندوق های پژوهــش و فنــاوری جدی تر خواهد 
شد، گفت: حوزه دانش بنیان ها نیاز به ایده های جدید 
سرمایه گذاری دارد.  سورنا ستاری با بیان اینکه اتفاقات 
خوبی در صندوق در حال انجام است، افزود: در صندوق 
نوآوری و شکوفایی تالش می شود تا از بحث اجرا دور و 

وارد بحث نظارت شود.
وی در این راســتا صندوق های پژوهــش و فناوری را 

بازیگران اصلی در حوزه اعطای تسهیالت و سرمایه گذاری 
دانست. ستاری با تاکید بر اینکه رویکرد صندوق نوآوری و 
شکوفایی در حال تبدیل شدن به یک صندوق توسعه ای 
برای حمایت از شرکت های دانشی است، خاطرنشان کرد: 

حوزه شرکت های دانش بنیان بیش از هر چیزی احتیاج به 
ایده های جدید در حوزه سرمایه گذاری دارد، در حالی که 
ما با یک فضای سنتی سرمایه گذاری مواجه هستیم که 
عموماً بانک ها و صندوق های مالی تامین سرمایه صورت 

می گیرد.وی با تاکید بر اینکه فضای دانش بنیان کشور 
احتیاج به ایده های جدید در حوزه سرمایه گذاری دارد، 
اظهار کرد: اینکه ما بتوانیم سرمایه گذاری های خطرپذیر 
را "در حوزه بورس و بیمه" توســعه دهیم، می توانیم 
تغییر جدی در زیست بوم ایجاد کنیم، این ها وظایفی 
است که صندوق نوآوری و شکوفایی در دوره جدید به 

دنبال آن است.
معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به برنامه های جدید 
صندوق نوآوری گفت: این امر مانع از مسؤولیت متقابلی 
که صندوق های پژوهش و فناوری دارند، نیست، بلکه با 
این برنامه ها زیر ساخت های مالی صندوق های پژوهش 
و فناوری توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شدت 
تقویت می شــود. ســتاری اضافه کرد: این حمایت ها 
مسؤولیت ســنگینی را بر دوش صندوق های پژوهش 
و فناوری در اســتان ها می گــذارد، چرا کــه آنها باید 
به طور مناســبی بتوانند این سیاســت ها را در داخل 
کشــور جاری کنند که البته برنامه هــا نقش نظارتی 
صندوق نوآوری را بــر روی صندوق هــای پژوهش و 
 فناوری جدی تر می کند و بــرای این هم قطعاً اتفاقاتی

 افتاده است.

طی چند روز اخیر، مواد شوینده ۱۶ درصد افزایش قیمت 
داشته و این ســیر تصاعدی هم چنان ادامه دارد. این 
افزایش قیمت ها در حالی اتفاق افتاده که در نیمه اول 
سال 97 فرآورده های آرایشی، بهداشتی و مواد شوینده 
تا ۱۵ درصد افزایش قیمت داشــتند، از ابتدای مهرماه 
نیز مجددا مجوز افزایش تا ۱۸درصدی قیمت پودر های 
شوینده و مواد بهداشتی، ۲۰ درصدی مایع ظرفشویی 
و تا ۲۵ درصدی سایر مواد شوینده صادر شده است. در 
همین رابطه رییس انجمن مواد شــوینده و بهداشتی 
 خراســان رضوی گفت: مواد اولیه از مبدا گران شــده، 
تامین کنندگان مواد اولیه مورد نیــاز را از تهران وارد 
می کنند و این در حالیست که تمام این مواد بر اساس ارز 

آزاد تهیه شده است. هادی نبی زاده در خصوص گرانی 
برخی از کاالهای بهداشتی اظهار کرد: گرانی ارز و عدم 
تخصیص ارز دولتی به مــواد اولیه در این حوزه موجب 
گرانی مواد بهداشتی شده است. وی ادامه داد: در حقیقت 
مواد اولیه را از دو طریق می توان تهیه کرد، برخی از این 
مواد توسط پتروشیمی بدست می آید که خیلی شاهد 
افزایش قیمت در این بخش نیستیم، در بخش واردات 
به علت افزایش نرخ ارز، مواد اولیه مورد نیاز ما گران شده 
است. همچنین از طرفی دیگر پس از واردات این مواد و 
فرآوری بر روی آنها، ارز دولتی به آنها تعلق نگرفته که 

در نهایت باعث گرانی قیمت تمام شده کاال شده است.
 رییس انجمن مواد شوینده و بهداشتی خراسان رضوی 
در خصوص وضعیت بازار عنوان کرد: تهیه مواد اولیه بر 
اساس واردات و یا پتروشیمی بوده است، در واقع از طرفی 
پتروشــیمی نیز به طور مرتب و با قاعده زمانی دقیق 

محصوالت خود که مورد نیاز تولید است را به بازار عرضه 
نمی کند. از سوی دیگر نیز تولیدکننده برای تهیه مواد 
اولیه به بازار سیاه مراجعه می کند که این مواد در آن بازار 
بسیار گران هستند. در نهایت تمام موارد مذکور در قیمت 
تمام شده کاال تاثیرگذار است. نبی زاده تصریح کرد: بدین 
ترتیب بازار با یک رکود مواجه خواهد شد به طوری که 
توان خرید مردم نیز کاهش خواهد یافت، قبل از آن که 
تحریمی اعمال شود، این گرانی در کشور صورت گرفت، 
به این علت که شاهد نوسانات نرخ ارز در این چندین ماه 
اخیر بودیم، از سوی دیگر نیز به مواد آرایشی و بهداشتی 
ارز دولتی اختصاص نیافت.  وی با بیان اینکه با توجه به 
توان مالی، مردم مصرف خود را به حداقل می رسانند، 
عنوان کرد: زمانی که مردم مصرف خود را در این دسته از 
کاالهای بهداشتی کاهش دهند، بهداشت جامعه به خطر 
می افتد که حتی ممکن است یک سری عواقب دیگر به 

