
رئيس سازمان حفظ نباتات کشــور با بيان اينكه فائو با اعزام نماينده خود به ايران 
احتمال عمدي بودن حمله ملخ ها به ايران را بررســي مي کند، گفت: کشورهاي 
همسايه در سال هاي گذشته همكاري بيشــتري براي مبارزه با ملخ هاي مهاجم 
داشته اند. به گزارش تســنيم، محمدرضا درگاهي روز سه شنبه در نشست خبري 
گفت: ملخ هاي صحرايي آفت هــاي خطرناك و همه چيزخواري هســتند و از هر 
نوع گياهي که در مقابل شان باشــد، تغذيه مي کنند. وي افزود: اين ملخ ها به طور 
معمول 59 کشــور دنيا را مورد تهاجم قرار مي دهند که کانون اصلي آنها شمال و 
شرق آفريقاست. رئيس سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: اين ملخ ها 30 درصد 

اراضي دنيا را در اختيار دارند و زماني که غذاي شــان کم شود به ديگر کشورها از 
جمله ايران حمله ور مي شــوند. درگاهي تصريح کرد: ملخ هايي که به ايران حمله 
مي کنند به طور معمول از شمال آفريقا به شبه جزيره عربستان رفته و از آنجا به ايران 
 مي آيند هر چند که ملخ هايي نيز به صورت دســته هاي پراکنده در خود عربستان 

حضور دارند. 

سطح حمله ملخ ها به ايران در 40 سال گذشته بي سابقه بوده است
 وي گفت: اين ملخ ها طول پــروازي زيادي دارند، به طوري کــه مي توانند در روز 

200 تــا 400 کيلومتر پــرواز کنند که اين امر مشــكالتي را بــراي کانون کوبي 
)سم پاشي( آنها ايجاد مي کند. وي گفت: در گذشته ملخ هاي مهاجمي نيز از سمت 
پاکستان و هندوستان به ايران حمله ور شده بودند؛ اما ملخ هايي که اکنون به ايران 
آمده اند از سمت شمال آفريقا و شبه جزيره عربستان هستند. رئيس سازمان حفظ 
نباتات تاکيد کرد: اين سطح از حمله ملخ ها به کشور در 40 سال گذشته بي سابقه 
بوده است و ما در سال هاي پيش تنها در سطحي بالغ بر 2 تا 3 هزار هكتار برخورد 
 داشتيم که اکنون به 51 هزار هكتار رســيده که اين رقم بايد تا 200 هزار هكتار 

افزايش يابد. 

ملخ هاي حمله كننده به ايران همه چيزخوار هستند
وي با بيان اينكه ملخ ها انواع مختلفي دارند، گفت: همه ملخ ها قابليت پرواز را ندارند 
و تنها جهنده هستند؛ اما اين دسته از ملخ ها خطرناك و همه چيزخوار هستند و همه 
گياهان را مي خورند و با توجه به آرواره هاي قوي که دارند مي توانند پوست درختان 
را نيز بخورند. درگاهي گفت: ملخ هايي که به ايران حمله کرده اند 50 ميليون قطعه 
هستند و فعاليت آنها ادامه دارد و ما طي روزهاي آينده مبارزه خواهيم داشت. وي 
گفت: اين ملخ ها ابتدا تغذيه کوچكي مي خورند و بعد اقدام به جفتگيري و تخم ريزي 
مي کنند بنابراين الزم است که قبل از مرحله تخم ريزي با آنها مبارزه صورت گيرد. 

کارشناسان فعال در موسسه تحقيقاتي چك پوينت با انتشار گزارشي اعالم 
کرده اند که هكرها و مجرمان ســايبري روسي به ســفارتخانه هاي برخي از 

کشورهاي اروپايي بسياري در سراسر جهان حمله کرده اند. 
به گزارش ايسنا، در سال هاي اخير که حمالت سايبري به نهادهاي مختلف 
دولتي، بانكي و غير دولتي شدت گرفته، اخبار و گزارش هاي متعددي درباره 
حمالت هكرهاي تحت حمايت دولت روسيه و کره شمالي در رسانه ها منتشر 
شــده که زنگ خطر حمالت ســايبري به نهادهاي دولتي و غير دولتي که 

اطالعات محرمانه و مهم متعددي دارند، به صدا درآورده است. 

حاال گزارش جديدي که در وب ســايت theverge آمده نشان مي دهد که 
کارشناسان و متخصصان فعال در حوزه امنيت سايبري دريافته و اعالم کرده اند 
که هكرهاي تحت حمايت دولت روسيه تاکنون توانسته اند با ارسال ايميل هاي 
آلوده اي که در آنها لينك و فايل هاي ضميمه مخرب درج شده بوده، به اطالعات 
محرمانه، سري و ارزشمندي بسياري در سفارتخانه هاي بسياري از کشورهاي 
اروپايي دسترســي و نفوذ پيدا کنند که اين امر موجب نگراني بسياري از اين 

کشورهاي اروپايي شده است. 
هكرهاي روسي تاکنون توانسته اند به اطالعات ارزشمند و محرمانه متعددي 

که توسط مقامات فعال در سفارتخانه کشورهاي اروپايي در نپال، گويان، کنيا، 
ايتاليا، ليبي، برمودا و لبنان جابه جا و منتقل شده است، دسترسي پيدا کرده 
و با ارسال ايميل هاي آلوده و مخرب به اهداف و انگيزه هاي خود دست يابند. 
محققان و پژوهشگران موسسه چك پوينت بر اين باورند که مجرمان سايبري 
و هكرهاي روســي بعد از ارســال ايميل هاي مذکور که به فايل هاي اکسل 
آلوده اي ضميمه شده بوده اند، قادر بودند به کلي کنترل رايانه و صفحه کاربري 
سفارتخانه موردنظر را در دست گرفته و وارد تمامي اطالعات سري و محرمانه 

موجود در پست الكترونيكي مربوطه شوند. 

در سال هاي اخير به ويژه سال گذشته ميالدي، حمالت سايبري و نفوذهايي که 
به بانك ها، موسسات مالي و اعتباري کوچك و بزرگ در جهان اتفاق افتاد، بعد 
از بررسي و تحقيقات فراوان معلوم شد که ردپايي از حمايت دولت هاي مختلف 
نظير روسيه و کره شمالي نيز در آن وجود داشته و اين بدان معناست که هكرها 
و مجرمان سايبري بدون حمايت مستقيم يا غيرمستقيم افراد و نهادهاي دولتي 
دست به هك و نفوذ به اطالعات بانك هاي جهان نمي زنند؛ چراکه از خطرات 
و تهديدهاي بزرگ آن باخبر و مطلع بوده و بدون حمايت هاي مالي هنگفت 

حاضر به انجام چنين کاري با ريسك باال نخواهند بود. 

قيمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهاني 
تحت تاثير صعود بازارهاي سهام که تقاضا براي اين 

فلز ارزشمند را محدود کرد، ثابت ماند. 
به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري در 
معامالت روز سه شنبه بازار سنگاپور ثابت بود و در 
1275.10 دالر ايستاد. در بازار معامالت آتي آمريكا، 
هر اونس طال ثابت بود و 1277.20 دالر معامله شد. 
 به گفتــه مــارگارت يانــگ، تحليلگر شــرکت

 »سي .ام.سي مارکتس«، طال اخيرا تالش مي کند 
در محدوده 1274 تــا 1275 دالر کف قيمت پيدا 
کند؛ به ويژه که روند صعود بازارهاي ســهام ادامه 

دارد. بازارهاي ســهام آســيا نزديك به باالترين 
رکورد 9 ماه اخير که هفته گذشــته به آن صعود 
کرده بودند، ايســتادند در حالي که شاخص هاي 
سهام وال استريت نيز به ســوي رکوردزني دوباره 
پيش مي روند. درخشــش عملكرد بازارهاي سهام 
از جذابيت طال کاســته و بهاي اين فلز ارزشــمند 
اکنون بيش از 5 درصد کمتر از اوج قيمت امسالش 
در فوريه است. آمار اقتصادي مطلوب آمريكا و چين 
نيز نگراني ها نسبت به کندي رشد اقتصاد جهاني را 
در ميان سرمايه گذاران تخفيف داده است. شاخص 
دالر آمريكا نيز نزديك به رکورد 97.71 واحد سال 

2019 ايســتاد. براســاس گزارش رويترز، بازارها 
اکنون منتظر انتشــار آمار توليد ناخالص داخلي 
آمريكا هستند که اواخر هفته جاري منتشر مي شود 
تا ديد شفاف تري نسبت به اوضاع بزرگ ترين اقتصاد 

جهان داشته باشند. 
در بازار ســاير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره براي 
تحويل فوري 0.2 درصد رشد کرد و به 15.01 دالر 
رســيد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري با 0.4 
درصد افزايش، به 899.08 دالر رســيد. هر اونس 
پاالديم براي تحويل فوري 0.2 درصد افزايش يافت 

و در 1388.55 دالر ايستاد. 

معاون فني سازمان صنايع کوچك و شهرك هاي صنعتي 
ايران از نهايي شــدن طرح هوشمندسازي شهرك هاي 
صنعتي در اين سازمان در فصل بهار خبر داد و گفت که 
واحدهاي صنعتي مي توانند از طريق اين سامانه، شهرك 
صنعتي، زون و قطعه مورد نظر خود را براي سرمايه گذاري 

انتخاب کنند. 
به گزارش ايسنا، فتحعلي محمدزاده اظهار کرد: سازمان 
صنايع کوچك و شهرك هاي صنعتي قصد دارد در سال 
جاري و در طول برنامه ششم برنامه هاي خود را به سمتي 
ببرد که شهرك هاي صنعتي هوشمند شود و رفت و آمد 
واحدهاي صنعتي به ستاد مرکزي شرکت هاي استاني به 
حداقل برسد. وي با اشاره به اينكه راه اندازي اين سامانه 

در دســتور کار ســازمان صنايع کوچك و شهرك هاي 
صنعتي قرار دارد، اعالم کرد که در حال حاضر راه اندازي 
اين ســامانه مراحل پاياني خود را طــي مي کند. معاون 
فني ســازمان صنايع کوچك و شــهرك هاي صنعتي 
ايران ادامه داد: واحدهاي صنعتــي مي توانند از طريق 
اين سامانه، شهرك صنعتي، زون و قطعه مورد نظر خود 
را در هر نقطه اي از کشور که مي خواهند سرمايه گذاري 
کنند انتخاب کنند و مســائل مالــي آن را انجام دهند. 
وي همچنيــن در پايــان از جمع بندي و نهايي شــدن 
طرح هوشمندسازي شــهرك هاي صنعتي در معاونت 
برنامه ريزي سازمان صنايع کوچك و شهرك هاي صنعتي 

ايران در فصل بهار خبر داد. 

