
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در پاسخ به ســوالی در مورد اينكه آيا خبرنگاران و 
هنرمندان هم شامل طرح مسكن كاركنان دولت مي شــوند، پاسخ داد: تمامي 
ذي نفعان اين وزارتخانه از جمله خبرنگاران نيز مشــمول اين طرح خواهند شد. 
به گزارش ايرنا، سيد عباس صالحي روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به رايزنی هاي انجام گرفته با محمد اسالمي، وزير 
راه و شهرســازي درباره طرح تامين مســكن كاركنان دولت، افزود: مذاكره شد 
كه ذي نفعان وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي كه خبرنگاران و هنرمندان نيز 
هستند شامل اين طرح شوند. براساس قانون ساماندهي زمين و مسكن و قانون 

پس انداز مســكن، طرح تامين مســكن كاركنان دولت )تامكاد( كه مورد تاكيد 
رئيس جمهوري اســت، به زودي عملياتي و اجرايي مي شود. طرح تامين مسكن 
كاركنان دولت به اين شيوه برنامه ريزي شده است تا كارمندان دولت و جواناني كه 
در خدمت دولت هستند، از بدو خدمت از حقوق ماهيانه آنها كسر و به صندوقي 

واريز شود تا بعد از مدت زماني مشخص كارمندان دولت صاحب خانه شوند. 

فقط كاغذ فرهنگي مشمول ارز دولتي است
وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمي گفت: فقط كاغــذ فرهنگي كه شــامل كاغذ 

مطبوعــات و كاغد كتاب هــاي غيردرســي اســت ارز 4200 تومانــي براي 
 واردات دريافــت مي كنــد. بقيــه كاغذ هــا شــامل ارز كاال هــاي نيمايــي 

مي شوند. 
صالحي با تشــريح فعاليت ها و كار هاي انجام گرفته درباره واردات كاغذ، گفت: 
در سال هاي گذشته ســاالنه ۳۵0 تا 400 هزار تن كاغذ به قيمت ۳۵0 تا 400 
ميليون دالر وارد كشــور مي شــد. وي افزود: مجموع ارزي كه در سال ۹۸ براي 
كاغذ فرهنگي )كاغذ مطبوعات و كتاب(اختصاص يافت، ۸0 هزار تن معادل ۸0 
ميليون دالر اســت و كاغذ فرهنگي در مجموع كاالهاي اساسي قرار دارد. بقيه 

شامل كاال هاي غيراساسي و مشمول كاال هاي ارز نيمايي است. عضو شورايعالي 
انقالب فرهنگي گفت: در سال ۹۷ كل كاغذ مشمول كاالهاي اساسي بود؛ اما در 
ســال ۹۸ فقط كاغذ كتاب و مطبوعات شامل كاالهاي اساسي است و ارز 4200 
تومانی مي گيرد و مجموعه ارز در اختيار ۸0 ميليون دالر است. صالحي با اشاره به 
اين تغيير گفت: اين تفاوت، در مسير تصميم گيري و سامانه اتفاقاتي را ايجاد كرده؛ 
اما تا پايان خرداد، 2۵ هزار تن كاغذ معادل 2۵ ميليون دالر از ســوي سامانه ها 
 تاييد شــده كه ۹ هزار تن كاغذ مطبوعات و ۱۵ هزار  و ۵00 تن متعلق به حوزه

 كتاب است. 

اپل روز سه شنبه تاييد و اعالم كرده كه يك شركت وسائل نقليه خودران مستقر 
در دوبي را خريداري و تصاحب كرده اســت. به گزارش ايســنا، از آنجايي كه 
شركت هاي متعددي از جمله اپل در سال هاي اخير به ويژه در طول يك سال 
گذشته تالش و تمركز زيادي بر توسعه و توليد وسايل نقليه خودران و مجهز 
به فناوري هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني داشته اند، حاال به نظر مي رسد 
اپل عزم خود را براي گسترش تكنولوژي هاي مربوطه و اختصاص سهم بزرگي 
از بازار خودروهاي خودران جزم كرده تا بتواند در سال هاي آينده حرفي براي 

