
از ماه ميالدي گذشته صادرات نفت روسيه به اروپا كه از طريق خط لوله انجام مي گيرد 
به دليل آلودگي نفت به يك ماده شيميايي خطرناك براي تجهيزات پااليشگاهي متوقف 
شده و با وجود تالش هاي مسكو مشكالت پيرامون اين بحران كم سابقه همچنان ادامه 
دارد. به گزارش ايســنا، رويترز به نقل از منابع آگاه نوشت: اميدها به ازسرگيري سريع 
صادرات نفت روسيه از مسير خط لوله دروژبا پس از اينكه برنامه ها  براي پاكسازي خط لوله 
از نفت كثيف به مانع خورد، رنگ باخت. نفت آلوده از طريق خط لوله دروژبا كه ظرفيت 
انتقال روزانه يك ميليون بشكه نفت – معادل يك درصد از تقاضاي جهاني براي نفت – را 
دارد ارسال شده است. روســيه دومين صادركننده بزرگ نفت جهان پس از عربستان 
سعودي است و در نتيجه اين بحران، خريد نفت از سوي اروپا حداكثر ۱۰ درصد – معادل 
يك ميليون بشكه در روز – كاهش پيدا كرد و اين مساله ضربه مالي سنگيني به مسكو 
وارد كرده است. روسيه در نتيجه اين بحران روزانه نيم ميليارد دالر درآمد نفتي را آن هم 
در شرايط تحريم هاي آمريكا و سال ها رشد اقتصادي راكد كه به شدت به اين درآمد نياز 
 دارد، از دســت مي دهد. جريان نفت از خط لوله دروژبا به دليل سطح باالي آلودگي به 

كلريد ارگانيك كه ماده شيميايي مورد استفاده براي استخراج نفت سنگين است، متوقف 
مانده اســت. ميزان زياد اين ماده در خطوط لوله نه تنها براي تجهيزات پااليشگاهي 
خطرناك است، بلكه براي افرادي كه در معرض آن قرار مي گيرند نيز مضر است و اين ماده 
در دماي باال گاز سمي توليد مي كند كه شبيه گاز مورد استفاده در جنگ جهاني اول است. 
به گفته منابع آگاه، شركت توتال قرار بود سهم عمده اي از اين نفت آلوده را به پااليشگاه 
ليوناي خود در آلمان منتقل و آن را رقيق و فرآوري كند. چنين طرحي اجازه مي داد انتقال 
نفت پاك در اين خط لوله از سر گرفته شود اما هفته گذشته پااليشگاه ليونا با اختالل 
عمده اي مواجه و ناچار شد به دليل خرابي يكي از تجهيزاتش كه ممكن است به دليل 
پااليش نفت آلوده بوده باشد، فعاليت بسياري از واحدهاي خود را متوقف كند. اين اختالل 
كه ممكن است حداقل به مدت يك هفته ديگر ادامه پيدا كند برنامه تخليه نفت كثيف را از 
مسير خود منحرف كرد. حدود ۸ تا ۹ ميليون بشكه نفت كه ارزش آن در شرايط معمولي 
۵۶۰ تا ۶۳۰ ميليون دالر بود، همچنان در اين خط لوله مانده است. يك منبع صنعتي آگاه 
گفت: اين برنامه منحل شده و اكنون به يك پالن بي نياز داريم؛ اما در حال حاضر پالن بي 

وجود ندارد و وضعيت در بن بست قرار دارد. بحران آلودگي نفتي بزرگ ترين اختالل عرضه 
پيش آمده براي نفت روسيه است. اين كشور تنها يك بار يك اختالل عمده را تجربه كرد 
كه سال ۲۰۰۷ در پي اختالف قيمت با بالروس روي داد و صادرات نفتش به مدت سه روز 
متوقف شد. بالروس نخستين كشوري بود كه آلودگي نفت روسيه را اعالم كرد و هشدار 
داد اين نفت ممكن است به تجهيزات پااليشگاهي آسيب وارد كند. اين كشور در مسير 
ترانزيت اصلي خط لوله دروژبا قرار گرفته است. پااليشگاه نفت موزير بالروس در كنار اين 
خط لوله كه به دو بخش تقسيم مي شود، يك هاب مهم به شمار مي رود. يكي از انشعابات 
اين خط لوله به لهستان و آلمان و ديگري به اوكراين، مجارستان و اسلواكي مي رود. بحران 
آلودگي نفت روسيه، روابط ميان مسكو و مينسك را تيره كرده است. الكساندر لوشنكو، 
رئيس جمهوری بالروس اعالم كرده هزينه خسارت ناشي از نفت آلوده اي كه از خط لوله 
دروژباي روسيه دريافت شده، عظيم است و اين كشور خواستار جبران خسارت از سوي 
مسكو است. دولت لهستان نيز اعالم كرده صادركنندگان روسي بايد بابت اشتباه خود 
براي صادرات نفت آلوده، خسارت مالي بدهند.  روسيه مكررا وعده داده است كه جريان 

نفت پاك به سوي بالروس، لهستان و آلمان به زودي استارت زده مي شود؛ اما هنوز چنين 
اتفاقي روي نداده است و معامله گران مي گويند حتي زماني كه جريان صادرات از مسير 
خط لوله دروژبا از سر گرفته شود به معناي پايان بحران نيست. خبرگزاري هاي روسيه در 
جديدترين خبر به نقل از وزارت انرژي اين كشور گزارش كرده اند كه نفت پاك از طريق 
خط لوله دروژبا به سوي مرز مجارستان و اسلواكي در حركت است و انتظار مي رود ظرف 
يك هفته به ايستگاه هاي مترينگ برسد. مقامات روسيه قرار است اواخر هفته جاري با 
شركت هاي خط لوله اروپايي و خريداران نفت براي مذاكره پيرامون اين بن بست ديدار 
كنند. يك منبع آگاه از مذاكرات به رويترز گفته است: يكي از پيشنهادات براي تخليه نفت 
كثيف، معكوس كردن جريان خط لوله از لهستان، آلمان و بالروس به سمت روسيه است 
تا اين نفت در روسيه نگهداري و پاكسازي شود. اما اين نفت به دفعات دست به دست شده 
و دولت روسيه ماليات و عوارض گمركي را براي نفتي كه از مرز عبور كرده، دريافت كرده 
است. در نتيجه تمامي اين دريافتي ها بايد پس داده شوند كه اقدام كم سابقه اي براي دولت 

و صنعت نفت روسيه خواهد بود.

قيمــت طــال در معامــالت روز پنج شــنبه 
بــازار جهانــي با تشــديد تنش هــاي تجاري 
آمريــكا و چين كــه از ارزش دالر پشــتيباني 
 كرد و موضــع پولي بانــك مركــزي آمريكا،

 ثابت بود. 
به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري 
در معامالت روز پنج شنبه بازار سنگاپور ثابت بود 

و در ۱۲۷۳.۳۷دالر ايستاد. 
بهــاي معامــالت ايــن بــازار روز سه شــنبه 
بــه ۱۲۶۸.۹۷دالر ســقوط كــرده بــود كه 
پايين ترين قيمت از اوايل مــاه ميالدي جاري 
بود. در بــازار معامالت آتي آمريــكا، هر اونس 
 طال با ۰.۱ درصد كاهش، بــه ۱۲۷۲.۸۰ دالر

 رسيد.
 به گفته نيكوالس فراپل، مدير جهاني در شركت 

»اي.بي. سي  بوليون«، تاثير كوتاه مدت اختالفات 
تجاري آمريكا و چين، شاخص دالر را باالتر برده 
و اين مســاله به نفع طال نبوده اســت. شاخص 
دالر آمريــكا در برابر ســبدي از ارزهاي رقيب 
در معامالت روز پنج شــنبه ۰.۱ درصد رشــد 
كرد و نزديك به باالترين حــد خود در يك ماه 
اخير ايستاد. براساس گزارش رويترز، بازارهاي 
سهام آســيايي نيز تحت تاثير نگراني ها نسبت 
به پيامدهاي منفــي جنگ تجــاري آمريكا و 
 چين در معامــالت روز پنج شــنبه قرمزپوش

 شــدند. در اين بين گزارش نشست اخير بانك 
مركزي آمريكا نشان داد كه مقامات پولي آمريكا 
موافق رويكرد صبورانه براي تنظيم سياســت 
پولي هســتند و عجله اي براي افزايش نرخ هاي 

بهره ندارند. 

انگليس بهترين كشور در اروپا و جهان براي اتباع 
خارجي از نظر كاري در سال ۲۰۱۹ شناخته شد. 

 به گزارش ايســنا بــه نقل از بلومبرگ، موسســه 
»اي.سي.اي اينترنشــنال« با نظرسنجي از ۲۸۰ 
شــركت بزرگ در ۱۶۰ كشــور و ۱۰ هزار شاغل 
خارجي در اين شركت ها، به رتبه بندي كشورهاي 
مختلف جهان از نظر مطلوبيت فضا براي كار اتباع 
خارجي، سيستم هاي حمايت درماني و آموزشي، 
سطح دستمزدها و نظام مالياتي آنها براي شاغالن 

خارجي پرداخته است. 
بر اين اساس ۱۰ كشور برتر جهان عبارتند از: 

۱- انگليس: با وجود برگزيت، تمايل شركت ها براي 
جذب نيروي خارجي كاهش نيافته است و برخي از 
اين شركت ها حاضرند براي جذب نيروي كار ماهر 

خارجي تا ۴۲۱ هزار و ۷۹۸ دالر هزينه كنند. 

۲- ژاپن  ۳- چين   ۴- هند: شايد ديدن رتبه هند با 
آن همه ترافيك و آلودگي و نرخ باالي مهاجرت اين 
كشور براي تان تعجب آور باشد؛ اما شركت هاي اين 
كشور براي جذب نيروي كار ماهر خارج حاضرند تا 

۲۷۶ هزار و ۴۱۷ دالر در سال هزينه كنند. 
۵- فرانسه    ۶- هنگ كنگ: با وجود آنكه هنگ كنگ 
گران ترين شــهر جهان از نظر هزينه هاي زندگي 
است، هنوز هم يكي از بهترين گزينه ها براي اتباع 

خارجي به شمار مي رود. 
۷- كره جنوبي ۸- اســتراليا: جايي كه شركت ها 
بــراي جــذب نيــروي ماهــر خارجــي به طور 
 متوســط حاضرنــد تــا ۲۶۶ هــزار و ۸۴۸ دالر 

هزينه كنند. 
۹- آرژانتيــن ۱۰- آمريكا: متخصصان خارجي در 

اين كشور ۲۵۰ هزار و ۲۸ دالر درآمد دارند. 

بانك مركزي فرانسه در گزارشي پيش بيني كرد اقتصاد 
اين كشور در سه ماه دوم امسال رشــد پاييني را تجربه 
كند. به گزارش ايســنا به نقل از رويتــرز، بانك مركزي 
فرانســه در گزارشي با اشــاره به تاثير جنبش اعتراضي 
موسوم به »جليقه زردها« پيش بيني كرد دومين اقتصاد 
بزرگ منطقه يورو در دومين فصل از سال جاري ميالدي 
رشــد ضعيف ۰.۳ درصدي را به ثبت برساند. همچنين 
در نظرسنجي جداگانه اين بانك از صاحبان كسب وكار 
در فرانسه، شــاخص توليدات صنعتي اين كشور در ماه 
آوريل با يك واحد كاهش نسبت به ماه قبل به ۹۹ واحد 
كاهش يافت. ماه گذشته دولت فرانسه در گزارشي اعالم 
كرده بود اقتصاد اين كشور سه ماهه نخست سال را با ثبت 
رشد ۰.۳ درصدي به پايان رســانده است. اين سومين 
فصل متوالي است كه اقتصاد فرانســه از ثبت نرخ رشد 
باالي ۰.۵ درصد ناتوان مي ماند. »جليقه زردها« به برنامه 

اقتصادي دولت امانوئل ماكرون، رئيس جمهوری فرانسه 
براي افزايش بهاي سوخت و اصالح نظام بازنشستگي اين 
كشور اعتراض دارند. با اين حال ماكرون قبول كرده است 
حداقل سطح دستمزدها را افزايش دهد و از برنامه قبلي 
خود براي افزايش نرخ ماليات عقب نشــيني كرده است. 
برخــي از اقتصاددانان با توجه به رشــد ضعيف مخارج 
مصرف كنندگان فرانســوي معتقدند دولت فرانسه بايد 
براي تقويــت ماليات ها و تقويت مزاياي بازنشســتگي 
دست به كار شود. دولت فرانسه دســامبر سال گذشته 
از بسته اي به ارزش ۱۰ ميليارد يورو براي تقويت حقوق 
و مزاياي بازنشســتگي دهك هاي پاييــن درآمدي اين 
كشــور رونمايي كرد. امانوئل ماكرون، رئيس جمهوری 
فرانسه در ماه آوريل متعهد شده بود براي قبول بخشي 
 از درخواســت هاي معترضان، يك بسته كاهش مالياتي 

پنج ميليارد يورويي را اجرايي كند. 