سيگار نكشيدن در فضاي عمومي، يكي از برنامه هاي فرهنگي 
ژاپن است که مي خواهد تا برگزاري بازي هاي المپيك سال 
2020 توکيو، آن را در جامعه نهادينه کند و در اين راستا يك 
دانشگاه هم سيگاري نبودن را شرط استخدام اساتيد خود و 
ترك آن را ضروري براي ثبات شغلي آنان اعالم کرد. به گزارش 
ايرنا به نقل از روزنامه استريت تايمز، دانشگاه »ناگازاکي« به 
عنوان نخستين دانشگاه ژاپن اعالم کرده است که براساس اين 
قانون، اگر متقاضيان کار در اين دانشگاه متعهد به ترك سيگار تا 
زمان استخدام خود شوند، مي توانند فعاليت خود را آغاز کنند. 
اين قانون جديد که از 19 آوريل در اين دانشگاه اجرايي شده، 
نشان دهنده روند رو به رشد تصميم براي ممنوعيت کشيدن 
سيگار در تمام فضاهاي عمومي ژاپن است و تالش دارد پيش 

از آغاز بازي هاي المپيك و پارالمپيك در سال 2020 ميالدي 
توکيو اين فرهنگ جا افتاده باشد. به نوشته اين روزنامه، اين 
تصميم نشان دهنده تالش هاي فزاينده از سوي سازمان هاي 
خصوصي براي اجراي قوانين منع مصرف سيگار است. به گفته 
رئيس دانشــگاه »ناکازاکي«، کار ما به عنوان يك دانشگاه، 
پرورش منابع انساني است و ما خود را موظف مي دانيم تا مردم 
را عليه سيگار کشيدن ترغيب کنيم چرا که برخي شرکت ها نيز 
آغاز به اجراي قانون عدم استخدام افراد سيگاري کرده اند. يكي 
از مقامات وزارت بهداشت، کار و رفاه اجتماعي ژاپن اعالم کرده 
است که تاکنون چنين قانوني در دانشگاه هاي ژاپن اعمال نشده 
بود. آمار نشان مي دهد که افراد سيگاري، نزديك به 8 درصد از 

کارکنان هيات علمي دانشگاه هاي ژاپن را تشكيل مي دهند. 

تازه ترين گزارش ها حاکي از آن است که چين براي بازي هاي 
آنالين قوانين ســختگيرانه جديدي را به تصويب رسانده 
تا بر محتواي خشــونت آميز و غيراخالقي آنهــا نظارت و 
کنترل بيشتري داشته باشد. به گزارش ايسنا، از آنجايي که 
بازي هاي آنالين و اينترنتي در سال هاي اخير از محبوبيت 
و اســتقبال بي نظيري از ســوي کاربران و عالقه مندان به 
گيمينگ برخوردار شده است، بســياري از کارشناسان در 
حوزه هاي مختلف از آثار منفي کــه محتواي اين بازي هاي 
رايانه اي مي تواند بر روح و روان کاربران بگذارد، سخن گفته و 
گزارش هاي طوالني تهيه و منتشر کرده اند؛ اما به نظر مي رسد 
تاکنون نتوانسته اند جلوي شرکت هاي توسعه دهنده بازي هاي 
مذکور را بگيرند يا موجب بهبود محتواي آنها شوند. بنابراين 

برخي از کشورها به فكر وضع و اعمال مقررات سختگيرانه اي 
براي عرضه، انتشار و استفاده از بازي هاي رايانه اي افتاده اند تا 
بتوانند تا حد زيادي از تاثيرات و تبعات منفي آن جلوگيري به 
عمل بياورند. براساس گزارش وب سايت  Engadget، چين 
که به سانسور کردن محتوا و همچنين اپليكيشن و شبكه هاي 
اجتماعي مختلف در جهان شهرت دارد، حاال تصميم گرفته 
اســت که برخي قوانين جديد را بــراي بازي هاي آنالين و 
رايانه اي تصويب کند که در آن محتواي خشــونت آميزي 
همچون خون، جســد، جنگ و قمار در بازي هاي آنالين و 
اينترنتي همگي سانســور و متوقف شوند. بر اساس همين 
محدوديت جديــد، از اين پس تمامــي بازي هاي آنالين و 

اينترنتي با چنين مضاميني ممنوع خواهند شد. 

توليد انواع خودرو ســواري در خودروسازي مديران 
و خودروســازان بم کاهش صددرصدي داشته است. 
توليد انواع خودروي سواري در اسفند ماه 97 نسبت 
به مدت مشابه در سال 9۶، کاهش 38 درصدي داشته 
است. به گزارش ايســنا، طبق آمار اعالم شده از سوي 
انجمن خودروســازان ايران در اســفند ماه سال 97، 
توليد انواع خودرو سواري از 124 هزار و 499 دستگاه 
در اسفند ماه ســال 9۶ به 77 هزار و 1۶4 دستگاه در 
اسفند ماه سال 97 رســيده که نسبت به مدت مشابه 
ســال 9۶، معادل 38 درصد کاهش توليد را نشــان 
مي دهد. خودروســازي مديران و خودروسازان بم در 

اسفندماه ســال 9۶ به ترتيب 419۶ و خودروسازان 
بم تنها يك دستگاه توليد داشته اند که با توجه به آمار 
بدون توليدشان در اسفند 97 کاهش صددرصدي توليد 
را در کارنامه خود ثبت کرده اند. پس از آنها، شــرکت 
کارمانيا و خودروسازي بهمن بيشترين کاهش توليد را 
در اسفندماه 97 نسبت به اسفند ماه 9۶ داشته اند. بر 
اين اساس شرکت کارمانيا با توليد 51 دستگاه خودرو 
سواري در اســفند 97 در مقابل 344 دستگاه خودرو 
توليدشــده در مدت مشابه ســال 9۶، کاهش 85.2 
درصدي و خودروسازي بهمن با توليد 598 دستگاه در 
اسفند 97 در مقايسه با 2019 دستگاه توليدشده در 

مدت مشابه سال 9۶، کاهش 70.4 درصدي در توليد 
داشته اند. همچنين در دو خودروسازي بزرگ کشور نيز 
کاهش توليد ديده مي شود. توليد خودروهاي سواري 
در گروه صنعتي ايران خودرو در اسفندماه سال 97، 38 
هزار و 55۶ دستگاه بوده که نسبت به 58 هزار و 508 
دستگاه توليد شده در مدت مشــابه سال 9۶، 34.1 
درصد کاهش داشته است. بعد از آن گروه خودروسازي 
سايپا نيز با توليد 35 هزار و 775 دستگاه در اسفند 97، 
کاهش توليد 38 درصدي داشته است؛ چراکه ميزان 
توليد سواري اين شــرکت در اسفند ماه سال 9۶، 57 

هزار و ۶71 دستگاه بوده است. 
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سرمقاله

يادداشت

 تخلیه  هیجان 
بازارهای  مالی 

ضرورت افزایش 40 
درصدی  وام  مسکن

بــا موضــوع تحريــم ها و 
تاثير آن بر اقتصاد کشــور ، 
مدت زيادی اســت که روبه 
 رو هســتيم. اين فشــارها و 
اظهار نظرها هم البته تاثير خود را بر بازارهای مالی 
تا به حال گذاشته است. اما با توجه به اينكه باالترين 
شدت تاثير بازارها از چنين اخباری را در سال های 
گذشــته چه در افزايش چندبرابری نرخ دالر و چه 
 در نرخ ســكه ، ديده ايم، به نظر نمی رسد با وجود

 کنترل هايی که...

  رضا پديدار، كارشناس حوزه 
انرژی

  فردين يزدانی، كارشناس بازار مسکن
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موازیكاریدرمسير
اقتصاددانشبنيان

درآمدزايیچينو
تركيهازسنگايران

»کسب و کار«  بررسی  می کند

واکنش  ضعیف  بازارها  به تحریـم نفتی
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افت   ادامه دار   معامالت  مسکن
کاهش   شدید   قیمت    اوراق    تسهیالت   مسکن    همچنان    ادامه    دارد

اقتصاد دانش بنيان بر تمامی جنبه های اقتصاد ملی و 
جهانی اثرگذار است و نمی توان به راحتی از مشكالتی 
که بر سر راه تحقق آن وجود دارد، گذشت. در رابطه با 
تحقق اقتصاد فناورانه و مبتنی بر دانش بنيان ها بسيار 
صحبت شده و راهكار ارائه شده اما تا به امروز کمتر نتيجه 
ای در اين رابطه مشاهده شده اســت. در حال حاضر 
فرهنگ حاکم بر جامعه توسعه يافته، فرهنگ اعتقاد 
به ارزشــمندی و ثروت زايی علم و نقش کليدی علم و 
پژوهش در زندگی مردم است. اما در کشورهای توسعه 
نيافته و ايران از سال های قبل نبود اين فرهنگ و عدم باور 
قطعی به توانمندی پژوهش و فناوران عامل عقب افتادگی 
 کشور بوده اســت. به عقيده فعاالن اســتارت آپی در 
ساليان اخير رويكرد دولت به واردات کاالهايی که توليد 

آنها به دست جوانان...

بيش از 100 نوع سنگ تراورتن و مرمريت بی نظير در 
جهان در معادن ايران قــرار دارد که به داليل مختلف 
 ارزآوری و درآمدزايــی از آنها محدود شــده اســت.
  همچنين صنعت ســنگ ايــران به دليل نداشــتن 
زيرساخت های الزم و همگام نبودن با بازارهای جهانی، 
همچنين نبود خط مشی اقتصادی مشخص، نتوانسته 
است جايگاه مناسبی برای خود در تجارت بين المللی 
سنگ ايجاد کند. محمدرضا حاجی پور رئيس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان مرکزی اظهار کرد: 
ارتقای کيفيت در حوزه فرآوری سنگ، بستگی زيادی 
به استفاده از تكنولوژی روز دنيا و بازسازی و نوسازی 
واحدهای صنعتی فعال در اين حوزه دارد. وی افزود: ما 

در بسياری از واحدهای فرآوری...



اقتصاد2
ایران وجهان

برآیندهدایت منابع به سمت تولید 
واقعی منتج به ایجاد اشتغال است

عباس نجفی عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون 
صبح امروز در کارگاه آموزشــی مدیران ستادی 
و اســتانی بابیان این مطلب خاطرنشان کرد: با 
توجه به نام گذاری امســال توســط مقام معظم 
رهبری به عنوان ســال رونق تولید و با بررســی 
نام گذاری های صورت گرفته از سال ۹۰تا ۹۸به 
این نتیجه می رسیم که استفاده از توان ایرانی در 
تولید، افزایش بهره وری، نوآوری و خالقیت و ایجاد 
اشتغال ازجمله مواردی است که در دیدگاه های 
ایشــان وجود دارد.وی بابیان اینکه بخش تعاون 
با توجه به تحوالت و شرایط اقتصادی و ظرفیت 
و توانمنــدی و ویژگی خاص طی این ســال ها 
دستخوش تغییرات شده است امروز نیز برابر نیاز و 
حسب ضرورت به ویژه در مقوله رونق تولید نیازمند 
بازتعریف می باشد. وی در همین رابطه افزود؛ بانک 
توسعه تعاون نیز با توجه به جایگاهی که در حمایت 
از تولید و اشتغال دارد و می تواند منابع را به سمت 

تولید واقعی و اشتغال مدیریت نماید.

توزیع کمک های بانک پاسارگاد در 
مناطق سیل زده استان گلستان

سری سوم کمک های بانک پاسارگاد حاوی ۹۰۰ 
قلم لوازم خانگی، بین هم میهنان ســیل زده در 
استان گلستان توزیع شد. به گزارش روابط عمومی 
بانک  پاســارگاد، این بانک در راســتای برنامه 
بلندمدت خود برای کمک به مناطق ســیل زده 
کشور و طبق تصویب ستاد پشتیبانی این بانک که 
به همین منظور تشکیل شده است، در اقدامی دیگر 
۹۰۰ قلم انواع لوازم خانگی شامل 4۰۰ دستگاه 
تلویزیون  و 5۰۰ دستگاه اجاق گاز را برای توزیع 
در استان گلستان به اســتانداری و کمیته امداد 
تحویل داد. کمک های این بانک به مناطق سیل زده 

همچنان ادامه خواهد داشت.