گفتن داشته باشد. براساس تازه ترين گزارش هاي منتشرشده در رويترز، اپل 
به عنوان يكي از بزرگ ترين غول هاي تكنولوژي در جهان، تاييد و اعالم كرده 
كه يك شركت فعال در حوزه هوش مصنوعي و خودروهاي خودران مستقر در 
دوبي را خريداري و تصاحب كرده است تا بتواند از دانش و تكنولوژي هاي جديد 
آن بهره مند شود. در سيليكون ولي، اينكه شــركت هاي بزرگ فعال در حوزه 
فناوري استارت آپ هاي كوچك مرتبط با حيطه فعاليت خود را خريداري كنند، 
مرسوم است و همين امر نيز موجب شده است اين غول هاي تكنولوژي عالوه بر 

خاك اياالت متحده، به تكنولوژي هاي نوين توسعه داده شده توسط شركت ها 
و استارت آپ هاي خارجي نيز چشــم بدوزند و در صورت نياز و تمايل، سهام 
آنها را خريداري كنند. خودروهاي خودران با بهره گيري از فناوري هاي نوين و 
پيشرفته اي نظير يادگيري ماشيني و هوش مصنوعي قادر خواهند بود بدون نياز 
به راننده، در خيابان و جاده ها تردد و سرنشينان خود را جابه جا كنند. غول هاي 
تكنولوژي متعددي در سراسر جهان از جمله تسالموتورز، اپل و مايكروسافت 
و همچنين شركت هاي بزرگ فعال در حوزه خودروسازي در طول چند سال 

اخير تمركز خود را روي توسعه سيستم خودروهاي خودران گذاشته اند تا به 
مشتريان و عالقه مندان اين حوزه اجازه دهند كه در سال هاي پيش رو، هر چه 
سريع تر به اين فناوري دسترسي پيدا كرده و از امنيت بيشتري نيز در خودروهاي 
خودران برخوردار شوند. هنوز فناوري وسايل نقليه خودران به مرحله تكامل و 
پيشرفت نرسيده است و به همين دليل نيز بسياري از مهندسان فعال در صنعت 
خودروسازي و همچنين غول هاي تكنولوژي با همكاري يكديگر در تالشند تا 

امنيت كامل را براي اين فناوري به ارمغان بياورند.

يك عضو اتــاق بازرگاني تهــران با اشــاره به لزوم 
اعتبارسنجي دوباره صرافي هاي فعال در سامانه نيما، 
از كالهبرداري يكي از اين صرافي هــا از تعدادي از 
واردكنندگان خبر داد. به گزارش ايسنا، عباس آرگون 
اظهار كرد: متاسفانه با وجود آنكه صرافي هاي فعال 
در سامانه نيما از ســوي بانك مركزي اعتبارسنجي 
شــده اند؛ اما چند ماه پس از آغاز به كار اين سامانه 
به نظر مي رســد بار ديگر ضرورت اعتبارســنجي 
وجود دارد، زيرا گزارش هايــي از تعدادي از فعاالن 
اقتصادي رســيده كه از كالهبرداري در اين سامانه 

حكايت مي كند. 
به گفتــه وي، در هفته هاي گذشــته تعــدادي از 
واردكنندگان براي دريافت ارز مورد نيازشــان، به 

واريز مبلغ ريالي به حساب يكي از صرافي هاي سامانه 
نيما اقدام كردند؛ اما با گذشت چند روز نه تنها ارزي 
دريافت نشده كه حتي صرافي مذكور مغازه خود را 

تعطيل كرده و متواري شده است. 
عضو اتاق بازرگاني تهــران ادامه داد: با گزارش هاي 
رسيده به نظر مي رسد اين صرافي حدود ۳00 ميليارد 
تومان منابع مالي از واردكنندگان دريافت كرده و به 
جاي عمل به تعهد خود صرافي اش را تعطيل كرده 
است. آرگون با بيان اينكه در شــرايط فعلي حفظ 
اعتماد و ثبات بــراي فعاالن اقتصادي بيشــترين 
اهميت را دارد، توضيح داد: وقتي فعاالن اقتصادي 
با وجود تمام انتقادهايي كه به سامانه نيما داشتند، 
در آن حاضر مي شوند الاقل بايد فضاي اجرايي اين 