يك مقام دولتي تركيه گفته اســت كه دولت اين 
كشــور در حال حاضر از تحريم نفتي آمريكا عليه 
ايران تبعيت مي كند. سه روز پيش، رويترز به نقل 
از منابع نفتي گزارش كرده بود كه از اول ماه می و 
لغو معافيت هاي شش ماهه قبلي، هيچ نفتكشي كه 
در بنادر ايران بارگيري شده باشد وارد بنادر تركيه 
نشده است. تحليلگران گفته اند كه تركيه به جاي 
ايران، نياز نفتي خود را از عراق، روسيه و قزاقستان 
تامين مي كند. به گزارش بي بي سي؛ اين مقام دولتي 
تركيه با يادآوري اينكه تركيه يكي از هشت كشور 
برخوردار از معافيت از تحريم نفتي ايران بود، گفته 
است كه دولت اين كشور در حال حاضر از تحريم 
نفتي آمريكا عليه جمهوري اسالمي ايران تبعيت 
مي كند. خبرگزاري فرانسه نيز در گزارشي درباره 

توقف واردات نفتي تركيه از ايــران، به نقل از يك 
مقام دولتي تركيه بدون ذكر نام او، گفته است كه 
كشــورش خريد نفت از ايران را »به خاطر رعايت 
تحريم آمريكا« متوقف كرده؛ هرچند اساسا با اين 
تحريم ها مخالف است. به نوشته خبرگزاري فرانسه، 
اين مقام دولتي كه وزير خارجه تركيه را در سفر به 
فرانسه همراهي مي كرد، گفته است كه تركيه »به 
عنوان متحد استراتژيك آمريكا« از تحريم نفتي عليه 
ايران تبعيت كرده است. تركيه و آمريكا در سازمان 

پيمان آتالنتيك شمالي - ناتو - عضويت دارند. 

محدوديت صادرات نفتي ايران
تا قبل از خروج اياالت متحــده از برجام، صادرات 
نفتي ايران به دو ميليون و ۵۰۰ هزار تا دو ميليون 

و ۷۰۰ هزار بشــكه در روز بالغ مي شد كه پس از 
اجرايي شــدن تحريم ها، به حــدود يك ميليون 
و ۵۰۰ هزار بشــكه تنزل كرد. اگرچه چند تن از 
مقامات آمريكايي از »به صفر رساندن« صادرات 
نفتي ايران سخن گفته اند، بسياري از كارشناسان 
معتقدند كه جمهوري اسالمي همچنان قادر خواهد 
بود با دادن تخفيف و تسهيالت ويژه، مقاديري نفت 
را به برخي خريداران خود بفروشــد. تخمين زده 
مي شود كه فروش نفت ايران ممكن است به ۴۰۰ 
تا ۵۰۰ هزار بشكه در روز هم برسد. دونالد ترامپ، 
رئيس جمهوري آمريكا، توافق برجام را قابل قبول 
ندانسته و گفته است كه اين توافق مانع از تالش 
ايران براي دستيابي به تسليحات اتمي به ويژه پس 

از انقضاي اعتبار برجام نخواهد شد.

رئيس اتاق بازرگاني ايران و قطر روز پنج شنبه 
گفت: از سه چهار روز قبل، زمزمه هايي مبني 
بر اجراي تحريم هاي آمريكا از ســوي قطر 
شــنيده بوديم و در تماس هايي كــه با اتاق 
بازرگاني قطر داشتيم آنها اين امر را تكذيب 
كردند؛ اما ســاعاتي پيش اعــالم كردند كه 
مطابق دستورالعمل وزارت خزانه داري آمريكا 
رفتار خواهند كرد؛ يعني فقط اقالم غذايي و 
دارو از اين به بعد مي توانند به ايران بفرستند؛ 
در صورتي  كه ما خودمان تا چند وقت پيش 
تامين كننده اقالم كشــاورزي و غذايي آنها 

بوديم. 
به گــزارش ايلنــا، عدنــان موســوي پور، 
رئيس اتاق بازرگاني ايــران و قطر از اعمال 

محدوديت هاي جديــد در تبادالت تجاري 
بين ايران و قطر خبر داد. وي اظهار داشــت: 
از ســه چهار روز قبل، زمزمه هايي مبني بر 
اجراي تحريم هاي آمريكا از سوي قطر شنيده 
بوديم و در تماس هايي كه با اتاق بازرگاني قطر 

داشتيم آنها اين امر را تكذيب كرده بودند. 
رئيس اتاق بازرگاني ايران و قطر افزود: قبل از 
ماه رمضان وزير خارجه به قطر سفر كردند و 
ما نمي دانيم چه صحبت هايي در آن جلسه رد 
و بدل شد كه اكنون اين رفتار را دولت قطر با 
وجود روابط بسيار خوب تاجران دو كشور در 
پيش گرفته است.  وي گفت: منتظر هستيم 
ظرف امروز و فــردا اخبار تكميلي و جزئيات 

بيشتري به دست ما برسد.

جانشين فرمانده انتظامي استان مركزي از عمليات 
ماموران اداره نظارت بــر اماكن عمومي پليس در 
كشف ۱۱ تن و ۷۵۰ كيلوگرم شكر احتكارشده از 
يك انبار در اراك خبر داد. به گزارش ايسنا، سرهنگ 
يوسف سپهوند در تشريح جزئيات اين خبر گفت: 
در تداوم طرح هاي نظارت بــر واحدهاي صنفي و 
برخورد با مخالن اقتصادي، ماموران اداره نظارت 
بر اماكن عمومي پليس امنيت عمومي استان در 
تحقيقاتي از فعاليت فردي در زمينه احتكار شكر 
در انبار يك واحد صنفي در شهرستان اراك با خبر 
شدند.  وي خاطرنشان كرد: سرانجام روز چهارشنبه، 
پس از انجام تحقيقات ميداني پليس و در هماهنگي 
با دستگاه قضايي، انبار مذكور شناسايي و در بازرسي 
مشترك ماموران اداره نظارت بر اماكن عمومي و 

نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت ۱۱ تن 
و ۷۵۰ كيلوگرم شكر كه در اين مكان احتكار شده 
بود، كشف شد.  اين مقام انتظامي با اشاره به ارزش 
۹۴۰ ميليون ريالي كاالي كشف شده بيان كرد: فرد 
محتكر در اين عمليات دستگير و پس از تشكيل 
پرونده، براي برخورد قانوني به دســتگاه قضايي 
معرفي شد.  سرهنگ سپهوند در پايان با قدرداني 
از همكاري آگاهانه مردم با پليس از شــهروندان 
وظيفه شناس خواست تا در صورت كسب هرگونه 
 اطالعاتي در رابطه با احتكار كاال و لوازم اساســي 
مورد نياز مردم، مراتــب را از طريق تلفن ۱۱۰ به 
پليس اطالع دهند تا پيگيري و اقدام هاي قانوني 
الزم در ايــن رابطه به عمل آيد و با ســودجويان و 

محتكران برخورد قانوني الزم صورت پذيرد. 

دردسر  پايان ناپذير نفت آلوده  براي روسيه

پيش بيني بانك  مركزي  فرانسه از  رشد اقتصادي  اين كشوربرترين كشورهاي جهان  براي كاركنان خارجيمكث طالي  جهاني در برابر صعود  دالر

قطر مبادالت تجاري با  ايران را به دارو  و  غذا محدود كردتركيه خريد نفت از ايران را متوقف كرد كشف  بيش از 11 تن  شكر احتكار شده  در اراك
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رئیس جمهوری در دیدار   با  
کارآفرینان  و  فعاالن اقتصادی:

باال رفتن  پایه پولی کار بانک ها و بنگاه هاست
 رقابت بخش دولتی با خصوصی   اشتباه  است

قیمت ارز 13 هزار تومان و حتی 8 هزار تومان  نیست

بنگاه های  دولتی بايد  
واگذار  شود

تامين اجتماعی 
در گرفتن حق بيمه 
ركوردشكنی كرد

سرپرست  سازمان تامین  اجتماعی :

 تحريم های آمريكا 
تروريسم اقتصادی 

عليه مردم  ايران است
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ظریف:

سرمقاله

سایه  فساد
بر اقتصاد

ريشه اصلي مسائل اقتصاد 
ايران به وابستگي به نفت 
 و رانت هــاي حاصل از آن 
باز مي گردد. از سال ۱۳۰۰ 
كه نفت در ايران كشف و اقتصاد ايران به نفت وصل 
شد، اين موضوع بر اقتصاد سايه انداخت. البته يك 
دوره كوتاه؛ يعني در زمان مصدق اقتصاد بدون 

نفت بود...

  وحيد شقاقي، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 2
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قوانين  دست و پاگير 
برای  استارت آپ ها

سياست  تشويقی
 برای  موجران

»کسب و کار«  سردرگمی فعاالن اقتصادی با بازارهای متعدد ارزی را  بررسی می کند

سازوکار مبهم  بازار متشکل ارزی
صفحه2

صفحه2

سبد  مصرفی خانوار کوچک تر  شد
نرخ   تورم   دوازده ماهه   منتهی   به   اردیبهشت  ماه   ١3٩٨  به   34/2   درصد   رسید

 در شــرايط تحريــم و وضعيــت اقتصــادی فعلی، 
استارت آپ ها، كسب و كارهای مجازی و همچنين 
مبتنی بر شــبكه های اجتماعی می توانند به خوبی 
فعاليت كنند كه الزمه آن خالقيت و نوآوری اســت. 
اما در مســير فعاليت اين كســب و كارها مشكالتی 
وجــود دارد كه دســت و پــای آنهــا را بــرای ارائه 
محصوالت و خدمات بسته اســت. قوانين و مقرراتی 
كه برای كســب و كارهايی با ماهيت متفاوت نوشته 
شده برای كســب و كارهای نوين نيز به اجرا درآمده 
كه تطابقی با مدل فعاليت آنها ندارد. موســی ترابی 
 پژوهشگر و كارشناس ارشد كارآفرينی دانشگاه تهران 
می گويد: در اين رابطه پيشــنهادی كه می توانم در 
 رابطه با تسريع رشد اســتارت آپ ها بدهم ايجاد يك 

محيط- كه كامال از قوانين...

در شــرايطی قرار داريم كه ديگر نمی توان درباره 
افزايش اجاره بها در مناطق مختلف اظهار نظر كرد اما 
در مجموع اين رشد كه به دنبال افزايش قيمت در اكثر 
گروه های كااليی رخ داده، از نرخ تورم بيشتر است. 
اين افزايش قيمت ها البته در شهرهای بزرگ به مراتب 
بيشــتر بوده و در كنار افزايش هزينه های زندگی، 
باعث شــده كه روزگار ســخت تری بر مستأجران 
بگذرد. به گفته فعاالن اين بــازار، افزايش اجاره در 
مرحله اول تابعی از قيمت ملك اســت و زمانی كه 
قيمت ملك باال می رود، طبيعتــا قيمت اجاره هم 
افزايش خواهد داشت. از سوی ديگر اگر می خواهيم 
اقتصاد را در اليه های باالتر مانند مسكن مهار كنيم، 
بايد از پايين و اولين كااليی كه وارد بازار می شود آغاز 

كنيم تا كنترل بهتر صورت گيرد...