تقدیر مجدد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(
با مشارکت بانک قرض الحسنه 
مهرایران و بنیاد برکت کلید خورد

باحضور دکتر مخبر رییس ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( و مهندس رزم حسیني استاندار 
خراسان رضوي با اهدا لوح سپاس براي باري دیگر 
از بانک قرض الحسنه مهر ایران به دلیل مشارکت 
در پرداخت تسهیالت اشتغال زایي در شهرستان 
هاي این استان تقدیر به عمل آمد. به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، دکتر محمد 
مخبر، رییس ســتاد اجرایي فرمان حضرت امام 
)ره(، در سفر به استان خراســان رضوي از 45۰ 
طرح اشتغال زایي بنگاه محور، تسهیالت محور و 
اجتماع محور که با مشارکت بانک قرض الحسنه 
مهرایران به انجام رسید، رونمایي کرد. 45۰ طرح 
اشتغالزایی این ستاد که با مشارکت و تامین مالي 
بانک قرض الحســنه مهرایران از طریق پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه در استان خراسان رضوي 
آماده ي بهره برداري مي باشــد، مربوط به الگوي 
اشتغال زایي اجتماع محور »سحاب« است که در 
شهرستان هاي ســرخس و تربت جام راه اندازي 

شده اند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات مطرح کرد
انضباط مالی محور اعتماد بانک ها 

به واحدهای تولیدی
دکتر صالح آبــادی گفت: تالش بانک توســعه 
صادرات ایران تــداوم حفظ تولید صادرات محور 
و ارائه خدمات این بانک در شکل های مختلف آن 
اعم از سرمایه در گردش، تامین مالی طرح توسعه، 
تخصیص تســهیالت با نرخ های مصوب، کمک 
به نقل و انتقاالت ارزی از طریق صرافی توســعه 

صادرات است.
به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، دکتر علی صالح 
آبادی محور اعتباردهی نظام بانکی به مشتری را 
برپایه اعتماد دانست و گفت: در ارزیابی های بانک 
موضوع انضباط مالی از اهمیت زیادی دارد؛ رتبه 
اعتباری به اندازه ای حائز اهمیت است که می تواند 
اختیارات بانک را برای ارتقای ســقف اعتباری، 

افزایش دهد.
مدیر عامل بانک توســعه صادرات ازدرخواست 
هیات مدیره شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در 
مورد انتشار اوراق سلف اســتقبال کرد و گفت: 
این درخواست را به شرکت تامین سرمایه بانک 
انتقال می دهیم تا فرایند اجرایی آن انجام شود؛ 
این امکان از سوی بانک وجود دارد که هم از طریق 
شرکت تامین سرمایه تمدن و هم از مجرای بانک، 
سرمایه در گردش مورد نیاز این واحد تولیدی را 

تامین کند.

بانک ها

لغو معافیت های نفتی ایران 
نه تنهــا تردید جــدی در 
تامین درآمدهای نفتی برای 
کشور ایجاد کرده است، بلکه 
بازارهای مختلف را نیز تحت 
تاثیر قرار داده است. اظهارنظر مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه ایاالت متحده مبنی بر اینکــه »ما دیگر هیچ 
معافیت دیگری به هیچ کشــوری نمی دهیم«؛ تقریبا 
آینده فــروش ما از نفت و درآمدهای نفتی که ســهم 
بیش از ۹۰ درصدی در اقتصاد مــا دارد را در هاله ای 
از ابهام قرار داده اســت. انرژی منفی حاصل از انتشار 
این خبر البته باعث نوســاناتی هرچند جزئی در بازار 
سکه ، دالر شده و شــاخص بورس را نیز منفی کرده 
است. تحت تاثیر این امر نرخ دالر بیش از 2۰۰ تومان 
افزایش پیدا کرد کــه البته انتظار می رفت نوســان 
نرخ دالر با وجود این خبر به مراتب بیشــتر باشــد. 
 اما تســلط بانک مرکزی بر بــازار و مدیریت آن باعث 

کنترل اوضاع شد.
همچنین بر اســاس گزارش های موجود شاخص کل 

قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران نیز در پایان 
معامالت روز  سه شــنبه ۳ اردیبهشت ماه ۹۸ با کاهش 
۱4۶4 واحدی به رقم 2۰2 هزار و ۸5۷ واحد افت کرد 
و قرمز شــد. در بازار فرابورس هم شاخص ۱4.5۳واحد 

افزایش یافت و رقم 24۸۰ واحد را به نمایش گذاشــت 
و قرمز شد.

هرچند لغو این معافیت ها با هدف صفر شدن صادرات 
ایران صورت گرفته اســت اما کارشناسان عقیده دارد، 

روش هایی وجود دارد که کشور  تواند از آن برای فروش 
نفت استفاده کند و البته تصمیم و نظر خریداران نفت نیز 
در این مورد اثرگذار است. با این حال مشکل اساسی عدم 
دسترسی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که 

در حال حاضر با محدودیت های موجود، میسر نیست.
به گفته کارشناســان مسئله اصلی اســتفاده از منافع 
صادرات نفت است. باید ساختار های مالی وجود داشته 
باشد که بشود از طریق آنها از منافع صادرات بهره برد. 
تصویب و یا عدم تصویب FATF  نیز بر چگونگی ارتباط 

ما با دنیا و روابط بانکی ما در این راستا تاثیر گذار است.
یکی از راهکارهایی که دولت برای کاهش محدودیت های 
حاصل از تحریم نفتی به کار گرفت، عرضه نفت در بورس 
بود اما این سیاست نیز تا به حال اثر چندان مطلوبی برای 
گریز از این مشکل نداشته است. از بیستم فررودین ماه 
که نفت خام  برای نخستین بار در سال جدید در رینگ 
بین المللی بورس انرژی عرضه شد و برای پنجمین بار از 
هشت مرتبه ای که این فرآیند رخ داده بود، بی مشتری 
ماند. میعانات گازی هم سرنوشــتی مشــابه نفت خام 
داشتند و زمانی که در 2۷ فروردین ماه برای چهارمین 
مرتبه در بورس انرژی عرضه شد، باز هم همانند سه دوره 

قبل مشتری نداشت.

بالتکلیفی و افت معامالت مسکن موجب شده حال و روز نماد 
معامالتی تسه وخیم شود و بیشتر دارندگان اوراق تسهیالت 
مسکن در صف فروش ایستاده اند.به گزارش خبرنگار مهر، 
اوراق تسهیالت مسکن که از دهه ســوم فروردین ماه وارد 
کانال 4۰ هزار تومانی شده بود و در بازه 4۷ تا 4۹ هزار تومان 
خرید و فروش می شد، این روزها به بازه 44 هزار تومان رسیده 
و در تعدادی از نمادهای معامالتی مانند تسه های ۹۶۰2 و 
۹۶۰۳ )اوراق تســهیالت مســکن صادره در اردیبهشت و 
خرداد ۹۶( به قیمت 44 تا 4۶ هزار تومان عرضه می شــود؛ 
البته این برگه ها ظرف کمتر از ۶۰ روز آینده اعتبار خود را به 
دلیل اتمام تاریخ اعتبار 2 ساله شان از دست می دهند و دارنده 
آنها صرفاً تا یک ماه بعد از تاریخ اعتبار می تواند تســهیالت 
مسکن دریافت کند و به همین دلیل این اوراق جز ارزان ترین 
برگه های تسه محسوب می شوند.در حال حاضر ۱5 نماد از 2۶ 
نماد معامالتی در بازه 4۷ تا 4۸ هزار تومان در حال فروش به 
متقاضیان دریافت وام مسکن است که در بین آنها مجموعه ای 
از اوراق تسهیالت مسکن صادره در نیمه دوم ۹۶ تا ماه های 

پایانی سال گذشته دیده می شود.

ورود حجم عظیم دارندگان تسه ۹۸۰۱ به بازار و بر هم 
خوردن تعادل نمادهای معامالتی

بیشترین عرضه اوراق تســهیالت مسکن به نماد معامالتی 
۹۸۰۱ )اوراق تسهیالت مسکن صادره در فروردین امسال( 
تعلق دارد که با توجه به ارائه شــدن این برگه ها به دارندگان 
حساب ســپرده ممتاز در دو روز گذشته، دارندگان این نماد 
معامالتی با توجه به کاهش شــدید قیمت اوراق تسهیالت 
مسکن، از بیم افت بیشــتر آن در روزهای پیش رو، اقدام به 
عرضه این برگه ها در بازار سرمایه کرده اند. به گونه ای که از 
ابتدای معامالت امروز تا کنون، حدود 5۰ هزار برگه تسه ۹۸۰۱ 
به بازار عرضه شده که سبب افت 5 درصدی قیمت این نماد 
معامالتی نسبت به دیروز شده است. دیروز قیمت این برگه ها 
به نزدیک 5۱ هزار تومان )5۰ هزار و ۷۰۰ تومان( رسیده بود 
که با عرضه این حجم باال، قیمت این نماد معامالتی امروز به 
4۸ هزار و 2۰۰ تومان کاهش یافته است. همچنین با توجه به 
طوالنی بودن تعطیالت نوروز امسال، اوراق تسهیالت مسکن 
صادره در فروردین ماه ۹۷ )تســه ۹۷۱2( در 2۰ فروردین 
امسال به دارندگان حساب سپرده ممتاز بانک عامل بخش 

مسکن ارائه شد که در نتیجه همچنان شاهد ورود این نماد 
معامالتی به بازار سرمایه هستیم؛ به گونه ای که در معامالت 
امروز، ۱2 هزار و ۷۰۰ برگه تســه ۹۷۱2 به بازار عرضه شده 
است. به گفته کارشناسان بازار مسکن، مهم ترین علت عدم 
اســتقبال مردم از این اوراق و کاهش پی در پی قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن، رکود شدید حاکم بر بازار مسکن به دلیل 
افزایش شدید قیمت ها و همچنین کاهش قدرت خرید مسکن 

از محل وام مسکن است.

 فقط ۲۵۰۰ واحد مســکونی در فروردین ماه 
معامله شد

بر اساس اعالم سامانه کد رهگیری معامالت امالک وابسته 
به اتحادیه مشاوران امالک استان تهران، در فروردین ماه 
امسال تنها 2 هزار و 5۰۰ فقره معامالت مسکن در پایتخت 
به ثبت رســید. این در حالی اســت که اگرچه همواره در 
ماه های فروردین به دلیل تعطیل بودن نیمی از ماه، آمار 
معامالت مســکن با کاهش شدید روبه رو اســت، اما در 
فروردین ســال ۹4، تعداد معامالت 4 هزار و ۱۰۰ واحد، 

در فروردین سال ۹5 تعداد معامالت مسکن 4 هزار و 2۰۰ 
واحد و در فروردین ۹۶ معادل 4 هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی 
و در فروردین ۹۷ تعداد معامالت مسکن بیش از 5 هزار و 

5۰۰ واحد مسکونی بوده است.

خزان اوراق تســهیالت مســکن در بهار 
شاخص های بازار سرمایه 

همچنین فرابورس ایــران در گزارشــی در خصوص وضعیت 
معامالت این بازار در فروردین ماه امسال، اعالم کرد: اوراق گواهی 
حق تقدم تسهیالت مسکن اعم از نمادهای معامالتی »تسه« 
)اوراق تسهیالت مسکن صادره از بانک عامل بخش مسکن( و 
»تملی« )اوراق تسهیالت مسکن صادره از بانک ملی( با مبادله 
۷2۰ هزار برگه به ارزش ۳۶ میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان، نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، افزایش 2 درصدی در حجم و کاهش 
۱۷ درصدی در ارزش معامالت را داشته است. این در حالی است 
که کل شاخص های فرابورس در فروردین امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته صعود ۶۰۳ درصدی در حجم و افزایش ۱۷۸ 

درصدی در ارزش معامالت را شاهد بوده است.

