
سخنگوي قوه قضائيه گفت: دوچرخه سواري براي بانوان به موجب قانون اگر با 
رعايت ضوابط شرعي باشد، منعي ندارد. 

به گزارش تسنيم، غالمحسين اسماعيلي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ 
به سوالی درباره امكان كاهش محدوديت هاي رئيس دولت اصالحات با توجه 
به نزديك شدن به انتخابات مجلس شوراي اسالمي و افزايش مشاركت مردم 
گفت: محدوديت هاي اشاره شده، محدوديت هاي مصوب شورايعالي امنيت ملي 
كشور اســت. بنابراين تغيير در وضعيت بايد از تغيير خود نهاد ذي ربط انجام 

شود نه از ناحيه قوه قضائيه. 
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر تبديل شدن سايت »ديوار« به بستر جرم 
و برخورد با آن اظهار كرد: اوال در اين حوزه قانون رسيدگي به جرائم رايانه اي 

را داريم. در اين قانون حوزه اينترنت و عناوين مجرمانه تعريف و مجازات هايي 
براي مرتكبان پيش بيني شده است. البته ادعا نداريم اين قانون، كامل است 
زيرا هر قانوني به مرور  زمان نياز به اصالح دارد. آنچه مهم است، اين است كه 
قانون اعمال مجرمانه را شناسايي كرده و عملي جرم است كه در قانون جرم 
شناخته شده باشد. ما آنچه وصف مجرمانه دارد مانند خريد و فروش غيرمجاز 
ارز را شناسايي و برخورد مي كنيم؛ اما درباره آنچه جرم شناسايي نشده، تكليفي 

براي برخورد نداريم. اسماعيلي در پاسخ به سوال ديگري درباره استفاده بانوان 
از دوچرخه و موضع دستگاه قضا در اين رابطه گفت: آنچه در اين زمينه از قول 
دادستان اصفهان نقل شد، يك برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان 
بود. آنچه ايشان در آن نامه اعالم كردند اين نيست كه دوچرخه سواري توسط 

بانوان ملطقا ممنوع است.
 موضوع آن بخشنامه و دستور پيشگيري و برخورد با مظاهر اعمال منافي عفت، 

بد حجابي يا بي حجابي و تشويق ديگران به فساد و فحشا و امثال آن است و در 
اين راستا، دستوراتي دادند و اي كاش كساني كه در فضاي مجازي به اظهارنظر 
پرداختند، ذيل اين دستور را مي ديدند. در ذيل دستور اعالم كرده كه شهرداري 
الزم است محل هايي را براي دوچرخه سواري بانوان تعبيه كند. كسي كه چنين 

چيزي را مي خواهد آيا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواري نيستند؟
ســخنگوي قوه قضائيه افزود:  اي كاش افرادي مي آمدنــد و از اين اقدام كه 
بخشــي از آن صيانت و پيشــگيري از جرائــم و حفظ شــأن و منزلت زنان 
است، حمايت مي كردند. دوچرخه ســواري براي بانوان به موجب قانون اگر 
 با رعايت ضوابط شــرعي باشــد، منعي ندارد. البته من فقيه نيستم و به فتوا 

 نمي پردازم. 

آمريــكا واردات نفت خــود از روســيه را براي 
 جبران صفر شدن خريد نفت از ونزوئال افزايش

 داد. 
 بــه گــزارش ايســنا، رأس دالــن از شــركت 
»كاراكاس كپيتال ماركتس« به بلومبرگ گفت: 
ميزان نفتي كه از ابتداي ماه می تاكنون از روسيه 
به آمريكا جريان پيدا كرده، بيشــتر بوده است. 
 آمريكا از ابتــداي ماه جاري تاكنــون مجموعا 
پنج ميليون بشكه نفت روسيه را دريافت كرده و 

نفت بيشتري در راه است. 
آمريكا در ژانويه و فوريه نفت كمتري از روسيه 
خريداري كرده بود. طبق آمــار اداره اطالعات 
انرژي آمريكا، اين كشور مجموعا 16.13 ميليون 
بشــكه نفت و ســاير فرآورده هاي نفتي را طي 
دو ماه مذكور از روســيه خريداري كرده بود كه 
در مقايســه با 20.25 ميليون بشــكه در مدت 
مشابه سال 201۸ كمتر بود؛ اما انتظار مي رود 
 ماه ميالدي جاري خريد نفت آمريكا از روســيه

 سه برابر شود؛ زيرا پااليشگاه هاي آمريكايي ديگر 
نمي توانند نفت ونزوئال را وارد كنند. 

ونزوئــال در ژانويــه و فوريــه 27.67 ميليون 
بشــكه نفت به آمريكا صادر كرده بــود كه در 
مقايســه با 29.5۸9 ميليون بشــكه در ژانويه 
و فوريه ســال 201۸ كاهش داشــت. صادرات 
 نفت اين كشــور بــه آمريــكا در مــاه می به

 صفر رسيد. 
براســاس گــزارش بلومبرگ، اين آمار نشــان 
مي دهد روســيه از اينكه جاي ونزوئال را بگيرد 
و از آن سود ببرد كامال خوشحال است؛ درست 
مثــل عربســتان ســعودي و امــارات متحده 
 عربي كه از گرفتن جاي نفت ايران خوشــحال

 هستند.
 براي روســيه تحوالت اخير مي تواند به عنوان 
فرصتي براي جبــران پولي كه بــه ونزوئال وام 
 داده و اميد كمتري بــراي پس گرفتن آن دارد،

 ديده شود. 

با وجود پيش بيني ها براي ثبت رشد منفي، اقتصاد 
ژاپن همه را غافلگير كرد. 

به گزارش ايســنا به نقل از رويترز، رشد اقتصادي 
ژاپن در دوازده ماه منتهي به مارس در حالي به 2.1 
درصد رسيد كه بســياري از اقتصاددانان نرخ رشد 
تقريبا صفر درصد را براي اين كشور پيش بيني كرده 
بودند. بخش بزرگي از ثبت اين رشد عجيب مربوط 
به فاصله گرفتن صادرات از سطح واردات ژاپن بوده 
است؛ به گونه اي كه با كاهش 4.6 درصدي واردات 
و 2.4 درصدي صــادرات، مازاد حســاب تجاري 
ژاپن بيش از پيش افزايش يافته اســت. مارســل 
تيليان، كارشناس مسائل اقتصادي ژاپن در موسسه 
»كپيتال اكونوميكس« گفت: عملكرد تعجب آميز 
اقتصاد ژاپن در سه ماهه نخست امسال نشان دهنده 
آن است كه احتماال شــاهد ثبت يك رشد خوب تا 
پايان امسال در سومين اقتصاد بزرگ جهان خواهيم 
بود. پيش تر گروهي از اقتصاددانان ژاپني پيش بيني 
كرده بودند رشد ســه ماهه منتهي به ماه آوريل بر 

مبناي ساالنه با توجه به كاهش 1.5 درصدي ميزان 
صادرات و افت 1.۸ درصدي مخارج سرمايه اي به 
تنها 0.003 درصد كاهش يابد. با اين حال آمارهاي 
رسمي جديد حاكي از غلط بودن اين پيش بيني ها 

درباره نرخ رشد و ميزان تجارت خارجي است. 
با توجه به افزايش فراتر از ســطح انتظار نرخ رشد 
اقتصادي ژاپــن، اكنون برخي از سياســتمداران 
ژاپني خواستار به تعويق افتادن اليحه افزايش نرخ 
ماليات بر فروش از ۸ درصد به 10 درصد شــده اند. 
شــينزو آبه، نخســت وزير ژاپن پيش تر از آمادگي 
براي تعويق اين اليحه بــا توجه به كاهش تقاضاي 
واردات چين از ژاپن و جنگ تجاري با آمريكا خبر 
داده بود. برخالف نخســت وزير ژاپن، وزير دارايي 
اين كشور كماكان خواستار اجرايي شدن افزايش 
ماليات هاست. توشيماتسو موتگي روز سه شنبه به 
خبرنگاران گفته بود كه تغييري در ديدگاه ما نسبت 
 به حمايت هاي بنيادين از تقاضــاي داخلي ايجاد

 نشده است. 

قيمــت نفــت روز چهارشــنبه پــس از انتشــار 
آماري كه رشــد ذخاير نفت آمريكا را نشــان داد 
و همچنين تحت تاثير وعده عربســتان ســعودي 
 بــراي متعــادل نگــه داشــتن بازارهــا، كاهش 

پيدا كرد. 
به گزارش ايسنا، بهاي معامالت آتي نفت برنت 3۸ 
سنت يا 0.5 درصد كاهش يافت و به 71.۸0 دالر در 
هر بشكه رسيد. نفت برنت روز سه شنبه 21 سنت 

افزايش قيمت پيدا كرده بود.
 بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت آمريكا 
5۸ ســنت يا 0.9 درصد كاهش يافت و به 62.55 

دالر در هر بشكه رسيد. 
موسســه امريكن پتروليوم اعالم كرد ذخاير نفت 
آمريكا هفته گذشــته 2.4 ميليون بشكه افزايش 
يافته و به 4۸0.2 ميليون بشــكه رسيده است؛ در 
حالي كه تحليلگران كاهش ايــن ذخاير به ميزان 
599 هزار بشــكه را پيش بيني كــرده بودند. آمار 
رســمي توليد و ذخاير بعدازظهر روز چهارشنبه از 

سوي اداره اطالعات انرژي آمريكا منتشر مي شود. 
از سوي ديگر عربستان سعودي اعالم كرد به حفظ 

ثبات و تعادل بازار متعهد مانده است. 
عربستان ســعودي به همراه روسيه از سردمداران 
توافق كاهــش عرضه ميــان كشــورهاي اوپك 
و غيراوپك هســتند كــه دور جديــد آن با هدف 
 كاهــش مــازاد ذخايــر جهانــي از ژانويــه آغاز 

شد. 
براساس گزارش رويترز، بانك آمريكا مريل لينچ در 
گزارشي اعالم كرد به دليل اين توافق كاهش، توليد 
نفت اوپك و متحدانــش در فاصله نوامبر 201۸ تا 
آوريل 2019 به ميزان 2.3 ميليون بشــكه در روز 
كاهش پيدا كرد و اين امــر كمك كرد قيمت نفت 
برنت از ابتداي سال ميالدي جاري تاكنون بيش از 

يك سوم رشد كند. 
با اين حال بخشي از اين كاهش توليد با كندي رشد 
تقاضاي جهاني براي نفت كه ناشــي از تنش هاي 

تجاري بود، جبران شد. 