همراه داشته باشد.رئیس انجمن مواد شوینده و بهداشتی 
خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که اعمال تحریم ها 
چقدر در قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود؟ بیان کرد: این امر 
بستگی به سیاست های ارزی دولت داشته که چه میزان 
از ارز را تخصیص دهد، اگر ارزی که برای همه اختصاص 
می دهند، یکنواخت باشــد، ممکن است که قیمت ها 
افزایش نیابد و حتی با کاهش قیمت در این حوزه مواجه 
شــویم. وی با تاکید بر اینکه اگر تولیدکنندگان بزرگ 
و کوچک، دولت و مردم دســت به دست هم دهند، اثر 
منفی تحریم ها تعدیل خواهد شــد و اثری بر اقتصاد 
کشور نخواهد گذاشت، افزود: اما الزمه آن این است که 
از باالترین بخش و تولیدکننده مادر تا پایین ترین بخش 
همه دست به دست هم دهند و از مصرف کننده حمایت 
کنند، با این امر به نظر می رسد که بسیاری از مشکالت 

موجود رفع خواهد شد.

افراط دولت در سرمایه گذاری بر  دانش بنیان ها  ورشکستگی را  رقم  می زند

سونامی  شرکت های  ورشکسته  و   نخبگان  بدهکار

قیمت مواد شوینده در بازار 16 درصد افزایش یافت

گرانی  مواد  اولیه   شوینده ها

افزایش قیمت در بازار ادامه دارد
علیرضا رضایی قهرودی، رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده

در هفته های اخیر شاهد افزایش قیمت در بازار مواد شوینده و پاک کننده بوده ایم که در چند روز اخیر این روند سرعت بیشتری به خود گرفته و  طی چند روز اخیر، مواد شوینده ۱۶ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند. هرچند نوسانات 
 بازار ارز در این بازار تاثیرگذار بوده و زمانی قیمت ها در بازار یکسان می شود که نرخ ارز ثابت شود اما باید نظارت ها و رســیدگی ها در این بازار ادامه داشته و با جدیت بیشتری دنبال شود.  در حال حاضر مواد شوینده از کشور های حوزه 
خلیج فارس وارد می شود در حال که صادرات در این صنف بسیار محدود است. امروز کشور های حوزه خلیج فارس از محل صادرات این مواد به ایران درآمدزایی دارند و چرخش مالی میلیاردی را ثبت کرده اند. متاسفانه در حال حاضر واحدهای 
تولیدی در کشور، نیاز به کسب مجوز از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ندارند و می توانند افزایش متعارف قیمت ها را مدنظر قرار دهند، اگر قیمت ها خارج از عرف سازمان حمایت باشد از سوی انجمن تولیدکنندگان 
فرآورده های آرایشی، بهداشتی و مواد شوینده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کنترل و برخورد های الزم صورت خواهد گرفت. متاسفانه درحال حاضر این افزایش قیمت در بازار ادامه دارد و نمی توان تصمیم قطعی گرفت 
و در رابطه با ادامه افزایش ها در ماه رمضان اظهار نظر کرد. باتوجه به آنکه دالالن و سودجویان از نوسان قیمت در بازار سوءاستفاده می کنند ثبات قیمت ها در بازار سبب می شود این فرصت از سودجویان گرفته شود. این در حالی است که به 

هیچ عنوان مشکل کمبود مواد شوینده در بازار وجود ندارد و جای هیچ گونه نگرانی در این رابطه نیست.

هدایت تسهیالت به سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی
افشین کالهی، رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان

در اقتصاد امروز که اقتصاد نوآور و فناورانه است حمایت از کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان باید به الفبای روزمره تبدیل شود. برای تحقق امر اقتصاد نوآور همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی را در کنار هم 
می خواهیم. نبود هر کدام از این حلقه ها مسیر توسعه و تحقق اقتصاد نوآور را دچار خدشه خواهد کرد. بخش دولتی و خصوصی هر کدام می توانند نقش منحصر بفردی را در طی مسیر و رسیدن به اهداف نهایی شرکت های 
دانش بنیان ایفا کنند. موضوع حمایت و سرمایه گذاری از این مدل کسب و کارها همواره به عنوان مهم ترین مشکل بر سر راه توسعه مطرح می شود که حل این مهم نیازمند مشارکت بخش خصوصی و دولتی است. در حال 
حاضر شرکت های نوپا دنبال سرمایه هستند و گروهی از شرکت ها هم نوپا و هم دانش بنیان هستند که می توانند از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی تســهیالت دریافت کنند. گروه دیگر، شرکت های دانش بنیانی هستند 
که به محصول نیز رسیده اند. در این میان از نگاه سرمایه گذار، شرکتی که به محصول رسیده نسبت به آن شرکتی که تنها یک ایده دارد ارجحیت بیشــتری برای سرمایه گذاری دارد. در این بین اینکه دولت روی هر ایده ای 
 سرمایه گذاری کند، صحیح نیست. در این صورت در آینده با سونامی شــرکت های ورشکسته و یکسری جوان نخبه که از تجارت سرخورده شده اند، روبه رو خواهیم شــد. اگر حمایت ها فقط از نوع ارائه تسهیالت و وام باشد 
تحصیل کردگان نخبه بیکار به تحصیلکردگان نخبه بدهکار تبدیل می شوند بنابراین راهکار مطلوب یافتن سرمایه گذار است. خوشبختانه این دیدگاه در حال تغییر است ولی ساختار همچنان همان است که این امر باعث می شود 
بااحتیاط بیشتری عمل شود و در دادن وام ها و دانش بنیان کردن شرکت ها سخت گیرانه تر عمل کنند. در کنار این موارد باید از سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز حمایت شود. یک سرمایه گذار بخش خصوصی تا زمانی که از 
بازگشت سرمایه اش اطمینان حاصل نکند اقدام به سرمایه گذاری نخواهد کرد و نکته دقیقا اینجاست، تنها شرکت های موفق، می توانند تسهیالت دریافتی را پس بدهند. شرکتی که روی یک محصول و خدمت کارکرده و آن 
را پرورش داده مدل و طرح کسب وکار طراحی کند. یعنی به منابع درآمدی فکر کرده باشد و تیم فنی خود را تشکیل دهد.  در نهایت برای تکمیل ایده خود برای دریافت حمایت مالی درخواست بدهد. باید با هدایت تسهیالت 
به سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی از سالمت چرخه حمایت اطمینان حاصل کرد. در انتهای چرخه تعدادی شــرکت دانش بنیان داریم که با حمایت های انجام شده تبدیل به یک کسب وکار بالغ می شوند و از سوی دیگر 
سرمایه شرکت سرمایه گذار نیز بازمی گردد و به این ترتیب بخش خصوصی در خدمت بخش خصوصی خواهد بود. سرمایه گذاران دولتی، معیارهای دیگری دارند در بعضی موارد چندان دغدغه بازگشت پول را ندارند و همین 