»کسب و کار«  بررسی می کند

واکنش  ضعیف  بازارها  به تحریـم نفتی

کاهش   شدید   قیمت    اوراق    تسهیالت   مسکن    همچنان    ادامه    دارد

بالتکلیفی   بازار   معامالت  مسکن

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد
 حکــم متهمــان دکل نفتی 

غیر قطعی است
ســخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: رییس قوه 
قضاییه، حجت االسالم والمســلمین مرتضوی 
مقدم کــه از قضات باتجربــه، روحانیون فاضل و 
اندیشمند هستند را برای ریاست دیوان عالی کشور 
انتخاب کردند.  وی ادامه داد: مجموعه قوه قضاییه 
به ویژه شعب ویژه رسیدگی به پرونده اخاللگران 
اقتصادی با صالبت و بــدون هیچگونه اغماضی 
رسیدگی به این پرونده ها را ادامه می دهد و در حد 
فاصل آخرین جلسه  نشست خبری حجت االسالم 
محســنی اژه ای تاکنون که بنده در خدمت شما 
هستم، شعب ویژه بیش از ۸۰ نفر از اخاللگران در 
نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی 
را محکوم کردند و احکام قطعی آنها صادر شــده 
و در مرحله اجراســت که چند نمونه از ان را بیان 
می کنم. اسماعیلی افزود: در شعبه اول رسیدگی 
به پرونده های مفســدان و اخاللگران اقتصادی، 
قربانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در اخالل نظام 
ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل 2۰ سال 
حبس، پرداخــت جزای نقــدی و ضبط ارزهای 
مکشــوفه، تیمور عامری برمکی 2۰ سال حبس، 
پرداخت جزای نقدی، علیرضا عامری برمکی به 
تحمل 2۰ سال حبس، جزای نقدی، جلیل مکی 
سلطانی به تحمل ۶ سال حبس، حمیدرضا عامری 
به تحمل 2۰ سال حبس و سید محمود صفار به 
تحمل ۷ سال حبس محکوم شدند. همچنین  در 
شعبه دیگر آقایان توسلی، کاظمی و بخشایش هر 
کدام به تحمل 2۰ ســال حبس و جزای نقدی و 
مجازات شالق محکوم شدند که بیانگر عزم و اراده 

جدی قوه قضاییه در برخورد با اخاللگران است.
به گزارش ایسنا، غالمحســین اسماعیلی در 
خصوص پرونــده دکل نفتی اظهــار کرد: این 
پرونده در روزهای پایانی سال گذشته در دادگاه 
اقتصادی و نــه دادگاه ویژه و در دادگاه کیفری 
2 منتهی به صدور رای شــد که این رای بدوی 
است که متهمان به ۱ تا ۳ سال حبس و برخی 
نیز یک سال و شــش ماه حبس گرفتند. وی 
افزود: عنوان اتهامی این افراد خیانت در امانت 
است که این جرم در قانون مجازات حداکثر ۳ 
سال حبس دارد و این قانون مجازات نسبت به 
اینکه خیانت در امانت نسبت به مال کم ارزش 
باشــد یا مال با ارزش را تعیین کرده است. وی 
افزود: در جرایمی مانند خیانت در امانت قاضی 
تشخیص می دهد که چقدر مجازات قرار بدهد 
که حداکثر ۳ سال می تواند حبس در نظر بگیرد. 
اسماعیلی گفت: چون قرارداد بین  المللی بوده 
شرکت تاسیسات دریایی درباره ضرر و زیان را به 

دادگاهی در لندن تسلیم کرده است.

رئیس مرکز آمار:
ترسی از اعالم افزایش 450 درصدی 

قیمت یک کاال نداریم 
رئیس مرکز آمار معتقد اســت، آمار تورم نشان 
دهنده تغییرات قیمت مجموعه ای از کاال ها بطور 
میانگین است و میزان گرانی کاال را نشان نمی دهد.
به گزارش تسنیم، امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار 
با بیان اینکه علت استفاده از 2 عدد برای اعالم تورم، 
محاســبه بر مبنای دو فاصله زمانی است، اظهار 
داشت: تغییر شاخص کل فروردین امسال نسبت 
به فروردین سال قبل 5۱,4 درصد است و معنی 
آن این اســت که خانوار ها 5۱,4 درصد بیشتر از 
فروردین پارسال برای خرید یک "مجموعه کاال 
و خدمات یکسان" پرداخت کرده اند، اما نرخ تورم 
در ۱2 ماه اخیر حدود ۳۱ درصد است که البته رقم 

باالیی است..
رئیس مرکز آمار با اشاره به ارقام اعالم شده برای 
برخی از کاال ها اظهار داشــت: ما در کنار افزایش 
45۰ درصد برای پیاز و افزایش 22۰ درصد برای 
رب کاهش ۳۰ درصد برای لیمو ترش داشتیم و 
مجموع و میانگین این اعداد و ارقام مشابه آن ها 
باید در آمار ما محاسبه شود. پارسا افزود: به عنوان 
رئیس مرکز آمار باید به مردم و محققان این اعتماد 
را بدهیم که این ارقام صحیح است. رئیس مرکز آمار 
در عین حال افزود: البته ما نمی توانیم ادعا کنیم که 
این رقم در همه نقاط کشور یکسان است، چرا که 
ما به همه فروشگاه ها یا مناطق مراجعه نکرده ایم، 
بلکه بر اساس معیار ها و روش های علم آمار عمل 
کرده ایم و میانگین ها را محاسبه و ارائه کرده ایم. 
پارسا گفت: همان آمار مربوط به گرانی هم در مرکز 
آمار تهیه و ارائه می شود و اگر کسی بخواهد می تواند 
حتی میزان افزایش قیمت نوشیدنی به خصوصی 
را دریافت کند. رئیس مرکز آمار با ارائه جداولی از 
ارقام مربوط به مواد غذایی تصریح کرد: ما ابایی از 
اینکه افزایش قیمت مثال 45۰ درصدی یک کاال را 

اعالم کنیم نداریم.

اخبار
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کمیته معماری ارزیابی پروژه های گروه سرمایه 
گذاری مسکن از شرکت های تابعه بانک مسکن 
به منظور بررسی ابعاد فنی و اقتصادی پروژه ها 

برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، 
ســاخت پروژه های بدون توجیــه اقتصادی به 
ویژه طی ســال های اخیر یکــی از چالش های 
انبوه سازی شده است به طوری که انباشت این 
پروژه ها می تواند عــالوه بر اتالف منابع، حیات 

اقتصادی یک پروژه را به خطر اندازد.

در این بین بــه دلیل ورود به عرصه ســاخت و 
 ساز بدون مطالعات و بررســی های قبلی، بعضا

 پروژه های ســود ده را به پروژه هــای زیان ده 
تبدیل کرده است.

گروه ســرمایه گــذاری مســکن از شــرکت 
های تابعه بانک مســکن نیز در همین راســتا 
و بــرای جلوگیــری از پروژه های زیــان ده، با 
تشــکیل کمیته هــای تخصصی، پــروژه ها 
 را در فازهــای مختلــف مــورد بررســی قرار 

می دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست  صمیمی با 
نخبگان جوان با اشاره به اینکه سال ها موضوع جوانان 
و حضور آنها در مدیریت کشور به صورت شعارگونه 
مطرح می شده اســت، اظهارداشــت، تن دادن به 

ملزومات این شعار کمی سخت است.
امیر حسین رضایی نژاد کارآفرین جوان و مدیرعامل 
باشگاه مشــتریان پیشــگامان نیز به عنوان یکی از 
نخبگان جوان در حضور وزیر تعاون به تشریح فعالیت 

های گروه تعاونی پیشگامان پرداخت.
رییس هیئت مدیره بندرخشــک پیشگامان افزود: 

بندرخشــک پیشــگامان ضمن آماده ســازی زیر 
ساختهای کیفی و کمی شرایط منحصر به فردی را 
برای  بهره برداری گسترده فعاالن این حوزه را فراهم 
نموده است. پهنای باند اختصاصی ایجاد شده توسط 
تنها مالک فیبر در آبهای آزاد دیگر خدمت گروه تعاونی 
پیشگامان اســت. وی در رابطه با دو کارخانه تولید 
کاغذ از سنگ و شرکت الکترونیکی عصر ارتباطات 
توضیحاتی داد و به فناوری خاص آنها اشــاره نمود. 
همچنین نمونه ای از کاغذ ســنگی و ویژگی های 

زیست محیطی آن را تشریح کرد.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۸ به ۳۰.۶ درصد رسید که 
نسبت به مدت زمان مشابه ماه قبل، )2۶.۹ درصد( ۳.۷ واحد درصد افزایش 
نشان می دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۸ به ۳۰.۶ 
درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )2۶.۹ درصد( ۳.۷ واحد 

درصد افزایش نشان می دهد.
در فروردین ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل )۱۰۰=۱۳۹5( به ۱۷۰.۹ رسید که 
نسبت به ماه قبل 4.۰ درصد افزایش نشان می  دهد. در این ماه درصد تغییر 
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 5۱,4 درصد است؛ یعنی خانوارهای 
کشور به طور میانگین 5۱.4 درصد بیشتر از فروردین ۱۳۹۷ برای خرید یک 

»مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند که نسبت به مدت مشابه ماه 
قبل )4۷.5 درصد( ۳.۹ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت 
به ماه قبل ۸.۸ درصد و در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« ۱.۶ 
درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به 

فروردین ماه ۱۳۹۷ برای این دو گروه به ترتیب ۸5.۳ و ۳۷.۸ درصد است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه ۱۳۹۸ به 

عدد ۱۶۹,۳ رسید که نســبت به ماه قبل ۳.۷ درصد افزایش نشان می دهد. 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 5۰.۰ درصد است که 

نسبت به ماه قبل )4۶,۶ درصد( ۳.4 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه ۱۳۹۸ 
به عدد ۱۸۰.۱ رسید که نسبت به ماه قبل 5.۸ درصد افزایش نشان می دهد. 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 5۹.4 درصد است که 

نسبت به ماه قبل )52.۷ درصد( ۶.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

نخستین کمیته معماری ارزیابی پروژه ها 
در سال ۹۸ برگزار شد

تشریح فعالیت های گروه تعاونی پیشگامان 
در نشست نخبگان جوان با وزیر تعاون

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف کننده را منتشر کرد

نرخ تورم فروردین به 3۰/6 درصد رسید

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به 4 میلیون و 865 هزار تومان رسید
قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران به 4 میلیون و 865 هزار تومان و قیمت طالی ۱8عیار هم 4۳4 هزار تومان ارزش گذاری شده است. در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید در قیمت 4 میلیون و 865 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 700 هزار تومان معامله می شود. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 2 میلیون و 660 

هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 7۱0 هزار تومان فروخته می شود.

تخلیه  هیجان  بازارهای  مالی
رضا پدیدار، فعال کارشناس حوزه انرژی

با موضوع تحریم ها و تاثیر آن بر اقتصاد کشور ، مدت زیادی است که روبرو هستیم. این فشارها و اظهار نظرها هم البته تاثیر خود را بر بازارهای مالی تا به حال به گذاشته است. اما با توجه به اینکه باالترین شدت تاثیر بازارها از چنین 
اخباری را در سال های گذشته چه در افزایش چندبرابری نرخ دالر و چه در نرخ سکه ، دیده ایم، به نظر نمی رسد با وجود کنترل هایی که حداقل از جانب بانک مرکزی وجود دارد، دالر، سکه و سایر بازارها با نوسانات آنچنانی روبرو 
شوند. به عبارتی  هیجان بازارهای مالی در سال گذشته، تخلیه شده است. اما در رابطه با نفت و آینده اقتصاد کشور از تحوالت مرتبط با آن، باید تاکید کرد که کشورهای سنتی که طرف همکاری با ایران بوده اند و همکاری آنها قدمت 
۶۰ و ۶5 ساله دارد، با ایران قطع ارتباط نمی کنند. چین که علنا اعالم کرده که به خرید نفت از ایران ادامه می  دهد، کره جنوبی و ژاپن هم در تالش برای مذاکره با آمریکا برای گرفتن این معافیت هستند و هند هم همین نظر را دارد. 
بنابراین با توجه به این مسئله باید اظهار کرد که در هر صورت روند فروش نفت ایران به کشورهای سابق ادامه پیدا خواهد کرد. از سویی عدم فروش نفت ایران در بازارهای جهانی  قیمت نفت خام در کشورهای بزرگ مصرف کننده  

را به شدت  افزایش می دهد  و در نهایت این سیاست به خود تصمیم گیرندگان آن صدمه می زند.

