
پرداخت وجه چك از محل ساير حساب هاي مشتري داراي 
شروطي است كه بانك ها بايد آن را رعايت كنند. 

براساس مفاد قانون جديد چك و دستورالعمل حساب جاري 
كه بانك مركزي به شــبكه بانكي، در صــورت كافي نبودن 
موجودي حساب صادركننده چك، ابالغ كرده بانك ها مكلف 
به پرداخت وجه چك از محل موجودي ســاير حساب هاي 
صاحب حساب به ترتيب اولويت از حســاب جاري، حساب 
قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت و 
حساب ســرمايه گذاري بلندمدت و همچنين مسدود كردن 
كليه حســاب ها و كارت هــاي بانكي و هر مبلــغ متعلق به 

صادركننده به ميزان مبلغ چك هستند. 
 درباره شيوه صحيح حقوقي برداشــت از ساير حساب هاي 

مشتري براي پاس كردن چك نكاتي الزم به ذكر است: 
 ۱- ماده ۵ مكرر قانــون چك صرفا »مســدود كردن كليه 

حساب ها و كارت هاي بانكي صادر كننده به ميزان كسري مبلغ 
چك« را تجويز كرده و اجازه برداشت از حساب هاي ياد شده 

را به بانك ها نداده است. 
۲- بانــك مركــزي در نامــه شــماره۴۶۸۵۱۱/ ۹۷ مورخ 
۹۸/۱۲/۲۸ خود بانك هــا را مكلف بــه پرداخت وجه چك 
از محل موجودي قابل برداشــت صاحب حســاب در ساير 
حســاب هاي انفرادي ريالي وي در همان بانك كرد كه اين 
تكليف را به استناد شرط موجود در كارت افتتاح حساب جاري 
كه دستورالعمل حساب جاري آن را الزم االجرا دانسته است، 
ابالغ كرده؛ ولي زمان افتتاح حساب جاري برخي از مشتريان 
بانكي به سال هاي گذشــته و قبل از ابالغ دستورالعمل اخير 
حساب جاري بر مي گردد و شرط اجازه برداشت از حساب در 
كارت هاي افتتاح حساب قديمي؛ يعني قبل از سال ۹۱ درج 
نشده است. البته بانك ها بايد شــرط جديد را به قرارداد هاي 

خود اضافه كرده و از مشتريان امضا مي گرفتند؛ اما اين مهم در 
بسياري از بانك ها رخ نداده است. 

۳- حال با توجه به نكات يادشــده براي جلوگيــري از بروز 
هرگونه مشكل حقوقي، الزم است به ويژه درباره حساب هاي 
جاري كه قبل از ســال ۹۱ افتتاح شــده، قبل از برداشت از 
حساب مشــتريان به ترتيب فوق الذكر، كارت افتتاح حساب 
جاري صاحب حســاب رويت شــده و در صورتي كه شرط 
مذكور در آن قيد شــده و به امضاي مشتري رسيده باشد، به 
ترتيب اعالم شده توسط بانك مركزي براي برداشت از ساير 

حساب هاي مشتري اقدام شود. 
۴- در اين خصوص چنانچه چك توسط ذي نفع به شعبه غير از 
شعبه افتتاح كننده حساب صادر كننده چك ارائه شود، شعبه 
مقصد جهت برداشت از ساير حساب هاي مشتري مكلف به 

استعالم تلفني و اخذ تاييديه از شعبه مبدأ است. 

 ۵- در صورت عدم وجود شرط يادشده مبني بر اجازه برداشت 
از ســاير حســاب ها در كارت افتتاح حســاب جاري يا عدم 
موجودي حساب هاي فوق و در نتيجه عدم وصول وجه چك، 
براساس بند )ب( ذيل ماده ۵ مكرر قانون چك كليه حساب ها 
و كارت هاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده به ميزان 
مبلغ چك در بانك بايد صرفا مسدود شود. )در اين فرض اجازه 
برداشت مستقيم از ساير حساب ها توسط شعبه وجود ندارد و 

صرفا تكليف، مسدود كردن حساب است( 
۶- در صورت واريز بعدي وجه به حســاب مشتري، مراجعي 
كه سابق بر اقدام بانك دستور انسداد حساب را صادر كرده اند 
داراي حق تقدم بــوده و در صورت وجــود وجوهي مازاد بر 
دســتورهاي مقدم، وجه چك پس از ارائه دســتور از مرجع 
قضايي يا ثبتي به ذي نفع پرداخت خواهد شــد و در صورت 
پرداخت وجه چك به ذي نفع، كليه حســاب هاي مشــتري 

رفع انسداد مي شود. الزم  است تاكيد شود كه پرداخت مبالغ 
واريزي بعدي به همان حســاب جاري داراي دســته چك 
مشتري مستلزم اخذ دستور مرجع قضايي نبوده و لزوم ارائه 
دستور مرجع قضايي صرفا درباره مبالغي است كه بعدا به ساير 

حساب هاي مسدود مشتري واريز مي شود. 
 ۷- به استناد بند ۱۹-۶ دســتورالعمل حساب جاري، شعب 
بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا در صورت عدم وجود شــرط اجازه 
برداشــت بانك از ساير حساب هاي مشــتري در فرض عدم 
كفايت موجودي حســاب جاري در كارت افتتاح حساب، به 
هنگام نخستين مراجعه مشتريان ياد شده به شعبه مفاد اين 
شرط را به اطالع آنان رسانده و آنان را ملزم به امضاي فرمت 
جديد قرارداد و كارت افتتاح حســاب جديد مبتني بر شرط 
يادشــده كنند. ارائه هرگونه خدمات حســاب جاري به فرد 

مستنكف از امضاي فرم يادشده امكان پذير نيست. 

دولت كانادا به تالش براي جلب حمايت رســانه ها و 
تضعيف آزادي مطبوعات متهم شده است. نخست وزير 
كانادا اخيرا اعتباري به ارزش ۶۰۰ ميليون دالر از پول 
ماليات دهندگان تامين كرده است تا اعتبارات مالياتي 

و ساير امتيازات به روزنامه هاي كانادايي اعطا كند. 
به گزارش ايسنا، به نقل از اسپوتنيك، اليحه مذكور 
كه با هدف »حمايت از روزنامه نگاري كانادايي« در 
عصر ديجيتال است، احتماال در ماه هاي آتي پيش 
از انتخابات سراســري ماه اكتبر به تصويب پارلمان 

كانادا مي رسد. 
 پي يــر پواليــور، از نماينــدگان محافظــه كار 
بساندي تلگراف گفت: به نظرم زمان بندي جاستين 
ترودو، بسيار هوشمندانه است. او اين را يك مساله 
انتخاباتي براي روزنامه نگاران كرد. مفهوم تالش او 
اين است كه »به من كمك كنيد دوباره انتخاب شوم تا 
من هم كيسه اي پرپول به شما بدهم. اگر شما بگذاريد 

من شكســت بخورم، خودتان بايد هزينه هاي تان را 
پرداخت كنيد.«

براســاس اين طرح، توزيع اعتبار مذكور با تصميم 
هياتــي مســتقل از اعضــاي »جامعــه خبري و 
روزنامه نگاري« منتصب از سوي دولت تعيين خواهد 
شــد. پي ير پواليور افزود: ترودو قصد دارد تا تعريفي 
از روزنامه نگاري قابل قبول ارائه كند و بعد پول را به 
كســاني بدهد كه در چارچوب اين تعريف بگنجند. 
اين در بلندمدت باعث مي شود تا گروه وابسته اي از 
روزنامه نگاراني با تفكر ليبرال به وجود  آيد كه تمايل 
زيادي براي نگه داشــتن ليبرال ها در قدرت داشته 
باشند. با اين حال وزير دارايي كانادا تاكيد دارد هدف 
اين ابتكار عمل »حفاظت از نقش حياتي رسانه هاي 
خبري مستقل در دموكراســي ما« است و به نجات 
روزنامه نگاران محلي كه در عصر محتواي ديجيتال 

در تنگنا هستند، كمك مي كند. 

شمار شاغالن كشــورهاي اروپايي در منطقه يورو و 
اتحاديه اروپا افزايش يافت.  به گزارش ايسنا به نقل از 
مركز آمار اتحاديه اروپا، در سه ماهه نخست امسال در 
مقايسه با سه ماهه پاياني سال قبل شمار افراد شاغل 
در منطقه يورو به طور متوسط ۰.۳ درصد و در اتحاديه 
اروپا ۰.۲ درصد افزايش يافته است. در مقايسه با مدت 
مشابه ســال گذشته، نرخ اشــتغال به طور متوسط 
در منطقه يــورو ۱.۳ درصد و در اتحاديــه اروپا ۱.۱ 
درصد افزايش يافته است. روند مثبت اشتغالزايي در 
كشورهاي اروپايي از اواخر سال گذشته شروع شده 
است، به گونه اي كه از اواسط هشتمين ماه سال قبل تا 
اواخر آن سال، براي ۳.۳ ميليون نفر در سطح اتحاديه 
اروپا شغل ايجاد شد تا بدين ترتيب نرخ اشتغال به طور 
متوسط در ۲۸ كشور عضو اتحاديه اروپا به ۵۷ درصد 
برسد. طبق اين آمار كه شــامل آلمان نيست، ۲۲.۱ 
درصد از جمعيت ساكن در سطح اتحاديه اروپا از نظر 

كاري غيرفعال هستند؛ يعني يا توانايي كار كردن را 
ندارند يا تمايلي براي كار كردن ندارند. تا پايان سال 
گذشته در سطح اتحاديه اروپا و در بين افراد ۱۵ تا ۷۴ 
سال، ۱۸۱.۸ ميليون نفر شاغل و ۸.۴ ميليون نفر نيز 
با وجود تالش براي يافتن شغل بيكار بوده اند. در حال 
حاضر پايين ترين نرخ بيكاري كشــورهاي اروپايي 
متعلق به جمهــوري چك و آلمــان و باالترين نرخ 
بيكاري متعلق به يونان، ايتاليا و اسپانياست. منطقه 
يورو شامل ۱۹ كشور بلژيك، آلمان، استوني، ايرلند، 
يونان، اسپانيا، فرانسه، ايتاليا، قبرس، لتوني، ليتواني، 
لوكزامبورگ، مالت، هلند، اتريش، پرتغال، اسلووني، 
اسلواكي و فنالند است كه از يورو به عنوان واحد پولي 
خود استفاده مي كنند. اتحاديه اروپا نيز داراي ۲۸ عضو 
است كه شامل ۱۹ كشور عضو منطقه يورو به عالوه 
انگليس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارك، 

سوئد، كرواسي، جمهوري چك و روماني است. 

مركز آمار اتحاديه اروپا اعالم كرد رشد اقتصادي 
كشورهاي قاره سبز در سه ماهه نخست تقويت 

شده است.
 به گزارش ايســنا، تا پايان ســه ماهه نخست 
امسال، متوسط رشد اقتصادي تعديل شده ۱۹ 
كشور عضو منطقه يورو به ۰.۴ درصد و در ۲۸ 
كشور عضو اتحاديه اروپا به ۰.۵ درصد افزايش 

يافته است.
در مقايسه با ســه ماهه پاياني ســال گذشته، 
متوسط رشد اقتصادي كشــورهاي اروپايي در 
منطقه يورو ۰.۲ درصد و در اتحاديه اروپا ۰.۳ 

درصد افزايش يافته است.
 طبق اعالم اين مركز، نرخ رشد اقتصادي ساالنه 
تعديل شــده )نرخي كه در آن نرخ تورم نيز در 
محاسبات اعمال مي شود( تا پايان ماه آوريل در 
منطقه يورو ۱.۲ درصد و در اتحاديه اروپا ۱.۵ 

درصد بوده اســت.  باالترين رشد اقتصادي در 
دوازده ماه منتهي به آوريل متعلق به مجارستان 
با ۵.۲ درصد بوده اســت و پس از اين كشــور، 
روماني با ۵.۱ درصد و لهســتان با ۴.۶ درصد 

قرار دارند.
كمترين نرخ رشــد در ايتاليا بــا ۰.۱ درصد به 
ثبت رسيده اســت و پس از اين كشور، آلمان با 
۰.۷ درصد و فرانسه و بلژيك هر دو با ۱.۱ درصد 
قرار دارند.  در بين ديگر كشــورهاي اروپايي، 
رشد اقتصادي ساالنه نروژ ۱.۴، سوئيس ۱.۵ و 

ايسلند ۳ درصد بوده است.
همچنيــن در آمريــكا نــرخ رشــد اقتصادي 
تعديل شــده در ســه ماهه نخســت امســال 
۰.۸ درصــد و بــراي دوازده مــاه منتهــي 
 به مــاه آوريــل معــادل ۳.۲ درصد بــرآورد 

شده است.  