در روزهايي كه سود ســهام عدالت در حال پرداخت 
است، آماري مبني بر فوت 2.5 ميليون نفر از مشموالن 
ســهام عدالت و اينكــه وراث بســياري از آنها براي 
تعيين تكليف آن مراجعه نكرده اند، اعالم شــده است 
كه طبق قانون بايد مبالغ مربوط به سود سهام عدالت 
آنها سرمايه گذاري شود و در هر زماني كه وراث رجوع 
كردند ســود سهام شــان را بگيرند. به گزارش ايسنا، 
اواسط اســفند 1395 بود كه در سالن اجالس سران، 
مراســم رونمايي از ساماندهي طرح ســهام عدالت با 
حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل سازمان 
خصوصي ســازي برگزار شــد تا درباره مرحله اول از 
مراحل ساماندهي ســهام عدالت اطالع رساني شود. 
ساماندهي سهام عدالت ســه مرحله دارد؛ در مرحله 
اول كه از اسفند 1395 شروع شــد مشموالن سهام 
عدالت از طريق ســامانه www. samanese. ir از 
وضعيت صورت حساب شان آگاه شدند. در مرحله دوم، 
چگونگي ايجاد صندوق هاي ETF بررسي شد. البته 
پيشــنهاد ايجاد صندوق هاي ETF از طريق دولت و 

سازمان خصوصي سازي صورت گرفت كه مدتي است 
اين پيشــنهاد در مجلس رفته؛ اما مراحل بررســي و 
اقدامات الزم در اين مورد طوالني شده و تاكنون درباره 
آن تصميم مشخصي گرفته نشده است. در مرحله سوم 
نيز ســهام عدالت قابليت خريد و فروش پيدا مي كند. 
در ســال 96 و 97 و دو ماهي كه از سال 9۸ مي گذرد، 
سود سهام عدالت مربوط به سال هاي مالي 95 و 96 به 
حساب مشموالن واريز شد؛ اما در عين حال تعدادي 
در سال هاي گذشته براي ثبت نام سهام عدالت اقدام 
نكردند و در اين روزها كه درباره پرداخت ســود سهام 
عدالت صحبت هاي زيادي مي شود، جاي سوال است 
كه مي توانند اقدام به ثبت نام اين ســهام كنند يا خير. 
سازمان خصوصي ســازي در اين مورد به طور شفاف 
پاســخ داده كه چنين امكاني وجود نــدارد و ثبت نام 
جديدي براي سهام عدالت صورت نمي گيرد، چراكه 
در اين مورد خاص بايد شوراي سياست گذاري اصل 44 
تصميم بگيرد و اين شورا تصميمي در راستاي ثبت نام 

جديد سهام عدالت ندارد. 

2/5 ميليون نفر از مشموالن سهام عدالت 
فوت شده اند

در عين حال حــدود 2.5 ميليون نفر از مشــموالن 
سهام عدالت فوت شــده اند و وراث بســياري از آنها 
بــراي تعيين تكليف ســهام عدالت متوفــي به دفاتر 
پيشــخوان دولت مراجعــه نكرده انــد. در اين مورد 
شــورايعالي سياســت هاي اصل 44 اعالم كرده كه 
سازمان خصوصي سازي با همكاري وزارت اقتصاد بايد 
مبالغ مربوط به سود سهام عدالت آنها را سرمايه گذاري 
كند و در هر زماني كه وراث فوت شــده رجوع كردند 
بتوانند از حق خود براي سود سهام عدالت منتفع شوند. 
اما فرضيه ديگري هم وجود دارد؛ مشاور رئيس سازمان 
خصوصي ســازي مي گويد احتمال دارد به شــوراي 
سياست گذاري اصل 44 پيشنهاد داده شود كه سهام 
عدالت اين افراد به افرادي واگذار شــود كه از ثبت نام 
سهام عدالت جا مانده اند؛ اما موافقت يا عدم موافقت با 
اين موضوع با شورايعالي اصل 44 است و تنها اين شورا 

مي تواند در اين مورد رأي دهد. 

برخــالف بورس هــاي آســيايي، شــاخص هاي 
 بورسي روز چهارشنبه در آمريكا و اروپا سبزپوش 

بودند. 
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، تمديد 
معافيت 90 روزه شركت هواوي چين براي خريد 
تجهيزات آمريكايي توسط دولت ترامپ باعث شد تا 
شركت هاي تكنولوژي در معامالت روز چهارشنبه 
بورس وال استريت رهبري بازار را به دست بگيرند. 

نيت توفت، مدير سبد دارايي در موسسه »منواليف 
اســت منيجمنت« گفت هواوي بــه اهرمي براي 
چانه زني آمريكا در برابــر چين طي روند مذاكرات 
تجاري تبديل شده اســت و اين امكان وجود دارد 
كه چين نيز شــركت هاي تكنولوژي آمريكايي را 

هدف قرار دهد. 
در معامالت روز چهارشــنبه افزايــش نمادهاي 
 اپــل، گــوگل و آلفابت باعث شــد تا شــاخص 
»نــزدك كامپوزيت« بــا جهــش 1.1 درصدي، 
خــود را در ســطح 77۸5.72 واحــدي ببينــد. 

شــاخص »اس اندپــي 500« بــا 0.9 درصــد 
افزايش بــه 2۸64.36 واحد رســيد و شــاخص 
»داو جونــز« 0.۸ درصــد باالتــر آمــد و در 
 ســطح 25 هــزار و ۸77.33 واحــدي بســته

 شد. 
البته روند صعــودي روز چهارشــنبه منحصر به 
آمريكا نبود و شاخص هاي بورسي در قاره سبز نيز 

سبزپوش شدند. 
نامه نخســت وزير انگليس به رهبران مجلس اين 
كشــور براي تعيين تكليف روند خروج از اتحاديه 
اروپــا باعث دميــدن اميدي تــازه در بورس هاي 
اروپايي شد. بوريس شلوســبرگ، كارشناس بازار 
در موسسه »بك اســت منيجمنت« گفت: بازارها 
چيز جديــدي شــنيده اند و با افزايــش احتمال 
 برگزاري رفراندوم جديد برگزيت، قواعد بازي تغيير

 كرده است. 
شاخص »فوتسي 100« بورس لندن روز چهارشنبه 
0.3 درصــد افزايش يافت و بــه 732۸.92 واحد 

رسيد. شاخص »دكس« بورس فرانكفورت آلمان 
با 0.9 درصد افزايش در سطح 12 هزار و 143.47 
واحد بسته شد و شاخص »كك 40« بورس فرانسه 
با 0.5 درصد افزايش تا ســطح 53۸5.46 واحدي 
 باال آمد. اريك نيلسون، استراتژيست ارزي در بانك 
»ولز فارگو« گفــت: به نظرم ســوءتفاهمي پيش 

آمده است. 
فكر نمي كنم اتفاق جديدي درباره برگزيت افتاده 
باشد. شــاخص هاي بورســي در آســيا برخالف 
همتايان خود ريزشي بودند؛ به گونه اي كه شاخص 
»هانگ ســنگ« بورس هنگ كنگ بــا 0.5 درصد 
كاهش به 27 هزار و 657.24 واحد رسيد، شاخص 
»نيك كي 225« بورس توكيو تا سطح 21 هزار و 
272.45 واحد عقب نشست و شاخص »شانگهاي 
كامپوزيت« به 2905.97 واحد رســيد. هر بشكه 
نفت برنت بــه ازاي 72.1۸ دالر و هر بشــكه نفت 
»وست تگزاس اينتر مديت« به ازاي 63 دالر مبادله 

شد.

عقب   گرد   نفت در واكنش به وعده سعودي هارشد   فراتر از حد انتظار اقتصاد   ژاپنروسيه   جاي نفت ونزوئال   را   در آمريكا گرفت

رالي بورس ها در اروپا و آمريكاسود   سهام عدالت »فوت شدگان« چه مي شود؟
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تورم   به  34/2 درصد 
رسيد

 عزم  دولت 
  برای  تسريع  
 روند  اخذ  مجوز 
و  سرمايه گذاری

واعظی خبر  داد

  35 هزار  ميليارد 
از بدهی   دولت 

 به  بخش خصوصی
 تسويه  شد
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نوبخت:

سرمقاله

يادداشت

 محدودیت  های  
منابع   ارزی

 نقش   استارت آپ ها 
در تحریم ها

عوامل متعددی در نوســانات 
بــازار ارز دخيل بوده اســت. 
مسائل و تنش های سياسی از 
جمله عوامل موثر بر بازار است. 
اگر اين مسائل شدت پيدا كند، سيگنال منفی به بازار 
داده و اگر تعديل شود، ســيگنال مثبت است. بنابراين 
اين عوامل در ايجاد نوسانات تاثيرگذار بوده است. اگر 

تشديد تحريم ها...

مركز آمار از افزايش 3.6 درصــدی نرخ تورم در 
ارديبهشــت ماه و ثبت آن در 34.2 درصد خبر 
داد. روند تغييرات شاخص قيمت كاال و خدمات 
در ارديبهشت ماه 139۸ نشان می دهد كه عدد 
شــاخص كل )100=1395( به 173.5 رسيد 

كه نسبت به ...

  کميل طيبی، کارشــناس 
اقتصادی

  مهدی فقيهی، دبير ستاد توسعه فناوری اطالعات 

متن کامل   د ر صفحه2

متن کامل   د ر صفحه 3

3

3

 بازار سازی   برای  
 استارت آپ ها  در 

دوران  تحـريم

پيش بينی افزايش ۳۸ درصدی 
نرخ   محصوالت   لبنی

»کسب و کار« نوسانات نرخ  دالر  را  بررسی   می کند

افزایش  ریسک سرمایه گذاری  در  بازار  ارز
صفحه2

صفحه2

تکا پوی   بنگاه  ها   برای   بقا
»کسب و کار«   رشد  هزینه های   تولید   و ناکارآمدی   تسهیالت    را    بررسی   می کند

بسياری از شــركت های فعال و بزرگ استارت آپی 
ايران در يكی دو ســال گذشــته به خصوص بعد از 
اجرايی شدن برجام تالش های گسترده ای را برای 
همكاری های مشترك با استارت آپ های خارجی، 
شروع كردند و در كنار اين تعدادی از آن ها توانستند 
با جذب ســرمايه گذاری خارجی استارت آپ های 
خود را به شدت توســعه دهند. اما اتفاقی كه حاال با 
بازگشت تحريم ها ممكن است رخ دهد، خروج اين 
 سرمايه گذاری ها و افزايش ريسك سرمايه گذاری در
 استارت آپ های ايرانی است كه عمال باعث می شود 
تا توسعه اســتارت آپ های ايرانی با مشكل رو به رو 

شود و حتی آن ها گام هايی به عقب...

محصوالت  لبنی در سبد غذايی خانوار ها نقش مهمی 
ايفا می كنند و از طرفی ارتباط مستقيمی نيز با سالمت 
جامعه دارند اما، در حالی كه مواد لبنی بايد با قيمت 
مناسب در دسترس همه قرار گيرد، اما در كشور قيمت 
اين محصوالت هرازگاهی با افزايش رو به رو شــده و 
روزبه روز سهم آن در سبد خانوار كوچك می شود. در 
همين زمينه دبير انجمن صنايع لبنی گفت: با وجود 
درخواست كارخانه های لبنی مبنی بر افزايش قيمت 
محصوالت، تا كنون قيمت هيچ يك از اقالم تغييری 
نداشته اســت. رضا باكری از ثبات قيمت محصوالت 
لبنی در بازار خبر داد و گفت: اگرچه كارخانه های لبنی 
و دامداران درخواست افزايش قيمت و بررسی بهای 

تمام شده فرآورده های...

