
افزايش مصرف برق در ايران به تبع نزديك شــدن به فصل گرما و استفاده از 
وسايل سرمايشي، دغدغه گذر از فصل تابستان بدون خاموشي برنامه ريزي شده 
را باز هم پررنگ كرده و مسئوالن وزارت نيرو به دنبال راهكارهايي هستند كه 
از اين اتفاق جلوگيري كنند. در اين راســتا تغيير ساعت كاري ادارات يكي از 

سناريوهاي روي ميز است. 
به گزارش ايســنا، با اينكه فصل گرما هنوز آغاز نشده است؛ اما شاهد جهش 
ناگهاني اوج مصرف برق به ويژه طي هفته گذشــته بوديــم؛ به طوري كه روز 
دوشنبه در ســاعت ۲۱:3۴ دقيقه اوج مصرف برق به ۴۲ هزار و ۱۴۴ مگاوات 

رسيده بود كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۲۴3 مگاوات 
افزايش پيدا كرده است. 

همچنين اوج مصرف برق ۲۲ ارديبهشــت ماه نيز به ۴۱ هزار و ۹۹۹ مگاوات 
رســيده بود كه اين رقم نيز در مقايسه با مدت مشابه ســال گذشته ۴۴۵۰ 
مگاوات افزايش يافته است. پيك مصرف تابستان سال گذشته هم از مرز ۵۷ 
هزار مگاوات نيز فراتر رفته بود كه پيش بيني مي شود اين رقم در تابستان سال 

جاري به حدود ۶۰ تا ۶۱ هزار مگاوات برسد. 
روند رو به رشــد مصرف برق در حالــي ادامه دارد كه موضوع خاموشــي در 

تابستان سال گذشــته اتفاق افتاد و به دليل وجود بحران آب، خاموشي هاي 
برنامه ريزي شده انجام شد؛ اين چالش با اينكه امسال به دليل بارندگي هاي اخير 
كه در سراسر ايران رخ داد، به پررنگي سال گذشته نيست؛ اما هنوز هم به گفته 
مسئوالن، پرونده خاموشي هاي برنامه ريزي شده به صورت قطعي بسته نشده 

و راهكارهاي مختلفي براي مقابله با آن مورد بررسي قرار دارد. 
در اين راستا، هادي مدقق، مديركل دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركين 
توانير  با تاكيد بر اينكه همه تالش و برنامه ريزي ها بر اين مبناست كه با مديريت 
مصرف بتوانيم تابستان را بدون خاموشي پشت سر بگذاريم، اظهار كرد: بنابراين 

در حال حاضر به خاموشي هاي برنامه ريزي شده فكر نمي كنيم و سعي مي كنيم 
برنامه هاي مديريت مصرف را اجرا كنيم. 

وي از آغاز برنامه هاي مديريت مصرف از نيمه خردادماه خبر داد و افزود: از نيمه 
خردادماه با افزايش دما و روي مدار آمدن بارهاي سرمايشي، بحث اوج مصرف 
را خواهيم داشت. بر اين اساس، برنامه هاي مديريت مصرف شامل برنامه هاي 
تشويقي براي مشتركان صنعتي، كشاورزي، ادارات و تجاري است كه با كاهش 
مصرف خود در ساعات اوج مي توانند از اين برنامه ها استفاده كنند. اين برنامه ها 

روتين بوده و سال هاي گذشته نيز اجرا مي شد. 

مايكروســافت قصد دارد براي توســعه كاركرد 
نرم افزارهاي خود تا سال ۲۰۲۲ ميالدي، بالغ بر 
۱۵ هزار نفر را در زمينه هوش مصنوعي آموزش 
و تعليم دهد. به گزارش ايسنا، مايكروسافت كه 
بدون شك يكي از بزرگ ترين شركت هاي فعال 
در حوزه فنــاوري در جهان و غــول تكنولوژي 
در ايــاالت متحده آمريــكا به شــمار مي رود، 
حاال اعالم كرده كه قصد دارد براي گســترش 
زيرساخت هاي موردنظر خود به توسعه و تمركز 
روي فناوري هــاي نويــن همچــون يادگيري 
ماشيني، هوش مصنوعي، ديتاساينس و فضاي 
ابري )cloud( بپردازد و در همين راســتا نيز 
تصميم گرفته است تا سال ۲۰۲۲ ميالدي بالغ 
بر ۱۵ هزار نفر را در ايــن زمينه تحت آموزش 
و تعليم هــاي تخصصي خود قــرار دهد. هوش 
مصنوعي در ســال هاي اخير به شدت از سوي 
غول هاي تكنولوژي و شركت هاي توسعه دهنده 
نرم افزار در جهان مورد استقبال و محبوبيت قرار 
گرفته است؛ به گونه اي كه بسياري از كارشناسان 
و تحليلگران فعــال در حوزه فناوري و اطالعات 
پيش بينــي كرده انــد كه هــوش مصنوعي در 

آينده اي نزديك اكثر مشاغل در جهان را خواهد 
بلعيد و بسياري از شركت ها ناگزير خواهند بود به 
سمت و سوي اين تكنولوژي نوين روي بياورند. 

براساس گزارش وب سايت تك كرانچ، با توجه به 
گسترش روزافزون فناوري هاي نويني همچون 
 )artificial intelligence( هوش مصنوعي
 )machine learning( و يادگيري ماشيني
در صنايــع و حوزه هاي مختلــف تكنولوژي و 
غيره، بسياري از شركت هاي فعال در عرصه هاي 
گوناگون معتقدنــد اين فناوري هــا به صورت 
كامل فعاليت هاي شان را تحت تاثير قرار خواهد 
داد؛ به گونه اي كه ديگــر نيازي به وجود چنين 
استارت آپ و شركت هايي در جهان نخواهد بود 
و كاركنان آنها نيز با ربات و رايانه هاي مجهز به 
هوش مصنوعي جايگزين خواهند شد. بنابراين به 
عقيده خيل عظيمي از كارشناسان، ضروري است 
كه غول هاي تكنولوژي همچون مايكروســافت 
وظيفه و مسئوليت آموزش مهندسان آينده خود 
را كه قرار است در زمينه هوش مصنوعي فعاليت 
كنند، بر عهده بگيرد و آنها را به بهترين شــكل 

ممكن تربيت كرده و تعليم دهد. 

براســاس اعالم مركز آمــار، نرخ تــورم ريالي 
كاالهاي وارداتي در سال گذشته ۱۱۱.۴ درصد 
شد. مركز آمار در تازه ترين گزارش خود درباره 

تورم اعالم كرد: 
شــاخص قيمت كاالهــاي وارداتــي )ريالي، 
۱۰۰=۱3۹۰( در ســال ۱3۹۷ برابــر با ۱۰۲۹  
واحد  است كه نسبت به سال قبل، ۱۱۱.۴ درصد 
افزايش داشته اســت. در نظام آمارهاي قيمت، 
كاالهاي وارداتي بــراي مقاصد متعددي به كار 
گرفته مي شوند. شاخص قيمت كاالهاي وارداتي، 
 روند تغييرات قيمت محصوالت عرضه شــده از 
خارج به داخل كشور را طي دوره زماني مشخص 
نشان مي دهد. با توجه به اينكه قيمت كاالهاي 
وارداتي يكي از مهم ترين عوامــل تاثيرگذار بر 
ميزان مبادالت خارجي كشــورها و نيز يكي از 
عوامل تعيين كننده رابطه مبادله است، تغييرات 
آن ها از اهميت بااليي برخوردار اســت. در طرح 
شاخص قيمت كاالهاي وارداتي از كليه كدهاي 
تعرفه وارداتي كشور در سال ۱3۹۰ )سال پايه( 
استفاده مي شــود. روش جمع آوري اطالعات 
با اســتفاده از آمارهاي ثبتي گمرك جمهوري 

اسالمي ايران )ارزش به صورت ريالي و دالري، 
كشور مبدأ و مقصد، نحوه حمل ونقل و نرخ ارز( 
صورت گرفته اســت. طبقه بندي مورد استفاده 
سيستم طبقه بندي نظام هماهنگ شده توصيف 
و كدگذاري )HS( اســت. نتايج حاصل از اين 
طرح در سطح كل كشور و براي تمامي ۲۰ گروه  

اصلي طبقه بندي HS قابل انتشار است. 
الزم است ذكر شــود براي محاســبه شاخص 
ســال ۱3۹۷ از داده هــاي مقدماتــي گمرك 
جمهوري اسالمي استفاده شده و ازاين رو نتايج 
اعالم شده به صورت مقدماتي است  و استفاده از 
آنها بايســتي با مالحظه انجام شود. شايان ذكر 
اســت پس از اينكه گمرك جمهوري اسالمي 
داده هاي قطعي سال ۱3۹۷ را استخراج و ارائه 
كرد، شــاخص واردات نيز از ســوي مركز آمار 
بازنگري شده و ارقام واقعي شاخص مربوط به اين 
دوره مجددا به صورت قطعي منتشر خواهد شد. 
شــاخص قيمت كاالهــاي وارداتــي )دالري، 
۱۰۰=۱3۹۰( در ســال ۱3۹۷ برابر با ۲۷۲.۹ 
است كه نسبت به سال قبل، ۱۵.۹ درصد افزايش 

داشته است. 

معاون علمی و فناوری رئيس جمهور طی نامه ای 
به روحانی، با اشــاره به عملكرد صندوق توسعه 
ملی در تأمين منابــع مالی مورد نيــاز اجرای 
طرح های نوآورانه و تخصيص مبلغ ۵۵۰ ميليارد 
تومان در ايــن زمينه، ابراز اميــدواری كرد كه 
تأمين مالی حوزه اقتصــاد دانش بنيان بيش از 

پيش موجب شكوفايی در اين بخش شود.
به گزارش ايسنا، در ســال های اخير تخصيص 
منابعی از صندوق توســعه ملی برای توســعه 
اقتصاد دانش بنيان يكی از برنامه های در دستور 
كار صندوق بوده كه از منابــع ريالی و از طريق 

بانك های عامل تأمين شده است.
اين در حالی اســت كه اخيرا ســتاری،  معاون 
علمی و فناوری رئيس جمهــور طی نامه ای به 
حســن روحانی با اشــاره به وضعيت اقتصادی 
دانش بنيان به عنوان يكــی از محورهای اصلی 
سياســت های دولت اعالم كرده كه وجود بيش 
از ۴3۰۰ شركت دانش بنيان، بيش از 3۰۰ هزار 
شغل و با جذب ۱۲۰۰ نفر از نخبگان ايرانی خارج 
از كشــور در حوزه نوآورانه و دانش بنيان مانند 
اقتصاد ديجيتال، زيســت فناوری و نانوفناوری 

و … نشــان از حركت در اين مسير است.وی 
در نامه خود با اشاره به عملكرد صندوق توسعه 
ملی در حمايت مالی از حــوزه دانش بنيان آن 
را مثبت ارزيابی كرده و گفتــه كه در اين مدت 
حدود ۵۵۰ ميليارد تومــان از طريق بانك های 
عامل تخصيص پيدا كرده كه خود از مسيرهای 
اصلی تأمين مالی شــركت ها و مؤسسات دانش 
بنيان بوده است.در عين حال كه مصوبه صندوق 
توســعه ملی مبنی بر تخصيص خــط اعتباری 
مجاز برای شركت ها و مؤسســات دانش بنيان 
كاهش ۱۴ درصدی سود وام و تسهيالت اين خط 
نسبت به شرايط عادی كمك بسزايی برای توسعه 
 فعاليت های نوآورانه شــركت های دانش بنيان

 داشته است.
ســتاری، در نامه خــود ابراز اميــدواری كرده 
فرايندهــای ويژه تأميــن منابع مالــی حوزه 
اقتصاد دانش بنيان كــه با روی كار آمدن دولت 
يازدهم آغاز شــده و در دولــت دوازدهم پيش 
رفته اســت، بيش از پيش موجب شــكوفايی 
 اقتصــاد دانش بنيان و توســعه پايدار كشــور 

شده است.