صدراعظم آلمان از احتمال پيوســتن كرواسي به 
منطقه يورو تا سال ۲۰۲۴ خبر داد. 

به گزارش ايســنا به نقل از رويترز، آنگال مركل كه 
براي ديدار با مقامات كروات به زاگرب ســفر كرده 
اســت، ضمن تمجيد از پيشــرفت هاي اقتصادي 
كرواسي گفت: اين كشور به خوبي در مسير پيوستن 
به منطقه يورو حركت مي كند. مركل در كنفرانس 
خبري مشترك با آندري پلنكوويچف، نخست وزير 
كرواســي، گفت: شــاخص هاي اصلي اقتصادي 
در كرواســي نيز گوياي اين وضعيت هســتند كه 

همه چيز سر جاي خودش است. 
وي با اعالم حمايت آلمان از پيوســتن كرواسي به 

منطقه پولي واحد يورو گفت كــه اين احتمال در 
سال ۲۰۲۴ كامال واقع بينانه اســت؛ اما افزود كه 
كرواسي هنوز بايد كارهاي زياد ديگري براي تحقق 

چنين هدفي انجام دهد. 
قرار است كرواسي در دو ماه آينده، برنامه زمان بندي 
پيشنهادي خود براي پيوستن به منطقه يورو را به 
كميســيون اروپا تحويل دهد. زدراكو ماريچ، وزير 
دارايي كرواسي هفته گذشته گفته بود اين كشور 
متعهد به مدرن سازي اقتصاد خود و كاهش سطح 

بدهي ها شده است. 
كرواســي كه آخرين كشور پيوســته به اتحاديه 
اروپا محسوب مي شــود نياز به حداقل چهار سال 

زمان بــراي تكميــل تعهداتش دارد. كرواســي 
 بايد در نخســتين مرحلــه به عضويــت مكانيزم 
»ERM-2 «  درآيد كــه به نوعي اتــاق انتظار 
پيوستن به منطقه يورو محسوب مي شود. اين اتفاق 
 طبق برنامه زمان بندي پيشنهادشده در سال ۲۰۲۰ 

خواهد افتاد. 
الزم است ذكر شــود منطقه يورو شامل ۱۹ كشور 
بلژيك، آلمان، اســتوني، ايرلند، يونان، اســپانيا، 
فرانسه، ايتاليا، قبرس، لتوني، ليتواني، لوكزامبورگ، 
مالت، هلند، اتريش، پرتغال، اسلووني، اسلواكي و 
فنالند اســت كه از يورو به عنوان واحد پولي خود 

استفاده مي كنند. 

با كاهــش ارزش بيت كوين در روز شــنبه، برخي 
تحليل هاي غلط دربــاره اين ارز مطرح شــد كه 
يكشــنبه با افزايــش ۹ درصــدي ارزش آن، اين 
تحليل ها رد شد.  به گزارش بيت كوينيست، بسياري 
از ســرمايه گذاران در بازار بيت كوين اميدوارند كه 
اين ارز به مقدار شش هزار دالر و بلكه كمتر كاهش 
يابد؛ چراكه اين مساله امكان اين را براي بسياري از 
سرمايه گذاران فراهم مي كند كه منتظر يك جهش 

خشمگين در اين بازار باشند. 
در بهترين ساعت روز يكشــنبه بيت كوين با هفت 
هــزار و ۸۶۵ دالر معامله شــد و اين كانــال را در 
بازارهاي آسيايي نيز شكست و با ۹ درصد افزايش 

به رقم هفــت هزار و ۹۲۰ دالر رســيد. بيت كوين 
به مدت نيم ســاعت بدون تغيير ماند و پس از آن 

يكشنبه صبح با افزايش همراه شد. 
بيت كوين روز شــنبه نفس راحتي در بــازار خود 
كشــيد كه حتي تا خط حمايت مقدار شــش هزار 
و ۴۰۰ دالر نيز پايين آمد كه پس از آن نيز شــاهد 
مقاومت هاي مختلف بود. شــبكه »سي ان بي سي« 
تحليل منتشرشــده روز شــنبه برخي تحليلگران 
را كه براي اين ارز مجازي كاهش بســيار شــديد 
را تحليــل مي كردند، غيردقيق خوانــد. جاش را ر، 
 تحليلگر ارزهاي مجــازي مي گويد: »حركت بعدي 
بيت  كوين احتمــاال حول محور هشــت هزار يورو 

باشــد كه مقاومت آن نيز در هشت هزار و ۲۰۰ قرار 
خواهد داشت«. وي افزود: »يك افزايش خشن را نيز 
در روزهاي آينده شــاهد خواهيم بود كه هدف آن 
ميزان ۹ هزار دالر است و حول ۹ هزار و ۶۰۰ دالر در 
گردش خواهد بود«. بيت كوين با افزايش ۱۸ ميليارد 
دالري سرمايه خود همراه بود كه در روز هاي اخير از 
مقدار ۲۲۸ ميليارد دالر به ميزان۲۴۶ ميليارد دالر 
رســيد. پس از كاهش هاي روز جمعه تحليل هايي 
وجود داشت كه مقاومت هاي اين ارز را حول شش 
هزار دالر مي بينند. اين تحليل ها در دوره ۲۰۰ روزه 
اين ارز را تا مقدار چهار هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار دالر 

پيش بيني مي كنند. 

رشد اقتصادي كشورهاي اروپايي افزايش يافتبهبود  بازار كار كشورهاي اروپاييانتقاد از دولت كانادا به دليل پرداخت يارانه  به  مطبوعات

افزايش ۱۸ ميليارد  دالري سرمايه  بيت كويناحتمال استفاده يك كشور ديگر از  يورو  به   عنوان  پول  ملي
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دژ پسند خبر داد

سرمقاله

بی توجهی  به  نیازهای 
شغلی   نخبگان

نيروی انســانی از آن دسته 
پتانسيل هايی است كه در 
اقتصاد كشور ارزش فراوانی 
دارد و نيروی انســانی نخبه 
 و تحصيل كرده كــه در ايران فراوان هم هســت 

می تواند تحول...

 امیر واعظی آشــتیانی، 
اقتصاددان
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سنگينی كفه
   نخبگان  مهاجر

خواب  ثروت
 در  معادن 

»کسب و کار« برنامه  بانک  مرکزی برای کاهش فاصله نرخ  ارز  نیمایی  با  بازار آزاد  را بررسی  می کند

کاهش  صف   انتظار  ارز   نیمایی
صفحه2

صفحه2

واردات  خودروهای   هیبریدی  آزاد   شد
با    طرح    مجلس    در   راستای  ساماندهی   بازار  خودرو  

مهاجرت نخبگان و تحصيل كــردگان به خارج از 
كشور موضوعی است كه ايران سال هاست كه با آن 
درگير است و در يك سال اخير آمار مهاجران افزايش 
زيادی داشته است. متاسفانه با وجود اقدامات مثبتی 
كه توسط سازمان های متولی انجام شده به دليل 
شرايط نامناسب اقتصادی در يك سال گذشته آمار 
افرادی كه تحصيالت تكميلی داشته و از ايران خارج 
شده اند افزايش يافته است. به نظر می رسد مسئله 
مهاجرت جوانان تحصيل كرده از كشور هر سال از 
سال پيش پيچيده تر و حل آن ناممكن تر يا حداقل 
پر هزينه تر می شــود. پديده فرار مغزها و مهاجرت 
نخبگان از مدت ها پيش به عنوان يك آسيب جدی 
در حوزه آموزش عالی مطرح بود كه امروز گريبان 
 جامعه علمی كشور را گرفته اســت. كارشناسان 

مسائل آموزشی معتقدند...

معــادن ايران بيشــتر در نقــاط محروم كشــور واقع 
شــده اند. به همين دليل كمتر كســی از ظرفيت های 
خوابيده در اين اماكن باخبر است. مسئوالن و متوليان 
صنعت و معدن در كشــور نيز با وجود آگاهی از ثروت 
خوابيده در اين معــادن از توجه بــه آن غافل مانده اند 
و بدين ترتيب ثروت نهفته ای در معــادن ايران وجود 
دارد. در اين رابطه رئيس كميســيون صنايع و معادن 
اتاق بازرگانی با بيان اين كه ايــران از نظر ارزش منابع 
 طبيعی رتبــه پنجم دنيــا را دارد گفت: بــا راه اندازی 
۱۰۰ معدن فرآوری می توان ۶۰۰ هزار فرصت شــغلی 
ايجاد كرد. رئيس كميسيون صنايع و معادن اتاق بازرگانی 
با بيان اين كه ۴۰۰ هزار معدن ثبت شــده در كشــور 
 وجود دارد كه با راه اندازی ۱۰۰ معدن فرآوری می توان 

۶۰۰ هزار فرصت شغلی...

در صورت کافي نبودن موجودي حساب  اعالم  شد

شروط پرداخت  چك از موجودي ساير حساب ها

يادداشت

حذف  دخالت  دولت
در نرخ گذاری ارز

 علی مروی، کارشناس اقتصادی
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اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد؛
معرفی امتنــاع کننــدگان از 
بازگشــت ارز صادراتی به قوه 

قضاییه
وزیر امور اقتصادی و دارایــی، با بیان اینکه 
در اردیبهشــت مــاه ۱.۷ میلیــارد دالر ارز 
صادراتی به کشور بازگشته است، گفت: بانک 
مرکزی اســامی افرادی که به عدم بازگشت 
 ارز اصــرار دارند را بــه قوه قضاییه ارســال

 می کند.
 به گــزارش خانه ملــت، فرهاد دژ پســند ،
 بــا اشــاره بــه انتشــار آمــاری مبنــی 
میلیــارد   30 بازگشــت  عــدم  بــر 
کشــور، بــه  صادراتــی  ارز   دالر 
  گفــت: این آمــار ارائه شــده بــرای تاریخ 
زمانی کنونی نیســت، چراکــه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در مقاطع تاریخی خاصی 
آمار ارائه می دهد و ایــن موضوع برای اواخر 

اسفند ماه بود.
 دولت سازوکارهایی طراحی کرد تا این ارز به 

کشور بازگردد.
 وزیر امــور اقتصادی و دارایی بــا بیان اینکه 
در حال حاضر میــزان ارزی که به کشــور 
بازگشــته افزایش یافته اســت، افــزود: در 
اردیبهشت ماه ۱.۷ میلیارد دالر ارز صادراتی 
به کشور برگشته و اکنون از مرز  ۱0 میلیارد 

دالر گذشته است.
 بانــک مرکــزی اســامی افــرادی کــه به 
عــدم بازگشــت ارز صادراتی اصــرار دارند 
را بــه قــوه قضاییه ارســال مــی کندوی 
ادامــه داد: جلســه ای بــا کارآفرینــان 
داشــتم  و از آنهــا خواهــش کــردم 
 کــه همــه دســت بــه دســت یکدیگــر
 دهیم و مانع از وقوع شوک به اقتصاد کشور 
شویم و از صادرکننده ها درخواست کردیم 
که ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور 

بازگردانند.
بازگشــت ارز به کشور کار ســهل و آسانی 
 نیســت و موانع و مشــکالتی پیــش روی
  آن وجود دارد، اما ما برای مدیریت کشــور
 به بهترین وجــه باید راه هــای فرعی پیدا 
کنیم که خوشــبختانه صادرکننــده ها این 
عزم را دارند که بــا دولت همکاری کرده و به 
مردم خدمت کننداین عضــو کابینه دولت 
دوازدهم، با بیان اینکه اگر تالش شود راه های 
 بازگشت منابع ارزی به کشور پیدا می شود،
 تاکید کــرد:در شــرایط کنونــی همانند 
 دوران قبــل از تحریــم هــا بازگشــت
 ارز به کشــور کار سهل و آســانی نیست و 
 موانع و مشکالتی پیش روی آن وجود دارد، 
 امــا ما بــرای مدیریت کشــور بــه بهترین 
وجه بایــد راه هــای فرعی پیــدا کنیم که 
خوشبختانه صادرکننده ها این عزم را دارند 
 که با دولت همکاری کرده و به مردم خدمت

 کنند. 
 وزیر امور اقتصــادی و دارایی، بــا تاکید بر
 اینکه اســامی کســانی که کاال صادر کرده 
 و ارز آن  را وارد کشــور نکــرده اند موجود 
اســت، تصریح کرد: گمرک و بانک مرکزی 
اســامی این افراد را دارنــد و بانک مرکزی 
اســامی افرادی که بــه عدم بازگشــت ارز 
 اصــرار دارنــد را به قــوه قضاییه ارســال

 می کند.