مسئله نیز چالش هایی را هم برای خودشان و هم شرکت های دریافت کننده تسهیالت ایجاد می کند.
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رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران از رکود 
حاکم بر بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی گل نسبت 
به ایام پایانی اسفند ۶۰ درصد ارزان شده است.اکبر 
شاهرخی از رکود حاکم بر بازار گل خبر داد و گفت: 
هم اکنون قیمت گل نسبت به ایام پایانی اسفند ۶۰ 
درصد ارزان شده است.وی با بیان اینکه بازار گل تعریف 
چندانی ندارد، افزود: با توجه به فراوانی عرضه نسبت به 

تقاضا، کمبودی در عرضه گل وجود ندارد.
شاهرخی با اشاره به اینکه گل فروشی ها برای تزئین 
گل مبلغ جداگانه دریافت نمی کنند، بیان کرد: البته 
برخی گل فروشان به دلخواه مشتری به سبب استفاده 
از برگ و سبد های مخصوص تزئین هزینه جداگانه 
دریافت می کنند.رئیس اتحادیه فروشندگان گل و 
گیاه تهران ادامه داد: قیمت گل بســته به تزئینات از 
مناطق شمال تا جنوب مختلف است که این امر کامال 

طبیعی است.
وی از افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت سایر ملزومات خبر 
داد و گفت: علی رغم افزایش چشمگیر قیمت ملزومات 

گل همچون سیم، کاغذ، رمان و... در پی نوسان نرخ ارز 
از ابتدای سال گذشته تا کنون،  نرخ گل نوسان چندانی 

نداشته است.
این مقام مسئول درباره آخرین تحوالت بازار گل در 
روز نیمه شــعبان بیان کرد: با توجه به فراوانی گل و 
رکود حاکم بر بازار، قیمت گل نوسان چندانی نخواهد 
داشت.شاهرخی نرخ مصوب هر شاخه گل رز را ۶ تا ۱۰ 
هزار، مریم ۳ تا ۶ هزار، لیلیوم ۲۰ هزار، ارکیده ۲۰ تا ۲۵ 
هزار، آلستریوم ۳ تا ۵ هزار، میخک دسته ای 7 تا ۱۰ 

هزار و داودی 7 تا ۱۰ هزار تومان اعالم کرد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان گل و گیــاه تهران در 
توصیه ای به افراد بیان کرد: به افراد توصیه می شود که 
از گل فروشی های دارای مجوز، گل خریداری کنند 
تا در صورت تخلف و گران فروشی و طرح شکایت به 
اتحادیه امکان رسیدگی وجود داشته باشد.وی در پایان 
با اشاره به اینکه مشکلی در واردات بذر نداریم، تصریح 
کرد: با وجود شــرایط تحریم، تا کنون واردکنندگان 

مشکلی در تامین بذر اولیه نداشتند.

توقف فعالیت اپلیکیشن های ایرانی در بازار آنالین اپل، 
حداقل یک سوم کاربران موبایل را تحت تأثیر قرار داده 
و در نهایت شرکت ها به این سمت می روند که از حالت 
وب سایت برای برنامه های خود استفاده کنند، هر چند 
بسیاری از توسعه دهندگان همین حاال هم کارشان را 

از دست داده اند.
به گزارش ایسنا، از شــهریورماه سال گذشته، برخی 
از اپلیکیشن های ایرانی به دنبال ایجاد محدودیت و 
تحریم های آمریکا از اپ استور حذف شدند، شرکت ها 
برای دور زدن محدودیت ایجاد شده، سراغ استفاده 
از اکانت های اینترپرایــز )Enterprise( رفتند. اما 
برخی از توسعه دهندگاِن برنامه های آی اواس از این 
روش برای انتشار نسخه های هک شده اپلیکیشن های 
مختلفی اســتفاده کردند و این موضوع باعث شــد 
اپل تصمیم بگیرد برای جلوگیری از سوءاستفاده از 
این روش، به غیرفعال کــردن اکانت های اینترپرایز 
اقدام کند.در این میان، تعــدادی از پرمخاطب ترین 
اپلیکیشــن های ایرانی از جملــه برنامه های حوزه 
پرداخت و تاکســی آنالین و غیره، در گوشــی های 
با سیستم عامل iOS نیز با مشــکل مواجه شدند. 
البته این شــرکت ها هر کدام نسخه های جایگزین 
اپلیکیشن های قبلی را به کاربران خود ارائه کردند اما 
هر یک از این نسخه های جایگزین هم مدت زیادی 
دوام نیاورده و توسعه دهندگان ناچار می شوند با بسته 
شدن نسخه ای از اپلیکیشــن، نسخه های دیگری را 

ارائه کنند.
بنابراین، در حالی که مســؤوالن ارتباطــی ایران از 
پیگیری این موضوع از راه هــای حقوقی خبر داده و 
وعده دادند »از پتانسیل های قانونی موجود در عرصه 
بین المللی استفاده کرده تا بتوانیم این مشکل را حل 
کنیم«، اما اپلیکیشــن های جایگزین هم بار دیگر از 
کار افتادند و توسعه دهندگان اپلیکیشن های ایرانی را 
مجبور کردند که نسخه ی دیگر از اپلیکیشن هایشان را 
ارائه دهند و یا اعالم کنند با توجه به محدودیت های 
به وجود آمده از سوی شرکت اپل، در صورت غیرفعال 
شدن اپلیکیشن ها، از طریق لینک های داده شده اقدام 

به نصب اپلیکیشن کنند.