ضرورت افزایش 4۰ درصدی وام مسکن
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن

جهش قیمتی مسکن طی ماه های اخیر، ارزش تسه را بیش از پیش پایین آورده است و طبیعتا وقتی قیمت مسکن نسبت به وام مسکن نسبت به شدت باال رفته باشد، وام خرید مسکن هم کارایی خود را از دست می دهد و البته این امر 
با توجه به اتفاقات و تحوالتی که در بازار مسکن در حال اتفاق بود، دور از انتظار به نظر نمی رسید. به هر حال سرمایه گذاران باید بدانند خرید این اوراق ریسک خود را دارد و این ریسک هم البته با توجه به رشد قیمت مسکن و تداوم آن 
در ماه های گذشته، قابل پیش بینی بود. اگر ارزش وام مسکن را برای خرید مسکن تحلیل کنیم، ارزش این وام برای خرید مسکن در حال حاضر به رقم 5 سال گذشته برگشته است. به نظر نمی رسد در چنین شرایطی چاره ای برای 
حل مسئله جز از طریق افزایش میزان وام مسکن وجود داشته باشد. اما این امر نیز نیاز به منابع جدیدی دارد که بانک مسکن با وجود منابع فعلی از آن عاجز است. مگر آنکه دولت به این بانک برای افزایش سرمایه کمک کرده و افزایش 

سرمایه بانک نیز صرف پرداخت تسهیالت به متقاضیان شود. حداقل باید ۳۰ تا 4۰ درصد رقم وام مسکن افزایش پیدا کند تا از شدت کاهش ارزش اوراق تسهیالت مسکن نیز کاسته شود.
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بیش از ۱۰۰ نوع سنگ تراورتن 
و مرمریت بــی نظیر در جهان 
در معادن ایران قــرار دارد که 
به دالیل مختلــف ارزآوری و 
درآمدزایی از آنها محدود شده 
اســت. همچنین صنعت ســنگ ایران به دلیل نداشتن 
زیرســاخت های الزم و همگام نبودن با بازارهای جهانی، 
همچنین نبود خط مشــی اقتصادی مشخص، نتوانسته 
است که جایگاه مناسبی برای خود در تجارت بین المللی 
ســنگ ایجاد کند. محمدرضا حاجی پور رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، اظهار کرد: ارتقای 
کیفیت در حوزه فرآوری سنگ، بستگی زیادی به استفاده 
از تکنولوژی روز دنیا و بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی 
فعال در این حوزه دارد. وی افزود: ما در بسیاری از واحدهای 
فرآوری سنگ های تزئینی، ضایعات بسیار زیادی داریم که 

این موضوع باعث شده تا قیمت تمام شده فرآوری در کشور 
باال باشــد و قدرت رقابتی ما را در بازارهای جهانی کاهش 

داده است. حاجی پور تصریح کرد: بسیاری از دستگاه های 
جدید وارد کشور شده و در مجموعه های صنعتی در حال 

بهره برداری اســت؛ به عنوان مثال در منطقه محالت به 
کارگیری دستگاه های جدید موجب کاهش ضایعات، تولید 
محصول با کیفیت و افزایش قدرت رقابت پذیری محصوالت 
تولیدی سنگی شد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان مرکزی با اشــاره به برگزاری نمایشگاه سنگ های 
تزئینی، گفت: یکی از اهداف تشکیل این نوع نمایشگاه ها، با 
حضور معدن کاران و واحدهای فرآوری سنگ ارتباط دادن 
واحدهای صنعتی با واحدهای تولیدکننده ماشــین های 
جدید در این حوزه است.وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد 
نمایشگاهی در حوزه ارتباط بین واحدهای تولیدی سنگ 
و فروشندگان ماشین آالت، بیان کرد: بسیاری از معادن از 
دستگاه های قدیمی سیم بر استفاده می کنند و در نمایشگاه 
به دنبال آن هستیم تا این معادن با عملکرد دستگاه های 
جدید آشــنا کرده و کارایی آنها را بهبود ببخشیم. حاجی 
پور اذعان کرد: حضور تولیدکنندگان سنگ و مشتریانی که 
به دنبال کیفیت بهتر سنگ های تزئینی هستند، می تواند 
موجب عقد قراردادهایی شود که به تأمین مالی واحدهای 

تولیدکننده ماشین آالت سنگی بی انجامد.

اقتصاد دانش بنیان بر تمامی جنبه های اقتصاد ملی و جهانی 
اثرگذار اســت و نمی توان به راحتی از مشکالتی که بر سر 
راه تحقق آن وجود دارد گذشت. در رابطه با تحقق اقتصاد 
فناورانه و مبتنی بر دانش بنیان ها بســیار صحبت شده و 
راهکار ارایه شده اما تا به امروز کمتر نتیجه ای در این رابطه 
مشاهده شده است. در حال حاضر فرهنگ حاکم بر جامعه 
توسعه یافته، فرهنگ اعتقاد به ارزشمندی و ثروت زایی علم 
و نقش کلیدی علم و پژوهش در زندگی مردم است. اما در 
کشورهای توسعه نیافته و ایران از سال های قبل نبود این 
فرهنگ و عدم باور قطعی بــه توانمندی پژوهش و فناوران 

عامل عقب افتادگی کشور بوده است. به عقیده فعاالن استارت 
آپی در سالیان اخیر رویکرد دولت به واردات کاالهایی که 
تولید آنها به دست جوانان متخصص کشور به سهولت امکان 
پذیر است، یکی از دالیل اصلی عقب ماندگی اقتصاد دانش 
بنیان است. همچنین نمی توان از ضعف و انفعال پارک های 
فناوری دانشگاهها بخصوص پارک علم و فناوری دانشگاه 
مادر به آســانی عبور کرد و می توان از دالیل عقب ماندگی 
و عدم توسعه اقتصاد دانش بنیان یاد کرد.به هر ترتیب نظام 
تصمیم گیری در ایران به عنوان یک اقتصاد مبتنی بر رانت 
نفت، با تخصیص رانت به شرکت های دانش بنیان، قصد دارد تا 
از طریق افزایش فعالیت و تعداد آنها، در راستای تحقق اقتصاد 
دانش بنیان گام بردارد، در این خصوص دو نکته از اهمیت 
بسیاری برخوردار است. اول آنکه؛ اقتصاد دانش بنیان یکی 

از وجوه یک نظام حیات جمعی است که بر تمامی مناسبات 
اجتماعی حکمفرما است. نادیده گرفتن وجوه اجتماعی و 
سیاسی یک نظام مبتنی بر دانش، ما را در برنامه ریزی ها و 
راهبردها دچار سردرگمی و شکست خواهد کرد. از سوی 
دیگر در جامعه ای که فضای مناسب برای گفت وگو و تعامل 
وجود ندارد، نمی توان توقع خلق دانش های سودمندی را 
داشت که موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان قرار گیرند. در 
یک نظام دانش بنیان، دانش نه تنها در شیوه تولید بلکه در 
تمامی مناسبات اجتماعی و سیاسی دست باال را به لحاظ 
قدرت چانه زنی دارد. دوم آنکه؛ حتی در صورتی که فرض 
کنیم که افزایش کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان به 
تنهایی منجر به تحقق اقتصاد دانش بنیان می شود، باز هم 
پیگیری این راهبرد در اقتصاد ایــران از طریق توزیع رانت 

و امتیازات ویژه با عالمت سوال روبه رو است. در یک اقتصاد 
رانتی که رانت جویان برای دهه های متمادی مستقر بوده اند 
و از طریق تاسیس سازمان از بازدهی صعودی ماتریس برهم 
فزاینده اجتماعی برخوردار بــوده و قدرت چانه زنی باالیی 
را کســب کرده اند، توزیع رانت بدون در نظر گرفتن امکان 
شکل گیری رقابت مخرب برای تصاحب آن و قدرت چانه زنی 
پایین شــرکت های دانش بنیان نوپا در مقابل رانت جویان 
صاحب قدرت چانه زنی  به کلی میزان دستیابی این راهبرد 
را به اهداف خود با مخاطره روبه رو می کند. بنابراین این نوع 
نگاه در مقابل اقتصاد دانش بنیان نه تنها ســطحی نگرانه و 
ساده انگارانه است بلکه حتی راهبرد برآمده از دل آن نیز دچار 
نقض غرض است که اجرای آن را در عمل با دستاوردهای 

کامال متضاد از آنچه انتظار می رود، روبه رو می سازد.

فرآوری سنگ  درآمد ارزی را پنج برابر  می كند

درآمدزایی چین  و  ترکیه  از سنگ  ایران
خسارت خام فروشی سنگ

نبود تفکر دانش بنیان دلیل عقب ماندگی ایران از اقتصادهای فناورانه است

موازی کاری  در مسیر اقتصاد دانش بنیان 

محیط کسب و کار دانش پایه در کشور شکل بگیرد
عماد علی نیا، کارشناس کسب و کار

تفکر دانش بنیان در اقتصادی که سالیان سال است متکی به درآمدهای نفتی است بسیار مشکل و دارای چالش های بسیار است. اجرای اقتصاد فناور محور و بر پایه کسب و کارهای نو به دلیل اتکا به صادرات نفتی نمی تواند به راحتی نهادینه شود. 
بسیاری از دستگاه ها و سازمان های دولتی و در بسیاری نوارد خصوصی در این راه سنگ اندازی می کنند و موانع بسیار می تراشند. بدین ترتیب دلیل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشور ناشی از نبود تفکر دانش بنیان است و رمز موفقیت ایران در تحقق 
چرخه علم، پژوهش و فناوری و تولید ثروت و محصول شکل گرفته از این چرخه است که تا به امروز هنوز برداشت مثبتی با توجه به سر و صداهای بسیاری که در این رابطه وجود دارد دیده نشده است. این در حالی است که موازی کاری های بسیاری نیز 
بر سر راه تحقق اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. دستگاه های اجرایی و مرتبط با این موضوع هر کدام دلیلی برای طوالنی کردن روند تحقق دارند و همین عقب ماندگی ایران را از دنیای اقتصاد نوآور موجب شده است. متاسفانه در امور پژوهشی نیز شاهد 
موازی کاری هایی هستیم که اگر این موازی کاری ها ادامه داشته باشد همچنان باید عواقب عقب ماندگی در این مسیر را تجربه کنیم. اسناد باالدستی و هدفمند کردن برنامه های پژوهشی باید به درستی تدوین و اجرایی شود و سیاست های تسهیل گری 
و حمایت از دانش آموختگان به گونه ای باشد که آنها دغدغه ای برای پیشبرد اهداف تعیین شده نداشته باشند. در راستای صدور مجوزهای اجرا و راه اندازی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها نیز موازی کاری های بسیاری وجود داشته و دارد 
که سیستم مدیریتی فشل و ناتوان توانایی مقابله با این اتفاقات را ندارد. کشور ما از نفت و گاز، پتروشیمی و کشاورزی که هر کدام سرمایه ای با ارزش برای کشورهاست، بهره می برد اما اتکا به این زمینه ها کافی نبوده و به دلیل اینکه دنیا، دنیای فناوری 
و کسب و کارهای نوین است باید به آن سمت اقتصاد را هل داد. امروز محیط کسب و کار در کشور، مرتبط با کارهای عادی، صنایع خرد و داللی است در حالی که باید محیط کسب و کار دانش پایه در کشور شکل گیرد تا با ایجاد فرصت های اقتصادی 

جدید در کشور اشتغال جوانان کلید بخورد. 