همتی:
 اضافه برداشــت بانک هــا از 
 بانک مرکزی به کمترین حد 

رسید
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اضافه برداشت 
 بانک ها از بانــک مرکزی بــه کمترین حد

 خود در چند ماه گذشته رسید.
 عبدالناصر همتی ، اظهار داشت: با اقدامات 
انضباطــی بانک مرکزی و همــکاری بانکها 
اضافه برداشــت بانکها از بانــک مرکزی به 
 پایین ترین حــد خود در چند ماه گذشــته

 رسید. 
به گزارش تســنیم، وی تأکید کرد: به عوض 
مبلغ بین بانکــی که همان قــرض بانکها به 
همدیگر است نسبت به سال قبل بیش از دو 
برابر شــده و به مبلغ ۷0هزار میلیارد تومان 

رسید که رکورد مهمی است.
 رئیــس کل بانــک مرکــزی ادامــه داد: 
اضافه برداشــت، پول پرقــدرت وارد جامعه 
می کند و تورم زا اســت لیکــن تأمین منابع 
 از طریق بین بانکی هیچ گونــه تأثیر تورمی

 ندارد.

خبر

موافقت مجلــس با معافیت 
خودروهــای  واردات 
هیبریدی از پرداخت حقوق 
ورودی، بــه عقیــده برخی 
کارشناســان زمینه کاهش 
قیمت ها در بــازار خودروهای داخلــی را که گرفتار 
قیمت های نجومی و رکودی به مراتب عمیق هستند، 
را ایجاد خواهــد کرد. اما به عقیده کارشناســان این 
اقدام در تضاد با شرایط کنونی بحران ارزی است و در 
عمل با وجود اولویت واردات کاالی اساسی بر واردات 
هر چیز دیگــری، تخصیص ارز بــه واردات خودرو را 
خارج از چارچوب منطق و توجیه اقتصادی می کند.

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسالمی 
در جریان بررســی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار 
خودرو با ماده )۴( این طرح با ۱۹3 رأی موافق، 3 رأی 
مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر 
در جلســه موافقت کردند.در ماده )۴( آمده اســت: 

واردات خودروهای سواری تمام برقی – بنزینی )تمام 
هیبریدی( تــا زمان تولید آنهــا در داخل از پرداخت 
حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه 
تولید داخل خودروهای مذکــور را ظرف مدت پنج 

سال فراهم نماید. هزینه های مالی ناشی از اجرای این 
ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره 
ذیل ماده )3( ایــن قانون تأمین می شــود.به عقیده 
کارشناســان اگر قیمت یک  دستگاه خودروی تویوتا 

کمری هیبریدی وارداتی در بازار ۲00 میلیون تومان 
شــود دیگر تقاضایی برای خودروی سمند و ساندرو 
۲00 میلیونی در بازار وجود نخواهد داشت، بنابراین 
واردات خودروهای هیبریدی بدون پرداخت عوارض 
گمرکی به کشور باعث افت شــدید قیمت خودرو در 
بازار خواهد شــد.افزایش قیمت ها در بازار خودرو، نه 
تنها باعث کاهش ورود تقاضا به بازار خودرو و رکود آن 
شده بود، بلکه چالش عمده ای را برای خریداران واقعی 
خودرو ایجاد کرده بود. حاال اما تصمیم مجلس تا حدود 
زیادی در کاهش قیمت خودروها به ویژه خودروهای 
بنزینی، موثــر خواهد بود.به طور کلی تمام وســایل 
نقلیه ای که از ادغام دو و یا چند پیشــرانه انتقال نیرو 
که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به سیستم انتقال 
قدرت وابسته هستند را ماشین های هیبریدی گوییم.

بیشــتر خودرو های هیبریدی تولید شــده تاکنون 
از نــوع بنزینــی – الکتریکــی هســتند گرچــه 
بعضــی از خودروســاز ها ماننــد پــژو ســیتروئن 
 خودرو هــای هیبریــدی از نوع دیــزل – الکتریکی

 نیز تولید کرده اند.

برخــی اقدامــات بانــک 
مرکزی حاکی از تالش این 
بانک بــرای کاهش فاصله 
نرخ ارز در ســامانه نیما با 
نرخ بازار آزاد است که البته 
در بازگشــت ارزهای صادراتی به اقتصاد کشــور، 
همانگونه که کارشناســان اذعان دارند، بی تاثیر 

نیست.
فاصله ای که بیــن نرخ ارز نیمایی بــا ارز بازار آزاد 
وجود داشته نه تنها باعث کندی و تعلل در بازگشت 
ارزهای صادراتی شده است، بلکه به رانت و فساد نیز 
دامن زده است. به همین دلیل یکی از خواسته های 
جدی از بانک مرکزی کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی 
با نرخ ارز در بازار آزاد است. از دید فعاالن اقتصادی 

نرخ ســامانه نیما نزدیک به 6 هزار تومان با نرخ ارز 
در بازار آزاد و به ویژه ارزی که تولید بر اســاس آن 
تجهیز می شــود، فاصله دارد. به همین دلیل اقدام 
بانک مرکــزی درکاهش این فاصله نــه تنها رانت 
بلکه دغدغه بازگشــت ارز صادراتــی را نیز مرتفع 

خواهد کرد.
از جمله انتقاداتی که به بانک مرکزی در خصوص 
ســامانه نیما وارد بود، دخالــت در نرخ گذاری ارز 
در ســامانه نیما بود.اما حاال آنگونه که بررسی ها از 
صرافی ها و دست اندرکاران بازار ارز نشان می دهد، 
برخی خبرها از اعمال برخــی تغییرات جدید در 
سامانه نیما حکایت دارد که به زودی اعمال خواهد 
شــد و برخی نیز از چند روز قبل بــه اجرا درآمده 
است. به نحوی که ارزهای نیمایی که به صرافی های 
منتخب بانکی با نرخ رقابتی از سوی بانک مرکزی 
عرضه می شــد، از روز پنج شــنبه ۲6 اردیبهشت 

ماه ۹٨ محــدود بــه تخصیص دســته خاصی از 
ثبت سفارشات گروه اولویت دو شده است.

بر این اساس به ثبت سفارشات اولویت های مذکور 
نیز از ارز اشــخاص یا ارز در دســترس، تخصیص 
داده می شــود که بــا قیمــت باالتــر و از طریق 

صرافی هــای تضامنی قابــل انجام اســت. بدین 
ترتیب، صف انتظــار ارزهای نیمایــی رقابتی در 
صرافی های بانکی کاهــش یافته و حجم معامالت 
 نیمایی در بین صرافی های تضامنــی نیز افزایش 

خواهد یافت.

با    طرح    مجلس    در   راستای  ساماندهی   بازار  خودرو 

واردات  خودروهای   هیبریدی  آزاد   شد

شتاب نوســان قیمت ها در بورس 
کم شد

بورس تهران نســبت به روزهای گذشــته با رشد 
آرامی مواجه شد. سهم شرکت های کوچک در کنار 
شرکت های بزرگ در افزایش نماگر اصلی بازار سهام، 
قابل مالحظه بود. به گزارش ایســنا، شــاخص کل 
بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۱03 
واحد رشــد کرد و تا عدد ۲۱۲ هزار و ٨۱۲ واحدی 
باال رفت. شــاخص کل هم وزن نیز بــا ۴00 واحد 
افزایش تا رقم ۴۷ هــزار و ۱۴٨ واحــدی افزایش 
یافت. در عین حال شــاخص آزاد شناور ۲٨۱ واحد 
رشــد کرد و تا عدد ۲3۹ هزار و 6۷٨ بــاال رفت. اما 
 شاخص بازار اول با ۴۵ واحد کاهش عدد ۱۵۹ هزار و 
۹36 واحــدی را تجربه کرد. شــاخص بــازار دوم 
نیز با ۷۷۵ واحد رشــد تا عــدد ۴۹ هــزار و ۱۱0 
واحدی بــاال رفت . نمادهایی در گــروه محصوالت 
شــیمیایی، مخابرات و فنی مهندســی بیشترین 
تأثیرات را روی شــاخص های بازار ســهام داشتند. 
صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس، گــروه مپنا 
و پتروشــیمی فجر هر کدام به ترتیب ۱۵۵، ۱۲۵ 
 و ٨٨ واحد تأثیــر کاهنده روی شــاخص های بازار 
سرمایه داشــتند. در عین حال پتروشیمی پارس، 
شرکت ارتباطات سیار ایران و پاالیش نفت تبریز هر 
کدام به ترتیب ۱۴۴، ۱۲۹ و ٨۴ واحد تأثیر افزاینده 
روی نماگرهای بازار داشتند. در گروه خودرو و ساخت 
قطعات حجم معامالت به نزدیک ۷00 میلیون سهم 
و اوراق مالی رســید و ارزش آنها عدد ۱۱۹ میلیارد 
تومان را تجربه کرد. در این گروه بسیاری از سهم ها از 
جمله سایپا، پارس خودرو و زامیاد بیش از چهار درصد 
افت قیمت پایانی را تجربه کردند اما در طرف مقابل 
الکتریک خودروی شــرق و قطعات اتومبیل ایران، 
رینگ سازی مشهد، فنرسازی زر و کمک فنر ایندامین 
از جمله نمادهایی بودند که بیش از چهار درصد رشد 
قیمت را تجربه کردند. در گروه فلزات اساسی نیز ۱۴6 
میلیون ســهم به ارزش ۹۱ میلیارد و 600 میلیون 
تومان مورد دادوســتد قرار گرفت. ایــن گروه نیز از 
گروه هایی با ارزش معامالت باال در دادوستدهای بود. 
اما در عین حال بیشــتر سهم فلزات اساسی کاهش 

قیمت را تجربه کردند.

 تولیــد جهانــی آلومینــا به 
130 میلیون تن رسید

تولید جهانی پودر آلومینا در سال ۲0۱٨ میالدی 
به۱30 میلیــون تن افزایش یافــت. این در حالی 
است که استخراج بوکسیت با کاهش همراه شد.به 
گزارش پایگاه خبری ایمیدرو، به نقل از ســازمان 
زمین شناسی امریکاUSGS ، میزان تولید این ماده 
معدنی از ۱۲۹میلیون تن در سال ۲0۱۷میالدی 
با رشد اندکی به ۱30 میلیون تن در سال گذشته 
میالدی افزایش یافت.طی مــدت مذکور، چین با 
تولید ۷۲ میلیون تن آلومینا در رتبه نخست جهان 
جای گرفت. این میزان در سال ۲0۱۷ میالدی 6۹ 
میلیون تن بود.اســترالیا با تولید۱۹ میلیون تن و 
برزیل با تولید ۷ میلیون و ۹00 هزار تن آلومینا به 
ترتیب دومین و سومین تولیدکننده بزرگ این ماده 
معدنی در سال ۲0۱٨ میالدی بودند. در مدت یاد 
شده، هند با تولید 6 میلیون و ۵00 هزار تن آلومینا 
در رتبه چهارم و روســیه نیز با تولید ۲ میلیون و 
٨00 هزارتــن از این ماده معدنــی در رتبه پنجم 

جای گرفتند.

قائم مقام مدیرعامل بیمه دانا خبر داد:
رتبه بندی نمایندگان، جهشی 

بزرگ در توسعه شبکه فروش
قائم مقام مدیرعامل بیمه دانا، از اجرایی شدن رتبه بندی 
نمایندگان این شــرکت خبر داد و گفت: رتبه بندی 
نمایندگان، آغاز جهشی بزرگ در مسیر تحقق رشد 
و توسعه شبکه فروش است.به گزارش روابط عمومی 
بیمه دانا، قائم مقام مدیرعامل بیمه دانا، از اجرایی شدن 
رتبه بندی نمایندگان این شــرکت خبر داد و گفت: 
رتبه بندی نمایندگان، آغاز جهشــی بزرگ در مسیر 

تحقق رشد و توسعه شبکه فروش است.
حسین حســینی در گفتگویی اعالم کرد: با توجه به 
آیین نامه شورای عالی بیمه مبنی بر تفویض اختیار 
رتبه بندی نمایندگان به شرکت های بیمه، و با تالش 
و همت دکتــر کاردگر، نایب رئیس هیــأت مدیره و 
مدیر عامل بیمه دانا، شیوه نامه رتبه بندی نمایندگان 
برای نخســتین بار در این شرکت تدوین و برای سال 
آماری ۱3۹۷ شــبکه فروش اجرایی شد.وی اظهار 
داشت: به منظور شناخت توانمندی ها و چالش های 
شبکه فروش و تقویت شــاخص های عملکردی آنها، 
رتبه بندی نمایندگان با استفاده از شاخص های کمی 
و کیفی مانند حق بیمه تولیدی، نســبت خسارت، 
ترکیب پرتفوی، نســبت وصول حق بیمه به تولید، 
 انضباط مالــی و تجهیزات اداری دفاتــر نمایندگان

 انجام شده است.