اپل بازارش را بسته اما گوگل نبسته است
در این باره عطا خلیقی - مشــاور ســازمان فناوری 
اطالعات ایران با بیان این که بازار اپل با اندروید متفاوت 
است، گفت: گوگل بازار اندروید را انحصاری نکرده و 
بازارش را نبسته است. بنابراین در اندروید می توان از 
بازارهای داخلی استفاده کرد، اما در اپل نمی توان هیچ 
کاری کرد. محدودیت هایی که اپل ایجاد کرده کاماًل 
مؤثر خواهد بود و روش هایی هم که توسعه دهندگان 
استفاده می کنند، کاماًل از طرف اپل قابل بسته شدن 

است.
وی با بیان این که تقریباً دیگــر برنامه ای نداریم که 

در اپ استور مانده باشــد، اظهار کرد: حجم عظیمی 
از اپلیکیشــن ها از مارکت اپل خارج شدند. خیلی ها 
با مارکت هایی فعالیت می کردند که خودشان هم با 
اکانت های اینترپرایز توسط مردم نصب شده بود که 
آن ها هم این مشکل برایشــان به وجود آمده است. 
بعضی از شرکت ها در اپ استور باقی مانده بودند و اپل 
هنوز تشخیص نداده بود که ایرانی هستند که آن ها 
را هم در روزهای اخیر تشخیص داد و غیرفعال کرد. 
خیلی ها هم خودشان اکانت اینترپرایز گرفتند که به 

زودی آن ها را هم غیرفعال می کند.
مدیــر مرکــز توانمندســازی و تســهیل گری 
کســب وکارهای نوپای فاوا در پاسخ به این که توقف 
فعالیت اپلیکیشن های ایرانی در اپ استور چه تأثیری 
در بازار این شــرکت در ایران می گــذارد، گفت: این 
موضوع حداقل یک ســوم کاربران را تحت تأثیر قرار 
می دهد. خیلی ها دوست ندارند از وب سایت استفاده 
کنند و حتی افرادی بودند که بخواهند گوشی های 

آی اواس را کنار بگذارند.

راه حل جایگزین استفاده از نسخه ی بر 
پایه ی وب است

خلیقی درباره ی راه حل ایــن موضوع توضیح داد: به 
همین دلیل توســعه دهندگان دارند به این سمت 
می روند که از نســخه ی PWA اســتفاده کنند که 
بر پایه ی وب است، اما حالت اپلیکیشــن دارد. این 
نسخه نصب کردنی نیست و مانند این است که یک 
 PWA آدرس را بوک مارک کنید. درواقع در نسخه ی
اپلیکیشن نصب نمی شــود، همان فضای وب سایت 
است در نسخه ی خاصی از موبایل که حالت وب دارد.

وی در ادامه بیان کرد: چاره ای نیست که همه به آن 
سمت بروند. استفاده از نسخه ی PWA قابل بستن 
نیست چون اپلیکیشنی وجود ندارد که بخواهند آن را 
حذف کنند. اما یک مشکل بزرگ وجود دارد و آن هم 
کاهش آمارهاست. زمانی که یک اپلیکیشن در بازارها 
نصب می شود، بســیاری از آمار از جمله تعداد نصب 
کاربران، رتبه ای که کاربران به اپلیکیشن می دهند، 
نظراتی که می دهند از این بازارها کسب می شود. اما با 

اپل این آمار را از دست خواهیم داد.
مشاور سازمان فناوری اطالعات ایران با بیان این که 
احتماالً شرکت ها دیگر سرمایه گذاری روی آی اواس 
را کنار می گذارند، گفت: یک شرکت کلی مارکتینگ 
می کند و بودجه برای نصب اپلیکیشن روی آی اواس 
تخصیص می دهد، اما ناگهان بــا این موضوع مواجه 
می شود که اپلیکیشــن هایش دیگر کار نمی کنند. 
گروه بسیار بزرگی بودند که اپلیکیشن های موبایل 
آی اواس می نوشتند. بســیاری از آن ها بیکار شدند. 
شرکت ها هم احتماالً پروژه هایشان را برای آی اواس 
متوقف می کنند، چون بازار کاری که قبالً وجود داشته 

دیگر نیست.

رئیس اتحادیه آسانسور و پله برقی کشور گفت: 
باتوجه به آنکه ۱۰۰ درصد آسانســور وارداتی 
اســت از این رو امســال با افزایش حداقل ۱۰ 
درصدی قیمت روبه رو هستیم. عباس ابریشمی، 
رئیس اتحادیه آسانســور و پله برقی کشــور از 
افزایش حداقل ۱۰ درصدی قیمت آسانســور 
خبر داد و اظهار کرد: باتوجه به آنکه ۱۰۰ درصد 
آسانسور وارداتی است از این رو با افزایش قیمت 

در این صنف روبه رو هستیم.
رئیس اتحادیه آسانسور و پله برقی کشور با بیان 
اینکه در حــال حاضر ۲۵۰ هــزار واحد صنفی 
در تهران مشــغول به فعالیت انــد تصریح کرد: 
این درحالی اســت که در کل کشور 7۵۰ هزار 
واحد صنفی فعال وجود دارد.به گفته ابریشمی، 
قطعات آسانسور به کشور هایی همچون عراق، 
کشور های ســی آی اس صادر می شود.رئیس 
اتحادیه آسانســور و پله برقی کشــور در ادامه 
اذعان کرد: متاسفانه استاندارد های سازمان ملی 
استاندارد ایران در ســایر کشور ها قابل پذیرش 

نیســت و تولیدکنندگان در این زمینه ناچار به 
اخذ استاندارد های بین المللی اند که هزینه های 
گزافــی بــر تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 

تحمیل می کند.
ابریشمی تصریح کرد: باید تالش شود که فرهنگ 
سرویس کاری در کشور همه گیر شود تا دچار 
مشــکالتی همچون از به کار افتادن آسانســور 
نشویم.وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که بهبود 
صنف آسانسور باید در اولویت قرار گیرد چرا که 
اگر قطعات آن در بازار تولید شود روند این صنف 

بهتر از گذشته خواهد بود.
رئیس اتحادیه آسانسور و پله برقی کشور ادامه 
داد: باتوجه به شــعار حمایت از رونــق تولید، 
امیدواریم که بازار این صنــف بتواند در جهت 
تحقق این شــعار گام بردارد.ابریشــمی  گفت: 
نوسان قیمت آسانسور به دلیل مشکالت ارزی و 
افزایش قیمت مواد اولیه بوده است که امیدواریم 
وضع آن به زودی به ثبات برسد تا سودجویان و 

دالالن از این موضوع سوءاستفاده نکنند.