نماينــدگان مجلــس در مصوبــه اي مجــازات 
حبــس بيــش از ۵ ســال تــا ۲۵ ســال را براي 
مرتكبــان اسيدپاشــي تعيين و مقــرر كردند در 
صورتي كــه به هر دليلي دسترســي بــه مرتكب 
 ممكن نباشــد ديه فــرد بزه ديــده از بيت المال

 پرداخت شود. 
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني 
صبح روز دوشنبه با ۱۵۸ رأي موافق، ۹ رأي مخالف 
و يك رأي ممتنع از مجمــوع ۲۱۶ نماينده حاضر 
ماده ۲ طرح تشديد مجازات اسيدپاشي را به تصويب 
رساندند كه براساس آن هرگاه شخصي مرتكب جرم 
موضوع اين قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد 
يا به هر علتي مانند فرار مرتكب يا مصالحه اولياي 

دم قصاص اجرا نشــود مرتكب عالوه بر پرداخت 
ديه يا ارش مطابق مقــررات مربوطه به ترتيب زير 

مجازات مي شود: 
الف: در جنايت بر نفس و جنايــت منجر بر تغيير 
شــكل دائمي صورت بزه ديده بــه حبس تعزيري 

درجه يك )بيش از ۲۵ سال( 
ب: در جنايتي كه ميزان ديه آن بيش از نصف ديه 
كامل باشد، به حبس تعزيري درجه ۲ )حبس بيش 

از ۱۵ تا ۲۵ سال(
پ: در جنايتي كه ميزان ديه آن از يك سوم تا نصف 
ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه 3 )حبس 

بيش از ۱۰ تا ۱۵ سال( 
ت: در جنايتي كه ميزان ديه آن تا يك ســوم ديه 

كامل باشد، به حبس تعزيري درجه ۴ )حبس بيش 
از ۵ تا ۱۰ سال( 

طبق تبصره يك اين ماده براي حمايت از بزه ديدگان 
موضوع اين قانون در مــواردي كه به علت مرگ يا 
فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نيست ديه از اموال 
وي و در صورت نداشــتن مال يا كافي نبودن آن، 
تمام يا باقي مانده ديه از بيت المال پرداخت مي شود. 
همچنين در مواردي كه مرتكب شناسايي نشود ديه 
از بيت المال پرداخت مي شود. طبق تبصره ۲ اين 
ماده هرگاه پس از دريافت ديه از بيت المال مرتكب 
دستگير شود، حق قصاص براي بزه ديده يا اولياي 
دم محفوظ است؛ اما بيت المال با توجه به امكانات 
مال بزه ديده يا اولياي دم، حق رجوع به آنها را دارد. 

اتاق بازرگاني سعودي در ادامه تبليغات ضد تركيه اي 
در اين كشــور، از شهروندان عربســتاني خواست در 
تركيه به ويژه در بخش ساختمان سازي سرمايه گذاري 
نكنند. عجالن العجالن، رئيس اتاق بازرگاني عربستان 
سعودي با ادعاي اينكه سرمايه گذاران عربستاني در 
تركيه متحمل زيان و ضرر می شوند و مورد سوءرفتار 
قرار مي گيرند، از سرمايه گذاران و تاجران اين كشور 
خواست تا در تركيه سرمايه گذاري نكنند.  به نوشته 
پايگاه خبري شبكه اسكاي نيوز، او همچنين مدعي شد 
كه انبوهي از شكايت ها از سوي شهروندان سعودي در 
تركيه به دست اتاق بازرگاني در رياض رسيده است كه 
از تهديد سرمايه گذاري خود در تركيه به علت نوع رفتار 
مسئوالن اين كشور ابراز نگراني كرده اند. اين مسئول 

سعودي در ادامه از شــهروندان اين كشور خواست تا 
به جاي تركيه در كشــورهايي كه او آنها را »دوست« 
و »برادر« خواند و همسويي بيشتري با رياض دارند، 
سرمايه گذاري كنند. ســفارت عربستان سعودي در 
تركيه نيز در حساب رسمي خود در توئيتر، مدعي شد 
كه شهروندان سعودي كه در بخش ساختمان سازي 
در تركيه سرمايه گذاري كرده اند، از مشكالت بسياري 
رنج مي برند و بخش هاي خصوصي و دولتي تركيه با 
آنها همكاري نمي كنند. پايگاه اســكاي نيوز كه دفتر 
آن در امارات قرار دارد، در ادامه گزارش خود نوشــت 
كه بخش ساختمان ســازي در تركيه به علت كاهش 
سرمايه گذاري خارجي و سقوط ارزش لير در بحران به 
سر مي برد و بسياري از پروژه ها متوقف شده است. اين 

ادعا در حالي است كه سازمان آمار تركيه در ۱۷ مي  
گذشته اعالم كرد كه خانه هاي به فروش رفته در اين 
كشور به اتباع خارجي در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ در 
مقايسه با مدت زمان مشابه سال پيش، ۸۲ درصد رشد 
داشته اســت. در ماه هاي اخير تبليغات ضد تركيه اي 
از سوي رســانه ها و مقامات سعودي به ويژه در بخش 
گردشگري و سرمايه گذاري افزايش قابل توجهي داشته 
است. سفارت تركيه در رياض در تاريخ ۱۱ ارديبهشت 
گذشته در بيانيه اي به هجمه هاي رسانه اي عليه بخش 
گردشــگري تركيه واكنش نشــان داد و در بيانيه اي 
اين گونه گزارش ها را مغرضانه و نادرســت دانست و 
اعالم كرد كه با هدف گمراه سازي افكار عمومي و بدون 

استناد به شواهد متقن گردآوري شده است. 

احتمال تغيير ساعت كاري  ادارات

 تخصيص ۵۵۰ ميليارد  از ذخاير ارزی به حوزه دانش بنيانتورم ريالي ۱۱۱/4 درصدي كاالهاي وارداتي در سال۱۵۹۷ هزار نفر براي هوش   مصنوعي تعليم   مي بينند
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سرمقاله

يادداشت

نقطه  ضعف  بخشنامه  
جدید  ارزی

 کاهـش   
عرضه  خودرو

بايــد بپذيريم كشــور در 
شــرايط عادی نيست و نياز 
به آرايش جنگی وجود دارد. 
دسترســی به منابــع ارزی 
بسيار محدودتر از قبل اســت و فروش نفت هم به 
شدت تحت تاثير تحريم است. بر همين اساس وزن 

صادرات غيرنفتی ...

همزمان بــا كاهش قيمت هــا در بــازار آزاد و 
 البته كاهــش چند مرحلــه ای قيمــت ها در 
صرافی های بانكی، روز  دوشنبه  قيمت دالر ۱3 
هزار و ۸۰۰ تومان شد. سير نزولی قيمت ها كه از 
صبح روز  دوشــنبه در بازار ارز تشديد شده  بود 
درحالی كماكان ادامه دارد كه قيمت دالر از كانال 

۱۴ هزار تومانی صرافی های بانكی...

  مجیدرضا حریــری، فعال 
اقتصادی

   امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو
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توسعه   ابزارهای تامين 
مالی دانش بنيان ها

رانت  اطالعاتی دالالن 
بازار   الستيک

»کسب و کار« ابهامات  بخشنامه  جدید صادراتی  بانک مرکزی  را   بررسی   می کند

کند تر شدن  روند  بازگشت ارزهای صادراتی
صفحه۲

صفحه۲

بازار   خودرو   در شوک
 »کسب و کار«   مصوبه    مجلس   در مورد     واگذاری    قیمت گذاری    
خودرو   به     شورای      رقابت    را     بررسی    می کند

دعوای  دوباره  شورای   رقابت  با  خودروسازان

جذب ســرمايه برای يك شــركت دانــش بنيان به 
عنوان شاه كليد تحقق اهداف به شمار می رود. امروز 
فعاليت هزاران شركت دانش بنيان را در كشور شاهد 
 هستيم كه اكثر آنها به دليل مشكل تامين سرمايه و 
سرمايه گذار مناسب از اين فعاليت ها خارج شده اند و 
جز ضرر و زيان چيزی برای شان باقی نمانده است. در 
اين رابطه بايد معرفی طرح هــای دانش بنيان برتر به 
سرمايه گذاران با هدف ارتقای سطح علمی و توليد كاال 
در دستور كار قرار بگيرد. همچنين سرمايه گذاري خطر 
پذير يكي از اصول اساســي براي موفقيت محصوالت 
دانش بنيان است و اين نوع سرمايه گذاري بدين معنا 
نيست كه سرمايه گذاران اين بخش پول خود را بدون 

فكر خرج مي كنند، بلكه ...

بسياری از كارشناسان معتقدند به هم ريختگی كنونی 
وضع بازار الســتيك به دليل سياست های حمايتی 
دردسر ساز دولت از توليدات داخلی و ممنوعيت واردات 
الستيك های خارجی است. زيرا توليدات داخلی توان 
تامين كل نياز كشور را ندارند و نهايتا ۷۰ درصد نياز را 
پوشش می دهند و اين كار صرفا باعث كمبود الستيك 
و عدم تعادل عرضه و تقاضا می شــود. از ســوی ديگر 
 زمزمه گرانی الستيك در بازار پيچيده است و دالالن به 
روش های مختلف سعی در متشنج كردن بازار الستيك 
دارند. آنها دســت به احتكار مجدد اين كاال زده اند و 
گرانی و نبود الســتيك بازار را تهديد می كند؛ اما در 
همين زمينه سخنگوی انجمن صنفی صنعت تاير با 

اعالم اينكه با تمام ...

والدت   امام حسن مجتبی  )ع(   را   تبریک    می گومیی



اقتصاد2
ایران وجهان

عرضه مواد پلیمری، قیر و وکیوم 
باتوم در تاالر فرآورده های نفتی 

و پتروشیمی
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس 
کاالی ایران روز دوشــنبه 30 اردیبهشــت 
ماه میزبان عرضه 20 هــزار و 937 تن مواد 
پلیمــری، 9 هزار و 100 تن قیــر و 2 هزار و 
500 تن وکیوم باتوم است. به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، 
2 هزار تن مس مفتول، 135 هزار و 610 تن 
انواع ورق های گرم، ســرد، گالوانیزه و قلع 
اندود، 22 هزار تن ســبد مخلوط و 140 تن 
سولفور مولیبدن در تاالر محصوالت صنعتی 

و معدنی عرضه می شود.
تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران 
در این روز عرضه 11 کیلوگرم زعفران رشته 
ای و 2 هزار و 330 تن خرمای استعمران را 
تجربه می کند.این گزارش حاکی اســت، 4 
هزار و 650 تن قیــر و عایق رطوبتی در تاالر 

صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می شود.

قیمت دالر ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان شد
همزمان با کاهش قیمت ها در بــازار آزاد و البته 
کاهش چند مرحله ای قیمت ها در صرافی های 
بانکی، هم اکنون قیمت دالر 13 هزار و ۸00 تومان 
شده است. سیر نزولی قیمت ها که از صبحامروز 
در بازار ارز تشدید شده اســت درحالی کماکان 
ادامه دارد که قیمت دالر از کانال 14 هزار تومانی 
صرافی های بانکی با کاهش چند مرحله ای نسبت 

به صبح، وارد کانال 13 هزار تومان شده است.
صرافی های بانک ها هم اکنون قیمت دالر را برای 
فروش به مردم، با کاهش 550 تومانی نسبت به 
صبح ، 13 هزار و ۸00 تومان اعالم کرده اند. این 
صرافی ها دالر را از مردم با قیمت 13 هزار و 700 
تومان خریداری می کنند. برهمین اساس طی روز 
جاری قیمت فروش یورو در صرافی های بانک ها، 
15 هزار و 700 تومان اعالم شــده است؛ قیمت 
خرید یورو نیز در این صرافی هــا 15 هزار و 600 
تومان است. قیمت خرید و فروش یورو نسبت به 
صبح 550 تومان کاهش یافته است. به گزارش 
تســنیم، 5 صرافی بانکی در خیابان فردوسی با 
داشــتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه 
به نام متقاضی از ساعت 10 تا 15 تا 2000 دالر 
آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه می کنند.

