
ايران خودرو و ســايپا با وجود گذشــت حدود ســه ماه از آغاز فروش فوري 
محصوالت شــان، اطالعاتي از تعداد خودروهاي تحويل داده شده به مشتريان 
در اين طرح در اختيار رسانه ها قرار نمي دهند. در اين شرايط اين پرسش مطرح 
است كه آيا اصال خودرويي تحويل مشتريان شــده است؟به گزارش ايسنا، به 
دنبال التهابات چند ماه اخير بازار خودرو، با دســتور وزارت صنعت، معدن و 
تجارت دو شركت ايران خودرو و سايپا از اوايل اسفند ماه سال گذشته ۲۰ درصد 
از توليدات روزانه خود را به فروش فوري بــا تحويل يك ماهه با هدف افزايش 

 عرضه، كاهش قيمت ها و كاهش التهابات بــازار خودرو اختصاص دادند. البته
 به دنبال موج جديد التهاب و افزايش قيمت ها در بازار خودرو در هفته گذشته، 
در جلســه كميته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب شد كه سهم 
فروش فوري خودروســازها ۱۰ درصد ديگــر افزايش يابد. با اين حســاب، 
خودروسازان موظف شدند ۳۰ درصد از توليدات روزانه خود را براي فروش فوري 
در نظر بگيرند. اين وضعيت در حالي است كه با وجود گذشت نزديك به سه ماه 
از آغاز فروش فوري خودروسازان، دو شركت ايران خودرو و سايپا هنوز هيچ آمار 

رسمي  در رابطه با تعداد خودروهاي تحويل شده به مشتريان در اين طرح اعالم 
نكرده اند. اهميت اين موضوع در اين است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با هدف افزايش عرضه روزانه خودرو به بازار و كنترل قيمت ها، خودروســازان 
را مكلف به فروش فوري محصوالت شــان كرد؛ بنابراين بايد مشــخص شود 
تاكنون چه تعداد خودرو در اين طرح به مشــتريان واگذار شــده تا مشخص 
شود خودروسازان تا چه حد به وظايف خود در اين زمينه براي افزايش عرضه 
خودرو به بازار و كنترل قيمت ها عمل كرده اند. اين وضعيت در حالي است كه 

خودروسازان چند صد هزار دستگاه خودرو بابت پيش فروش هاي صورت گرفته 
در سال گذشته به مشتريان بدهكارند و هنوز اين خودروها را تحويل نداده اند و 
اتفاقا برخي از خريداران همين خودروها در سال گذشته، از اين شاكي هستند 
كه ايران خودرو و ســايپا چرا وقتي هنوز خودروهاي پيش فروش شده در سال 
گذشته را تحويل نداده اند، اقدام به فروش فوري محصوالت شان با موعد تحويل 
يك ماهه مي كنند؟در اين رابطــه با وجود پيگيري هاي فراوان، دو شــركت 

ايران خودرو و سايپا حاضر به پاسخگويي در اين رابطه نبودند. 

قيمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهاني با تشديد نگراني ها نسبت به اختالف 
تجاري آمريكا و چين و تاثير احتمالي آن بر رشد اقتصاد جهاني كه سرمايه گذاران را متقاضي 
خريد دارايي هاي مطمئن كرد، اندكي افزايش يافت. به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي 
تحويل فوري در معامالت روز چهارشنبه بازار سنگاپور با ۰.۱ درصد افزايش، به ۱۲85.56 
دالر رسيد. در بازار معامالت آتي آمريكا هر اونس طال ۰.۱ درصد رشد كرد و به ۱۲8۷ دالر 
رسيد. جفري هالي، تحليلگر ارشد بازار در شركت OANDA در اين باره گفت: روند رشد 

قيمت طال در حال حاضر از خريد سرمايه گذاراني كه ريسك گريز شده اند، حمايت يافته است، 
اما هيچ تغييري در روند كلي بازار ديده نمي شود. شاخص  ام.اس.سي.اي بازارهاي سهام آسيا 
– اقيانوسيه به جز چين با دنبال كردن روند نزولي وال استريت، به پايين ترين حد خود از اواخر 
مارس رسيد. رئيس جمهور آمريكا روز يكشنبه با تغيير موضع ناگهاني از اظهارات هفته پيش 
خود كه در آن از پيشرفت مذاكرات تجاري ميان واشنگتن و پكن تمجيد كرده بود، درباره 
افزايش تعرفه ها روي واردات كاالهاي چيني هشدار داد. ليو هي، معاون نخست وزير چين، 

روز پنج شنبه براي مذاكرات تجاري به آمريكا سفر خواهد كرد و اگر توافقي تا آن زمان حاصل 
نشود، تعرفه هاي بيشتر روي واردات كاالهاي چيني از جمعه به اجرا گذاشته مي شود. بانك 
يو.بي. اس در يادداشت تحقيقاتي اعالم كرد ريسك هاي نزولي متوجه رشد اقتصادي به دليل 
تعرفه هاي باالتر و ضعف احتمالي بازارهاي سهام و بازده كمتر اوراق قرضه، از رشد قيمت طال 
حمايت خواهد كرد، اما روند صعودي احتمالي دالر مانعي براي رشد بيشتر قيمت طال خواهد 
بود. اگرچه ماندن طال در باالي مرز ۱۲8۰ دالر دلگرم كننده است، اما تغيير لحن بانك مركزي 

آمريكا درباره سياست پولي، اين فلز ارزشمند را در صورت بهبود آمار اقتصادي در معرض 
كاهش قيمت قرار خواهد داد. براساس گزارش رويترز، قيمت طال هفته گذشته پس از اينكه 
بانك مركزي آمريكا برخالف انتظارات بازار، احتمال كاهش نرخ هاي بهره در سال جاري را 
منتفي اعالم كرد، با كاهش قيمت روبه رو شد. موجودي طالي »اس.پي.دي.آر گلدتراست« 
كه بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري تحت پشتوانه طال در جهان است، روز سه شنبه اندكي 

افزايش يافت، اما همچنان در پايين ترين سطح خود از اكتبر سال ۲۰۱8 قرار دارد. 

در حالي كه به نظر مي رسد توافق تجاري احتمالي 
چين و آمريكا انجام نخواهد شــد، روز چهارشنبه 
)۱8 ارديبهشت، ۹8( ســهام آسيايي با وحشت از 
افت رشد اقتصادي جهان، همزمان با وال استريت 

سقوط كردند. 
به گزارش مهر به نقل از رويترز، روز سه شنبه اعالم 
شد كه نخســت وزير چين در روزهاي پنج شنبه 
و جمعه پيش رو بــراي ادامه مذاكــرات تجاري 
و جلوگيــري از افزايش شــديد تعرفه هــا، راهي 

واشنگتن مي شود. 
داده هــاي تاجــران اروپايي نشــان مي دهد كه 
شاخص هاي اين قاره، معامالت روز چهارشنبه را با 
نوسان آغاز كردند. بر اين اساس، فوتسي انگليس 
۰.۰۳ درصد پايين آمد، داكس آلمان ۰.۱8 درصد 

رشد كرد و كاك فرانســه هم با رشد اندك ۰.۰5 
درصدي روبه رو شد. شاخص استاكس 6۰۰ اروپا 

۰.۰۱ درصد پايين آمد. 
گســترده ترين شاخص ســهام آســيا اقيانوسيه 
ام اس سي آي در خارج از ژاپن ۰.55 درصد پايين 
آمد كه اين، پايين ترين ســطح آن از اواخر مارس 

تاكنون است. 
نيكــي ژاپــن ۱.46 درصــد ســقوط كــرد. در 
بازارهاي چين، شــاخص كامپوزيت شــانگهاي 
۱.۱۲ درصــد و هانگ ســنگ هنگ كنگ ۱.۱۱ 
درصد ســقوط كردند. اي اس اكس استراليا ۰.4۲ 
 درصد و كوســپي كره جنوبــي ۰.4۱ درصد افت

 كردند. نگراني هاي تجاري چيــن و آمريكا باعث 
 شــد تا بازارهاي وال اســتريت هــم در معامالت

 سه شنبه شب سقوط كنند. اس اندپي و داوجونز 
به ترتيب ۱.65 درصــد و ۱.8 درصــد، از ارزش 
خود را از دســت دادند. ترامپ تهديد كرده است 
كه ظرف دو روز آينده، تعرفه هــاي واردات چين 
را از ۱۰ درصد به ۲5 درصد برســاند. ماســاهيرو 
ايچيكاوا، استراتژيست شــركت مديريت سرمايه 
ســوميتومو ميتســويي مي گويــد: تصــور اين 
ســخت اســت كه دو طرف بتوانند تنها ظرف دو 
روز به اختالفات تجاري خود پايــان دهند. با اين 
تنش ها، قيمــت اوراق قرضه دولتــي، به عنوان 
يك ســرمايه گذاري امن، افزايش يافت و ســود 
آنها افت كرد. در بــازار ارز، دالر در برابر ين ژاپن 
 بــه پايين ترين نرخ شــش هفتــه اي ۱۰۹.۹۰5 

رسيد. 

رئيــس هيات مديره انجمن صنفــي كارفرمايــان كارخانجات 
ماكاروني ايران از آغــاز عرضه ماكارونــي ۱5 درصد زير قيمت 
مصوب در مــاه مبــارك رمضان خبــر داد. به گزارش ايســنا، 
مهدي آثاريان گفــت: انجمــن كارخانجات ماكارونــي ايران 
تصميم گرفته به مناســبت ماه مبارك رمضان همه كارخانه ها 
ماكارونــي را حداقــل ۱5 درصــد ارزان تر از قيمــت مصوب 
به فروشــندگان عرضه كنند. وي افزود: بنابرايــن در ماه جاري 
همه فروشــگاه هاي زنجيره اي هر بســته ماكارونــي را حداقل 
 ۱5 درصــد كمتــر از قيمــت مصــوب بــه مصرف كنندگان 
عرضه مي كنند. او خاطرنشان كرد: البته با توجه به اينكه امكان 
نظارت بر همه مغازه ها و خرده فروشي ها وجود ندارد، نمي توانيم 
با قطعيت بگويم كه در مغازه ها نيز اين قيمت هاي مصوب رعايت 

خواهد شــد يا نه. رئيس هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايان 
كارخانجات ماكاروني ايران با اشاره به اينكه عمده خريد مردم در 
فروشگاه هاي زنجيره اي انجام مي شود، اظهار كرد: اين تخفيف 
حداقــل ۱5 درصد در نظر گرفته شــده و ممكن اســت برخي 
كارخانه ها تخفيف بيشتري را نيز در نظر بگيرند. همچنين به گفته 
وي، در قيمت مصوب ماكاروني ماليات نيز در نظر گرفته شده است. 
اخيرا با تصويب سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
قيمت هر بسته ماكاروني ۷۰۰ گرمي به عنوان مبناي تعيين قيمت 
اين محصول با ۷5 درصد افزايش به 5.45۰ تومان رسيد و قيمت 
ساير انواع ماكاروني نيز بر اين اساس تغيير كرد؛ بنابراين با در نظر 
گرفتن تخفيف ۱5 درصدي هر بسته ماكاروني ۷۰۰ گرمي بايد در 

ماه رمضان به قيمت 4.6۳۰ تومان عرضه شود. 