کاهش متقاضیان خارجی سنگ های ایرانی 
مهدی ملک زاده، رئیس اتحادیه سنگ بر و سنگ تراش تهران

تولید سنگ در کشور در برابر مصرف داخلی، کفاف داخل را می دهد و مازاد نیز داریم بر همین اساس از مسئوالن تقاضا داریم فرصت های صادرات را به تولیدکنندگان بدهند. این در حالی است که به دلیل نبود بازاریابی مناسب 
برای سنگ های گرانبها که اکثر آنها فقط در معادن ایران یافت می شود و وجود دارد و از همه مهم تر متقاضیان خارجی نیز دارد مانع از صادرات فرآوری شده آنها به بازارهای جهانی شده و مشتریان و متقاضیان خود را نیز از 
دست داده است. بازاریابی حلقه مفقوده این صنعت است و تا به امروز نیز گشایش چندانی در باره این موضوع وجود نداشته است. صادرات فرآوری سنگ ها، 5 برابر صادرات خام آنها درآمد ارزی دارد که امروز سنگ های خام و 
بدون فرآوری صادر می شوند که ضرر و زیان زیادی را برای اقتصاد به بار آورده اند. صادرات سنگ خام زیان اقتصادی و ملی است در حالی که با فراوری و سپس صادرات آن می توانیم ضمن اشتغالزایی و گردش چرخه اقتصادی 
در این شرایط ارز آوری و رونق تولید را فراهم سازیم. متاسفانه شرایط و بستر الزم جهت فرآوری سنگ خام و صادرات آن وجود ندارد. کشورهای خریدار سنگ که عمده آنها چین است، سنگ را خام خریداری و در همان کشتی 
حمل سنگ، توسط کارگران کشتی، فرآوری کرده و بدون اینکه به کشور خود برگردند، محصول آماده شده را به کشورهای دیگر نظیر امارات صادر می کنند که ارزش افزوده این عمل با چندین برابر قیمت خام آن به کشور 
خریدار منتقل می شود، حال آنکه خودمان می توانیم این عمل را در کشورمان انجام داده و صادرات باالیی داشته باشیم لذا مدیران و مسئوالن باید به این مهم توجه کنند.   چین در شرایط حال حاضر توانسته بازار سنگ جهان 
را در اختیار بگیرد در حالی که سنگ های ایرانی از نظر کیفیت و تنوع از چین بسیار جلوتر هستند. البته از طرفی دیگر هزینه تمام شده فرآوری سنگ ها در ایران 3۰ درصد بیشتر از کشور چین است که این دلیل دیگری برای 
 صادرات سنگ به صورت خام است.  فرسودگی تجهیزات و دستگاه های سنگ تراشی و سنگ بری نیز مزید بر علت شده است در حالی که این صنعت می تواند اشتغالزایی قابل توجهی در کشور ایجاد کند. اگر برای صنعت 
 دستگاه های تراش و برش وارد کنند می توان اشتغالزایی را افزایش داد و همزمان بازارهای صادراتی را به دست آورد.  امروز سنگ های ایرانی بصورت خام صادر و پس از فرآوری در چین،  ترکیه و ایتالیا با نام آن کشورها صادرات مجدد 
می شود که باید هر چه زودتر جلوی این اتفاق را گرفت تا بیشتر از این از نام ایران برای درآمدزایی دیگر کشورها استفاده نشده است. صنعت سنگ ایران باید در نمایشگاه های جهانی که یکی از بهترین روش های عرضه سنگ 
ایران در بازارهای بین المللی است حضور یابد که متاسفانه برای حضور تولید کنندگان حمایتی وجود ندارد. بسیاری از سنگ های ایران از کیفیت عالی برخوردار هستند به عنوان مثال سنگ تراورتن در نوع خود بی نظیر بوده 

و دارای رنگ های مختلف و متنوع و مختص ایران است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطات درباره صدور قبوض نجومی برای 
۸۰۰ هزار مشــترک موبایل اپراتور همراه اول 

توضیح داد. 
شماری از مشترکان خطوط دائمی همراه اول با 
پیامک هایی مبنی بر »بدهی بیش از مبلغ ودیعه 
و نیز یک طرفه شــدن خط تا دو هفته آینده« 

مواجه شده اند. 
میزان بــاالی بدهی اعالمی موجب شــگفتی و 
نارضایتی این مشــترکان شــده و آنها را روانه 
دفاتر خدمات ارتباطی کرده است. محمدجواد 
آذری جهرمی وزیر ارتباطــات در توئیتر در این 
باره نوشت: شاید خیلی از شــما هم مثل من از 
 دریافت پیامک قبوض نجومی همراه اول شوکه

 شدید.
 وی ادامه داد: با پیگیری سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی همراه اول برای ۸۰۰ هزار 
مشــترکی که قبض نجومی ارســال شده بود، 
پیام عذرخواهی فرســتاد و خطوط قطع شده، 

وصل شدند.
وزیــر ارتباطــات تاکیــد کرد: صورتحســاب 
صحیــح متعاقبــاً ارســال می شــود. گفتــه 
می شــود کــه اختــالل در اجــرای عملیات 
صدور قبض جدیــد اپراتور همــراه اول منجر 
 بــه افزایش صورتحســاب مشــترکان شــده 

است. 
رگوالتوری نیز در اطالعیه ای در پی شــکایات 
متعدد مشترکان در سامانه ثبت و پاسخگویی به 

شکایات ۱۹5 مبنی بر صدور قبض های نامتعارف 
برای مشــترکان همراه اول اعــالم کرد که این 
موضوع از ســوی رگوالتوری بررسی و مشخص 
شــد این اتفاق به دلیل نقص فنی و مشــکالت 
سامانه صدور صورتحساب اپراتور، رخ داده است. 
بر اســاس این اطالعیه، با پیگیری رگوالتوری 
اپراتــور همــراه اول بــرای رفــع مشــکل 
اقدام کــرده و در ســریع ترین زمــان ممکن 
 قبض هــای تلفن همــراه مشــترکین اصالح

 می شود.
بر اســاس اعالم رگوالتوری، مشــترکان نباید 
درباره قبض هــای تلفن همراه نگرانی داشــته 
باشــند. اپراتــور نیز حــق ندارد خطــوط این 
دســته از مشــترکان را به دلیل عدم پرداخت 
 قبض یا رد شــدن از آســتانه های تعریف شده

 قطع کند. 
هم چنین پیــرو افزایش شــکایات مردمی در 
سامانه شکایات ۱۹5 وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات مبنی بر کاهش شــدید و سراســری 
کیفیت اینترنت شرکت همراه اول، رگوالتوری 
در اطالعیه ای اعالم کرد که موضوع بررســی و 
مشخص شد که این موضوع ناشی از مشکالتی 
در مراکز داده این اپراتور بوده که در حال حاضر 
با اقدامات انجام شده از سوی این اپراتور بخشی 
از مشکالت مرتفع و کیفیت اینترنت تا حدودی 
بهبود یافته و بــه زودی به طــور کامل مرتفع 

خواهد شد.

معاون توســعه صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست 
جمهوری از تصویب بسته حمایتی ویژه شتاب دهنده ها 
در این صندوق خبــر داد. دکتر ســیاوش ملکی فر در 
نشســت شــتاب دهنده های دانش بنیان با بیان اینکه 
صندوق نوآوری و شــکوفایی برنامه هــای ویژه ای برای 
 حمایت از شتاب دهنده ها دارد، گفت: بیشتر نگاه ما به 
شتاب دهنده ها به عنوان بازیگرانی است که جریان توسعه 
شــرکت های کوچک و متوســط فناور محور را تقویت 
می کنند.وی با اشاره به حضور مدیران سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شــهرداری تهران در این نشست، 
ابراز داشت: این سازمان به نیابت از شهرداری تهران برای 
حمایت از شتاب دهنده ها و استارت آپ ها در حوزه های 
مختلف به ویژه حوزه شهر هوشــمند و شهرهای آینده 
برنامه هایی دارد که امیدوارم با کمک و همکاری همدیگر 

بتوانیم کارهای خوبی در این حوزه انجام دهیم.
ملکی فر به سرفصل های برنامه حمایتی صندوق نوآوری و 
شکوفایی ریاست جمهوری از شتاب دهنده ها اشاره کرد 
و گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی به لحاظ قانونی برای 
حمایت از شتاب دهنده ها محدودیت هایی دارد چرا که 
صرفاً موظف است به شرکت های دانش بنیان خدمات ارائه 
کند اما اگر شتاب دهنده ها، دانش بنیان شوند این مسئله 
کاماًل مقدور و ممکن اســت و دست ما نیز برای حمایت 
بازتر خواهد بود.معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی 
با بیان اینکه شهرداری محدودیت های ما را ندارد و قید 
دانش بنیان بودن برای حمایت از شتاب دهنده ها مهم 
نیست، خاطرنشان کرد: البته شتاب دهنده های غیر دانش 
بنیان هم به صورت غیر مستقیم می توانند از حمایت های 
صندوق نوآوری و شکوفایی بهره مند شوند. ملکی فر با بیان 
اینکه هم اکنون فرم های دریافت تسهیالت برای شتاب 
دهنده ها در حال تنظیم است، عنوان کرد: صندوق نوآوری 
و شکوفایی پیش تر برنامه خاصی برای حمایت از شتاب 
دهنده ها نداشت اما خوشبختانه در دوره جدید کلیت این 

بسته حمایتی در هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 
به تصویب رسیده است.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شــکوفایی در ادامه با 
اشــاره به کلیات این بســته حمایتی، گفت: تأمین ۷۰ 
درصد مبلغ ودیعه رهن محل اســتقرار شتاب دهنده ها 
به مدت 5 سال بدون کارمزد و سود یکی از این روش های 
حمایتی است و مزیتش این است که این ودیعه، وثیقه 
نیز محسوب می شــود و نیازی به وثیقه ندارد یعنی اگر 
یک شتاب دهنده برای استقرار نیاز به یک میلیارد تومان 
ودیعه داشته باشد کافی است 3۰۰ میلیون تومان از آن را 
خود پرداخت کند و ۷۰۰ میلیون تومان دیگر را صندوق 
تأمین می کند و در قرارداد، شتاب دهنده مستأجر خواهد 
بود نه صندوق.وی دومین شیوه حمایت صندوق نوآوری 
و شکوفایی از شتاب دهنده ها را تسهیالت ارزان قیمت 
به منظور بازسازی، مرمت و آماده سازی فضای استقرار 
برشــمرد و افزود: روش دیگر حمایتی که در این بسته 
پیش بینی شده، تسهیالت ارزان قیمت برای تجهیز فضای 
استقرار شتاب دهنده ها است که طبیعتاً چون تسهیالت 
است شامل سود، ضمانت، وثیقه و بازپرداخت می شود.

ملکی فر به موضوع توانمندسازی به عنوان یکی دیگر از 
خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و گفت: 
این خدمت فقط به شرکت های دانش بنیان اختصاص 
دارد و اگر شتاب دهنده ای دانش بنیان نباشد نمی تواند 
از این خدمات استفاده کند؛ این کمک های خرد بالعوض 
است یعنی نه بازپرداخت دارد، نه وثیقه می خواهد اما به 
صورت وجه نقد نیست و شامل آموزش، مشاوره، بحث های 
بازاریابی، حضور در نمایشگاه ها و دریافت گواهی نامه ها و 
استانداردها است. وی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی 
سالن هایی را در مجتمع شــکوفایی شرکت های دانش 
بنیان در اختیار دارد که می تواند به صورت رایگان و یا با 
تخفیف های خوب در بازده های زمانی یک تا سه روزه در 

اختیار شتاب دهنده ها قرار دهد.