اخبار
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رئیس کل گمرک ایران گفت: بر اســاس مصوبه 
هیأت وزیران، حدود 3 هزار و 300 دستگاه از ۱3 
هزار دستگاه خودروی سواری وارداتی در صورتی 
که از سیســتم بانکی تأمین ارز شــده باشند، از 

گمرک ترخیص خواهند شد.
به گــزارش مهر، مهــدی میراشــرفی، در مورد 
خودروهای دپو شــده در مناطق ویژه اقتصادی 
و سایر اماکن غیر گمرکی کشــور اظهار داشت: 
بر اســاس مصوبه هیأت وزیران، حدود 3 هزار و 
300 دستگاه از ۱3 هزار دستگاه خودروی سواری 

وارداتی در صورتی که از سیســتم بانکی تأمین 
ارز شده باشــند از گمرک ترخیص خواهند شد. 
وی افــزود: مابقی این خودروها کــه ارز تأمینی 
آنها خارج از سیستم بانکی بوده است، یا باید در 
مهلت مقرر قانونی به خارج از کشور مرجوع شوند 
یا متروکه و ضبط خواهند شد. رئیس کل گمرک 
ایران ادامه داد: تا تاریخ ۱6/ 0۵/ ۹۷  واردات برخی 
از کاالها با ارز دولتی امکان پذیر بود که خودروهای 
مذکور بعد از این تاریخ، وارد کشور شدند و چون 
در اماکن گمرکی نیستند و عمدتاً در منطقه ویژه 

اقتصادی شهید رجایی بندرعباس و سایر مناطق 
ویژه قرار دارند و این مناطــق طبق قانون خارج 
از قلمرو گمرکی محســوب می شود، اطالعات و 
آمار آنها در اختیار گمرک نیســت. وی افزود: با 
این حــال، برآوردها حاکی از این اســت که بالغ 
بر ۱3 هزار دستگاه خودرو ســواری بعد از تاریخ 
۱6/ 0۵/ ۹۷  در مناطق یادشــده، دپو شده است 
که خوشبختانه با مصوبه هیأت وزیران، چنانچه 
ارز آنها از سیســتم بانکی تأمین شده باشد قابل 
ترخیص خواهد بــود و برآورد ما این اســت که 

از ۱3 هزار دســتگاه خودرو وارداتی، قریب به 3 
هزار و سیصد یا ۴00 دستگاه آن ترخیص شود. 
رئیس کل گمرک ایــران تصریح کــرد: مابقی، 
خودروهایی هســتند که ارز تأمینی آنها خارج از 
سیستم بانکی بوده و برای تعیین تکلیف آنها دو راه 
وجود دارد، نخست آنکه در مهلت مقرر به خارج از 
کشور مرجوع یا از قلمرو گمرکی به کشور دیگری 
ترانزیت شــوند و دوم آنکه اگر صاحب کاال از این 
کار، یعنی مرجوع کردن کاالی خود اســتنکاف 

کند، خودروهایشان متروکه می شوند.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرســازی با بیان 
اینکه قیمت بلیت قطار بعد از ماه رمضان متوسط 
۲۲ درصد افزایش می یابد گفت: نرخ بلیت قطار در 
حوزه مسافری و در شورای عالی هماهنگی ترابری 
کشور بررسی شد و مقرر شد متوسط ۲۲ درصد 
افزایش یابد.در حوزه هوایی هنوز تصمیم گیری 
برای قیمت بلیت گرفته نشده و بر اساس عرضه و 
تقاضا است.آدم نژاد گفت: قیمت بلیت قطار بعد 
از ماه رمضان طبق تصمیماتی که در شورای عالی 

هماهنگی گرفته شد ۲۲ درصد افزایش می یابد.

شــهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقــل وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینکه قیمت بلیت قطار بعد از 
ماه رمضان متوسط ۲۲ درصد افزایش میابد گفت: 
نرخ بلیت قطار در حوزه مســافری و در شورای 
عالی هماهنگی ترابری کشور بررسی شد و مقرر 
شد متوسط ۲۲ درصد افزایش یابد.وی افزود: در 
حوزه هوایی هنوز تصمیم گیری برای قیمت بلیت 

گرفته نشده و بر اساس عرضه و تقاضا است.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرســازی افزود: 
برای قیمت بلیت ناوگان جــاده ای هم قیمت ها 

بر اســاس عرضه و تقاضا است و برای بخش های 
غیر ویژه این هفته در ســتاد تنظیم بازار تصمیم 

گیری می شود.
آدم نژاد با اشاره به اینکه همه مردم تصور می کنند 
که اگر نرخ ها آزاد شود به معنای ول شدن نرخ ها 
است گفت: در تمام دنیا نرخ های شناور چارچوبی 
دارد و بر اساس عرضه و تقاضا است و اجازه داده 
نمی شود که نرخ ها بیش از چارچوب افزایش یابد.

وی افزود: مــا در عرضه و تقاضــای حوزه هوایی 
مشکل داریم، زیرا که عرضه ما کم است و در حوزه 

حمل و نقل جاده ای هم این مشکالت وجود دارد 
که باید مدیریت شود.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرســازی با بیان 
اینکه ســتاد مدیریت حمل و نقل سوخت از روز 
گذشته زیر مجموعه معاونت حمل و نقل وزارت 
راه و شهرسازی شــد، گفت: در توزیع سوخت بر 
اساس پیمایش اول قرار بود به صورت پیمایشی و 
سهمیه پایه انجام شود، اما به مرور زمان سهمیه 
بندی بر اساس پایه کم شد که هنوز تصمیم گیری 

برای این موضوع انجام نشده است.

رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد:

۳۳۰۰ دستگاه خودرو   دپو  شده ترخیص می شود

بلیت قطار دو هفته دیگر ۲۲ درصد گران می شود

»کسب و کار« برنامه  بانک  مرکزی برای کاهش فاصله نرخ  ارز  نیمایی  با  بازار آزاد  را بررسی  می کند

کاهش  صف  انتظار  ارز   نیمایی
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سکه به تهران به ۴ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان رسید
قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران به ۴ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان و قیمت طالی ۱۸عیار هم ۴۴۴ هزار و ۲۰۰ تومان ارزش گذاری شده است.

به گزارش تسنیم، در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش نسبت به آخرین قیمت های روزکاری قبل در قیمت ۴ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح 
قدیم ۴ میلیون و 77۰ هزار تومان معامله می شود.در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی۲ میلیون و ۶9۸ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۶9۸ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 

یک میلیون و 9 هزار تومان فروخته می شود.

تخصیص غیرمنطقی ارز به واردات خودرو
فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو

آنچه مجلس مطرح کرده با واقعیت های بازار و بحران ارزی کشور، تناقض دارد. اوال مسئله اساسی کشور ما نه قیمت خودرو، بلکه بحران ارزی است و از این رو مشخص نیست ارز مورد نیاز این خودروها چگونه باید تامین 
شود از سوی دیگر روشن است که در عمل آنکه برای عوارض تصمیم می گیرد نه کمیسیون مجلس بلکه نهادهای دولتی و خود گمرک است. بنابراین در اینکه عمال عوارض واردات کم شود، جای شبهه و شک وجود دارد.

از سوی دیگر کشور ما در شرایط بحرانی به سر می برد و تخصیص ارز به واردات خودروهای هیبریدی با وجود نیازی که کشور به کاالی اساسی و موادی مثل مرغ، گوشت و ... دارد، جای سوال دارد. دلیل طرح چنین 
موضوعی جز موضوعات سیاسی و نزدیکی به موعد انتخابات که معموال، فرصت طرح چنین موضوعات به ظاهر جذابی را ایجاد می کند، نیست. اگر به راستی نیت مجلسی ها کاهش قیمت خودرو است، چرا با حذف 
تعرفه قطعات خودرو موافقت نمی کنند که دلیل عمده افزایش قیمت خودرو اســت. بنابراین هرچند این اقدام به ظاهر باعث جرقه ای در بازار خودرو برای کاهش قیمت ها ست، اما در واقعیت نه قابل عملیاتی شدن 

است و نه در شرایط بحرانی فعلی، منطقی برای اجرا دارد.

حذف  دخالت  دولت  در نرخ گذاری ارز
علی مروی، کارشناس اقتصادی

یکی از مهم ترین اهداف بانک مرکزی و اقدامات مشابه، حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز است. در شرایط فعلی با توجه به رانت ها و فسادهایی که حاصل ارزچندنرخی است، تک نرخی کردن ارز نه صرفا یک پیشنهاد بلکه یک 
ضرورت است. اما باید دقت داشت که در این مسیر، مکانیزم ها حذف نشود. برای مثال صرافی ها با همه مشکالتی که دارند، برای اقتصاد کشور الزم اند. اگر فعالیت آنها را محدود کنیم، به کشور آن هم در شرایط تحریمی به شدت 

آسیب زده ایم که در شرایط فعلی چنین کاری به صالح نیست.
ســامانه نیما نتوانســت نظر صادرگنندگان را جلب کند و علت مهم آن هم قیمت گذاری غیرشــفاف ســامانه نیماســت که از ســوی بانک مرکزی کنترل می شــود. بنابراین اگر بانک مرکزی در راســتای کاهش نرخ ارز 
در ســامانه نیما با بازار آزاد، ثبت سفارشــات را از ســامانه نیما منتقل می کند، ایــن انتقال نباید زمینه نرخ گــذاری دوباره دولت برای  ارز را فراهم ســازد. اگر انتقال ثبت سفارشــات به بازار آزاد باشــد که مورد اســتقبال 
 صادرکننده اســت اما اگر انتقال به جایی باشــد که دســت دولت برای نــرخ گذاری را باز بگــذارد، پیامد خوبی بــه همراه نخواهد داشــت. بنابراین هدف غایــی باید، حذف دخالــت دولت در نرخ گذاری هــا و تک نرخی

 کردن ارز باشد.



3 اقتصاد
ایران
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مهاجرت نخبــگان و تحصیل 
کردگان بــه خارج از کشــور 
موضوعــی اســت کــه ایران 
سالهاست که با آن درگیر است 
و در یک سال اخیر آمار مهاجران 
افزایش زیادی داشته است. متاسفانه به رغم اقدامات مثبتی 
که توسط ســازمان های متولی انجام شده به دلیل شرایط 
نامناســب اقتصادی در یک سال گذشــته آمار افرادی که 
تحصیالت تکمیلی داشته و از ایران خارج شده اند افزایش 
یافته است. به نظر می رسد مسئله مهاجرت جوانان تحصیل 
کرده از کشــور هر سال از ســال پیش پیچیده تر و حل آن 
ناممکن تر یا حداقل پر هزینه تر می شود. پدیده فرار مغزها و 
مهاجرت نخبگان از مدت ها پیش به عنوان یک آسیب جدی 
در حوزه آموزش عالی مطرح بود کــه امروز گریبان جامعه 
علمی کشور را گرفته است. کارشناســان مسائل آموزشی 
معتقدند که هم مجلس و هم دولت مسئله مهاجرت صدها 
هزار نفره فارغ التحصیالن دانشگاهی را به خروج چند ده نفره 
المپیادی ها و دانشجویان ممتاز تقلیل داده و سعی می کنند 

که فقط در همان چارچوب به مشــکل بپردازند. از نظر آنها 
خروج نخبگان دانشگاهی از یک کشور برای ادامه تحصیل 
یا تحقیق در کشــوری دیگر پدیده ای متداول و مرسوم در 
 همه کشورهاست اما مشکل این اســت که این افراد دیگر

 باز نمی گردند و عالوه بر آن مهاجرت تنها محدود به نخبگان 
نیست بلکه نیروهای متخصص بسیاری از کشور خارج می 
شوند.روز گذشته آماری منتشر شد که معاون امور بین الملل 
و تبادل فناوری معاونت علمی از آخرین آمار بازگشت نخبگان 

