
نشــت بيش از حــد گاز متــان بــه دليــل شــرايط جــوي در تونل در 
دســت ســاخت آزادراه تهــران- شــمال در محــور كنــدوان، عامــل 
 اصلي انفجــار در اين تونل بــوده؛ هرچند عامل شــروع انفجار در دســت

 بررسي است. 
به گزارش ايســنا، مســئول هماهنگي پروژه آزادراه تهران- شــمال درباره 
آخرين وضعيت تونل در بخش ساخت اين آزادراه در محور كندوان كه صبح 
روز سه شنبه دچار انفجار شــد، اظهار كرد: هنوز علت اصلي انفجار مشخص 
نيســت و در حال حاضر جت فن ها براي خروج هواي آلوده در حال فعاليت 
هستند تا دود از تونل تخليه شود و تصور مي كنيم كه ظرف دو ساعت آينده 
اين اتفاق رخ دهد. وي ادامه داد: گروه هاي فني پس از تخليه دود وارد تونل 

مي شوند تا با بررسي علت سانحه مشخص شــود. شجاع ميرزايي با اشاره به 
اينكه حفاري اين تونل سال گذشته به اتمام رسيده بود و پيمانكاران در حال 
الينينگ تونل هستند، گفت: براي الينينگ، پشت قوص تونل اليه پي وي سي 
ژئوممبران قرار مي گيرد و اليه بعدي آن ميلگرد اســت، پس از آن نيز قالب 
قرار داده شــده و بتن ريزي انجام مي شود كه در حال حاضر در مرحله بستن 
ميلگرد و ژئوممبران بوديم، اما به دليل وقوع آتش ســوزي و با توجه به اينكه 

جنس پي وي سي مستعد انفجار بوده، چنين اتفاقي رخ داده است. ميرزايي   
با اشــاره به اينكه در مجموع ۱۱ نفر حين حادثه در تونل بودند، اظهار كرد: 
سه نفر از كارگران به صورت ســرپايي درمان و پنج نفر نيز راهي بيمارستان 
شدند، هرچند متاسفانه ســه نفر از كارگران كه دچار سوختگي شده بودند، 

فوت شدند. 
مسئول هماهنگي پروژه آزادراه تهران- شمال از تخليه هواي آلوده تونل در 

دست ساخت آزادراه تهران- شمال كه صبح روز سه شنبه دچار انفجار شده 
بود خبر داد و اعالم كرد: پس از تخليه دود گروه هاي فني وارد تونل شدند تا 

علت اصلي سانحه مشخص شود. 
 در حالي صبح روز سه شــنبه انفجاري در درون تونل در دســت ســاخت 
آزادراه تهران-شــمال در محور كندوان رخ داد كه در ابتــداي امر پنج نفر 
درون تونل محبوس و ســه نفر نيز دچار ســوختگي شديد شــدند كه در 
ادامه آنهــا را به خارج از تونل منتقــل كردند. پس از آن نيــز پنج نفري كه 
درون تونل حبس شــده بودنــد با عمليات امــدادي از تونل خارج شــدند 
 و نجات پيدا كردند؛ اما ســه كارگري كه دچار ســوختگي شــديد شــده 

بودند، فوت كردند. 

مركز آمار اتحاديه اروپا از ركوردشــكني جديد 
در شمار شــاغالن اروپايي خبر داد. به گزارش 
ايسنا، تا پايان سال ۲۰۱۸ شمار جمعيت شاغل 
۲۰ تا ۶۴ ســاله اروپايي به 73.۲ درصد افزايش 
يافته است كه يك درصد بيشتر از رقم ثبت شده 
در سال ۲۰۱7 و ركوردي جديد در آمار اشتغال 

اتحاديه اروپا و منطقه يورو محسوب مي شود. 
اتحاديه اروپا براي سال ۲۰۲۰، دستيابي به نرخ 
اشتغال 7۵ درصد را هدف گذاري كرده است. نرخ 
مثبت اشــتغال هم براي زنان و هم براي مردان 
محسوس بوده است: نرخ اشــتغال زنان از سال 
۲۰۱۰ بدين سو همواره افزايشي بوده و اكنون به 
۶7.۴ درصد در سطح اتحاديه اروپا رسيده است. 
به گفته مركز آمــار اتحاديه اروپا، هم اكنون ۱3 
كشور از كشــورهاي عضو به هدف سال ۲۰۲۰ 
رســيده اند؛ به گونه اي كه نرخ اشــتغال در اين 
كشــورها از 7۵ درصد گذشته اســت. سوئد با 
ثبت نرخ اشــتغال فوق العــاده ۸۲.۶ درصدي 
پيشتاز اســت و پس از اين كشــور، جمهوري 
چك و آلمان هر دو با 79.9 درصد، اســتوني با 
79.۵ درصد، هلند بــا 79.۲ درصد، انگليس با 

7۸.7 درصد، دانمارك با 7۸.۲ درصد و ليتواني 
با 77.۸ درصد قرار دارند. لتوني، فنالند، اتريش، 
پرتغال و اسلووني نيز از ديگر كشورهايي هستند 
كه تا پايان سال ۲۰۱۸ موفق شــده اند به نرخ 
هدف گذاري شده اتحاديه برسند و نرخ جمعيت 
شــاغل آنها از 7۵ درصد بگــذرد. كمترين نرخ 
اشتغال نيز در اين مدت متعلق به يونان با ۵9.۵ 
درصد بوده است و پس از اين كشور، ايتاليا با ۶3 
درصد، كرواســي با ۶۵.۲ درصد و اسپانيا با ۶7 

درصد قرار دارند. 
منطقه يورو شــامل ۱9 كشــور بلژيك، آلمان، 
اســتوني، ايرلنــد، يونان، اســپانيا، فرانســه، 
ايتاليا، قبرس، لتوني، ليتوانــي، لوكزامبورگ، 
مالــت، هلنــد، اتريــش، پرتغال، اســلووني، 
اســلواكي و فنالند اســت كه از يورو به عنوان 
واحد پولي خود اســتفاده مي كننــد. اتحاديه 
اروپا نيز داراي ۲۸ عضو اســت كه شــامل ۱9 
كشــور عضو منطقه يــورو به عــالوه انگليس، 
بلغارســتان، مجارستان، لهســتان، دانمارك، 
 ســوئد، كرواســي، جمهوري چــك و روماني

 است.

صندوق بين المللي پول در گزارشي پيش بيني 
كرد رشد اقتصادي بسياري از كشورهاي منطقه 

خاورميانه كاهش يابد. 
بــه گــزارش ايســنا، در تازه ترين گــزارش از 
چشم انداز اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال 
آفريقا، تحريم هاي آمريــكا عليه ايران به عنوان 
عاملي جــدي بر ســر تقويت رشــد اقتصادي 
معرفي شده است. اين نهاد بين المللي از كاهش 
۱.7 درصدي حجم توليــدات كاال و خدمات در 
شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس 
خبر داده اســت كه بخش بزرگي از آن ناشــي 
از تحريم هاي نفتي جديــد آمريكا بر ضد ايران 
خواهد بود. اين صنــدوق از كاهش ۶ درصدي 
رشد اقتصادي ايران در سال جاري خبر داده كه 
در مقايسه با رشد منفي 3.7 درصدي سال ۲۰۱۸ 
نشــان دهنده تعميق ركود اقتصاد است. جهاد 
آزور، مدير بخش خاورميانه صندوق بين المللي 
پول گفت: واضح است كه اعمال مجدد تحريم ها 
داراي پيامدهاي منفي بــر اقتصاد ايران خواهد 

بود. 
ديگر صادركننــدگان نفتي نيــز از پيامدهاي 

تحريم هاي جديد مستثني نيستند؛ به گونه اي 
كه رشد بخش نفتي كشــورهاي عرب حاشيه 
خليج فــارس با ۰.۲ درصد كاهش در مقايســه 
با سال گذشــته به ۰.۴ درصد رســيده است. 
صندوق از كم رنگ شــدن آثار افزايش مخارج 
دولتي بر تقويت رشــد كشــورهاي عربي خبر 
داده و به آنها توصيه كرده اســت با برنامه ريزي 
براي توسعه زيرساخت ها، چارچوب ميان مدت 
 معيني براي مقاوم سازي بيشــتر اقتصاد ايجاد 

كنند. 
صندوق بين المللي پول متوســط نسبت بدهي 
به توليد ناخالــص داخلي كشــورهاي منطقه 
را ۲۰ درصــد عنوان كــرده؛ اما در دو كشــور 
ســودان و ليبي اين نســبت از ۸۰ درصد فراتر 
 رفته اســت كه آماري نگران كننده محســوب

 مي شود. 
صندوق بين المللي پول تقويــت كيفيت نظام 
آموزشــي، اصالح بــازار كار، اصالح شــكاف 
زيرســاختي در مناطق مختلف و بهبود فضاي 
كسب وكار را اولويت هاي اصلي براي كشورهاي 

منطقه عنوان كرده است. 

سخنگوي وزارت كشور گفت: طبق برنامه زماني 
انتخابات، ۱۰تا ۱۶ آذر زمــان ثبت نام انتخابات 
مجلس يازدهم اســت. به گزارش ايســنا، سيد 
سلمان ســاماني در نشســت خبري با اشاره به 
برگزاري نخستين جلسه ستاد انتخابات كشور به 
رياست وزير كشور اظهار كرد: سالمت، مشاركت، 
رقابت، امنيت و حفظ بي طرفي مجريان انتخابات 

در اين جلسه مورد تاكيد قرار گرفت. 
وي ادامه داد: حوزه بازرســي و نظــارت وزارت 
كشور مكلف شد كه حفظ بي طرفي وزارت كشور 
را مورد رصد قرار دهــد. همچنين اجراي دقيق 
قانون و فصل الخطاب بودن قانون نيز كه نتيجه 
آن صيانت از آراي مردمي است، مورد تاكيد قرار 
گرفت. سخنگوي وزارت كشور خاطرنشان كرد: 
همكاري و هماهنگي ميان وزارت كشور و ساير 
دستگاه هايي كه در اجراي انتخابات نقش دارند 
مورد تاكيد قرار گرفت تا حداكثر تعامل قانوني 
ميان دستگاه ها ايجاد شــود. آموزش مجريان و 
عموم مردم نيز يكي ديگر از تاكيدات وزارت كشور 
بود، زيرا پيش شرط برگزاري قانونمند انتخابات، 
وجود مجريان و ناظراني اســت كــه به مقررات 

انتخابات اشراف كامل داشته باشند. 
ساماني با بيان اينكه منافع مالي براي برگزاري 
انتخابات نيز پيش بيني شده است و با تخصيص 
اين بودجه در برگزاري انتخابات مشكلي نخواهيم 
داشت، بيان كرد: مشابه ادوار گذشته انتخابات كه 
تعداد شعب اخذ راي افزايش يافته است، در اين 
دوره نيز براي تسهيل حضور مردم، تعداد شعب را 

در سراسر كشور افزايش مي دهيم. 
به گفته وي، تامين امنيت انتخابات در جلســه 
ســتاد انتخابات كشــور مورد تاكيد قرار گرفت 
و شوراهاي تامين مكلف شــدند با اتخاذ تدابير 
 مناسب، شــرايطي فراهم كنند كه فضاي امن 
و بانشــاط براي انتخابات ايجاد شود. سخنگوي 
وزارت كشــور در ادامه گفت: برنامه زمانبندي 
اجراي انتخابات روز سه شنبه به فرمانداري هاي 
سراسر كشور ابالغ مي شود. اين برنامه مبتني بر 
قانون فعلي انتخابات مجلس اســت كه آخرين 
اصالحيه آن در ســال 9۵ انجام شده است. اين 
برنامه با هماهنگي شــوراي نگهبان تهيه شده 
است و بر اســاس آن از دهم آذر تا شانزدهم آذر 

ثبت نام انتخابات مجلس انجام مي شود. 