وزیر نفت گفــت: خواب آمریکا در به صفر رســاندن 
صادرات نفت ایران تعبیر نمی شــود؛ آمریکا اشتباه 
بزرگی مرتکب شد.در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه 
مجلس شورای اســالمی و در جریان بررسی سوال 
هدایت اهلل خادمی نماینده مردم ایذه از وزیر نفت در 
مورد لغو قراردادهای گازی در دولت یازدهم و دوازدهم، 
بیژن زنگنه وزیر نفت، گفت: امروز در جنگ اقتصادی 
که آمریکا علیه ایران به راه انداخته صنعت نفت نوک 
حمالت ظالمانه است، باید دست به دست هم دهیم 
تا از این شرایط عبور کنیم.وی با تأکید بر اینکه تصور 
به صفر رســاندن صادرات نفت ایران خوابی است که 

تعبیر نمی شــود، گفت: وضعیت عرضــه و تقاضای 
نفت در بازارهای دنیا شکننده است و بیانیه هایی که 
آمریکا و حامیانش در این خصوص می دهند، ناشــی 

از نگرانی های آنها از وضعیت بازارهای منطقه است.
وزیر نفت با بیان اینکــه نگرانی از بی ثباتــی بازار و 
شکنندگی بازار نفت جدی است، اظهار داشت: حامیان 
منطقه آمریکا نمی توانند اطمینان دهند که به اندازه 
الزم نفت تولید کنند.زنگنه گفت: آمریکایی ها با سیاسی 
کردن نفت و استفاده از نفت به عنوان سالح، اشتباه 
بزرگی مرتکب شدند زیرا با توجه به وضعیت عرضه نفت 

در بازار، دود این اقدام به چشم خیلی ها خواهد رفت.

جهرمی درباره صدور قبوض نجومی موبایل توضیح داد

ارسال مجدد صورتحساب صحیح برای ۸۰۰ هزار مشترک

جزئیات بسته حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه شتاب دهنده ها تشریح شد

حذف وثیقه از کمک های خرد بالعوض 

زنگنه در صحن مجلس:

خواب آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران تعبیر نمی شود
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10 مكان براي پيدا كردن ایده هاي استارت آپي
ايده هاي استارت آپي خوب، يك ويژگي مشترك دارد و آن، اين است که همه آنها 
سعي مي کنند تا يكي از مشكالت روزمره مردم را حل کنند. مهم تر از خالقانه بودن 

يك ايده استارت آپي، به دردبخور بودن آن براي مردم است.

1. گوشی هوشمند شما 
البد با ديدن کافه بازار و ديگر مارکت هايي که براي اپليكيشن هاي موبايل طراحي شده اند 
پيش خود بگوييد که تمامي اپ هاي مورد نياز تا االن ساخته شده اند؛ اما واقعيت اين است 
که به اندازه تمام ايده هاي کامل شده، ايده هاي بكري نيز در همان زمينه وجود دارد. شما 
مي توانيد اپ هايي را که در مارکت ها »هستند« ولي »به درد نمي خورند« يا »نواقص 
زيادي دارند« يا »کار کردن با آنها خيلي سخت است« يا »بيش از حد گران است« و… را 
در نظر بگيريد و يك نسخه بهبوديافته از آنها را توليد کنيد. از دوستان، آشنايان، باتجربه ها 

و… مي توانيد مشورت بگيريد که ايده خود را بتوانيد به بهترين شكل پياده کنيد. 

2. موتورهاي جستجو 
وقتي در گوگل جستجو مي کنيد، 3 اتفاق ممكن است بيفتد: نتيجه دلخواتان را پيدا 
مي کنيد. به نتيجه دلخواه تان نزديك مي شويد. نتيجه دلخواه تان را پيدا نمي کنيد. 
 درصورت وقوع دو حالت آخر، شما شانس اين را داريد که مطالب مناسب و قوي تر 
را در موتورهاي جستجو قراردهيد و با اين کار عالوه بر توسعه موضوع مورد نظرتان، 
کسب وکاري با موضوع توليد محتواي موردنظر طراحي کنيد. البته اگر فردي باشيد 

که از تالش کردن و شكست خوردن و تحقيق کردن خسته نمي شود.

3. شبكه هاي اجتماعي
شبكه هاي اجتماعي معموال روش مودبانه اي براي ســرك کشيدن به زندگي 
ديگران است و اين امر شايد اصال ارتباطي با شما و کسب وکارتان نداشته باشد در 
نگاه اول، اما با اندکي جستجو به جمالتي مانند »چطور مي توانم…« يا »کسي 
مي داند چطور مي شود…« برمي خوريد. اينها همان ايده  هاي آغازين شما براي 

کسب وکارتان هستند که در بستر پست هاي اجتماعي پنهان شده اند.

4. كامنت هاي دنياي اينترنت
افراد پس از خريد محصولي، يا قبــل از آن در صفحات و وبالگ هــا در مورد آن 
محصول به صحبت و تبادل نظــر مي پردازند. نظرات افراد دربــاره نقاط قوت و 
کم وکاستي هاي يك محصول يا خدمات را مي توانيد در سايت هايي مانند آمازون 
يا ديگر فروشگاه هاي اينترنتي پيدا کنيد و با بهبود و رفع آن مشكالت کسب وکار 
جديدي را صورت بدهيد. حتما هم نياز نيســت سراغ کاالهاي پيچيده همچون 
گوشي هاي هوشمند برويد، بســياري از وسايل ســاده و پيش پاافتاده، با وجود 

مخاطبان زياد، پر از ايرادهاي پنهان هستند.

5. منزل خودتان
نگاهي به منزل خود و مشكالتش بيندازيد، چه چيزهايي دردسرساز هستند؟ اتاق 
نامرتب؟ لوله کشي نامناسب خانه؟ عدم وجود مراقب مناسب براي غذاها؟ اين مشكالت 
با شانس بسيار بااليي در ديگر خانه ها نيز مشترك هستند. کافي است شما براي حل آنها 

کمر همت ببنديد و به راحتي مخاطبان بسياري را براي خود جذب کنيد.

6. محله اي كه در آن زندگي مي كنيد
اگر همسايه هاي شما افراد کارمندي هستند که نيازمند يك سرويس و خدمات 
براي مراقبت از فرزندان شان هستند، اين کسب وکار آينده شما مي تواند باشد. 
يك محله همواره مانند معدني از ايده ها و خالقيت ها با مخاطبان آماده مي تواند 

عمل کند.

7. اداره خودتان
اگر به دنبال يك شــغل نيمه وقت هســتيد، از همكاران خود درباره مشكالت و 
دغدغه هاي شان بپرسيد، برخي از آنان نيازمند خدمات منزل هستند، برخي غذاي 
آماده مي خواهند و… تمامي اين ايده ها را شما مي توانيد با عملي کردن شان، به 

دستيابي مخاطب و مشتري برسانيد و مشكالت همكاران تان را نيز حل کنيد. 

8. مغازه خواربارفروشي
اگر عاشق غذا و مواد غذايي باشيد، به راحتي مي توانيد جاي خالي محصول و غذاي 
مورد نظر خود را در قفسه ها حس کنيد. اين جاي خالي را شما مي توانيد با توليدات 

خودتان و يك روند اداري-بهداشتي توليد و ارائه کنيد. 

9. فروشگاه ها
به فروشگاه ها برويد، اما نه براي خريد، بلكه براي توليد. دقت کنيد که کدام يك 
از محصوالت فروشگاه را مي توانيد خودتان توليد کنيد. يك خط توليد خانگي 
راه اندازي کنيد. شايد يك لباس دستباف، يا وسيله هاي دست ساز جاي شان در 

فروشگاه خالي باشد و اين شما باشيد که بايد جاي خالي آنها را پر کنيد. 

10. مدرسه فرزندتان يا كودكي كه از او مراقبت مي كنيد 
اگر يك فرزند داشته باشيد، مي دانيد که هر چيزي که به فرزند شما کمك کند، 
ارزش خريدن دارد.  به خاطر بسپاريد که هم اکنون که در حال مطالعه اين مقاله 

هستيد، بي نهايت ايده بكر و خام وجود دارد. 

آگاهی

اغلب مردم فكر مي کنند که موسســان اســتارت آپ ها به انــدازه کافي از 
ســرمايه گذاران و منتورها مشــورت مي گيرند و ديگر نيازي به مشورت و 
توصيه هاي بيشتر نيست. شايد شما به عنوان يك موسس استارت آپ پيش 
خود فكر کنيد که آيا عالوه بر کارشناسان و منتورها و سرمايه گذاران نيازي به 
همكاري با يك کوچ هم دارم؟ بايد گفت که بله. چرايي آن را پس از اتمام اين 
مقاله درك خواهيد کرد. کوچينگ نياز هميشگي شما در تمام طول مسير 

موفقيت و حتي پس از آن است. 

منظور از كوچينگ چيست؟
کوچينگ روندي اســت که جهت بهبود عملكرد افراد در زندگي حرفه اي، 
اجتماعي و حتي عاطفي کار مي کند؛ به اين معني که در بسياري از زمينه هاي 
زندگي، براي پيشرفت و ارتقای عملكرد مي توان از کوچينگ کمك گرفت. 
تمرکز کوچينگ به جاي گذشــته، بر حال و آينده )نزديك( فرد است و به 
کنكاش و رفع مسائل و مشكالت گذشته نمي پردازد. باور کوچينگ بر اين 
است که افراد بهترين مسير را خودشــان مي توانند تشخيص دهند و غالبا 
پاسخ مشكالت افراد، نزد خود آنهاست. در حقيقت به نوعي مي توان گفت که 
اصطالحا کوچينگ به جاي اينكه ماهي را در دهان افراد بگذارد، ماهيگيري 
را به طور غيرمستقيم و به کمك خود مراجعه کننده، آموزش مي دهد. افراد 
مستقيما آموزشي دريافت نمي کنند، بلكه فرد طي روند جلسات کوچينگ، 
به کمك کوچ، خودش به آگاهي هايي درباره خود و عملكردش دست مي يابد. 
نقاط ضعف و قوت کار خود را مي شناســد و مي توانــد چالش هاي موجود 
را مديريت کند. آنچه در اين مقاله مد نظر ماســت، استارت آپ کوچينگ 
)Startup coaching( اســت يعني از مزايايي که ذکر شــد در جهت 

کسب وکار جديد بهره ببريم. 

 نقش كوچ در استارت آپ شما
کوچينگ نقش تسهيل کنندگي در چالش و بحران دارد. در اين قسمت به دو 
تاثير مهم کوچينگ بر استارت آپ اشاره مي کنيم:  - کوچ به شما نقشه مسير 

رسيدن به اهداف را نشان خواهد داد.
- کوچ براي شما محيطي مبتني بر اعتماد فراهم مي آورد.

 كوچ به شما نقشه مسير رسيدن به اهداف را نشان خواهد داد
تا به حال به اين فكر کرده ايد که چه چيزي باعث مي شود مديران شرکت هاي 
بزرگ هر ساله به نتايج فوق العاده اي دست پيدا کنند؟ فرق رهبران موفق با 
ساير رهبران چيست؟ به جرات مي توان گفت، فرمول درخشندگي اکثريت 
آنها همكاري با يك کوچ حرفه اي است. کوچ ها معموال با رهبران و موسسان 
شرکت ها کار مي کنند و به آنها در تعيين و مشخص کردن اهداف شخصي و 
شغلي کمك مي کنند. کوچ مسير رسيدن به اهداف را ترسيم کرده و در اختيار 
رهبران قرار مي دهد و مسئوليت فراهم آوري اقدامات الزم جهت دستيابي به 

اهداف به عهده رهبران است. 