سخنگوي قوه  قضائیه:  

دوچرخه سواري براي بانوان منعي ندارد



اقتصاد2
ایران وجهان

نوبخت:
 ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های 
دولت به بخش خصوصی تسویه شد

رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: حداقل 
۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به 
بخش غیر دولتی را از طریق اسناد تسویه و به 

وسیله تهاتر پرداخت کرده ایم.
محمد باقر نوبخت - معاون رییس جمهور - در 
یکصد و سی امین جلسه نهاد تعامل اظهار کرد: 
پارسال بیش از ۵۴ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان 
برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از 
سوی دولت پرداخت شده که از این رقم حدود 
۲۱ هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان به صورت نقدی 
و حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیــارد تومان هم از 

طریق اسناد خزانه بوده است.
وی افزود: با توجه به تعامل سازنده میان سازمان 
برنامه و بودجه کشــور و شــورای هماهنگی، 
جلسات مشترک برای بررسی تفاوت نرخ تنزیل 
اسناد و نرخ حفظ قدرت خرید و توافق در زمینه 

یاد شده باید استمرار داشته باشد.
طبق اعالم ســازمان برنامه و بودجه، نوبخت 
تصریح کرد: رشــد بودجه جاری سال ۱۳۹۷ 
نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۳ درصد است، 
اما در بودجه عمرانی ایــن افزایش ۳۰ درصد 

بوده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار امیدواری 
کرد که در سال ۱۳۹۸ هم به امید خداوند این 

رویه استمرار داشته باشد.
به گفته وی، تاکنون ۶۷ هزار ملیارد تومان اوراق 
مالی اســالمی بدون حتی یک روز تأخیر باز 
پرداخت شده است و باقی مانده آن نیز تا پایان 

سال ۱۴۰۰ تادیه خواهد شد.

واعظی خبر  داد
 عــزم  دولــت  بــرای  تســریع  

روند  اخذ  مجوز و  سرمایه گذاری 
رییس دفتر رییس جمهور اظهار کرد تا زمانیکه 
مسئوالن امریکا به مردم ما فشار می آورند و عهد 

شکنی می کنند، مذاکره معنا ندارد.
به گزارش ایســنا، محمود واعظــی رئیس دفتر 
رئیس جمهور ظهر امروز در حاشیه نشست هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران با اشــاره به مصوبات  
امــروز اظهارکــرد : مهمترین بحث کــه امروز 
داشتیم، بررسی بهبود محیط کســب و کار بود 
تا هر دستگاهی وظایفی را که دارد برای سرعت 
بخشیدن به تاسیس شرکت ها یا اخذ مجوز و بهتر 
شدن شرایط برای کسانی که می خواهند سرمایه 
گذاری کنند آماده کند تا شرایط به شکلی نباشد 
که افراد از این وزارت خانه به آن وزارت خانه بروند، 
بلکه به گونه ای پیش رویم که همه این امور به نوعی 

از طریق فضای مجازی و سیستم انجام شود.
واعظی با اشاره به یکی دیگر از مصوبات امروز هیات 
دولت، گفت: ما در خصوص سالمت الکترونیک 
صحبت کردیم و با توجه به گســتردگی که کار 
سالمت الکترونیک دارد و اینکه همه مردم ایران 
هم در شهرها و هم در نقاط دور دست با آن مواجه 
هستند، آقای روحانی دستور دادند که در ماه خرداد 
افتتاح انجام شود تا مردم بتوانند از کاری که وزارت 
خانه های بهداشت رفاه و ارتباطات انجام دادند و 

پیشرفت خوبی داشته است استفاده کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهور بیان داشت: این روزها 
مخصوصا از ۱۸ اردیبهشــت به این سوی شاهد 
بودیم که از کشورهای مختلف عده ای به دنبال این 
هستند که هم برجام حفظ شود و هم درگیری در 
منطقه نشود. با توجه به اهمیت برجام می خواهند 
امور به گونه ای پیش رود که رضایت ایران جلب 
شود. اما این تالش ها به این معنا نیست که مذاکره 
ای بین ایران و آمریکا انجام شود. وی گفت: فکر 
می کنم تا زمانی که مسئوالن دولت امریکا اینگونه 
عمل می کنند و به مردم ما فشار می آورندو  و عهد 

شکنی می کنند، مذاکره معنا ندارد.

کاهش قیمت  خودرو در بازار 
ادامه دار شد

قیمت خودرو حکایت از رکود بازار و روند کاهشی 
قیمت انواع خودروها دارد. به گزارش تسنیم، بازار 
امروز خرید و فروش خودرو شاهد روند کاهشی 
قیمــت خودروهای داخلی بوده اســت و همین 
 امر عاملی شــده معامالت در بازار خودرو کاهش 
پیدا کند. در حال حاضر قیمت پژوپارس با قیمت 
۱۰۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان، اســتپ وی  با 
قیمت ۲۱۵ هــزار تومان، پرایــد ۱۱۱ با قیمت 
۵۵میلیون  و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با 
قیمت ۹۸ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت 
۱۲۳ میلیون تومان، پژو۴۰۵ با قیمت ۸۳ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان و H۳۰ با قیمت۱۶۲ میلیون 

تومان مورد معامله قرار می گیرد.

اخبار

حمایــت  راســتای  در 
از تولیــد و رونــق آن، 
طبــق شــعاری کــه به 
ســال جــاری اختصاص 
پیدا کرده اســت، ســران 
 قوا نیز مصوباتــی تصویب کرده تــا بنگاه ها از آن 

بهره بگیرند.
بر همین اساس طبق گفته دبیر ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید ســه مصوبه جدیدی که  توسط سران 
قوا جهت حمایــت از تولیدکنندگان و صنعتگران 
تصویب شده عبارت اســت از: مجوز به بنگاه های 
تولیدی برای تقســیط بدهی های بانکی از ۳ به ۵ 
سال به طوری  که آن ها می توانند پس از دریافت 
مفاصا حســاب مالیاتی کارت بازرگانی شــان را 
تمدیــد و از خدمات بانکی اســتفاده کنند، دادن 
مهلت به شــرکت هایی که حائز شــرایط تبصره 
باشند تا پایان سال ۹۸ برای تجدید ارزیابی دارایی 
خودشان و معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه 
آنها، به تعویق افتادن برخی از اجراییه های بانکی 
و ســازمان های خدماتی مانند تامین اجتماعی، 

گاز، برق و غیره مشــروط به تایید برنامه تولید و 
اشتغال بنگاه با مجوز ســتاد به مدت یک سال اما 
 آیا معضــل تولید با معافیت هــای اینچنینی حل

 خواهد شد.

 همانطور که بررسی ها از شرایط کنونی بنگاه ها نیز 
نشان می دهد، تولید در حال حاضر شرایط سختی 
را ســپری می کند. از یک سو افق مبهمی پیش رو 
دارد و از سوی دیگر با کمبود شــدید سرمایه در 

گردش روبرو شده است. ســه مصوبه فوق کمک 
موثری به بنگاه ها برای افزایش ســرمایه و یا حل 
معضل هزینه هــا می کند که از دید کارشناســان 
 با توجه به شــرایط کنونــی اثربخش اســت اما 

گره گشا نیست.
از دیــد کارشناســان مهم ترین معضلــی که  در 
کنار کاهش ســرمایه در گــردش بنگاه ها، وجود 
دارد، توقف فــروش برخی از بنگاه هــا و کاهش 
شدید آن اســت. به گفته کارشناســان در حالی 
که تولیدکنندگان طبق هزینه های روز روی کاال 
برچسب قیمت می زنند، اما به دلیل کاهش خرید 
و مصرف مــردم هزینه آنها، جبران نمی شــود. به 
عبارتی تولیدکننده به اندازه ای که تولید می کند 
فروش ندارد تا ســود حاصل از آن را صرف تولید 

دوباره کند.
از ســوی بی ثباتی تولیــد باعث شــده خیلی از 
تولیدکننــدگان از تزریــق دارایــی و ســرمایه 
خــود و یا هــر گونــه تســهیالتی کــه از جانب 
دولت به آنهــا تعلق می گیــرد، به بنــگاه واهمه 
داشــته باشــند و هر چند به گفته کارشناســان 
 تســهیالتی از بانک ها و یا دولت بگیرند اما آن را 

صرف تولید نکنند.

هرچند نوسانات در بازارها 
چه بازار سکه و طال امری 
عادی شــده اســت اما به 
اعتقاد کارشناســان این 
نوســانات در بــازار ارز با 
توجه به دخالتی که بازار ساز در بازار داشته، نباید 
عادی شود. انتظار کارشناسان از بانک مرکزی به 
عنوان مداخله گر مهم در بازار ارز، کنترل قیمت ها 
اســت. اما برخی نیز معتقدند عدم کاهش نرخ ارز 
توســط بانک مرکزی و یا تثبیت قیمت ارز، ریشه 
در احتیاط بانک مرکــزی در رابطه با ذخایر ارزی 
دارد که در تنگنا قرار گرفته است. به عبارتی بانک 
مرکزی تــوان کاهش نــرخ ارز را دارد اما به دلیل 

ذخایر کم ارزی با احتیاط رفتار می کند.
بررسی های موجود نشان می دهد ورود به بازار ارز 
با توجه به کنترل قیمتی آن توسط بانک مرکزی 
حداقل برای دالالن تازه کار و کسانی که از ریسک 
به شــدت فراری اند، صرفه ای نــدارد و خیلی از 
دالالن حرفه ای نیز از نوسانات بازار به شدت صدمه 

دیده اند.

حجم  فــروش دالر  نیز قابل توجه بوده اســت. به 
طور مثال، صرافی ملی روز سه شنبه حدود ۴۰۰ 
هزار یورو خرید داشــت در حالی که فقط ۹ هزار 
 یورو  فرخت. این صرافی همچنین ۱۵۶هزار دالر 

خرید داشت در حالی که فقط ۸۰ هزار دالر آمریکا 
را فروخته بود. به بیان ساده  تر، با  وجود جوسازی 
ها، مردم دو برابر میزان خرید خود دالر فروختند.  

بر اســاس گزارش های موجود، در تداوم حضور و 

نقش آفرینی صرافی های بانکی در بازار ارز، امروز 
یکم خرداد ۹۸ نرخ هر دالر آمریکا با افزایش نسبت 
به روز گذشــته، به ۱۳,۹۵۰ تومان رسید. بر این 
اســاس نرخ خرید هر دالر نیز در ایــن صرافی ها 
۱۳,۸۵۰ تومان تعیین شده است.همچنین قیمت 
خرید هر یورو در صرافی های بانکی ۱۵,۷۵۰ تومان 

و قیمت فروش نیز ۱۵,۸۵۰ تومان است.
این تغییر نرخ در صرافی های بانکی در شــرایطی 
است که دیروز نرخ دالر در بازار آزاد برای مقاطعی 
از روز، مجدداً از مرز ۱۴ هزار تومان گذر کرد و به 
همین دلیل، سیاستگذار نرخ را به منظور کاهش 
آربیتراژ، نســبت به پایان معامالت روز گذشــته، 

افزایش داده است.
هرچند دالالن مترصد فرصتی بــرای اوج گیری 
دوباره نرخ دالر هســتند، اما کارشناســان عقیده 
دارند این موضوع با دخالت درست بانک مرکزی و 
مدیریت صحیح بازار میسر است. به اعتقاد آنها در 
نوسانات بازار بانک مرکزی نباید برنامه خود را تنها 
بر واکنش بگذارد، به این صورت که وقتی قیمت باال 
رفت، عرضه و را افزایش دهد و وقتی قیمت پایین 
آمد عرضه را کاهش دهد، بلکه باید کنشــگر این 

بازار، بانک مرکزی باشد.