شاخص هاي بورسي آمريكا با افزايش نشانه هاي مثبت از تداوم روند رو به رشد 
اقتصاد اين كشــور وارد محدوده هاي جديدي شدند. به گزارش ايسنا به نقل از 
آسوشيتدپرس، با صعود چشمگير نمادهاي بانكي به دليل انتشار صورت هاي 
پرســود حاصل از فعاليت در بازار وام هاي رهني مسكن، شاخص »اس .اند.پي 
۵۰۰« با ۰.۱ درصد افزايش در سطح ۲9۴3.۰3 واحدي بسته شد. شاخص »داو 
جونز ايداستريال اوريج« با صعود مشابه ۰.۱ درصدي خود را به سطح ۲۶ هزار و 
۵۵۴.39 واحدي رساند و شاخص »نزدك كامپوزيت« با افزايش ۰.۲ درصدي 

در سطح ۸۱۶۱.۸۵ واحد بسته شد. 
در هفته هاي اخير ســرعت حركت رو به جلوي شاخص هاي بورسي نيويورك 
كاهش پيدا كرده اســت؛ اما تداوم اين روند به دليل سودآوري خوب شركت ها 
و آمارهاي مثبت از فضاي كالن اقتصاد آمريكا باعث شده تا ركوردهاي بورسي 
جابه جا شــوند. نيت توفت، مدير ســبد دارايي در موسســه »منواليف است 
منيجمنت« گفت: فكر مي كنم اينكه شــاهد روزهاي نزولي و صعودي باشيم 

حاكي از سالمت شاخص هاست. 

يكي از اتفاقاتي كه به صعود شــاخص هاي بورســي آمريكا كمك زيادي كرد، 
اظهارنظر كريستين الگارد، رئيس صندوق بين المللي پول مبني بر شانس باالي 
چين و آمريكا براي رسيدن به يك توافق تجاري و خاتمه دادن به جنگ تعرفه ها 
بود. شــركت هاي آمريكايي نيز صورت هاي ســود و زيان فصل نخست خود را 
منتشر كردند كه مطابق با تحليل كارشناسان، حاكي از سودآوري هاي باال بود. 

شــاخص »اس.اند.پي ۵۰۰« از ابتداي امســال تاكنون ۱7.۴ درصد باال رفته 
كه در مقايســه با كاهش ۲۰.۴ درصدي سال گذشــته آن حاكي از رويكردي 
كامــال متفــاوت اســت. وزارت بازرگاني آمريــكا در گزارش جديــد خود از 
افزايش ۰.9 درصــدي مخارج مصرف كنندگان اين كشــور خبر داده اســت 
كه بيشــترين افزايش در طول يك دهه اخير محسوب مي شــود. تورم پايين 
در اين كشــور نيز باعث شده است تا بانك مركزي دســت بازتري براي دست 
نگه داشــتن از برنامه خود در افزايش نرخ بهره داشــته باشــد. در بازار اوراق، 
 بازدهي اوراق قرضه ۱۰ ســاله وزارت خزانــه داري آمريكا بــه ۲.۵۲ درصد

 رسيد. 

روز درخشان بورسي در اروپا و آسيا 
برخي از شاخص هاي بورسي مهم آسيا در معامالت روز سه شنبه جهش باالي 

يك درصد را تجربه كردند. 
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، استيون منوچين، وزير خزانه داري 
آمريكا كه براي مذاكرت تجــاري با مقامات چيني در پكن به ســر مي برد، به 
 خبرنگاران گفت كــه لحظه تعيين كننده اي در مذاكرات فرارســيده اســت. 
منوچين در مصاحبه ديگري با شــبكه فاكس گفت: فكر مي كنم هر دو طرف 

تمايل زيادي به حركت رو به جلو دارند.
 كريســتين الگارد، رئيس صندوق بين المللي پول نيز نسبت به حصول توافق 

تجاري بين دو اقتصاد بزرگ جهان ابراز اميدواري كرده است. 
در معامــالت روز سه شــنبه بورس هــاي آســيايي، اخبار مثبــت مذاكرات 
تجاري و ركوردشــكني جديد بورس وال اســتريت باعث شــد تا روزي موفق 
براي شــاخص ها رقم بخورد؛ به گونه اي كه شــاخص »هانگ ســنگ« بورس 
هنگ كنگ با جهش ۱.3 درصدي در ســطح ۲9 هزار و ۸9۲.۸۱ واحدي بسته 

 شــد. بورس ســنگاپور نيز با جهش مشــابه به كار خود در روز سه شنبه پايان
 داد. در روزي كه بورس توكيو به دليل تعطيالت هفتگي به مناسبت تاج گذاري 
امپراطور جديد بسته بود، شاخص »شــانگهاي كامپوزيت« بورس چين ۰.۸ 
درصد عقب نشست و در سطح 3۰۶۲.۵۰ واحد بسته شد. شاخص هاي بورسي 
در كره جنوبي، استراليا و نيوزلند نيز در مقايسه با روز قبل بين ۰.۵ تا يك درصد 
افزايش يافتند. در بورس هاي اروپايي، هرچند روند صعودي به اندازه بورس هاي 
آسيايي و آمريكايي نبود؛ اما اين روند كامال محسوس بود؛ به گونه اي كه شاخص 
»ايبكس 3۵« بورس مادريد ۰.۱ درصد، شاخص »فوتسي ۱۰۰« بورس لندن 
۰.۲ درصد، شاخص »دكس 3۰« بورس فرانكفورت ۰.۱ درصد و شاخص »كك 

۴۰« بورس پاريس ۰.۲ درصد افزايش يافتند. 
در بازار انــرژي هر بشــكه نفت برنــت با 3 ســنت افزايش بــه 7۱.۶۶ دالر 
و نفت وســت تگزاس اينتــر مديت بــا ۲۱ ســنت كاهش بــه ۶3.۰9 دالر 
 رســيد. گاز طبيعــي بــه ۲.۵9 دالر در هــر هــزار فــوت مكعــب افزايش

 يافت. 
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سرمقاله

يادداشت

نا اطمینانی در بازار

 بنـگاه ها  
زیر  فشار  تورم

دليــل افزايــش قيمت ها 
ارز  نــرخ  افزايــش   بــه 
بر می گردد. شــكی نيست 
نااطمينانی هايی نســبت به 
وضعيت ارز وجود دارد و برخی از افراد به اين خاطر 
از فرصت ســوء اســتفاده می كنند كه در سه اليه 
توليد كننده و يا اصناف، احتكاركننده و دالل جای 

می گيرند...

  آلبرت بغزیان، کارشــناس 
اقتصادی

  حسن مرادی، کارشناس اقتصادی
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دالرهای زعفرانی در 
جيب     افغان ها

سيکل     معيوب  توليد     و 
بازاريابی  در استارت آپ ها

»کسب و کار« نبود  نظارت بر  بازار و  جهش  قیمت ها   را   بررسی  می کند

  بــازار  در  دست  دالالن
صفحه3

صفحه2

 روزهای  سخـت
 کـارگـران

»کسب و کار«   به   مناسبت    روز    کارگر  گزارش    می دهد

کارگـران      فقیرتر     شدند

صادرات زعفران به  ۴7 كشــور صــورت می گيرد و 
كشورهای امارات، اسپانيا، چين، هنگ كنگ، ويتنام، 
هندوستان ،افغانستان، آلمان، هلند و كشورهای حوزه 
خليج فارس از متقاضيان صادرات زعفران هستند. اما 
مدت زيادی است كه دالالن زعفران اجازه جان گرفتن 
اين صنعت را نمی دهند و بازارهای صادراتی به دليل 
خروج اين محصول از مرزها ار رونق افتاده است. امروز 
سودجويان، زعفران ايرانی را به قيمت پايين خريداری 
می كنند و آن را به نام زعفران ناب ايرانی در بازارهای 
ايران و جهان به فروش می رسانند و دالرهايی را كه 
سهم ايران است به خزانه خودشان سرازير می كنند. 
فعاالن بازار زعفران بر اين باورند كه در سال هاي اخير 
به دليل تالطم شديد حاكم بر بازار توليد و صادرات 

زعفران...

مشــكالت زيادی برای شــكل گيری تا به قدرت 
رســيدن يك اســتارت آپ در ايران وجود دارد. در 
تمام اين ســال ها كه اهميت كســب و كارهای نو و 
استارت آپ ها ثابت شده متوليان امر تالش دارند تا 
با رفع موانع و مشكالت به سهم خودشان راه را برای 
رقابت اين كسب و كارها هموارتر كنند. اما موضوعی 
كه در اين بين از آن غافل مانده ايم تالش خود اين 
كسب و كارها برای بقا و جذب مشتری است. هرروز 
محصوالت و خدمات متنوعی به بازار عرضه می شود 
كه هيچ كسی از آن اســتفاده نمی كند. محصوالت 
و خدماتی كه برای ارائه دهندگان و ســازندگان آن 
بسيار جالب به نظر می رســد، خيلی از اوقات مورد 
اســتقبال قرار نمی گيرد، چرا ايــن اتفاق می افتد؟ 

داليل اين موضوع...

سه  کارگر  کشته  شدند

انفجار  در   تونل  آزاد  راه  تهران- شمال



اقتصاد2
ایران وجهان

باید به صادرات نفت خام ادامه دهیم 
رئیس جمهور هدف از تحریم ظالمانه و غیر قانونی 
آمریکا را فشار به مردم، کارگران و اقشار ضعیف جامعه 
دانست و با تاکید بر اینکه کارگران با تالش در عرصه 
تولید و افزایش صــادرات غیرنفتی ، در خط مقدم 
مقابله با تحریم های آمریکا هستند، اظهارداشت: هر 
واحدی که ظرفیت تولید را توسعه دهد بیشتر از منابع 
صندوق توسعه بهره مند می شود. به گزارش ایسنا، 
حجت االسالم و المسلمین  حسن روحانی روز سه 
شنبه در سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران 
نمونه،  قدرت دولت را نتیجه پشتیبانی مردم و تالش 
کارگران خواند و با اشــاره به صادرات غیرنفتی 40 
میلیارد دالری کشور تاکید کرد: هدف آمریکا از قطع 
صادرات نفت کاهش درآمد ارزی ماست و راه مقابله 

با آن تولید و صادرات غیرنفتی است.
روحانی با بیان اینکه بــرای حفظ ارزش پول یا باید 
قیمت ارز خارجی کاهش یابد و یا ارز بیشــتری به 
دســت آوریم، گفت: در زمینه کم شدن نیاز به ارز ، 
کارگران، کارفرمایــان و تولیدکنندگان کار بزرگی 
انجام می دهند و بخشی از نیازهای جامعه توسط شما 
قشر عزیز برطرف می شود و امروز در برخی از بخش ها 
تبدیل به صادرکننده شده ایم و البته در کشاورزی 
هم صادرات و واردات انجام می شود. رئیس جمهور 
تصریح کرد: امروز رقم صادرات غیرنفتی بسیار قابل 
توجه و به 40 میلیارد دالر رسیده که با تالش بیشتر 
بهبود کیفیــت، کاهش مصرف داخلــی و افزایش 
صادرات در محصوالت غیرنفتی می توانیم بازارهای 
منطقه و جهان را تصاحب کنیم که در نتیجه درآمد 
ارزی کشور افزایش می یابد و یکی از قدم های مهم 
برای مبارزه با آمریکا همین موضوع اســت.  رئیس 
جمهور با طرح این موضوع که شاید شما به دولت 
خطاب کنید که چرا قیمــت ارز کاهش نمی آید، 
خطاب به کارگران سراسر کشور، تأکید کرد: هر چقدر 
تولید افزایش یابد و به ســمت خودکفایی حرکت 
کنیم، قیمت ارز کاهش می یابد.  روحانی با اشاره به 
اینکه آمریکا فشار می آورد تا نفت خام صادر نکنیم و 
البته باید به صادرات نفت خام ادامه دهیم، تصریح 
کرد: همه مســئوالن اتفاق نظر دارند، که تصمیم 
آمریکا برای رســاندن صادرات نفت ایران به صفر 
تصمیمی غلط و نادرست است که اجازه نخواهیم داد 

اجرایی و عملیاتی شود.