اقتصاد2
ایران وجهان

ظریف:
 تحریم های آمریکا تروریسم 
اقتصادی علیه مردم  ایران است

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در 
مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری سی ان ان اظهاراتی 
را در خصوص سیاســت  های ایران مطرح کرد و به 
اتهامات مقامات واشــنگتن علیه ایران پاسخ گفت.
ظریف در خصوص جنگ اقتصــادی آمریکا علیه 
ایران اظهار داشت: »رئیس جمهور ترامپ اخیراً در 
مصاحبه با فاکس نیوز اعالم کرد که در حال جنگ 
اقتصادی با ایران اســت. جنگ اقتصادی به معنای 
هدف قرار دادن مردم ایران اســت؛ یعنی هدف قرار 
دادن شهروندان عادی و تالش برای محروم کردن 
آنها از ملزومات زندگی. چنین کاری با تروریسم برابری 
می کند.«ظریف تاکید کرد که ایران با دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا وارد مذاکره نخواهد شد مگر 
اینکه این کشور با اجرای تعهداتش در برجام به تهران 
احترام بگذارد.وی افزود: »این رویکرد هدف قرار دادن 
مردم عادی رویکرد مناسبی برای کشاندن ایران به 
پای میز مذاکره نیســت. از این گذشته، ما پای میز 
مذاکره هستیم و آمریکاست که میز مذاکره را ترک 
کرده است. ما و سایر طرف های برجام هنوز پای میز 
مذاکره هستیم و در قالب کمیسیون مشترک برجام 
دائماً با هم مذاکره می کنیم. آمریکا میز مذاکره را ترک 
کرده و باید به قوانین بین المللی پایبند باشد.«ظریف 
در مورد برداشت ایران از سیاست های اخیر آمریکا نیز 
خاطرنشان ساخت: »همان طور که بسیاری در آمریکا 
می گویند، مشکل اینجاست که دولت فعلی آمریکا 
اساساً سیاست خارجی ندارد و سیاست خارجی خود 
را بر پایه قیاس  با سیاست های داخلی که نمی توانند 
به امور خارجی تعمیم یابند، بنا نهاده است. در سیاست 
خارجی شما با کشورهای مســتقل سر و کار دارید. 
شــما با خریداران آپارتمان یا فعاالن حوزه امالک و 
مستغالت سر و کار ندارید. وقتی طرف شما کشورهای 
مستقل باشند، الزم است که اعتبار داشته باشید. اگر 
شما به عنوان کشوری که زیر حرفش می زند، شناخته 
شوید دیگر کسی مایل به مذاکره با شما نخواهد بود.«

سرپرست  سازمان تامین  اجتماعی :
تامین اجتماعی در گرفتن حق 

بیمه رکوردشکنی کرد
سرپرست ســازمان تامین اجتماعی در نامه ای به 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خلق رکورد جدید 
وصول حق بیمه در تاریخ این سازمان طی اردیبهشت 
ماه ســال جاری خبر داد.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در نامه صادر شده 
از سوی محمدحســن زدا به محمد شریعتمداری، 
خلق این رکورد، نتیجه تالش گسترده و خستگی 
ناپذیر کارکنان واحدهای مختلف ســازمان تأمین 
اجتماعی در سایه مدیریت مدبرانه وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی عنوان شده است.
در این نامه با اشاره به شــرایط نامناسب اقتصادی 
واحدهای تولیدی از جمله تشدید بی  سابقه تحریم 
 هــای ظالمانه، رکــود اقتصادی، تعطیلــی ارادی 
و غیــر ارادی واحدهای صنعتی بویــژه در مناطق 
سیل زده آمده اســت: خلق رکورد جدید در وصول 
منابع حق بیمه ســازمان تأمین اجتماعی حکایت 
از تالشــی آگاهانه، برنامه ریزی شده و مستمر دارد 
ضمن آنکه پرهیز تیم مدیریتی مســتقر از ورود به 
 هرگونه حاشــیه را باید در راس دالیل این موفقیت 

محسوب کرد.

قدردانــی از رویکرد فرهنگی 
بانک صادرات ایران و حمایت 

از نشر و ترویج قرآن کریم

دکتــر غالمعلــی حدادعادل عضــو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و رییس سابق مجلس 
شورای اسالمی در جریان بازدید از بیست و 
هفتمین نمایشــگاه بین المللی قرآن کریم، 
یک جلد قرآن نفیس را ضمن ظهر نویســی 
به پاس قدردانی از مشارکت و حمایت بانک 
صادرات ایران از این نمایشــگاه، به حجت اله 
 صیــدی مدیرعامــل بانک صــادرات ایران

 اهدا کرد.

اخبار

بانک

و  کاال  قیمــت  رشــد 
خوراکی هــا در بــازار در 
حالی ادامه دار است که در 
اردیبهشت ماه سال جاری 
تغییرات قیمتی نیز نشان 
از تورم بین ۲۰ تا ۱۳۶ درصدی این اقالم در مقایسه 
با همین ماه در ســال گذشــته دارد.با این وضعیت 
کارشناســان ابرتورم را در اقتصاد کشور، امر بعیدی 
نمی دانند. موضوع تورم و روند افزایشــی آن به ویژه 
در خصوص کاالی اساسی که سفره خیلی از مردم را 
کوچک تر از همیشه کرده و برخی از خوراکی ها را به 
طور کلی از سبد خانوار حذف کرده است، به نگرانی 
غالب مردم و حتی تصمیم گیران مبدل شــده و این 
در حالیست که سیاست های دولت نیز کمکی به حل 
این مشکل نکرده است. در حال حاضر نه مردم کشش 
افزایش بیشتر نرخ تورم را دارند و نه تولیدکننده تاب 
تامین هزینه های تولید را. از سویی کاهش شدید تقاضا 

برای کاالها حتی در رابطه اقالم اساسی نشان می دهد، 
مردم حتی در صورت گران شدن اقالم اساسی خود 
چاره ای جز نخریدن آن ندارند و همین مسئله فشار 

مضاعفی به تولید وارد کرده که بــرای جبران آن به 
افزایش دوباره قیمت ها روی می آورد.اما اینکه چاره 
این مسئله چیســت و دولت چه راه حلی برای حل 

آن دارد، از دید کارشناســان متفاوت است، برخی 
اصالح سیاســت های پولی دولت و بانک مرکزی را 
تاکید می کنند، برخی ضرورت کاهش فشار به تولید 
و تسهیل فرایند واردات را و برخی هم منتظر تسهیل 
شرایط مذاکره با کشورهای اروپایی هستند.بررسی 
جزئیات تورم در بین کاال و خدمات نشان می دهد که 
کمترین حد تورم مربوط به گروه آموزش با ۲۱.۰۳ 
درصد بوده اســت و باالترین ســطح به حدود ۱۳۶ 
درصد به سبزیجات تعلق دارد.در بین خوراکی ها و 
آشامیدنی ها که تورم گروه آن را در اردیبشهت ماه به 
۵۲.۱ درصد رسیده است، گوشت همچنان در رده باال 
قرار داشته و بین ۱۰۰ تا ۱۰۷ درصد در گوشت قرمز و 
سفید تورم گزارش شده است.در گروه میوه و خشکبار 
تورم ۱۱۲ درصدی، روغن ها و چربی ها ۵۶ و در گروه 
شیر، پنیر و تخم مرغ نیز تورم ۴۷ درصدی نسبت به 
اردیبهشت سال گذشته ثبت شــده است. در گروه 
کاالیی باالترین تورم مربوط به مبلمان و لوازم خانگی 
با ۸۳.۲ درصد و همچنین تفریح و فرهنگ با ۷۵.۷ 

درصد در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته است.

با اعــالم کانــون صرافان 
ایرانیان، پیش ثبت نام آغاز 
فعالیت در بازار متشــکل 
ارزی از آغاز شد و قرار است 
فاز عملیاتی بازار به صورت 
آزمایشی آغاز شــود اما این در حالیست که هنوز 
ســازوکار این بازار مبهم اســت و برخی از فعاالن 
اقتصادی ایــن ابهام را مانــع از هرگونه اظهار نظر 
قطعی و یا چگونگی تاثیرگذاری این بازار بر بازار ارز 
و به طور کلی تر اقتصاد می دانند. در حالی که بخش 
خصوصی به عنوان ذی نفعان مهــم این بازار باید 
در جریان جزئیات آن قرار بگیرند.در همین رابطه 
»فریال مستوفی« رئیس کمیسیون سرمایه گذاری 
اتاق ایران با بیان اینکه بازار متشــکل ارزی بیشتر 
مربوط به ارز نقد اســت، گفــت صرافی هایی که 
می توانند حواله صادرکنندگان را به اسکناس تبدیل 
کنند، به تبع سودی از این کار به دست می آورند. 
بعید به نظر می رسد این صرافی ها عالقه مند باشند 

ارز نقدشان را به بازار متشکل ارزی وارد کنند.

این عضو هیــات نمایندگان اتاق تهران با اشــاره 
به بخشــنامه جدید بانک مرکــزی درباره راه های 
بازگشــت ارز صادراتی اظهار کرد: در زمان حاضر 
سامانه نیما و ســنا داریم، بازار متشکل ارزی هم 
به زودی راه اندازی می شــود. وجود این  همه بازار 
و سامانه تنها به سردرگمی فعاالن اقتصادی منجر 
می شود.کانون صرافان از آغاز پیش ثبت نام جهت 
ورود به بازار متشکل ارزی خبر داد و از متقاضیان 
درخواست کرد تا مدارک مورد نیاز را ارسال کنند.

بر اساس این گزارش، ۲۹ فروردین ماه در راستای 
ایجاد بازار متشکل ارزی اولین جلسه هیئت مدیره 
تشکیل و مدیر عامل بازار متشکل ارزی انتخاب شد 
که در این جلسه با تصمیم هیئت مدیره مقرر شد 
کلیه صرافی های مجاز و بانک های عامل از درگاهی، 
نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام 
کنند.قرار است، پس از طی شدن فاز تأسیس بازار 
متشکل ارزی، فاز عملیاتی بازار به صورت آزمایشی 
آغاز شــود.مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده 
 است که در فاز اول، معامالت نقدی ارز )اسکناس( 
راه اندازی و ســایر روش های معامــالت ارزی در 
مراحل بعد گســترش می یابد. بازار کارگزار محور 

بوده و عملیات مدیریت بازار توســط تشکیل خود 
انتظام انجام شده و بر اساس دســتور العمل های 
مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد.نرخ گذاری 
در این بازار به این صورت انجام می شود که سیستم، 
پیشــنهادهای عرضه از سوی فروشــندگان را از 
پایین ترین قیمت به باالترین و پیشنهادهای خرید 
را از باالترین قیمت به پایین ترین می چیند سپس 
مظنه ها توسط سیستم به یکدیگر مرتبط و با اولین 
معامله، قیمت ابتدای روز کشــف خواهد شد. این 

روند معامالتی دقیقاً مشابه سایر معامالت بورسی 
انجام خواهد شد.بر اساس اطالعات موجود، در ابتدا 
معامالت ۲ یا سه نوع ارز اصلی )دالر، یورو و درهم( 
آغاز شود، اما به تدریج به ســایر ارزها تسری یابد. 
زمان معامالت این بازار از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده 
و تا پایان ســاعت کاری بانک ها ادامه می یابد. قرار 
است که در پایان ساعت معامالت، کار تسویه انجام 
شود و بدین ترتیب تســویه معامالت به روز آینده 

موکول نخواهد شد.