 رئيــس اتحاديــه مشــاوران امــالك در واكنــش 
 بــه اظهــارات معــاون مســكن وزيــر راه مبنــي 
 بــر اينكــه مشــاوران امــالك، بــازي جديــدي را 
 در بــازار مســكن آغــاز كرده انــد، گفــت: بــازي 
جديد در بــازار مســكن را كســاني آغــاز كرده اند كه 
 تراكــم، مصالــح ســاختماني و آهــن آالت در اختيــار 
 دارند. مصطفي قلي خســروي در پاســخ به اين ســوال 
وزيــر ســاختمان  و  مســكن  معــاون   كــه 
بــازي جديــد مشــاوران از  راه و شهرســازي    

 امــالك در بــازار مســكن انتقــاد كــرده اســت، 
گفــت: مشــاوران امــالك چــه بــازي جديــدي 
 مي تواننــد در بــازار مســكن يــا اجاره بهــا آغــاز

 كنند؟ وي با بيــان اينكه مشــاوران امــالك در بخش 
خصوصي هســتند و چه نفعي در گراني مسكن مي برند، 
گفت: گراني مسكن موجب ركود در بازار مسكن مي شود، 
پس وقتــي بازار مســكن دچــار ركود مي شــود، نقل و 
 انتقاالت نيز كاهش مــی يابد و درآمد مشــاوران امالك 
 كم مي شــود. رئيس اتحاديه مشــاوران امــالك افزود: 
بــازي جديد در بازار مســكن را كســاني آغــاز كرده اند 
 كه تراكــم، آهــن و مصالــح ســاختماني را در اختيار 
دارند. قلي خســروي تصريح كرد: بهتر اســت وزارت راه و 
شهرسازي سرعت تكميل و نهايي كردن 4۰۰ هزار مسكن 
 را بيشــتر كند و باز هم تاكيد مي كنم كه مشاوران امالك 

هيچ بازي جديدي را آغاز نكرده اند. 

هكرها بــا نفوذ به يكــی از پنج صرافــی مجازی 
برتــر جهــان در زمينــه خريــد و فــروش پول 
 مجــازی، 4۱ ميليــون دالر از آن ســرقت 

كردند.
Binance هكرها در جريــان حمله هكری بــه 

 بيــش از ۷هــزار بيــت كويــن را دزديدنــد 
 كــه ارزش آن بالــغ بــر 4۱ ميليــون دالر

 است.
Binance از طريــق وبــالگ و   شــركت 
 كانال هــای خــود در شــبكه های اجتماعــی

 اين موضوع را تأييد كرده است. 
عوامل اين حمله هنوز شناسايی نشده اند.

هكرهای اين شــركت از روش های مختلفی مانند 
فيشينگ، طراحی ويروس و ديگر روش های حمله 
برای دسترسی به حســاب های كاربران استفاده 

كرده اند.
 آنها به كليدهای API، كدهای 2FA و اطالعات 
ديگری دسترســی يافته اند و همه آنها را سرقت 

كرده اند.
اين شــركت ژاپنی تعداد دقيق بيــت كوين های 
مســروقه را ۷۰۷4 مورد اعالم كرده و وعده داده 
كه خســارات وارده به مشــتريان خود را جبران 
 كند، اما ســازكار اين جبران هنوز مشخص نشده

 است.

ســخنگوي اتحاديه كســب وكارهاي اينترنتي از 
بازگشت قيمت به آگهي هاي اينترنتي فروش خودرو 
از روز چهارشنبه خبر داد و جزئياتي از نرخ گذاري 
قيمت خــودرو در اين ســايت ها را تشــريح كرد. 
رضا الفت نسب در تشــريح اين خبر اظهار كرد: در 
جلساتي كه با اتحاديه فروشندگان خودرو داشتيم، 
به اين نتيجه رســيديم كه در صورت اعالم روزانه 
قيمت كف خودروها از سوي اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو تهران، درج قيمت خودرو با حداكثر ۳ درصد 
بيش از قيمت اعالمي، در آگهي هاي اينترنتي ممكن 
خواهد بود. ســخنگوي اتحاديه كســب وكارهاي 
اينترنتي افزود: بر اين اساس از امروز و پس از اعالم 
كف قيمت خودروها توسط اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو تهــران، قيمت ها در آگهي هــاي اينترنتي 

فروش خودرو ثبت مي شود. 
وي با بيان اينكه قرار است اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو تهران هر روز فهرســت كف قيمت تمامي 
خودروها در بازار را در اختيار سايت هاي درج آگهي 
قرار دهد، گفت: بــا توجه به توافق انجام شــده به 
عنوان مثال اگر قيمت خودرويي از سوي اتحاديه 
نمايشگاه داران خودرو تهران، ۱۰۰ ميليون تومان 
اعالم شــود، آگهي  خودروهايي كه نهايتا تا ۱۰۳ 
ميليون تومان قيمت گذاري شــده باشند، مجاز به 

انتشار و درج قيمت خواهند بود. 
الفت نســب ادامــه داد: همچنيــن در مذاكرات 
انجام گرفته مقرر شد در صورت افزايش التهاب در 
بازار خودرو، اتحاديه نمايشگاه داران تهران روزانه 
در دو نوبت، كف قيمت خودروهــا را به اتحاديه ما 

اعالم كنند تا ما اين قيمت ها را در اختيار سايت ها و 
پلتفرم هاي درج آگهي قرار دهيم. 

۱۲ ارديبهشــت ماه به دنبال افزايش قيمت هاي 
عجيب در بازار خودرو و مسكن، رئيس مركز مبارزه 
با جرائم ملي و ســازمان يافته پليس فتا اعالم كرد: 
افزايش قيمت بي رويه خودرو و مسكن باعث ايجاد 
نگراني و سردرگمي مصرف كنندگان شده و پليس 
فتا براي ارتقای امنيت كاربران پيرامون فعاليت در 
بازا رهاي آنالين و سايت هاي درج آگهي در فضاي 
مجازي، جلسات متعددي با مراجعه محترم قضايي 
برگزار كرد و برابر پيگيري هاي صورت گرفته دستور 
سرپرســت محترم دادســراي ناحيه ۳۱ تهران، 
حذف قيمت هاي بازار خودرو و مسكن به مديران 

سايت هاي واسط ابالغ شد. 

ابهام    بزرگ در فروش  فوري  ايران خودرو   و سايپا

حركت  طالي   جهاني در مسير افزايش قيمت

 وحشت از كنسل شدن توافق تجاري آمريكا و چين، نگراني ها را تعميق كرد

سرقت ۴۱ ميليون دالری از صرافی ژاپنی پول مجازیواكنش رئيس اتحاديه امالك به بازي جديد در بازار مسكنجزئيات عرضه ماكاروني با ۱۵ درصد زير قيمت مصوب

بازگشت   قيمت   به آگهي  هاي اينترنتي فروش خودرو 
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 دانش بنیان ها  
و  توسعه اقتصادی

شرط کارایی  بازار 
متشکل  ارزی

شــركت های دانش بنيان در 
چند ســال اخير توانســته اند 
تحول عظيمی در بخش های 
مختلف و در نهايت در اقتصاد 

ايجاد كنند. روند توسعه اين...

  علی اکبر جاللی، اســتاد 
دانشگاه

  کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه3

متن کامل  د ر صفحه 2

3

3

 تقويت      اكوسيستم  
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 حاشيه  امن  دالالن 
 بازار  آهن

»کسب و کار«   آینده  بازار  ارز   را  بررسی می کند

سیگنال های منفی  به  بـازار  ارز
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  کاهـش  کیفیت    تولیــد
»کسب و کار«    افزایش  هزینه های   تولید    در   بنگاه ها      را     بررسی     می کند

در ســال های اخير نقش شــركت های دانش بنيان 
 در ايجاد اشــتغال و ارزآوری تا جايــی پيش رفته كه 
 دولت ها تالش دارنــد با ايجاد فضــای كار برای اين 
شركت ها بخشی از اهداف اقتصادی خود را  از اين طريق 
تحقق بخشند. در ايران نيز اهميت اين شركت ها ثابت 
شده و برای توسعه اقتصادی سرمايه گذاری های زيادی 
برای راه اندازی اين شركت ها صورت گرفته است. البته 
حمايت ها و خدماتی نيز برای راه اندازی و توسعه بيشتر 
شركت های دانش بنيان الزم است كه هنوز جای خالی 
اين خدمات در كشور ما احساس می شود. در اين رابطه 
معاون رئيس جمهوری گفت: چهار هزار و ۳5۰ شركت 
دانش بنيان در كشور مشغول فعاليت هستند. سورنا 
ستاری در خصوص حمايت و پشتيبانی از شركت های 

دانش بنيان كه سهم عمده ای...

باتوجه به شرايط اقتصادی حاكم در كشور بازار آهن هم 
از اين امر تاثير پذيرفته و تحت تاثير شرايط داخلی و 
خارجی قرار گرفته است. بازار آهن از آن دسته بازارهايی 
است كه بايد توجه به توليد و توزيع در آن افزايش يابد و 
نظارت بر آن مستمر باشد؛ چراكه فعاليت های اقتصادی 
زيادی به اين صنعت وابســته اند. بازار آهن اين روزها 
شــاهد افزايش قيمت و ركود است در حالی كه مردم 
انتظار دارند با كاهش قيمت دالر قيمت كاال ها از جمله 
آهن نيز كاهش پيدا كند، اما متأسفانه اوضاع به گونه ای 
اســت كه كاهش قيمتی اتفاق نخواهد افتاد و همواره 
شاهد افزايش قيمت آهن هســتيم. فعاالن بازار آهن 
معتقدند دولت بايد تصميمی جدی برای اصالح بازار 

داخلی آهن اعمال...

یم
سن

س/ت
عک



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر صنعت:
دالالن در اختــاالت قیمتــی 

خودرو نقش داشتند
وزیر صنعت درباره کوپنی شدن کاالها، گفت: نظر 
بنده این است که کاالهایی که با ارز دولتی می آید 
باید مطمئن شویم به دســت مصرف کننده می 
رسد. در گذشته نشان داده شد در برخی موارد این 
اطمینان وجود نداشته است، مانند موضوع گوشت 

که دیدم چه اتفاقی افتاد.
 به گزارش ایسنا، رضا رحمانی اظهار کرد: خرما جزو 
کاالهای تنظیم بازاری نبوده است، توزیع الباقی 
کاالها همچون گوشت و شکر شروع شده، برنج 
هم جزو کاالهایی است که پیش تر توزیع شده بود.

رحمانی تاکید کرد: هر اندازه که برنج الزم باشد به 
بازار ارائه خواهد شد، هم برنج وارداتی و هم داخلی 
عرضه می شود. وی در پاسخ به سئوالی درباره علت 
گرانی کاالهایی همچون شکر و تن ماهی تشریح 
کرد: برخی کاالها افزایش قیمت داشته اند، ما هم 
در سطح عرضه نظارت را بیشتر کردیم و هم عرضه 

عمده فروشی را کنترل کردیم.
وزیر صنعت در پاسخ به پرسشی دیگر درباره علت 
افزایش قیمت خودرو نیز گفت: علت این که در دو 
هفته اول سال خودرو سازان در تعطیالت بودند 
تاثیر نسبی بر قیمت خودرو گذاشته شد، البته من 
نمی گویم این موضوع تاثیــر صد در صدی دارد، 
اما در حال حاضر کنترل ها صــورت می گیرد و 

خودورها تولید می شود.
وی ادامه داد: دالالن در اختالالت دو هفته پیش 
که در حوزه خودرو ایجاد شــد متاســفانه نقش 
داشــتند. در حال حاضر طبق تعهدات انجام می 
شود یعنی ۸۰ درصد به تعهدات داده می شود و  

۲۰ درصد به فروش فوری داده می شود.
رحمانی در ادامه درباه عرضه کاالبرگ نیز گفت: 
وقتی آخرین تصمیمات نهایی شــد آن را عرض 
می کنیم. ما تکلیف قانونی در بودجه امسال که 
مجلس مصوب کرده، داریم که دولت موظف به 

انجام آن است.
وی درباره موضوع کوپنی شدن کاالها اظهار کرد: 
نظر بنده این است که کاالهایی که با ارز دولتی می 
آید باید مطمئن شویم به دست مصرف کننده می 
رسد. در گذشته نشان داده شد در برخی موارد این 
اطمینان وجود نداشته است، مانند موضوع گوشت 

که دیدم چه اتفاقی افتاد.