وزیر اقتصاد:
قیمت بنزین در حال نهایی شدن است

فرهاددژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز 
در دومین نشست هم اندیشی مجمع کارآفرینان 
ایران با بیان اینکه مواردی که در جلسه قبل مطرح 
شــد، به معاونت هایذی ربط ارجاع شده و اصرار 
داریم، جلسات ما نمایشی نباشد و منتهی به فرایند 

سیاست گذاری شود.
وی افزود:  الزم نمی بنیم به همه مباحثی در این 
جلسه از سوی تولیدکنندگان مطرح شده، پاسخ 
دهم، چرا که این نکته نظرات و پیشنهادات بررسی 
و روی آن تأمل می شود. شرایط اقتصادی کشور 
ویژه اســت و در جنگ اقتصادی قرار داریم و این 
موضوع تعارف نیست. وقتی تمام نیروها معطوف 
می شود که ورودی منابع به کشــور بسته شود 
و مردم از دولت فاصلــه بگیرند و مقابل حکومت 
موضع بگیرند. این جنگ با ابزار اقتصادی است و 
نظامی نیست و توپ و تانک آن چیز دیگری است.

دژپســند گفت: االن محدودیت صادرات نفت و 
پتروشــیمی داریم و هدف ما یکی است و در یک 
کشتی قرار داریم، اگر محقق شــود، همه برنده 
و در غیر این صورت بازنده هســتیم. هم فکری و 
هم گامی برای تحقق اهداف نیاز است، به دنبال 
رشد، سرمایه گذاری و تولید، رفاه و اشتغال هستیم.

 از ۴۰ میلیارد دالر صادرات ۱۰ میلیارد 
دالر برگشته

وزیر اقتصاد خطاب به تولیدکنندگان تأکید کرد: 
چــرا از 40 میلیارد دالر صــادرات غیر نفتی ۱0 
میلیارد دالر آن به کشور بازگشته است، معتقدم ارز 
4۲00 تومانی را نمی توان مدیریت کرد، اما سقوط 
ارزش ریال تا کجا؟ باید روی آن تعصب داشــته 
باشیم. چه اتفاقی افتاده که ارزش پول ما اینقدر 
سقوط کرده، شما تولیدکنندگان باید کمی خود را 
جای ما بگذارید. معتقدم صادرکننده نباید از جیب 
خرج کند، اما اگر نصف ارز صادراتی در بازار می آمد 
چه می شد. تقاضا برای آن هست اندکی قیمت ها 

را تعدیل کنید.
دژپسند در مورد قیمت بنزین و شیوه اجرای آن 
گفت: قطعاً به دنبال رفاه جامعه، کاهش فساد و 
افزایش شفافیت و رشد و سرمایه گذاری از طریق 
اصالح یارانه  سوخت هستیم و موضوع نرخ بنزین 
در حال بررسی است، چرا که بنزین سرمایه کشور 
است و نمی توانیم شــاهد هدر رفت آن باشیم و 

قیمت آن در آستانه نهایی شدن است.

اخبار

دستمزدهای ناچیز، ساعات 
طوالنــی کار و محرومیت از 
حق بیمه و ده ها مشکل دیگر 
در حالی زندگی کارگران را 
احاطه کرده اســت که بیش 
از ۱0 میلیون کارگر نیز در مشاغل کاذب به سر می برند.

یکی از مســائلی که هر ســاله در روز کارگر به عنوان 
مطالبه ای مهم از سوی کارگران مطرح می شود، فاصله 
میزان درآمد کارگران با هزینه های زندگی آنها و میزان 
دستمزدی است که در کشورهای دیگر برای کارگران 
تعیین می شــود. تاثیر و یا کمک افزایش سالیانه نرخ 
دســتمزد نیز به دلیل باال رفتن نرخ تورم که هر ساله  
افزایش دستمزد را به کام کارگران تلخ می کند، خنثا 

شده به نظر می رسد. 
اما مشکالت زندگی کارگران صرفا در موضوع دستمزد 
خالصه نمی شود. فرار بنگاه ها از پوشش بیمه ای کارگران، 
تجاوز آنها از ساعت های کاری تعیین شده برای کارگران، 
عدم رواج قراردادهای کتبی در بنگاه ها و ناامیدی از تبدیل 
قراردادهای موقت به دائم نیز از دیگر مشکالت زندگی 

کارگران است که آینده را برای آنها مبهم می سازد.
از دیگر سوی وضعیت بد بنگاه های اقتصادی و شرایط 
بی ثباتی که بر اقتصاد کشور حاکم شده، افق رسیدگی 
به این مطالبات را حداقل از جانب بنگاه ها و کارفرمان 
منفی می کند. در این میان کارشناســان عقیده دارند 
که ایراد اساسی به قانون کار است که هم کارگران و هم 
کارفرمایان را دچار چالش کرده است. اصالح قانون کار تا 
حدودی می تواند بخشی از مشکالت زندگی کارگران را 
حل کند. به عقیده کارشناسان قانون کار فعلی به تناسب 
شرایط بازار کار، میزان عرضه و تقاضای شغل و همچنین 
واقعیت های بازار کار نوشته نشده است. در حالی که در 
زمان تدوین این قانون قرار شده بود که بعدها بر اساس 
مقتضیات زمان در آن تغییراتی ایجاد شــود. از جمله 
ایرادای که از سوی کارفرمایان به این قانون به عنوان مثال 

وارد شده ، آن است که این قانون برای همه کارگران در 
مناطق چه شهر و روستا و چه مناطق کوچک و بزرگ، 
یک حداقل دستمزد در نظر گرفته است در حالی که به 
تناسب ریسک سرمایه گذاری، سود و یا درآمد بنگاه این 
میزان باید تغییر کند. از دید کارگران نیز این قوانین با 
محدودیت های زیادی در اجرا مواجه است و صرفا بر روی 

کاغذ نوشته شده است.

مهر باطل تورم بر افزایش دستمزد
ســال 98 برای کارگران در حالی شروع شده است که 
افزایش ۲0 درصدی حقوق ها نه تنها کماکان فاصله ای 
چندبرابری با نرخ تورم دارد، بلکــه افزایش روزانه تورم 
نیز به شدت بر این فاصله می افزاید.علی رغم اینکه نرخ 
دستمزد در سال های94، 9۵ و 9۶ بیش از تورم ساالنه 
تعیین شده بود اما افزایش قیمت ها در سال 97 عمال 
فاصله دســتمزد با تورم را بیش از اندازه افزایش داد و 
همین موجب شد که دولت علی رغم تورم 40 درصدی، 

تنها به افزایش ۲0 درصدی دســتمزدها برای سال 98 
بسنده کند و به اعتراف خود قادر به افزایش دستمزد به 
رقمی باالتر از این نباشد. اما مسئله این است که از ابتدای 
سال جاری تا به حال مســیر رو به رشد تورم، اثر مثبت 
افزایش دستمزد و تاثیر مطلوب آن بر معیشت زندگی 
کارگران را خنثی شده نشان می دهد و چگونگی تامین 
معیشت کارگران با سرعتی که نرخ تورم دارد، مبهم به 
نظر می رسد. کارشناسان پیش از افزایش ۲0 درصدی 
دستمزدها برای سال 98 تمرکز دولت بر کنترل تورم و 

کاهش آن را بر افزایش دستمزد ترجیح می دادند.

کاهش تعداد قراردادهای کتبی
تبدیل قراردادهــای موقت به دائم نیز یکــی از مطالبات 
همیشگی کارگران بوده اســت اما نه تنها این مطالبه در 
شرایط فعلی اقتصادی و بی ثباتی اقتصاد، غیر ممکن به نظر 
می رسد بلکه در کتبی کردن قراردادهای موقت نیز بنگاه ها 
را با تردید های جدی روبرو کرده است به طوری که به گفته 

کارشناسان میزان قراردادهای موقت کتبی در بنگاه ها به 
شدت پایین آمده است و در حال حاضر آنچه میان کارگر و 
کارفرما رد و بدل می شود به صورت شفاهی است. بر اساس 
آمارهایی که برخی از مســئوالن اعالم می کنند در حال 
حاضر 90 درصد کارگران قرارداد موقت و فاقد بیمه هستند.

معضل کارگران زیرزمینی و فاقد بیمه
عدم پوشش بیمه ای کارگران نه تنها به معضل افزایش 
تعداد بازنشسته های بدون ســابقه بیمه در سال های 
اخیر دامن زده اســت، بلکه باعث کسری بیش از پیش 
ذخایر سازمان تامین اجتماعی به دلیل کاهش ورودی 
های حاصل از پرداخت حق بیمه شده است. در همین 
رابطه رئیس کانون عالی شــوراهای اسالمی کار کشور 
می گوید: ســه میلیون و ۵00 هزار کارگر زیر زمینی با 
حداقل دســتمزد و بدون بیمه در کشور وجود دارد که 
نتیجه قراردهای موقت و خالء قوانین کار است. هم اکنون 
کارگران زیرزمینی در جایی ثبت نشده اند و از نظارت، 

بیمه و حداقل دستمزد معاف هستند.

تجاوز ساعت کاری کارگران از ۴۴ ساعت
مسئله دیگری که البته به دلیل تعدد مشکالت کارگران 
و بازار کار شاید چندان مورد توجه نباشد، ساعت طوالنی 
کار کارگران در بنگاه ها است که البته این ساعات طوالنی 
کمکی هم به افزایش بهره وری و بازدهی بنگاه ها نکرده 
است. بر اساس قوانین کار ساعات کاری کارگران در هفته 
نباید از 44 ساعت تجاوز کند، در حالی که در کشور ما 
این ساعات در برخی از بنگاه ها برای کارگران به باالی 
۵0 ساعت هم می رسد و بابت آن به کارگران دستمزدی 

پرداخت نمی شود.
بنابر ماده ۵۱ قانون کار ساعات کاری کارگر نباید در روز 
از 8 ساعت و در هفته از 44 و در 4 هفته ی متوالی از ۱7۶ 
ساعت تجاوز نماید. برای احتساب حقوق ماهیانه اگر ماه 
را 30روزه در نظر بگیریم ساعات کار برابر ۱7۶ ساعت 
 به عالوه ۱۶خواهد بود که جمعا معادل ۱9۲ساعت در 

ماه های نیمه اول سال است.

ادامه رشــد قیمت ها در 
بازارهای مختلف که البته 
برای ســال جدیــد دور 
از انتظار هــم نبود، باعث 
هشــدار رئیس جمهور به 
وزارتخانه های مختلف برای ایجاد آرامش در بازارها 
شده اما تا مادامی که سود و منفعت در داللی است، 

راهی برای سرکوب قیمت ها وجود ندارد.
رئیس جمهــور در دســتوری بــه وزرای صمت، 
کشاورزی، کشور و دادگســتری از آن ها خواسته 
تا برای کنترل قیمت ها اقــدام الزم را انجام داده 
و با گران فروشــان برخورد کنند. در همین راستا 
در جلســه کمیته خودروی وزارت صمت مصوب 
شده تا سهم فروش فوری خودروسازها ۱0درصد 
افزایش یابد. اما موضوع و چالش اساســی کشور، 
نقدینگی ســرگردان است که ســود را در داللی 

می بیند.
از فعالیت دالالن در بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز 
که بگذریم، بازار شکر، گوشت، کاغذ و هر کاالیی 
که کمترین اثری از سودجویی در آن باشد، محل 
جوالن دالالن شده اســت. به محض ورود دولت و 
ســرکوب قیمتی یک کاال، قیمت کاالی دیگری 
صعودی می شود و این اتفاق در ارتباط با هر کاالیی 
ممکن است رخ دهد. حاال هر سرمایه گذاری بیش 

از آنکه به تولید فکر کند، در پی داللی، سفته بازی 
و رسیدن به ســود بیشتر اســت. به همین دلیل 
اســت که علی رغم نبود تقاضا در بــازار خودرو و 
مســکن، قمیت ها همچنان ســیر صعودی دارد. 
این تناقض به اعتقاد کارشناســان تنها در اقتصاد 
 داللی کشور ما توجیه خواهد شد که در آن نظارتی

 وجود ندارد.