»کسب و کار«   رشد  هزینه های   تولید   و ناکارآمدی   تسهیالت    را    بررسی   می کند

تکا پوی   بنگاه  ها   برای   بقا

»کسب و کار« نوسانات نرخ  دالر  را  بررسی   می کند

افزایش  ریسک سرمایه گذاری  در  بازار  ارز

استفاده از ظرفیت بانک قرض الحسنه 
مهر ایران برای آبادسازی روستاها

سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل شــرکت مادر تخصصي 
صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري در 
بخش کشــاورزي در دیدار با دکتر مرتضي 
اکبري مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر 
ایران بیان داشت: توجه به قرض الحسنه نقش 
موثري در توانمندسازي اقشار نیازمند دارد 
و باید از این ظرفیت بانک براي آبادســازي 
روستاها و کمک به روستاییان استفاده کنیم.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، رضوی اردکانی ضمن اشــاره به 
مســئولیت هاي اجتماعــي دو مجموعه در 
توجه به مناطق محروم اظهارداشت: با ارزیابي 
هاي به عمل آمده از فعالیت و اقدامات بانک 
قرض الحســنه مهر ایران معلوم شد که یک 
همگوني خاص و مشترکي میان دو مجموعه 

وجود دارد.

حجت اله صیدی:
حمایت بانک صادرات ایران از 
نمایشگاه قرآن، نقش آفرینی در 

اقتصاد فرهنگ است
حجت اله صیدی با حضور در بیست و هفتمین 
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گفت: بانک 
صادرات ایــران به عنوان تنهــا بانک حامی 
نمایشــگاه امسال، در راســتای وظایفی که 
در زمینه توســعه فرهنگ و همچنین ایفای 
نقــش در زمینــه اقتصاِد فرهنــگ برعهده 
دارد، توانســته اســت به عنوان بانک عامل، 
در نمایشگاه قرآن امســال نقش خود را ایفا 
کند. مدیرعامل بانک صــادرات ایران دیروز 
به همــراه جمعــی از مدیران ایــن بانک از 
بیست وهفتمین نمایشــگاه بین المللی قرآن 
 کریم در محل مصلی بزرگ امام خمینی )ره( 

بازدید کرد.

کارت بــه کارت از طریــق 
اپلیکشین 724 در بانک توسعه 

صادرات میسر شد
بانک توســعه صادرات به منظور سهولت در 
پرداخت های الکترونیک، استفاده از خدمات 
کارت به کارت برای دارندگان کارت از مبدا 
این بانک و از طریق اپلیکیشن ۷۲۴ را فراهم 
کرد. به گزارش روابط عمومی بانک توســعه 
صادرات، پس از فراهم سازی زیر ساخت های 
الزم با هدف تکمیل سبد خدمات الکترونیکی 
، استفاده از اپ ۷۲۴ از اردیبهشت ۹۸ فراهم 

شده است .

هدایت ســهمی از نقدینگی 
1800 هزار میلیاردی به سمت 

معدن و صنایع معدنی
رئیس سازمان نظام مهندســی معدن ایران 
گفت: آمارها حاکی است، ۱۸۰۰ هزار میلیارد 
تومان نقدینگی در کشــور وجــود دارد که 
هدایت بخشــی از این رقم بــه بخش معدن 
و صنایــع معدنی مــی توانــد ارزش افزوده 
 باالیــی را نصیب ســرمایه گذاران و کشــور

 کند. بــه گزارش پایــگاه خبــری ایمیدرو، 
داریوش در مراســم امضــا تفاهمنامه بین 
ایمیدرو و سازمان نظام نظام مهندسی معدن 
و بررســی راهکارهای جذب سرمایه گذاری 
در معدن، افزود: امروز اقتصاد کشور متالطم 
است و با مشــکالت جدی روبرو است و یکی 
 از دالیل اصلــی آن، وجــود نقدینگی باال در 

جامعه است.
وی گفت: نقدینگی موجود به حدی باال است 
که در هر بازاری )خودرو، طال، سکه و ...( وارد 

شود، آثار مخربی را بر جای می گذارد.

تحقق ســود 280 ریالی بیمه 
آسیا

بیمه آســیا با انتشــار صورت های مالی دوره 
۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اســفند مــاه ۹۷ به 
صورت »حسابرســی نشــده« اعالم کرد که 
 بــه ازای هر ســهم ۲۸۰ ریال ســود محقق 
کرده اســت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بازارهای مالی)ایستانیوز(، بر اساس اطالعیه 
منتشر شــده بیمه آسیا در ســامانه کدال، 
ایــن شــرکت در دوره ۱۲ ماهــه منتهی به 
۲۹ اســفند ماه ۹۷ »حسابرســی نشده« به 
ازای هر سهم ۲۸۰ ریال ســود محقق کرده 
است که نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
۴۷ درصد رشــد داشــته که عمدتا بخاطر 
 افزایــش ۴۴۹ درصــدی ســایر درآمدهای

 بیمه ای است.
 بر اســاس این گزارش شفاف ســازی، این 
شــرکت براســاس عملکرد ۱۲ ماهــه برای 
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷ مبلغ 
۶۴۴.۹۴۸ میلیون ریال ســود خالص محقق 

کرده است.

بانک بيمه
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مرکز آمار از افزایش ۳.۶ درصدی نرخ تورم در اردیبهشــت ماه و ثبت 
آن در ۳۴.۲ درصد خبر داد. به گزارش ایســنا، روند تغییرات شاخص 
قیمت کاال و خدمات در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نشان می دهد که عدد 
شــاخص کل )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۱۷۳.۵ رســید که نسبت به ماه قبل 
۱.۵ درصد افزایش دارد. در این ماه درصد تغییر شــاخص کل نسبت 
به ماه مشابه ســال قبل ۵۲.۱ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به 
طور میانگین ۵۲.۱ درصد بیشــتر از اردیبهشــت ۱۳۹۷ برای خرید 
یک »مجموعه کاال و خدمات یکســان« هزینه کرده اند که نســبت 
 به این اطــالع در ماه قبــل )۵۱.۱ درصد( ۰.۷ واحــد درصد افزایش 
یافته است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به ۳۴.۲ 
درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )۳۰.۶ درصد( ۳.۶ 

واحد درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
نســبت به ماه قبل ۰.۷ درصد کاهش و در گروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« ۲.۷ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات 
شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برای این دو 

گروه به ترتیب ۸۲.۶ و ۳۹.۹ درصد است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین افزایش 

قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه »قند و شکر و شیرینی« )قند، 
شکر و نبات( و گروه »نان و غالت« )ماکارونی، انواع برنج ایرانی و رشته 

آش( است.
در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« گروه »حمل و نقل« 
)انواع خودرو(، گروه »تفریح و فرهنــگ« )مانیتور، تجهیزات رایانه و 
دوچرخه بچگانه( و گروه »مبلمان و لوازم خانگی« )تلویزیون خارجی و 
سایر لوازم خانگی( بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

همچنین گروه »سبزیجات« )پیاز، کاهو، خیار، فلفل دلمه ای، کدو سبز 
و بادمجان(، گروه »گوشت« )گوشت مرغ، ماهی، گوشت گوسفند و گاو( 

نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل 
کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برای 
دهک های مختلف هزینه ای از ۳۳.۷ درصد بــرای دهک اول تا ۳۶.۶ 

درصد برای دهک دهم است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور
شــاخص قیمــت کل بــرای خانوارهــای شــهری کشــور در 
اردیبهشــت مــاه ۱۳۹۸ بــه عــدد ۱۷۲ رســید که نســبت به 
ماه قبــل ۱.۶ درصــد افزایش نشــان می دهــد. درصــد تغییر 
شاخص کل نســبت به ماه مشــابه ســال قبل ۵۰.۷ درصد است 
 که نســبت به ماه قبل )۰۵۰ درصــد( ۰.۷ واحــد درصد افزایش 

داشته است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت ماه 
۱۳۹۸ به عدد ۱۸۱.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۰ درصد افزایش 
نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
۵۹.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل )۵۹.۴ درصد( ۰.۲ واحد درصد 

افزایش داشته است.

تورم به۳۴/2 درصد رسید

ثمانه نادری
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سکه به ۴ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان رسید
در جریان معامالت یکم خرداد ۹۸، در بازار آزاد تهران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۴ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان رسید. در جریان معامالت  چهارشنبه اول خرداد ۹۸، 

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۴ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان رسید. ضمن اینکه هر قطعه سکه طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.در عین حال هر 
نیم سکه دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۲۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی هزار و ۲۷۴ دالر و 

۵۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۳۷ هزار و ۹۲۳ تومان است.

تضمینی به ادامه حیات بنگاه ها نیست
سید رضی حاجی آقا میری،  فعال اقتصادی

با وجود نوسانات موجود و آینده مبهم اقتصاد، دلیلی برای سرمایه گذاری از جانب سرمایه گذاران جدید وجود ندارد و تولیدکنندگان ســابق نیز از تداوم تولید و ادامه فعالیت خود واهمه و تردید دارند. به همین دلیل 
اگرچه تسهیالتی به بنگاه ها برای کمک به وضع موجود، پرداخت شده اما پیش بینی می شود بخش زیادی از آن به سمت تولید نرود. یعنی این معافیت ها و این کمک ها به دلیل شرایط بی ثبات اقتصادی، تحرکی در موتور 

تولید ایجاد نمی کند. یعنی موثر است اما کافی نیست.
 بنگاه ها و کسب و کارها از افزایش تولید و یا تولید در سقف و اندازه چند ماه پیش هم تردید دارند. هزینه های تولید مدام در نوسان است و کاهش فروش حاشیه سود تولیدکننده را پایین آورده و انگیزه کار بیشتر را از او گرفته 

است. بنابراین هر چند اقدامات کمکی سران قوا به تولید، به حل بخشی از معضل بنگاه کمک می کند، اما تضمینی به ادامه حیات بنگاه نمی دهد.

محدودیت  های   منابع   ارزی
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

عوامل متعددی در نوسانات بازار ارز دخیل بوده است. مسائل و تنش های سیاسی از جمله عوامل موثر بر بازار است. اگر این مسائل شدت پیدا کند، سیگنال منفی به بازار داده و اگر تعدیل شود، سیگنال مثبت است. بنابراین این 
عوامل در ایجاد نوسانات تاثیرگذار بوده است. اگر تشدید تحریم ها نیز در شمار تحریم های سیاسی قلمداد شود ، محدود شدن ارز یکی از تبعات آن خواهد بود.  بانک مرکزی به دنبال ایجاد ثبات در بازا ارز به عنوان مهم ترین 
منبع عرضه ارز است که می تواند در قبال نوسانات بازار ارز و کاهش ارزش پول سد ایجاد کند و ضربه گیر باشد. این امر البته بستگی به موفقیت و بازارسازی بانک مرکزی دارد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه افزایش نرخ 
ارز  میزان صادرات غیرنفتی را باال برده ، هدف بانک مرکزی تبدیل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به ذخیره منابع ارزی است تا از شاخص اقتصادی عرضه و تقاضای ارز برای به ثبات رساندن نرخ ارز، استفاده کند. حمایت های 
قانونی از صادرکنندگان برای بازگشت ارز در راستای این هدف مهم بانک مرکزی است. از سویی بانک مرکزی به دلیل محدودیتی که در ذخایر ارزی دارد، نسبت به آن با احتیاط رفتار می کند و علی رغم اینکه توان کاهش نرخ 

ارز به زیر ده هزار تومان هم در آن است، اما از این کار به دلیل شرایط مبهم پیش رو و محدودیت منابع ارزی، خودداری می کند.