نرخ   تورم   دوازده ماهه   منتهی   به   اردیبهشت  ماه   ١3٩٨  به   34/2   درصد   رسید

سبد   مصرفی خانوار کوچک تر  شد

رئیس جمهوری  در دیدار صمیمی با جمعی 
از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی:

  بنگاه های  دولتی باید  واگذار 
شود

حجت االســالم و المســلمین دکتر حسن روحانی 
شامگاه چهارشنبه در دیدار با جمعی از کارآفرینان و 
فعاالن اقتصادی گفت: در هیچ زمانی از تاریخ انقالب 
شرایط ســال های ۹۷ و ۹۸ را نداشته ایم بویژه اینکه 
دشمن همه تالش خود را بر جلوگیری از فروش نفت 
و  ایجاد مانع در روابط بانکی به عنوان شریان اقتصادی 
کشور، متمرکز کرده است.دکتر روحانی با اشاره به 
ثابت ماندن قیمت سوخت و نفت و گاز برای ۴ سال 
متوالی در کشور، تصریح کرد: فعال نمی توانیم در مورد 
درست یا غلط بودن این سیاست قضاوت کنیم و البته 
هر وقت برای تغییر قیمت اقدام کردیم با مشکالتی 
مواجه شــدیم، اما در هیچ کجای دنیا چنین قیمت 
سوخت ارزانی وجود ندارد. دکتر روحانی رقابت بخش 
دولتی با بخش خصوصی را کامالً غلط و اشتباه دانست 
و گفت: در شرایط مساوی حتماً بخش خصوصی در 
اولویت است و حق تقدم با بخش خصوصی است، نباید 
به هیچ عنوان بخــش دولتی رقیب بخش خصوصی 
باشــد و ما باید امتیاز را به بخش خصوصی دهیم و 
حتماً بنگاه های دولتی باید واگذار شود.رئیس جمهور 
با بیان اینکه واگذاری بخش دولتی اصرار مداوم من 
بوده و هست، گفت: ان شاء اهلل امسال شرایط مطلوبی 
برای واگذاری ها داشته باشیم. دکتر روحانی اصالحات 
در بانک ها را کاری بسیار سخت و دشوار عنوان کرد 
و گفت: متأســفانه مجوزهای بی رویه زیادی صادر 
شده و فعالیت در بخشــی از بانک ها دارای اشکاالت 
عدیده ای است. بانک ها سرمایه های جامد و شرکت 
دارند و فعالیت اقتصادی انجــام می دهند که حاضر 
نیستند این فعالیت های خود را واگذار کنند و این در 
حالی است که نمی شود هم بانک دار و هم بنگاه دار بود.

رئیس جمهور در تشریح کارهای مهم دولت یازدهم و 
دوازدهم در مورد بانک ها، گفت: اولین کار مهم دولت 
در این زمینه این بوده که در طول ۶ سال گذشته دست 
در جیب بانک مرکزی نبرده ایم و دولت پایه پولی را 
باال نبرد. باال رفتن پایه پولی کار بانک ها و بنگاه های 
اقتصادی است.دکتر روحانی با تأکید بر اینکه در این ۶ 
سال، دولت نسبت به استفاده از پایه پولی متعهد بوده 
و بعد از این هم متعهد خواهد بود، گفت: حتی برای 
پرداخت یارانه  هم زمانی که پول کم می آوردند از پایه 
پولی استفاده می کردند اما ما این کار را نکردیم.رئیس 
جمهور تعدیل مؤسسات اعتباری غیرمجاز را دومین 
کار دولت عنوان کرد و گفت:  این کار بسیار سخت   بود 
و شجاعت زیادی می خواست  و ما برای توقف فعالیت 
این موسسات اعتباری غیرمجاز دردسرهای زیادی 
متحمل شدیم به گونه ای که حتی برخی تجمع های 
خیابانی از ســوی حامیان همین مؤسسات سازمان 
دهی می شد تا ما نتوانیم این کار را با موفقیت انجام 
دهیم. دکتر روحانی در پاسخ به سواالت یکی از فعاالن 
اقتصادی در حوزه انرژی مبنی بر ورود بخش خصوصی 
به فروش نفــت و فرآورده های نفتی، گفت: برای این 
منظور راه را باز کرده ایم و با ارایه نفت در بورس مشکلی 
برای فروش نفت و فرآورده ها توسط بخش خصوصی 
نداریم. دکتر روحانی در خصوص موضوع همکاری 
بخش دولتی و خصوصی، گفت: همیشه اعضای دولت 
را تشویق کردم که بدون مشورت با بخش خصوصی 
تصمیم نگیرند و اگر تصمیمی بدون مشورت با بخش 
خصوصی اتخاذ شود، قبول نمی کنم. رئیس جمهور 
با تأکید بر اینکه به رغم همه مشکالت و تهدیدها ما 
امروز در بهترین شرایط از نظر ذخایر ضروری هستیم، 
گفت: دولت مشکلی در این زمینه ندارد همه کاالهای 
ضروری مورد نیاز کشور و نیازهای اساسی تامین شده 
و وضعیت در این عرصه نســبت به سال گذشته، به 
مراتب بهتر است.دکتر روحانی در پاسخ به اظهارات 
نماینده صادرکنندگان و درخواســت واردات کاال از 
سوی صادرکنندگان بجای انتقال ارز به کشور، گفت: 
آزاد گذاشتن صادرکنندگان برای واردات کاال به جای 
انتقال ارز خوب است به شرطی که کاالی وارد شده را 
بر مبنای دالر ۱۳ هزار تومانی با مردم حساب نکنند و 
حداقل براساس ارز نیمایی محاسبه کنند. محاسبه 
کاالی وارداتی با نرخ آزاد به مردم فشار وارد می کند.

دکتر روحانی یاد آور شد: همه می دانیم که قیمت ارز 
۱۳ هزار تومان نیست حتی ۸ هزار تومان هم نیست و 
شرایط و مسایل روانی در افزایش نرخ ارز وجود دارد.
همچنین می توان به دیگر درخواست های فعاالن و 
کارآفرینان اقتصادی در این جلسه از تأکید بر اهمیت 
جذب سرمایه گذاری تکنولوژی و ارتباطات خارجی 
و بین المللی در رشــد و توسعه اقتصادی، اختصاص 
اولویت و حمایت های قانونی از شرکت های دانش بنیان 
و اســتارت آپ ها، جلوگیری از رانتی شدن اقتصاد، 
تأکید بر نقش پررنگ و مهم شورای گفتگوی دولت 
در بخش خصوصی، ضرورت تأمین کاالهای مورد نیاز 
مردم، حمایت دولت از بخش خصوصی، تأمین امنیت 
سرمایه گذاری و اولویت بخش خصوصی در قراردادها 

و واگذاری پروژه ها اشاره کرد.

خبر
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صرافی های بانک ها قیمت دالر را 14 هزار و 50 تومان اعالم کردند
صرافی های بانک ها  روز  پنج شنبه قیمت دالر را برای فروش به مردم 14 هزار و 50 تومان اعالم کرده اند. این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت 13 هزار و 950 تومان خریداری می کنند.  

قیمت فروش یورو در صرافی های بانک ها، 15 هزار و 950 تومان اعالم شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ها 15 هزار و 850 تومان است.  5 صرافی بانکی در خیابان 
فردوسی با داشتن 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.

سرمقاله 

  وحید شقاقي، اقتصاددان
ریشــه اصلي مســائل اقتصاد ایران به وابستگي 
به نفــت و رانت هاي حاصل از آن بــاز مي گردد. 
از ســال ۱۳۰۰ کــه نفــت در ایران کشــف و 
اقتصاد ایران به نفــت وصل شــد، این موضوع 
بر اقتصــاد ســایه انداخــت. البته یــک دوره 
 کوتاه؛ یعنــي در زمــان مصدق اقتصــاد بدون 

نفت بود.
 بعــد از آن مصــدق نفــت را ملي اعــالم کرد 
و دســت بریتانیایي ها از صنعت نفــت ما کوتاه 
شــد. از آن زمان تاکنون ۱۰۰ ســال اســت که 
اقتصاد کشور وابســته به نفت اســت. به ویژه از 
دهــه ۵۰ هجري شمســي کــه ســهم عمده 
قیمت جهانــي نفــت از یــک دالر بــه باالي 
 ۱۰ دالر رفــت، ســهم اقتصاد از نفــت افزایش 

پیدا کرد. 
این امــر موجب ورود درآمد عظیمــي از نفت به 
اقتصاد کشور شد که البته قبل از انقالب؛ یعني در 
دوران شاه وقت تورم ۲۵ درصدي و بي سابقه را به 
کشور تحمیل کرد؛ در حالي که پیش از این نرخ 
تورم زیر ۵ درصد بود. به عبارتي باید گفت از همان 
ابتدا درآمدهاي حاصل از نفت نشانه هایي از تورم 

معضل آفرین را آشکار ساخت. تورم از نظر علمي 
حاصل درآمدهاي مفت و افزایش ثروت هایي است 
که منبع تولیدي نداشــته باشد. ماحصل اقتصاد 
وابسته به نفت شکل گیري اقتصاد نفتي و رانتي 
بود. ما شاهد دولت رانتي در کشور که مسبب ملت 
رانتي هم بود، یعني بین نهاد خلق قدرت و خلق 
ثروت ارتباط نزدیکي ایجاد مي شود؛ یعني نظام 
بنگاه داري و کسب وکار که موجبات خلق ثروت را 
 فراهم مي کند با قدرت سیاسي ارتباطاتي برقرار 

مي کند.
 قدرت سیاســي براي کســب ثروت خود را به 
بنگاه داري نزدیک کرده و بنــگاه داري هم براي 
کســب منافع مجبور به هم صحبتــي با قدرت 

سیاسي و همکاري با آن است.
 ماحصل این امر یک کاسه شدن قدرت و ثروت و 
تضعیف یا از بین رفتن بخش خصوصي واقعي در 
کشور است. حتي نهادهاي شکل گرفته در بخش 
خصوصي هم بــه نحوي به مراکــز قدرت وصل 
مي شــوند و نهادهاي بخش خصوصي برآمده از 

سیاست افزایش پیدا مي کند.
 وقتي اقتصاد و سیاست مبتني بر منافع نفتي با 

هم عجین مي شــود، بنگاه داري و اقتصاد زمین 
مي خورد. در طول ۵۰ ســال گذشــته ماحصل 
تجمیع سیاســت و ثــروت فســاد و رانت، عدم 
پاســخگویي به مردم، عدم مســئولیت پذیري و 
عدم احســاس و نیاز به خالقیت و نوآوري است. 
منابع نفتي جــاي ســرمایه انســاني را گرفته 
 و قدرت سیاســي نیــازي به بخــش خصوصي

 مستقل ندارد.
 آنچه از بخش خصوصي شاهدیم وابسته به قدرت 
سیاسي بوده اســت.  یعني هر دو از ارتباط با هم 
منتفع مي شوند. در مقابل اما ملت و طبقات ضعیف 
به شدت متضرر مي شوند. حاال تحریم هاي نفتي 
و عدم ارتباط با کشــورهاي دیگــر آثار مخرب 
 این همکاري ناســالم بیــن قدرت و ثــروت را

 لو داده است.
درآمد نفــت که عامــل ارتبــاط و نزدیکي بین 
سیاست و اقتصاد است، کم شده و آرام آرام دعوا و 
تنش و جدال بین بخش خصوصي و سیاسي خود 

را نشان مي دهد. 
در این شرایط در حالي که توده مردم به حال خود 
رها شده اند، دولت و قدرت اقتصادي درگیر تنش 

شده و هر یک دیگري را مسبب و مقصر وضعیت 
کنوني مي داند. بنگاه داري و بخش خصوصي هم 
تجربه اي از اقتصاد بدون نفت ندارد. بنابراین این 
تنش سیاســت و ثروت به مرور پررنگ مي شود 
و در قالب بخشــنامه ها و قوانین ضــد و نقیض 
خود را نشــان مي دهد. تنها چاره کار این است 
که دولت و بخــش خصوصــي نقطه ضعف ها و 
 ایرادات خود را بپذیرند و در راســتای اصالح آن

 قدم بردارند.
تداوم تنــش بین سیاســت و اقتصــاد، نتیجه 
خوشــایندي ندارد. به نفع هر دو طرف اســت 
که از انباشــت دانش و تجربه استفاده کنند و به 
خاطر منافع عمومي تن به شــفافیت، استقالل 
بخــش خصوصــي، سیاســت زدایي از اقتصاد، 
 ســاز کار بــازار، رقابت پذیــري و رانت زدایــي

 بروند.
 هرچند سایه ۵۰ ســاله عدم شفافیت بر اقتصاد 
کشــور، کار را ســخت مي کند؛ اما تنها با تعاون 
و همــکاري ایــن دو بخــش یعنــي نهادهاي 
سیاســي و اقتصادي اســت که مشــکالت حل 
مي شــود. منظور از این تعامل، وحــدت رویه و 
 نظر بیــن قواي مهــم مقننه، مجریــه و قضائیه 

است. 