پراید 53 میلیون تومان شد
گزارش ها از قیمت خودرو حکایت از افزایش ۱ تا ۵ 

میلیون تومانی قیمت برخــی خودروهای داخلی در 
بازار دارد. در بازار  روز گذشته خرید و فروش خودرو، 
پراید ۱۱۱ با قیمت ۵3میلیــون  و ۵00 هزار تومان، 
پژو ۲0۶ تیپ ۲  با افزایش ۲ میلیون تومانی با افزایش 
۱ میلیون تومانی با قیمت 9۵ میلیون تومان، پژو۲0۶ 
تیپ ۵ با افزایــش ۲میلیون تومانی بــا قیمت ۱۱۲ 
میلیون تومان، پژو40۵ با افزایش ۲ میلیون تومانی با 
قیمت 84 میلیون تومان و H30 با افزایش ۵ میلیون 
 تومانی بــا قیمت۱۶0  میلیون تومــان مورد معامله

 قرار گرفت.

گرانی و رکود همزمان در بازار مسکن
همچنین قیمت مسکن در شهر تهران در اسفندماه 
۱397 به ۱۱ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده 
که این قیمت در مقایســه با مدت مشــابه سال 
۱39۶ رشــد نزدیک به ۱00 درصدی را نشــان 
می داد. بــا ایــن افزایش نجومی قیمت مســکن 
دو راهــکار اصلی برای خرید مســکن که تا پیش 
ازاین  پس انداز و تسهیالت مسکن بود روز به روز 
کمرنگ تر شد و در روندی معکوس حتی افزایش 
تسهیالت به گرانتر شدن قیمت مسکن دامن زد. 
در حالی که هنوز رقم نهایی تســهیالت مســکن 
به ۲00 میلیون نرســیده و ابالغ نشــده بسیاری 
از مشاوران امالک با نشــر این خبر که تسهیالت 
مسکن زیاد شــده و قیمت رو به رشد است افسار 
 جو روانی آماده به تشــنج این بازار را در دســت

 گرفتند.

»کسب و کار« به مناسبت  روز  کارگر  گزارش  می دهد

روزهای  سخت  کارگران

»کسب و کار« فقدان نظارت بر  بازار و جهش  قیمت ها را بررسی  می کند

 بازار   در  دست دالالن

پرداخــت بیــش از ١٩ هــزار فقره 
تسهیالت مسکن به اقشار ویژه در سال 

٩٧ توسط بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران طی ۱۲ ماه ســال 97، بیش از 
۱9 هزار فقره تسهیالت مسکن بالغ بر 9 هزار و 39۱ 
میلیارد ریال به اقشار ویژه پرداخت کرد. به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک همچون 
سال های گذشته در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی خود و نیز به منظور حمایت از اقشار ویژه 
جامعه در ســال 97، تعداد ۱9 هــزار و ۱۶۱ فقره 
تسهیالت مسکن به اقشار ویژه به ارزشی بالغ بر 9 
هزار و 39۱ میلیارد ریــال پرداخت کرد. این بانک 
به منظور حمایت از خانواده های تحت پوشــش 
نهادهای حمایتی در سال گذشته، تعداد ۱۱ هزار 
و ۲70 فقره تسهیالت مسکن اقشار ویژه به ارزش 
حدود هفت هزار و 9۲4 میلیارد ریال، 3۵4 فقره 
تســهیالت به منظور احداث حمام روستایی به 
ارزش بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال و هفت هزار و ۵37 
فقره تسهیالت به منظور بهسازی و نوسازی مسکن 
روستایی و احیای بافت فرســوده به ارزش بالغ بر 

یک هزار و 4۵3 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

در سفر مدیرعامل صورت گرفت
بررسی پتانسیل ها و تطبیق سیاست هاي 
اعتباري بانک قرض الحسنه مهر ایران 

در استان چهارمحال و بختیاري
دکتر مرتضــی اکبــری مدیرعامــل بانک قرض 
الحســنه مهر ایران و حســن تلیکاني عضو هیات 
مدیره بانک بــه منظور بررســي پتانســیل هاي 
 اقتصادي و تطبیق سیاســت هاي اعتباري بانک با 
ظرفیت هاي شناسایي شده، به استان چهارمحال 
 و بختیاري سفر کرد. به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، بازدید از دوایر ستادي و 
شعب مرکزي، کاشاني، سعدي، آزادي و ... ، بررسي 
آمار عملکرد ، ارزیابي بازاریابي هاي صورت گرفته و 
شناسایي ظرفیت هاي اقتصادي استان از جمله اهداف 
این سفر مي باشد. برگزاری جلسه مشترک با الیاسی، 
مدیرکل برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختیاري و 
همچنین نشست هم اندیشي با روسا و معاونین شعب 
و دوایر ستادي از دیگر برنامه ها و اقدامات این سفر 
یک روزه خواهد بود. شایان ذکر است، نجدی مدیر 
امور استان ها و وکیل مشاور مدیرعامل و رئیس اداره 
کل حوزه مدیریت در این سفر مدیرعامل و عضو هیات 

مدیره را همراهي مي کنند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات:
شرایط تجاری و اقتصادی سال 
جاری به نسبت سال گذشته از 

ثبات بیشتری برخوردار است
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: شرایط تجاری 
و اقتصادی سال جاری به نســبت سال گذشته در 
بسیاری جنبه ها از ثبات بیشــتری برخوردار شده 
اســت.دکتر علی صالح آبادی در جمع دانشجویان 
دانشکده های اقتصاد و مدیریت دانشگاه امام صادق 
)ع( در تشــریح وضعیت پیش رو در شرایط تحریم 
گفت: با توجه به اینکه سال گذشته به طور غیرمنتظره 
مواجه با موضوع خروج یکجانبه آمریکا از برجام شدیم 
در برنامه ها و سیاستهای ارزی تغییراتی حاصل شد 
اما در سال جاری که به طور مشخص وضعیت معلوم 
است، سیاست ها نیز مشخص و مطابق با روال فعلی 
اتخاذ شده است. وی با اشاره به اتصال سامانه های 
بانک مرکزی، سازمان توســعه تجارت و گمرک به 
 یکدیگر گفت: این امرتا پیش از این باعث شده بود تا 
کنترل هایی که می توانســت بر روی تخصیص ارز 
صورت بگیرد، به موقع انجام نشــود اما این مشکل 
مرتفع شــده و تمام ســامانه ها به یکدیگر متصل 

هستند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون با استاندار 

بوشهر دیدار کرد
 حجت اهلل مهدیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
بانک توســعه تعاون که به اتفاق عباس نجفی عضو 
هیئت مدیره و تعدادی از مدیران ستادی این بانک به 
مناسبت هفته کارگر و شرکت در مراسم بزرگداشت 
کارگران نمونه استان بوشهر به این استان عزیمت 
کردند صبح امــروز با عبدالکریم گراوند اســتاندار 
بوشهر دیدار و گفتگو کرد. دراین دیدار مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون ضمن اشــاره به تأکیدات وزیر 
تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر حضور مدیران در 
هفته کارگر در استان ها، گزارشی از وضعیت اقدامات 
و عملکرد بانک توســعه تعاون در استان بوشهر را 
ارائه و دراین باره گفت: بانک توســعه تعاون ســال 
گذشته بالغ بر ۲۵۵3میلیارد ریال تسهیالت اعتباری 
پرداخت کرده که با پرداخت این مبلغ شــاهد رشد 

38درصدی نسبت به سال 9۶می باشیم.

بانک ها
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مشتریان سیستم بانکی می توانند ســه بار در سال 
از »چک آزاد« برای برداشــت وجه در شــعب بدون 
همراه داشتن دسته چک اســتفاده کنند.به گزارش 
خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در بخشنامه ای استفاده از چک آزاد را به شبکه بانکی 
ابالغ کرد؛ چک آزاد که با عنوان چک »امنیبوس« نیز 
شناخته می شود، در قانون قدیم صرفاً برای هر مشتری 
یک بار در سال قابل استفاده بود، اما با ابالغ قانون جدید، 
مشتریان صاحب دسته چک می تواند تا 3 بار در سال از 
چک آزاد استفاده کنند و میزان برداشت از حساب های 
جاری بدون ارائه برگه چک با استفاده از چک آزاد، سه 

برابر افزایش پیدا کرده است و مشتریان می توانند از 
گزینه ساتنا و پایا بهره مند شوند.چک آزاد زمانی مورد 
استفاده است که صاحب دسته چک بخواهد چکی را 
صادر کند و با استفاده از آن وجهی را از بانک دریافت 
کند، اما دسته چک همراه ندارد؛ در این زمان مشتری 
حقیقی یا حقوقی می تواند از بانک تقاضای یک برگ 
چک عمومی آزاد کند تــا رفع احتیاج کند و عملیات 
بانکی و برداشت وجه را انجام دهد؛ چک آزاد مانند چک 
عادی به جریان گذاشته می شود، اما به هیچ عنوان ظهر 

نویسی و یا انتقال نمی پذیرد.
هنگام مراجعه مشتری به منظور دریافت چک عمومی، 

باید متصدی مربوطه شــماره حساب وی را در پایین 
چک یادداشت و مشــخصاتی از قبیل مبلغ و شماره 
سریال چک و نام استفاده کننده )صاحب حساب( را 
در دفتر و ته سوش چک ثبت کند و مشتری باید دفتر 
و ظهر ته سوش چک را به عنوان رسید امضا کند؛ چک 
آزاد مانند چک عادی به جریان گذاشته می شود، اما به 
هیچ عنوان ظهرنویسی و یا انتقال نمی پذیرد و متصدیان 
حســاب جاری نیز باید شــماره چک را با ذکر کلمه 
»امنیبوس« در دفتر و کارت حساب جاری مشتری 
قید کنند که با شماره ســری دسته چک های دارنده 

حساب اشتباه نشده و از آن متمایز باشد.

کارمزد 5 هزار تومانی چک آزاد در شعب بانک
 مشتریان برای هر بار اســتفاده از چک آزاد باید مبلغ 
۵ هزار تومان را به عنوان کارمزد به بانک پرداخت کنند.

چک آزاد یکی از خدمات سیستم بانکی است که تا به 
امروز معموالً در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به 
ندرت استفاده شده و با تغییراتی در استفاده از چک آزاد 

انتظار می رود استفاده از چک آزاد افزایش پیدا کند.
استفاده از چک آزاد به صورت ســالیانه سه بار ابالغ 
شــده و مشــتریان می توانند از این خدمت که یکی 
 از تغییــرات قانون جدیــد چک به شــمار می رود، 

بهره مند شوند.

»چک آزاد« وارد سیستم بانکی شد

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به ۴ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان رسید
در جریان معامالت )۱۰ اردیبهشت ۹۸( بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح جدید به ۴ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و 

۷۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۷۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۲۸۳ دالر و ۶۱ 
سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۴۴ هزار و ۱۵۵ تومان است.