سامانه طوري اعتمادسازي شود كه مشكالتي مانند 
كالهبرداري هاي اين چنيني به وجــود نيايد. وي 
خاطرنشــان كرد: به نظر مي رسد با توجه به شرايط 
به وجودآمده، بانك مركزي بايد دوباره نســبت به 
اعتبارسنجي از صرافي هاي فعال در سامانه نيما اقدام 
كند و در صورت تاييد مجدد اعتبار امكان تبادل ارز 
به وجود آيد. از ماه هاي ابتدايي سال گذشته و با توجه 
به افزايش قابل توجه نرخ ارز دولت تصميم گرفت با 
ارز چند نرخي بازار را مديريت كند كه سامانه نيما 
بخشي از اين نرخ ها به شمار مي رود. براساس آخرين 
دســتورالعمل ارزي بانك مركزي صادركنندگان 
ايراني بايد ۵0 درصد از كل ارز حاصل از صادرات شان 

را وارد اين سامانه كنند. 

با دستور معاون آموزشــي وزارت علوم، از اين پس 
چاپ كاغذي پايان نامه ها، رســاله ها و گزارش هاي 
درسي در همه مقاطع و رشته ها ممنوع خواهد بود. 

 به گزارش مهــر، مجتبي شريعتي نياســر با ابالغ 
بخشنامه اي به روساي دانشــگاه ها و مراكز آموزش 
عالي كشور از آنها خواست تا از سال تحصيلي آينده 
نســبت به حذف و ممنوع ســاختن چاپ كاغذي 

پايان نامه ها و موارد مشابه اقدام كنند. 
در متــن بخشــنامه يادشــده آمده اســت: »در 
راســتاي سياســت هاي دولت و با توجــه به نامه 
شماره۹۷/۱00/4۵42۳ تاريخ ۱۱ بهمن ۹۷ معاون 
رئيس جمهوری و رئيس سازمان محيط زيست و نيز 

با عنايت به عزم دســتگاه آموزش عالي در كاهش 
هزينه ها، صرفه جويي در مصرف كاغذ و دســتيابي 
به اهداف برنامه مديريت سبز و همچنين با توجه به 
نقش آموزش عالي در بهينه سازي رفتار هاي صحيح 
در جامعه، الزم است كليه دانشــگاه ها و موسسات 
آموزش عالي از سال تحصيلي آينده نسبت به حذف 
و ممنوع كردن چاپ كاغذي پايان نامه ها / رساله ها، 
گزارش هاي علمي، گزارش هاي درســي يا تكاليف 
آموزشي رايج در همه مقاطع و رشته ها اقدام كنند. 
شايان ذكر است تشخيص موارد استثنا )مصاديقي 
كه امكان نشر الكترونيكي آن وجود ندارد( بر عهده 

دانشگاه خواهد بود.«

سازمان ملل در گزارشــي اعالم كرد مصرف مخدر هاي 
مصنوعي در سراسر جهان با مشاهده بحراني كم سابقه 
در مناطقي از آفريقا افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، 
طبق بررسي سازمان ملل مصرف مخدر هاي مصنوعي 
)اپيوئيد هاي مصنوعي( در جهان رو به افزايش اســت، 
مرگ و مير ناشــي از اوردوز با اين مواد مخدر در آمريكا 
بيشتر شده و بحران مصرف ترامادول در بخش هايي از 
آفريقا پديد آمده است. اپيوئيد اصطالح جامعي است كه 
در برگيرنده عناصر مختلفي است كه از افيون و ترياك 
گرفته تا مشــتقاتي از جمله هروئين و مــواد صنعتي 
از جمله فنتانيل و ترامادول را شــامل مي شــود. تعداد 
افرادي كه در سال 20۱۷ از مخدر هاي مصنوعي مصرف 