همتی در حاشیه نشست  هیات دولت:
مردم با احتساب متغیرهای سیاسی 

وارد بازار ارز نشوند
رئیس بانک مرکــزی گفت: مردم با احتســاب 
متغیرهای سیاســی وارد بازار ارز نشــوند، بانک 
مرکزی پیش بینی ها را انجام داده و پیشگیری های 
الزم را خواهد داشت و خوشبین هستیم که این 

مقطع هم می گذرد.
به گزارش مهر، عبدالناصــر همتی رئیس بانک 
مرکزی صبح امروز در حاشیه نشست هیئت دولت 
در خصوص نوسانات بازار ارز در جمع خبرنگاران، 
گفت: جوی که در بازار ارز در چند هفته اخیر اتفاق 
افتاده حاصل تنش های سیاسی است که در این 
هفته ها اتفاق افتاد و بنده فاکتور اقتصادی در آن 

نمی بینم.
وی با اشاره به اینکه همیشه توصیه ام این بوده که 
در بازار ارز فاکتورهای اقتصادی نیست که نرخ دالر 
را باال برده است، ادامه داد: با همین تعبیر تنش های 
سیاسی، ممکن است متغیرها مجدداً تغییر کنند 
و امیدواریم اتفاقاتی که تحت عنــوان آثار روانی 

سیاسی در بازار مطرح می شوند، به حداقل برسد.
رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه مردم با احتساب 
متغیرهای سیاسی وارد این بازار نشوند، تصریح 
کرد: بانک مرکزی پیش بینی هــا را انجام داده و 
پیشگیری های الزم را خواهد داشت و خوشبین 

هستیم که این مقطع هم می گذرد.
همتی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در متغیرهای 
سیاسی نقش ندارد و تحوالت را ایجاد نمی کند، 
گفــت: ممکن اســت توافقاتی صــورت گیرد و 
مذاکراتی انجام شــود که هیچکدام از آن ها قابل 
پیش بینی نیست و قرار نیست هر روز مبادالت و 
موازنات را در داخل سنگین کنیم و مواقعی که الزم 
باشد مداخله می کنیم و در حال حاضر می گویم 
شرایط بانک مرکزی از لحاظ توانمندی ها فرقی با 

گذشته نکرده است.
وی درباره شایعه ای مبنی بر تأمین کسری بودجه 
دولت با افزایش نرخ ارز، خاطرنشــان کرد: اصاًل 
چنین چیزی نیست و اگر چنین چیزی بود باید 
عرضه سنگینی در بازار داشته باشیم و تمام تالش 
و همت بانک مرکزی این اســت که ثبات نسبی 
در بانک مرکزی ایجاد کند و از نوســانات شدید 
جلوگیری شــود و این مهم ترین استراتژی بانک 

مرکزی است.

اخبار

در شرایطی که تقریبا فضای 
رقابتی از میان رفته و فرایند 
تولید ســخت تر شده است، 
بسیاری از بنگاه ها برای حفظ 
حیات خود به کاهش کیفیت 
محصوالت خود روی آورده اند که از نظر کارشناســان 

آخرین چاره آنها برای ادامه فعالیت است.
از دید فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان بسیاری از برندها 
و تولیدکنندگان با آگاهی از این مسئله که بازار فروش آنها 
بسیار کوچک شده و مردم توان خرید محصوالت آنها را 
ندارند، با ترفندهایی سعی در حفظ مشتریان دارند که از 
جمله آن تامین مواد اولیه ارزان برای تولید محصول است 
تا در نهایت کاالی آنها با قیمت ارزان تری به دست مشتری 
رسیده و از فروش سابق جانماند. به همین دلیل تمرکز 
تولید کنندگان در حال حاضر بیش از انکه عرضه تولیدی 
با کیفیت باشد، تمرکز بر تولید محصولی است که ارزان تر 
و پرطرفدارتر تر باشد. در این میان البته نهادهای ناظر و 

مسئوالن نیز چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم اذعان 
دارند که راهی جز پذیرش این محصوالت بی کیفیت در 

بازار نیست وگرنه حذف آنها به مراتب خطرات بیشتری 
به بازار می زند. نمونه این موضوع را در تولید خودروهای 

بی کیفیت و سکوت مسئوالن دیدیم. هر چند به اعتقاد 
 فعاالن اقتصادی راه حل مسئله برخورد سخت گیرانه با

 آنان نیست.
بــا توجه بــه وضعیت بــازار و خللــی کــه در توزیع 
کاال وجــود دارد، پیگیری این مســئله حداقل در این 
شــرایط از اولویت نهادهای ناظر خارج شده است. جز 
 زمان هایی که مســئله ســالمت و جان مردم در میان

 باشد.
اما مسئله اساسی فارغ از عجز دولت برای مهار این مشکل 
این است که چگونه و با چه روشی می توان مسیر تولید 
این کاالها را تغییر داد؟ و یا چگونه انگیزه تولید کننده را 

برای افزایش کیفیت محصول باال برد؟
فعاالن اقتصادی معتقدند تنها راه حل مشکل موجود، 
تغییر متغیرهای کالن اقتصادی توسط دولت است که 
نقش مستقیمی در ایجاد چنین شرایطی داشته است. 
برخی هم راهکار بازار آزاد و کاهش دخالت دولت در بازار 
را پیشنهاد می کنند که با توجه به کوتاهی ها و ناتوانی 
دولت در مدیریت بازار تا حدودی هم شاید منطقی به 

نظر برسد.

اخبار سیاســی منفی این 
روزها به خصوص با انتشار 
صحبت هــای روحانی در 
خصوص برجــام و خطر 
خروج ایــران از آن، باعث 
افزایش قیمت ها در بازار شده و آینده اقتصاد کشور 
را بیش از همیشه در هاله ای از ابهام قرار داده است.

رسیدن قیمت ارز به مرز 15 هزارتومان علی رغم 
ورود جدی بانک مرکزی بر بــازار ارز و کنترل آن 
نشــان می دهد، مهار قمیت ارز در شرایط فعلی 
و با وجــود اخبار منفی سیاســی بــه این راحتی 
ها نخواهد بود. حــاال واقعیت بــازار ارز را از نرخ 
قیمت ســکه که ســر از 5 میلیــون و15۰ هزار 
 تومان درآورده و صعود بی ســابقه قیمت خودرها 

می توان دید.
در رابطه با بازار ارز آنچه تقریبا بین کارشناســان 
اتفاق نظر وجود دارد، عدم اثربخشی سیاست های 
سرکوب گرایانه بانک مرکزی در بازار ارز بوده است. 
به اعتقاد برخی از کارشناســان این سیاست حتی 

گاها نتیجه عکس هم داشته است.
راه اندازی بــازار ارز البته تا حــدودی در کاهش 
نــرخ ارز اثرگذار اســت اما برای رســیدن به این 
اثرگذاری عقیده کارشناســان این است که دولت 

در خصوص بازار متشکل ارزی تصمیمات درست 
تری اتخاذ کند. در همین راســتا یک کارشناس 
اقتصادی می گویــد: اگر بازار متشــکل ارزی به 
خوبی طراحــی شــود و واقعا نقش بــازاری بین 
صرافان را داشــته باشــد چند اثــر خیلی خوب 
خواهد داشت، اول اینکه اصطکاک های اطالعاتی 
بین صرافان مختلــف را به حداقل می رســاند و 
خود این باعث میشــود که بازار عمــق پیدا کند 

 و متاثــر از هیجانــات و موج هــای افزایشــی 
نباشد.

به گفته موضوع دوم این است که نرخی که از این 
بازار بیرون می آید به نوعــی می تواند برآیندی از 
حجم مبادالت هم باشد و فرایند جورسازی عرضه 
و تقاضای صرافان و مشتریان آنها را راحت تر کند. 
این کار باعث می شود کارایی بازار ارز افزایش پیدا 

بکند.

»کسب و کار« تاش بنگاه ها برای ادامه حیات را بررسی می کند

افزایش تولیدات بی کیفیت

»کسب و کار« آینده بازار ارز و روند رو به رشد قیمت آن را بررسی می کند

سیگنال های منفی به  بازار  ارز

نوبخت  در حاشیه جلسه  هیات دولت:
همسان سازی حقوق بازنشستگان 

از اردیبهشت اجرا می شود
رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که این ماه 
کل آن افزایشی را که مرتبط با حقوق بازنشستگان 
و کارکنان دولت اســت به خزانه واریز می کنیم. به 
گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه 
امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
این پرسش که افزایش حقوق کارکنان دولت در ماه 
جاری به طور کامل پرداخت می شود یا خیر، اظهار 
کرد: افزایش حقوق هــا در آن بخش که ثابت بود و 
چهارصد هزار تومان در نظر گرفته شده بود اجرا شد 
و دستگاه هایی که تعلل داشتند با بخشنامه ویژه ای 
که ابالغ شد پرداخت را انجام دادند. وی ادامه داد: اما 
در مورد افزایش حقوق برای بازنشستگان و کارمندان 
دولت که بیش از چهارصد هزار تومان برای هریک از 
آنان است،  به دستگاه ها اعالم شد تا احکام کارگزینی 
خود را داشته باشند و این ماه کل آن افزایشی را که 
مرتبط با حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت است 
را به خزانه واریز می کنیم منتها مشروط بر این است 
که دستگاه ها بتوانند احکامی را که باید دقیقا درباره 
میزان این افزایش باشد را اعالم کنند و به ما برسانند. 
نوبخت تاکید کرد: اقدامی دیگر برای بازنشستگان 
این است که همسان ســازی را برای آنان در سال 
جاری انجام دهیم و امیدواریم با انجام این اقدام که 
دولت برای  آن حدود پنج هزار میلیارد تومان کنار 

گذاشته است از این ماه اجرایی شود.
وی در پاســخ به این پرسش که ســازمان برنامه و 
بودجه برای سخت تر شدن شرایط اقتصادی کشور 
برنامه ای در نظر دارد یا خیر، گفــت: بله، با توجه 
به شرایط مختلفی که می تواند وجود داشته باشد 
حداقل سه حالت متفاوت از وضعیتی که در قانون 
بودجه پیش بینی شــد را ارزیابی کردیم و در هر 
سه حالت تغییراتی که در صادرات نفت مان نسبت 
به رقم بودجه ایجاد می شــود را بررســی کردیم و 
برای هرکدام بودجه هایی که الزم اســت را در نظر 
گرفتیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: 
با اطمینان عرض می کنم ما در هر شرایطی آماده 
اجرای تعهدات مان از جمله آنچه مربوط به تعهدات 
دولت نسبت به کشاورزان و خرید تضمینی گندم 
می شود، همچنین تعهدات نسبت به  خانواده های 
تحت پوشش بهزیستی و بازنشستگان و نیز هریک از 
مواردی هستیم که در قانون بودجه  نسبت به مردم 
و کارکنان خود تعهدی در نظر گرفته ایم و اگر هر 
تغییری در وضعیت صادرات نفت پیش آید، اطمینان 
می دهم که نسبت به این تعهدات هیچ خدشه ای 

وارد نخواهد شد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات :
نقش روابط عمومی در اعتمادسازی 

نظام مالی مهم است
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: مهمترین 
شاخصه نظام مالی اعتماد است و نقش روابط عمومی 
در ساخت آن بســیار پر اهمیت تلقی می شود. به 
گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، دکتر 
علی صالح ابادی در بیست و نهمین جلسه شورای 
اطالع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: 
اگر مردم به سیستم بانکی و یا بورس اعتماد کردند، 
کار به درستی پیش می رود و نباید عدم اطمینان بر 
نظام مالی مستولی شود. دکتر صالح آبادی با اشاره 
به لزوم توجه به ابزارهای جدید در بانکداری و روابط 
عمومی گفت: باید به مقوله هایی چون بانکداری و 
روابط عمومی دیجیتال نگاه ویژه داشت و تنها نباید 
استفاده کننده صرف دراین عرصه باشیم بلکه باید 
با تهیه دستورالعمل های مربوطه و نگاه تخصصی به 

آن در این فضا تاثیرگذار عمل کنیم.