مدیر دفتر حسابرسی و کنترل داخلی بیمه 
دانا اعالم کرد: 

حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، 
مهم ترین هدف طرح مهر دانا 

مدیر دفتر حسابرســی و کنترل داخلی بیمه دانا، 
حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه را، مهم ترین هدف 
طرح مهر دانا عنوان کرد.به گزارش روابط عمومی 
بیمه دانا، محمد رضا خســروی در جمع مدیران 
بیمه دانا، طرح مهر دانا را طرحی خالقانه و موفق در 
صنعت بیمه برشمرد که اثرات آن به تدریج در جامعه 
نمایان خواهد شد.وی گفت: طرح مهر دانا در زمینه 
ورودی نقدینگی عملکرد بسیار موفقی داشته که با 
درنظرگرفتن شرایط موجود اقتصادی کشور اهمیت 
و نقش طرح موصوف دوچندان می شود والزم است 
فرصت پیش آمده را غنیمت شمرده و از نقدینگی 
مزبور درجهت افزایش سرمایه گذاری، ترمیم بازدهی 
سرمایه گذاری و سودآوری شرکت استفاده کرد.وی، 
تالش گروهی همکاران برای بهره مندی کامل از این 
پروژه را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به چهار محور 
اساســی در طرح مهردانا گفت: اولین محور، بحث 
وظایف اخالقی و اجتماعی صنعت بیمه است که 
حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه رسالت اصلی آن 
به شمار می رود که به بهترین نحو ممکن در مهردانا 

انجام شده و می شود.

نرخ شکنی به پیکره صنعت بیمه 
آسیب جدی وارد خواهد کرد

داشبورد مدیریتی قدرتمند صنعت بیمه با نمایش 
نقاط ضعف و قدرت و همچنین آخرین وضعیت 
شــرکت های بیمه می تواند زمینه ســاز تحولی 
بزرگ در این صنعت باشــد. به گزارش اداره کل 
روابط عمومــی و امور بین الملــل بیمه مرکزی، 
دکتر غالمرضا سلیمانی که در نشست سندیکای 
بیمه گران ایران سخن می گفت با اعالم این مطلب 
افزود: نرخ شکنی، آســیب های جدی بر پیکره 
صنعت بیمه وارد می آورد و شرکت های بیمه باید 
در اقدامی هماهنگ و در تعاملی ســازنده از ارائه 

نرخ های غیر فنی پرهیز کنند.

اخبار

بيمه

موضــوع بازگشــت ارزهای 
صادراتی و همچنین راهکار 
بازگشت آن در حالی همچنان 
مورد بررسی است که بانک 
مرکزی در بســته ای جدید 
دستورالعمل هایی در خصوص آن صادر کرده است که 
از جمله آن پذیرش صادرات ریالی به عراق و افغانستان و 

تعدیل مهلت بازگشت ارزهای صادراتی است.
طبق بسته جدید تصمیم بانک مرکزی، نحوه بازگشت 
ارز پتروشیمی ها به صورت 60درصد در نیما، 10درصد 
اسکناس و مابقی واردات خود و صادرکنندگان غیر از آن 
50درصد در نیما، 20درصد اسکناس و مابقی واردات 

خود تعیین شد.
در این بسته جدید، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل 
50 درصد ارز خود را در ســامانه نیمــا عرضه نمایند و 
حداکثر تا 20 درصد مجاز هستند به صورت اسکناس 
وارد کشــور کرده و مابقی را صــرف واردات در مقابل 
صادرات خود یا سایر اشخاص، نموده و نسبت به برگشت 

ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام نمایند.
همچنین مقرر گردید بانک مرکزی در خصوص نحوه 
رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 به نحوی عمل 
کند تا صادرکنندگانی که بر اساس دستورالعمل های 
صــادره، ارز حاصــل از صــادرات خــود را مطابق با 
دستورالعمل های صادره در ســال گذشته، به چرخه 
اقتصادی برگردانده اند، به سازمان امور مالیاتی معرفی 

شوند تا از تسهیالت متناسب با آن بهره مند گردرند.
در همیــن زمینــه بانــک مرکــزی ابالغ کــرده تا 
صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز 

صادراتی خود نشده اند، بتوانند تا پایان تیرماه، مطابق 
دستورالعمل های ابالغی سال 1397 نسبت به برگشت 
ارز اقدام نمایند. بر اســاس سیاست جدید اعالمی، ۸0 
درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه 
محاســبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد 9۸ و ســال 

گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ می شود.
همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان 
قبــل از تاریــخ 16/5/1397، پس از ارائــه اطالعات 
پروانه های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش 
آن بانک در عملکرد صادراتی ســال گذشــته لحاظ 

می گردد.
به عقیده صادرکنندگان این بسته جدید حاوی نکاتی 

است که شرایط را برای صادرکنندگان سخت تر می کند. 
به گفته رئیس کنفدراســیون صادرات ایران پیشنهاد 
صادرکنندگان در خصوص نرخ ارزیابی گمرک با توجه 
به متغیرهایی که وجــود دارد، 70 درصد بود؛ در حالی 
که در بخشنامه جدید ذکر شــده که ۸0 درصد ارزش 
آمار صادراتی صادرکنندگان، به دلیل نحوه محاســبه 
ارزش پایه صادراتی در عملکرد 9۸ و سال گذشته صادر 
کنندگان محاسبه و لحاظ شود. از دید الهوتی همچنین 
این انتقاد نسبت به بسته جدید وجود دارد  که صادرات 
ریالی به این عراق و افغانســتان را تنها تا 16 مرداد 97 

پذیرفته و مابقی ایام سال تعیین تکلیف نشده است.
انتقاد دیگر به این بخشنامه تعیین تکلیف نشدن صادرات 

زیر یک میلیون یورویی است. از سویی این بخشنامه به 
گفته فعاالن اقتصادی ابهاماتی هم دارد که باید برطرف 
شود از جمله اینکه در بخشنامه مشخص نشده که اگر 20 
درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها به صرافی ها 
ارائه نشود، محل فروش آن ســامانه نیما خواهد بود یا 
قابلیت استفاده از آن در مقابل واردات خود یا غیر را دارد.

آمار قابل توجه ارزهایی که به کشور بازنگشته اند، بانک 
مرکزی را وادار به بررسی ها و تدوین بخشنانه هایی کرده 
تا شاید مسیر بازگشت ارز را هموار کند. هرچند بین آمار 
و ارقام اعالم شده از سوی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در 
این خصوص اختالف وجود دارد، اما آنچه روشن است، 

عدم بازگشت درصد باالیی از ارزهای صادراتی است.
بر اســاس گزارش ها در حال حاضر حدود حدود هفت 
میلیارد دالر فاصله میان ارقام اعالم شــده از سوی دو 
مسئول اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود 
دارد.در حالی که در اردیبهشــت امســال و در نشست 
هم اندیشی کارآفرینان برتر، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
از بازگشــت 10 میلیارد دالر ارز صادراتی )معادل 25 
درصد از کل صادرات غیر نفتی( خبر داده بود، رئیس کل 
بانک مرکزی بعد از حدود دو هفته از آمارهای اعالمی 
وزیر اقتصاد، طی پیامی اینستاگرامی، بازگشت ارز حاصل 

از صادرات را حدود 60 درصد اعالم کرد.
در این میان روز گذشته دژپسند در آخرین اظهارنظر 
خود با اشــاره به آمارهای ارائه شــده اش مبنی بر عدم 
بازگشت 30 میلیارد دالر ارز صادراتی به کشور، گفت: 
این آمار ارائه شــده برای تاریخ زمانی کنونی نیســت، 
چراکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقاطع تاریخی 
خاصی آمار ارائه می دهد و این موضوع برای اواخر اسفند 
 ماه بود. دولت ســازوکارهایی طراحی کــرد تا این ارز

 به کشور بازگردد.

با تصمیم جدیــد مجلس 
خــودرو  قیمت گــذاری 
به شــورای رقابــت واگذار 
شــده اســت. موضوعی که 
در سرنوشــت بازار خودرو 
و قیمت های آن، تاثیــر زیادی دارد. آبان ماه ســال 
97 سازمان حمایت با تصمیم سران سه قوه مسئول 
قیمت گذاری خودرو شــد و این مسئولیت از شورای 
رقابت برداشته شد. البته در این تصمیم خودروسازان 
باز هم حق تعیین خودســرانه قیمت ها را نداشتند و 
باید تابع ســازمان حمایت و ســتاد تنظیم بازار برای 
افزایش قیمت ها می بودند. در آن مقطع رئیس سازمان 
گسترش گفته بود سازمان حمایت قیمت ها را تعیین 
می کند و این قیمت ها برای بررسی به ستاد تنظیم بازار 

ارائه می شود.
اما وضعیت بازار خودرو و روند رو به رشد قیمت ها و البته 
رکودی که همزمان بر بازار حاکم شده، نشان می دهد، 
سیاست های سابق تغییر چندانی در بازار ایجاد نکرده 
است و مطالبه خودروسازان برای واقعی شدن قیمت ها و 
همچنین خواسته متقاضیان برای کنترل روند صعودی 
قیمت ها، همچنــان ادامه دارد. وعده هایی که ســال 
گذشته وزیر صنعت مبنی بر افزایش تولید خودرو داد و 

طرح هایی که برای کنترل قیمت خودرو پیشنهاد شد، 
نیز بدون سرانجام باقی ماند. بر همین اساس تا حدودی 
باید گفت در این شرایط انتظار اتخاذ چنین تصمیمی از 

جانب مجلس می رفت.
اینکه شورای رقابت تا چه اندازه می تواند دغدغه های 
موجود را حل کند؟ هنوز مبهم است اما رضا شیوا در 
این خصوص گفته که در جلسه شورای رقابت، موضوع 
ورود دوباره شورا به بحث قیمت گذاری خودرو مطرح 

و بررسی خواهد شد. به گفته وی برای قیمت گذاری 
مجدد خودروها باید مواردی مانند تیراژ تولید خودرو، 
میزان تعهدات خودروسازان، محدودیت های موجود 
برای صنعت خودرو و همچنین روند عرضه خودرو مورد 

تحلیل قرار گیرد.
تصمیم جدید مجلس نشان از ناامیدی از وعده های وزیر 
صنعت برای ساماندهی بازار خودرو دارد که همزمان با 

آن موضوع استیضاح وزیر نیز مطرح شده است.

»کسب و کار« ابهامات  بخشنامه  جدید صادراتی  بانک مرکزی  را   بررسی   می کند

کند تر شدن  روند  بازگشت  ارزهای صادراتی

»کسب و کار« مصوبه مجلس در مورد  واگذاری قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت را بررسی می کند

بازار   خودرو   در شوک

ظریف:
 اسکندر و چنگیز نتوانستند ایران 
را نابود کنند؛ ترامپ هم نمی تواند

وزیر امــور خارجه ایــران در واکنش به تهدید 
توییتری اخیر رئیس جمهور آمریکا علیه ایران 
خطاب به او گفت: هرگز یک ایرانی را تهدید نکن.
به گزارش »انتخــاب«؛ »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا بامداد امروز دوشــنبه در ادامه 
لفاظی ها علیه ایران در پیامی توییتری نوشته بود: 
»اگر ایران می خواهد بجنگند این رسما پایانش 
خواهد بود؛ هرگز دوباره آمریکا را تهدید نکنید«.