با ادامه  توقف فعالیت حساب های اینترپرایز اپل

آی  او اسی ها بیکار شدند

افزایش حداقل ۱۰ درصدی قیمت آسانسور در سال ۹۸

فراوانی عرضه نسبت به تقاضا در بازار گل

نرخ مصوب هر شاخه گل رز ۱۰ هزار تومان  شد
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چالش های  استارت آپ هاي فين تك 
مطمئنا تاكنون درباره نظريه »بقاي اصلح« چيزهايي شــنيده ايد، اين نظريه كه 
توسط هربرت اسپنسر بيان شده، بر اين عقيده است كه براي چيره شدن بر محيط، 
بايد سياستي دنبال شود كه در آن هيچ حمايتي از ضعيف ترها به عمل نيايد. از طرف 
ديگر يك ضرب المثل معروف مي گويد: »درياي صاف و بدون موج هرگز از شــما 
ملوانان خوبي نمي سازد.« هر دوي اين تئوري ها مي توانند تعريف مناسبي از دنياي 
استارت آپ ها باشند. تعاريفي كه بيشتر از اينكه ترسناك باشند، انگيزه بخش هستند، 
اما نشان مي دهند كه بايد با احتياط  بيشتري رفتار كرد. چالش هايي كه استارت آپ ها 
با آنها مواجه مي شوند در استارت آپ هاي مختلف و همچنين سطوح مختلف يك 
استارت آپ متفاوت است و نمي توان يك نسخه واحد براي همه آنها پيچيد. با اين  
حال، مي توان مسير را شفاف تر كرد و با آگاهي از تمام خطرات وارد اين حوزه شد. 
راه اندازي يك اســتارت آپ به خودي خود و  همچنين ورود به حوزه فناوري هاي 
مالي كار سخت و پرچالشي است، حال اگر اين مشكالت را با     چالش هاي راه اندازي 
استارت آپ در اكوسيستم كارآفريني ايران هم تركيب كرد، موفقيت تقريبا به عددي 
مابين صفر تا يك ضرب مي شود. تكنولوژی تقريبا همه  جنبه های زندگی ما را از خريد 
كردن گرفته تا ارتباط با دوستان مان تغيير داده است. اين تغييرات، صنعت خدمات 
مالی را كامال دگرگون كرده اند. در طول چند ســال گذشته تعداد زيادی شركت 
اســتارت آپ آغاز به كار كرده اند كه از فناوری استفاده می كنند تا سرمايه گذاری، 
پرداخت قبوض و حتی وام گرفتن را برای مردم آســان تر كنند كه به اين فناوری 
مالی، فين تك می گويند. در ادامه مي خواهيم تعدادي از مســائل و مشكالتي كه 

استارت آپ هاي فين تك با آنها دست و پنجه نرم مي كنند را بررسي مي كنيم. 

1.دنيايواقعيسختترازچيزياستكهتصورشراميكنيد
اگر از لحاظ احساسي و صرفا برحسب عالقه مي خواهيد وارد اين حوزه شويد، مسير 
بسيار دشواري پيش رو خواهيد داشت. براساس يك اصل روانشناسي به نام دانينگ 
كروگر، افراد تا زماني كه به صورت تخصصي وارد يك حوزه نشوند، از توهم برتري رنج 
مي برند. بنابراين اگر تصور مي كنيد كه اين حوزه بسيار جذاب است، توصيه مي كنم 
كمي بيشتر راجع به اين حوزه تحقيق كنيد. با داشتن يك ايده استارت آپي خوب 
مي توانيد به موفقيت دست پيدا كنيد، اما پشت بند آن بايد بسياري از مشكالت و 

سختي ها را تحمل كنيد، پشتكار داشته باشيد و كارهاي بزرگي را انجام دهيد. 

2.يافتنيكايدهمنحصربهفردكهقبالاجرايينشدهباشد،مشكلاست
بسياري از كارشناسان معتقدند در راه اندازي يك استارت آپ موفق ۳۰ درصد ايده 
و ۷۰ درصد استراتژي اجرا نقش دارند. با اين حال، ۸۰ درصد از اجراي صحيح يك 
ايده نيز به خود ايده برمي گردد. به همين دليل، يك ايده استثنايي مهم ترين دارايي 
شماست. اما مشكل اساسي پيدا كردن يك ايده فوق العاده در حوزه فين تك است. 
از آن جايي كه دســتيابي به يك ايده   خاص و منحصربه فرد سخت است و هيچ 
تضميني براي موفقيت آن نيست، بسياري از تيم ها سعي در كپي برداري دارند. 
در واقع تكرار ايده هاي موفق خارجــي در مقياس كوچك تر و محلي مي تواند تا 
اندازه اي منطقي و قابل تامل باشد، اما كپي برداري از ايده هاي موفق داخلي كمي 
غيرحرفه اي به نظر مي رسد. رقابت زماني معنا پيدا مي كند كه شما يك مزيت 

رقابتي آشكار نسبت به رقيب تان داشته باشيد. 

3.جذبسرمايهگذاربهنسبتسايراستارتآپهاسختتراست
عالوه بر آن، اگر به ميزان سرمايه هاي دريافت شده توسط استارت آپ ها توجه كنيد، 
مي بينيد كه استارت آپ هاي فين تك بيشترين نرخ سرمايه را دريافت كرده اند. 
اين موضوع به خاطر جذاب بودن يا سودآور بودن زياد آنها نيست، بلكه به خاطر 
هزينه هاي زيادي است كه اين استارت آپ ها متحمل آن هستند. شما بايد به اندازه 
كافي در اين حوزه حرفه اي باشيد كه بتوانيد در مقابل سرمايه گذار هزينه هاي 

باالي خود را توجيه كنيد. 