دیدار اعضای هیات مدیره بانک توسعه 
تعاون با اعضای کمیسیون اقتصادی 

مجلس شورای اسامی
اعضای هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی دیدار 
و گفتگو کردند. بنا بر دعوت کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی جهت برگزاری نشست 
مشترک اعضاء هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس جهت بررسی 
عملکرد بانک توسعه تعاون در سال 97، عصر دیروز 
حجت اهلل مهدیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون به اتفاق سید باقر فتاحی عضو 
هیئت مدیره این بانک همراه با سید محمدجعفر 
کبیری معاونت تعاون وزارت تعــاون و کار و رفاه 
اجتماعی و میرهادی قره ســید رومیانی معاونت 
مجلس و امور استان های این وزارتخانه در محل 

کمسیون اقتصادی مجلس حضور یافتند.

خبر

بانک ها
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شــورایعالی امنیت ملی با صدور بیانیــه ای خطاب به 
کشورهای عضو برجام، تاکید کرد که جمهوری اسالمی 
ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران 
و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، 

از امروز یعنی هیجدهم اردیبهشت 1۳9۸ برخی اقدامات 
خود را در توافق برجام متوقف می کند.

در بیانیه شورایعالی امنیت ملی کشور آمده که نامه های 
جداگانه ای از سوی حســن روحانی، رئیس جمهوری و 

رئیس شورایعالی امنیت ملی به سران کشورهای فرانسه، 
آلمان، انگلیس، چین و روسیه ارسال شده و ۶۰ روز برای 
اجرای تعهدات خود به ویژه در حوزه های بانکی و نفتی 
فرصت داده شده است. همچنین تاکید شده: »در هر زمان 

که خواسته های ما )ا}ایران{تأمین شود؛ ما نیز به همان 
میزان اجرای مجدد تعهدات متوقف شده را از سر خواهیم 
گرفت، اما در غیر این صورت، جمهوری اســالمی ایران 

مرحله به مرحله تعهدات دیگری را متوقف خواهد کرد.«

علی رغــم افــت قیمت هــا در بــورس در دو 
روز گذشــته امــروز شــاخص بــورس بــه 
مــدد فلزی هــا، معدنی هــا، پاالیشــی ها و 
 پتروشــیمی ها توانســت کانال ۲11 را باز پس 

گیرد.
به گزارش ایسنا، پس از دو روز کاهش قیمت در 
بورس و فرابورس ایران، امروز )چهارشــنبه( بار 

دیگر قیمت اکثر ســهم ها به رهبری گروه های 
فلزی، معدنی و پاالیشی و پتروشیمی رشد کرد.

در این راستا شــاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهــران ۳1۴۶ واحد افزایش 
یافت و بار دیگر توانســت کانــال ۲11 واحدی 
را پشت ســر بگذارد. در عین حال شاخص کل 
هم وزن نیز با 71.۸۶ واحد رشــد مواجه شد و تا 

رقم ۴۳ هزار و ۳۳۶ باال رفت. همچنین شاخص 
آزاد شناور با ۲9۶۶ واحد رشد مواجه شد و تا رقم 
۲۳۶ هزار و 9۴۳ افزایش یافت. شاخص بازار اول 
 و دوم نیز هر کدام به ترتیب ۲۸۶5 و ۳۰7۴ واحد 

رشد کردند.
امــروز باز هــم فــوالد مبارکــه اصفهــان در 
صــدر تاثیرگــذاران بــر شــاخص بــود؛ بــه 

طــوری کــه بــه تنهایــی ۴۰۶ واحــد تأثیر 
 مثبــت روی شــاخص های بــازار ســرمایه 

داشت.
همچنیــن ملی صنایــع مس ایــران، معدنی و 
صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گل گهر نیز 
هر کدام به ترتیب ۲۴7، ۲۲۴ و ۲۲۰ واحد تأثیر 

افزاینده روی شاخص بازار داشتند.

جدیدترین آمارها از وضعیت تجــارت ایران در 
نخستین ماه از سال 1۳9۸ نشان می دهد که تراز 

تجاری کشور در این ماه مثبت بوده است.
به گزارش ایسنا، براســاس جدیدترین آمارهایی 
که از ســوی اتاق بازرگانی تهران منتشــر شده، 
صادرکنندگان ایرانی در ماه نخست سال جاری 
بدون احتساب نفت خام حدوداً ۲.5 میلیارد دالر 

صادرات داشته اند.
وزن کل کاالهای صادر شــده از کشــور نیز ۸.5 

میلیون تن بوده است.

بر این اســاس ارزش صادرات ایران در فروردین 
سال جاری در قیاس با ماه مشابه سال قبل حدوداً 
1۸ درصد کاهــش یافته اســت. هرچند میزان 
صادرات ایران از نظر وزنی افزایشی حدوداً هشت 

درصدی را پشت سر گذاشته است.
در حوزه واردات، ایرانی ها حــدوداً ۲.1 میلیون 
تن کاال به ارزش ۲.۳ میلیارد دالر به کشــور وارد 
کرده اند که این عدد نیز در قیاس با مدت مشابه 
ســال قبل از نظــر ارزش وارداتــی، کاهش 7.۶ 

درصدی را نشان می دهد.

به این ترتیب با وجود کاهش حدوداً ۳7۰ میلیون 
دالری در قیاس با سال قبل، تراز تجاری ایران در 
نخستین ماه از ســال جاری مثبت ۲1۳ میلیون 

دالر بوده است.
در این مدت میانگین قیمــت کاالهای صادراتی 
ایران ۲99 دالر در هر تن و کاالهای وارداتی 11۲۰ 
دالر بوده است و از این رو ارزش کاالهای وارداتی 

به ایران چهار برابر کاالهای صادراتی بوده است.
در این مدت میعانات گازی، روغن های ســبک، 
پروپان، متانــول، قیر نفت و ســایر محصوالت 

تولیدی پتروشیمی اصلی ترین کاالهای صادراتی 
ایران به شمار می روند.

از ســوی دیگر برنج، ذرت دامــی، کنجاله، کره 
بسته بندی شده و دانه سویا اصلی ترین کاالهایی 

بوده که به ایران وارد شده است.
چین، عراق، جمهوری کره، امارات متحده عربی 
و هند اصلی ترین مقصــد برای صادرات کاالهای 
ایرانی به شــمار می روند و چین، ترکیه، امارات 
متحده عربی و هنــد اصلی ترین مبادی صادرات 

کاال به ایران بوده اند.

در بیانیه شورایعالی امنیت ملی تاکید شد

کشورهای عضو برجام برای اجرای تعهدات خود دوماه مهلت دارند

بورس به لطف فلزی ها و معدنی ها رشد کرد

تراز تجاری فروردین مثبت ماند

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه به ۵ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان رسید
در جریان معامالت بازار آزاد تهران، سکه طرح جدید چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸ به ۵ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و 

۹۷۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۳۰ هزار تومان است. در عین حال هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱۲۸۷ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۸۱ هزار و ۹۰۰ تومان است.

افزایش فشار به بنگاه ها
سیدرضی حاجی آقا میری، فعال اقتصادی

پایین آوردن کیفیت کاال از جانب تولیدکننده و بنگاه ها در شرایط بحرانی نه تنها امری بدیهی به نظر می آید، بلکه باید تاکید کرد  با وجود این مسئله باز هم خیلی از مردم و اقشار متوسط به باال، برخی از کاالها را از سبد مصرفی خود حذف کرده 
و به دنبال جایگزین های آن رفته اند. در این شرایط نه تولیدکننده مقصر است و نه دولت که با محدودیت در ذخایر ارزی مواجه است. تنها چاره کار این است که دولت به سال های قبل از تحریم برگردد که عمال سیاست ما با آن مخالف است. از 
آنجایی که شرایط روز به روز سخت تر می شود و فشار به بنگاه ها بیشتر، باید منتظر ماند و دید از این پس قرار است چه اتفاقی بیفتد. برخی عقیده دارند با پایان دو سال از ریاست جمهوری ترامپ و با خوش بینی به کنار رفتن او می توان آینده 
این مقاومت ها را مثبت پیش بینی کرد اما باز هم تضمینی به این اتفاق نیست و در نتیجه آن حیات خیلی از مردم و اقشار ضعیف به خطر می افتد. البته اصالح سیاست های ارزی می تواند بخش ناچیزی از مشکالت را حل کند اما نه همه آن را. 

شرط راه اندازی بازار ارز
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

با توجه به تاثیر مستقیم بازار ارز از اخبار سیاسی، 
نرخ ارز در مواقعی که صحبت از اخبار منفی سیاسی 
است، افزایش پیدا می کند. سیگنال ها به بازار ارز هم 
منفی است. روز به روز نرخ تورم افزایش پیدا می کند 
و شرایط برای بنگاه ها سخت می شود. در این میان 
امیدی به رشد اقتصادی نیست. با این حال رئیس 
کل بانک مرکزی تاکید کرده که مردم تحت تاثیر 
متغیرهای سیاسی نباشند، یعنی بانک مرکزی 

توان کنترل بازار و مدیریت اوضاع را دارد.
اما تجربه این سال ها نشان می دهد مسائل سیاسی 
بر بازار ارز بســیار اثرگذار بوده است و بهانه الزم 
را به وجود آورده تا نوســان ایجاد شده و منجر به 
سقوط ارزش ریال شود. بازار متشکل ارزی البته 
می تواند سازوکار مناســب برای حل معضل بازار 
ارز باشــد، منتهی نباید خود این بازار تداعی گر 
 یک نرخ جدید برای ارز باشد. سنا، نیما و سیستم 
 چنــد نرخی نشــان داد  بانــک مرکزی بــا ارز 
چند نرخی قادر به تحقق اهداف خود نیســت. تا 
وقتی سیستم چند نرخی وجود دارد، بانک مرکزی 
استقالل الزم برای مهار التهاب بازار ارز را نخواهد 
داشت. بنابراین بازار متشــکل ارزی نباید نرخی 

جدید برای بازار ارز ایجاد کند. 
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آيا داشتن يك ايده عالي و پول ســاز براي موفقيت يك استارت آپ 
ايراني كافي است؟ چه داليلي براي شكست استارت آپ ها در ايران 
وجود دارد؟ همان طور كه مي دانيد استارت آپ ها مدتي است كه در 
ايران مورد توجه قرار گرفته اند و حتي تعدادي از آنها توانســته اند 
به بازدهي بســيار بااليي برســند؛ اما در واقع بيــش از 90 درصد 
استارت آپ هاي ايراني با شكست مواجه مي شوند. براي پيدا كردن 
داليل اين شكست ها بايد نقطه ضعف ها در مدل استارت آپ ايراني را 
بررسي كنيم. اگر شما هم جزو افراد ايده پرداز هستيد و قصد شروع 
يك استارت آپ را داريد با ما همراه باشيد تا با مشكالت احتمالي كه 

در اين راه مشاهده خواهيد كرد، آشنا شويد. 
مدل استارت آپ ها وابستگي زيادي به نوع فرهنگي كه در آن رشد 
مي كنند، دارد. سال هاســت كه در كشور هاي پيشرو در اين زمينه، 
فرهنگ راه اندازي كســب وكار جديد با كمك استارت آپ به خوبي 
شكل گرفته و فضاي رشد ايده ها در اين كشور ها فراهم شده است. در 
ايران زماني كه ايده هاي جديد مطرح مي شوند فاصله بسيار زيادي با 
رسيدن به هدف دارند. در واقع فرهنگ بومي استارت آپ در ايران به 
خوبي شكل نگرفته است. با اين حال مدل استارت آپ ايراني در حال 
تكامل است. اين موضوع را مي توان با مشاهده كسب وكار هاي موفق 
و ايده هاي جديدي كه هر روزه در ايران به مرحله اجرا و سوددهي 
مي رسند تاييد كرد؛ اما همچنان مشكالت اساسي در اين مدل ديده 
مي شود كه سبب سخت شدن كار براي بســياري از ايده پردازان و 
تيم هاي استارت آپ شده است. اگر بخواهيم به طور كلي نقاط ضعف 

اين مدل را بررسي كنيم، بايد به موارد زير اشاره كنيم: 

عدماعتبارسنجيايدهها
يكي از مشــكالت اصلــي براي 

اســتارت آپ هاي ايراني عدم 
وجود راهكاري براي شناخت 

ميزان موفقيت ايده هاســت. در 
بسياري از كشــورها مراكز آماري 
متعدد، نياز هــاي جامعه در حال 
حاضر و در آينــده را پيش بيني 
مي كنند. اين آمارها به افراد كمك 

مي كنند تا براساس نيازهاي بازار، 
ايده هاي جديدي را ارائه كنند؛ اما در 

ايران گاهي روي ايده هاي بسيار خوب 
ري  يه گذا ســرما
صورت نمي گيرد، 
در عــوض گاهي 
ايده هــاي ضعيف 
و حتــي تكــراري 
مــورد اســتقبال 
سرمايه گذاران قرار 
مي گيرند. چون بانك 
اطالعاتــي خوب در 
اكثر زمينه هاي كاري 
وجود ندارد. به همين 

دليل معموال ايده هاي ناقص يا دور 
از نياز واقعي بــازار، زياد وارد فرايند 

استارت آپ مي شوند كه به استارت آپ هاي ناموفق تبديل خواهند 
شد. 