به کشور خبر داده و گفته است که تعداد نخبگان بازگشته به 
کشور به یک هزار و ۲۰۸ نفر رسیده است که اکنون در حال 
فعالیت های علمی هستند.اما محمود فتوحی، رئیس دانشگاه 
شریف در این رابطه می گوید: تعداد دانشجویانی که از کشور 
خارج می شوند در مقطع کارشناســی از کارشناسی ارشد 
بیشتر اســت؛ همچنین آمار خروج در مقطع کارشناسی 
ارشد از دکتری بیشتر است. فتوحی با نگران خواندن خروج 
نخبگان از کشور، گفت: اطالعات دقیقی از دانشجویان از کشور 

خارج شده دانشگاه صنعتی شریف در دست ندارم اما تعداد 
دانشجویان مقطع کارشناسی که از کشور خارج می شوند 
از کارشناسی ارشد بیشتر است همچنین تعداد کارشناسی 
ارشدها از دانشجویان دکتری بیشتر است بنابراین اگر این افراد 
در مقاطع پایین مورد حمایت قرار بگیرند ماندگاری آن ها در 
کشور بیشتر خواهد شد. رئیس دانشگاه صنعتی شریف ادامه 
داد: بیش از ۲هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشــگاه های 
مختلف حداقل یــک مقطع تحصیلی خود را در دانشــگاه 
صنعتی شریف گذرانده اند، همچنین 9۰ درصد از 5۰۰ نفر 
از دانشجویان صنعتی شریف که هر سه مقطع تحصیلی خود 
را در این دانشگاه گذرانده اند )در سال های تحصیلی مختلف( 
در کشور مانده و عضو هیات علمی دانشگاه های داخل کشور 
هستند. وی با بیان اینکه اگر بتوان دانشجویان ارشد و دکتری 
را از میان متقاضیان نخبه این دانشگاه انتخاب کرد و انتخاب 
از طریق کنکور حذف شــود درصد بیشتری از دانشجویان 
در داخل کشــور خواهند ماند و ماندگاری آن ها بیشتری 
خواهد شــد. فتوحی با تاکید بر اینکه نگرانی های بسیاری 
پیرامون خروج دانشجویان وجود دارد، اضافه کرد: در دانشگاه 
تالش های بسیاری برای ماندگاری این دانشجویان در کشور 
همچون ایجاد مراکز کارآفرینی و پارک های علم و فناوری 
صورت گرفته است اما شرایط بکارگیری و ایجاد اشتغال برای 
آن ها وجود ندارد. رئیس دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه 
مشــخص کردن آمار خروج دانشجویان مشکل است البته 
ممکن است وزارت علوم و یا سازمان نظام وظیفه این آمار را 
داشته باشد، ادامه داد: باید شرایطی را در کشور فراهم کرد تا 
دانشجویان در صورت خروج از کشور برای ادامه تحصیل به 

کشور باز گردنند.

معادن ایران بیشــتر در نقاط 
محروم کشــور واقع شده اند 
به همین دلیل کمتر کسی از 
ظرفیت هــای خوابیده در این 
اماکن باخبر اســت. مسووالن 
و متولیان صنعت و معدن در کشــور نیز به رغم آگاهی از 
ثروت خوابیده در این معادن از توجه به آن غافل مانده اند 
و به این ترتیب ثروت نهفته ای در معادن ایران وجود دارد. 
در این رابطه رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی 
با بیان این که ایران از نظر ارزش منابع طبیعی رتبه پنجم 
دنیا را دارد گفت: با راه اندازی ۱۰۰ معدن فراوری می توان 
۶۰۰ هزار فرصت شــغلی ایجاد کرد. رئیس کمیســیون 
صنایع و معادن اتاق بازرگانی با بیان این که 4۰۰ هزار معدن 

ثبت شده در کشور وجود دارد که با راه اندازی ۱۰۰ معدن 
فراوری می توان ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد افزود: 
والستریت ارزش منابع طبیعی ایران را 3/۲7 تریلیون دالر 
ارزیابی کرده که بر این اساس رتبه کشورمان در دنیا پنجم 
و بخشی از این منابع معادن کشــور است. بهرام شکوری 
گفت: اگر زنجیره منابع معدنی را کامل کنیم این بخش تا 
3۰ درصد ارزش افزوده دارد. رئیس کمیســیون صنایع و 
معادن اتاق بازرگانی افزود: در صورتی که بتوانیم زنجیره 
مواد معدنــی را تامین کنیم در افــق ۱4۰4 بخش معدن 
معادل ۶۰ درصد درآمدهای نفتــی را محقق خواهد کرد. 
شکوری با بیان اینکه مصوبه دریافت حقوق دولتی از معادن 
در سال های 9۶، 97 و 9۸ به ترتیب 9۰۰، ۱۰۰۰ و هزار و 
5۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است گفت: افزایش 
5۰ درصدی در سال جاری برای دریافت حقوق دولتی از 
معادن در شرایط اقتصادی کنونی باعث ایجاد رونق در بخش 
معدن نمی شود. وی همچنین افزود: هزینه های حمل و نقل 

در بخش معادن ایران چند برابر دیگر کشورهاست. معاون 
امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این برنامه 
گفت: با گذشت هشت سال از اجرای قانون جدید معادن 
هنوز پنجره واحد برای سرمایه گذاران در بخش معدن ایجاد 
نشده است. جعفر سرقینی افزود: متوسط بازگشت سرمایه 
در بخش معدن بیش از 3۰ درصد و بســیار بیشتر از دیگر 
بخش هاست.وی گفت:در سال 97 کار مهمی برای اجرای 
نقشه راه معادن صورت نگرفت اما زیرساخت ها مهیا شد. 
رئیس فراکسیون معادن مجلس هم در این برنامه گفت: اگر 
چه معادن بزرگ آهن، طال، سرب و روی کشور شناسایی 
شده اند اما به طور دقیق اطالعات معادن کشور برای ارائه به 
سرمایه گذاران وجود ندارد. داریوش اسماعیلی افزود: بیش 
از هزار و 7۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور است 
که به بخش های مختلف اقتصاد کشــور آسیب می زند و 
بخش معدن می تواند محملی برای سرمایه گذاری بخشی از 
این نقدینگی باشد. وی گفت: در سال 97 نقشه راه معدن با 

7۲ بند مشخص تدوین و وظایف دستگاه ها در آن تعیین شد 
اما با این حال در سال گذشته هیچ اقدامی برای اجرای این 
نقشه راه صورت نگرفت. رئیس فراکسیون معادن مجلس 
افزود: در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است حقوق 
دریافتی از معادن را در همان بخش ســرمایه گذاری کند. 
نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان محصوالت معدنی هم 
گفت: پنج هزار معدن در کشور پروانه بهره برداری گرفته اند 
که اگر چه برخی هایشان صرفه اقتصادی ندارند برخی دیگر 
در صورت تحریم های بین المللی و داخلی می توانند سود ده 
باشند. سجاد عزتی افزود: ۲۱ درصد صادرات غیر نفتی سال 
گذشته کشور از بخش معدن بود. وی گفت: افزایش 3۰۰ 
درصدی حقوق دولتی معادن و حذف معافیت مالیاتی آنها 
هوشمندانه ترین تحریم های داخلی در بخش معدن کشور 
است. نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان محصوالت معدنی 
افزود: حکمرانی بخش معدن دچار اختالل جدی است و 

سهم مشارکت تشکل های مردمی در آن دیده نمی شود.

تعداد  نخبگان  بازگشته  به كشور از مرز 1۲00 نفر گذشت

سنگینی  کفه    نخبگان  مهاجر

امکان ایجاد 600 هزار فرصت شغلی جدید با راه اندازی 100 معدن وجود دارد

خواب ثروت در معادن 

معادن در ایران مغفول باقی مانده اند
رضا علیزاده ورزقان، نماینده مجلس

یکی از مهم ترین بخش هایی که پتانسیل بسیار زیادی در اشتغالزایی دارد معادن کشور هستند که متاسفانه به دالیلی مغفول باقی مانده اند. معادن زیادی در سراسر کشور وجود دارند که در صورت بهره برداری از آنها می توان آینده شغلی بسیاری از 
افراد جامعه را تضمین کرد. امروز دغدغه دولت ایجاد شغل است و هر یک شغلی که در کشورایجاد می شود دارای اهمیت بسیاری است. بنابراین این بخش از صنعت که سال هاست توجهی به آن نشده می تواند مشکل گشا و کلید کاهش نرخ بیکاری 
باشد. با توجه به اینکه 4۰۰ هزار معدن در کشور ثبت شده است می توان امیدوار بود این تعداد معدن که کم هم نیستند تا چه اندازه درایجاد فرصت های شغلی می توانند موثر باشند. متاسفانه در ایران آنگونه که باید در زمینه معادن سرمایه گذاری نشده 
از این رو نمی توان چشم انداز و برنامه ای برای آینده ترسیم کرد و متاسفانه تاکنون از معادن در زمینه اشتغال و توسعه، کسب درآمد نکرده ایم.معادن فعال در کشور نیز از لحاظ امکانات و امنیت در شرایط خوبی به سر نمی برند. ماشین آالت قدیمی و 
فرسوده نمی تواند توسعه معادن را رقم بزند. همچنین  رکود در بخش ساختمانی هم باعث کسادی معادن فعال در این بخش شده اما معادن فلزی، شرایط به نسبت خوبی دارند به ویژه معادن سنگ آهن و مس. در شرایطی که اوضاع اقتصاد کشور مناسب 
 نیست و اشتغال برای افراد به آرزو بدل شده می توانیم با به راه انداختن معادن خوابیده هزاران فرصت شغلی ایجاد کنیم. ایجاد فرصت شغلی نرخ بیکاری را کاهش می دهد و با کاهش نرخ بیکاری رشد اقتصادی رقم خواهد خورد. این در حالی است که 
سرمایه گذاری نیز در این بخش فراموش شده است. سرمایه گذاران به کل از این بخش غافل شده اند و ظرفیت های صادراتی و درآمدزایی معادن کشور را نادیده گرفته اند. سرمایه گذاری جرقه را برای بهره برداری و ارتقای معادن روشن خواهد کرد. در 
این شرایطی که اقتصاد کشور در آن قرار دارد باید صادرات افزایش پیدا کند. این معادن می توانند ظرفیت های صادراتی خوبی باشند. معادنی در ایران وجود دارد که نمونه آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و مشتریان محصوالت معدنی در جهان بسیار 

زیاد هستند. بنابراین با سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار خارجی می توان بازارهای صادراتی معادن را به آنها بازگرداند و ارز بسیاری وارد کشور کرد. 

بی توجهی به نیازهای شغلی نخبگان
امیر واعظی آشتیانی، اقتصاددان

 نیروی انسانی از آن دسته پتانسیل هایی است که در اقتصاد کشور ارزش فراوانی دارد و نیروی انســانی نخبه و تحصیل کرده که در ایران فراوان هم هست می تواند تحول شگرفی در اقتصاد و نوآوری ایجاد کند. متاسفانه در سال های اخیر به دلیل 
 بی توجهی به توانایی ها و ظرفیت های نخبگان این گروه باارزش مهاجرت را برای رســیدن به اهداف خود انتخاب کرده اند. نخبگانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند نیاز به موقعیت های شغلی مناسب و درخور دارند که به دلیل نبود این 
موقعیت ها مهاجرت را تنها راه حل خود برای رسیدن به آینده روشن می دانند. با خروج نخبه ها و مهاجرت آنها ضرر و زیان زیادی متوجه کشور می شود. از هزینه های بسیار گرفته تا از دست رفتن ایده های خالق که می تواند مسیر توسعه اقتصادی را 

هموار کند  و رسیدن به اقتصاد نوآور را سرعت ببخشد. در چنین شرایطی کامال واضح است که متولیان و مسئوالن مسئول تمام هزینه هایی هستند که به دلیل خروج این سرمایه ها بر کشور تحمیل می شود.
 سرمایه هایی که می توان از آن برای سرمایه گذاری در ایجاد موقعیت های شغلی در کشور استفاده کرد و با حمایت ها و تســهیالت مغزهای متفکر را در کشور نگه داشت. در این چند سال اخیر سیل مهاجرت نخبگان افزایش داشته و کشورهای 
توسعه یافته مقصد اول این افراد هستند. کشورهای دیگر از ورود این نخبگان به کشورشان استقبال می کنند چراکه می دانند دانشجویانی که با این امتیازات و دارای ایده های خالق هستند  برای توسعه بیشتر و رشد اقتصاد آنها موثر واقع خواهند شد. 