این اظهارنظر ضــد ایرانی ترامــپ با واکنش 
»محمدجواد ظریف« وزیر خارجه ایران مواجه 
شد و او در پیامی توییتری به رئیس جمهور آمریکا 

درباره تهدید ایران هشدار داد.
وزیر خارجه ایران نوشــت: »دونالــد ترامپ با 
تحریک تیم ب، امیدوار به دستیابی به چیزی 
اســت که اســکندر )مقدونی(، چنگیز )خان( 
و دیگر غاصبان نتوانســتند به آن دست یابند. 
ایرانی ها برای هزاران سال پابرجا باقی مانده است 

اما غاصبان همه کنار رفتند«.
ظریف افزود: »تروریسم اقتصادی و طعنه زدن 
درباره نسل کشی باعث "پایان دادن به ایران" 
نخواهد شــد. هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید. 
احترام بگذارید، این روش )احترام گذاشــتن( 

جواب می دهد«.

ترامپ:
اگر بخواهم وارد جنگ با ایران 

شوم آن جنگ اقتصادی است
رئیس جمهور آمریــکا با تکیه بــر ادعاهای 
بی اساس این کشــور مبنی بر این که ایران به 
دنبال دستیابی به تسلیحات هسته ای است، 
بار دیگر اظهار کرد کــه اجازه رخ دادن چنین 

چیزی را به ایران نخواهد داد.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا در گفت وگو با شبکه فاکس نیوز گفت: 
من به دنبال جنگ نیستم. اما وقتی وضعیتی 
مانند وضعیت ایران وجــود دارد، نمی توان به 
آن ها اجازه داد که تسلیحات هسته ای داشته 
باشــند، نمی توان اجازه وقوع چنین چیزی 

را داد.
وی با بیان این که از جنگ رویگردان اســت 
اظهار کرد: علیرغم تمام چیزهایی که در حال 
رخ دادن هستند، من وارد جنگ نخواهم شد 
چراکه جنگ به اقتصاد و مهم تر از همه به مردم 
آسیب می رســاند. ترامپ در بخش دیگری از 
این گفت وگو گفت: من کسی نیستم که با ایران 
وارد جنگ شوم، اگر بخواهم وارد جنگی شوم 

آن جنگ اقتصادی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، دولت دونالد ترامپ از زمان 
خروج از توافق هسته ای که میان ایران و پنج 
قدرت جهانی در سال 2015 به امضا رسیده 
بود و به موجب این قرارداد ایران باید در ازای 
لغو تحریم هایی که بر آن اعمال شده بود، برنامه 
هسته ای خود را محدود کند، ایران را پی در پی 
به تالش برای دستیابی به تسلیحات هسته ای 

و فعالیت در راستای آن متهم می کند.
ایــن در حالی اســت که آژانــس بین المللی 
انرژی اتمــی در چهارده گــزارش متوالی از 
تأسیسات هسته ای ایران، پایبندی کشورمان 
را به تعهدات برجامی خود اعالم کرده اســت 
و مقامات ایرانی نیز همواره تاکید داشــته اند 
که سالح هسته ای در دکترین دفاعی ما هیچ 

جایگاهی نداشته و ندارد.

واردات خــودرو هیبریــدی 
همچنان ممنوع است

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت، با تاکید بر اینکــه واردات خودروهای 
هیبریدی همچنان ممنوع است، گفت: متناسب 
با سیاست های تجاری کشور برنامه ریزی و عمل 
می کنیم. به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ســید مهدی 
نیازی در خصوص واردات خودروهای هیبریدی 
گفت: معافیــت حقــوق ورودی خودروهای 
هیبریدی به منزله مجاز بودن واردات نیست، 
ضمن اینکه طرح باید در مجلس تصویب و پس 
از تأیید شورای نگهبان در قالب قانون ابالغ شود. 
بعد از ابالغ قانون و بر اساس احکام آن، متناسب 
با سیاست های تجاری کشور برنامه ریزی و عمل 
می شود. وی با تاکید بر اینکه در سال 9۸ برای 
واردات خودرو برنامه ای نداریم، افزود: در شرایط 
فعلی و محدودیت های ارزی، کاالهای اساسی، 
مواد اولیه و واســطه ای بخش تولید در اولویت 
واردات قرار دارند و واردات کاالهای مصرفی در 

اولویت نمی باشد. 

اخبار

اتــاق بازرگانی تهران جدیدترین بررســی های خــود از کاالهای 
صادراتی ایران در فروردین ماه ســال 139۸ را منتشــر کرده که 
نشــان دهنده آن اســت که کاالهای مربوط به منابــع طبیعی یا 
محصوالت با ارزش افزوده پایین اصی ترین گــروه صادراتی ایران 

به شمار می رود.
به گزارش ایســنا، براســاس طبقه بندی صورت گرفته در تجارت 
بین المللی ایران کاالهای صادراتی به گروه های مختلف تقســیم 
می شــوند که در چارچوب آنها آمارها به تفکیک مشخص شده و 

سهم شان از مجموع صادرات غیرنفتی کشور مشخص می شود.
بر این اساس بیشترین ســهم از ارزش صادراتی کاالهای ایرانی به 
حوزه سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصوالت حاصل از 

تقطیر آنها، مواد قیری و موم های معدنی اختصاص می یابد.
در فروردین ماه امسال این گروه کاالیی حدود 36 درصد از مجموع 

صادرات ایران را به خود اختصاص داده اند.
در رده بعدی مواد پالســتیکی و اشــیا ساخته شــده از این مواد، 

محصوالت شــیمیایی آلی، چدن، فوالد و آهن در رتبه های بعدی 
هستند.

بررسی نشان می دهد که تنوع کاالهای صادراتی ایران در طول این 
مدت محدود بوده و اغلب از منابع طبیعــی یا محصوالت با ارزش 

افزوده پایین تشکیل شده است.
باالترین ارزش صادراتی ایــران در فروردین ماه 139۸ به حوزه پر 
و گل های مصنوعی ســاخته شده از موی انســان اختصاص یافته 
اســت. این کاالها مجموع ارزش شــان به 66 هزار دالر رسیده که 
 در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایشــی 100 برابری را نشان 

می دهد.
پس از آن قطعات منفصله اشــیای ســاخته شــده از چرم و لوازم 
مربوط به سفر و کیف های دستی به ترتیب با رشد 31 و 16 برابری 

بیشترین سهم را در این حوزه داشته اند.
در ماهی که گذشــت متوســط قیمــت صادراتی ایــران معادل 
299 دالر بــر تن بوده کــه کاهشــی 24 درصدی را نســبت به 

فروردین ماه ســال 1397 نشــان می دهد. در این حوزه صادرات 
محصوالت شــیمیایی آلی با وجود آنکه رشد 21 درصدی داشته، 
 امــا از لحــاظ ارزش صادراتی کاهشــی 25 درصــدی را تجربه 

کرده است.
در بررسی تفکیکی کاالها سوخت های مدنی و مواد مربوط به آنها 
از نظر وزنی به دو میلیون تن رسیده و ارزش صادراتی 929 میلیون 

دالری داشته اند.
در رده بعدی از نظر تناژ سنگ فلز قرار داشته که یک میلیون و 300 
هزار تن صادرات داشــته اما از نظر ارزش 106 میلیون دالر قیمت 

خورده است.
در حوزه ارزش صادراتی مواد پالستیکی 2۸2، محصوالت شیمیایی 
آلی 257، چدن، آهن و فوالد 222 میلیون دالر صادرات داشته اند.

با عبور از این گروه کاالهــا صادرات میوه های خوراکی، پوســت 
مرکبات، سبزیجات و نباتات و کودها در رده بعدی صادرات ایران 

قرار گرفتند.

اصلی ترین کاالهای صادراتی ایران 

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال ششم،شماره ۱6۳7| سه شنبه ۳۱  اردیبهشت ماه ۱۳9۸

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به۴ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان رسید
قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران به ۴ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان و قیمت طالی ۱۸عیار هم ۴۱۶ هزار تومان ارزش گذاری شده است. در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی 

طرح جدید با کاهش نسبت به آخرین قیمت های روزکاری قبل در قیمت ۴ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و 5۶0 هزار تومان معامله می شود. در بازار آزاد 
هر قطعه نیم سکه بهار آزادی2 میلیون و 550 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۶۴5 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 9۸۴ هزار تومان فروخته می شود.

نقطه ضعف بخشنامه جدید  ارزی
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی

باید بپذیریم کشور در شرایط عادی نیست و نیاز به آرایش جنگی وجود دارد. دسترسی به منابع ارزی بسیار محدودتر از قبل است و فروش نفت هم به شدت تحت تاثیر تحریم است. بر همین اساس وزن صادرات غیرنفتی در تامین مایحتاج 
مردم بسیار زیاد شده است. اما در این شرایط صادراتی به نفع کشور است که وجوه حاصل از آن به چرخه اقتصاد رسمی برگردد و ارز کاالی صادراتی صرف مصارف غیررسمی نشود. هرچند فروش نفت کاهش پیدا کرده باز حجم عمده 
ارزهای حاصل از صادرات نفت و صادرات غیرنفتی مستقیما در اختیار دولت قرار می گیرد. یعنی دولت در تحمیل فشار به مدیران دولتی برای بازگرداندن ارز نقش مستقیم دارد. بنابراین متخلفان؛ چه از بخش خصولتی و چه دولتی باشند، 
باید در برخورد با آنها شدت عمل داشت. نکته مثبت این است که بانک مرکزی در مدیریت جدید گوش شنوا پیدا کرده است و اصراری بر اجرای بخشنامه ها ندارد و نسبت به انتقادات کارشناسان و نقطه ضعف ها عکس العمل نشان می دهد.
موضوعی که در خصوص بخشنامه اخیر می توان مطرح کرد این است که برخی از کاالهای صادراتی مثل  فرش و صنایع دستی به طور مشخص در بازه زمانی بلندمدت تری به فروش می رود و صادرکنندگان فرش و صنایع دستی به خصوص 

امکان بازگشت ارز در بازه سه ماهه  را  ندارند. بنابراین در این خصوص الزم است بانک مرکزی برای صادرکنندگان این کاالها و کاالهای مشابه، بازه زمانی بیشتر و طوالنی تر مثل 11 ماهه در نظر بگیرد.
اما نکته ای که به عنوان نقطه ضعف بخشنامه جدید مطرح است آن است که 10 درصد ارز پتروشیمی ها و20 درصد ارز صادرکنندگان غیرنفتی باید به صورت اسکناس به کشور برگردد. یعنی تراکنشی نزدیک به 5 میلیارد دالر که امکان 
نظارت بر آن تقریبا وجود ندارد و ممکن است به مصارف غیررسمی مثل قاچاق برسد. البته به نظر می رسد این سیاست بانک مرکزی جهت تامین اسکناس بازار متشکل ارزی است که زمینه آن از سوی بانک مرکزی در حال فراهم شدن 

است. به نوعی می توان بخشنامه جدید را تالش جدی بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز دانست.

کاهش دوباره عرضه خودرو
امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو

بازگشــت قیمت گذاری خودرو به شــورای 
رقابت نه تنها تاثیری در کاهش قیمت خودرو 
و بهبود وضعیت بازار ندارد، بلکه دعوای سابق 
خودروسازی ها با شــورای رقابت برای قیمت 
خودرو را دوباره زنده خواهد کرد. خودروسازها 
برای آنکه از نرخ های دســتوری این شورا فرار 
کنند، میزان تولید را به شدت پایین می آورند 
و بــا این ترفند به شــورای رقابت فشــار وارد 
می کنند. از آنجایی که در حال حاضر مشکل 
کمبود نقدینگی و واردات قطعات نیز به صنعت 
خودروســازی اضافه شده اســت، آنها  حتی 
راحت تر از گذشــته قادر به تحمیل فشارهای 
خود هســتند. عرضه و تولید خودرو نسبت به 
گذشــته بیش از 40 درصد کاهش پیدا کرده 
است که با این مصوبه جدید، کمتر هم خواهد 
شد. به نظر می رسد این تصمیم یعنی احیای 
همان مشــکالتی که درگذشــته و  در تعامل 
خودروسازی ها با شورای رقابت وجود داشت. در 
این صورت هم دغدغه های تولید پابرجا خواهد 
ماند و هم دغدغه متقاضیان برای دسترسی به 

خودروی مورد نیاز همچنان وجود دارد.