3 اقتصاد
ایران
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بسیاری از شرکت های فعال 
و بزرگ اســتارت آپی ایران 
در یکی دو ســال گذشته به 
خصــوص بعــد از اجرایــی 
 شــدن برجام تــاش های 
گســترده ای را برای همکاری های مشترک با استارت 
آپ های خارجی، شــروع کردند و در کنار این تعدادی 
 از آن ها توانســتند با جذب ســرمایه گــذاری خارجی
 استارت آپ های خود را به شدت توسعه دهند. اما اتفاقی 
که حاال با بازگشت تحریم ها ممکن است رخ دهد، خروج 
این سرمایه گذاری ها و افزایش ریسک سرمایه گذاری 
در استارت آپ های ایرانی است که عما باعث می شود 
تا توسعه استارت آپ های ایرانی با مشکل رو به رو شود و 
حتی آن ها گام هایی به عقب بردارند. در این زمینه معاون 
تجاری ســازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
 جمهوری در این رابطه گفت: وضعیت کنونی کشــور با 
یک سری فشــارهای خارجی همراه شــده است، قطعا 

هیچکس نمی توانــد تحریم هــای ناجوانمردانه علیه 
کشــور و نیز اینکه این فشــارها می تواند برروی اقصاد 
 ما تاثیر بگــذارد را انکار کند، کوچک ترین فشــارها بر 
شــرکت های دانش بنیان و اســتارتاپ ها این است که 
بعضی از این شرکت ها برای تولیدات دانش بنیان خودنیاز 

به مواد اولیه ای دارند که از خارج کشور وارد می کنند. 
پیمان صالحی ادامه داد: در تمام دنیا به این صورت است 

که شرکت ها یا نیاز دارند که ماده ای را از خارج بخرند و 
یا ارزی را جابه جا کنند، در این زمینه شرکت های ایرانی 
نیز مستثنی نیستند و در این زمینه اگرچه دولت دارد این 
کمک را به شرکت های دانش بنیان می کند که بتواند 
این جابه جایی ارز ایجاد شــود، اما شرکت ها کماکان با 
این مشکل مواجه هستند. این مسئول اظهارکرد: با این 
حال در کنار اثرات منفی این تحریم ها، اثر بسیار مناسب 

این فشارها برداشتن یک نگاه واقع بینانه برای استفاده 
بهینه از نیروی انســانی داخل ایران و استفاده ازمنابع 
خدادادی مثل معادن، محیــط طبیعی و گیاهی داخل 
کشور است. اکنون با توجه به این شرایط استفاده بهینه 
از این منابع دارد انجام می شود به این صورت که ما می 
توانیم مواد اولیه ای که نیــاز داریم را با منابع موجود در 

کشور استفاده کنیم. 
به طور مثال منابــع نفت و گاز و بســیاری از مواد اولیه 
پتروشیمی کشور می تواند ماده اولیه خوبی برای سنتز 
یک ماده اولیه دارویی باشند کما اینکه در چند سال اخیر 
مواد اولیه دارویی بسیاری را با استفاده ازمواد شیمیایی 
که در کشور داشتیم ساختیم. رضا الفت نسب سخنگوی 
کسب و کارهای مجازی نیز  گفت: در سال های گذشته 
در حوزه استارتاپ ها و کسب و کارهای مجازی سرمایه ها 
بیشتر از سوی سرمایه گذارهای خارجی تأمین شده که 
اکنون با محدودیت هایی مواجه شده است. سرمایه گذاران 
خارجی به دلیل شــروع مجدد تحریم ها تمایل کمتری 
به سرمایه گذاری در کشــور بخصوص در حوزه کسب 
و کارهای آناین که جزء ســرمایه گذاری های پرخطر 

هست، خواهند داشت.

مــواد لبنی در ســبد غذایی 
خانوار هــا نقش مهمــی ایفا 
می کنند و از طرفــی ارتباط 
مســتقیمی نیز با ســامت 
جامعه دارند اما، در حالی که 
مواد لبنی باید با قیمت مناســب در دسترس همه قرار 
گیرد، اما در کشــور قیمت این محصوالت هرازگاهی با 
افزایش رو به رو می شــود و روزبه روز سهم آن در سبد 
خانوار کوچک می شــود. در همین زمینه دبیر انجمن 
صنایع لبنی گفت: با وجود درخواست کارخانه های لبنی 

مبنی بر افزایش قیمت محصوالت، تا کنون قیمت هیچ 
یک از اقام تغییری نداشته اســت. رضا باکری از ثبات 
قیمت محصوالت لبنی در بــازار خبر داد و گفت: اگرچه 
کارخانه های لبنی و دامداران درخواست افزایش قیمت 
و بررسی بهای تمام شــده فرآورده های لبنی و شیرخام 
را به ســتاد تنظیم بازار دادند، اما تاکنون قیمت هیچ از 
یک اقام تغییری نداشــته اســت. وی افزود: با توجه به 
افزایش هزینه های تولید و نوسان نرخ نهاده های دامی، 
دامداران نسبت به نرخ کنونی شیرخام انتقاداتی دارند، اما 
تا زمانیکه مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار اباغ نشود، راه 

دیگری وجود ندارد.
باکری ادامه داد: بــا توجه به افزایش بهای تمام شــده 
شیرخام، انجمن طبق بهای تمام شده محصوالت لبنی و 

نامه دامداران از ستاد تنظیم بازار خواست تا به هر میزانی 
که به نرخ شیرخام افزوده می شــود، قیمت محصوالت 
لبنی افزایش یابد. دبیر انجمن صنایع لبنی با اشــاره به 
اینکه زمان مشخصی را برای افزایش قیمت محصوالت 
لبنی در بازار نمی توان اعام کــرد، بیان کرد: با توجه به 
آنکه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت پس از بررسی 
اسناد و مدارک و کارشناســی های الزم، نرخ مصوب را 
اعام می کند، از این رو نمی تــوان با قطعیت گفت که از 
چه زمانی قیمت محصوالت لبنی در بازار افزایش می یابد.
به گفته وی، با افزایش قیمت محصوالت لبنی از ســوی 
ســتاد تنظیم بازار، کاال های گروه یک همچون شــیر، 
ماست و پنیر شامل این مصوبه خواهند شد و استثنایی 
در این زمینه وجود ندارد. باکری با اشاره به اینکه شرایط 

صادرات محصوالت لبنی تعریف چندانــی ندارد، بیان 
کرد: با توجه به آنکه ۸۰ درصد محصوالت لبنی به عراق 
صادر می شود، از این رو با مصوبه ممنوعیت واردات کاال از 
سوی عراق پیش بینی می شود که امسال میزان صادرات 
نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود. این مقام مسئول 
از ممنوعیت صادرات بســتنی از ابتدای خرداد به عراق 
خبر داد و گفت: براین اساس حداقل ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون 
دالر ارز برای واردات این قلم حذف می شود. وی در پایان 
با بیان اینکه کارخانه های لبنی با مشکات متعددی در 
تولید روبرو هستند، تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه 
دستمزد، انرژی، حمل و نقل، قیمت شیر خام و... پیش 
بینی می شود که حداقل ۳۷ تا ۳۸ درصد نرخ محصوالت 

لبنی افزایش یابد.

سرمایه گذاران خارجی به دلیل شروع مجدد تحریم ها از فعالیت در ایران كنار كشیده اند

بازار سازی  برای  استارت آپ ها  در دوران  تحریم

قیمت كارگروه قیمت گذاری در لبنیات رعایت نمی شود

پیش بینی افزایش ۳۸ درصدی نرخ محصوالت لبنی

مردم زیان کننده نهایی هستند
علی رجبی، رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات

مشکات بازار لبنیات به موضوع شیر ختم نمی شود و مشکاتی که در رابطه با شیر برای کارخانجات صنایع لبنی ایجاد شده تنها یکی از این مشکات است. تامین هزینه هایی که در شرایط اقتصادی نامناسب به چندین برابر افزایش یافته و از طرفی دیگر 
بیمه و مالیات چاره ای جز این عملکرد را باقی نگذاشته اند. کارخانجات و فروشندگان صنایع لبنی هم به این شرایط معترض هستند و تنها مصرف کننده نیست که از این شرایط متضرر شده است. حمل و نقل یکی دیگر از مشکاتی است که تولیدکنندگان 
و فروشندگان لبنیات با آن روبه رو هستند. هزینه های حمل و نقل این محصوالت از کارخانه تا مغازه و خرده فروشی ها افزایش زیادی داشته و کسی هم پاسخگوی چرایی این افزایش قیمت ها نیست. از طرفی دیگر این بخش گرانی خوراک دام را نیز دارد. 
بنابراین گرانی لبنیات به این دلیل هم می تواند باشد. همچنین این گرانی ها محصول بسیاری از عوامل دیگر از جمله گران شدن بطری ها و ظروف هم هست. پس از ثبت سفارش و ارسال محصول با کشتی، متاسفانه این کاال تا مدت نامشخصی  روی 

کشتی می ماند تا زمان اجازه تخلیه روی بارانداز و سپری شدن مراحل گمرک  برسد، ضمن اینکه هزینه خواب محصول تا انتقال  روی کاال اضافه می شود که البته می تواند تغییرات زیادی را در قیمت کاال بگذارد.
هزینه های نگهداری دام به طور بی سابقه ای افزایش یافته و چاره ای برای دست اندرکاران تولید لبنیات باقی نمانده است. اما این بدان معنا نیست که هر شرکتی هر طور که بخواهد عمل کند. متاسفانه یک سری از شرکت ها قیمت کارگروه قیمت گذاری 
در لبنیات را رعایت نمی کنند که با جریمه کردن این شرکت ها مشکات حل نخواهد شد. بلکه در این میان مردم زیان کننده نهایی هستند پس مسئوالن باید جهت رفع مشکات، نهایت همکاری را داشته باشند. جریمه دیگر نمی تواند راه حل درستی 
برای مقابله با گرانی ها باشد. باید متولیان امر با همکاری یکدیگر راه حلی مطمئن برای جلوگیری از ضررهای وارد شده به مردم داشته باشند. پیشنهادی که در این زمینه به کارگروه مربوطه ارائه شد این بود که همه افراد و بخش هایی که در این زنجیره 

دخیل هستند دور یک میز جمع شوند و یک سازوکاری فراهم کنند تا ثبات نرخ برای مدت زمان طوالنی رقم بخورد.