كرده اند نسبت به ســال 20۱۶ حدود ۵۶ درصد بيشتر 
بوده اســت. همچنين در اين گزارش آمده است: توليد 
جهاني كوكائين در سال 20۱۷ به باالترين رقم رسيده و 
ركورد سال قبل را حدود 2۵ درصد افزايش داده است. 
مخدر هاي مصنوعي از قبيل فنتانيل عامل اصلي مرگ 
و مير ناشــي از اوردوز در آمريكا در سال 20۱۷ بوده و با 
افزايش ۱۳ درصدي به بيش از 4۷ هزار مورد رســيده 
اســت. به گزارش روزنامه گاردين، در اين گزارش آمده 
است: كشــف و ضبط محموله  هاي ترامادول در جهان 
از كمتر از ۱0 كيلوگرم در ســال 20۱0 به حدود ۹ تن 
در ســال 20۱۳ و ۱2۵ تن در سال 20۱۷ رسيده و اين 
بحران به ويژه در غرب، مركز و شمال آفريقا جدي تر است.

سازمان امور مالياتي حد نصاب معامالت كوچك 
براي سال جاري را تا سقف مبلغ ۳2۸ ميليون ريال 

اعالم كرد. 
 به گزارش ايســنا، اميدعلي پارسا، رئيس سازمان 
 امــور مالياتي طــي بخشــنامه اي اعــالم كرد
  اجــراي مفــاد مــاده ۱4 آيين نامــه اجرايــي

 موضوع تبصــره ۳ ماده ۱۶۹ قانــون ماليات هاي 
 مستقيم اصالحي مصوب ۱۳۹4/04/۳۱ به پيوست 
 تصوير تصويب نامــه هيات وزيــران درباره اعالم 
 حد نصــاب معامــالت موضــوع مــاده ۳ قانون
  برگزاري مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ براي سال
 ۱۳۹۸ و نحــوه تســري نصــاب معامــالت 

تصويب نامــه  لــف(  )ا بنــد  در  موصــوف 
قانــون  42 مــاده  موجــب  بــه   مذكــور 

  الحــاق برخي مواد بــه قانون تنظيم بخشــي از 
 مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۹۳ به مواردي 
كه معامله بــه صــورت مزايده انجام مي شــود، 
ارســال مي شــود. طبــق ايــن آيين نامــه كه 
ســازمان امــور مالياتــي ابــالغ كــرده، حــد 
 نصــاب معامــالت كوچــك تــا ســقف مبلــغ 
۳2۸ ميليــون ريال اســت كه مأخــذ مذكور در 
اجراي تكاليف مرتبط بــا آيين نامه اجرايي تبصره 
 ۳ ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مســتقيم موصوف

 حائز اهميت است.  

رئيس سازمان خصوصي سازي ضمن اعالم اينكه 
اكثر مشموالن سهام عدالت سود سال مالي ۱۳۹۶ 
را دريافت كرده اند، گفت: با اينكه زمان قانوني توزيع 
سود شركت ها گذشته اســت، چند شركت تخلف 
كرده اند و مبلغي به سازمان خصوصي سازي بابت 
سود سهام عدالت نپرداخته اند كه در حال پيگيري 

قانوني است. 
به گزارش ايسنا، علي اشرف عبدا... پوري حسيني 
در پاســخ به اين سوال كه سود ســهام عدالت چه 
تعدادي از مشــموالن هنوز پرداخت نشده است، 
گفت: چند شركت ســهام عدالتي تخلف كرده اند. 
آنها با اينكه زمان قانوني شان گذشته است، سود را 
به حساب سازمان خصوصي سازي واريز نكرده اند.  