لزوم اصالح و اجرای قانون کار
فتح اهلل بیات کارشناس بازار کار

مسئله مهم کارگران در شرایط کنونی این است که قوانین کار به طور کامل اجرا نمی شود و البته به دلیل نواقصی که 
بر این قوانین وارد است، اجرای برخی از آنها نیز شدنی نیست. به عنوان مثال افزایش دستمزد به تناسب نرخ تورم 
در شرایط فعلی و با وجود وضعیت بنگاه های اقتصادی شدنی به نظر نمی رسد. بسیاری از بنگاه ها در این صورت یا 
تعدیل نیرو می کنند و یا از زیر بار مسئولیت های خود در قبال کارگران شانه خالی می کنند. آنچه در این میان جای 
هیچ تردیدی ندارد، اصالح قانون کار اســت. قانونی که در تدوین آن هم صاحب نظران در جامعه کارفرمایی و هم 
جامعه کارگری حضور داشته باشند. اما عدم اصالح این قانون موجب شده که نه کارگران به حقوق واقعی خود دست 
پیدا کنند و نه کارفرمایان توان پوشش وظایف خود در قبال جامعه کارگری را داشته باشند. به همین دلیل بسیاری 
از کارگران بیمه نیستند و برخی هم در دام مشاغل کاذب افتاده اند. البته برخی نیز کسری حاصل از دستمزد را با 
چندشغله شدن جبران می کنند که به مراتب روی بهره وری و بازدهی آنها اثر می گذارد. در صورتی که دولت بخشی 
از حق بیمه کارگران را با توجه به شرایط رکودی تقبل می کرد و یا با مشوق هایی مثل مشوق مالیاتی بنگاه ها را جهت 
پرداخت مزایا به کارگران تشویق می کرد، بخشی از مشکالت کاسته می شود اما ضرورت زمان فعلی اصالح قانون 
کار است که به نظر می آید حاال بیش از هر وقت دیگری و با وجود شدت مشکالت بازار کار، زمان آن فرارسیده باشد.

بنگاه ها   زیر  فشار  تورم
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

افزایــش دســتمزی کــه جوابگــوی زندگــی کارگــران باشــد، هــم خواســته کارگــران و 
هم کارفرمایان اســت. اما در ایــن رابطه بایــد واقعیت های اقتصــاد را در نظر بگیریــم. به عنوان 
 مثال دولــت در حالی بــه افزایــش ۲0 درصدی حقوق هــا موافقت کرده اســت که بســیاری از

 بنگاه ها قادر بــه عملیاتی کــردن این قانون نیســتند و موج جدیــد تورمی که در راه اســت، به 
زودی اثر مطلــوب آن را خنثــی خواهد کرد. ناپایداری شــرایط اقتصاد کشــور و ریســک باالی 
ســرمایه گذاری نه تنها باعث شــده که قوانیــن کار اجرا نشــود، بلکه تضاد شــدیدی بین منافع 
کارگران و کارفرمان به وجود بیاید. ســهم دولت در این مسئله البته زیاد اســت. اما باید اولویت ها 
در نظر گرفته شــود. به عنــوان مثال حفظ شــغل و امنیت شــغلی از افزایش دســتمزد، اولویت 
بیشــتری برای کارگــران دارد و یا پوشــش بیمه ای کارگــران آینــده آنها را تضمیــن می کند 
و باید مــورد توجه دولت باشــد. با توجــه به ایــن اولویت ها باید به مشــکالت زندگــی کارگران 
 پرداخــت. در غیر ایــن صــورت افزایش دســتمزد و یا صدهــا قانون دیگــر در حــد کاغذ باقی 

مانده و اثری جز آن ندارد. 

نا اطمینانی در بازار
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی

دلیل افزایش قیمت ها به افزایش نرخ ارز بر می گردد. شکی نیست نااطمینانی هایی نسبت به وضعیت ارز وجود دارد و برخی از افراد به این خاطر از فرصت سوء استفاده می کنند 
که در سه الیه تولید کننده و یا اصناف، احتکارکننده و دالل جای می گیرند. وقتی احتمال می رود که نرخ ارز تغییر کند؛ این سه الیه فعال شده پیش از هر اتفاقی قیمت ها را باال 
می برند تا با توجه به نرخ جدید فاصله سود و هزینه آنها حفظ شود. البته در برخی از بازارها علت اینکه قیمت ها رشد دارد اما تقاضایی نیست، به وجود بازارگرم ها بر می گردد. یعنی 
کسانی که فروشنده نیستند اما قیمت ها را باال می برند تا خریدار بیشتری پیدا شود. به عبارتی این امر حاصل تبانی برخی از افراد برای جذب مشتری و خریدار است که البته در 
الیه های پایین تر به خرده فروشان هم منتقل می شود. مسئله این است که دولت نمی خواهد و یا نمی تواند بر بازار نظارت کند و سهیم بودن برخی از دولتی ها در سود حاصل از 
این آشفتگی ها، هم در این نخواستن ها تاثیرگذار است. به همین دلیل بعد از گذشت سالیان سال و  با  وجود اینکه تاکیداتی که بر طرح عایدی مسکن برای کنترل قیمت ها وجود 

دارد و با وجود تاثیر مهم این مالیات بر کنترل شرایط التهابی بازار مسکن، این امر مسکوت مانده است.

سرمقاله

يادداشت
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صادرات زعفــران به  47 
کشور صورت می گیرد و از 
کشورهای امارات، اسپانیا، 
چین، هنگ کنگ، ویتنام، 
هندوســتان ،افغانستان، 
آلمان، هلند و کشــورهای حوزه خلیــج فارس از 
متقاضیان صادرات زعفران هستند. اما مدت زیادی 
اســت که دالالن زعفران اجازه جــان گرفتن این 
صنعت را نمی دهند و بازارهــای صادراتی به دلیل 
خروج این محصول از مرزها ار رونق افتاده اســت. 
امروز بسیاری ســودجو، زعفران ایرانی را به قیمت 
پایین خریداری می کنند و آن را به نام زعفران ناب 
ایرانی در بازارهای ایران و جهان به فروش می رسانند 
و دالرهایی را که سهم ایران است به خزانه خودشان 
سرازیر می کنند. فعاالن بازار زعفران بر این باورند 
که در ســال هاي اخیر به دلیل تالطم شدید حاکم 

بر بازار تولید و صادرات زعفران، قیمت این محصول 
در بازارهاي داخلي و به تبع آن در صادرات نیز دچار 
نوسانات شدیدي شده و این در حالي است که یکي 
از عوامل مهــم ماندگاري و موفقیــت در بازارهاي 
جهاني، ثبات است که این ثبات درزمینه هاي قیمت 
و مقررات حاکم بر تولید و صادرات از اهمیت ویژه 

اي برخوردار است.
نوسانات بیش از حد قیمت زعفران بازارهاي خارجي 
و مشتریان این محصول را نسبت به ایران بي اعتماد 
مي کند و بخشي از مشتریان طالي سرخ کشور که 
توان خرید محدود دارند به فکر کاالي جایگزین و یا 
حذف زعفران از چرخه مصرف خود مي باشند. چند 
سالی از تشکیل شورای ملی زعفران می گذرد، اما 
هنوز چالش هایی مانند نبود برند مشخص و تعریف 
شده کشت و برداشت سنتی، خرید و فروش فله ای و 
بدون بسته بندی متناسب با ذائقه مشتریان خارجی 
و اروپایی وقاچاق پیاز زعفران همچنان به قوت خود 
باقی اســت، ضمن اینکه رقبای جدیدی نیز مانند 

افغانستان، هند و چین نیز به میدان آمده اند.

مشــکالت زیــادی برای 
شــکل گیری تا به قدرت 
رســیدن یک استارت آپ 
در ایران وجــود دارد. در 
تمام این سالها که اهمیت 
کســب و کارهای نو و اســتارت آپ ها ثابت شده 

متولیان امر تالش دارند تا با رفع موانع و مشکالت 
به ســهم خودشــان راه را برای رقابت این کسب 
و کارها هموارتــر کنند. اما موضوعــی که در این 
بین از آن غافل مانده ایم تالش خود این کســب 
و کارها برای بقا و جذب مشــتری اســت. هرروز 
محصوالت و خدمات متنوعی به بازار عرضه می شود 
که هیچ کس از آن استفاده نمی کند. محصوالت و 
خدماتی که برای ارائه دهندگان و ســازندگان آن 
بسیار جالب به نظر می رسد، خیلی از اوقات مورد 

اســتقبال قرار نمی گیرد، چرا این اتفاق می افتد؟ 
دالیل این موضوع، مختلف است.

امروز عدم توجه به نیاز مشــتری یکــی از موانع 
داخلی موفقیت اســتارت آپ های ایرانی است که 
در این بین، عدم شــناخت صحیــح از بازار، عدم 
توجه به نیاز بازار و عدم توجه به بازخورد مشتری 
را از اصلی تریــن دالیل عدم موفقیت اســت. در 
صورتی که شناخت صحیحی از بازار وجود نداشته 
باشد، محصول برای بازار جذابیت و کشش ندارد 

و این دلیلی اســت که موجب شکست بسیاری از 
استارت آپ ها می شــود. از طرفی دیگر برندینگ 
استارت آپ ها مساله ای اســت که اغلب به آینده 
موکول می شــود در حالــی کــه برندینگ برای 
موفقیت هر شرکتی خصوصا استارت آپ ها بسیار 
اساســی اســت. بدون یک برندینگ قوی، وادار 
ساختن مردم به تجربه کردن اولیه محصول بسیار 
 سخت خواهد بود. برندینگ چیزی فراتر از لوگو یا 

انتخاب رنگ است.

تداوم افزایش نرخ ارز خسارت میلیون ها دالری به بازار طالی سرخ وارد كرده است

دالرهای زعفرانی در جیب افغان ها

»كسب و كار«  چالش های موفقیت كسب و كارهای نو در ایران را بررسی می كند

سیکل  معیوب  تولید و  بازاریابی در استارت آپ ها

ضرورت تمایز محصول و خدمت از موارد مشابه
ارشیا ملکی، کارشناس استارت آپ

در استارت آپ های فعال در ایران یکی از مهم ترین چالش هایی که دیده می شود این اســت که هماهنگی کاملی بین بازار و محصول خود ایجاد نکرده اند و یا به عبارت بهتر در کنار تولید به بازاریابی برای محصول خود 
قبل از عرضه به بازار فکر نمی کنند. البته بیش از 70 درصد از استارت آپ ها در جهان شکست می خورند. اولین دلیل شکست آنها، ساخت محصولی است که مشتری ندارد. از طرفی دیگر شمار زیادی از این کسب و کارها 
در تشخیص نیاز بازار ناتوانند و صرف راه اندازی یک استارت آپ را کافی می دانند و به امید داشتن بازار به تولید محصول و یا خدمتی اقدام می کنند. سیکل معیوبی در تولید و بازاریابی این کسب و کارها وجود دارد و به 
همین دلیل بسیاری از این استارت آپ ها محکوم به شکست هستند و امروز نشانه هایی از آن را مشاهده می کنیم. صرف داشتن سرمایه کافی و برخورداری از حمایت های مداوم و مستمر نمی تواند تضمین بقا در بازاری 
با این حجم از رقابت باشد. کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها از بدو شکل گیری ایده باید به با این تفکر وارد کار شوند که محصول و یا خدمتی که خواستار ارائه آن به بازار هستند تبدیل به برندی منحصر به فرد شود. 
در شرایط امروز که 6500 استارت آپ در کشور فعال هستند آن دسته از این کسب و کارها موفق خواهند بود که آگاه باشند ارائه  خدمات بهینه به مشتری، اهمیت بیشتری دارد و می تواند کسب و کار مربوطه را را نسبت 
به رقبای بزرگ خود متمایز کند. به عبارت بهتر در شرایط حال حاضر هدف از شکل گیری اســتارت آپ ها تنها بهره گیری از خدمات آن است و در بسیاری موارد آن ها شناخت درست، دقیق و عمیقی از بازار هدف شان 
ندارند و نیازها و اهداف بازار هدفشان را نمی شناسند و حتی برخی تصور می کنند که نیازها و اهداف بازار هدف را می شناسند ولی درواقع این گونه نیست.  در ایران یک شعار کلیشه ای بوجود آمده و بهانه ای برای توجیه 
 شکست استارت آپ ها شده است در حالی که اشکال در جای دیگری است و کسب و کاری که با هدف برند شدن و ارائه خدمات متمایز وارد گود نشود شکست خورده است. شعار کلیشه ای همان موضوع نبود سرمایه گذار و 
حمایت ها و تسهیالت است که عنوان می کنند این استارت آپ به دلیل نبود حمایت مالی از گردونه رقابت و فعالیت خارج شد. درست است که سرمایه گذار و حمایت مالی می تواند نقش تعیین کننده ای در موفقیت استارت 
آپ داشته باشد اما تمام ماجرا این نیست. بنابراین استارت آپی که بتواند حتی پس از جذب چند صد هزار مشتری، هر فرد جدید را به عنوان اولین مشتری خود در نظر بگیرد، قطعا در حفظ آن ها و توسعه  پایگاه مشتریان 

موفق خواهد بود. یعنی عالوه بر ارائه محصول و خدمتی متفاوت از دیگر کسب و کارهای مشابه باید مشتری مداری را هدف بعدی خود قرار دهد. 