نقش   استارت آپ ها در تحریم ها
مهدی فقیهی، دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات 

تحریم ها با تمام سختی ها و مشکاتی که برای تعداد زیادی از استارت آپ ها به وجود آورده می تواند فرصت های طایی بسیاری را در اختیار استارت آپ ها قرار  دهد. امروز کسب و کارهای نوین و استارت آپ های فعال در کشور با توسعه و رشد 
غیرقابل انکاری روبه رو شده اند و فعالیت آنها در حوزه های بسیاری گسترش پیدا کرده است. این کسب و کارها توانسته اند جایگاه خود را به عنوان تسهیل گر در توسعه اقتصادی به ثبات برسانند. اقتصاد ایران می تواند با فعالیت استارت آپ ها 
به دورانی بازگردد که شاید امروز تصور تحقق آن بسیار مشکل است. البته در مسیر فعالیت این کسب و کارها مشکات بسیاری وجود دارد که اعمال تحریم ها نیز بر مشکات موجود دامن زده است. تاثیر تحریم ها بر این کسب و کارها غیرقابل 
 انکار است چراکه داشتن روابط ببن المللی و سرمایه گذاری خارجی از مهم ترین شروط بقای این شرکت هاست. همچنین در تامین مواد اولیه نیز مشکاتی به وجود خواهد آمد که تاثیر آن در تولید و عرضه محصوالت شرکت های دانش بنیان و

 استارت آپ ها نمود پیدا می کند. البته جای امیدواری است چراکه  فضایی که در حال حاضر به وجود آمده گذرا به نظر می رسد و این باور وجود دارد که همیشه وضعیت به این شکل نمی ماند.
از طرفی دیگر کسب و کارهای نوپا در جاهایی از بازار ورود می کنند که بکر و برای تولید کسب و کار مؤثر و خوب است. بنابراین حتی اگر تحت تأثیر شرایط اقتصادی موجود قرار بگیرند هم می توانند پیشرفت های خوبی داشته باشند. حوزه فعالیت 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان بکر و خاص است و مشتریان منتظر تولید محصول و خدمت هستند تا در صورت بازارسازی مناسب جذب تولیدات این شرکت ها شوند. داشتن بازار مناسب برای تولیدات استارت آپ ها و دانش بنیان ها و 
همچنین فین تک ها در شرایط تحریم می تواند جبران خسارات دیگر حوزه ها باشد و ارزآوری حوزه هایی  که تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته اند را پوشش دهد. در حال حاضر به دلیل وضعیتی که وجود دارد و تحریم هایی که مجدد بازگشته اند 

باید بستر و زیرساخت فعالیت و توسعه این کسب و کارها را بهبود بخشید تا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی شناخت در رابطه با این شرکت ها و محصوالت تولیدی آنها بیشتر و بیشتر شود. 
 رویدادهای نمایشگاهی هم یکی از موثرترین و با کیفیت ترین راه حل هایی است که می تواند ایران را به دنیا معرفی کند. به عبارتی حضور در فضای نمایشــگاهی می تواند در راستای توسعه بازار کمک زیادی به استارت آپ ها کند. هرچند 
هزینه های حضور در این نمایشگاه ها با وجود نوسانات ارزی برای تمام این کسب و کارها ممکن نیست  اما حمایت های دولتی و اقدامات موثر معاونت علمی در این باره وجود دارد تا زمینه حضور برای شرکت ها فراهم شود. بودن در فضای این 
رویدادها به دلیل حضور شرکت های قدرتمند و بنام خارجی و سرمایه گذاران می تواند راه را برای تبادالت بین المللی باز و سرمایه گذاران را برای فعالیت در ایران تشویق کند. هنگامی که سرمایه گذار خارجی می تواند رو در رو با کسب و کار مرتبط 
با خود مذاکره و گفتگو کند شرایط همکاری و درصد موفقیت آن بسیار بیشتر از مکاتبات کتبی خواهد بود. همچنین یادگیری تعامات بین المللی و جذب سرمایه گذاری با حضور استارت آپ ها در نمایشگاه های بین المللی محقق می شود. به 

همین دلیل هم باید با کمک به شرکت ها و فراهم کردن زمینه صادرات محصوالت، به دنبال توسعه سریع زیرساخت های اصلی باشیم تا بتوانیم به توسعه بازار کمک کنیم.
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 علــی بهره منــد رئیــس اتحادیــه دارندگان 
شــیرینی فروشــی، قنادی درباره بازار عرضه 
شــیرینی گفت: خرید و فــروش زولبیا و بامیه 
نسبت به سال گذشــته ۴۰ درصد اُفت داشته 
است. رئیس اتحادیه دارندگان شیرینی فروشی 
با اشاره به اینکه خرید شــیرینی در ماه مبارک 
رمضان کمترشده است، اظهار کرد: امسال بازار 
زولبیا و بامیه بازار آرامی را تجربه کرد و نسبت 
به سال گذشته از نظر تقاضا کاهش داشته است.

رئیــس اتحادیه دارندگان شــیرینی فروشــی 
قنادی با بیان اینکه امســال افزایش قیمتی بر 
بازار شیرینی نداریم تصریح کرد: تصمیم گیری 
برای نرخ مصوب از ســوی ســازمان حمایت و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد. 
بهره مند در ادامه از نرخ نرخ های مصوب شیرینی 
در سال گذشته گفت: شیرینی تر ۲۶ هزار تومان، 
شیرینی دانمارکی ۲۱ هزار تومان، شیرینی زبان 
۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان، شیرینی پاپیون ۲۱ هزار 

و ۵۰۰ تومان، شــیرینی برنجی ۲۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان و کیک یزدی ۱۵ هزار تومان مشــخص 

شده است.
وی در ادامه بیان کرد: هــم اکنون قنادی های 
سطح شهر آمادگی کامل برای عرضه شیرینی در 
این ایام را دارند و جای هیچگونه نگرانی مبنی بر 
تامین و کمبود عرضه نیست. به گفته شیرازی، 
تمام قنادی ها و شیرینی فروشی ها تحت نظارت 
بهداشــت و همچنین قیمتی مســتمر سازمان 
تعزیرات، وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی، بازرگانی، اصناف کشــور و اتحادیه 
قنادان و شیرینی فروشان در سراسر کشور قرار 
دارند. رئیس اتحادیه دارندگان شیرینی فروشی، 
قنادی در ادامه تاکید کرد: به همه واحد ها اباغ 
کرده ایم که حق هیچ گونــه افزایش قیمتی را 
ندارند. به گفته بهره مند، شهروندان در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف می توانند با تلفن ۱۲۴ و 

یا اتحادیه تماس بگیرند.

رئیس مرکز توســعه فناوری های راهبردی معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری از امضای 
تفاهم نامه ای بین معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری با ســازمان غذا و دارو خبر داد و گفت: به 
موجب هماهنگی هایی که صورت گرفته، امور مربوط 
به تأیید صاحیت شــرکت ها به صورت یکپارچه در 
ســازمان غذا و دارو انجام می گیرد، ضمن آن که یک 
الین وی آی پی برای تأیید صاحیت شــرکت های 
دانش بنیان در نظر گرفته شده تا پروسه سه ساله تأیید 
صاحیت را به یک سوم کاهش دهند.اسماعیل قادری 
فر ذاکری با اشــاره به اینکه موضوع جریان نوآوری و 
تبدیل شدن دانشگاه به یک دانشگاه نوآور در دوران 
مدیریت دکتر ذاکری شتاب بیشتری گرفته و هم زبانی 
و همدلی بین دانشگاه علم و صنعت ایران و معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری بیشتر شده است، 
شعار این دانشگاه را "سرآمد در علم و فناوری و پیشرو 
در اقتصاد دانش بنیان" عنوان و ابراز امیدواری کرد 
 بتوان جریان نوآوری را با توسعه اقتصاد دانش بنیان

 پیوند داد. وی با اشــاره به اینکه سه مرکز نوآوری در 
دانشــگاه علم و صنعت ایران در حال اجرایی شدن 
هســتند، گفت: یک مرکز آذر ماه ســال گذشته با 
حضور دکتر ســتاری، معاون علمی رییس جمهور 
افتتاح شــد. ضمن آنکه دو مرکز دیگر نیز در ۶ ماه 
اول سال در مجموعه سوله های مکانیک و مجموعه 
سابق انتشارات دانشگاه راه اندازی خواهد شد.رئیس 
مرکز توســعه فناوری های راهبردی معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری اظهار کرد: بعد از این 
جلسه نشســتی را در زمینه توســعه ناحیه نوآوری 
دانشگاه علم وصنعت ایران و استفاده از ظرفیت های 

عمومی دانشــگاه به ایــن منظور برگــزار خواهیم 
 کرد تا تأثیرگذاری دانشــگاه در توســعه فناورانه را

 شاهد باشیم.
قادری با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از این منظر خود را در تأمین مالی، توسعه 
زیرساختها و از همه مهمتر بازارسازی برای شرکتها 
مکلف می داند، از انتظار دو تا ۵ ســاله شرکت های 
دانش بنیــان در اداره کل تجهیزات پزشــکی برای 
اخذ مجوز انتقاد کرد و گفت: بــا تدبیر دکتر نمکی 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی هماهنگی 
ایجاد شــده که تمام امور مربوط به اخــذ مجوز به 
صورت یکپارچه در ســازمان غذا و دارو انجام شود، 
همچنین طی تفاهم نامــه ای که بین معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری با ســازمان غذا و دارو 
انجام شده، بنا شده است تا یک الین وی آی پی برای 
تأیید صاحیت شــرکتهای دانش بنیان ایجاد شود 
و این نهادها قول داده اند که پروســه سه ساله تأیید 
صاحیت را به یک ســوم کاهش دهند. البته این به 
معنای کاهش ســخت گیری در اخذ استانداردها و 
تس های کارآزمایی بالینی حوزه سامت نیست. بلکه 
 در راستای سیاست توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری 

انجام می گیرد.
رئیس مرکز توســعه فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری از در نظر گرفتن 
بسته های حمایتی برای تولید اقام تحریمی خبر داد 
و گفت: به عنوان مثال الکترود گرافیکی از نیازهای روز 
صنعت فوالد است که تاش شده از تولید آن حمایت 
شود و به این منظور از ظرفیت های دانشگاه استفاده 

کرده ایم.

دبیــر انجمن صنفی صنایــع قند و شــکر از آغاز 
واردات ۸۰۰ هزار تن شــکر ثبت سفارش شده و 
روند ارزانی این محصول در آینده نزدیک خبر داد. 
درماه های گذشته روند افزایش قیمت شکر برخاف 
آنچه ستاد تنظیم بازار مصوب کرده بود، بازار را با 
مشــکاتی مواجه کرد و در این میان در مقاطعی 
شایعاتی نیز مبنی بر کمبود این محصول در بازار 
شنیده شد. البته در این باره مســئوالن دولتی و 
بخش خصوصی شفاف سازی و اعام کردند که هیچ 
کمبودی از نظر موجودی شکر در بازار و همچنین 
ذخایر اســتراتژیک این محصول وجود ندارد. در 
همین رابطه درباره جدیدترین وضعیت قیمت ها 
و ذخایر شــکر بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی 
صنایع قند و شکر گفت: نه تنها هیچ کمبودی در 
زمینه شکر نداریم، بلکه بخش خصوصی اسفند ماه 
سال گذشته ۸۰۰ هزار تن شکر ثبت سفارش کرده 

بود که واردات آن آغاز شده اســت. وی ادامه داد: 
اولین محموله این شکرها دیروز به کشور وارد شد و 
از این به بعد نیز به صورت هفتگی دو تا سه کشتی 
حاوی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تن شکر به کشور وارد 
می شود. دانایی با بیان اینکه واردات و توزیع شکر به 
زودی اثر مثبتی روی آرامش و کاهش قیمت ها در 
بازار خواهد گذاشت، افزود: از سوی دیگر برداشت 
چغندرقند پاییــزه و تولید شــکر از این محل نیز 
آغاز شده اســت اما نگرانی که در این زمینه داریم 
این است که اکثر کامیون ها به سمت گمرک امام 
خمینی هجوم برده اند و تقریباً در استان خوزستان 
ماشینی برای حمل چغندرقند و تبدیل آن به شکر 
نداریم، بنابراین از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، 
وزارت راه و دولــت می خواهیم هر چه ســریع تر 
نسبت به حل این مشــکل اقدام کنند تا محصول 

روی دست کشاورزان نماند.