سرمقاله



3 اقتصاد
ایران
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جذب ســرمایه بــرای یک 
شرکت دانش بنیان به عنوان 
شــاه کلید تحقق اهداف به 
شمار می رود. امروز فعالیت 
هزاران شرکت دانش بنیان 
را در کشور شاهد هستیم که اکثر آنها به دلیل مشکل 
تامین سرمایه و سرمایه گذار مناسب از این فعالیت ها 
خارج شده اند و جز ضرر و زیان چیزی برای شان باقی 
نمانده است. در این رابطه باید معرفی طرح های دانش 
بنیان برتر به ســرمایه گذاران با هدف ارتقای سطح 
 علمی و تولید کاال در دستور کار قرار بگیرد. همچنین 
سرمایه گذاري خطر پذیر یکي از اصول اساسي براي 
موفقیت محصوالت دانش بنیان است و این نوع سرمایه 
گذاري بدین معنا نیست که سرمایه گذاران این بخش 
پول خود را بدون فکر خرج مي کنند، بلکه ســرمایه 
گذاري ریسک پذیر یک سرمایه گذاري هوشمندانه 
است که ریسک باال و ارزش افزوده باالیي هم به دنبال 
دارد. در این رابطه سرپرست توسعه مدیریت و جذب 
سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: 

یکی از اقدامات معاونت در حمایت از اقتصاد دانش بنیان 
کشور، تکمیل چرخه تامین مالی این حوزه است که 
این مهم با اقداماتی چون تسهیل مقدمات تامین مالی 
و تدوین شــیوه نامه ارزش گذاری عملیاتی می شود. 
حسین اسفندیاری سرپرست معاونت توسعه مدیریت 
و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری به دنبال تحقق 

تکمیل چرخه تامین مالی حوزه دانش بنیان اســت. 
برای این هدف نیز اقدام بــه اجرای پایلوت چند طرح 

ارزشگذاری توسط کارگزاران منتخب کرده است.
وی افزود: در همین راستا در کمیسیون علمی هیات 
دولت پیشنهادی مبنی بر واگذاری سامانه ارزش گذاری 
دارایی های نامشــهود به معاونت علمی ارائه شده و با 

هماهنگی دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه، نامه آمادگی 
معاونت برای قبول مسئولیت سامانه ارسال شده است. 
به گفته اسفندیاری، اعتبارسنجی، تجمیع اطالعات 
زیست بوم فناوری، ایجاد یک پایگاه اطالعاتی و استفاده 
از اطالعات و ظرفیت های نهادهای تخصصی برای تهیه 
گزارشات اعتبارسنجی کلیه فعاالن زیست بوم فناوری 
شــامل معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی، 
شرکت های دانش بنیان، صندوق های پژوهش و فناوری 
و غیره از دیگر اقدامات این معاونت برای تکمیل چرخه 
تامین مالی حوزه دانش بنیان است. وی همچنین تصریح 
کرذ: توسعه استفاده از اعتبارافزاها در تجهیز منابع مالی 
نیز از دیگر اقدامات مهم معاونت توسعه مدیریت و جذب 
سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است 
که در این زمینه نیز اقداماتی چون همکاری با شرکت 
کودیت کره جنوبی برای استفاده از تجربیات ضمانت 
اعتباری صورت گرفته است. اسفندیاری در ادامه بیان 
کرد: همچنین امکان قبول ضمانت نامه های صندوق های 
پژوهش و فناوری در تفاهم نامه با بانکهای کشاورزی و 
توسعه صادرات و امکان استفاده از صندوق های پژوهش 
و فناوری به عنوان رکن ضامن در بازار سرمایه نیز از دیگر 
اقدامات معاونت در این حوزه است. سرپرست معاونت 
توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری 
ادامه داد: همکاری در اجرایی شدن تامین مالی جمعی، 
توسعه سرمایه گذاری جســورانه از طریق همکاری با 
صندوق نوآوری و شــکوفایی، صندوق های جسورانه 
بورسی و صندوق های پژوهش و فناوری از دیگر اقدامات 
معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه برای توسعه 

ابزارهای تامین مالی حوزه دانش بنیان است.

بســیاری از کارشناســان 
معتقدند  به هــم ریختگی 
کنونی وضع بازار الستیک به 
دلیل سیاست های حمایتی 
دردسر ساز دولت از تولیدات 
داخلی و ممنوعیــت واردات الســتیک های خارجی 
است. زیرا تولیدات داخلی توان تامین کل نیاز کشور را 
ندارند و نهایتا ۷۰ درصد نیاز را پوشش می دهند و اینکار 
صرفا باعث کمبود الستیک و عدم تعادل عرضه و تقاضا 

می شود. از ســوی دیگر زمزمه گرانی الستیک در بازار 
پیچیده و دالالن به زوش های مختلف سعی در متشنج 
کردن بازار الستیک دارند. آنها دستبه احتکار مجدد این 
کاال زده اند و زمزمه گرانی و نبود الستیک بازار را تهدید 
می کند اما در همین زمینه ســخنگوی انجمن صنفی 
صنعت تایر با اعالم اینکه با تمام مشکالت همچنان عرضه 
الستیک با کمی تأخیر به نمایندگی ها انجام می شود، 
گفت: افزایش قیمت ها در بازار اتفاق افتاده و کارخانجات 
تغییرات قیمتــی در محصوالت خود انجــام نداده اند. 
مصطفی تنها با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای 
تولیدی در شــرایط خاصی قرار دارند، اظهار داشت: به 
لحاظ تأمین مواد اولیه و حتی تولید با مشــکل روبه رو 

هستیم، به نحوی که کارخانه های الستیک بعضاً به جای 
سه شیفت یک شیفت کار می کنند که این موضوع اصاًل 

خوب نیست.
وی با اعــالم اینکه با تمام مشــکالت همچنان عرضه 
الستیک با کمی تأخیر به نمایندگی ها انجام می شود، 
افزود: تعــدادی از کارخانجات حتی فروش مســتقیم 
الستیک دارند، به این صورت که عالوه بر ارسال الستیک 
به نمایندگی ها، مصرف کننــدگان می توانند به صورت 
مستقیم از طریق اینترنت الســتیک  مورد نیاز خود را 
خریداری کنند. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در 
خصوص افزایش قیمت تایر در سطح بازار، گفت: افزایش 
قیمت ها در بازار اتفاق افتــاده و کارخانجات تغییرات 

قیمتی در محصوالت خود انجام نداده اند؛ البته افزایش 
هزینه های تولید و مشــکل تجــاری و مبادالت بانکی 
عاملی شد تا تولیدکنندگان هر روز با مشکالت متعددی 
روبه رو شوند به همین جهت ما درخواست افزایش 3۰ 
تا 4۰درصدی قیمت ها را مطــرح کرده ایم که موضوع 
در حال بررسی اســت. تنها در رابطه با حضور تایرهای 
قاچاق در سطح بازار نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و 
افزود: بله متأسفانه چنین موضوعی وجود دارد که باید 
نظارت بر بازار تقویت شــود؛ اما باید این نکته را متذکر 
شــوم که کارخانجات به هیچ عنوان تخلف نکرده و اگر 
کارخانه ای قیمت محصوالت خود را افزایش داده با آن 

برخورد خواهد شد.

افزایش سرمایه گذاری های جسورانه با همکاری صندوق های نوآوری كلید خورد

توسعه ابزارهای تامین مالی دانش بنیان ها

تکاپو  برای احتکار تایر  به دنبال پیشنهاد افزایش  40درصدی قیمت  این محصول  افزایش یافت

رانت  اطالعاتی دالالن بازار الستیک

دالل بازی در بازار الستیک
عباس حلوایی، عضو انجمن الستیک

بازار الستیک تحت تاثیرعوامل بسیاری دچار هرج و مرج و به هم ریختگی شد که تا به امروز آثار آن هنوز در بازار وجود دارد. به دنبال افزایش نرخ ارز و گرانی مواد اولیه نه تنها  درباره الستیک های خارجی بلکه درباره الستیک های تولید داخل 
نیز گرانی رقم خورد. قیمت مواد اولیه ای که ازخارج وارد می شد افزایش بسیاری پیدا کرد و تولیدکنندگان را وادار به گران تر کردن قیمت تمام شده محصول کرد. به عبارتی تایر های خودروهای وارداتی و سنگین از محل واردات تامین می شود 

و نرخ آنها به طور مستقیم به دالر بستگی دارد و از طرفی مواد اولیه الستیک هایی که در داخل تولید می شود، وارداتی است، بنابراین هرگونه تغییر بهای دالر بازار، قیمت ها را در بازار باال و پایین می کند.
در این مدت دالالن نیز از موقعیت پیش آمده استفاده کرده و به احتکار الستیک های وارداتی و داخلی مشغول شدند. به همین دلیل در برهه هایی از زمان در سال گذشته شاهد نایاب شدن و گرانی بیش از اندازه الستیک خودروها به ویژه 
خودروهای سنگین بودیم.همچنین الستیک های قاچاق نیز توسط دالالن و واسطه ها وارد بازار شد تا پول بیشتری از فروش این الستیک ها که اغلب تاریخ مصرف گذشته بودند به جیب دالل ها برود. برای این افراد نبود الستیک در بازار 
بهترین موقعیت برای فروش الستیک های قاچاق بود و به دلیل عدم نظارت و ضعف مسئوالن امر، بازار به دست دالالن قیمت گذاری و مدیریت شده است. همچنین نرخ الستیک های قاچاق ۲۰ تا 3۰ درصد ارزان تر از سایر الستیک هاست 
که به دلیل نبود الستیک در بازار این محصوالت بسیار گرانتر هم به فروش می رسند. امروز هم که پیشنهاد افزایش 4۰ درصدی قیمت الستیک داده شده دالالن به دلیل داشتن رانت های اطالعاتی زودتر از نتیجه باخبر خواهند شد و احتکار 

مجدد الستیک کلید خورده است. این اتفاق منجر به به هم ریختگی بازار بعد از آرامش نسبی خواهد شد و به همین دلیل گرانی در بازار بیداد خواهد کرد. 

 کاغذبازی و سهم خواهی از تامین سرمایه دانش بنیان ها
فرید نجات بخش، مدیرعامل شرکت دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان برای موفقیت بیشتر نیازمند حمایت هستند و اگر چه حمایت  هایی از آنها صورت می گیرد، اما کافی نیست. نمی خواهیم به طور کلی منکر حمایت هایی که انجام شده شویم اما این اندازه حمایت چه مالی و  چه 
معنوی نمی تواند به اندازه ارزش این شرکت ها باشد. رشد اقتصادی را در گرو  رشد و توسعه دانش بنیان ها عنوان کرده اند درحالی که این شرکت ها باید یک تنه با  مشکالت و چالش هایی که برایشان وجود دارد و در مراحل بعدی فعالیت 
نیز به وجود می آید بجنگند. رشد اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی با راه اندازی و حمایت از این شرکت ها قرار است اتفاق بیفتد بنابراین باید در ابتدا به الفبای شکل گیری شرکت های دانش بنیان معتقد باشیم و به این باور برسیم که امروز 
و در دنیای کنونی تنها این شرکت ها هستند که می توانند بار اقتصادی را به دوش بکشند.  امروز دنیا، دنیای دانش بنیان است و اگر فعالیتی  غیر از این کسب و کارهای نوین وجود داشته باشد و بخواهد شکل بگیرد محکوم به شکست است. 
تمام کشورهای دنیا به سمت دانش بنیان محور و استارت آپ محور رفته اند و امروز بیشترین حمایت ها را از این شرکت ها می کنند. سرمایه مهم ترین مشکل پیش روی شرکت هایی با این رویکرد است که  قطعا نمی توان به تنهایی آن را 
داشته باشند. مشکالت دیگری که بر سر راه وجود دارد توسط پارک های علم و فناوری تا حدودی برطرف می شود اما به این مهم باید بیشتر توجه شود. متاسفانه آن طور که باید از ایده های نو استقبال نمی شود و در مسیر حرکت دارندگان 
آن سنگ اندازی وجود دارد و تامین سرمایه نیز یکی از این سنگ اندازی هاست که در بسیاری مواقع گرفتار کاغذبازی و سهم خواهی ها می شود.  این باور وجود دارد که شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر توانسته اند با ساخت، تولید 
و بومی سازی تجهیزات در بخش های مختلف، اقتصاد کشور را در مسیر خودکفایی قرار دهند اما هنگام رسیدگی به مشکالت و البته تامین سرمایه و ارائه تسهیالت که می شود این شرکت ها تنها می مانند و بخش بسیاری از مشکالت در پی 
عدم تامین سرمایه بوجود می آید. بهتر است  اختیار اتخاذ تصمیم های مالی بیشتر به شهرک های علمی و تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری استان ها تفویض شود و همه چیز در تهران متمرکز نباشد چراکه تعداد بسیار زیادی از شرکت 
های دانش بنیان در استان های دیگر متمرکز هستند که باید برای انواع مجوزها به تهران مراجعه کنند و ارائه تسهیالت نیز باید با مجوز سازمان های متولی مستقر در تهران پرداخت شود. به هر ترتیب موانع و کاغذ بازی های زائد در صدور 

تائید و مجوز راه اندازی، ساخت و عرضه محصوالت دانش بنیان وجود دارد و همین حرکات ایران را از نزدیک شدن به اقتصاد دانش بنیان و ارزآوری از طریق محصوالت دانش بنیان دورتر می سازد. 