تصاحب بازارهای زعفران ایران
امیر مهری، کارشناس بازار زعفران 

به دفعات در رابطه با قاچاق زعفران به دولت هشــدار داده شده و کمتر پاســخی به این هشدارها داده 
شده است. قاچاق زعفران از سال گذشته که افزایش نرخ ارز را داشتیم به اوج خود رسیده و تا به امروز 
نیز ادامه دارد و خسارت میلیون دالری به این صنعت وارد کرده است. دالالن با توجه به درآمدی که از 
فروش زعفران به واسطه گرانی ارز به جیب می زنند خسارت زیادی به روند معمول صادرات این محصول 
وارد کرده اند. زعفران که کاالیی استراتژیک و جایگزینی برای صادرات نفتی به شمار می رود به راحتی 
در مرزهای کشور خرید و فروش می شــود. دالالن با فروش این محصول به کشورهای دیگر بخصوص 
افغانستان دالرهایی را که سهم اقتصاد کشور است روانه جیب خود کرده اند و از آن طرف افغان ها نیز با 

زعفران ایرانی به نام خودشان درآمدزایی می کنند. 
به همین دلیل در حال حاضر صادرات رسمی زعفران تعریفی ندارد چراکه  با توجه به اشباع شدن بازار های 
منطقه توسط افغان ها ناشی از قاچاق زعفران شاهد کند شدن صادرات رسمی و قانونی صادرکنندگان 
 هستیم. افغان ها با خرید زعفران از فروشندگان ایرانی در لب مرزها بسته بندی این محصول را تغییر 
می دهــد و آن را به نــام خــود وارد بازارهای صادراتــی می کنند. افغانســتان تصاحــب بازارهای 
 زعفران ایــران را هدف گرفتــه و دالالن ایرانی نیــز به افغان ها برای رســیدن به هدفشــان کمک

 زیادی می کنند. 

قاچاق زعفران ایرانی از سوی افغان ها
علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران

بارها بر این واقعیت تاکید شده است که دالالن سود اصلی را از خرید و فروش زعفران دارند و کشاورز که 
تولیدکننده اصلی این محصول است کمترین درآمد را از این محصول باارزش و گران قیمت دارد. با آغاز 
فصل برداشت زعفران دالالن به مزارع زیر کشت این محصول هجوم می برند و با خرید زعفران از کشاورز 
آن را برای فروش به مشتریان خود عرضه می کنند. با گران شــدن نرخ ارز و نوسانات آن که تا به امروز 
هم ادامه دارد این چرخه با شدت بیشتری در حال تکمیل بوده و سود دالالن نیز از این حرکت افزایش 
زیادی داشته است. افغانستان کشور هدف دالالن ایرانی برای قاچاق و فروش غیرقانونی این محصول 
است. مرز ایران با افغانستان به دلیل طوالنی بودن فضای خوبی را برای فعالیت این افراد فراهم کرده که 
به دلیل نبود نظارت این فضا بهتر هم شده است.خریداران با خرید این محصول از دالالن ایرانی آن را به 
صورت غیرقانونی به بازارهای جهانی عرضه می کنند که این حرکت هم قاچاق و دزدی نامیده می شود. 
بنابراین با توجه به قاچاق زعفران ایرانی از سوی افغانستان باید به صورت جدی با این مسئله برخورد شود 
چرا که افغان ها زعفران ایرانی را با برند خود به کشور های چین و هند صادر می کنند که این امر به سبب 
همجواری افغانستان با ایران برای بزرگ ترین تولیدکننده زعفران یک تهدید به شمار می رود. تشکل های 
تخصصی که مسئولیت بازار را بر عهده دارند، باید با برخورد جدی جلوی پدیده شوم قاچاق را بگیرند و 

حافظ منافع صادرکنندگان باشند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس مرکز توســعه فناوریهای راهبردی معاونت 
 علمی و فنــاوری از فعالیت بیــش از 6500 هزار

 استارت آپ در کشور خبر داد. دکتر اسماعیل قادری 
فر در خصوص آخرین وضعیت استارت آپها در کشور 
گفت: استارت آپ ها باید در بازار فعالیت کنند و با 
الگوهای های نوآورانه و پرهیز از ایده های تکراری 

فعالیت کنند.
وی خاطر نشان کرد: اســتارت آپ شرکتی است 
که خدمات مقیاس پذیــری را بر پایه فناوری های 
نوین در بســتر فناوری اطالعات ارائه می دهد؛ آنها 
می توانند فعالیت خود را به گونــه ای پیش ببرند 
که به شــرکت های دانش بنیان نوپا، صنعتی و یا 
تولیدی تبدیل شوند.رئیس مرکز توسعه فناوری های 
راهبردی بــا تاکید بر اینکه اکثر اســتارت آپها در 
حال حاضر ایده نوآورانه یا محصول قابل ملموسی 
دارند و مردم از ایــن محصوالت بهره می برند، بیان 
کرد: رشد اســتارت آپها هفته ای است و به گونه ای 
فعالیت می کنند که بتوانند در قالب یک شــرکت 
 بــه فعالیت های خــود ادامه دهند. قــادری فر به 

شکل گیری نسل دوم استارت آپ های فناوری محور 
پس از بلوغ استارت آپهای حوزه خدمات اشاره کرد 
و گفت: زیست بوم استارت آپی کشور از بزرگترین و 
کم نظیرترین زیست بوم های استارت آپی در منطقه 
آسیای جنوب غربی به شــمار می رود که به محل 
فعالیت و توسعه کسب و کارها این غول های بزرگ 

اقتصاد آینده کشور تبدیل شده است.
وی بــه فعالیت ده ها شــتابدهنده تخصصی برای 
حمایت و توسعه بازار استارت آپها اشاره کرد و افزود: 
عناصر این زیست بوم در بستر مراکز و کارخانه های 
نوآوری در خدمت رونق تولید فناورانه و ارتقای معنی 
دار اقتصاد دانش بنیاد در منظومه اقتصادی کشور 
هستند.رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی با 
بیان اینکه بیش از 6500 هزار استارت آپ در کشور 
فعالیت می کنند، خاطر نشان کرد: معاونت علمی به 
عنوان حامی و تسهیل گر جریان نوآوری در کشور 
خود را مکلف به حمایت از کسب و کارهای نو می داند 
و در این راستا برنامه ها و ابزارهای سیاستی متناسبی 

را برای تقویت این زیست بوم به کار می گیرد.

یک مقام مسئول با اشــاره به افزایش قیمت نهایی 
تولید نان، قیمت نان بربری را ۲500 تا ۳ هزار تومان 
اعالم کرد. محمدجواد کرمی رئیس اتحادیه نانوایان 
حجیم و نیمه حجیم صنعتی اظهار کرد: طبق مصوبه 
دولت در سال ۹۳ اتحادیه ها نقشی در قیمت گذاری 
نان ها ندارند.وی با اشاره به اینکه هزینه کارگری ۳5 
درصد افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: بسیاری از 
مواد اولیه همچون شکر، روغن و خمیرمایه به عنوان 
مولفه های تولید  افزایش قیمت داشته اند،  به همین 
دلیل قیمت نهایی تولید نان هم دستخوش تغییراتی 

قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی 
تصریح کرد: با آزادسازی نرخ آرد و نان، نانوایان در یک 
فضای رقابتی به فعالیت خود ادامه می دهند.کرمی 
با بیان اینکه ســازمان حمایت از مصرف کنندگان 
 و تولیدکننــدگان و صنعــت، معــدن و تجارت بر 

قیمت گذاری نان ها نظارت می کننــد، اظهار کرد: 
در صورت مشــاهده تخلف، با افراد خاطی برخورد 
می شود.وی با اشــاره به اینکه ۸5 درصد واحد های 
نانوایی، واحد هایی هستند که از آرد یارانه ای استفاده 
می کنند تصریح کــرد: ۱5 درصد واحد های نانوایی 
آزاد پز هستند. رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه 
حجیم صنعتی در تشریح قیمت نان های پرمصرف  
گفت: باگت فرانسوی بزرگ ۲500 تا ۳ هزار تومان، 
نیم باگت ۱500 تومان، نان بربری ۲500 تا ۳ هزار 
تومان، نان کوچک هر بسته 5 هزار تومان )بسته ای 
600 تومان( است. کرمی با بیان اینکه نان های حجیم 
و نیمه حجیم، یکی از نان های پرمصرف در جهان است 
گفت: با رشد شهرنشینی در ایران، تولید و مصرف این 
دســته از نان ها، رونق یافته و عرضه آن بیشتر شده 
است.به گفته وی، امیدواریم در سال جدید وضع بازار 

نان، به نسبت سال های گذشته بهتر شود.

معاون امور صنایع وزیر صنعت گفت:در ســال ۹7 
تولیدات کاغذ تیشــو به ۱5۳ هزار تن رســید که 
به این ترتیــب واردات آن 6 هزار تن کاهش یافت.
فرشاد مقیمی در خصوص میزان تولید کاغذ تیشو 
در کشور اظهار کرد: از ســال ۹۲ تا ۹7 در کشور 
50 هزار تن تولیــد و ۸7 هزار تــن واردات کاغذ 
تیشو داشتیم که در سال ۹7 تولیدات کاغذ تیشو 
به ۱5۳ هزار تن رســید و واردات آن به 6 هزار تن 
کاهش یافت علی رغم این که در سال ۹7 حدود ۱0 
هزارتن کاغذ تیشو به کشور های دیگر صادر کردیم.

وی افزود: در خصوص کاغذ های بســته بندی، 
الینر و فلوتینگ در بین ســال های ۹۲ تا ۹7 در 
کشور 550 هزار تن تولید و ۱۸۹ هزار تن واردات 
این نوع کاغذ ها را داشــتیم و در سال ۹7 تولید 
این سه نوع کاغذ با افزایش چشم گیری مواجه 
شد و به 7۲5 هزار تن رسید و واردات آن  به ۲۲ 
هزار تن کاهش یافت همچنین در سال ۹7 شاهد 
صادرات بیش از ۱۸۸ هزار تن کاغذ های بســته 

بندی، الینر و تیشو بودیم.
معاون امور صنایــع وزیر صنعت ادامــه داد: با 
وجود پیشــرفت هایی که در ارتبــاط با تولید 
کاغذ های ذکر شده داشتیم، اما حدود ۹0 درصد 
از کاغذ های چاپ، تحریر و روزنامه در کشــور 
وارداتی است. مقیمی با بیان اینکه وزارت صنعت 
وظیفه سیاست گذاری در خصوص خودکفایی و 
توسعه تولید کاغذ را ندارد، اظهار کرد: با توجه به 
دستورات رهبر معظم انقالب اسالمی، با وزارت 
ارشاد به توافق رسیدیم که این بحث در مجلس 
مطرح شود و وزارت صنعت نیز در این سیاست 
گذاری ها با دیگر ارگان ها شریک شود تا مشکل 
کاغذ را در کشــور هرچه ســریع تر رفع کنیم. 
وی در پایان تصریح کرد: با توجــه به برنامه ها 
و سیاســت گذاری هایی که در ایــن موضوع به 
کار گرفته شــده، پیش بینی می شود تا دو سال 
 آینده در کشــور هیچ مشــکلی در بحث کاغذ 

نداشته باشد.