وي تاكيد كرد: سود سهام عدالت برخي از افراد در 
گروه پنجم كه شامل كارمندان دستگاه هاي اجرايي 
و بازنشســتگان صندوق هاي لشكري و كشوري و 
تامين اجتماعي مي شــود هنوز پرداخت نشده كه 

حساب آنها مربوط به بانك ملت و رفاه است. 
رئيس ســازمان خصوصي ســازي تاكيد كرد: در 
راســتاي برخورد با شــركت هاي متخلف، آنها را 
مشمول ماده 4۸ و نامه نگاري كرده ايم و در تالش 
هســتيم كه هرچه زودتر سود ســهام عدالت آنها 
پرداخت شود. آن طور كه سازمان خصوصي سازي 
اعالم كرده از پنج گروه عمده در سهام عدالت چهار 
گروه از آنها كه شامل گروه هاي كميته امداد، عشاير 
و روستاييان و كارگران فصلي و ساختماني و گروه 

ساير اقشار مي شود، همه سود سهام عدالت خود را 
دريافت كرده اند. 

گروه پنجــم كارمنــدان دســتگاه هاي اجرايي و 
بازنشســتگان صندوق هاي لشــكري و كشوري و 
تامين اجتماعي هســتند كه پرداخت ســود اين 
گروه مدتي است شــروع شده اســت. اين مبالغ 
از طريــق ۳۵ بانك و موسســه اعتبــاري توزيع 
مي شود كه توزيع ســود گروه پنجم با 2۹ بانك و 
موسســه اعتباري شروع شــد و بعدها دو بانك به 
اين بانك ها اضافه شــد؛ اين طور كه پوري حسيني 
اعالم كرده پرداخت ســود سهام عدالت تعدادي از 
 مشموالن كه در دو بانك ملت و رفاه حساب دارند، 

مانده است. 

خبرنگارانمشمولطرحمسكنكاركناندولتميشوند
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رهبر  معظم  انقالب:

سرمقاله

يادداشت

 هموار کردن مسیر توسعه
 استارت آپ ها 

کم اثر بودن مشوق های 
سرمایه گذاری

 اســتارت آپ هــا و شــركت های
 دانــش بنيــان بــا وجود  
مشكالتی كه بر سر راه خود 
دارند می توانند تكيه گاهی 

برای اقتصاد كشور ...

 افشین كالهی

  اصغر مشبکی، كارشناس اقتصادی
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صادراتزيرزمينی
محصوالتفناورانه

اقامت 5ساله برای اتباع خارجی به 
شرط سرمایه گذاری 200هزار دالری

محرکهایضعيف
سرمايهگذاریخارجی

»کسب و کار«  طرح  دولت برای راه اندازی  صندوق  حمایت  از  مستاجران  را  بررسی می کند

آثار  تورمی   وام   مستاجـران
صفحه2 

صفحه3

قیمت گذاری  سلیقه ای   نان
  قیمت  نان د ر  برخی  نقاط  پایتخت     تا    5   هزار تومان      افزایش    داشته    است

معاون اقتصادی رئيس جمهوری در حالی از اعطای 
مجوز اقامت پنج ســاله به اتباع خارجی به شــرط 
سرمايه گذاری 200 هزار دالری در كشور خبر داده 
كه كارشناسان اين امر را  محركی قوی  برای تشويق 
سرمايه گذاران خارجی و ورود آنها به كشور نمی دانند.

يكی از داليل افت سرمايه گذاری خارجی در كشور 
كه آمارها حكايت از آن دارد، عدم اعطای مشوق كافی 
به سرمايه گذاران خارجی است.  براساس آمارهايی 
كه برخی از كارشناسان ارائه می دهند، سرمايه گذاری 
خارجی در كشــور نزديك به ۷0 درصد كاهش پيدا 

كرده و اين در حالی است..

در برخی از كشــورهای حوزه خليج فارس كه شايد 
يك چهارم ظرفيت كشــور مــا در زمينه خلق دانش 
نوآورانه را نداشته باشــند، به صادرات كالنی در حوزه 
 توليدات دانش محور دســت پيدا كرده اند و همه ساله 
بخشــی از رشــد اقتصادی كشــور آنها به واســطه 
فعاليت شــركت های نوآور يا همــان اقتصاد خالق 
آن ها، بــه دســت می آيد. ايــن در حالی اســت كه 
در ايــران با  وجــود پتانســيل هــا و ظرفيت های 
بســيار هنوز ارزآوری مناســبی از  اســتارت آپ ها 
 و شــركت های  دانــش بنيان ديده نشــده اســت.
 نايب رئيس كميسيون اقتصاد نوآوری و تحول ديجيتال 
اتاق بازرگانی تهران بــا اعالم خبر برخــی صادرات 

زيرزمينی شركت های ايرانی در حوزه... 