بانک مسکن از دو مســیر امکان فک رهن اسنادی که به 
پشتوانه آنها تسهیات پرداخت کرده را برای متقاضیان 
ممکن کرده است. هر زمان که تسهیات گیرنده متقاضی 
انجام این کار باشد، بانک مقدار اصل بدهی وی را، جدای 
از سود تسهیات را حساب می کند و با پرداخت یک جای 
آن تسویه انجام شده و با ارایه یک نامه به دفترخانه از سند 
ملک که به پشتوانه آن تســهیات اخذ شده، فک رهن 
می شــود. البته این نکته نیز قابل توجه است که در این 
محاسبه، مجموع اقساط پرداختی از اصل تسهیات کم 
نمی شود، چراکه اقساط ماهانه شامل اصل بدهی و سود 

تسهیات است.
با توجه به اینکه پرداخت ماهانه هر فرد تسهیات گیرنده 
ثابت است، اما میزان درصد اصل بدهی و سود تسهیات 
به مرور زمان تغییر می کند؛ این محاسبه قدری پیچیده 
است. در واقع در تمام انواع تســهیات بانکی، در ماه ها و 
سال های ابتدایی بازپرداخت، در اصل مقدار بیشتری از 
سود تسهیات پرداخت می شود، نه اصل بدهی. در عین 

حال با نزدیک شــدن به پایان دوره، سهم اصل بدهی در 
هر قسط بیشتر می شود. بانک مسکن روش دیگری نیز 
برای فک رهن سند ملکی در قالب اجرای طرحی موسوم 
به »رها« پیش بینی کرده است. این طرح از سال ها قبل در 
بانک مسکن اجرا می شده و اکنون نیز اجرای آن ادامه دارد. 
در قالب طرح رها مالکان پاک های ثبتی که از طریق اخذ 
تسهیات بانک مسکن خریداری شده و به واسطه دریافت 
تسهیات، سند آنها در رهن بانک قرار دارد، قادر می شوند 
در صورت تمایل بدون اینکه اقساط خود را به طور کامل 
تسویه کنند، از طریق »سپرده گذاری« واحد را فک رهن 

کرده و از مزایای »سند آزاد« ملک خود برخوردار شوند.
در این طرح ســود بانکی اقســاط باقی مانده بخشــیده 
می شــود و اصل بدهی به اضافه ۱۰ درصد )معادل ۱۱۰ 
درصد مانده حســاب بدون احتساب سود بانکی( در یک 
حســاب بانکی با سود ســاالنه ۱۵ درصد سپرده گذاری 
 می شود و در ازای این ســپرده، مالک می تواند سند را از

 رهن بانک خارج کند.

الین ویژه تأیید صالحیت شركت های دانش بنیان حوزه سالمت ایجاد می شود

بسته های حمایتی از تولید اقالم تحریمی

قیمت ها كاهش می یابد

۸۰۰ هزار تن شکر در راه است

دو روش »فک رهن« سند ملکی در بانک مسکن

رئیس اتحادیه دارندگان شیرینی فروشی  و  قنادی:

افزایش قیمتی در  بازار شیرینی نداریم
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باززايي در نقاشي خط؛ روايت آيدين آغداشلو از آثار 
افروز هوشنگ

اين روزها گالري مژده 
ميزبــان نمايشــگاه 
آثار افروز هوشــنگ 
است. اين نمايشگاه با 
عنوان »مغاك، هست 
 ناهســت« روايتــي 
متفاوت از هوشــنگ 
را به تماشا گذاشته كه 
آيدين آغداشــلو از آن به باززايي در نقاشــي خط تعبير كرده است. افروز 
هوشــنگ درباره دغدغه اش در فضاي حاكم بر نقاشــي خط به يك مرور 
تاريخي در اين زمينه رجوع مي كند، او در اين بــاره گفت: »اگر به تاريخ 
نقاشــي خط ايران نظر كنيم از دهه 40 با جرياني به نام مكتب سقاخانه 
روبه رو خواهيم شد كه با تقليد از فرم هاي ســنتي گذشته و تلفيق آن با 
تجربه هاي هنر مدرن كوشيد براي نقاشي معاصر ايران زبان بصري تازه اي 
تدارك ببيند. در اين ميان حسين زنده رودي و فرامرز پيالرام و در ادامه رضا 
مافي )با تاثيري از اين مكتب( به شــكلي جدي از موتيف خط براي ايجاد 
كمپوزيسيون هاي ريتميك خود در نقاشــي نو بهره جستند. از آن زمان 
تاكنون اغلب هنرمندان اين رشــته به تكرار و تقليد آنچه صورت گرفته 
پرداخته اند.« نقاشي هاي افروز هوشنگ حاوي فرم   هايي هستند كه ردپايي 
از واقعيت را مي توان در آن ديد به نظر مي رسد كه به ترسيم ابژه هايي در آثار 
پرداخته است. هوشنگ توضيح مي دهد: »در انتخاب واژه هست و آشكارگي 
آن قصد داشتم اين واژه را به ظهور برسانم، زيرا همان طور كه نيچه مي گويد 
هر واژه اي بي درنگ به يك مفهوم بدل مي شود، آن هم دقيقا بدين سبب 
كه قرار نيســت درباره تجربه يكتا و به تمامي خاص و آغازيني كه اصل و 
منشأ آن واژه بوده است، نقش يك يادآور را ايفا كند.« ما نيز در مجموعه آثار 
هوشنگ گويي با ظهور و چشم انداز ديگري فارغ از تكنيك هاي كليشه اي 
روبه رو هستيم كمااينكه آيدين آغداشلو در مقدمه دفتر آثار هوشنگ نوشته 
است: »انگار بايد طول مي كشــيد تا از وراي ظاهر تثبيت شده و محتشم 
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خبر

هر اكوسيستم يا زيست بوم متشكل از يك يا چند چرخه حيات است 
و هر كدام از اين چرخه ها وابسته به عناصري هستند كه با يكديگر 
رشد مي كنند و توسعه مي يابند. براي مثال، يك موجود زنده براي 
ادامه حياتش در يك اكوسيستم نيازمند مواد غذايي است و محيط 
نامطلوب ممكن است موجب نابودي اش شود. استارت آپ ها همچون 
موجودات زنده در يك اكوسيســتم به تعامل با بازيگران آن و رشد 
جمعي نيازمندند و نمي توان اجزاي يك اكوسيســتم را مستقل از 
كل بررسي كرد. براي پرداختن به اكوسيســتم استارت آپي، ابتدا 
بايد درباره مفهوم چرخه حيات اســتارت آپ صحبــت كنيم. اين 
چرخه از شش مرحله تحقيق، امكان سنجي، توسعه، معرفي، رشد 
و بلوغ تشكيل مي شود. در مراحل اوليه حيات يك استارت آپ نياز 
به منابع مالي محدود اســت، اما پس از امكان ســنجي و در مرحله 
توســعه، اســتارت آپ ها در دره مرگ قرار مي گيرند، زيرا هزينه ها 
افزايش مي يابد؛ اما درآمد وجود ندارد و اعتبارات تامين شده قبلي 
)كه معموال از طريق دوستان، آشــنايان يا منابع دولتي است( براي 
حيات استارت آپ كفايت نمي كند و استارت آپ نيازمند سرمايه گذار 
است. اين سرمايه گذاري باعث رشد استارت آپ مي شود و به معرفي 
در بازار كمك مي كند. پس از معرفي و در مرحله رشد ممكن است 
استارت آپ ها بار ديگر نيازمند ســرمايه گذاري باشند. در نهايت در 
مرحله بلوغ سهام اوليه استارت آپ عرضه مي شود و معموال بانك ها 
دســت به ســرمايه گذاري روي آنها مي زنند. به جز سرمايه گذاري  
مالي، سرمايه هاي انساني نيز در رشد استارت آپ ها موثرند. مهارت و 
پشتكار اعضاي تيم در كنار راهنمايي و كمك  گرفتن از افراد باتجربه 
كه در زمينه هاي مرتبط فعاليت داشته اند )منتورها( مي تواند به رشد 

استارت آپ ها كمك شايانيكند. 

رازماندگاريدراكوسيستماستارتآپ
با توجه به آنچه گفته شد، يك استارت آپ با افراد يا سازمان هايي در 
ارتباط است تا بتواند رشد كند و به بلوغ برسد. اين افراد يا سازمان ها 
مي توانند منتورها )مربيان(، مشاوران ، كارآفرينان، سرمايه گذاران 
منجي يا ســازمان ها و نهادهايي همچون دانشــگاه ها، موسسات 
عمومي و دولتي، سازمان هاي پشتيباني )انكوباتورها، شتاب دهنده ها، 
فضاهاي همــكاري و...(، ســازمان هاي تحقيقاتي، ســازمان هاي 
ارائه دهنده خدمات )حقوقي، خدمات مالي و...( و شركت هاي بزرگ 
باشند. مجموعه اين موارد را اكوسيستم استارت آپي مي ناميم. براي 
جذب سرمايه اوليه تيم تشكيل دهنده يك استارت آپ و موضوعي 
كه روي آن كار مي كنند، اهميت بسياري دارد، زيرا موجب مي شود 
صاحب سرمايه به تيم اعتماد و با ســرمايه گذاري بستر رشد آن را 
فراهم كند. بسياري از اســتارت آپ ها در اين مرحله ناكام مي شوند 
و هرگز به مرحله توسعه نمي رســند. البته مرحله توسعه و رسيدن 
استارت آپ به سود بسيار حساس است و اگر استارت آپ نتواند خود 
را به بازار معرفي كند و به بلوغ برســد، از چرخه خارج خواهد شد. 
اكوسيستم ها معموال به صورت شهري يا ايالتي تعريف مي شوند. مثال 
اكوسيستم سيليكون ولي )دره سيليكون در آمريكا( يا اكوسيستم 

عملكردشــان رتبه بندي پاريس. اين اكوسيستم ها براساس 
اكوسيستمي باالتر مي شوند. هر چقدر رتبه 
 ، شــد به معناي مساعد با

بودن فضاي ســرمايه گذاري در آن فضاست و سبب مي شود تيم ها 
و سرمايه گذاران بيشــتري را جذب كند. مي توان نتيجه گرفت كه 
رشد و بهبود اكوسيستم اســتارت آپي بومي وابسته به شبكه سازي 
صحيح ميان افراد، ســازمان ها و محيط استارت آپي در كشور است 
كه با ايجاد رويدادهاي مشــترك، فعاليت ها و تعامالت شان زمينه 
رشد استارت آپ ها و افزايش ســرمايه ملي را رقم بزنند. زيست بوم 
مناسب براي شكل گيري و بالندگي نوپاها، متشكل از مجموعه اي از 
عناصر و اضالع است كه بدون حضور آنها نمي توان به رشد و ارتقاي 
وضعيت و موقعيت كشور در اين حوزه اميدي داشت. چنين فضايي 
از پاره اي عناصر فرهنگي- رفتاري چون فرهنگ كارآفريني و قدرت 
ريسك پذيري و ميزان ترس از شكســت تغذيه مي كند و دست كم 

شش ضلع مختلف دارد: 
 Accelerators & 1. مراكــز رشــد و شــتاب دهنده ها )

 )incubators
Investors 2. مراكز و شبكه هاي سرمايه گذاري

Information brockers 3. رسانه ها
NGO’s )4. سمن ها )سازمان هاي مردم نهاد

 Public & Government 5. موسسات عمومي و دولتي مرتبط
Institute’s

Universities 6. دانشگاه ها و مراكز آموزشي حرفه اي
فعاليت اين مراكز با رويكرد فعال سازي فضاي كسب و كارهاي نوپا، 
مكمل و پوشــش دهنده يكديگر خواهد بود و به افزايش ثمردهي 
تالش هاي صورت گرفته در اين حوزه كمــك مي كند. با هم افزايي 

عمومي و اشتياق همگاني اين بخش هــا، فرهنگ 
. ناظر به استارت آپ حاكم  د مي شــو
روابط بين بخشــي اين 
اضــالع شــش گانه بــه 
شكل گيري فضاي تبادل 
تجــارب و رويدادهــاي 

مرتبــط منتهي مي شــود 
كه بســتري ضــروري براي 

شــكل گيري و همگاني شــدن 
فضاي فعاليت هاي نوپا به شــمار 

مي رود. 