كوچ براي شما محيطي مبتني بر اعتماد فراهم مي آورد
در ابتدا شايد مفهوم کوچينگ ساده به نظر برسد؛ اما قدرت واقعي اين رويكرد 
در اين است که کوچ باعث به وجود آمدن تعامل مي شود. کوچينگ محيطي 
سرشــار از اعتماد ايجاد کرده و کامال غير قضاوتي است زيرا بر مهارت هاي 
پرسشگري و شنيداري فعال استوار است. شــما در يك محيط آرام با کوچ 
درباره اقداماتي که داشته ايد يا خواهيد داشت صادقانه و بدون واهمه صحبت 
مي کنيد. معموال چنين تعامل توام با اعتمادي در بخش هاي ديگر محيط هاي 
کسب و کار امكان پذير نيست. کار کوچ قضاوت شما نيست، او در کنار شما 
حضور دارد تا به شما و اهداف تان کمك کند. بدون هراس تمام مشكالت، 
موانع و ديدگاه هاي خود را با او در ميان بگذاريد. او با کمك خود شما بهترين 

راهكار را ارائه مي دهد.  

ناآگاهي مانعي بر سر راه كوچينگ
چرا برخي از استارت آپ هاي جديد از کوچينگ استفاده نمي کنند؟ پاسخ 
ساده است، چون از کوچينگ و مزاياي آن آگاهي ندارند. آنها فكر مي کنند 
همين که از تجربيات منتورها و کارشناسان استفاده مي کنند، کافي است 
و ديگر نيازي به بيشتر از آن احســاس نمي کنند يا شايد فكر مي کنند که 
کوچينگ براي کسب وکارهاي بزرگ و موفق است و براي استارت آپ نوپاي 
آنها نياز نيست.  اين ديدگاه اشتباه محض است. به عنوان مثال، کوچينگ 
در ورزش يــك ضرورت اســت. اگر 
استارت آپ را با يك محيط ورزشي 
مقايسه کنيم بايد بدانيم که يك 

ورزشكار آماتور همان قدر به کوچ نياز دارد که يك ورزشكار حرفه اي. براي 
هر دو آنها کار با کوچ راهي براي رسيدن به موفقيت است. اگر شما بنيان گذار 
يك استارت آپ جديد هستيد هيچ تفاوتي با آن ورزشكار آماتور نداريد که 
مي خواهد تبديل به يك ورزشكار حرفه اي شود پس براي حرفه اي شدن از 

کوچينگ بهره ببريد. 

تفاوت منتورينگ و كوچينگ
معموال منتورها افرادی هســتند کــه در زمينه  خاصــی تخصص دارند 
)مثال تجارت( و در کار خود به يك بينش و خرد رسيده اند و همزمان که 
تجربيات تخصصی را آزادانه به  اشتراك می  گذارند، روی منش و بينش فرد 
هم تاثيرگذار هستند. ما در گذشته اين نقش را در بازار سنتی ايران زياد 
می ديديم. افرادی که به  اصطالح اوســتای کاری بوده اند و به شاگردهای 
خود هم اصول کار را ياد می دادند و هم منــش انجام کار را. در کوچينگ 
بيشتر تمرکز بر روی تقويت يك يا چند شايستگی فردی است و يك رابطه 
حمايتی است برای اين که فرد تحت کوچينگ با کيفيت باالتری کار کند 
و به هدف مشخصی که تعريف شده برســد. بنابراين کوچ ها معموال روی 
قابليت های فردی افراد و نگاه شــان به مسائل کار و کمك می کنند تا اين 
قابليت ها پرورش پيدا کنند و تغييری پايدار در فرد شكل بگيرد. معموال 
در کوچينگ يك تعهد بين کوچ و کوچی شكل می گيرد و هدفی مشخص 
می شود در حالی که در منتورينگ اين رابطه آزادانه تر تعريف می شود و الزاما 
ممكن است منجر به رسيدن به هدف خاصی نشود، بلكه هر جلسه از گفتگو 

و ارتباط خودش تاثير ويژه و مشخصی می تواند داشته باشد.
کوچينگ گرايش های مختلفی دارد. مثــال کوچينگ رهبری، کوچينگ 

زندگی، کوچينگ کارايی، کوچينگ شغلی و...
عالوه بر کمك منتورها و سرمايه گذاران به کوچينگ و فضاي مبتني بر اعتماد 
آن نيز نياز داريم. فرقي نمي کند در ابتداي کار باشيم يا صاحب يك کسب وکار 
حرفه اي و سرآمد، در هر صورت کوچينگ مي تواند مسير رسيدن به اهداف را 
براي ما روشن و هموار کند. آيا همچنان فكر مي کنيد نيازي به کوچ نداريد؟ 

از کمك گرفتن نهراسيد و در 
نخستين فرصت از يك 

کوچ حرفــه اي بهره 
بگيريد. 

كوچينگ  چه  كمكي  به  روند  پيشرفت  يك  استارت آپ  مي كند؟ 

مگا ماركتينگ
 )Mega Marketing( چيست؟

از انواع بازاريابي مي توان به بازاريابي مگا اشــاره 
کرد که يك روش بسيار مدرن است. شرکت هاي 
آمريكايي معموال با ورود شرکت هاي ژاپني به بازار 
بسيار نگران مي شوند چون مي دانند که ژاپني ها 
در همان قســمت اول متوقف نمي شوند، بلكه از 
آن به عنوان سكوي پرتاب براي تهاجمات بعدي 
استفاده مي کنند. اگر شرکتي با بازارهاي بن بست 
روبه رو شــود طرح هاي تهاجمي آن با شكست 
مواجه مي شود. مهاجم در صورت گير افتادن در 
بازارهاي بن بست بايد راهي براي شكست آن بيابد. 
مساله ورود به بازارهاي بن بست مستلزم استفاده 
از شــيوه مگا مارکتينگ است. مگا مارکتينگ، 
هماهنگي استراتژيك توانايي ها و قابليت هاي 
اقتصادي، روان شناختي، سياسي و روابط عمومي 
براي کسب همكاري تعدادي از گروه ها براي ورود 
يا کار در يك بازار خاص است. قرن بيست و يكم 
دوره انتقال و به نوعي رنسانس در تجارت جهاني 
است دليل آن نيز پيشرفت در ارتباطات و اختراع 
اينترنت است. يكي از روش هاي به وجودآمده در 
بازاريابي مدرن بازاريابي مگاســت. به طور مثال 
پپسی کوال پس از اينكه کوکاکوال از هندوستان 
بيرون رانده شــد برای ورود به ايــن بازار عظيم 
ارائه طرح هايی را  آغاز کرد. پپسی کوال در مقابل 
اعتراضات شرکت های نوشابه ســازی داخلی و 
همچنين قوانين ضد شــرکت های چند ملتی و 
برای اخذ مجوز دولتی ورود به اين کشور، همكاری 
خود را با يك گروه تجاری هندی شروع کرد. پپسی 
به اين نتيجه رسيد که حل مساله در گرو آن است 
که پيشنهادی به دولت هندوستان دهد که رد آن 
توسط دولت تا اندازه ای دشوار باشد. بنابراين متعهد 
شد که به صادرات بخشی از محصوالت کشاورزی 
هندوستان کمك کند تا حدی که عوايد ميزان 
صادرات اين محصوالت، از هزينه واردات عصاره 
نوشابه بيشتر شود. پپسی کوال همچنين قول داد 
مساعی فروش خود را بيشــتر با هدف کمك به 
توسعه اقتصادی مناطق روستايی صرف کند.  اين 
شرکت همچنين متعهد شد فناوری تهيه و توليد 
مواد غذايی، بسته بندی و تغيير آب را به هندوستان 

منتقل کند. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

يكي از پنج وظيفه اصلي و مهــم مديريت، نظارت 
و کنتــرل اســت؛ چراکــه تمــام برنامه ريزي ها، 
سازماندهي ها و تالش هاي يك سازمان و مدير، در 
نهايت در مرحله کنترل و نظارت بايد مورد ارزيابي 
قرار گيرند. اگر مدير نظارت و کنترل درستي نداشته 
باشد و در اينجا به درستي عمل نكند در واقع همه 
تالش هاي خود و سازمان را به باد داده است. ازاين رو 
آشنايي با اصول کنترل در مديريت و اصول نظارت در 
سازمان ها يكي از مهم ترين بخش هايي است که شما 
در جايگاه مدير به آن بايد بپردازيد. نمي توانيد چيزي 
را که به درستي نسنجيده ايد، کنترل و مديريت کنيد. 
بنابراين بايد معيارهاي سنجش درستي را مشخص 
و اندازه گيري کنيد، چراکه چيزي که مي ســنجيد 

آينده شما را تعيين مي کند و اگر چيزهاي درستي 
را بررسي نكنيد نسبت به فرصت هايي که براي تان 
پديدار مي شود، کور مي شــويد. تصور کنيد براي 
سنجش ميزان پيشرفت کارتان در تجارت کوچكي 
که انجام مي دهيد، مقرر کنيد کــه ميزان مدادها 
و گيره هاي کاغــذ که مصرف کرديد را حســاب 
کنيد. آيا اين منطقي است؟ خير، چون مدادها و 
گيره هاي کاغذ معيار خوبي از چيزهاي مهم براي 

يك تجارت نيســتند. مدادها و گيره هاي 
کاغذ هيچ تاثيــري در درآمــد، رضايت 
مشتري، رشد بازار و از اين قبيل ندارند. بايد 
چيزهايي را بسنجيد که مستقيما به هدف 

اوليه شما مرتبط باشد. 

معيار سنجش داشته باشيد
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من بر اين باور هستم آنچه بيش از نيمي از كارآفرينان موفق را از غيرموفق ها 
جدا مي كند، پشتكار خالص است. 
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در نمايشگاه اينوتكس 2019
استارت آپ هاي شش شهر با هم رقابت مي كنند

هشــتمين دوره نمايشگاه بين المللي 
 نــوآوري و فنــاوري )اينوتكــس( 
)INOTEX ۲0۱۹( از ۱۹ تــا ۲۲ 
خردادماه ۹۸ در نمايشگاه بين المللي 
تهران با شــعار »اکوسيستم نوآوری و 
فناوری زير يك سقف« برگزار مي شود و 
يكي از رويدادهاي جانبي اين نمايشگاه، 
برگزاري رقابت بين استارت آپ ها، با نام رويداد »اينوتكس پيچ« است. مرحله اوليه 
اين رقابت ها، در فروردين و ارديبهشــت ماه سال ۹۸ در شش شهر مختلف ايران 
)يزد، بندرعباس، رشت، تهران، بيرجند و کرمانشــاه( برگزار شده و برترين هاي 
هر شهر، ضمن راهيابي به مرحله پاياني اين رقابت ها و دريافت کمك هزينه سفر، 
غرفه رايگاني را نيز در نمايشــگاه اينوتكس دريافت خواهند کرد. مرحله پاياني 
 اين رقابت ها همزمان با هشتمين دوره نمايشــگاه بين المللي نوآوري و فناوري 
INOTEX ۲0۱۹ و با حضور استارت آپ هاي منتخب استاني و بين المللي برگزار 
خواهد شد. استارت آپ هايي که در مرحله پاياني حائز رتبه هاي اول تا سوم شوند 
ضمن دريافت جوايز نقدي، کمك هزينه حضور در نمايشگاه GITEX دوبي را نيز 
دريافت خواهند کرد.  فرايند ثبت نام در نمايشگاه از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته آغاز 
شده و تا ۵ ارديبهشت ماه ادامه دارد و عالقه مندان برای دريافت غرفه می توانند به 

سايت رسمی نمايشگاه به آدرس www.inotex.com مراجعه کنند.
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