شناختنداشتنافرادنسبتبهماهيتاستارتآپو
روشدرستانجامآن

بسياري از افراد تصور مي كنند كه داشتن يك ايده جديد به معناي 
شروع يك استارت آپ است. 

در حالي كه شروع يك استارت آپ داراي پيش نياز ها و گام هاي اصلي 
است كه بايد رعايت شوند. عدم شناخت يا آموزش كافي در اين زمينه 
سبب شده است كه بســياري از گروه هاي استارت آپ ايراني بدون 

پيروي از مراحل اوليه مانند 
- شناخت ايده

- اعتبارسنجي ايده
- شناخت راه هاي رسيدن به هدف

- ابزار مورد نياز براي رسيدن به هدف
كار خود را شــروع كنند. بــه همين دليل خيلي زود با مشــكالت 

متعددي روبه رو مي شوند. 

عدمتشكيلتيمكارآمدباتخصصهايالزم
هر استارت آپ نيازمند يك تيم منسجم و كارآمد است. قبل از شروع 
استارت آپ بايد تعيين شــود كه به چه افرادي و با چه مهارت هايي 

نياز است.
 معموال در بيشــتر اســتارت آپ ها افراد فني و توانــا دور هم جمع 

د مي شــوند؛ اما نكتــه اي كه شــايد در بيشــتر  ر ا مــو
. فراموش مي شــود تيم بازاريابي استارت آپ  ســت ا

كــه در مثال هــاي زيــادي ديــده شــده 
امــا ايده هاي خوبي پياده ســازي شــده اند 
 بدون ســرمايه گذار و مشتري، شكست 
خورده انــد. به همين دليل اســت كه 
اهميت تيم بازاريابي دقيقا به اندازه 

تيم فني در استارت آپ هاست. 

نقاطضعفمحيطاكوسيستماستارتآپايراني
اكوسيســتم كســب وكار ايران، يك محيط كارآمد و طراحي شده 
براي رشد ايده ها و كســب وكارهاي جديد نيست. البته نشانه هاي 
اميدبخشي براي بهبود وضعيت در آن مشاهده مي شود. هر ايده يا 
استارت آپي براي رشد و گسترش، نيازمند يك محيط يا اكوسيستم 
با شرايط مناسب است. اين عوامل شــامل: شناخت نياز مشتريان، 
اطالعات بازار و ايده مناســب، متخصصان مورد نياز در تيم كاري، 
سرمايه گذاران و شتاب دهنده ها، رســانه ها و بسترهاي ارتباطي و 
به طور كلي زيرساخت هاي متناسب با ايده است. متاسفانه در تمامي 
اين بخش ها مشكالت بســيار زياد وجود دارد. با اينكه در سال هاي 
گذشته شرايط رفته رفته بهتر شده؛ اما همچنان راه بسيار طوالني 
براي رسيدن به شرايط مطلوب در پيش است. به نمونه هايي از اين 

مشكالت در ادامه توجه كنيد: 
ايــران در بســياري از  - ســرمايه گذاران خصوصــي در 
مــوارد ريســك حمايــت از اســتارت آپ ها را نمي پذيرنــد. 
 نظــام ســرمايه گذاري دولتــي نيــز در ايــن بخــش بســيار

 ضعيف است. 
- شــركت هاي شــتاب دهنده و مراكــز رشــد )انكوباتورهــا( در 
ايران مدتي اســت فعاليت خود را آغــاز كرده اند. ولــي آنها هنوز 
ســاز كار دقيقي ندارند. همچنيــن ظرفيت اين مراكــز براي بازار 
اســتارت آپي ايران بســيار كم اســت. حتي اين مراكز هنوز بانك 
 اطالعات جامع از ايده ها و نيازهاي بازار در مناطق مختلف كشــور 

و جهان ندارند. 
- قوانين و مقررات در ايران مشــكالت زيادي براي كسب وكارهاي 

نوپا ايجاد كرده اند.
 از جمله مســائل حقوقي و مالياتي، كه با برخي راهكارها مي توان 
بار آنها را از دوش تيم اســتارت آپ 
ايراني برداشــت يا قوانين را براي 
آنها تســهيل كــرد يا مشــاوران 
متبحــر، مشــاوره هاي رايــگان 
در اختيــار اســتارت آپ ها قرار 
دهنــد و هزينه هــا تنهــا از 
استارت آپ هايي كه به موفقيت 
 چشمگير مي رســند، دريافت 

شود. 
مــدل اســتارت آپ ايراني، بــا توجه بــه تمام 
ضعف هايي دارد توانســته اســت به مسير خود 
ادامه دهد و هرازگاهي موفقيت هاي بزرگي نيز 

به دست آورده است.
 عالوه بر اين تعداد زيــادي رويداد 
استارت آپي و اســتارت آپ ويكند 
در سراسر ايران برگزار مي شود كه 
اين محيط ها سبب ايجاد فرهنگ 
اســتارت آپي جديد و مناسب در 

ايران خواهند شد. 
با اين حــال اين نقــاط ضعف، 
مشكالت بزرگي هستند كه بايد 
مســئوالن و افراد ايده پرداز براي 

رفع آنها اقدام كنند. 

اصليتريننقطهضعفهادرمدلاستارتآپايرانيومحيطاكوسيستمآن

بازاریابي اعزامي
)Expeditionary Marketing( 

يكي از مشكالت اساسي بازارياب ها كم بودن 
خالقيت آنهاســت. بار ها به خالقيت اشــاره 
كرده ايم و باز هم مي كنيــم. بازارياب بدون 
خالقيت مساوي است با يك بازنده؛ اما چرا اين 
را مي گوييم؟ هر روز يك تاكتيك جديد روي 
كار مي آيد و بازارياب هايي كه خالقيت ندارند 
اين روش ها را تقليد مي كنند و بازارياب هاي 
خالق آن روش را رها كرده و به دنبال روشي 
مي گردند كه با آن با رقباي خود رقابت كنند 
و باالتر از روش آنها باشد. در ابتداي راه نيازي 
نيســت كه خود به طور كامل بنيان گذار يك 
روش باشيم. وقتي آن روش را بررسي كنيم 
و در راستاي بهبود آن گام برداريم نتيجه اي 
كه حاصل مي شود با روش اوليه متفاوت است 
و اين خودش يك نوع خالقيت اســت. عمده 
 Expeditionary حرف بازاريابي اعزامي يا
Marketing روي ايــن موضــوع اســت. 
بازاريابي اعزامي به اين معني است كه در هر 
موضوع جديد از رقبا جلوتر باشيم. به معناي 
ديگر يافتن هدف هاي جديد قبل از اينكه اصال 
رقباي ديگر آن را پيدا كنند. با اين روش شما 
مي توانيد هميشه پيشرو باشيد. هميشه حرفي 
براي گفتن داشته باشيد. هميشه بگذاريد بقيه 
از شما تقليد كنند نه شما از بقيه. هميشه به 
دنبــال تازه هاي فناوري باشــيد تا چيز هاي 
جديدي از دل آن كشــف كنيد. براي مثال 
عرض مي كنم. هميــن بازاريابي بلوتوثي كه 
به تازگي رواج پيدا كرده فكر مي كنيد از كجا 
آمده است؟ زاده يك ذهن خالق است. كسي 
كه به دنبال آن بوده تا نيرو هاي خود را زود تر 
از بقيه به ميدان اعزام كند. بازاريابي اعزامي 
يعني همين. براي تحقق اين امر الزم اســت 
كــه بازارياب روي روش هاي قبلي تســلط و 
تجربه كافي داشته باشــد. گاهي روش هاي 
جديد از بررســي و مطالعه همان روش هاي 
قبلي به دست مي آيند. اگر بازارياب روش هاي 
متنوع بازاريابي را بداند كافي اســت يك سر 
نخ جديد پيدا كند تا شروع يك روش جديد 

بازاريابي باشد. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

نگاهمكعبيياششجهتييكاصطالحاست؛يعنيآدمهرعمليرا
ميخواهدانجامبدهد،ازچندجهتبهآننگاهكند.ماآدمهامعموال

ازهمانيكجهتيكــهاولبهذهنمانميآيد
كاريراانجامميدهيميانميدهيم؛وليدرنگاه
مكعبيسعيميكنيمازچندزاويهديگرهمبه

قضيهنگاهكنيم.
مثالبهعنوانمديرسازماندوستدارمفالن
چيزرابهكارمندمبگويــم.نگاهمكعبي
ميگويد:»اثراتشراهمبررســيكن.اگه

بگويي،اثراتشوعواقبشچيست؟رویديگر
كارمندانچهتاثيریدارد؟«يامثالرفتاريكیاز

كارمندانناراحتمميكند.
تویذهنماولميگويم:اخراجــشكنيابااو

برخوردكن.نگاهمكعبــيميگويد:»عجله
نكن.شــايدفالنمشكلراداشــتهكهبا
توبدبرخوردكردهاســت.شايدحواسش

نبودهاست.
شايدفشاركارشزياداستوبههمريخته.«
نگاهمكعبينيازبه»مكــثقبلازعمل«

دارد.
سختاست؛ولينهايتاكارهایماندرشبانهروز
پختهترميشود،احتمالاشتباهپايينميآيد

وموفقترميشويم.
ازامروزبانگاهمكعبیشروعكن.زوايای
نگاهتراچندضلعیكن.امتحانكن.ضرر

ندارد.

ضرورت نگاه مكعبي برای مدیران
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اگر صبح زود، اول از همه كارهاي سخت را انجام دهيد، مي توانيد در همه كارهاي تان 
پيشرفت فوق العاده اي داشته باشيد. 
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رئيسجمهور:
فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین را متوقف 

می كنیم
رئيس جمهور گفت: دشمنان ايران يعنی تندروهای آمريكا، صهيونيسم و ارتجاع منطقه 
از آغاز با توافق برجام مخالف بودند.به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين حسن 
روحانی امروز در جلسه هيأت دولت با بيان اينكه امروز ۱۸ ارديبهشت ماه درست يك 
سال از خروج غير قانونی آمريكا از توافق برجام و از زير پا گذاشتن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنيت سازمان ملل می گذرد، اظهار كرد: امروز ما مصمم هستيم تا يك تصميم ملی و 
راهبردی را به عرض ملت ايران برسانيم.وی ادامه داد: اساس برجام يك تصميم ملی و 
راهبردی بود و برجام نه يك تصميم فردی، نه تصميم جناحی و نه تصميم دولتی بود، 
بلكه تصميم ملی و تصميم كل نظام بود.روحانی ادامه داد: از آغاز توافق برجام دشمنان 
ايران با آن مخالف بودند. يعنی تندروهای آمريكا، صهيونيسم و ارتجاع منطقه؛ همه 

آنهايی كه ضد برجام بودند، ضد ايران بودند و هستند.