آمــوزشوتبــادلتجربهدر
استارتآپ

برگزاري جلســه ها و رويدادهاي متفاوت 
اين حــوزه از دوره هاي آموزشــي در قالب 

كمپ هاي آموزشي، دوره هايي چون آخر هفته هاي 
نوپا يا مســابقات و جوايز مختلف اين حوزه، جلسات ديدار و عرضه 
ايده به سرمايه گذاران و نشست هاي كافه اي يا آخر هفته اي فعاالن 
و عالقه مندان اين حوزه با يكديگر يا با صاحبان تجارب موفق يا حتي 
شكست هاي بزرگ و شكل گيري شــبكه هاي تخصصي از مربيان 
)منتورها(، فعاالن، ســرمايه گذاران و مراكز رشــد و شتاب دهنده؛ 
در كنار پوشــش قوي و مناســب اين رويدادها توســط رسانه ها و 
الگوسازي از تجربه هاي موفق، همه و همه بستري را شكل مي دهند 

كــه بــه رشــد 

شاخص هاي اين حوزه كمك خواهد كرد. 
اين واقعيت كه نوپاها در برخي نقاط بيشتر به نتيجه مي رسند و در 
برخي كمتر، معلول وجود چنين بســتري است كه در نقاطي مانند 
ســيليكون ولي و پس از آن مناطقي نظير بوستون، سياتل، بولدر و 
لندن بسيار فراهم تر و در نتيجه تراكم كارآفرينان و ضريب موفقيت 
آنها در چنين نقاطي از سطح جهاني بسيارباالتر است. نكته شايسته 
ذكر آن است كه نمي توان بدون كنار هم گذاشتن اين اضالع، براي 
رشد فعاليت هاي نوپا انتظار شكل گيري زيست بومي كامل و بستري 

مناسب را داشت. 

سرمايهشرطالزماست،نهكافيبراياستارتآپ
يكي از اضالع بســيار مهم و موثر زيســت بوم نوپاها )اكوسيســتم 
استارت آپ ها(، سرمايه اســت كه نقش رواني و عملياتي مهمي در 
شكل گيري و موفقيت كسب و كارهاي نوپا دارد. درباره سرمايه در 
نوپاها از چند منظر مختلف مي توان ســخن گفت. از منظر جوانان 
عالقه مند به فعاليت و نگران از نبود سرمايه، طبق آموزه هاي محققان 
و صاحب نظران برجسته اين حوزه، بايد نقش و اهميت عنصر سرمايه 
در پرداختن به ايده نوآورانه و پيگيــري فرصت ها را كم رنگ كرد و 
آموزش عمومي الزم را در اين زمينه فراهم ســاخت. بايد به جوانان 
صاحب ايده و عالقه مند آموخت كه شروع يك استارت آپ و توسعه 

ايده را نبايد به عنصر ســرمايه و جذب ســرمايه گذار منوط يا 
وابسته بدانند. آمار جهاني سال 2012 نشان مي دهد سرمايه 
شــخصي )bootstrapping( همچنان روش اصلي شروع 
يك اســتارت آپ اســت. 80 درصد از كارآفرينان با استفاده 
از پس اندازهاي شــخصي خود و 14 درصد با قرض گرفتن 

از دوســت و فاميل و وام بانكي دست به شــروع استارت آپ 
خود زده اند. وابســته دانستن موفقيت به ســرمايه، در گام هاي 

نخست شــكل دهي يك اســتارت آپ، يكي از موانع 
جدي شكل گيري فرهنگ و فضاي مناسب براي 
رويكرد جوانان به كسب و كارهاي نوپاست و بايد 
نمونه هاي بسيار داخلي و خارجي صاحبان ايده 

و نوآوري را كه توانسته اند با تالش و فعاليت 
خود به راه اندازي، تثبيت و رشد استارت آپ 
خود موفق شوند، معرفي كرد تا سرمايه براي 
 چنين رويكردي به مانعي ذهني تبديل

 نشود. 

ضرورتمساعدبودنزيستبوماستارتآپیبرایكسبوكارهاینوپا

 )CTA( بازاريابي فراخوان عمل
 Call-to-Action( بازاريابي فراخوان براي عمل
Marketing( عبارت است از تبديل ترافيك وب 
در وب سايت ها به مشتريان بالقوه يا افزايش فروش از 
طريق متن، ويژگي هاي بصري و ساير عناصر طراحي 
وب. مي توان از طريق استراتژي هاي تبديل، درصد 
بازديدكنندگان آناليني را كه مشتري يك برند يا عضو 
خبرنامه آن مي شــوند، افزايش داد. فراخوان عمل، 
يكي از عناصر كليدي جذب مخاطب هدفمند است و 
بايد در همه فنون بازاريابي مانند ايميل، به روزرساني 
رسانه هاي اجتماعي، مطالب مطبوعات، تبليغات، 
بازرگاني و غيره استفاده شود. الزم به ذكر است كه 
فراخوان عمل ها تنها به اهداف كسب و كار بستگي 
ندارند، بلكه به مخاطبان هدف نيز بســتگي دارند. 
 )Call To Action marketing( فراخوان عمل
كه به اختصار به آن CTA گفته مي شود به معني 
درخواست براي انجام فعاليت خاصي توسط كاربر 
است. به انواع بنر، كليد، لينك يا هر بخش ديگري در 
وب سايت كه بازديدكننده را به انجام كاري ترغيب 
مي كنند فراخوان عمل گفته مي شــود. خواه كاربر 
به دانلود نسخه آزمايشــي نرم افزاري تشويق شود 
يا ترغيب شــود فرمي را پر كند و مثال هايي از اين 
دســت همگي به تعريف CTA كمك مي كنند. 
هدف اصلي از ايجاد وب ســايت ها ارائه خدمات يا 
محصوالت به كاربــران اينترنتي اســت. بازاريابي 
CTA بــه روش هايي گفته مي شــود كه ترافيك 
اينترنت به راهنمايي ها يــا فروش هاي اينترنتي با 
استفاده از متن، گرافيك و ديگر عناصر طراحي وب 
منجر مي شود. اســتراتژي هاي تبديلي، به افزايش 
درصد بازديدكنندگان اينترنتي كه يا به مشتريان يا 
به پست الكترونيكي اضافه مي شوند، كمك مي كند. 
همان طور كه از نامش مشــخص اســت هدف اين 
تكنيك اين است كه كاربر را تشويق به كليك روي 
دكمه CTA مي كند تا فعاليت مورد نظر انجام شود. 
CTA ها در بنرها، وب سايت ها و خبرنامه ها كاربرد 
دارد. به عنوان مثال در ســايت Mozila از كاربر 
مي خواهد كه مرورگــر FireFox را دانلود كند و 
براي تشــويق از كلمه Free )رايگان( در طراحي 
 )CTA( سايت استفاده كرده است. فراخوان عمل
باعث مي شود تا بازديدكنندگان سايت اقدام مورد 

نظر ما را انجام دهند. 
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بـهسـرمـنـزلمقصودنمیرسد.

برای صعود کارکنان تان   قالب   بگیرید
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خوشبختي زماني به وجود مي آيد كه آنچه مي انديشيد، آنچه مي گوييد و آنچه انجام مي دهيد 
با همديگر در توازن باشند. 
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ايده هايي براي كاهش مخارج استارت آپ ها
هر صاحب كسب و كاري استراتژي هاي خاصي براي پس انداز پول دارد. 
از آنجايي كه كاهش توليد ايده خوبي براي اين كار نيست، حذف مخارج و 

هزينه هاي اضافي بهترين ايده است. 
اما چه چيزهايي را مي توان در محل كار كم كرد تا پول بيشتري پس انداز 

شود؟

۱.بهتريناستفادهراازجايكمببريد
براي به راه انداختن كارتان الزم نيست كه يك مكان بزرگ اجاره كنيد يا 
بخريد. بلكه فضايي كه مدت ها غير قابل استفاده باقي مانده مي تواند براي 
شروع كار استارت آپ كافي باشــد. اگر بتوانيد چنين فضايي را پيدا كنيد 

مخارج تان را به طور شگفت آوري كاهش خواهيد داد. 

۲.كمتركاغذمصرفكنيد
همه مدارك را مي توان در كامپيوتر ثبت كرد، ديگر چه نيازي به كاغذ است؟ 
اگر مصرف كاغذ را در محل كارتان كــم كنيد، نه تنها پولي كه بابت كاغذ 
داده مي شد به حساب بانكي تان برمي گردد بلكه هزينه شارژ كردن كارتريج 

پرينتر نيز كاهش مي يابد. 

۳.عمدهنخريد
شايد خريدن ابزار و وسايلي مانند كاغذ، مداد، خودكار و غيره به طور عمده 
به سود شركت هاي بزرگ باشد؛ اما ايده خوبي براي شركت هاي كوچك 
نيست. زيرا سفارشات براساس كوچكي يا بزرگي شركت تقبل مي شوند؛ 

ازاين رو تا زماني كه شركت تان بزرگ نشده سعي كنيد عمده نخريد. 

۴.هميشهتخفيفبگيريد
از خريد وسايل گرفته تا ســفارش غذا براي اداره، تخفيف بگيريد. اغلب 
شركت ها اين كار را براي اعتبار شركت خوب نمي دانند، اما با تخفيف گرفتن 

مي توانيد پول زيادي را ذخيره كنيد. 

5.شراكتياستفادهكنيد
همانند شما شركت هاي كوچك ديگري نيز هستند كه به وسايل، ابزار و 
اينترنت نياز دارند. مي توانيد يك سرويس اينترنتي را اشتراكي بخريد يا 
وسايل مورد نيازتان را به طور عمده خريد كرده و آنها را تقسيم كنيد. از اين 

طريق مي توانيد در هزينه هاي تان صرفه جويي كنيد. 

6.كارآموزاستخدامكنيد
يكي از هزينه هاي سرســام آور كارآفريني، پرداخــت حقوق كارمندان و 
متخصصان اســت. به جاي چنين نيروهاي كاري مي توانيد كارآموزاني را 
به طور پاره وقت اســتخدام كرده و كارها را خودتان مديريت كنيد. به اين 
صورت كه كارهاي مهم را خود و ديگر كارهاي ضروري ولي غيرمهم را به 
آنها محول كنيد. با اين كار حتي مي توانيد با آموزش كارآموزان، نيروهاي 

كار متخصصي با كمترين هزينه براي آينده استخدام كنيد. 

7.ازنرمافزارهايحسابدارياستفادهكنيد
با استفاده از اين نرم افزارها نيروي كار كمتري استخدام كنيد و به خوبي به 
كارهاي تان برسيد. فقط كافي است در انتخاب نرم افزار مناسب دقت كنيد. 

8.ازدستگاههايكممصرفاستفادهكنيد
به جاي اســتفاده از دســتگاه هاي برقي دســت دوم كه عالوه بر تعمير 
مداوم شان برق زيادي نيز مصرف مي كنند، از وسايل نو و كم مصرف استفاده 

كنيد تا قبض برق زيادي براي تان نيايد. 
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