4.اعتمادسازيدرمقابلرقباييكهسالهاستفعاليتميكنند،
بسيارچالشبرانگيزاست

بعد از بحران شديدي كه اوايل سال ۲۰۰۸ در اقتصاد جهاني با آن مواجه شديم، 
مشخص شد كه صنعت نوآوري هاي مالي يكي از كم بازده ترين حوزه ها از جهت 
نوآوري است. بدين ترتيب جهان با شوك بزرگي به نام فين تك مواجه شد، فين تك 
طوري مرزهاي اين صنعت را در هم پيچيد كه در مدت بســيار اندكي رشد اين 
صنعت از لحاظ استارت آپي از تمام حوزه هاي ديگر فراتر رفت. اين استارت آپ ها 
توسعه پيدا كردند، اما همچنان در جلب اعتماد مخاطبان شان با مشكل مواجه 
شدند.  بانك ها اصلي ترين رقباي اين استارت آپ ها هستند. جلب اعتماد مردمي 
كه سال هاست با بانك ها اخت پيدا كرده اند و عادت به تغيير رفتار آنها حتي با ارائه 

خدمات بهتر بسيار سخت است، فضاي رقابت را پيچيده تر ساخت. 

5.زيرساختوقوانيندقيقيوجودندارد
عالوه بر چالش هاي مختلفي كه استارت آپ ها با آنها مواجه مي شوند، در حوزه 
فين تك مشكل بزرگي همچون عدم وجود قوانين واضح نيز وجود دارد، در واقع 
ممكن است بعد از مدتي فعاليت، به داليل و قوانيني كه حتي حدس هم نمي زديد، 
امكان ادامه فعاليت از شما گرفته شــود. همين موضوع نرخ ورود به اين حوزه و 
فعاليت در آن را به ميزان زيادي كاهش داده اســت. با وجود همه اين مشكالت، 
آن طور كه به نظر مي رسد، طي سال هاي آينده رشد استارت آپ هاي توسعه پيدا 
كرده و تعداد آنها بيشتر از هر حوزه ديگري خواهد شد. چون اين استارت آپ ها 
نوآوري را با يك صنعت بسيار سنتي ادغام مي كنند كه در اقتصاد جهاني نقش 

موثري دارد. 

آگاهی

مفهوم موتورهای رشد را برای اولين بار Eric Ries، نويسنده 
كتاب The Startup Lean مورد استفاده قرار داد. موتورها 
معيارهايی هستند كه می توانند به شما كمك كنند كه چگونه 
به ايجاد رشد پايدار براساس استفاده مشتری از محصول يا 
خدمات خود بپردازيد. در حالت كلی سه موتور رشد اصلی 
وجود دارد: موتور چسبنده، موتور ويروسی و موتور پرداختی. 
هر موتور يك مسير متفاوت برای رشد و نوع خاصی از رشد را 
به ارمغان می آورد. ايده خوبی است كه تنها روی يكی از اين 
موتورها متمركز شويد، در غير اين صورت بايد زمان زيادی را 
صرف كنيد تا متوجه شويد چه روش هايی برای استارت آپ 

شما كارايی دارند و چه روش هايی كارايی ندارند.

الف(موتوررشدچسبنده
اگر هدف اصلی بازاريابی شــما - با توجه به نوع كار كسب 
شما - حفظ مشــتريان در بلندمدت اســت، از موتور رشد 
چسبنده استفاده كنيد. در اين موتور رشد تمركز بر توجه 
كردن به مشتريان موجود است. كاهش نرخ ريزش مشتری 
عامل كليدی رشــد پايدار اســت؛ اما چطور بايد اين كار را 

انجام دهيد؟ با حفظ رضايت مشــتريان؛ اگر 
شما به آنها كمك نكنيد تا مشكالت شان 

را حل كنند و يا نتوانيد با محصول يا 
خدمات خود زندگی آنها را ساده تر 

كنيد، آنها را از دست خواهيد 
داد. برخالف رشد ويروسی 

كه بستگی به جذب 
كاربــران جديد 
بيشتر از طريق 

مشــتريان موجــود دارد، 
رشــد چســبنده بيشتر 
درباره افزايش اســتفاده از 
محصول يا سرويس بحث 
می كند. در ايــن مدل نياز 
نيست حتما كاربران موجود 
شما به واسطه دريافت يك 
پيشنهاد تشويقی محصول 
يا سرويس شما را به دوستان 
خود معرفی كنند، به جای 

آن اگر محصول يا ســرويس شــما به خوبی برای آنها كار 
كند و نياز آنها را پاسخگو باشد، احتماال شما را به دوستان 
خود پيشنهاد می دهند. برای اندازه گيری تعداد مشتريان 
»چســبيده«، تعداد كاربران فعال روزانه محصول خود را با 
تعداد كل كاربران مقايسه كنيد. اين درصد نشان می دهد 
كه مشتريان شما چقدر محصول شما را مفيد می دانند. شما 
همچنين می توانيد با مقايسه ميزان رها كردن محصول يا 
سرويس با ميزان جذب مشــتری، نرخ نگهداشت مشتری 
را اندازه گيری كنيد. با وجود اين كه به طور طبيعی، در اين 
نوع از موتور رشد هدف اين است كه مشتريان بيشتر از آنچه 
بيرون می روند وارد شوند؛ اما فراموش نكنيد كه تمركز اصلی 
بايد بر باال بردن رضايت مشتريان فعلی شما قرار داشته باشد. 
اگر آنها خوشحال باشند، مايلند شما را به ديگران نيز توصيه 
كنند. هنگامی نرخ جذب مشتری شما باالتر از نرخ »سايش« 
)Attrition Rate( مشــتری شما باشــد، شروع به رشد 
می كنيد. اگر اين موتور رشد را برای استارت آپ خودتان در 
نظر گرفته ايد پس حتما تمركز و توجه ويژه ای روی كيفيت 
محصول، پشتيبانی از محصول و روابط عمومی خود داشته 
باشيد و همزمان به صدای مشــتريان در فضای مجازی و 

شبكه های اجتماعی گوش كنيد.