این کشورها باور دارند که با امکانات و شرایطی که برای ورود نخبگان که بیشتر از کشورهای جهان سوم وارد می شوند دارند می توانند قدم های بزرگ تری در نوآوری و تغییر و تحوالت بردارند. گام های مثبتی که با ایجاد شغل و فراهم کردن شرایط برای 
نخبگان مهاجر فراهم می کنند این انگیزه را برای این افراد تحصیل کرده فراهم می کند تا از دانش خود استفاده کنند و طرح هایی را ارائه دهند که در نهایت به رشد اقتصادی و ارزآوری بیشتر ختم خواهد شد. ایران همواره از این نظر متضرر شده و هزینه 
های مالی و بار معنوی آن در اقتصاد و جامعه مشاهده می شود. باید عوامل دافعه را کاهش داد و با ایجاد موقعیت های شغلی برای اینکه نخبگان بالفاصله جذب کار در شرایط مناسب شوند کوشا بود. بر همگان واضح و مبرهن است که ایران دارای پتانسیل 
های فراوانی در نیروی انسانی و نخبه است که امروز حتی در شرایط کنونی توانسته اند در کشور نوآوری های بسیاری که نمونه آن در دنیا وجود ندارد خلق کنند. ثروت آفرینی توسط نخبگان باید برای کشور باشد و نباید شرایط جوری رقم بخورد که این 
افراد به رغم میل باطنی جالی وطن کنند و با مهاجرت به کشورهای دیگر در جهت رشد واعتالی دیگر کشورها بکوشند. الزمه تغییر در اقتصاد و رفتن به سمت پیشرفت های کشورهای توسعه یافته همین نخبگان هستند که می توانند اقتصاد را نجات 

دهند. برای تولید به این افراد نیاز داریم. برای نوآوری در تولید باید نخبگان را حفظ کنیم. در غیر این صورت در جا زدن و افزایش مهاجرت انسان های الیق و نخبه را پیش رو خواهیم داشت. 
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وزیــر ارتباطات از 3۰برابر شــدن تــوان دفاع 
ســایبری کشــور خبر داد و گفت: در سال 97 
بیش از 33 میلیون حمله در شــبکه ســایبری 
کشور شناسایی شد. محمدجواد آذری جهرمی 
در حاشیه مراسم روز جهانی ارتباطات گفت: با 
اســتفاده از توان بومی و بومی سازی تجهیزات 
مخابراتی، هم اکنون تجهیزات خارجی شــبکه 
انتقال مخابراتی در 4 اســتان تهران، آذربایجان 
غربی، هرمزگان و فارس از دســترس خارج شد 
و تجهیزات بومی جایگزین این تجهیزات شــده 
است. جهرمی ادامه داد: براســاس برآوردهای 
انجام شــده هم اکنــون 7۰ درصــد تجهیزات 
شــبکه مخابراتی کشــور به تجهیــزات بومی 
مجهز شده اند و موفق شده ایم که 3۰ درصد از 
 تجهیزات شبکه پهن باند موبایل را نیز در کشور

 تولید کنیم.
وی با بیان اینکه طرح دژفا با اعتبار 5۰ میلیارد 
تومان با هدف شناســایی با حمالت ســایبری 
به بهره برداری رســیده اســت، افزود: دو سال 
گذشته میزان شناســایی حمالت سایبری که 
به کشور شده اســت، کمتر از یک میلیون حمله 
بوده است اما سال گذشــته و با اقدامات امنیتی 
و سامانه دفاعی طراحی شده موفق شدیم میزان 
 شناسایی حمالت ســایبری را به 3۰ برابر قبل

 برسانیم. 
به بیان دیگر در ســال 97 بیــش از 33 میلیون 
حمله در شبکه سایبری کشــور شناسایی شد. 
وزیر ارتباطات با اشاره به اتصال 7۲۰۰ روستا به 
شــبکه ملی اطالعات نیز اظهار داشت: با توسعه 
پهنای باند روســتایی فاصلــه 5 برابری مصرف 
اینترنت شــهرها نســبت به مناطق روستایی 
 را به ۲.5 برابر رســاندیم و شــکاف دیجیتال در

 کشور نصف شد.
جهرمی ادامه داد: در ســال 9۶ متوسط میزان 
مصرف دیتای شــهری 5.9 گیگ بــود و میزان 
مصرف دیتا در روستاها ۶۰۰ مگابایت بود اما هم 
اکنون میزان مصرف دیتا به صــورت ماهانه در 
روستاها به ۲.9 گیگابایت رسیده است. جهرمی 
همچنین با تأکید بر لزوم توانمندســازی قدرت 

انتظامی کشــور در برخورد با تخلفات در فضای 
مجازی و ایجاد امنیت در این بخش، خاطرنشان 
کرد: تا هفته آینده تفاهــم نامه ای با پلیس ناجا 
امضا خواهیم کرد تا بتوانیم با اخاللگران فضای 
مجازی برخورد درســت و قاطعی داشته باشیم. 
وی با تأکید بر اینکه باید به جای ســیاه نمایی و 
مطالبه یک جانبه بــا حرکت جمعی و همدلی با 
استفاده از ظرفیت های شبکه ملی اطالعات در 
برابر مشکالت ایســتادگی کنیم و شاهد رونق 
این بخش باشــیم، تأکید کرد: رشد تکنولوژی 
منتظر مــا نمی ماند و باید بتوانیــم از فرصت ها 
در زمان تحریم اســتفاده کنیم. هــم اکنون نیز 
شاهد هســتیم که به رغم رکودهای اقتصادی 
و تحریم ها، تعــداد اپلیکیشــن های بومی طی 
یک سال رشد دوبرابری داشته است.وی افزود: 
۸۰ درصد اهداف شــبکه ملی اطالعات تا کنون 
محقق شــده اســت و گزارش خــود را در این 
 زمینه بــرای ارزیابی مرکز ملــی فضای مجازی

 ارائه کرده ایم.
وزیر ارتباطــات از راه اندازی ســامانه مقابله با 
فیشــینگ و جعل صفحات پرداخــت اینترنتی 
خبر داد و گفــت: در راســتای کاهش تخلفات 
در فضای مجازی، ســامانه مقابله با فیشــینگ 
)صفحات جعلی( به عنوان یکی از ۱۰ سامانه سپر 
امنیتی شبکه اطالعات راه اندازی می شود. به این 
ترتیب ســایت هایی که با هدف جعل راه اندازی 
می شوند از طریق این ســامانه شناسایی شده و 
ســطح تخلفات و کاله برداری هایی که از مردم 
می شــود، کاهش خواهد یافت.جهرمی با اشاره 
به ادامه بررســی پرونده تخلفات ارزش افزوده 
در پلیس فتا اظهار داشــت: پرونده تخلف 5۰۰ 
اپلیکیشن در پلیس فتا در جریان است و به محض 
آنکه رقم ضرر و زیان مشخص شد، مطالبات مردم 
را عودت خواهیم داد. وی یادآور شــد: در زمینه 
اپلیکیشن ها و سرویس های ارزش افزوده بخت 
آزمایی نیز به اپراتورها تذکر جدی دادیم تا جلوی 
این گونه خدمات از ســوی شــرکت های ارزش 
افزوده گرفته شــود و کالهبرداری در این حوزه 

کاهش یابد.

صادقی نیارکی گفت: محاسبه قیمت گندم به نرخ تمام 
شده و افزایش قیمت دیگر ملزومات باعث افزایش قیمت 
ماکارانی شد. مهدی صادقی نیارکی، مدیرکل دفتر صنایع 
غیر فلزی در خصوص افزایش نرخ ماکارانی گفت: قیمت 
گندم برای مصارف صنف و صنعت بیش از سه سال ثابت 
مانده بود. تاکنون گندم مورد نیاز صنف و صنعت با قیمت 
9۰۰ تومان محاسبه می شد، اما در بودجه امسال با نرخ 
تمام شده یعنی ۱۸5۰ تومان محاسبه شده و یک افزایش 
۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. وی افزود: آرد و سایر 
هزینه های تولید اعم از بســته بندی، دستمزد کارگر و 
غیره هم افزایش قیمت داشته است. مجموع این اتفاقات 
نرخ ماکارانی را افزایش داده است. البته تولید کنندگان 
به واســطه ماه مبارک رمضان تخفیفاتی را برای این کاال 

ارائه کرده اند.مدیرکل دفتر صنایع غیر فلزی در خصوص 
افزایش قیمت تن ماهی گفت: دو منبع برای تامین ماهی 
تن داریم. یکی صید در آب های آزاد توسط صیادان ایرانی 
و دیگری واردات است که با ارز نیمایی انجام می شود. وقتی 
واردات با ارز نیمایی انجام می شود، طبیعتا افزایش قیمت 
به همراه دارد. صادقی نیارکی ادامه داد: از سوی دیگر، چون 
برای ماهی صید شده توسط صیادان ایرانی امکان صادرات 
وجود دارد و ممنوعیتی برای صادرات ماهی تن نداریم، 
قیمت های داخلی هم بنابر قیمت های صادراتی افزایش 
پیدا کرده اســت. وی تصریح کرد: اقالم دیگر مورد نیاز 
تن ماهی مانند ورق حلب قوطی تن ماهی افزایش قیمت 
داشته است. ورق حلب تن ماهی براساس نرخ نیمایی وارد 

و عرضه می شود که در افزایش قیمت این کاال موثر است.

بررسی هزینه های استفاده از خدمات پارکینگ در شهر 
تهران نشان از آن دارد که نرخ های اعالمی با نرخ مصوب 
اتحادیه تعمیرگاه، اتوســرویس، پارکینگ و کارواشهای 
تهران بسیار متفاوت است و در برخی موارد هزینه قابل 
توجهی از مشتریان دریافت می شود.در سال های اخیر به 
واسطه رشد جمعیت، ساخت فروشگاه و مال های بزرگ و 
تراکم جمعیت در مناطق اداری در ساعات کار در شهرهای 
بزرگ به ویژه تهران، واحدهای مختلف به ساخت و ایجاد 
پارکینگ پرداخته اند که عموم این پارکینگ ها زیر نظر 
شــهرداری ها و صاحبان مراکز خریــد و مال ها فعالیت 
می کنند. برای اســتفاده از امکانــات پارکینگ مبلغی 
به عنوان ورودی و اضافه مبلغی به عنوان توقف وســیله 
نقلیه به ازای هر ســاعت دریافت می شود که در ماه های 

اخیر قیمت ورودی و اضافه توقف در برخی از واحدهای 
پارکینگی رشد قابل توجهی داشته و با نرخ اعالمی از سوی 
اتحادیه تعمیرگاه، اتوسرویس، پارکینگ و کارواش های 
تهران بسیار متفاوت اســت به طور مثال نرخ ورودی که 
از ســوی اتحادیه اعالم شــده در حدود ۱,۸۰۰ تومان 
است اما دریافتی از ســوی برخی پارکینگ های مراکز 
خرید بیش از 3,۰۰۰ تومان اســت.در این رابطه محسن 
فقیهی رئیس اتحادیه تعمیرگاه، اتوسرویس، پارکینگ 
و کارواش های تهران گفت: آخرین نرخ ابالغی و رسمی 
اتحادیه مربوط به سال ۱394 است و تا به امروز سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ پیشنهادی 
اتحادیه که در ابتدای سال گذشته تهیه شده را تصویب و 

ابالغ نکرده است.