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون وزیر ارتباطات گفت: بــه دلیل افزایش نرخ ارز، 
قیمت مکالمات بیــن الملل از مقصد ایران به ســایر 
کشورها نسبت به سال گذشــته حدود ۲ تا ۲.۵ برابر 
افزایش یافته است. حمید فتاحی با اشاره به افزایش ۲ 
تا ۲.۵ برابری قیمت تماس تلفنی از سمت ایران با سایر 
کشورها گفت: قیمت مکالمات تابعی از قیمت ارز است و 
زمانی که مکالمه از کشور ما به سمت کشورهای خارج 
حرکت می کند، هزینه آن به صورت ارزی محاســبه 

می شود.
وی با بیان اینکه باید بابت ترافیک مکالمات صادره از 
کشور به ســمت اپراتورها و کریرهای بین المللی که 
ترافیک را از ما تحویل می گیرند، هزینه ارزی پرداخت 
کنیم، افزود: چون به ازای هر یک دقیقه ترافیک مکالمه، 
باید هزینه ارزی بپردازیم، زمانی که نرخ ارز باال می رود 
ما نیز مجبور خواهیم شد قیمت مکالمات را باال ببریم. 
معاون وزیر ارتباطات گفت: نــرخ مکالمات تقریباً در 
تمامی سطح بندی های کشــورها تغییر پیدا کرده و 
در دو مقصد نیز که قیمت مکالمات در ســطوح قبلی 
متناسب نبود، در سطح بندی جدید تغییر یافته است. 
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت هم چنین با بیان 
اینکه همواره اتصال مستقیم به تلگرام امن تر از اتصال 
از طریق پوسته هاست، گفت: اینکه تلگرام های فارسی 
جاسوس افزار باشند، ثابت شده نیست و اقدام گوگل برای 

حذف اپلیکیشن های ایرانی تروریسم اقتصادی است. 
حمید فتاحی توضیح داد: ما در دی ماه ۱3۹۶ درباره 
ناامن بودن کل پوسته های تلگرام بیانیه دادیم. منطقی 
است که اتصال مستقیم به تلگرام امن تر از اتصال از طریق 
پوسته ها و نه فقط کالینت هایی است که فراگیر شده 
بود. اما اینکه گوگل به بهانه جاسوسی بودن تلگرام های 
فارسی، آنها را حذف کرده، ادعای گوگل است که باید 
از مرکز ملی فضای مجازی پیگیر شد، زیرا رئیس مرکز 
درباره این پیام رسان ها و مجوزهایی که داشتند، اظهار 
نظر کرده و درباره ی شــایعات و اخبار نسبت به اینکه 
وزارت ارتباطات در اختیار آنها سرور گذاشته و امکانات 

ترجیحی داده، شفاف توضیح داده است.
مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه 
گوگل با قدرتی که داشته، نه فقط پوسته های تلگرام، 
بلکه اپلیکیشن های دیگری را هم حذف کرده، افزود: 
گوگل حتی تهدید کرده که ممکن است اپ های دیگری 
را هم حذف کند. ما به این اقدامات، تروریسم اقتصادی در 
حوزه فناوری اطالعات می گوئیم، یعنی ورود یک طرفه 
و چون مالکیت پلت فرم را در اختیار دارد، به کاربر زور 
بگوید و هر اتفاقی را رقم بزنــد. کاری که اپل کرد هم 
همین طور بود و این شرکت هر کاری از دستش برآمد 
برای ضربه زدن به کسب و کارهای ایرانی انجام داد و این 

تروریسم اقتصادی است.

استاندار تهران گفت: به زودی پیشنهاد افزایش قیمت 
نان را به شورای امنیت کشور خواهیم داد. انوشیروان 
محسنی بندپی استاندار تهران در جلسه شورای آرد 
و نان استان تهران اظهار کرد: واقعیت این است که 
کشور در شــرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و البته 
می دانیم که قیمت تمام شده نان بیش از آن چیزی 
است که بدست مصرف کنندگان می رسد.وی افزود: 
چرخه تولید نان باید چرخــه ای توجیه پذیر از نظر 
اقتصادی برای تولیدکننده و مصرف کننده باشــد.

محسنی بندپی گفت: همه ما مسئولیم و نگاه بخشی 
را باید کنار گذاشت و همه برای حل این مشکل باید 

تدبیر کنیم.

استاندار تهران تصریح کرد: افزایش قیمت حمل و 
نقل آرد منطقی است و در نظر داریم تا کرایه حمل 
آرد را از ۱۱۰۰ بــه ۱۵۰۰ تومان افزایش دهیم.وی 
افزود: به زودی پیشــنهاد افزایش قیمت نان را به 
شورای امنیت کشــور خواهیم داد.محسنی بندپی 
تصریح کرد: ۲۰ درصد از صنایع کشــور در استان 
تهران هستند و کارخانجات آرد باید در استان تهران 
مستقر باشــند، لذا این کار باید در برنامه دراز مدت 
صورت بگیرد.اســتاندار تهران گفت: اصالح چرخه 
تولید نان باید ظرف 3 ماه صورت گیرد، لذا شــاهد 
شکستن برخی انحصاراتی که به اشتباه در اختیار 

برخی شرکت ها قرار دارد، خواهیم بود.

رئیس سازمان فناوری اطالعات با اشاره به مشکالت 
حذف اپلیکیشــن های ایرانی از اپ اســتور، گفت: 
معضل اصلی این اســت که دولت نمی تواند از یک 
شرکت شــکایت کند و اپل هم در ایران نمایندگی 
رسمی ندارد که بتوانیم با آن ها مذاکره کنیم.امیر 
ناظمی با اشاره به شرایط کسب و کارهای نوپا پس 
از حذف اپلیکیشن های ایرانی از مارکت های آنالین 
از جمله اپ استور، گفت: ۱۰ درصد از سیستم های 
عامل ما در ایران متعلق به اپل است اما پولی که آن ها 
هزینه می کنند، باالتر است و شاید 3۰ تا 4۰ درصد 
بسیاری از اپلیکیشن ها از کسانی که آیفون دارند، به 
دست می آمد، بنابراین با حذف اپلیکیشن های ایرانی 

معضل برایشان ایجاد شده است.
وی با اشــاره به راهکارهــای الزم بــرای مقابله با 
این شــرایط بیان کرد: ما کارهایــی انجام دادیم و 
درخواست هایی هم داشتیم و به اقداماتمان ادامه 
می دهیم. بخشــی از این اقدامات هم برمی گردد 
به خود کســب و کارها که راه حل هایی پیدا کردند 
و برخی هم سرویس هایشــان را روی مرورگر ارائه 
دادند.ناظمی با بیان این که اصل پیگیری ما شکایت 
است، افزود: اما معضل این است که دولت نمی تواند 
از یک شرکت شکایت کند، بلکه شــکایت باید از 
طرف شــرکت دیگر یا یک شــهروند باشد. سال 
گذشته که سامسونگ به مارکت داخلی ما گارانتی 
نمی داد، شکایت کردیم که البته مدتی طول کشید 
اما باالخره انجام شد و آن ها قبول کردند که کافه بازار 
به مارکت سامسونگ برگردد. این بدین خاطر است 

که سامسونگ در ایران شرکت و واردکننده رسمی و 
کانال ارتباطی دارد اما اپل در ایران نمایندگی رسمی 

ندارد که بتوانیم مذاکره کنیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ 
به این که آیا از تعداد دســتگاه های آیفون کم شده 
است؟ گفت: کل دســتگاه های هوشمندی که در 
شــبکه ما وجود دارد، ۶۰ میلیون اســت. اگر عمر 
یک گوشی را پنج سال فرض کنیم، یعنی سالیانه 
۱۲ میلیون دســتگاه از این چرخه خارج می شود، 
می شکند، می ســوزد، از کار می افتد، یا به سرقت 

می رود و اوراق می شود.
وی ادامه داد: اینها یعنی ماهی یک میلیون دستگاه 
جایگزین داریم. البته سال ۱3۹۶ میزان جایگزینی 
ماهیانه یک میلیون بود اما ســال گذشته به علت 
گرانی، این عدد خیلی پایین تر بود. با وجود این، در 
بدترین حالت، ماهیانه ۵۰۰ هزار دستگاه جابه جا 
می شود. یعنی روزی ۲۰ هزار دستگاه وجود دارد که 
دزدیده می شود، می سوزد، می شکند یا گم می شود. 
در چنین حالتی اســت که فرد برای جایگزینی به 
جای گوشــی آیفون، اندرویــدی می خرد.ناظمی 
درباره ی خبر خاموشی گوشی های آیفون توضیح 
داد: وقتی می گوئیم ۷۰۰۰ آیفون حذف شــده، به 
این معنی نیســت که ۷۰۰۰ نفر گوشی هایشان را 
خاموش کردند و دیگر اســتفاده نمی کنند، بلکه 
گوشــی هایی بوده که ایــن اتفاقــات جایگزینی 
 برایشــان افتاده و به جای این که گوشــی آیفون 

بگیرند، اندروید گرفته اند.