اقتصاد2
ایران وجهان

رهبر معظم انقالب:
 مذاکره یک فریب است بر سر 

آنچه  آمریکا می خواهد
حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقالب 
اسالمی صبح امروز )چهارشنبه( در دیدار رئیس، 
مسئوالن و جمعی از قضات و کارکنان قوه قضاییه، 
»عدالت« را محور اساسی دستگاه قضا خواندند و با 
ابراز خرسندی از اقدام رئیس قوه در تهیه برنامه ای 
خوب برای ایجاد تحول در این دستگاه، »اجرای 
زمان بندی شده، شــجاعانه و متکی بر روشهای 
مبتکرانه این برنامه« را کاماًل ضروری برشمردند 
و با تجلیل از ایستادگی تحسین برانگیز چهل ساله 
مردم در مقابل زورگویان جهانــی افزودند: ملت 
مظلوم و مقتدر ایران، در مقابل فشارها، تهمت ها و 
اهانت های شریرترین حکومت جهان یعنی آمریکا 
از اهداف خود کوتاه نمی آید و مسیر انقالب و امام را 
برای دستیابی به عزت، رفاه و پیشرفت و سرافرازی 
ادامــه خواهــد داد. حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
همچنین با اشاره به مسائل روز، افزودند: این روزها 
خبرگزاریهای خارجی به نقل از کارشناسان، مکرر 
اذعان می کنند که ملت ایران را نمی توان با فشار 
و تهدید و تحریم به زانو درآورد. البته این واقعیت 
ناشی از حوادث ماههای اخیر نیست، بلکه نتیجه 
چهل سال ایســتادگی، عزت، عظمت و اقتداری 

است که ملت ایران از خود نشان داده است.
ایشان تحریم های آمریکا را ظلمی بارز به ملت ایران 
خواندند و تأکید کردند: ملت مظلوم اما در عین حال 
مقتدر ایران، به فضل الهی، همچنان مثل کوه می 
ایســتد و با قوت به حرکت خود ادامه می دهد و 
به همه مقاصد مورد نظرش دست می یابد. رهبر 
انقالب، پیروزی نظام اسالمی بر همه توطئه ها از 
جمله جنگ، فتنه، نفوذ، تحریکات تروریستی و 
دیگر اقدامات خباثت آمیز آمریکا را نشانه آشکار 
حمایت پروردگار از این ملت خواندند و افزودند: 
بخش اصلی اقتدار ملت مرهون اعتقاد عمیق به 
حمایت های الهی است. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
پیشنهاد مذاکره آمریکا را یک »فریب« خواندند و 
خاطرنشان کردند: دشمن وقتی نتوانسته با فشار به 
هدفش برسد، با تصور سادگِی ملت ایران، پیشنهاد 
مذاکره می دهد و می گوید ملت ایران باید پیشرفت 
کند، البته این ملت حتماً پیشرفت خواهد کرد اما 

بدون شما و به شرطی که شما نزدیک نشوید.
ایشــان با یادآوری همــه کاره بــودن آمریکا و 
انگلیس در دوران رژیم پهلوی گفتند: شما عامل 
عقب ماندگــی ملت ایــران در آن دوره منحوس 
هستید و االن هم حضور شما جز عقب ماندگی و 
توقف پیشرفت ایران هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.

رهبر انقالب هدف اصلی پیشــنهاد آمریکا برای 
مذاکره را »خلع سالح ملت و حذف عوامل اقتدار 
ایران« خواندند و خاطرنشان کردند: آمریکایی ها 
اکنون با وحشــت از عوامل اقتدار ملــت ایران، 
می ترســند جلو بیایند بنابراین مــی خواهند با 
مذاکره، این اسلحه و عامل اقتدار را از دست ایران 

بگیرند تا هر بالیی می خواهند سر ملت بیاورند.
ایشــان افزودند: اگر در مذاکرات حرف او را قبول 
کردی پدر ملت در می آید و اگــر قبول نکردی 
همین فضاسازی های سیاسی، تبلیغات و فشارها 

ادامه خواهد یافت. 