سايه فساد بر اقتصاد

ضرورت تنظیم معاهدات اقتصادی
علی مروی، کارشناس اقتصادی

برای کنترل تورم یک راه حل ساده و کوتاه مدت دخالت مستقیم دولت در حوزه بازار و کنترل قیمت کاالها و اقالم و خدمات است که اعم از برخوردهای تعزیراتی و بگیر و ببندهاست. به اعتقاد برخی دولت باید در قیمت گذاری دخالت کرده 
و به این واسطه مانع از گرانی شود که البته از این دست اظهارنظرها برای اقتصاد همواره ارائه می شود. اما تجربه نشان داده که نه سازمان ها  مثل سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظارت بر بازار 
سابقه درخشانی داشته و نه در تئوری های اقتصادی چنین چیزی توصیه شده است. آنچه در علم اقتصاد ذکر شده این است که تورم ماهیت پولی دارد و بخشی از آن به واسطه کاهش ارزش پول است و بخش بزرگ تر به واسطه رشد نقدینگی. 
وقتی سرعت رشد نقدینگی باالست، باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد. بنابراین کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید اولین گام مهار نقدینگی است. دومین کار که از جنس شفافیت است، تنظیم معاهدات اقتصادی است که 
هر دو مورد حلقه مفقوده برای مدیریت و کنترل نقدینگی و تورم است. اولی باعث افزایش عرضه کاال و محصوالت می شود و دومی به تنظیم معامالت کمک کرده که به موجب آن نقدینگی سرگردان به بازار هجوم نخواهد آورد. با این کار 

واسطه های معامالت یعنی دالالن و سودجویان دیگر قادر به قیمت گذاری نیستند تا به سبب آن بازار آشفته شود و قیمت ها هم سر از ناکجا آباد در بیاورد.

نگرانی از آینده بازار ارز
فرشید شکرخدایی، فعال اقتصادی

یکی از مزیت های مهم بازار متشکل ارزی وصل شدن خریدار و فروشنده بدون واسطه است که راه حل عاقالنه ای برای مدیریت بازار ارز به نظر می رسد و ما تجربه آن را در بورس داریم. در این روش قیمت ها  براساس عرضه و تقاضا تعیین شده 
و بانک مرکزی نیز با توجه به ذخایر ارزی موجود، قیمت ها را مدیریت می کند. در روش سابق بانک مرکزی از مسیر صرافی ها ارز را در بازار عرضه می کرد که یک روش ابتدایی است و منجر به فساد می شد. اما بازار متشکل ارزی باعث ایجاد 
شفافیت در اقتصاد شده و  انگیزه کسانی که ارز دارند را برای انتقال ارز بیشتر خواهد کرد. به بیانی دیگر در این شیوه  افراد چه اسکناس دالر داشته و چه ارز صادراتی، می توانند آن را به قیمت روز و بدون نگرانی از سخت گیری ها و موانع قانونی 
جا به جا کنند. همچنین امکان اخذ مالیات، مبارزه با پولشویی و کاهش قیمت ارز از مزایای مهم این بازار است که در آن میزان تقاضای واقعی ارز مشخص شده و باعث مدیریت تقاضای کاذب ارز شود. بنابراین باید تاکید کرد که در صورت 

راه اندازی بازار می توانیم  شاهد ساماندهی بازار باشیم. این راه حل مهم ترین راهکار کنترل قیمت ارز و شناور شدن آن است.
اما اینکه برخی از فعاالن اقتصادی از بازار انتقاد دارند و یا آن را مبهم می دانند، به دلیل نگرانی های آنها از آینده بازار است. باالخره سالیان سال است که همه به قیمت های مشخص در سیستم بانکی عاده کرده و نگرانند که عرضه و تقاضا قیمت 

ارز را جا به جا کند و خرید و فروش مهیا نشود اما از آنجایی که بانک مرکزی قدرت مدیریت بازار ارز را دارد، به نظر می رسد این موضوع به تعادل بازار ارز کمک خواهد کرد.

»کسب و کار«  سردرگمی فعاالن اقتصادی با بازارهای متعدد ارزی را بررسی می کند

سازوکار  مبهم  بازار متشکل ارزی



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1398 روزنامه كسب و كار| سال ششم،شماره 1640| شنبه4  خردادماه

در شــرایطی قــرار داریم 
که دیگر نمی تــوان درباره 
افزایش اجاره بها در مناطق 
مختلف اظهار نظر کرد اما در 
مجموع این رشد که به دنبال 
افزایش قیمت در اکثر گروه های کاالیی رخ داده، از 
نرخ تورم بیشتر است. این افزایش قیمت ها البته در 
شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر بوده و در کنار افزایش 
هزینه های زندگی، باعث شده که روزگار سخت تری 
بر مستأجران بگذرد. به گفته فعاالن این بازار، افزایش 
اجاره در مرحلــه اول تابعی از قیمت ملک اســت و 
زمانی کــه قیمت ملک باال مــی رود، طبیعتاً قیمت 
اجاره هم افزایش خواهد داشــت. از سوی دیگر اگر 
می خواهیم اقتصاد را در الیه های باالتر مانند مسکن 
مهار کنیم، باید از پایین و اولین کاالیی که وارد بازار 
می شود آغاز کنیم تا کنترل بهتر صورت گیرد. این 
در حالی است که برخی افراد برای ایجاد کمک هزینه 
زندگی اقدام به خرید و اجاره مسکن می کنند، زمانی 
که اقالم اساسی گران می شود، طبیعی است که اجاره 

موردنظر این فرد نیز برای تأمین هزینه ها باال باشد.

چهار بازار ارز، ســکه، بــورس و حامل های انرژی از 
مهم ترین مؤلفه های تاثیرگذار بر قیمت مسکن است. 
از آنجا که تولیدکنندگان مسکن با نگاه به بازار مواد 
اولیه، وارد بازار شده و خرید و فروش می کنند، همه 
این موارد نســبت به افزایش اجاره و مسکن اثرگذار 

است.
کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه با بیان 

اینکه افزایش اجاره بهای مســکن در ماه های اخیر 
متأثر از افزایش قیمت ها در کاالهای اساسی است، 
گفت: در اقتصاد ایران، مسکن اجاره ای شبیه کاالست 
و بازار اجاره مســکن اگرچه از بــازار خرید و فروش 
تأثیر می گیرد، اما شــرایط متفاوتی دارد. وی ادامه 
داد: خرید و فروش مســکن امری است که می تواند 
ســوداگران را وارد بازار کند، اما در بازار اجاره بها از 

آنجایی که صاحب ملک باید هزینه های نگهداری را 
بپردازد و از سوی دیگر، موجر بخشی از معیشت خود 
را به واســطه همین اجاره بها می گذراند و از آنجا که 
قیمت همه کاالها در این مدت سیر صعودی داشته 
و کاالهای اساسی حداقل 40 درصد از ابتدای سال 
گران شده، بنابراین این گرایش که اجاره بها به همین 

میزان افزایش پیدا کند، طبیعی است.

و  تحریــم  شــرایط  در 
 وضعیت اقتصــادی فعلی، 
اســتارت آپ ها، کسب و 
کارهای مجازی و همچنین 
مبتنی بــر شــبکه های 
اجتماعی می توانند بخوبی فعالیت کنند که الزمه 
آن خالقیت و نوآوری هســت. اما در مسیر فعالیت 
این کسب و کارها مشکالتی وجود دارد که دست 
و پای آنها را برای ارایه محصوالت و خدمات بسته 
است. قوانین و مقرراتی که برای کسب و کارهایی با 
ماهیت متفاوت نوشته شده برای کسب و کارهای 
نوین نیز به اجرا درآمده که تطابقی با مدل فعالیت 

آنها ندارد. موسی ترابی پژوهشگر و کارشناس ارشد 
کارآفرینی دانشگاه تهران می گوید: در این رابطه 
پیشــنهادی که می توانم در رابطه با تسریع رشد 
اســتارت آپ ها بدهم ایجاد یک محیط- که کاماًل 
از قوانین فعلی جامعه ایزوله اســت- می باشد، که 
ابتدا در این محیط رشد کرده و پا بگیرند سپس به 
خارج این محیط هدایت و با قوانین هدایتگری که 
برای آن ها وضع شــده مواجه شوند نه با یک سری 
موانع. همچنین عاملی که برای رشــد و توســعه 
استارت آپ ها بسیار مؤثر می باشد وجود آموزشی 
است که باعث شــود افرادی که مایل به ایجاد یک 
استارت آپ هســتند از آن بهره ببرند و از تجربیات 
سایر ایجادکنندگان اســتارت آپ ها استفاده کنند 
تا در زمــان و هزینه ها صرفه جویی شــده و دچار 
اشــتباهات کمتر شــوند و زودتر به هدف دست 

یابند. بــه اعتقاد من باید دید ما نســبت به دانش، 
تکنولوژی و کســب و کار های نوپا عوض شود، به 
ویژه اگر می خواهیم به اهــداف گام دوم انقالب در 
حوزه اقتصادی، صنعتی و تکنولوژی دســت پیدا 
کنیم چاره ای جــز تغییر نگرش نســبت به حوزه 
 کسب و کار و مهم تر از آن چاره ای جز حذف قوانین 

دست و پاگیر نداریم. 
بد نمی دانم از تجربیات خودم در این زمینه بگویم. 
اولین تجربه کارآفرینی من به سال ۸۵ برمی گردد؛ 
دقیقاً زمانی که من کارمند یک سازمان دولتی هم 
بودم. به رغم موفقت فنی و مالی در کسب و کاری 
که ایجاد کرده بودم از نظر محدودیت های قانونی، 
که مقرراتی غیرکارا و آسیب زننده بود، به مشکالتی 
برخوردم و مجبور به انحالل شــرکت شدم. البته 
در هر مرحله از زندگی شکســت تلخ است، اما در 

کارآفرینی و کســب وکار شکست مقدمه ای است 
برای موفقیت و کســب تجربه ای تازه، برای همین 
هم شاید در روز های اول و مقطعی از زمان تلخ باشد، 
ولی موفقیت های آتی باعث می شود از آن شکست ها 
به عنوان تجربه ای باارزش یاد شود. به همین دلیل 
شاید شکست های کسب و کاری برای من تلخ بوده 
باشد، اما تجربیاتی که به من داده بسیار ارزشمند 
بوده و می توانم از آن ها در توســعه کســب و کارم 
استفاده کنم. شاید شعار باشد که شکست مقدمه 
پیروزی اســت، ولی برای کارآفرینی شکســت ها 
می توانند تجربه خوبی برای رســیدن به موفقیت 
باشند. به طور حتم اســتفاده از تجربیات دیگران 
خیلی مفیدتر می تواند باشد، تا اینکه بخواهیم همه 
چیز را خودمان تجربه کنیــم، چون هزینه زیادی 

برایمان خواهد داشت.

از تجربه های كشورهای پیشرو در صنعت اجاره داری استفاده شود

سیاست  تشویقی  برای  موجران

كسب و كارهای نوین در مرحله شکل گیری از قوانین و مقررات معاف شوند

قوانین  دست و پاگیر برای  استارت آپ ها

قبل از ورود استارت آپ ها مسیر  برای استفاده از آنها هموار نشد
محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مجلس

استارت آپ ها به لحاظ موقعیتی که دارند باید در مرکز توجه قرار داشته باشند تا بتوانند با توجه به پتانسیل هایی که در آنها وجود دارد به ارائه محصوالت و خدمات منحصر به فرد قدم بردارند. حمایت همه جانبه چه از دولت چه از مجلس و 
چه از سازمان های مرتبط الزم است تا بستر توسعه آنها فراهم شود. قوانین و مقررات متناسب با فعالیت و ماهیت جدید این کسب و کارها الزم است تا درگیر قوانین نشوند. این قوانین برای کسب و کارهای فیزیکی که ماهیتی کامال متفاوت با 

کسب و کارهای نوین دارند نوشته و اجرایی شده است و هیچ گونه سنخیتی با استارت آپ ها ندارد. 
استارت آپ ها پدیده جدیدی در فضای مجازی و بر بستر اینترنت هستند که هماهنگی آنها با قوانین فعلی سخت و غیرقابل اجراست. البته ناگفته نماند دلیل این نابسامانی ها در قوانین و مقررات مرتبط با این کسب و کارها به این دلیل است 
که قبل از ورود این پدیده به کشور مسیر  برای استفاده از آن هموار نشده و برای مشکالت و موانع و چالش های آن تدابیر الزم شکل نگرفته است. بنابراین با توجه به تحوالت سریع و افزایش چشمگیر استارت آپ ها باید قوانین پاسخگو باشند 
و همچنین کار کارشناسانه دقیقی برای آن صورت بگیرد. از طرفی دستگاه های متولی این امور نیز باید پای کار بیایند و همکاری های الزم را انجام دهند. باید قوانین و مقرراتی درخور ماهیت این کسب و کارها نوشته شود تا بتوانند از پس آن 

بربیایند و مسیر توسعه برای آنها هموارتر شود. 