نائب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: دولت هزینه های 
الزم برای بازرسی و نظارت بر اصناف را فراهم کند. 
مرتضی صفایی در رابطه با برگزاری نمایشگاه های 
ضیافت در شهرستان های مختلف و شرایط بازرسی 
اصناف، اظهار کرد: با توجه به قــدرت خرید مردم 
میزان استقبال از نمایشــگاه های ضیافت همچون 
سال های گذشته نیست و این نمایشگاه ها با هدف 
دسترسی آسان مصرف کنندگان به کاالهای اساسی 

برگزار شده است. 
نایب رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: صرف 
نظر از تعداد نمایشگاه ها، در نمایشگاه ضیافت هدف 
افزایش قدرت عرضه در راستای کاهش صف خرید 
بوده که تا به این لحظه با توجه به اینکه برای برخی 
از اقالم افزایش تقاضا و انباشت کاال در منازل صورت 
گرفته بود، ارزیابی ها نســبت به این نمایشــگاه ها 
مثبت است. وی با اشاره به تأثیر نرخ ارز بر قیمت کاال 
و شرایط بازرســی گفت: در چند روز اخیر اقدامات 

مناســبی در زمینه ثبات نرخ ارز صورت گرفته که 
این موضوع تأثیر قابل توجهی بر بازار و بررسی دقیق 

اصناف بر قیمت و فعالیت های صنفی داشته است.
صفایی یادآور شد برای نظارت دقیق و کارشناسی 
بر بازار باید اصناف به پایگاه اطالعات تعیین نرخ ارز 
و هزینه تمام شده کاال دسترسی داشته باشد تا به 
لحظه بتوانند با توجه به مؤلفه های تأثیرگذار بر قیمت 
کاال، نظارت و بازرسی خود را انجام دهند. نایب رئیس 
اتاق اصناف ایران گفت: در جلسات آینده با دولت قرار 
بر آن است تا در زمینه بررسی و نظارت اصناف رایزنی 
و تبادل نظر شود و نکته مهم آن است که دولت در 
زمینه وظایف قانونی خود مبنی بر اختصاص منابع 
بازرســی اصناف اقدامات الزم را انجام دهد. وی در 
انتها تاکید کرد: اگر منابع الزم برای بازرسی و نظارت 
اصناف از سوی دولت که مطالبه اصناف به حساب 
می آید، پرداخت شود، بازرسی و نظارت اصناف به روز 

و الکترونیکی خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد

ایران  از اپل شکایت می کند

افزایش 2/5 برابری قیمت مکالمات بین الملل 

اتصال مستقیم به تلگرام از پوسته های فارسی امن تر است

محسنی بندپی خبر داد

ارائه پیشنهاد افزایش قیمت نان به شورای امنیت 

نایب رئیس اتاق اصناف ایران:

دولت هزینه بازرسی اصناف را پرداخت کند
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امروزه، شمار زیادی از استارت آپ ها و کســب و کارهای کوچک، 
مدل های سنتی کســب وکار را تغییر داده و در نتیجه، سرعت رشد 
و ترقی شان را به میزان قابل مالحظه ای افزایش داده اند. متأسفانه، 
دیگر بنگاه ها )که تعدادشــان هم اصال کم نیست(، در این امر ناکام 
مانده اند؛ زیرا تصور می کرده اند ایجاد و رعایت اصول کار گروهی و 
خشنودسازی کارمندان، یک ترفند خیلی ساده و پیش پاافتاده است.
اکثر شرکت های نوپا و تازه کار، در استخدام یک مدیر متخصص جهت 
مدیریت منابع انسانی اهمال و کوتاهی می کنند و بسیاری از مدیران 
عامل شرکت ها، از برگزاری جلسات آموزشی پیرامون مدیریت منابع 
انسانی استارت آپ ها غافل هستند. این شــرکت ها، معموال برای 
جبران جای خالی ابتدایی ترین و اصولی ترین رویه ها، تنها بر اهداف 
بلندپروازانه و گاها افراطی شرکت و همچنین مهارت های ارتباطی 
و اجتماعی بنیان گذار شرکت تکیه می کنند. یک باور غلط رایج در 
استارت آپ ها این است که اگر براي یک استارت آپ کار مي کنید باید 
چندین نقش و مسئولیت مختلف داشته باشید. منطقي به نظر مي رسد، 
مگر نه؟ اگر یک شرکت چهار نفره داشته باشید، هر کدام از شما چهار 
نفر باید مسئولیت هاي مختلفي را بر عهده بگیرید تا شرکت موفق 
شود. خیلي از این استارت آپ ها وقتي رشد و توسعه پیدا مي کنند 
و حتي تعداد کارکنان آنها به ۴۰-۵۰ نفر هم مي رســد نیز با همین 
منطق کار را ادامه مي دهند. در بیشتر مواقع دلیل این امر این است که 
استارت آپ ها با توجه به نیاز به نیروي انساني به جذب نیرو مي پردازند 
و نه با توجه به ساختار سازماني. ایجاد یک ساختار سازماني مناسب در 
همان ابتداي کار یک استارت آپ مي تواند تفاوت بین شرکت موفق و 

در حال رشد و شرکتي را که نابود مي شود رقم بزند. 

تیم تجربه کاربري
تیم تجربه کاربري براي اســتارت آپ اهمیت بســیاري دارد. این 

نهــا تیم اســت که با کاربرها ارتبــاط تنگاتنگي دارد.  آ
ا نیازهاي مشــتریان، هویت و برند شــرکت  ر

تعریف مي کنند. عالوه بر این آنها بررســي 
مي کنند که آیا کاري کــه انجام مي دهید و 
چیزي که مي سازید واقعا شما را در دستیابي 
بــه اهداف تان کمــک مي کنــد. خیلي از 
استارت آپ ها درك درســتي از کار این تیم 
ندارند. بنابراین در اینجا به چند 

مورد از وظایفي که در این تیم وجود 
دارند، اشاره مي کنیم. توجه داشته 
باشــید که نقش ها و وظایف 

دیگري نیز وجود دارند و 
این موارد صرفا  

مهم ترین ها هستند. 

پژوهشگر کاربران
این افراد کاربران را بهتر از همه مي شناسند. این افراد درباره پرسونا و نیاز 
کاربران پژوهش مي کنند و مستندات راهبردي )مستنداتي که نیازها و 
اهداف را درباره محصوالت و ویژگي هاي آنها مشخص مي کند( و مستندات 
مربوط به گستره کار را ایجاد مي کنند. در بسیاري از مواقع، پژوهشگرهاي 

کاربران با طراح تعامل ها روي معماري اطالعات کار مي کنند. 

طراح تعامل
 این افــراد با پژوهشــگرهاي کاربــران همــکاري مي کنند تا 
انتظــارات از سیســتم، چیدمان محتــوا، نمودارهــاي جریان 
 کار و در بســیاري از مــوارد موکاپ هــاي بــا وفــاداري کم

 )low fidelity mockups( را مشخص کنند. 

طراح بصري
 این افراد مسئول ایجاد موکاپ هاي با وفاداري باال و طراحي وایرفریم 
هستند. آنها تمام موارد گرافیکي مورد نیاز را طبق طراحي تعامل که 
قبال انجام شده، تولید مي کنند. چیزي که باید بدانید این است که 
طراحان بصري خوب لزوما طراحان تعامل خوبي نیستند. اگر شما 
فردي را مي شناسید که در هر دو کار توانمند است قدرش را بدانید و 

او را از دست ندهید. 

مهندسان فرانت اند
 شــما به تعدادي مهندس خوب براي فرانت اند نیاز خواهید داشت. 
آنها نیز باید جزو تیم تجربه کاربري باشند اما چرا؟ چون مهندسان 
نرم افزار ابتدا بــه ویژگي ها و فناوري فکر و پس از آن اســت که به 
نمود ظاهري آن توجه مي کنند. البته این موضوع همیشــه باعث 

اســت کاربر با محصول اشتباه نمي شــود اما ممکن 
مفهومي که ما مي خواهیم کاربرمحور مواجه نشــود. 
جنبه هــاي که آن را تثبیت کنیم این است 

روان شناختي کاربر 
مشخص کننده فرم 

و قالب محصول است. 
اگر تیم تجربه کاربري 

شما از ابتدا از 
دیدگاه کاربران 

به مســائل نگاه 
تعارضاتي  کنــد، 

کمتري در هنگام پیاده سازي طراحي ها پیش خواهد آمد. بنابراین 
شما نیاز خواهید داشت که حداقل چهار مسئولیت مختلف در این تیم 
در نظر بگیرید. شاید کمي عجیب و غیرمعمول به نظر برسد اما خیلي 
از استارت آپ هاي موفق بیش از این روي تجربه کاربري سرمایه گذاري 

کرده اند. 

مهندسان بک اند
این تیم یکي از تیم هایي اســت که اهمیت آن کامال درك شــده و 
جا افتاده اســت. این تیم مجموعه اي از افراد است که بیشتر منطق 
نرم افزار را کــد مي کنند. این افراد در ســاختار داده ها و کدهاي با 
کارایي باال خبره هســتند. یک راه بهبود در این قسمت این است 
 که افرادي به طور ویژه براي برقراري ارتباط بین مهندســان بک اند 

و فرانت اند استخدام کنید. 

مهندسان دواپس
این افراد نقش مهم و حیاتي در تیم دارند. آنها باعث مي شوند شما 
از اینکه برنامه شما خوب کار مي کنند و باگ ها قبل از تولید رفع 
مي شوند، مطمئن شوید. این افراد مسئول ایجاد زیرساخت هاي 
بک اند، اســتقرار نرم افزار و تامین منابع مــورد نیاز بخش فني 
هستند. افراد مناسب این تیم معموال به ندرت پیدا مي شوند، پس 

اگر یکي از آنها را پیدا کردید او را به راحتي از دست ندهید. 

دانشمندان داده
امروزه تقریبا همه شــرکت ها با حجم عظیمي از داده ها درباره 
کاربران ســر و کار دارند ولي خیلي از اســتارت آپ ها حتي یک 
دانشمند داده نیز ندارند. بهتر است مثل خیلي ها از دانشمندان 
داده به عنوان مهندسان بک اند استفاده نکنید و بگذارید این افراد 
کاري را که دوست دارند انجام دهند. بگذارید 

تحلیل رگرسیون انجام دهند و... 
در پایان الزم اســت اشاره کنیم که 
ایجاد ساختار مناسب هم زمان با رشد و 
توسعه شرکت اصال وحشتناك نیست. فقط 
کافي است که وظایف ضروري و نیازمندي ها 

را مشخص کنید. همچنین نباید ساختار 
را با سلســله مراتب و بوروکراسي 
اشــتباه بگیرید، چراکه این موارد 

مانع رشد و توسعه 
استارت آپ ها 
هستند. 

ساختار   ایـده آل  تیم   فني  یک   استارت آپ   در حال  توسعه

تئوري االكلنگ در بازاریابي 
امروزه بازاريابي بسيار پيچيده شــده است. بازار 
به هزاران گروه كوچك تقســيم مي شود و ممكن 
است رقباي تان از كشــورهايي ديگر يا صنايعي 
كامال بي ربط باشند. رســانه ها همه جا هستند؛ از 
موبايل گرفته تا ديوارهاي دستشويي عمومي. يك 
راه ساده براي پرداختن به همه اين پيچيدگي ها 
وجود دارد. مــا آن را »تئوري االكلنگ باري كالن 
درباره رفتارهاي انســاني« مي ناميم. مي توانيد از 
اين تئوري براي ســاده كردن تصميمات پيچيده 
بازاريابي اســتفاده كنيد. رفتار انســاني همچون 
االكلنگي از ترس و نياز است. وقتي نياز سنگين تر 
از ترس باشد عمل مي كنيم؛ وقتي ترس سنگين تر 
باشــد، عمل نمي كنيم. تيپر كوروالري مي گويد: 
»وظيفه ما به عنوان آگهي دهنده اين اســت كه 
ترســي را كنار بگذاريم و به نياز بپيونديم. سپس 
االكلنگ كار مي كند و مشــتري ميليون ها دالر 
خريد مي كند، يا به دنبال خريد بيشتر مي رود.« 
تصميم گيري بــراي هر خريدي، توازني اســت 
از ترس و نيــازي كه معموال بيان نمي شــود؛ در 
اينجا چنــد نمونه گفته مي شــود: - كفش زنانه: 
»من يك كفش راحت با پاشــنه نرم مي خوام اما 
مي ترسم مثل پرســتارا يا يه پيرزن به نظر بيام.« 
- درخواست كننده وام خريد خانه: »خونه روياييم 
رو مي خوام، اما مي ترسم آخرش يه خونه فقيرانه 
داشته باشم.« - كوله پشتي نوجوانان: »دوست دارم 
خاص باشم؛ اما مي ترسم مناسبم نباشد.« وظيفه 
شما به عنوان آگهي دهنده، افزايش نياز مشتري به 
كمك ابزارهاي بازاريابي است كه در اختيار داريد: 
طراحي محصول، قيمت، آگهي و پيام. همچنين 
وظيفه شما كاهش ترس آنها با درخواست انجام 
عملي كم ريســك اســت مثل: »براي اطالعات 
بيشتر با ما تماس بگيريد.« يا اينكه بتوانيد براي 
افراد بدبين داليلي محكم مانند مــوارد زير ارائه 
كنيد: نمايــش، نمونه رايگان، جايــزه، گارانتي، 
بازگشــت پول و… دفعه بعد كه با يك موقعيت 
دشوار تصميم گيري در بازاريابي مواجه شديد، از 
خودتان بپرسيد: »خواسته مشتريانم چيست؟ از 
چه چيزي مي ترسند؟ درباره آن چه كاري مي توانم 
بكنم؟« سپس از ابزارهاي بازاريابي براي تكان دادن 