ب(موتوررشدويروسی
اگر موتور چسبنده با نگهداشت مشتری تقويت می شود، 
موتور رشد ويروسی توســط ارجاع بيشتر مشتريان 
كار می كند. موتور ويروسی مانند ويروس، تأكيد 
رشد را بر افزايش انتقال فرد به فرد قرار می دهد. 

در اينجا همه چيز درباره 
جذب كاربر است. هر محصول يا 

سرويسی كه نياز باشد تعداد 
زيادی كاربر از آن استفاده 

كنند تا رونــق پيدا 
كند بايــد از اين 

رشد  موتور 
اســتفاده 

كنــد. بــه 
بيــان ديگر اساســا 
به كارگيــری موتور 

رشد ويروسی مناســب محصول يا خدماتی است كه فقط 
در صورت وجود يك جامعه بــزرگ از كاربران كار می كند. 
فيسبوك يك نمونه عالی از رشد ويروسی است. آنها به آرامی 
 User( شــروع به كار كردند و تنها زمانی پايگاه مشتريان
Base( خود را گسترش دادند كه استفاده كنندگان اوليه را 
كامال تسخير كرده بودند. آنها ابتدا هاروارد، سپس ليگ آويگ، 
سپس همه كالج ها، سپس دبيرســتان، دره سيليكون و در 
نهايت جمعيت عمومی را هدف قرار دادند. اين ساخت آهسته 
به آنها كمك كرد تا به وسيله بازاريابی دهان به دهان به يك 
نيروی حركت آنی دست پيدا كنند. اين استراتژی فيسبوك 
نمونه ناب يك ويروسی واقعی بود. برای اندازه گيری ويروسی 
شدن استارت آپ خود می توانيد تعداد كاربران ارجاع شده به 
وب سايت يا اپليكيشن خود را با كل تعداد كاربران مقايسه 
كنيد. موتور رشد ويروسی مناسب محصوالت و سرويس هايی 
است كه در آن مشتريان هدف از قبل كامال و به طور شفاف 
تعريف شده اند، پس اگر هنوز مشتريان هدف خود را به خوبی 
نمی شناســيد، ســعی كنيد خيلی از اين موتور برای رشد 

استفاده نكنيد.

ج(موتوررشدپرداختی
اين نوع موتور رشد ســنتی ترين موتور رشد است كه روی 

تبليغات در كانال های مختلف تمركز می كند. مشخص 
است كه هزينه برای جذب مشتری در اين نوع موتور 

رشد باالست و بايد سود كسب شــده از مشتری 
در اين مدل پوشش دهنده هزينه های تبليغاتی 
بوده و آنقدر باشد كه شما بتوانيد در طول زمان 
با پايداری نسبی تبليغات انجام دهيد و از جذب 
مشتريان جديد منفعت كسب كنيد. كانال هايی 
كــه در اين مدل شــما بايــد روی آنها تمركز 
كنيد SEM، PR، تبليغــات بنری، تبليغات 

سنتی و اساســا تمام كانال های 
تبليغاتی ای هستند كه برای 

شما سودآورند و نرخ 
بازگشت سرمايه 

)ROI( در 
مناســب  آنها 

است.

 )Bidding( تبليغات پولی در بيشتر مواقع حالت رقابتی 
دارند و شــما بايد بتوانيد درآمد بيشــتری از مشــتريان 
جذب شده تان نســبت به رقبای تان با همان ميزان ترافيك 
داشته باشيد. برای اين كه ميزان فايده هر مشتری را محاسبه 
كنيد كافی است درآمد كسب شده از هر مشتری را منهای 
هزينه جذب او كنيد، همين محاسبه بسيار ساده می تواند 

به شما بگويد كه استارت آپ شما رشد مثبت دارد يا منفی. 
موتورهای رشــد يك روش ساده و آســان برای پی بردن به 
متدولوژی رشد كسب وكار شما هستند. هنگامی كه كسب وكار 
خود را شروع می كنيد، سعی كنيد روی يك موتور تمركز كنيد، 
اما هنگامی كه كسب وكارتان شروع به رشد می كند، می توانيد 
استراتژی های مختلف را آزمايش كنيد و فرضيه های ديگری را 
به آزمون بگذاريد. حتی ممكن است نياز باشد موتور رشدی 
كه در ابتدا انتخــاب كرده بوديد را كنــار بگذاريد و تاكتيك 
خود را عوض كنيد. در قلب هر مدل رشــد پايدار، مشتريان 
خوشحال هســتند. تفاوتی ندارد كه شما در ابتدا كدام موتور 
رشد را انتخاب كرده ايد، زيرا شــما قبل از آن نياز داريد يك 
محصول يا سرويس با كيفيت باال و شايد بی نظير 
را به مشتريان خود عرضه كنيد. محصول 
يا سرويس شــما بايد به عنوان يك 
دارايی مهم در زندگی مشتريان 
كه ريســك ها يا هزينه های 
آنهــا را كاهــش می دهد 
نقش بــازی كند. مهم 
نيست موتور رشد شما 
چيست، اگر مشتری 
ناراضی باشد به شدت 
به كســب وكار شما 
آسيب وارد خواهد شد 
و ركود گريبانگير شما 

می شود.