نیک آئین گفت: شــرکت های تولیدکننده روغن موتور 
محصوالت خود را به صورت چراغ خاموش 7۰ درصد افزایش 
داده اند. علیرضا نیک آئین، رئیس اتحادیه مکانیسین های 
تهران دربــاره افزایش قیمت روغن موتــور در بازار گفت: 
شــرکت های تولیدکننده روغن موتور محصوالت خود را 
به صورت چراغ خاموش 7۰ درصد افزایش داده اند. وی با 
بیان اینکه اتحادیه مکانیســین های تهران به این موضوع 
معترض است، تصریح کرد: این افزایش 7۰ درصدی قیمت 
روغن موتور، نرخ مصوب اتحادیه نیست و خود شرکت ها به 
یکباره این افزایش قیمت را انجام داده اند و اعتراض ما هم 

به جایی نرسید. 
وی در پاســخ به این پرســش که آیا قطعات خودروهای 
مونتاژی با کمبودی مواجه است یا خیر اظهار کرد: هم اکنون 
به قطعات یدکی همچون لنت ترمز و صفحه کالژ نیاز است 
و خودروسازان باید برای حل این مسئله راهکاری را اتخاذ 
کنند. رئیس اتحادیه مکانیسین های تهران با بیان اینکه در 
تهران تعویض روغن موتــور، اتحادیه مجزایی دارد، اظهار 
کرد: تمام کارخانه ها، قیمت روغن موتور خود را به صورت 

یکپارچه و همزمان باال بردند.رئیس اتحادیه فروشندگان 
الســتیک، روغن، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان تهران 
نیز گفت: قیمت گذاری و نظارت بر رعایت قیمت ها برعهده 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت است و اتحادیه در این زمینه قدرت 
اجرایی ندارد. وی ادامه داد: یکی از مشکالت ایجاد شده در 
پی افزایش قیمت روغن موتور آن است که محصوالت تولید 
گذشته به قیمت روز در بازار عرضه می شود و این موضوع 
سردرگمی برای واحد های تعویض روغن و مصرف کننده 
نهایی ایجاد کرده است.سعادتی نژاد در پاسخ به این سوال 
که نظارت بر رعایت عرضه محصول با قیمت مصوب و درج 
شده بر روی بســته بندی بر عهده کدام نهاد است، گفت: 
نظارت بر بازار بر عهده اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
است.رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، روغن، فیلتر، 
پنچرگیران و فیلترســازان تهران تصریح کرد: واحد های 
صنفی که محصوالت تولید گذشته را به قیمت روز عرضه 

کنند با آنها برخورد خواهد شد.

جهرمی از  33میلیون حمله سایبری در كشور خبر داد

پرونده تخلف  ۵۰۰ اپلیکیشن در پلیس فتا در جریان است

قیمت روغن موتور ۷۰ درصد گران شد

افزایش قیمت گندم، ماکارونی را گران کرد

پارکینگ هم چند نرخی شد

سرمقاله
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محاســبه اندازه بازار )Market Size( يكي از مهم ترين اقدامات قبل از راه اندازي 
هر كسب وكار محسوب مي شود. اندازه  بازار، ميزان جذابيت و پتانسيل موفقيت يك 
كسب وكار را نشان مي دهد و به شما كمك مي كند درباره ورود به آن كسب وكار راحت تر 
تصميم گيري كنيد. اندازه بازار، حجم كل بازاري كه به صورت بالقوه وجود دارد را نشان 

مي دهد و معموال براي بازه زماني يك سال محاسبه مي شود.

اهميت محاسبه اندازه بازار
اندازه بازار يك استارت آپ براي سرمايه گذاران اهميت بسيار زيادي دارد. يكي از فاكتورهاي 
مهم كه سرمايه گذاران قبل از سرمايه گذاري روي استارت آپ ها در نظر مي گيرند، اين است 
كه تا چه حد بازار مورد فعاليت استارت آپ بزرگ است. در واقع سرمايه گذار با در نظر گرفتن 
اندازه بازار قابل دسترس )TAM( تصميم مي گيرد در يك كسب وكار سرمايه گذاري 
كند يا نه. همچنين اندازه بازار يك استارت آپ تاثير بسيار زيادي روي ارزش گذاري آن 
استارت آپ دارد. بنابراين اگر در مسير رشد استارت آپ خود نيازمند جذب سرمايه هستيد، 
الزم است از همان ابتدا اندازه بازار خود را تخمين بزنيد. حتي اگر نيازمند جذب سرمايه 
نباشيد نيز محاسبه اندازه بازار در تصميم گيري هاي استراتژيك به شما كمك خواهد كرد، 

به عنوان مثال در موارد زير دانستن اندازه بازار نقش موثري خواهد داشت. 
- پيش بيني مالي استارت آپ و تعيين بودجه بازاريابي

- توسعه محصول
- طراحي ساختار سازماني و تعيين مهارت هاي كليدي مورد نياز

- برنامه ريزي براي شراكت هاي آينده

چگونگي محاسبه اندازه بازار
محاسبه اندازه بازار به خالقيت بااليي نياز دارد؛ چراكه الزم است در مراحل مختلف فرضيات 
مختلفي را در نظر گرفت. با توجه به لزوم در نظر گرفتن فرضيات مختلف، محاسبه اندازه بازار 
به خالقيت بااليي نياز دارد. نقطه شروع براي محاسبه اندازه بازار پاسخ به اين پرسش است: 
»استارت آپ قرار است چه مشكلي را حل كند؟« در ادامه دو رويكرد اصلي كه در محاسبه 

اندازه بازار وجود دارد شرح داده مي شود. 
- تحليل از باال به پايين )استفاده از گزارش ها و تحقيقات آماري كالن( 

- تحليل از پايين به باال )استفاده از داده هاي داخلي استارت آپ( 

 )Top-Down( تحليل از باال به پايين
در رويكرد از باال به پايين همان طور كه از نام آن مشــخص است از بزرگ ترين عدد 
ممكن براي اندازه بازار شروع می كنيم و سپس براساس اطالعات و فرضياتي كه درباره 
كسب وكار و بازار داريم، مرحله به مرحله آن را كاهش مي دهيم. به عنوان مثال فرض 
كنيد قصد راه اندازي استارت آپي را داريد كه ارزش پيشنهادي اصلي آن ارائه خدمات 
آنالين خريد ميوه است. اگر بخواهيم با استفاده از رويكرد از باال به پايين اندازه بازار آن را 
محاسبه كنيم، الزم است ابتدا محاسبه كنيم در حال حاضر مردم چه مبلغي براي خريد 
ميوه صرف مي كنند. با استفاده از داده هاي آماري كالن مي توان كل هزينه اي كه در يك 
سال براي خريد ميوه صرف مي شود را به دست آورد. فرض كنيد اين عدد در ايران ۴۰ 
هزار ميليارد تومان باشد. اما همه  افرادي كه ميوه مي خرند متقاضي خريد آنالين آن 
نيستند، همچنين از لحاظ عملياتي نيز سرويس دهي به تمامي اين افراد ممكن نيست 
و در دسترس نيستند. اگر فرض كنيم فقط در شهرهاي بزرگ مي توان اين خدمات را 
ارائه داد در اين صورت بايد نسبت جمعيت شهرهاي بزرگ به جمعيت كل كشور را به 
دست آورد و عدد قبلي را تعديل كرد. حدودا ۲۵ درصد جمعيت كشور در ۵ شهر بزرگ 
ساكن هستند. بنابراين بايستي عدد قبلي را بر ۴ تقسيم كرد. در مرحله بعدي بايد اين 
موضوع را در نظر گرفت كه همه افراد ميوه خود را به صورت آنالين خريداري نمي كنند 
و سوپرماركت ها و ميوه فروشي ها سهم زيادي در تامين سبد ميوه افراد دارند. با فرض 
اينكه يك پنجم افراد ميوه را به صورت آنالين خريداري خواهند كرد ضريب ۲۰ درصد 
نيز بر عدد قبلي اعمال مي شود. در نهايت مي توان گفت اندازه بازار فروش آنالين ميوه دو 
هزار ميليارد تومان است. در اين رويكرد اگر برخي از تعديالت عمدا يا سهوا در نظر گرفته 
نشوند منجر به تخمين بيش از حد مقدار اندازه بازار مي شود. بنابراين بهتر است با استفاده 

از رويكرد از پايين به باال نيز اندازه بازار را محاسبه كرد. 

 )Bottom-Up( تحليل از پايين به باال
اگرچه محاسبه اندازه بازار با استفاده از رويكرد از باال به پايين نسبتا ساده تر است، اما مي تواند 
گمراه كننده نيز باشد. آيا واقعا مي توان به كل بازار دسترسي پيدا كرد؟ حتي اگر پاسخ اين 
سوال بله باشد بايد در نظر گرفت دسترسي به كل بازار چه هزينه هايي به همراه دارد. استفاده 
از روش از پايين به باال تصوير خوبي از عوامل مطرح شده به ما مي دهد. در رويكرد از پايين به 
باال با در نظر گرفتن وضعيت كنوني استارت آپ )محصول، قيمت، مشتريان و...( و ظرفيت 

مقياس پذيري هر يك از بخش هاي آن مي توان اندازه بازار استارت آپ را محاسبه كرد. براي 
استارت آپي كه در بخش قبلي شرح داده شد مي توانيم محاسبات اندازه بازار با استفاده از 
رويكرد از پايين به باال را به اين شكل انجام دهيم. قيمت متوسط هر كيلوگرم ميوه ۵ هزار 
تومان است. انجام نظرسنجي و مصاحبه با افراد در مناطق مختلف نشان مي دهد كه افراد 
به طور معمول به صورت هفتگي ميوه خود را خريداري مي كنند و هر فرد در هر بار خريد 
۵ كيلوگرم ميوه خريداري مي كند. به اين ترتيب ميزان متوسط خريد ساالنه ميوه هر فرد 
محاسبه مي شود. در مرحله بعدي بايد تعداد مشترياني كه مي توانيم به آنها دسترسي پيدا 
كنيم را به دست آوريم. پيش بيني هاي بخش بازاريابي نشان مي دهد با در نظر گرفتن 
اثربخشي كمپين هاي تبليغاتي مي توان به ۵۰۰ هزار مشتري در شهر تهران رسيد. بدين 
ترتيب اندازه بازار در تهران ۶۵۰ ميليارد تومان مي شود. پس از آن بايد برنامه توسعه اي خود 
را بر مبناي برنامه عملياتي و نيز ميزان در محاسبه اندازه بازار تاثير دهيم. اگر فرض كنيم 
قصد توسعه خدمات به ۴ شهر ديگر را داريم، با در نظر گرفتن مواردي مانند جمعيت قابل 
دسترسي اين شهرها، تفاوت سبك زندگي افراد و نيز تفاوت قيمت ميوه در آنها عدد مربوط 
به تهران را براي اين شهرها مي توان تعديل و در نهايت اندازه بازار كل را محاسبه كرد. به 
اين موضوع بايد توجه كرد كه در محاسبه اندازه بازار فاكتورهايي مانند مدت زمان الزم براي 
دسترسي به اين تعداد مشتري، نرخ ريزش مشتريان و حتي وجود رقابت در بازار را ناديده 
گرفتيم. اين موارد معموال در مراحل بعدي و در طرح كسب وكار مورد بررسي قرار مي گيرند. 

كدام يك از اين رويكردها را در محاسبه اندازه بازار استفاده كنيم؟
در پاسخ بايد گفت هردو. هر دو رويكرد براساس فرضياتي كه در نظر مي گيرند داراي 
مزايا و معايب زيادي هســتند و هيچ يك از آنها تصوير جامعي از اندازه بازار به شما 
 )segment( نمي دهند. در رويكرد از باال به پايين، فرض مي شود به تمام بخش هاي
ممكن مشتريان مي توان دست يافت، در حالي كه عمال اين اتفاق رخ نمي دهد. در 
رويكرد از پايين به باال نيز هميشه فرض مي شود تعداد مشتريان بيشتري در بخش هايي 
كه مي توانيم به آن دست يابيم وجود دارد. در صورتي كه نتايج محاسبات اندازه بازار با 
استفاده از دو رويكرد از پايين به باال و از باال به پايين به هم نزديك باشند، مي توان نتيجه 
گرفت كه تخمين اندازه بازار به خوبي صورت گرفته است. اما اگر اين دو عدد به هم 
نزديك نباشند بايد فرضيات هر يك از رويكردها را مجددا بررسي كرد تا در نهايت بتوان 

به يك عدد توافقي بين اين دو رويكرد رسيد. 