االكلنگ در جهت خودتان استفاده كنيد. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

براي اینکه زندگي کاري و خانوادگي موفقي داشــته باشید با افراد 
مثبت و سازنده هم نشیني کنید و از هم نشیني با افراد منفي، مخرب 
و با شخصیت سمي پرهیز کنید. شاید یکي از دالیلي که سازمان ها هر 

مي افزایند همین باشد ساله به درآمد خود 
ي کــه از بین  ها و نیر
 ، ب ین ها خــو بهتر
در شرکت را براي کار 

د  خــو
بــه کار 
مي گیرند. 
استخدام و 
رگیري  به کا
ي  هــا و نیر

خوب یکي از مهم ترین جنبه هاي رشد ســازماني است که به شما 
کمک مي کند تا معیارهاي ســودآوري جدیدي براي سازمان خود 
خلق کنید. به همین دلیل هیچ گاه جستجو براي به کارگیري نیروهاي 
فروش خوب را متوقف نکنید؛ چراکه شــرایط کســب وکار امروز 
شرایطي کامال رقابتي است. آدم هاي مثبت اندیش قدرتي جادویي 
ندارند که شما فکر کنید فاقد آن هســتید. افراد مثبت  اندیش به 
جاي اینکه بگذارند استرس بر آنها مسلط شود، با مدیریت استرس 
و تالش روزانه براي بهبود خود، زندگي شــان را کنترل و هدایت 
مي کنند. هم نشینی دیگر کارمندان با این افراد در سازمان به آنها 
انگیزه می دهد تا مسیر پیشرفت ســازمان را قابل تحقق بدانند و 
آن را عملی کنند. وظیفه شــما به عنوان مدیر سازمان این است 
 که آنها را در مســئولیت های کلیدی قرار دهید تا بهترین عملکرد

 را داشته باشند. 

مجاورت،مشابهتميآورد
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ن ه
شما مي   توانيد هر كاري را انجام دهيد، درســت زماني كه ياد بگيريد نمي توانيد همه دار

اين كارها را با هم انجام دهيد. 
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حبــاب در ارزش گذاري هــاي بســيار بــاالي 
استارت آپ ها

اگر اهلش باشــيد و خودتان را در معــرض خبرهايش قــرار بدهيد، موضوع 
ارزش گذاري هايي كه اين روزها روي استارت آپ ها انجام مي شود، ممكن است 
حتي سرتان را درد بياورد. براي آنهايي كه عمري در صنايع سنتي تر كار كرده 
يا از ساز كارهاي آنها اطالع داشته اند، شــنيدن اعداد چند صد ميلياردي براي 
كسب وكارهايي كه دارايي هاي شان از جنس معمول و ملموس نيست، شايد زياد 
منطقي نباشــد. اين جور وقت ها، يكي از اولين احتماالتي كه به ذهن مي رسد، 
»حباب بودن« اين ارزش گذاري ها و پول هاي ردوبدل شــده است. بدبين ترها 
ممكن است حتي به مســائلي مانند پول شــويي هم فكر كنند. اما آيا اين همه 
صفري كه مقابل ارزش اين استارت آپ ها گذاشته مي شود، حباب يا عاملي براي 
پول شويي است؟ شايد نشــود به صورت دقيق و تحليلي در قالب متني 1300 
كلمه اي درباره اين موضوعات بحث كرد، اما فكر مي كنم مي شود به پرسش هاي 
ديگري پاسخ داد كه ممكن است ذهن شما را درباره مفهوم سرمايه گذاري روي 

استارت آپ ها مقداري روشن تر كند. 

وقتي از »استارت آپ« حرف مي زنیم...
واژه »استارت آپ« هم از آن مفاهيمي است كه با وجود تكرار زياد، هنوز سرش 
دعواست. در ساده ترين توضيح ممكن، مي توان اســتارت آپ را اين طور معني 
كرد كه كسب و كاري است – احتماال – فناوري محور كه به دنبال يافتن مدل 
كسب وكاري است كه مقياس پذير و تكرارپذير باشد و به همين علت، با ابهامات و 
عدم قطعيت هاي زيادي روبه روست. تصور عمومي از استارت آپ، كسب وكارهايي 
است كه در يك گاراژ يا زيرپله مشــغول فعاليت اند؛ در حالي كه استارت آپ – 
درست مثل هر كســب وكار ديگري – مراحل عمري دارد و باز هم درست مثل 
ديگر كســب وكارها، اندازه آن در هر مرحله از عمر متفاوت اســت. عالوه بر آن 
زيرپله اي ها، كسب وكارهاي خيلي بزرگ تر هم ممكن است استارت آپ باشند: 
اسنپ، تپسي، ديجي كاال، كافه بازار، شيپور و بسياري از اسم هاي معروف ديگر. 
بسياري از ارزش گذاري هايي كه ممكن است غيرواقعي به نظر برسند هم روي 
اين جور »استارت آپ«هاي بزرگ صورت مي گيرند و نه شركت كوچك دو سه 
نفره اي كه هنوز نه محصول درست و حسابي دارد و نه مشتريان زيادي. پس اگر 
مي گويند فالن بانك 80 ميليارد تومان ناقابل روي يك استارت آپ سرمايه گذاري 
كرد، نبايد فراموش كنيم كه درباره سرمايه گذاري روي يك كسب وكار با تعداد 
مشتريان بسيار زياد صحبت مي كنيم و نه يك استارت آپ كوچك. در اين صورت، 

شايد پذيرش اين اعداد و ارقام براي مان راحت تر و منطقي تر باشد. 

وقتي از »حباب« حرف مي زنیم...
با وجود توضيحي كه داده شد، نمي شود منكر اين شد كه بعضي ارزش گذاري ها، 
حباب هم دارند. توجيهات عمومي تري وجود دارد كه ممكن است درك پديده 

»حباب« در ارزش يك استارت آپ را ساده تر كند. 
يكي از اين داليل، مفهوم »سبد« يا پورتفو در كسب وكار سرمايه گذاري است. 
واقعيت اين است كه واحد اندازه گيري سرمايه گذاري، سبد استارت آپ هاست 
و نه يكي دو استارت آپ. به همين خاطر ممكن است سرمايه گذار براي تكميل 
سبدش، حاضر باشــد مبلغ بيشــتري پرداخت كند تا اســتارت آپ راضي به 
واگذاري سهام شود و اين مي تواند شــكلي از همان حبابي باشد كه درباره آن 
صحبت مي كنيم. دليل ديگر، مكانيسم عرضه و تقاضا در صنعت سرمايه گذاري 
استارت آپي اســت. مثل هر »كاال«ي ديگري، اگر به هر دليل تقاضا براي يك 
استارت آپ يا يك حوزه استارت آپي بيشــتر از عرضه باشد، ممكن است قيمت 
باالتر برود. مثال مشابه حباب اســتارت آپ هاي تجارت الكترونيك در سال ۹۵، 
احتمال دارد سال ۹۷ با افزايش تقاضاي اســتارت آپ هايي كه روي تكنولوژي 

زنجيره بلوك )بالك چين( كار مي كنند روبه رو شويم. 
درباره ميزان اين حباب ها نمي شود اظهارنظر دقيقي كرد؛ بماند كه اين حباب، 
در قيمت اغلب كاالهاي ارزشمند ديگر هم وجود دارد و مختص سرمايه گذاري 

استارت آپي نيست. 

وقتي از »منطق سرمایه گذاري« صحبت مي کنیم...
آنچه در سرمايه گذاري استارت آپي بيشتر به چشم مي آيد، پولي است كه رد و 
بدل مي شود، در حالي كه سرمايه گذاري، چيزي بسيار فراتر از ارزش گذاري و 
مســائل مالي اســت. در يك نگاه آكادميك )و البته كاربردي(، سرمايه گذاري 

معموال دو جزو دارد: اقتصاد و كنترل. 
تكليف اقتصاد كه مشخص است: اين استارت آپ چقدر مي ارزد، چقدر پول نياز 
دارد و بابت پولي كه دريافت مي كند، قرار است چقدر از سهامش را واگذار كند. 
برخالف پيچيدگي ظاهري، »اقتصاد« جزو ساده فرايند سرمايه گذاري است و 
اين معموال »كنترل« است كه كار را سخت مي كند: چه كسي، به چه شكل و در 
چه قالب زماني قرار است شركت را كنترل كند. جزئيات همين سه پرسش آنقدر 
زيادند كه ممكن است باورنكردني باشــد؛ البته مشروط بر اينكه قرار باشد يك 

توافق و قرارداد اصولي بين سرمايه گذار و سرمايه پذير منعقد شود. 
اين پيچيدگي ذاتي را كنار موضوعات بحث برانگيزتري كه بگذاريم، كار پيچيده تر 
هم مي شود؛ مثال اگر نشود ارزش فعلي استارت آپ را تعيين كنيم و در عين حال 
بخواهيم روي آن ســرمايه گذاري كنيم، تكليف چيست؟ يا مثال اينكه چه بايد 
كرد كه بنيان گذاران استارت آپ، وسط كار رها نكنند و به شركت يا استارت آپ 

ديگري نپيوندند؟
اين پيچيدگي ها را كنار قديمي بودن و حتي ناكارآمدي قوانين تجارت ايران كه 

بگذاريم، موضوع ممكن است حتي ترسناك شود. 

وقتي درباره »ارزش« یک استارت آپ صحبت مي کنیم...
با وجود همه اين ارزش گذاري ها )كه ممكن است حباب داشته باشند يا شبهاتي 
درباره آنها وجود داشته باشــد(، باز هم هيچ كسی نمي تواند درباره درستي آنها 
تضمين بدهد. تقريبا تمام اين ارزش گذاري ها درون اكوسيســتم استارت آپي 
كشور اســت كه اتفاق مي افتد و تنها در تعامل با ديگر بازارهاست كه مي تواند 
تدقيق و اصالح شــود. پس شــايد بتوان اين طور گفت كه »ارزش واقعي« يك 
استارت آپ زماني مشخص مي شود كه يك سرمايه گذار سهام آن را به طور كامل 
)يا الاقل نزديك به آن( بخرد يا در قالب عرضه اوليه، بخشي از سهام استارت آپ 
به بورس عرضه شود. در اين حالت هاست كه با  ساز كار واقعي بازار، مي توان ارزش 

واقعي يك استارت آپ )مثل هر كسب وكار ديگري( را مشخص كرد. 

اما بعد...
اكوسيســتم كارآفريني و اســتارت آپي ايران بسيار جوان اســت؛ اما صنعت 
ســرمايه گذاري )و مخصوصا ســرمايه گذاري جســورانه( حتي از اكوسيستم 
هم جوان تر اســت. اين نهال جوان، با ابهام هاي زيادي روبــه رو و هنوز در حال 
يادگيري است. به همين خاطر، مثل هر دانش آموز دبستاني ديگري، مشق هاي 
سرمايه گذاران ممكن است غلط داشته باشد؛ مثال ارزش يك استارت آپ را بسيار 
بيشتر از چيزي كه واقعا بايد باشد حســاب كنند. اما نبايد فراموش كرد كه اين 
اشتباه ها، عمدي نيست و سرمايه گذار قصه ما، كم كم ياد مي گيرد چطور ديكته 
بنويسد كه كمترين اشتباه و غلط را داشته باشد. مثل هر صنعت ديگري، براي 

بلوغ صنعت سرمايه گذاري استارت آپي ايران بايد صبر كرد. 
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