رئیس هیئــت مدیره انجمــن صنفــی کارفرمایان 
کارخانجــات ماکارونی ایران از افزایــش بیش از 70 
درصدی قیمت ماکارونی 700 گرمی خبر داد و علت آن 
را افزایش قیمت گندم و سایر مواد اولیه این محصول 
عنوان کرد.مهدی آثاریان اعالم کرد که قیمت ماکارونی 
700 گرمی که بیشترین فروش را دارد و مبنای قیمت 
ماکارونی است معادل 5,450 تومان در نظر گرفته شده 
است.وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت قیمت گندم 
را بیش از دو برابر افزایــش داده، گفت: از طرف دیگر 
حقوق کارکنان نیز بیش از ۳0 درصد افزایش داشته و 
قیمت اکثر مواد اولیه مورد استفاده در تولید ماکارونی 

نیز بیش از دو برابر باال رفته است.
رئیس هیئــت مدیره انجمــن صنفــی کارفرمایان 
کارخانجات ماکارونی ایران با بیان اینکه قیمت سایر 
انواع ماکارونی نیز بر اســاس قیمت جدید ماکارونی 
700 گرمی محاسبه می شــود، اظهار کرد: با در نظر 

گرفتن این شرایط قیمتی که انجمن در نظر گرفته بود 
بیش از افزایش قیمت فعلی بود اما سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به علت شرایط فعلی 
کشور و نزدیک شدن به ماه رمضان پیشنهاد کرد که 
قیمت هر بسته ماکارونی 700 گرمی به 5,450 تومان 
افزایش یابد. وی با اشــاره به اینکه این افزایش قیمت 
تقریباً معادل 75 درصد در نظر گرفته شده، تصریح کرد: 
مالیات بر ارزش افزوده نیز در قیمت فعلی در نظر گرفته 
شده و کسی حق دریافت مبلغی بیش از این به عنوان 
مالیات بر ارزش افزوده ندارد.آثاریان همچنین میزان 
تولید ماکارونی در سال ۱۳۹7 را حدود 700 هزار تن 
در کل کشور عنوان کرد.وی در پایان خاطرنشان کرد 
که مهمترین راهکار افزایش صادرات این محصول به 
کشورهای همســایه، افزایش تولید است چرا که در 
حال حاضر صنعت ماکارونی با حداکثر ظرفیت موجود 

فعالیت نمی کند و ظرفیت تولید بیشتر را دارد.

فعالیت بیش از ۶ هزار استارت آپ در کشور

معاون امور صنایع وزیر صنعت:

۹۰ درصد کاغذ تحریر وارداتی است

سازمان حمایت در جریان است

ماکارونی گران شد

سازمان حمایت بر قیمت گذاری نان ها نظارت می كند

افزایش  غیرقانونی  قیمت نان
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استارت آپ ها براي ارائه استارت اپ خود به سرمايه گذاران بايد بتوانند 
نشان دهند كه وارد بازار شده اند و چه ميزان رشد داشته اند. جمالتي 
از قبيل »محصول ما در بازار با استقبال بسياري روبه رو شده«، »ما با 
افراد زيادي همكاري مي كنيم« يا »بازار را با محصول مان تحت تاثير 
قرار داده ايم«، بدون ارائه شاخص ها و اعداد كّمي باعث كاهش شانس 
استارت آپ ها در جلب اعتماد و نظر سرمايه گذارها خواهد شد. وقتي 
هم كه مي گوييم رشــد، يعني بتوانيم متغيري مناســب و مختص 
استارت آپ را در طول بازه هاي زماني مختلف بررسي كنيم. يكي از 
اين شاخص ها، شاخص مالي است كه بايد بدانيم چيست و آن را رصد 
كنيم. شــاخص هاي مالي مي توانند با توجه  به جنس استارت آپ ها 
تفاوت هايي با هم داشــته باشــند. اندازه گيري  كردن شاخص هاي 
مالي و به طور كلي داده محور بودن از خصوصيات مهمي است كه هر 

بنيان گذار استارت آپي بايد داشته باشد. 
۱. رزرو در برابر درآمد

براي بسياري از كســب و كارها درآمد، شــاخص اصلي رشد است؛ 
اما تعريف درآمد در ادبيات حســابداري بســيار دقيق اســت و با 
ســفارش ها و رزروهاي پرداخت نشــده تفاوت دارد. اشــتباه رايج 
در ارائه اســتارت آپ ها به سرمايه گذاران اين اســت كه از رزروها و 
ســفارش ها با عنوان درآمد ياد مي شــود؛ اما آنها يكسان نيستند 
 و در ارزيابــي موشــكافانه، ســرمايه گذاران معموال اين مســاله

 را بررسي خواهند كرد. 
۲. درآمد تكرارشونده در مقابل درآمد كل

در نظر سرمايه گذاران، شركت هايي باارزش تر هستند كه عمده درآمد 
آنها از درآمد محصول )در مقابل درآمد حاصل از خدمات( است. چرا؟ 
دليل اصلي اين است كه درآمد خدمات غيرتكراري است و حاشيه 
ســود بســيار پايين و مقياس پذيري كمتري دارد. منظور از درآمد 
محصول درواقع همان چيزي است كه شما از فروش خود نرم افزار يا 

محصول به دست مي  آوريد. 

 :)ARR )annual recurring revenue درآمد تكراري ساالنه يا
بخشي از درآمد است كه به صورت طبيعي ماهيت تكرارشونده دارد. 
اين درآمد نبايد مبالغ يك بار پرداخت شده )غيرتكراري( و خدمات 

حرفه اي را كه بابت شان هزينه دريافت مي شود، شامل شود. 
درآمد تكراري ساالنه به ازاي يك مشتري: آيا اين نمودار مسطح است 
يا رشد مي كند؟ اگر شما فروش موفق و مجدد به مشتريان خود داشته 
باشيد، اين نسبت بايد در حال رشد باشد. درواقع مثبت  بودن روند 

اين شاخص نشان دهنده كسب و كاري سالم است. 
درآمد مكرر ماهانه يا MRR: براي برخي كســب و كارها بســته به 
رفتار مشتري ممكن اســت اين عدد حائز اهميت باشد و دوره هاي 
خريد مشــتري در بازه يك مــاه معني دار باشــد. اغلــب افراد از 
ضرب رزروهاي ماهانه در ۱۲ به ARR مي رســند. اشــتباه هاي 
معمــول در ايــن روش عبــارت اســت از: شــمارش درآمدهاي 
غيرتكراري مانند ســخت افزار، نصــب، راه انــدازي و قرارداد هاي 
 خدمــات حرفه اي و مشــاوره؛ خطاي شــمارش رزروهــا به جاي 

درآمد واقعي. 
 )gross profit( 3. سود ناخالص

سود ناخالص، برابر فروش شركت، منهاي هزينه مستقيم كاالهاي 
فروخته شده )Cost of Goods Sold( است. 

۴. ارزش كل قراردادها )TCV( و ارزش قرارداد ســاالنه 
 )ACV(

»ارزش كل قراردادها يا TCV« كل ارزش قرارداد است و مي تواند 
بســته به زمان تعريف شــده، براي سنجش اين شــاخص تعريف 
شــود. در محاســبه ارزش كل قراردادها، پرداختي هاي موردي و 
 ACV ،استفاده مي شــوند. از طرف ديگر )MRR( تكرار شــونده
)ارزش قرارداد ســاالنه(، ارزش قرارداد را در طي يك دوره ۱۲ماهه 
اندازه گيري مي كند. اين شاخص براي كســب و كارهاي نرم افزار به 
عنوان سرويس )SAAS( بسيار حائز اهميت است و درواقع نشان 

 مي دهد كه ارزش هر مشتري در طول سال براي شما به طور متوسط
 چقدر است. 

5. ارزش طول عمر مشتري
ارزش طــول عمر مشــتري، ارزش فعلي ســود خالــص آينده اي 
اســت كه از مشــتري، در طول مدت ارتباط با او به دســت خواهد 
آمد. اين شــاخص كمــك مي كند تــا ارزش بلندمدت مشــتري 
مشخص شــده و مقدار ارزش خالصي كه شــما براي هر مشتري، 
 پس از محاســبه هزينه هاي جذب مشــتري )CAC( به دســت 

مي آوريد، تعيين شود. 
 )GMV( 6. ارزش كاالي ناخالص مبادله شده

در كسب و كارهاي بازار، اين شاخص به جاي درآمد استفاده مي شود؛ 
اما GMV برابر درآمد نيســت! ارزش كاالي ناخالص مبادله شده 
ترجمه عبارت Gross Merchandise Value اســت. البته در 
منابعي ايــن شــاخصGross Merchandise Volume نيز 
نوشته شده كه به صورت معادل همديگر استفاده مي شوند و درواقع 
يك مفهوم دارند. اين شــاخص به كل حجم يا ارزش معامالتي كه 
از طريق درگاه كســب و كار در دوره اي خاص انجام مي شود، اشاره 
مي كند و به صورت ريال يا دالر بيان مي شود. اين شاخص را مي توان 
به نوعي حد باالي ارزشي كه در هر كسب و كار جريان دارد تلقي كرد 
و اينكه مصرف كننده چه هزينه اي را براي بازار مدنظر انجام مي دهد، 
در نظر گرفت. درواقع اين شــاخص ابزاري مفيد براي اندازه گيري 

اندازه بازار است. 
 )Unearned or Deferred Revenue( 7. درآمد معوق

در بيشتر موارد، سفارش هاي مشترياني كه پيش پرداخت، پرداخت 
كرده اند روي ترازنامــه در يك آيتم ديگر به نــام درآمد معوق قرار 
مي گيرد. به تدريج كه شركت شروع به شناسايي درآمد از سرويس 
خود مي كند، تعادل درآمد معوق خود را كاهش مي دهد و درآمد را 

افزايش مي دهد. 

آگهی مناقصه عمومی

 شهرداری نوشهر در نظر دارد نسبت به خرید ماشین آالت راهسازی سنگین در اجرای موافقتنامه شماره 7۴3803 مورخه 97/۱۲/۲8 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

شماره حساب سپرده بانك ملی زمان تحويل اسناد مهلت فروش اسناد مبلغ سپرده عنوان مناقصه رديف

3۱0000۲۱۱6008 98/۲/۲۲ 98/۲/3 الی 98/۲/۲۱ 500/000/000 ريال 
به ازای هر دستگاه

آگهی خريد ماشين آالت ۱

سایر جزئیات آگهی در دفترچه شرایط آگهی درج شده است.
زمان بازگشایی پاكت ها ساعت ۱0 روز سه شنبه مورخه 98/۲/۲3 می باشد.