ضرورت   محاسبه   اندازه    بازار   براي   استارت آپ ها 

 S. A. V. E الگوي عملياتي
به جاي 4P در بازاریابی

الگوي 4P بازاريابي طبق تعريــف ژروم مك كارتي، 
بازارياب معروف، در ســال ۱۹۶۰ به عنوان يك ابزار 
كسب وكار تعريف شد كه آميزه اي از كلمات قيمت، 
محصول، تبليغ و مكان است. اين ابزار به عنوان الگوي 
توليدكننده محور نيز شناخته شده و ده ها سال است 
كه توسط بازاريابان در سراسر دنيا مورد استفاده قرار 
مي گيرد؛ اما به تازگــي، افزايش نفوذ وب، اين اصول 
كالسيك را در رابطه جديد كسب وكارها با مشتريان، 
قديمي جلوه داده اســت. درست هنگامي كه به نظر 
مي رسد مشــتري همه چيز را درباره كسب وكارتان 
مي داند، آميزه قديمي بازاريابي ارائه شــده توســط 
4P، به طور فزاينده اي با عملكرد فعلي كسب وكار در 
تقابل قرار مي گيرد. به گفته ادوارو كونرادو، مدير ارشد 
بازاريابي شــركت موتوروال و يكي از عوامل تحقيق 
Harward Business Review، صاحبــان 
كســب وكار بايد از چارچوب S. A. V. E در هنگام 
ساخت و تعريف ارائه منحصربه فرد خود، ياري بجويند. 
 ،)Solution( اين چارچوب بيشــتر روي راه حــل
دسترســي )Access(، ارزش )Value( و آموزش 
)Education( درباره محصول يــا خدمات تكيه 
دارد. اين چارچون كمك می كند به راه حل بيشــتر 
از محصول توجه كنيد. همچنين به دسترسي بيشتر 
از مكان توجــه كنيد. در اين شــيوه نكته اصلي اين 
نيست كه فروشگاه يا وب ســايت خود را گسترش 
دهيد، بلكه بهتر است در چند كانال مختلف حضور 
داشته باشــيد كه كل فرايند خريد مشــتري را در 
نظر مي گيرد، نه فقــط مكاني را كــه معامله در آن 
انجام مي شــود. مشــتريان مي خواهند كسب وكار 
شما قابل دسترسي باشد. كسب وكارهايي كه مدل 
از رده خارج شــده 4P را همچنــان ادامه مي دهند، 
خطر جــدي درگير كــردن خودشــان در رقابتي 
تكراري و بي فايده از نظر فنــي را افزايش مي دهند. 
مشــتريان امروز حرف هاي زيادي بــراي گفتن در 
رابطه كسب وكار-مشــتري دارند و زمان آن رسيده 
اســت كه كســب وكارها چارچوب هايي كه متوجه 
 نيازهاي مشــتري اند را به وجود بياورند. چارچوب

 S. A. V.  E به كســب وكارها اجــازه مي دهد طرز 
فكرشان را در خط مقدم عمليات خود حفظ و به عنوان 

محور اصلي در اين راه حل فروش عمل كنند. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

فكر كردن خارج از چارچوب اســتعاره ای 
است به معنی فكر كردن به روشی متفاوت، 
غيرمعمولی، مبتكرانه يا از جنبه ای متفاوت. 
اين اصطالح در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در 
حوزه مشاوره مديريتی سرچشمه گرفت 

كــه مشــاوران از مراجعان 
می خواستـند 

پازل ۹ نقطه ای را كه نيــاز به تفكر جانبی 
داشت، حل كنند. ذهن انسان محدوديتی 
ندارد و به همين خاطر فكر قادر است به هر 
جايی پرواز كند؛ اما قيد و بندهايی 
را خودمــان گرداگرد ذهن 
قرار داده ايــم و اصطالحا 
در داخــل يــك جعبه 
محدودش می كنيم. يكي 
از پيش نيازهاي باهوش 
بودن اين است كه خارج 
از چارچوب فكر كنيد. 
انسان هاي باذكاوت 
ممكن است افكاري 

داشته باشند كه از نظر ديگران قابل درك 
نباشد؛ اما اين افراد هميشه اين سوال را ته 
ذهن خود دارند كه: »چه مي شد اگر اين كار 
را به روشي ديگر انجام مي دادم؟« هميشه از 
پيشرفت ها و روندها از صنايع ديگر و حتی 
به ظاهر بی ربط آگاه باشــيد. مثال در حوزه 
تخصصی شما ۱۰ ســال آينده چه اتفاقی 
رخ خواهد داد. اين روز خيلی دير نيست. 
در حوزه مديريت منابع انســانی يا رفتار 
سازمانی چه ريســك هايی بروز خواهند 
كرد؟ اين يك مثال ساده از سازمان هاست. 
مثال های بی شــمار ديگری را نيز می توان 

شمرد.

خارج  از  چارچوب  فكر كنيد

ك
كرا

ي  
اگر فقط براي پول درآوردن كار كنيد، آن را به دســت ر

نمي آوريــد؛ ولــي اگر عاشــق كاري باشــيد كــه انجام 
مي دهيد، موفقيت در دستان شماست.
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تحول در اكوسيستم تحول آفرین استارت آپی
از تولد اكوسيستم استارت آپي ايران چند سالي مي گذرد. اين اكوسيستم در 
حال پوست اندازي و ورود به فاز جديدي است كه تفاوت هاي زيادي را نسبت 
به ابتداي شــكل گيري آن رقم خواهد زد. بســياري از افرادي كه در ابتداي 
شكل گيري اكوسيستم نقش كليدي داشــتند، امروز يا از اكوسيستم خارج 
شده  اند يا نقش كم رنگي دارند. بسياري از نهادهاي پيشرو تقريبا فعاليت هاي 
خود را متوقف كرده اند. شــاهد نقش آفريني بازيگران جديدي هستيم كه 
تا پيش از اين با نگاه شــك و ترديد به اكوسيستم و آينده آن مي نگريستند. 
مي توان ادعا كرد كه موج جديدي در اكوسيستم شكل گرفته است كه تاثير 
شاياني بر آينده اكوسيستم خواهد گذاشــت. براي روشن تر شدن موضوع، 
ويژگي هاي اصلي موج اول و دوم اكوسيستم اســتارت آپي ايران را بررسي 

مي كنيم: 

موج اول
- برگزاري رويدادهاي كارآفريني متعدد در نقاط مختلف كشور با هدف معرفي 
فضاي كسب وكارهاي استارت آپي، انگيزه بخشي به جامعه نخبگان و تحريك 

آنها براي نقش آفريني در اكوسيستم
- رشــد قارچ گونه نهادهاي مربوط به مراحل اوليه رشد استارت آپ ها نظير 

شتاب دهنده ها و مراكز رشد جهت تيم سازي و كشف افراد نخبه و كارآفرين
- برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي هاي بسيار كه بخش قابل توجهي از 

آنها توسط افراد غيرمتخصص و بي تجربه برگزار مي شد. 
- شكل گيري هسته اوليه اكوسيستم ســرمايه گذاري حول تعداد معدودي 

بازيگر بخش خصوصي
- تمركز اكوسيستم بر كسب وكارهاي حوزه فناوري اطالعات و خدمات

- عدم مشاركت جدي شركت ها، بنگاه ها و كسب و كارهاي بزرگ اقتصادي 
در اكوسيستم

- ايجاد حباب ارزش گذاري به سبب بی توجهی به واقعيت هاي بازار
- ناديده گرفتن واقعيت ها و شــرايط اقتصاد كالن ايران در تصميم گيري و 
برنامه ريزي: اقتصاد ايران از منظر راه اندازي كسب وكار داراي سطح ريسك 
بااليي است. در اين شرايط ورود به مبحث كسب وكارهاي پرريسك نيازمند 
داشتن تدبير و برنامه ويژه اي است كه در سال هاي ابتدايي حيات اكوسيستم 
به خوبي تدوين نشده بود. شــاهد اين داســتان تاكيد بر رشد بسيار باالي 
كسب وكارها در مدت زمان كوتاه است، بدون توجه به اين مساله كه اين نوع 
كسب وكارها، با اين مدل رشــد نيازمند سطح مشخصي از بلوغ اكوسيستم 
هستند تا از منظر تامين مالي و از منظر نقش آفريني بنگاه هاي بزرگ اقتصادي 

در آن، حمايت هاي الزم از آنها صورت پذيرد. 
- نقص زنجيره تامين مالي استارت آپ ها: عدم حضور سرمايه گذار در مراحل 
مياني و پاياني استارت آپ ها كه يكي از مصاديق رشد نامتوازن اكوسيستم بود. 
-ايجاد فضاي مبهمي كه در آن تشخيص سره از ناسره به شدت سخت بود. 
افرادي كه تحت عنوان مشاور و منتور وارد فضاي استارت آپي شدند و بدون 
اينكه تجربه اي در اين حوزه داشته باشــند تبديل به برند شدند. همچنين 
بسياري از افراد كه ماهيتا روحيه كارآفريني نداشتند، وارد اين فضا شدند و 

بعضا از ناپختگي اكوسيستم سوءاستفاده كردند. 

موج دوم
- تركيدن حبــاب اســتارت آپي و شكســت خــوردن بخش زيــادي از 

كسب وكارهاي سرمايه گذاري شده
- شكل گيري موج نااميدي در فضاي نخبگان، ترك كسب وكارها و مهاجرت 

به خارج
- كم رنگ شدن تمركز روي حوزه فناوري اطالعات و توجه به حوزه هايي نظير 

سالمت، تجهيزات پزشكي، توليد، سخت افزاري و SMEها
- انطباق كسب وكارها با واقعيت هاي اقتصاد كالن در اليه استراتژي: بسياري 
از استارت آپ ها، توجه به مدل هاي درآمدي، اتخاذ استراتژي بقا و رشد محدود 

را در دستور كار قرار دادند. 
- شفاف تر شدن اكوسيستم به نحوي كه عيار واقعي افراد تا حدي مشخص 
شده است. كارهاي نمايشي كمتر شده و رفتارها از حالت هيجاني به سمت 

عقالني پيش رفته است. 
- ساكن شدن سرمايه در اكوسيستم و كاهش قابل توجه حجم سرمايه گذاري: 
اين وضعيت حاكي از آن است كه بسياري از بازيگران نظاره گر اتفاقات هستند 

و هنوز تصوير روشني از آينده اكوسيستم ندارند. 
- توقف فعاليــت بســياري از شــتاب دهنده ها و برخــي از صندوق هاي 

سرمايه گذاري
- بسياري از رويدادهاي كارآفريني تعطيل شدند و دوره هاي آموزشي با حضور 

افراد متخصص و داراي تجربه برگزار مي شود. 
- كسب وكارهاي معدودي كه موج اول را با موفقيت پشت سر گذاشته اند و طي 
اين سال ها رشد زيادي را تجربه كرده اند و تبديل به يك بنگاه بزرگ اقتصادي 
شده اند، حال در نقش يك اكوسيستم ساز ظاهر شده اند. از اين ميان مي توان 

به كافه بازار، ديجي كاال و اسنپ اشاره كرد. 
- سرمايه گذاري در حوزه هاي پرريسك و با نگاه بلندمدت به صورت انفرادي 
تا حد زيادي از دستور كار ســرمايه گذاران خارج شده است. سرمايه گذاران 
به دنبال شــركايي متخصص و بزرگ در حوزه هاي مختلف هســتند تا امر 
ســرمايه گذاري را با شــراكت يكديگر انجام دهند. به نظر مي رســد مدل 
سرمايه گذاري خطرپذير شــركتي يا CVC تدريجا در اكوسيستم ظهور و 

بروز پيدا كند. 

برخي از داليل اين تغيير
- نوپا بودن اكوسيستم كارآفريني در ايران: به طور كلي ورود هر پديده جديد 
همراه با بزرگ نمايي و اغراق بيش از اندازه در رابطه با دستاوردها و نتايج حاصل 
از فراگير شدن و نفوذ آن است. با سپري شدن زمان و پايين آمدن تب اوليه، 

اندك اندك نگاه عقالني بر آن حاكم خواهد شد. 
- بی توجهی به كل زنجيره ارزش كارآفريني و رشــد نامتوازن اكوسيستم: 
تمركز بيش از حد روي نهادهاي مراحل ابتدايي نظير شتاب دهنده، مراكز 
رشــد و همچنين برگزاري رويدادهاي كارآفريني بسيار زياد در اقصي نقاط 
كشــور، آن هم با كيفيت پايين و در فضاي غيرتخصصي كه عمال سبب شد 
تا تعداد بســيار زيادي تيم و استارت آپ با انگيزه بســيار باال ايجاد شود؛ اما 
نهادهاي مرحله بعدي نظير سرمايه گذاران خطرپذير تعدادشان اندك بود 
كه اين مساله باعث شد در عمل بســياري از تيم هاي باكيفيت نيز از چرخه 

اكوسيستم حذف شوند. 
با توجه به موارد فوق، انتظار مي رود از اين پس بازيگران جديدي در اكوسيستم 
ظهور و بروز پيدا كنند. بخــش مهم اين بازيگران، شــركت ها و بنگاه هاي 
اقتصادي هستند كه ســعي دارند تعامالت خود را با اكوسيستم كارآفريني 
افزايش دهند. طبيعي است كه در ابتداي مســير، نحوه ورود اين بازيگران 
چندان ساخت يافته و در قالب يك نهاد معين نباشــد، اما با گذشت زمان و 
دريافت بازخورد از تعامالت، به تدريج شيوه هاي سرمايه گذاري نويني نظير 

شركت هاي سرمايه گذاري خطرپذير شركتي يا CVC رواج خواهد يافت. 
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