امروزروزپايانبرجامنيست
رئيس جمهور با بيان اينكه ما نمی خواهيم از برجام خارج شويم گفت: امروز روز پايان 
برجام نيست، بلكه گام جديد در چارچوب برجام است. برجام در بندهای ۲۶ و ۳۶ به 
ما حق داده اســت كه اگر طرف مقابل تعهد خود را نقض كند ما آن را در كيمسيون 
مشترک مطرح كنيم آن كميسيون تشكيل شده است، اما با وجود آنكه اروپا و دوستان 
ما تاكيد كرده اند كه خروج آمريكا را جبران كرده و به تعهدات خود عمل می كنند، اما 
در مقام عمل شاهد آن نبوده ايم.روحانی ادامه داد: به سران ۵ كشور اعالم كرديم كه 
مواد غنی شده و آب سنگين خود را ديگر نمی فروشيم تاكنون هر وقت مواد غنی شده 
ما به ۳00 كيلوگرم می رسيد اضافه آن را می فروختيم و كيك زرد می گرفتيم و هر وقت 
آب سنگين از ۱۳0 تن تجاوز می كرد اضافه آن را می فروختيم. از امروز اين فروش ها 

انجام نمی شود.

نهاورانيومغنیشدهراديگرمیفروشيمونهآبسنگينرا
روحانی اضافه كرد: در حقيقت ما دو فروش ديگر انجام نمی دهيم؛ يعنی نه اورانيوم 

غنی شده را ديگر می فروشيم و نه آب سنگين را می فروشيم.
وی ادامه داد: در چارچوب همين تصميم به كشورهای مقابل اعالم كرده ايم كه آن ها 
۶0 روز فرصت دارند پای ميز مذاكره بيايند و اگر ما در پای ميز مذاكره با پنج كشور به 
نتيجه رسيديم و منافع اصلی ما به خصوص در حوزه نفت و بانك به عنوان دو منفعت 
مهم تأمين شد، ما به شرايط قبل يعنی شرايط ۱۷ ارديبهشت ۱۳9۸ باز می گرديم، ولی 

اگر در پايان ۶0 روز ما به نتيجه ای نرسيديم دو اقدام ديگر را آغاز می كنيم.
رئيس جمهور در تشريح اين دو اقدام گفت: در اقدام نخست ما طبق برجام توافق كرده 
بوديم كه سطح غنی سازی را در حد ۳.۶ نگه داريم، ولی از آن به بعد ديگر سطحی در 
كار نخواهد بود و از طرف ديگر در مورد رآكتور آب سنگين اراک نيز تصميماتی را اتخاذ 
خواهيم كرد. طبق برجام قرار بود كه اين رآكتور با همكاری گروه ۱+۵ نوسازی شود 
و ما در مسير اين راه هستيم، ولی به نتيجه نهايی نرسيده ايم؛ بعد از ۶0 روز همان طور 
كه اشاره كردم نسبت به اراک نيز تصميم گيری می كنيم و اعالم خواهيم كرد كه در 
مورد اين رآكتور برنامه قبل از توافق برجام را ادامه می دهيم و اراک را تكميل می كنيم.

روحانی ادامه داد: در مرحله دوم نيز ۶0 روز فرصت داده می شود و اگر به نتيجه نرسيد 
اقدامات بعدی مورد نظر ما خواهد بود.رييس جمهور خاطرنشان كرد: در اين پيامی كه 
به ۵ كشور باقيمانده در برجام داديم، به صراحت گفتيم كه اگر بخواهند از اين اقدام 
ما بهانه جويی كنند و پرونده ايران را به شورای امنيت برگردانند با اقدام بسيار قاطع 
جمهوری اسالمی ايران رو به رو خواهند شد و اين اقدام قاطع را در اين نامه برای آنها 

توضيح داده ام.

ماازبرجامخارجنشدهايموبرجامهمچنانپابرجاست
وی با تاكيد بر اينكه راه جمهوری اسالمی ايران كامالً مشخص است، گفت: مردم بدانند 
ما از برجام خارج نشده ايم و برجام همچنان پابرجاست، اما امروز ما آن روی سكه برجام 
را نشان می دهيم؛ همان برجامی كه به ما در بندهای ۲۶ و ۳۶ به ما می گويد كه در صورت 
تخلف طرف مقابل شما هم می توانيد از تعهدات خود بكاهيد و ما امروز كاهش تعهدات 
خود را اعالم می كنيم نه خروج از برجام را. به زبان ساده تر ما احساس كرديم كه برجام 
نياز به يك جراحی دارد و قرص های مسكن يك ساله كافی نبوده است؛ اين جراحی 

برای نجات برجام است نه نابودی آن.

ماآغازگرنقضتعهداتنبودهايموآغازگرهيچجنگینخواهيمبود
رئيس جمهور ادامه داد: معتقديم كه اگر ملت و نظام ما يكپارچه در اين مسير حركت 
كنند دنيا پيام ملت ايران را به خوبی دريافت می كند. ما همچنان مرد صلح و اعتدال 
هستيم و ما آغازگر نقض تعهدات نبوده ايم و آغازگر هيچ جنگی نخواهيم بود، اما هيچ 
گاه نيز تسليم قلدری نشديم و نخواهيم شد و در برابر هر متجاوزی پاسخ قاطع خواهيم 
داد؛ چرا كه اين فرهنگ ايرانيان و اسالم و راه پيامبر، ائمه و شهدای ما است.ايران آماده 
مذاكره در چارچوب برجام است نه يك كلمه كم نه يك كلمه اضافهروحانی در ادامه 
صحبت های خود خطاب به كشورهای دوست و ۵ كشور باقيمانده در برجام اعالم كرد: 
جمهوری اسالمی ايران آماده مذاكره در چارچوب برجام است نه يك كلمه كم نه يك 
كلمه اضافه؛ برجام همان برجام است و تغييری نمی كند و ما حاضريم برای اجرايی شدن 
بهتر آن و اجرا و شكل اجرايی تعهدات شما پای ميز مذاكره بنشينيم. ما ميز مذاكره را 
ترک نكرديم و شما نيز مرتب به ما گفته ايد كه ميز مذاكره را ترک نخواهيد كرد، آن 

قلدری كه بنا بود ميز مذاكره را به هم بزند تا امروز ناموفق بوده است.

صالحی:
از امروز دیگر ملزم به رعایت سقف تولید 300 كیلو 

اورانیوم و 130 تن آب سنگین نیستیم
رئيس ســازمان انرژی اتمی دقايقی بعد از اعالم موضع جمهوری اسالمی ايران توسط 
رئيس جمهوری در جلسه هيئت دولت به ارائه توضيحاتی درباره جزئيات اين سياست ها 
پرداخت.به گزارش ايسنا، علی اكبر صالحی، معاون رئيس جمهوری و رئيس سازمان انرژی 
اتمی صبح چهارشنبه در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اقدام امروز 
ايران برای كاهش سطح تعهدات در قالب برجام گفت: جمهوری اسالمی ايران توانست 
با سياست هوشمندانه خود رفتار نفاق گونه دولت آمريكا را در سطح افكار عمومی جهان 
نشان دهد. پيش تر آمريكا ادعا می كرد كه ايران اهل مذاكره نيست؛ ايران وارد مذاكره 
شد و برجام به دست آمد.وی ادامه داد: آمريكايی ها همچنين ادعا كردند ايران ملتزم به 
تعداتش نخواهد بود؛ ۱۴ گزارش از آژانس بين المللی انرژی اتمی منتشر شد كه پايبندی 
ايران را تاييد كرد.  بعدا صحبت های ديگری كردند مبنی بر اينكه ايران در كشورهای ديگر 
دخالت می كند كه گفتيم ربطی به برجام ندارد. بعد مسائل موشكی را مطرح كردند كه در 
قطعنامه ۲۲۳۱ اين موضوع تبيين شده بود.صالحی افزود: بخصوص بعد از اينكه آمريكا 
از برجام خارج شد آنها می خواستند ما را به دام خود بيندازند و مديريت مان كنند كه با 
اقدام ايران و صبر راهبردی رفتار منافقانه آنها بالاثر ماند و ايران مظلوميت خود را در افكار 
عمومی جهان نشان داد و ظالميت آنها را هم جا انداخت.  علی اكبر صالحی، معاون رئيس 
جمهوری و رئيس سازمان انرژی اتمی صبح چهارشنبه در حاشيه جلسه هيئت دولت در 
جمع خبرنگاران با اشاره به اعالم موضع جمهوری اسالمی ايران درباره سياستهای جديد 
خود در اجرای برجام اظهار كرد: همانطور كه رئيس جمهوری اعالم كردند، از امروز به بعد 
آب سنگين و اورانيوم توليد شده در كشور به فروش نخواهد رسيد. اين بدان معنا است كه 
ديگر ملزم به رعايت سقف ۳00 كيلو برای اورانيوم غنی شده ۳.۶۷ و همچنين سقف ۱۳0 

تن برای آب سنگين نيستيم و ديگر التزامی به رعايت اين سقف ها نداريم.
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باتوجه به شــرایط اقتصادی 
حاکم در کشور بازار آهن هم 
از این امر تاثیر پذیرفته و تحت 
تاثیر شرایط داخلی و خارجی 
قرار گرفته است. بازار آهن از 
آن دسته بازارهایی است که باید توجه به تولید و توزیع 
در آن افزایش و نظارت بر آن مستمر باشد چراکه فعالیت 
های اقتصادی زیادی به این صنعت وابسته اند. بازار آهن 
این روزها شاهد افزایش قیمت و رکود است در حالی که 
مردم انتظار دارند با کاهش قیمت دالر قیمت کاال ها از 
جمله آهن نیز کاهش پیدا کند، اما متأسفانه اوضاع به 
گونه ای اســت که کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد و 
همواره شاهد افزایش قیمت آهن هستیم. فعاالن بازار 
آهن معتقدند که دولت باید تصمیم جدی را برای اصالح 
بازار داخلی آهن اعمال نماید. باید تقاضا در سطح بازار 
افزایش پیدا کند تا رونق به بخش تولید آهن بازگشت 
پیدا کند چراکه وقتی تولیدکننده نتواند محصول خود 
را در بازار داخلی و بازار خارجی به فروش برساند امکان 
فعالیت نخواهد یافت. متاسفانه رکود در صنعت ساخت  
و  ساز باعث شده تا بازار آهن هم در پی این موضوع دچار 

بحران و رکود شود. در حال حاضر معامله  ای در بازار انجام 
نمی شود و به علت کاهش پروژه  های عمرانی شاهد رشد 
نرخ آهن در بازار نیز هستیم. به عبارت دیگر مشکل اصلی 
به رکودی بر می گردد که در صنعت ســاختمان ایجاد 
شده است. باید کارخانه ها مقدار زیادی از تولیدات خود را 

کاهش دهند تا کاالی انباشته  شده نداشته باشند.
همچنین طی ســالیان اخیر، اجرای قانــون مالیات 

بر ارزش افــزوده باعث تعطیلی شــماری از واحدهای 
فروش آهن و فوالد در تهران و ســایر اســتان ها شد. 
وضعیت رکــودی بازار در ســال های اخیر، نقش تأثیر 
گذاری در تعطیلی واحد های مربوطه داشت و مذاکرات 
بسیاری را با مسئوالن ســازمان امور مالیاتی به عمل 
آمد. دســت  اندر کاران بازار آهن و فــوالد دلیل اصلی 
تعطیلی واحدهای صنفی این بخــش را رکود و قوانین 

ســخت  گیرانه مالیاتی دانســته اند. همچنین اجرای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده مشــکالتی را برای صنف 
مذکور به دنبال داشته، فروشندگان آهن و فوالد ضمن 
تأیید بهره گیری از درآمدهای مالیاتی برای اداره کشور، 
بر این باورند: نحوه غلط اجرای مالیات بر ارزش افزوده 
 در زمــان رکود، عاملی بــر راکد شــدن مضاعف بازار 

شده است.