علی امانی
 شهردار نوشهر

شاخص هاي مالي استارت آپ ها 

بازاریابي تله اي
)Ambush Marketing( 

حضور در محل كمپين برندينگ يك شــركت، 
براي انجام تبليغات دربــاره يك برند ديگر، بدون 
پرداخت هيچ مبلغي به عنوان اسپانسر به شركت 
برگزاركننده آن كمپين، كه اين امر موجب كاهش 
ارزش ســرمايه گذاري بر آن كمپين از نقطه نظر 
اسپانسرها مي شــود را بازاريابی تله ای می گويند. 
بازاريابــی )Marketing( عبارت اســت از يك 
استراتژی كه توسط يك شركت در جهت برقراری 
ارتباط با مشــتری اســتفاده می شــود. عمليات 
بازاريابی موجب آگاهی مشــتری از ويژگی های 
مختلف محصوالت و خدمات می شــود. اين نوع 
فعاليت هاي بازاريابــي )بازاريابی تله ای( در زمان 
كمپين هاي بين المللي بزرگ اتفاق مي افتد. مانند 
كمپين هاي برندينــگ در بازي هاي جام جهاني 
يا المپيك. بازاريابي تله اي، به دو دســته تقسيم 

مي شود: 
۱. بازاريابــي تله گــذاري درنــده: بــا ادعاهاي 
كالهبردارانه، خود را حامي رســمي آن كمپين 

اعالم مي كنند. 
۲. بازاريابــي تله گذاري مســتقيم: برند تله گذار 
بدون اينكه در كمپين سرمايه گذاري كرده باشد، 
خود را بخشــي از آن مي داند؛ امــا ادعاي علني 
ندارد. زمانــي كه يك كاال يا پيشــنهاد تله اي، به 
صورت مبتكرانه اي ازسوي بازاريابان به كار گرفته 
مي شود، اين موقعيت باعث مي شود كاالي ديگر، 
بهتر و با ارزش باالتري به نظر برسد. براي فروش 
برترين كاالي تان، از تله »گزينه ضعيف تر« استفاده 
كنيد. بيشتر شــركت ها تالش مي كنند در ارائه 
كاالهاي شــان، بهترين و جذاب ترين پيشنهادها 
را ارائه دهند و اين تالش قابل ســتايش اســت. 
ولي گاهي اوقات افزودن نمونــه كم طرفدارتر به 
اين گزينه ها، به فروش گزينه هــاي بهتر و بدون 
نارضايتي مشتري منجر مي شود. بنابراين، دفعه 
بعد كه بســته هاي خوب، بهتر و بهترين خود را 
طراحي مي كنيد، گزينه متوســطي را نزديك به 
گزينه اي كه مي خواهيد بهترين به نظر برسد، در 
نظر بگيريد و ارائه دهيد. اگر ايــن كار به افزايش 
فروش كاالي تان منجر شد، متوجه مي شويد كه 

تكنيك تان عمل كرده است. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

انفجار ناداني پدیده اي در ســازمان هاي اداري و صنعتي است كه 
كاواساكي، نظریه پرداز مدیریت و از مشاوران شركت اپل از آن سخن 

گفته و اســتیو جابز نام »انفجار ناداني« را براي آن برگزید. انفجار 
ناداني مي گوید: مدیــران درجه یك در 

كسب وكار خود، كساني را استخدام 
مي كنند كه از خودشــان بهتر و 
تواناتر هستند؛ اما افراد درجه 
دو و پایین تر، با نگراني از دست 
دادن جایگاه خود، افرادي از خود 
پایین تر را استخدام مي كنند و 

همین طور نفرات رده هاي پایین تر 
نیز همیــن چرخه باطــل را ادامه 
مي دهند زیرا طبیعي است كه آنها 

هم نفرات درجه یك نباشــند. پس از مدتي مدیران با موجي فراگیر 
از افراد ضعیف و ناتوان در ســاختار ســازمان مواجه مي شوند كه 
معدود افراد توانمند را نیز ناامید و فلــج كرده اند. اگر عضو 
رده باالي سازماني هستید براي اجتناب از 
انفجار ناداني در كسب وكار از خودتان 
بپرسید: آیا از استخدام و به كارگیري 
كساني كه از من باهوش تر، مطلع تر 
و كاربلدتر هســتند ترس دارم؟ 
مدیران موفق براي دوري از انفجار 
ناداني نه تنها از افراد زبده و خبره 
در كسب وكار خود استفاده مي كنند، 
بلكه روش هاي نو را براي توسعه كار 

خود نیز فراموش نمي كنند. 

 نظریه   انفجار   ناداني  

ون
رس

و ام
الد

ف و
رال

كســي كه هميشــه بــه خــود مي گويــد »نمي توانم«، 
بزرگ ترين دشمن خود است.
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9 سنجه مهم رشد استارت آپ ها 
ســنجه هاي زيادي وجود دارند كــه مي توانند در موفقيت اســتارت آپ  
شما تاثير بگذارند. مطمئنا نرخ رشــد درآمد يكي از مهم ترين معيارهاي 
سنجش استارت آپ  هاست و شــاخص خوبي براي نشــان دادن سرعت 
رشــد اســتارت آپ ها به شــمار آيد. اما اين تنها معياري نيست كه شما 
بايد نگران آن باشــيد. اگر شــما مي خواهيــد كه اســتارت آپ موفقي 
داشــته باشــيد، نبايد فقط روي اين معيار تمركز كنيــد. 9 معياري كه 
 در ادامه  آن ها را بررســي مي كنيم، در رشــد اســتارت آپ نقش اساسی

 ايفا می كنند. 
 )CAC( هزینه كسب مشتري )۱

هر كسب وكاري براي اينكه زنده بماند، به مشــتري نياز دارد. CAC از 
مهم ترين ســنجه ها، مخصوصا در مراحل اوليه رشد استارت آپ هاست؛ 
ولي جذب كاربر امري هزينه بر اســت. ســوال اينجاســت كه اين هزينه 
چقدر اســت و آيا سودآور اســت؟ در محاســبه هزينه CAC براي يك 
دوره   معين، شــما بايد هزينه هاي فروش و بازاريابي را بر تعداد مشترياني 
كه در آن دوره انتخاب كرده ايد، تقســيم كنيد. هزينــه باالي CAC به 
 اين معني است كه شما پول بســيار زيادي را براي جذب مشتريان خود

 خرج كرده ايد. 
۲( حفظ مشتري

بيشتر اســتارت آپ ها به قدري غرق جذب مشــتري جديد مي شوند كه 
مشتري هاي فعلي خود را فراموش مي كنند. شما بايد اين طرز فكر را كنار 
بگذاريد تا مشتريان فعلي تان را از دســت ندهيد. ما كال سه نوع مشتري 

داريم: 
مشتري فعلي: مهم اين است كه شما بدانيد چطوري مي توانيد مشتريان 
فعلي تان را راضي نگه داريد. اگر جواب آن را نمي دانيد، پس از مشــتريان 
بپرسيد. مردم دوست دارند كه با شــما صحبت كنند و نظرشان را به شما 

بگويند.
مشتري غیرفعال: مشتريان غيرفعال افرادي هستند كه از محصوالت 
شما استفاده نمي كنند يا اينكه كم استفاده مي كنند. در اين باره نيز بهتر 
است كه علت را از آن ها سوال كنيد. درباره گروه سوم نيز در بخش بعدي 

صحبت مي كنيم. 
3( نرخ ریزش یا رویگرداني

ريزش يا رويگرداني ســنجه مهم ديگري اســت كه شــما بايد آن را به 
خاطرتان بسپاريد. اين سنجه تعداد مشترياني را نشان مي دهد كه ديگر 
از محصول يا خدمات شما اســتفاده نمي كنند. برخي از استارت آپ ها هر 
ماه نرخ ريزش خود را اندازه مي گيرند. برخي ديگر نيز هر ســه ماه آن را 
اندازه مي گيرند تا مشــتريان غيرفعالي كه در آينده ممكن اســت دوباره 
محصوالت را استفاده كنند، با مشتريان كه چنين قصدي را ندارند، اشتباه 
گرفته نشود. به هر حال بهتر اســت بدانيد كه احتمال ريزش مشتري دو 
برابر جذاب مشتري است. اين سنجه مي تواند انگيزه خوبي براي تحريك 
 شما باشد تا به دنبال دليل استفاده نكردن از محصول يا خدمات تان برويد

 و آن را كشف كنيد. 
۴( ارزش طول عمر مشتري

ارزش طول عمر مشــتري كه بيشــتر به صورت مخفف LTV شناخته 
مي شود، در واقع ميزان سودي است كه شما انتظار داريد تا هر مشتري در 
طول زماني كه از كسب وكار شما استفاده مي كند، براي شما به ارمغان آورد. 
شما بايد براي محاسبه ارزش طول عمر مشتري بيشترين مدت زماني كه 
آن ها با شما مي مانند را بدانيد. اين مي تواند شش ماه، دوازده ماه يا بيشتر 
باشد. به اين ترتيب شما سودي كه ماهيانه از هر مشتري انتظار داريد را در 
مدت زمان موردنظر ضرب مي كنيد و LTV را به دســت مي آوريد. كامال 
مشخص اســت كه هزينه كسب مشــتري بايد از مقدار ارزش طول عمر 
مشتري كمتر باشد. اگر مقدار CAC شما از LTV باشد، استارت آپ شما 

شكست مي خورد. 
5( متابولیسم محصول

متابوليسم محصول، در واقع سرعت تصميم گيري و رشد شركت را اندازه  
مي گيرد. همانند متابوليســم بدن، متابوليســم محصول نيز در مراحل 
اوليه شروع اســتارتاپ در ســطح بااليي است ولي با رشــد استارت آپ، 
مقدار اين متابوليسم كاهش مي يابد. اين موضوع درباره استارت آپ هاي 
كوچك ســودمند اســت؛ اما مي تواند براي شــركت هاي بــزرگ مضر 
باشد. در بيشــتر موارد شــركت هاي بزرگ نمي توانند به سرعت به نياز 
 مشتري هاي فعلي خود پاســخ دهند و اين مي تواند سنجه حفظ مشتري

 را تحت تاثير قرار دهد. 
6( ضریب ویروسي

اين سنجه رشد سازماني شركت را اندازه مي گيرد. معموال هر استارت آپي 
كار خود را با دعوت دوستانش براي اســتفاده از محصول شروع مي كند و 
اگر محصول خوب باشد، پس اين كاربران دوستان خود را جذب مي كنند 
و اين روند ادامه پيدا مي كند و مثل يك ويروس تكثير مي شــود. راه هاي 
ديگر براي ويروســي كردن محصول مي تواند از طريق اشتراك گذاري در 
شبكه هاي اجتماعي مثل ارســال ايميل يا پروموت در توئيتر و فيسبوك 

نيز انجام پذيرد. 
7( نرخ رشد درآمد

درآمد يكي از مهم ترين سنجه هايي است كه شما بايد به آن توجه كنيد. 
البته درآمد فقط مربوط به فروش نيســت و تمامي  هزينه هاي ديگر را نيز 
شامل مي شود. براي افزايش درآمد، تالش تان را روي تبديل مشتريان فعال 

به مشتريان پرداخت كننده بگذاريد. 
 )Activation( فعال سازي )8

فعال سازي سنجه ديگري است كه نرخ تبديل بازديدكنندگان محصول به 
مشتريان فعال را اندازه گيري مي كند. اين فعال سازي مي تواند با ثبت نام 
در ســايت يا با يك دانلود و امثال اين ها انجام پذيرد. نــرخ تبديل باال به 
اين معني اســت كه بازديدكنندگان يك تجربه كاربري خوبي در همان 
ابتدا داشته اند. نرخ فعال ســازي پايين نيز به اين معني است كه محصول 
 شما زياد جالب نيست و مشــتريان هيچ كششــي براي خريد محصول

 پيدا نكرده اند. 
9( پیشنهاد و توصیه به دیگران

اين سنجه كه با نام referral نيز شــناخته مي شود، كامال شبيه سنجه 
ضريب ويروسي است و شما بايد آن را به صورت مستقل اندازه گيري كنيد. 
براي محاسبه اين سنجه شما فقط بايد درصد كاربراني كه از مشتري هاي 
فعلي شــما دعوت  مي  شــوند را اندازه  بگيريد. تمامي اين سنجه ها به هم 
وابسته هستند. شايد اندازه  گيري و مديريت تمامي اين سنجه ها مخصوصا 
درباره استارت آپ هاي كوچك مشكل باشد و شــما زمان كافي براي آن 
را نداشته باشيد. شــما مي توانيد در ابتدا تنها روي درآمد، هزينه  كسب 
مشتري، ارزش طول عمر مشتري و نرخ ريزش تمركز كنيد زيرا اين چهار 
مورد در ابتدا بيشترين تاثير را روي اســتارت آپ دارند. پس از آن روي 5 
 سنجه ديگر تمركز كنيد تا بتوانيد استارت آپ خود را به كسب وكاري بزرگ 

تبديل كنيد. 
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