انواعموتوررشددراستارتآپها

بازاریابي پایگاه داده 
 )Database Marketing(
 Database( بازاريابي بر مبنــاي پايگاه داده يــا
Marketing( عبارت است از شناسايي، جمع آوري 
و تحليل داده ها و اطالعات خاص درباره مشتريان 
قبلي، فعلي و احتمالي از منابع داخــل و خارج از 
سازمان تا به كمك آنها بتوانيم برنامه هاي راهبردي 
بازاريابي را اجرا كنيم. ديتابيس ماركتينگ معموال با 
سازماندهي اطالعات مشتريان در يك پايگاه داده كه 
اطالعات از آن قابل بازيابي باشد، آغاز مي شود. اين 
پايگاه داده از منابع داخلي سازمان مانند سفارشات، 
درخواست كاتالوگ، ايميل هاي درخواست اطالعات، 
اطالعات جمع آوري شده از مشتريان احتمالي در 
نمايشگاه ها، كارت هاي گارانتي ارسال شده به واحد 
خدمات پس از فروش و ديگر فعاليت هاي تبليغي و 
ترفيعي شركت ايجاد مي شود. ديتابيس ماركتينگ 
از اطالعات بازاريابي استفاده مي كند تا برنامه هاي 
عملياتي الزم را براي پيشبرد اهداف بازاريابي تدوين 
و اجرا كند. در اين كار اهداف متعددي از برنامه ريزي 
استراتژيك تا كاهش هزينه ها مي تواند تحقق پيدا 
كند؛ امــا مهم ترين هدف آن افزايش ســودآوري 
سرمايه اي است كه بابت بازاريابي هزينه مي شود. 
اين هدف با تعيين معيارهايي براي ارزيابي مداوم 
فعاليت هاي بازاريابي محقق مي  شود. برخي اعتقاد 
دارند كه بازاريابي بر مبناي پايگاه داده )ديتابيس 
ماركتينگ( به خودي خود يك ابزار نيســت، بلكه 
بخشي جدايي ناپذير از تالش هاي بازاريابي مستقيم 
است؛ ولي برخي ديگر باوجود اعتقاد به تشابهاتي بين 
بازاريابي مستقيم و بازاريابي مبتني بر پايگاه داده، 
آنها را از وجوهي متمايز از هم مي دانند. در هر صورت 
بازاريابي مبتني بر پايگاه داده يا ديتابيس ماركتينگ 
يك روش تعاملي است و با فروش شروع مي شود. 
كليد بازاريابي پايگاه داده، برقراري ارتباط با مشتري 
است. توسعه و درك اين رابطه سنگ بناي بازاريابي 
پايگاه داده است. توسعه اين رابطه مي تواند حفظ 
مشتري را بهبود بخشد، ارزش مشتري را در طول 
عمر افزايش دهد و به توسعه محصول بر مبناي نيازها 
و خواسته هاي مشتري كمك كند. استراتژي هاي كه 
براي دستيابي به اين اهداف وجود دارد عبارتند از: 
براي بهبود ســودآوري، براي افزايش فروش، براي 

بهبود ارتباطات، براي بهبود توسعه محصول. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

بيشــتر مديران موفق براي اداره كارمنــدان و ايجاد 
انگيزه در آنها بايد جعبه ابزار ذهني به همراه داشــته 
باشند. اين ابزارها مي توانند در جهت باال بردن روحيه 
كارمندان، ارتقای روند بهره وري و اقدامات اصالحي در 
استانداردهاي عملكرد موثر واقع شوند. در ادامه پنج 
وسيله ضروري براي جعبه ابزار مديريت بيان خواهد 
شد. وسيله شماره يك: يك عينك دوطرفه؛ استفاده 
از عينك دوطرفه به معناي نگرش از دريچه چشــم 
كارمند به همه چيز است. وسيله شماره دو: تيغ بزرگ 
تشــريفات بري؛ در دنياي رقابت تجاري، شركت ها 
جهت رقابت موثر تشريفات اداري را از بين مي برند، 
حدود و مرزهاي سلسله مراتب اداري را كم مي كنند 
و زدوبندهــاي اداري كارمنــدان را تقليل مي دهند. 

وسيله شماره سه: يك ارتباط ســنج؛ ارتباط سنج از 
چهار عنصر اصلي ساده مديريتي تشكيل يافته است: 

تعهد در قبال داشــتن ارتباطات باز و صادقانه، 
تعهد در قبال گزارش هاي ســريع و صادقانه 
از تصميمات سازماني، تماس مكرر مديران 
با افرادي كه سيســتم ارتباطات غيررسمي 

را تسهيل مي كنند و توجه زياد مديران نسبت به 
نگراني هاي كارمندان.وسيله چهار: كبريت خشك 
براي روشــن كردن تخيالت و خالقيت كارمندان؛ 
مديران بايد كارگــران را وادار به چالش طلبي كنند. 
وسيله شماره پنج: كپسول تشويق؛ مديران مي توانند 
عقيده شخصي خود را درباره توانايي كارمندان از طريق 

تشويق و تاييد آنها در زمان مقتضي اعالم كنند. 
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پيروزي آن نيست كه هرگز زمين نخوري، آن است كه 
بعد از هر زمين خوردني برخيزي.
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بخش های الکام استارز، الکام گيمز و الکام جابز در 
الکامپ بيست وپنجم برگزار می شود

نمايشگاه الكامپ در عرصه طراحي، ســاخت و توليد و پشتيباني از محصوالت، 
خدمات، محتوا و راهكارهاي صنايع الكترونيكي، كامپيوتر و ديجيتال در اقتصاد 
ايران و بزرگ ترين رويداد فناوري كشور است. الكامپ همه ساله با حضور گسترده و 
چشمگير دست اندركاران اين حوزه و مخاطبان آنها در محل دائمي نمايشگاه هاي 
بين المللي تهران برگزار مي شود. نمايشگاه الكامپ، آوردگاهي است كه ساالنه 
ذي نفعان توسعه و تحول اقتصاد ديجيتال با بررسي فرصت هاي بازار به جايگاه سازي 
محصوالت و خدمات خود پرداخته و عملكرد ساالنه خود را در معرض ديد و داوري 
مشتريان و استفاده كنندگان قرار مي دهند تا با تحريك تقاضاي بازار به تعميق و 
گسترش اقتصاد كشور ياري رسانند. سازمان نظام صنفي رايانه اي با انتخاب شعار 
راهبردي #آينده_بهتر اميدوار است تا بيست وپنجمين نمايشگاه الكامپ در تاريخ 

۲۷ تا ۳۰ تير ماه 1۳9۸ برگزار شود. 

پيشثبتنامالكامپبيستوپنجمازدومارديبهشت
مرحله پيش ثبت نام بزرگ ترين رويداد فناوري-تجاري كشور )دوره ۲5( ازساعت 
9 صبح دوم ارديبهشت ماه در سامانه iran-elecomp. com آغاز خواهد شد و 
همچون دوره هاي گذشته اولويت در پيش ثبت نام، در جانمايي و اختصاص غرفه 

موثر خواهد بود. 
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