 در ســالهای اخیــر نقــش 
شــرکت های داشن بنیان در 
ایجاد اشتغال و ارزآوری تا جایی 
پیشــرفته که دولت ها تالش 
دارند با ایجاد فضای کار به این 
شرکت ها بخشی از اهداف اقتصادی خود را از این طریق 
تحقق بخشــند. در ایران نیز اهمیت این شرکت ها ثابت 
شده و برای توسعه اقتصادی سرمایه گذاری های زیادی 

برای راه اندازی این شــرکتها صورت گرفته است. البته 
حمایت ها و خدماتی نیز برای راه اندازی و توسعه بیشتر 
شرکت های دانش بنیان الزم است که هنوز جای خالی این 
خدمات در کشور ما احساس می شود. در این رابطه معاون 
رئیس جمهور گفت: چهار هزار و ۳۵۰ شرکت دانش بنیان 
در کشور مشغول فعالیت هستند. سورنا ستاری در خصوص 
حمایت و پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان که سهم 
عمده ای در اقتصاد ملی دارند، اظهار کرد: در سال جاری 
سه برنامه جدی داریم یک مورد در خصوص اقالم تحریمی 
است که در حال حاضر مشکالتی را در برخی صنایع ایجاد 
کرده اســت. وی ادامه داد: دارو و مواد اولیه این حوزه نیز 

درگیر مشکالت تحریمی اســت، انعقاد تفاهم نامه ها با 
این شرکت نویدبخش اتفاقات خوب است. معاون علمی 
و فنــاوری رئیس جمهور گفت: حمایت از شــرکت های 
دانش های بنیان به صورت عموم است، اتفاقی که در چهارتا 
پنج سال گذشته افتاده و موجب شده در حال حاضر تعداد 
این شرکت ها به چهار هزار و ۳۵۰ شرکت برسد.ستاری با 
تأکید بر اینکه خیلی بیشتر از گذشته توسعه حمایت ها را 
از شرکت های دانش بنیان خواهیم داشت، افزود: بالغ بر 
۱۳۰ تا ۱۴۰ نوع خدمت در قالب اکوسیستم به شرکت های 
دانش بنیان ارائه می دهیم. وی عنوان کرد: کمک صندوق 
شکوفایی و نوآوری را نیز در حوزه مالی خواهیم داشت که 

بیشتر از سال های گذشته است، کمک بانک ها و صندوق 
توسعه را برای حمایت از شرکت های دانش بنیان داریم. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اشــاره کرد: برای 
توسعه استارت آپ ها، فضاهای کسب وکار و جوانان فعال در 
این حوزه ها نیز اقدامات مؤثری در حال انجام است. ستاری 
در بخش دیگری بیان کرد: اتفاقات در دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشگاهی دولتی و بخش خصوصی مانند دانشگاه آزاد 
را نیز داریم که برای توسعه اکوسیستم نوآوری است. وی 
افزود: فعالیت کارخانجات نوآوری را داریم که به صورت 
جدی کمک می کند تا بخــش خصوصی وارد حوزه های 

فن آوری شود.

قوانین سخت  گیرانه مالیاتی 13۰۰ واحد صنفی فروش آهن و فوالد را تعطیل كرد 

حاشیه  امن  دالالن  بازار آهن

1۴۰ خدمت به ۴3۵۰ شركت دانش بنیان اختصاص می یابد

تقویت  اکوسیستم  اقتصاد  نوآور

دانش بنیان ها  و توسعه پایدار اقتصادی
علی اکبر جاللی، استاد دانشگاه

شرکت های دانش بنیان در چند سال اخیر توانسته اند تحول عظیمی در بخش های مختلف و در نهایت در اقتصاد ایجاد کنند. روند توسعه این شرکت ها در سال های اخیر با سرعت بیشتری دنبال شده که اهمیت آن را بیشتر از قبل نشان 
می دهد. بنابراین برای پیاده سازی اقتصاد نوآور که هدف اصلی کشور باید باشد نیاز به حمایت و ارائه تسهیالت و خدمات به شرکت های دانش بنیان داریم. محصوالت و خدماتی که این شرکت ها تولید می کنند به دلیل ماهیت متفاوتی که 
از آن برخوردارند در دنیا مشتریان زیادی دارد.  بنابراین برای توسعه صادرات و ارزآوری، توسعه این شرکت ها باید در اولویت قرار بگیرد. در این حرکت نیاز به همکاری تمام دستگاه ها و متولیان امر داریم اما امروز یکی از چالش ها در تحقق 
اقتصاد  دانش بنیان، این است که وزارتخانه ها و نهادهای دولتی در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و بسترسازی برای ایجاد تقاضای محصوالت دانش بنیان، هم راستا با اهداف تعیین شده عمل نمی کنند. اگر هدف و نتیجه ای 
که قرار است توسعه این شرکت ها بر اقتصاد کشور داشته باشد مشخص است باید همکاری نهادهای مختلف را داشته باشیم و موازی کاری ها را حذف کنیم. همچنین با کنار گذاشتن روش های سنتی می توانیم قدم به قدم به تحقق اقتصاد 
نوآور و فناورانه نزدیک تر شویم. امروز فعالیت های نوآورانه حرف اول را در دنیا می زند و اقتصاد دانش بنیان می تواند توسعه پایدار را در کالن شهرها ایجاد کند. توسعه پایدار با اشتغالزایی ایجاد می شود و ماهیت این شرکت ها در ایجاد اشتغال 
ثابت شده است. افراد تحصیل کرده و نخبگان بسیاری در کشور وجود دارند که با استفاده تلفیقی از افراد تحصیل کرده در رشته های مختلف به دلیل داشتن سطح فکری و توازن ذهنی باال، می توان توسعه پایدار را در کالن شهرها ایجاد کرد. 
در حال حاضر درصد موفقیت این شرکت ها باالست و عملکرد بهتری هم دارند و هم اینکه مشتریان محصوالت و خدمات آنها در دنیا فراوان است. بنابراین باید توسعه دانش بنیان ها به ارایه خدمات متنوع در دستور کار باشد. این کسب و 
کارها بر اساس ایده راه اندازی می شوند پس تفکر در راه اندازی آنها وجود دارد که درصد عدم موفقیت را کاهش می دهد. اگر دولت همکاری کند می توان طرح کارورزی مشاغل دانش بنیان را اجرا و افراد تحصیل کرده در همه رشته های 
تحصیلی را مشغول به کار کرد و این معنای کامل اشتغالزایی است. تمام دستگاه های دولتی و خصوصی که در ارائه خدمات به این شرکت ها توانمند هستند باید وارد بازار شوند تا تحقق اقتصاد نوآور هر چه زودتر کلید بخورد. البته یکی از 
ملزومات خدمات دهی بهتر و با کیفیت تر استفاده از دانش به روز دنیاست که در تعامالت بین المللی رقم می خورد. تامین هزینه ها و فراهم کردن فرصت حضور این شرکت ها در کنار شرکت هایی که کارایی مشابه دارند می تواند دانش روز 

را به کشور انتقال دهد و زمینه مشارکت و همکاری های دوجانبه و چندجانبه با شرکت های مطرح جهان را فراهم کند. 

دخالت افراد غیرصنفی در تولید و توزیع آهن
حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فوالد تهران

واحدهای صنفی طی این سال ها و بخصوص سال گذشته با مشکالت بسیاری روبرو شده اند که امید به ادامه فعالیت در کسب و کارها را کمرنگ کرده است. مالیات، نرخ ارز، مواد اولیه، قیمت گذاری، دخالت افراد غیرصنفی و... موجب شده 
تا رکود بر بازارها و بخصوص بازار آهن و فوالد تهران حاکم شود. آهن از آن دسته کاالهایی است که در صنعت ساختمان و ساخت و ساز به عنوان اصلی ترین مورد به کار می رود و با خواب ساخت و ساز این بازار هم از رونق افتاده است. این 
در حالی است که در همین بازار بدون مشتری مالیات نیز مزید بر علت شده و موجب تعطیلی ۱۳۰۰ واحد صنفی فروش آهن و فلزات شده است. هیچ گاه مخالفتی با پرداخت مالیات نداشته ایم و اصناف در این بخش فرار مالیاتی ندارند اما 
حرف این است که شیوه محاسبه و دریافت مالیات با توجه به این شرایط کمی متعادل تر شود. طی سال گذشته شاهد تعطیلی این تعداد واحد بوده ایم و با ادامه اوضاع باید در انتظار تعطیلی تعداد بیشتری از این واحدها باشیم که واقعیتی 
تلخ است. مالیات در تمام دنیا وجود دارد و این حق دولت است که مالیات دریافت کند اما در حال حاضر اوضاع بازار و اقتصاد نامناسب است و اصناف فروشی ندارند که بتوانند آن را بپردازند. به هر ترتیب متاسفانه پس از اجرای مالیات ارزش 
افزوده ۱۳۰۰عضو از اتحادیه خارج، تعطیل و یا تغییر شغل دادند و این فاجعه ای در کشور است که بدون فراهم نمودن زیرساخت قانون ارزش افزوده اجرایی می شود. از طرفی دیگر در تولید و توزیع کاال با مشکل مواجه هستیم. افرادی که 
هیچ تخصص و تجربه ای در این باره ندارند وارد صنف آهن  فوالد شده اند و با فعالیت در آن توزیع را با مشکل روبرو کرده اند.  دخالت افراد غیرصنفی این روزها از مشکالت اصلی صنف است که ادامه کار را با مشکل روبرو ساخته است. نقش 
اتحادیه هم در رابطه با قیمت گذاری ها نادیده گرفته شده و این موضوع هم مزید بر دیگر مشکالت شده است؛ چراکه که بدون اطالع اتحادیه قیمت ها را تغییر می دهند و افرادی که مسبب گرانی شده اند، در حاشیه امن هستند. دالالن در 
این بازار حاشیه امنی دارند که با تعیین قیمت درآمدهایی باالیی کسب می کنند و واحدهای صنفی مجاز درگیر مشکالت هستند. در تمام دنیا در موضوعات اختصاصی کار را به متخصص سپرده اند به گونه ای که تولیدکننده، توزیع کننده 

و صادرکننده باید نقش خود را ایفا کنند. دولت نیز طبق قانون نظارت می کند در غیر این صورت مداخله در این حوزه ها، موجب هرج و مرج اقتصاد می شود که البته نقش نظارتی دولت، الزم و ضروری است. 