دولت و مجلس به بازار اجاره بها ورود کنند
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک

بازار خرید و فروش مسکن به اندازه ای آشفته و به هم ریخته است که تاثیر زیادی  روی بازار اجاره بها نیز گذاشته است. قوانین و مقرراتی که برای خرید و فروش مسکن وجود دارد جوابگوی وضعیت فعلی بازار نیست و ضرورت دارد دولت 
و مجلس برای بازنویسی قوانین مربوط به بازار مسکن به این حوزه ورود کنند. در یک سال گذشته عوامل زیادی در بازار مسکن که خرید و فروش و اجاره شامل آن می شود تاثیرگذار بوده اند که امروز شاهد نتایج منفی آن هستیم. در حال 
حاضر در فصلی قرار گرفته ایم که خانواده ها با توجه به تعطیلی مدارس اقدام به جابه جایی و انتخاب مسکن مورد نظر خود می کنند اما بی نظمی در این بخش موجب شده تا مردم سرگردان باشند و نتوانند مسکن مورد نظر خود را پیدا کنند. 
بنابراین در این وضعیت انتظار داریم دولت و مجلس با ورود به این بخش به فوریت قوانینی طراحی و تصویب کنند که موجب نظم بخشیدن به بازار مسکن شود و مانع مداخله فردی یا دستگاهی شوند. افراد و دستگاه هایی که به هیچ عنوان 

ارتباطی با این بخش ندارند با ورود خود و دخالت در بازار مسکن شرایط نامناسبی را ایجاد کرده اند. 
این افراد در دنیای واقعی و مجازی با اعالم قیمت های دور از واقعیت بازار مسکن را به هم ریخته اند و امروز دیگر نمی توان برای خرید و فروش و رهن و اجاره مرجع قانونی را مالک قرار داد. همین امر نارضایتی را برای مردم و البته مشاوران 
امالک بوجود آورده و باید مرجعی به این بخش ورود کند که بتواند با تمام تخلفات و اعمال غیرقانونی مقابله کند. باید هر چه زودتر قوانینی نگاشته شود  و به اجرا درآید که دست این افراد را از بازار مسکن کوتاه کند و اجازه فعالیت را فقط به 
متخصصان و افراد با سابقه دهد. متاسفانه با گران شدن و آشفتگی در بازار اجاره بها شاهد هستیم که دیگر کمتر کسی می تواند از عهده مبالغ باالی آن برآید و به همین دلیل باید سیاست های تشویقی برای کسانی در نظر گرفت که مسکن 
خود را در اختیار مستاجران قرار می دهند. بدین معنا که مسکن خود را برای رهن و اجاره به بازار معرفی می کنند. چندین بار اشاره کردیم که امروز اجاره نشینی به یک چالش تبدیل شده، زیرا صنعت اجاره غیرفعال است و یک راهکار برای 
آن اینکه باید به کسانی که خانه خود را برای اجاره گذاشته اند، یارانه داده شود و از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم. در کشورهایی که رشد اقتصادی باالیی دارند و مشکل مسکن و اجاره بها حل شده است تجربه های زیاد و موفقی در این 

بخش دارند که باید برای سر و سامان دادن به بازار مسکن و اجاره بها از آنها استفاده کرد. امروز که صنعت اجاره بها در کشور ما غیرفعال شده باید با رجوع به طرح های موفق کشورهای دیگر رونق را به بازار برگردانیم. 
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ترکاشــوند گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو تخم مرغ 
درب مرغداری 4۵00 تا ۵000 تومان اســت که با 
قیمت تمام شــده خود فاصله معناداری دارد. رضا 
ترکاشوند، مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن درباره 
آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون 
نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 4 هزار و ۵00 تا 
۵ هزار تومان است که با قیمت تمام شده خود فاصله 

معناداری دارد.
وی افزایش عرضه نسبت به تقاضا را دلیل اصلی افت 
چشمگیر قیمت تخم مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با 
توجه به مازاد تولید تخم مرغ، مرغداران با زیان شدید 
در فروش روبرو هســتند که برای جلوگیری از زیان 
مرغداران و حذف گله های جوان و همچنین استمرار 
تولید، تصمیماتی را مبنی بر جمع آوری بخشــی از 
تولید مرغداران را اتخــاذ کردیم که به همین دلیل 
اطالع داده ایم که تولیدکنندگان درصدی از تولید را 
در اختیار اتحادیه و نماینده اتحادیه در استان ها قرار 
دهند.ترکاشوند ادامه داد: با توجه به مازاد تولید تخم 

مرغ و جمع آوری مازاد بر نیاز مرغداران اعالم کرده ایم 
که سردخانه به منظور ذخیره سازی تخم مرغ ها اجاره 
شود تا در صورت لزوم تخم مرغ یا فرآورده های آن به 

بازار عرضه شود.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه قیمت 
کنونی تخم مرغ نصف قیمت تمام شده است، گفت: با 
توجه به آنکه مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ با 
زیان چشمگیری روبه رو هستند، از این رو با استمرار 
این روند تولیدکنندگان قادر به ادامه تولید نخواهند 
بود.به گفته وی، در حال حاضر به مرغداران اعالم کرده 
ایم که مرغ های مسن خود را که باالتر از سن اقتصادی 
است به کشتارگاه ها بدهند چرا که با استمرار روند 
کنونی زیان مرغداران، مرغ های جوان به کشتارگاه ها 
فرستاده خواهد شد که این امر برای صنعت فاجعه ای 

بیش نیست.
ترکاشــوند افزود: هم اکنون هیچ مشکلی جز مازاد 
تولید تخم مرغ در بازار نداریم که در صورت جلوگیری 

از زیان مرغداران، تولید استمرار خواهد یافت.

علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی در 
خصوص پرداخت یارانه و کنترل قیمت محصوالت 
در بازار، گفت: تخصیص ارز دولتی شامل برخی از 
تولیدکنندگان می شود و شامل برخی دیگر نمی شود 

که این موضوع به محلی از رقابت تبدیل شده است.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه کنترل دقیقی بر روی واردات ذرت دامی 
که با ارز دولتی وارد می شــود، وجود ندارد تا مورد 
مصرف انســانی قرار نگیرد، تصریح کرد: آنچه به 
عنوان چالش جدی بین تولیدکنندگان وجود دارد 
این است که هرچه بیشتر از ارز های تخصیصی برای 
واردات مواد اولیه بهره مند شود.این نماینده مردم در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه تخصیص 
ارز های دولتی بر روی قیمت تمام شده محصوالت 
به دلیل وجود ســازوکار های طوالنی تأثیر گذار 
نیست، ادامه داد: اگر قرار است محصولی مطمئن 
و رقابت پذیر تولید شود باید ارز تخصیصی با نرخ 
دولتی را حذف کنیم. ابراهیمی با تأکید بر اینکه در 
زمینه نان نیز اگر مسیر فعلی را ادامه دهیم نانوایی ها 
به یکی از مشکالت کشور تبدیل می شوند، تصریح 
کرد: با وجود دولتی بودن نرخ آرد این امکان وجود 
دارد آرد از نانوایی های خارج شود به مصارف دیگری 
برســد برای جلوگیری از آن مجبور به قرار دادن 

مامور در نانوایی ها می شویم. وی با اشاره به اینکه 
این موضوع که گفته می شود اقشار متوسط و پایین 
جامعه بیشترین مصرف نان را دارند به همین دلیل 
نمی توان قیمت آن را افزایش داد، زیرا با توجه به 
تفاوت زیاد قیمت آرد نمی توان آن را مدیریت کرد، 
اضافه کرد: قراردادن ناظر برای تمامی نانوایی های 
سطح کشور امکان پذیر نیست و صرفه اقتصادی 
ندارد، باید با حمایت از اقشار متوسط و پایین جامعه 
قیمت آرد را واقعی کنیم. نماینده مردم شازند در 
مجلس شورای اســالمی، ادامه داد: اساسی ترین 
مسئله و مشکل کشور در حوزه اقتصاد، نرخ های غیر 
واقعی و هدر رفت یارانه های تخصیص یافته بی تاثیر 
است، در حال حاضر بیش از ۸0 درصد یارانه های 
پرداخت شده فعلی توسط دولت هدر می رود. عضو 
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس شورای اسالمی در پایان با تاکید بر 
اینکه باید بپذیریم سیستم دولتی قادر نیست کاال 
را به صورت عادالنه و مطمئن تامین کند به همین 
دلیل وجه آن باید در اختیار مردم قرار بگیرد، تصریح 
کرد: در سیستم پرداخت یارانه تصور می کنیم که از 
اقشار پایین و متوسط جامعه حمایت می کنیم، اما 
پایین نگه داشتن قیمت نان فضای فعالیت برای 
دالالن و واسطه ها را فراهم کرده و سود نهایی آن به 

جیب اغنیا می رود.

رئیس سازمان چای گفت: براساس آخرین آمار تاکنون، 
4۶ هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر ۱4۸ میلیارد 
تومان از چایکاران خریداری شده است.حبیب جهان 
ساز، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز 
چای اظهار کرد: براســاس آخرین آمار از ابتدای فصل 
برداشــت تاکنون، 4۶ هزار تن برگ سبز چای با ارزش 
بالغ بر ۱4۸ میلیارد تومان از چایکاران ۲ استان گیالن و 
مازندران خریداری شده است. وی از پرداخت ۲۶ درصد 
مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون ۳۷.4 میلیارد 
تومان مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی به مرور به 
حساب کشاورزان واریز خواهد شد.جهان ساز با اشاره به 
اینکه عمده چای چین بهاره از کیفیت باالیی برخوردار 
است، بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، ۹4 
درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و مابقی درجه 
۲ است. رئیس سازمان چای ادامه داد: از مجموع بهای 
برگ سبز خریداری شده، رقمی حدود ۱0 هزار تن چای 

خشک استحصال شــده که این میزان نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۱0 تا ۱۵ درصد رشد داشته است.وی 
عملیات به زراعی، بارندگی هــای اخیر، احیای باغات، 
پرداخت ۱۸ میلیارد تومان تســهیالت به عملیات به 
زراعی و توزیع ۶ هزار تن کود به چایکاران و هرس باغات 
را عامل اصلی افزایش و عملکرد تولید نسبت به مدت 
مشابه سال قبل و ورود چایکاران به باغات برشمرد. جهان 
ساز جلوگیری از قاچاق چای را امری مهم در رونق تولید 
دانست و گفت: با توجه به کیفیت باالی چای تولیدی و 
استقبال مصرف کنندگان از چای داخل به سبب رقابت 
با برند های خارجی، کارخانه های چای مشکلی در فروش 
ندارند.این مقام مســئول با اشــاره به اینکه نرخ خرید 
تضمینی برگ سبز چای مطابق با تورم و هزینه های تولید 
نیست، بیان کرد: در حال حاضر کارخانه ها هر کیلو برگ 
سبز چای را ۵00 تا یک هزار و ۵00 تومان باالتر از قیمت 

خرید تضمینی خریداری می کنند.

مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان گفت: روزانه 
هفت الی هشت هزار تن کاال در بندر امام تخلیه می شود که 
البته ما رکورد تخلیه ۳۱ هزار تن کاال در روز را هم داریم.عادل 
دریس با بیان اینکه عمده کاالهای اساسی و نهاده ها از بندر 
امام وارد می شود، اظهار داشت: بندر امام و تخلیه کاالهای 
اساســی در این بندر ارتباط مستقیم با امنیت غذایی مردم 
کشورمان دارد.وی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط کنونی 
کشور میزان تخلیه کاالهای اساســی به هیچ وجه کاهش 
پیدا نکرده و اتفاقا نسبت به سال گذشته آمار صعودی بوده 
است، گفت: در دو ماه امســال نسبت به سال گذشته تعداد 
کشــتی های تخلیه شــده در بندر امام بیش از ۸۵ درصد 
افزایش داشته است و در تناژ کشــتی های تخلیه شده هم 
رشد ۹0 درصدی داشــته ایم. مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان خوزستان افزود: در بخش موجودی کاال هم رشد ۶0 
درصدی در ماه های فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به 
مدت زمان مشابه به سال گذشته داشته ایم.دریس با اشاره به 
تعداد کشتی های تخلیه شده با بار کاالی اساسی اظهار داشت: 
در این دو ماه بار ۶۳ کشــتی حامل کاالهای اساسی تخلیه 
شده است که این رقم در سال گذشته ۳4 فروند کشتی بوده 
است.وی با اشاره به تناژ بار کشتی های تخلیه شده در بخش 

کاالهای اساسی اظهار داشــت: امسال ۳ میلیون تن کاالی 
اساسی تخلیه شده است که سال گذشته این رقم یک میلیون 
و ۶00 هزار تن بوده است.وی با اشاره به موجودی انبارهای 
بندر امام از کاالهای اساسی گفت: در این دو ماه موجودی بندر 
امام از کاالهای اساسی ۲ میلیون و ۸00 هزار تن بوده است 
در حالی که این رقم در سال گذشته یک میلیون و ۸00 هزار 
تن بود.وی با اشــاره به ظرفیت بندر امام اظهار داشت: برای 
کاالهای غالت ۳ میلیون تن ظرفیت وجود دارد و ظرفیت 
بندر امام برای کاالهای اساسی ۱۸ میلیون تن است که اگر 
سیلوها را هم به آنها اضافه کنیم به ۲۱ میلیون تن می رسد. 
دریس ادامه داد: ظرفیت مخازن روغن هم 400 هزار تن و 
مخازن مواد نفتی ۳00هزار تن است.دریس در پاسخ به اینکه 
آیا افزایش قیمت های کاالهای اساســی در طول یک سال 
گذشته به کاهش واردات کاالهای اساسی مربوط است، گفت: 
در حال حاضر عمده کاالهای اساسی از بندر امام وارد می شود 
به طوری که حدود ۸0 درصد کاالهای اساسی کشورمان در 
بندر امام تخلیه و وارد بازار می شود اما در تمام طول این مدت 
ما کاهش تخلیه کاالهای اساســی نداشتیم که برروی بازار 
تاثیرگذار باشد و تمام آمارها نشان می دهد که تخلیه و واردات 

کاالهای اساسی رو به افزایش بوده است.

ارز دولتی تأثیری  روی قیمت تمام شده محصوالت ندارد

هدرروی ۸۰ درصدی یارانه ها 

روزانه هفت تا  هشت هزار تن كاال در بندر امام تخلیه می شود

دپوی 1۰3 هزار تنی شکر در بندر امام

148 میلیارد تومان  چای خریداری شد

پرداخت مطالبات چایکاران

دردسرهای مازاد تولید تخم مرغ 

قیمت کنونی تخم مرغ نصف قیمت تمام شده است
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ارزش گذاری در واقع تعیین ارزش یک شــرکت اســت. ارزش گذاری 
برای کارآفرینان بسیار مهم است. به دلیل اینکه همین ارزش گذاری ها 
تعیین می کننــد که یک کارآفریــن در ازای ســرمایه ای که دریافت 
می کند چه میزان از سهام شــرکتش را باید در اختیار سرمایه گذاران 
قرار دهد. در مرحله اولیه یک شرکت، ارزش آن نزدیک به صفر است، 
اما ارزش گذاری شــرکت باید رقمی بســیار باالتر از این باشد، به چه 
دلیل؟ فرض کنید شما به دنبال ســرمایه اولیه )سرمایه بذری( معادل 
100 میلیون دالر در ازای 10 درصد از ســهام شرکت تان هستید. یک 
pre-( معامله معمول. ارزش گذاری شرکت شما قبل از جذب سرمایه

money( به میزان یک میلیون دالر خواهد بود. با این حال، این به این 
معنا نیست که ارزش شرکت شما هم اکنون یک میلیون دالر است. شما 
احتماال نمی توانید آن را به این مبلغ به فروش برســانید. ارزش گذاری 
 در مراحل اولیه در واقع پتانسیل رشد شــرکت را تعیین می کند و نه

 ارزش فعلی آن را.
در ابتداي شــروع و راه اندازي یک اســتارت آپ، ارزش گــذاري اولیه 
آن نزدیک صفر اســت؛ اما به تدریج و با رشــد و توســعه استارت آپ، 
ســرمایه گذاران شــروع بــه قیمت گــذاري اســتارت آپ مي کنند. 
تخمیــن ارزش و قیمت گذاري اســتارت آپ بــراي بنیان گذاران آن 
بســیار حائز اهمیت اســت، چراکه اســتارت آپ ها در قبال ســهمي 
کــه بــه ســرمایه گذاران مي دهنــد، پــول دریافــت مي کننــد، 
 بنابرایــن این مبلــغ رابطــه مســتقیمي بــا ارزش و قیمت گذاري 

استارت آپ دارد. 

نكاتيدربارهقيمتگذارياستارتآپ
براي ارزش گذاري یک اســتارت آپ توجه به نکات ذیل مي تواند بسیار 

مفید و کارساز واقع شود: 
- ارزش گذاري باال براي استارت آپ ریسک بیشتري داشته و گاهي نیز 

خطرناك است. 
- نرخ موفقیت و شکســت اســتارت آپ ها در مقاطع و مراحل مختلف 

استارت آپ متغیر است. 
- سهام تشویقي روي ارزش و قیمت گذاري استارت آپ، تاثیرگذار است. 
- سرمایه مورد نیاز استارت آپ در دوره هاي مختلف آن سرشکن مي شود. 
ارزش گذاري یک استارت آپ اولیه و تازه راه اندازي شده، بیشتر یک هنر 
محسوب مي شود تا یک علم. در ارزش و قیمت گذاري یک استارت آپ، 

فاکتورهایي مانند چسبندگي، معروفیت و درآمد، بسیار اثرگذار است. 
برخي از روش هاي ارزش گذاري استارت آپ ها به شرح ذیل است: 

- روش برکاس: قیمت گذاري استارت آپ ها براساس ۵ فاکتور کلیدي 
اصلي

- روش کارت امتیازي: قیمت گذاري یک استارت آپ براساس میانگین 
وزني ارزش یک استارت آپ یا شرکت مشابه

- روش ارزش دفتري: قیمت گذاري اســتارت آپ براساس دارایي هاي 
استارت آپ به صورت ملموس

- روش ارزش انحالل یا نقدشوندگي: ارزش گذاري دارایي هاي ملموس 
استارت آپ براساس ارزش انحالل

- روش سرمایه خطرپذیر: قیمت گذاري استارت آپ براساس نرخ برگشت 

سرمایه مورد نظر سرمایه گذار
- روش مجموع عوامل ریسک: قیمت گذاري استارت آپ بر مبناي 1۲ 

فاکتور ریسکي استاندارد
- روش معامالت مشابه: ارزش گذاري استارت آپ بر مبناي قواعد سه گانه 

شاخص هاي اصلي و کلیدي
- روش تنزیل جریان نقد: قیمت گذاري اســتارت آپ، براســاس کلیه 

جریان هاي نقدي ورودي استارت آپ
- روش فرست شیکاگو: قیمت گذاري یک استارت آپ براساس میانگین 

وزني سه روش
 Revenue براي قیمت گذاري اســتارت آپ ها، همچنیــن روش هاي
Multiple، Adjusted Rev Mul، DCF، Scorecard و 

Analytical Benchmarking را مي توان نام برد. 
به عنوان نمونه براي قیمت گذاري استارت آپ هاي موفق ایراني مي توان 
به استارت آپ »دیجي کاال« و »اسنپ« اشــاره کرد. استارت آپ موفق 
»دیجي کاال« در حال حاضر با ارزشي بالغ بر 1۵0 میلیون دالر، به عنوان 

یکي از بزرگ ترین استارت آپ هاي موفق قیمت گذاري شده است. 
همچنین استارت آپ »اسنپ« توانست پس از ۳ سال سرمایه چندین 
میلیون یورویي براي خود جذب کند. این استارت آپ به عنوان نخستین 
و بزرگ ترین سامانه درخواست تاکسي به صورت اینترنتي، موفق شد در 
ســال 1۳۹۵ مبلغي معادل ۲0 میلیون یورو از شرکت MTN دریافت 
کند. در حال حاضر این اپلیکشــن موبایل صدها هــزار کاربر به عنوان 

مسافر و راننده دارد. 

آگهیمزایده
پرونده اجرائی کالسه اجرائی ۹۴0011٨

به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۴0011٨ میزان دو سهم مشاع از هفت سهم یک هزار و دویست و چهل و هشت سهم مشاع از یک هزار و هفتصد و نود و هفت سهم ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
به مساحت 1٧۹٧ متر مربع تحت پالك ثبتی ٨٨ فرعی از ۶ اصلی واقع در قریه بورسر بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق به نشانی: چالوس، نرسیده به پل، سردآبرود ضلع جنوبی جاده چالوس تنکابن به موجب سند 
صلح 11۳٧۵ مورخ 1۳۹۲/11/0۶ دفتر ۳۲۵ چالوس به کیامرز محمدزاده و افشین برار پور به صورت بالسویه منتقل گردید و ذیل ثبت ۳۳۶0٧ و ۳۹۳۲0 صفحه ٧۶ و ۲۲ دفتر جلد ۲1۵ و ۲۶۶ ثبت و سند صادر شده 
است. برابر سند رهنی شماره ۹۵۳٨ دفترخانه ۳۲۵ چالوس در قبال مبلغ ۵/۳00/000/000 ریال در رهن دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی سازمان تعزیرات حکومتی کشور قرار گرفته و طبق نظر کارشناس 
رسمی مورد رهن به مبلغ 10/٧1٨/1۹۳/1٨0 ریال ارزیابی شده است. حدود و مشخصات ششدانگ: شماال درب و دیواریست به طول ۳0 متر به حریم جاده چالوس تنکابن شرقا: دیواریست مشترك به طول پنجاه و 
نه متر به باقی مانده قریه جنوبا: فنسی است به طول سی متر و هشتاد سانتی متر به نهر آب غربا: در دو قسمت اول به دیوار به طول پنج متر و پنجاه سانتی متر دوم به دیوار به طول پنجاه و شش متر و هشتاد سانتی متر 
به باقیمانده قریه اعیانی موجود در کل ششدانگ شامل 1 _ واحد تجاری رستوران به مساحت تقریبی 11٧ متر مربع ۲ _ واحد تجاری فست فود به مساحت تقریبی ۶۴ متر مربع و بالکن ۳۵ متر مربع ۳ _ واحد تجاری 
فروشگاه کاشی و سرامیک به مساحت تقریبی ۳٨ متر مربع ۴ _ واحد تجاری جوشکاری به مساحت تقریبی ۳٨ متر مربع ۵ _ واحد تجاری کابینت و دکوراسیون به مساحت تقریبی ۶۵ متر مربع ۶ _ واحد کارگاهی 
ساخت دکوراسیون به مساحت تقریبی ۴00 متر مربع، همگی در طبقه همکف ٧ _ واحد مسکونی ورودی پالك که شامل پیلوت به مساحت تقریبی ۵۶ متر مربع و واحد مسکونی یک خوابه روی پیلوت در طبقه اول 
به مساحت تقریبی ۵۶ متر مربع و واحد مسکونی روی فست فود به مساحت تقریبی ۶0 متر مربع و واحد مسکونی در طبقه دوم به مساحت تقریبی ۶٨ متر مربع و نیز راه پله طبقات به مساحت تجمعی همکف و اول و 
دوم به مساحت تقریبی ۴0 متر با قدمت تقریبی 1۲ سال )وضعیت پروانه نامشخص( ٨ _ ساختمان مسکونی در داخل پالك در دو طبقه روی هم با قدمت تقریبی ۳0 سال که شامل چهار واحد مسکونی به مساحت 
تقریبی تجمیعی ۳٧0 متر مربع می باشد. که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مستاجر می باشد، پالك فوق از ساعت ۹ الی 1۲ روز یکشنبه مورخ 1۳۹٨/0۳/۲۶ در اداره ثبت اسناد و امالك چالوس واقع در خیابان 
شهید مطهری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 10/٧1٨/1۹۳/1٨0 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن ها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، 

مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد، ضمنا ملک موصوف فاقد بیمه می باشد. 
م الف: ٧٧۳۵/1٨0/۹٨

تاریخ انتشار: 0۳/0۴/1۳۹٨
ابراهیم حسین زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك چالوس

استارتآپهاچگونهقيمتگذاريميشوند؟

بازاریابی مخفی
 )Stealth Marketing( 

 )Stealth Marketing( بازاریابی مخفی یا
روشی از بازاریابی اســت که در آن تبلیغات به 
صورت مستقیم انجام نمی گیرد و ممکن است 
مردم حتی متوجــه تبلیغاتی بــودن آن عمل 
نشــوند. حتی اگر متوجه هم بشوند آزاردهنده 
نیست.اصال هدف از ابداع این روش این بود که 
یک روش بازاریابی ابداع کننــد که آزار دهنده 
نباشــد. زیرا بازاریابــی و تبلیغــات اگر به طور 
مستقیم انجام شــود، ممکن است باعث اذیت 
شدن مردم و بدبینی نسبت به برند شود. برای 
مثال یــک تبلیغ که برای پخــش در تلویزیون 
می رود بــه مدتی مدام تکرار می شــود و بعد از 
گذشــت چند روز وقتی پخش می شــود مردم 
می گویند: باز این تبلیغ؛ اما مزیت روش بازاریابی 
مخفی این است که اصال آزار دهنده نیست و در 
صورت متوجه شدن مردم باز هم از آن استقبال 
می کنند چون معموال به همراه یک فرایند مفید 
یا یک چیز آموزشی این تبلیغ صورت می گیرد. 
بازاریابی مخفی مدل هــای گوناگونی دارد که 
عبارتند از: استفاده از نام یک برند در برنامه های 
تلویزیونی مخصوصا آموزش آشپزی، نام بردن از 
یک کتاب یا برنامه در طول یک فیلم، چاپ نام 
برند روی لباس بازیکنان فوتبال و غیره همگی 
از روش هــای بازاریابی مخفی هســتند. برای 
مثال در برنامه های آشــپزی یکی از محصوالت 
برند مورد نظر را مورد اســتفاده قرار می دهند 
و استفاده از آن را توصیه می کنند. گاهی اوقات 
که مدیران بازاریابی و صاحبان برندها بخواهند 
روش بازاریابی و تبلیغات شــان به صورت کامال 
مخفی بماند از یک روش خیلی مرموزانه استفاده 
می کنند. در این تکنیک سعی می کنند با واسطه 
افراد مختلف یا شــایعه درباره برند خود پخش 
کنند و یا نقدی بر آن وارد کنند تا مردم کنجکاو 
شده و درباره صحت و سقم آن تحقیق کنند. از 
این طریق نام برند بین مردم می چرخد و خیلی 
راحت تبلیغات برند انجام می شــود بدون هیچ 
هزینه ای. این یک تکنیک کامال موثر است که 
در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد و 

مردم حتی متوجه آن هم نمی شوند.

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

ســهدایرهتودرتوویکدنيامفهوم؛این
هدیهفردیبهنامســيمونسينکبه
دنيایمدیریتاستراتژیکاست.شمادر

پيمایشازسطحبهعمقایندایرهها
ویابرعكسآن،دوانتخاببيشــتر
ندارید.یابایــدازدرونبهبيرون
حرکتکنيدویــاناگزیریداز

بيرونبهداخلبروید.
اگربخوایدازبيــرونبهداخل

بروید،درابتدابایدبهسوال»چهچيزی«
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رابهچگونهبهدستآوردنآنچيزمعطوف
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بعضیها چطور
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استراتژي دایره های طالیي در مدیریت

پرا
چو

ك 
يپا

 د

 هر وقت وسوسه مي شوي كه به شــيوه اي قديمي عمل كني، از خودت بپرس كه 
مي خواهي اسير گذشته باشي يا پيش قدم آينده. 
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دسترســي به بازار، مهم ترین چالش شركت هاي 
دانش بنيان

در زمان فعلی که کشور تحت تاثیر آثار تحریم ها قرار دارد، اصلي ترین چالش 
براي بخش بزرگي از شرکت هاي دانش بنیان ایجاد، توسعه و دسترسي به 

بازارهاي داخلي و خارجي است. 
مواردي مانند محدودیت منابع مالي براي نمونه سازي محصول، دریافت 
اســتانداردهاي تایید نوع، ضعف در تدوین مدل هاي کسب و کار و برنامه 
تجاري سازي محصول، تامین سرمایه در گردش، بوروکراسي هاي رایج در 
فضاي کسب و کار و بازار برخي از مشــکالتی است که استارت آپ ها با آن 

روبه رو هستند. 
بنابراین به نظر مي رسد اصلي ترین چالش براي بخش بزرگي از شرکت هاي 
دانش بنیان، ایجاد، توسعه و دسترسي به بازارهاي داخلي و خارجي است. 
محاسبه اندازه بازار یکي از مهم ترین اقدامات قبل از راه اندازي هر کسب و 

کار محسوب مي شود.
 انــدازه  بازار، میــزان جذابیت و پتانســیل موفقیت یک کســب و کار را 
نشــان مي دهد و به شــما کمک مي کند درباره ورود به آن کســب و کار 
راحت تر تصمیم گیري کنید. اندازه بازار، حجــم کل بازاري که به صورت 
 بالقوه وجود دارد را نشــان مي دهد و معموال براي بازه زماني یک ســال 

محاسبه مي شود. 
اندازه بازار یک استارت آپ براي سرمایه گذاران اهمیت بسیار زیادي دارد. 
یکي از فاکتورهاي مهم که ســرمایه گذاران قبل از ســرمایه گذاري روي 
استارت آپ ها در نظر مي گیرند این اســت که تا چه حد بازار مورد فعالیت 
استارت آپ بزرگ است. در واقع ســرمایه گذار با در نظر گرفتن اندازه بازار 
قابل دسترس )TAM( تصمیم مي گیرد در یک کسب و کار سرمایه گذاري 
کند یا نه. همچنین اندازه بازار یک اســتارت آپ تاثیر بسیار زیادي روي 
ارزش گذاري آن اســتارت آپ دارد. بنابراین اگر در مسیر رشد استارت آپ 
خود نیازمند جذب سرمایه هستید، الزم است که از همان ابتدا اندازه بازار 

خود را تخمین بزنید.
 حتي اگر نیازمند جذب ســرمایه نباشــید نیز محاســبه اندازه بازار در 
تصمیم گیري هاي استراتژیک به شــما کمک خواهد کرد، به عنوان مثال 
در موارد زیر دانســتن اندازه بازار نقش موثري خواهد داشت: پیش بیني 
مالي اســتارت آپ و تعیین بودجه بازاریابي، توســعه محصول، طراحي 
ساختار سازماني و تعیین مهارت هاي کلیدي مورد نیاز، برنامه ریزي براي 

شراکت هاي آینده.
در بازارهایي که قبال شــکل گرفته است محاســبه اندازه بازار به راحتي 
صورت مي گیــرد اما دربــاره اســتارت آپ ها کــه ارزش پیشــنهادي 
جدیــدي را ارائــه مي دهنــد و اطالعاتي از مشــتریان بالقــوه، توانایي 
خرید آنهــا و. ندارنــد چگونه مي توان انــدازه بازار را محاســبه کرد؟ در 
 بازارهایي که پیوســته در حال تغییر و رشــد اســت اندازه بازار چگونه 

محاسبه مي شود؟
همان طور که در ادامه خواهید دید محاسبه اندازه بازار به خالقیت باالیي 
نیاز دارد چراکه الزم است در مراحل مختلف فرضیات مختلفي را در نظر 
گرفت. با توجه به لزوم در نظر گرفتن فرضیات مختلف، محاسبه اندازه بازار 

به خالقیت باالیي نیاز دارد. 
نقطه شروع براي محاسبه اندازه بازار پاسخ به این پرسش است: »استارت آپ 
قرار است چه مشکلي را حل کند؟« بسیاري از بنیان گذاران در ابتدا آنچنان 
شــیفته محصول و ویژگي هاي آن مي شــوند که فراموش مي کنند این 

محصول از چه طریق مي خواهد به مخاطبان آنها سود برساند. 
در واقع با تعریف مشکلي که استارت آپ شــما حل خواهد کرد راحت تر 
مي توانید مشــتریان هدف را تعییــن و در نتیجه تعداد آنها را به دســت 
آورید. در ادامه دو رویکرد اصلي که در محاســبه انــدازه بازار وجود دارد 
شرح داده مي شود. تحلیل از باال به پایین )استفاده از گزارش ها و تحقیقات 
 آمــاري کالن(، تحلیل از پاییــن به باال )اســتفاده از داده هــاي داخلي

 استارت آپ( 

)Top-Down(تحليلازباالبهپایين
در رویکرد از باال به پایین همانطور که از نام آن مشخص است از بزرگ ترین 
عدد ممکن براي اندازه بازار شروع و سپس براساس اطالعات و فرضیاتي 
که درباره کسب و کار و بازار داریم، مرحله به مرحله آن را کاهش مي دهیم. 
به عنوان مثال فرض کنید قصد راه اندازي اســتارت آپي را دارید که ارزش 

پیشنهادي اصلي آن ارائه خدمات آنالین خرید میوه است.
 اگر بخواهیم با استفاده از رویکرد از باال به پایین اندازه بازار آن را محاسبه 
کنیم الزم است ابتدا محاسبه کنیم در حال حاضر مردم چه مبلغي براي 
خرید میوه صرف مي کنند. با اســتفاده از داده هاي آماري کالن مي توان 
کل هزینه اي که در یک ســال براي خرید میوه صرف مي شود را به دست 
آورد. فرض کنید این عدد در ایران ۴0 هزار میلیارد تومان باشــد. اما همه  
افرادي که میوه مي خرند متقاضي خرید آنالین آن نیســتند، همچنین از 
 لحاظ عملیاتي نیز ســرویس دهي به تمامي این افراد ممکن نیست و در

 دسترس نیستند. 
اگر فرض کنیم فقط در شهرهاي بزرگ مي توان این خدمات را ارائه داد در 
این صورت باید نسبت جمعیت شهرهاي بزرگ به جمعیت کل کشور را به 
دست آورد و عدد قبلي را تعدیل نمود. حدودا ۲۵ درصد جمعیت کشور در 
۵ شهر بزرگ ساکن هستند. بنابراین بایستي عدد قبلي را بر ۴ تقسیم کرد. 
در مرحله بعدي باید این موضوع را در نظر گرفت که همه افراد میوه خود را 
به صورت آنالین خریداري نمي کنند و سوپرمارکت ها و میوه فروشي ها سهم 

زیادي در تامین سبد میوه افراد دارند.
 با فرض اینکــه یک پنجم افــراد میوه را بــه صورت آنالیــن خریداري 
خواهند کرد ضریب ۲0 درصد نیز بر عدد قبلي اعمال مي شود. در نهایت 
 مي توان گفت اندازه بــازار فروش آنالیــن میوه ۲000 میلیــارد تومان

 است. 
در این رویکــرد اگر برخــي از تعدیالت عمــدا یا ســهوا در نظر گرفته 
نشــوند منجر به تخمین بیــش از حــد مقدار انــدازه بازار مي شــود. 
 بنابراین بهتر اســت با اســتفاده از رویکرد از پایین به باال نیز اندازه بازار

را محاسبه کرد. 

)Bottom-Up(تحليلازپایينبهباال
اگرچه محاســبه اندازه بازار با اســتفاده از رویکرد از باال به پایین نســبتا 
ســاده تر اســت، اما مي تواند گمراه کننده نیز باشــد. آیا واقعا مي توان به 
کل بازار دسترســي پیدا کرد؟ حتي اگر پاسخ این ســوال بله باشد باید 
در نظر گرفت دسترســي به کل بازار چــه هزینه هایي به همــراه دارد؟ 
اســتفاده از روش از پاییــن به باال تصویــر خوبي از عوامل مطرح شــده 
به ما مي دهــد. در رویکــرد از پایین به بــاال با در نظــر گرفتن وضعیت 
کنوني اســتارت آپ )محصــول، قیمــت، مشــتریان و …( و ظرفیت 
 مقیاس پذیري هر یک از بخش هاي آن مي توان اندازه بازار اســتارت آپ را

 محاسبه کرد. 
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