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور گفت: طی 
چند روز گذشته تلفن همراه حدود ۲۰ درصد افزایش 
قیمت داشته و از ۶۰ الی ۷۰ مدل تلفن همراه موجود 
در بازار فقط ۲۰ الی ۳۰ مدل آن توسط فروشندگان 
عمده به فروش می رســد. محمد مهدی غفوریان در 
خصوص سرانجام رجیســتری گوشی های مسافری 
گفت: وضعیــت بازار تلفن همراه چندان مشــخص 
نیســت، ضمن اینکه طرح ریجســتری گوشی های 
مسافری ۳۰ اردیبهشــت ماه به پایان می رسد و به 
سایت گمرک متصل می شود تا فقط مسافران واقعی 

بتوانند تلفن همراه وارد کنند.
وی در ادامه افزود: خرید فروش تلفن همراه به همین 
دلیل به شدت افت کرده و اکثر عمده فروشان بزرگ از 
فروش تلفن همراه خودداری می کنند چون می دانند 
بعد از این تاریخ و پایان طرح ریجستری گوشی های 
مسافری می توانند اجناس خود را با قیمت باالتری به 

فروش برســانند. غفوریان در ادامه از افزایش قیمت 
تلفن همراه طی چند روز گذشته خبر داد و گفت: طی 
چند روز گذشته تلفن همراه حدود ۲۰ درصد افزایش 
قیمت داشته و از ۶۰ الی ۷۰ مدل تلفن همراه موجود 
در بازار فقط ۲۰ الی ۳۰ مدل آن توسط فروشندگان 

عمده به فروش می رسد.
رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور پیش بینی 
خود از شــرایط بازار تلفن همراه پس از بسته شدن 
سایت رجیستری برای گوشی های مسافری را اینگونه 
عنوان کرد: اگر این سایت بسته شود به سبب کاهش 
و کمبود کاال افزایش قیمت خواهیم داشت و احتماالً 
گوشی های مســافری از این پس فقط به مسافران 
واقعی تعلق بگیرد و نه کد ملی افراد. رئیس اتحادیه 
تجهیزات مخابراتی البــرز اظهار کرد: فقط باید صبر 
کنیم تا ببینیم چه اتفاقی رخ می دهد و شرایط به چه 

گونه ای پیش می رود. 

نماینده مجلس گفت:مشــکل تامین کاال نداریم اما 
افزایش قیمت کاذب حتی در کوتاه مدت نشان دهنده 
اینست که نظام توزیع اشکال دارد.قبادی دبیرکارگروه 
تنظیم بازار در خصوص نظارت بــر نحوه توزیع کاال 
تصریح کرد: در این راستا تکمیل  سامانه جامع تجارت 
در  دستور کار قرار دارد. زمانی که این مسئولیت را قبول 
کردم ۲۰ درصد کار جلو رفته بــود اکنون ۶۰ درصد 
سامانه تکمیل شده و در برخی بخش ها تا ۱۰۰ درصد 
هم پیش رفته است.وی ادامه داد: پیش بینی می کنیم 
تا پایان شهریور ماه این سامانه تکمیل شود و تمام کاالها 
در این سامانه ورود پیدا کنند. رئیس کارگروه تنظیم 
بازار در خصوص اینکه آیــا در گرانی های اخیر نظام 
توزیع مشکل داشته است یا خیر گفت: االن شرایطی 
به وجود آمده که مردم و رســانه ها گرانی یک کاال را 
به مابقی کاال ها تعمیم می دهنــد. ما باید بحث گران 
فروشی را از گرانی  جدا کنیم.وی افزود: در حال حاضر 
قیمت مرغ حتی از قیمت مصوب هم کمتر شده است. 
قیمت برنج وارداتی هندی ۸ هزار تومان تمام می شود 
که در بازار قیمت آن ۷۸۰۰ تومان است. در خصوص 

برنج داخلی شرایط خاصی وجود دارد.
قبادی بیان کرد: در خصوص تامین کاال شرایط مطلوبی 

داریم و کاال در کشــور به وفور موجود است. درحوزه 
توزیع از مرحله ثبت سفارش تا ورود به گمرک رصد 
می شــود. در مورد برخی کاال ها تا فــروش در خرده 
فروشی ها هم نظارت می شود. سامانه جامع تجارت 
در مورد ۶۵ درصد کاالها تاکنون اجرایی شده است.

این مقام مســئول در خصوص گرانی ماکارانی گفت: 
در مورد ماکارانی جزو صادرکنندگان برتر هستیم. دو 
روز به دلیل تغییر قیمت گندم از ۹۰۰ به ۱۸۰۰ تومان، 
وقفه در عرضه به بازار به وجود آمد اما در نهایت با وجود 
افزایش قیمت دو برابری گندم، قیمت این محصول ۷۵ 

درصد افزایش یافته و به وفور در بازار عرضه می شود.
در ادامه فقیهی معاون اقتصادی اتاق اصناف در خصوص 
مشکالت نظام توزیع تصریح کرد: حلقه های نظام توزیع 
متنوع است، آخرین حلقه مربوط به نظام صنفی می 
شود. برای داشتن نظان توزیع سالم به امکانات فیزیکی 
مثل راه ها و ارتباطات، حوزه فناوری و  زیرساخت های 
حقوقی نیــاز داریم.وی ادامه داد: بازرســی و نظارت 
حلقه آخر بخش توزیع است که مربوط به نظام صنفی 
می شود. در حال حاضر به مرور داریم  شناسه صنفی و 
کاال را توسعه می دهیم.در حوزه پوشاک  تا خرداد ۹۸ 

همه واحد ها باید دارای شناسه کاال باشند.

محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه 
در کنفرانس خبری مشــترک بعد از دیدار با سرگئی 
الوروف همتای روس خود گفت: همکاری ما با روسیه 
در نیروگاه هسته ای بوشهر و سایت هسته ای فردو به 
رغم اقدامات آمریکا، ادامه داد. به گزارش ایرنا، ظریف 
در مسکو با اشــاره به روابط عالی ایران و روسیه اظهار 
داشت:شاید درچند دهه گذشته ما هرگز شاهد چنین 
روابط نزدیکی نبودیم و این سیاست ایران است که با 
همه دوستان و همسایگان خو د رابطه دوستانه داشته 
باشد.  وی افزود: در دیدار امروز با وزیر خارجه روسیه 
موضوعات گوناگونی را بررسی کردیم. وزیرخارجه بابیان 
اینکه ایران به دنبال درگیری نیســت، اما آمریکا باید 
سیاست های خود را کنار بگذارد،یادآور شد:آمریکایی 
ها به دنبال آشوب هســتند و اقدامات آنها در منطقه 
نشانگر این اســت.ظریف همچنین گفت که اقدامات 
ایران در باره برجام در رابطه با تحریم های اخیر آمریکا 
صورت می گیرد. آنها شرایط را در منطقه به هم ریخته 
اند و دیگر کسی در منطقه حرف های بی پایه آمریکا را 
باور نمی کند. وی با بیان اینکه ایران کشوری است که 
در طول چند سال گذشته ثابت کرده که از طریق گفت 
وگو می توان مشکالت حساس جامعه بین المللی را حل 
کرد، یادآور شد: ما توانستیم مشکل هسته ای و سوریه 
را حل کنیم و با تالش روند آستانه را به نتیجه رساندیم. 
وزیر خارجه ایران با اشاره به کارشکنی آمریکا در مساله 

سوریه ادامه داد:آنها بودند که مانع شدند در ماه دسامبر 
کمیته قانون اساسی سوریه تایید شود. وی با یادآوری 
تالش سرگئی الوروف وزیرامور خارجه روسیه و مولود 
چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در زمینه کمیته 
قانون اساسی سوریه اظهار کرد: دولت سوریه و معارضان 
سوری درباره کمیته قانون اساسی سوریه موافقت کرده 
بودند.اما آمریکا و چند کشور دیگر بودند که مانع شدند. 
لذا آن که باید از سیاست خطرناکش در منطقه صرف 
نظر کند آمریکا اســت. وزیر خارجه ایران خاطرنشان 
کرد:جمهوری اســالمی همواره خواهــان مذاکره با 
جامعه بین المللی بوده است و همواره مشکالت را از 
طریق گفت وگو حل کرده است.در ۷ هزار سال سابقه 
شهرنشینی هیچگاه نخواستیم این سابقه را با جنگ 
طلبی یا تزویر طلبی داشته باشــیم و این سیاست را 
با مقاومت و آمادگی برای گفــت وگو ادامه می دهیم. 
ظریف خاطرنشــان کرد: این آمریکا بوده که در طول 
۲۴۰ سال سابقه حیات خودش فقط ۱۵ سال را جنگ 
نکرده است.اما ما در طول ۷ هزار سال تاریخ خود تعداد 
محدودی جنگ داشته ایم.وزیر خارجه ایران ادامه داد: 
ما به دنبال تنش و درگیری نیستیم ضمن اینکه ما در 
منطقه خودمان هستیم و آخرین بار که اسم این خلیج را 
چک کردم اسمش خلیج مکزیک نبود بلکه خلیج فارس 
بود، بنابراین آنهایی که آمده اند و دارند در منطقه دست 

به آشوب می زنند آمریکایی ها هستند.

فرخی گفت: با توجه به آنکه ممنوعیت صادرات زمینه 
را برای حضور جدی رقبــا در بازار های هدف فراهم 
می کند، از این رو این اقدام راهکار تنظیم بازار نیست. 
محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرما درباره 
علل گرانی خرما در بازار اظهار کرد: کاهش ۳۰ تا ۳۵ 
درصدی تولید در سال زراعی ۹۷-۹۶، نوسان نرخ ارز 
و رشــد صادرات زمینه را برای کاهش عرضه در بازار 
فراهم کرد که این امر در کنار تورم و ازدیاد تقاضا در 
ماه مبارک رمضان منجر به رشــد چشمگیر قیمت 

خرما در بازار شد.
وی افزود: با توجه به آنکه از چند ماه قبل انجمن خرما 
پیش بینی این مقطع را کرده بود، از این رو دولت باید 
قبل از وقــوع بحران و تالطم بازار بایــد اقدام به رفع 
مشــکل می کرد چرا که انجمن خرما قدرت اجرایی 
ندارد و تنها بازوی مشــورتی برای نیرو های اجرایی 
است. فرخی با بیان اینکه قیمت خرما در فروشگاه ها 
ســنخیتی با نرخ محصول در مبدا ندارد، گفت: هم 
اکنون هر بسته ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرمی خرما در مبدا با نرخ 
۱۵ هزار تومان عرضه می شود که نسبت به هفته های 
اخیر افزایشی نداشته اســت، از این رو دستگاه های 
نظارتی باید با اعمال نظارت های بیشتر، قیمت ها را 
در ســطح بازار کنترل کنند تا هر بسته ۵۰۰ گرمی 

خرما در فروشگاه ها با نرخ ۳۵ هزار تومان به مشتری 
عرضه نشود. این مقام مسئول عرضه مستقیم خرما، 
عدم مداخله دولت در بحث قیمت ها و نظارت بر بازار را 
تنها راهکار تنظیم بازار خرما اعالم کرد.وی با اشاره به 
اینکه افزایش قیمت داده های کشاورزی را نباید نادیده 
گرفت، بیان کرد: افزایش ۳ برابری قیمت سم، کود 
شیمیایی و سایر عوامل تولید بر قیمت نهایی محصول 
تاثیر گذار است، ضمن آنکه با توجه به رشد چشمگیر 
قیمت کاغذ نگران جمع آوری خرما برای ۲ ماه آینده 
هستیم چرا که قیمت کنونی کاغذ چند برابر قیمت 

خرما تمام می شود.
رشید فرخی با بیان اینکه ممنوعیت صادرات راهکار 
تنظیم بازار خرما نیست، اظهار کرد: با توجه به آنکه ۲۵ 
درصد خرمای تولیدی به بازار های هدف صادر می شود 
و از طرفی در چند ماه باقی مانده به سال زراعی جدید 
صادرات چندانی نداریم، بنابراین ممنوعیت صادرات 
عالوه بر خراب کردن کارنامه صادراتی ما در بازار های 
هدف موجب شــده تا رقبای جدید مثل عربستان 
صعودی جایگزین ما شــوند که این این امر در سال 
زراعی جدید که از ۲ ماه آینده فرا می رســد به زیان 
تولیدکننده تمام می شــود چرا که با انباشت کاال در 

انبار ها مواجه خواهیم شد.

قیمت هر بسته خرما در مبدأ ۱۵ هزار تومان

ضرورت ساماندهی نظام توزیع کاال و نظارت بر بازار

طرح  رجیستری گوشی های مسافری ۳۰ اردیبهشت به پایان می رسد

ظریف  در كنفرانس خبری مشترک با همتای روس:

ما به دنبال تنش و درگیری نیستیم
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