همتی: 
در آستانه اجرای سازوکار مالی 

اینستکس هستیم
رئیس کل بانک مرکزی ایــران گفت: جمهوری 
اسالمی قله مقاومت تحریمی را پشت سرگذاشته 
و باوجود ادعای آمریکا مبنی بر صفر شدن فروش 

نفت، روند صادرات نفت در حال افزایش است.
»عبدالناصر همتی« روز چهارشــنبه در حاشیه 
نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران، درباره 
تحریم های جدید آمریکا علیه رهبر معظم انقالب 
که دیروز اعالم شد، اظهار داشت: آمریکایی ها هر 
کاری که برای تحریم قادر به انجــام بودند، اجرا 
کردند. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: وضعیت 
بازار ارز نشانه مهمی است که مردم برای تحریم ها 
اهمیتی قائل نیســتند؛ امروز التهابی در بازار ارز 
وجود ندارد؛ مردم آگاهی یافته اند که دشــمنان 
هرکاری که می توانسته اند انجام داده و تحریم ها، 

بیشتر از این، فایده ای ندارد.
وی درباره ادعای اروپایی ها مبنــی بر اینکه در 
آستانه اجرای سازوکار مالی اینستکس هستیم، 
گفت: مدتی است که این موضوع را از طرف اروپایی 
می شنویم. جلسه هایی برای اجرای اینستکس 
مبادله شده است اما تاکید داریم که باید در این ساز 

و کار منابع مالی جابجا شود.
همتی با بیان اینکه ما به اروپا صادراتی نداریم، پس 
نمی توانیم وارداتی داشته باشیم، اضافه کرد: یک 
راه حل این است که از ما نفت بخرند که گفتند در 

این موضوع مشکل دارند.

اخبار

ایجاد صندوقی برای کمک 
به مســتاجران و پرداخت 
وام ودیعه و رهــن به آنها 
مدتی اســت کــه از زبان 
مســئوالن اصلــی حوزه 
مسکن شــنیده می شــود. در حالی که انتقادات 
زیادی بــه این طرح از ســوی صاحــب نظران و 
متخصصان این حوزه وارد است. از دید کارشناسان 
پرداخت مبلغ رهن به صورت وام به مســتاجران 
دردی از مشــکالت خانواده های کم درآمد حتی 
 در صورتی که حتی سود این وام ها صفر هم باشد، 

دوا نمی کند.
 در حــال حاضر مهم ترین مشــکل مســتاجران 
کاهش قدرت خرید آنها در برابر رشــد قیمت ها 
است.  پرداخت وام به مســتاجران نه تنها کمکی 
به افزایش قــدرت خریــد آنها نمی کنــد، بلکه 
 تعهد مالی اضافه تــر برای آنها بابــت بازپرداخت

 وام ایجاد می کند.
از دید کارشناسان بهترین دوای بازار اجاره در حال 

حاضر کنترل قیمت  مسکن است که با کنترل نرخ 
تورم، امکان پذیر است. از ســویی با توجه به افت 
60 درصدی معامالت مسکن به نظر می رسد، این 

قیمت های غیرواقعی با رکودی که در بازار حاکم 
است و عقب نشیتی تقاضا در بازار مسکن، ناگزیر 
از کاهش باشد. به همین دلیل از دید کارشناسان 

اعطای وام به مستاجران نه تنها مشکل مستاجران 
را حل نمی کند، بلکه این کار در شــرایط کنونی 
تاییدی بر تورم اجاره بها و تشــویق آن از ســوی 
دولت اســت که نه تنهــا کمکی به مســتاجران 
نمی کند، بلکه مســتاجران را بــر دریافت مبلغ 
 اجاره بیشــتر با توجه به پرداخت این تسهیالت، 

مصمم می کند.
در همیــن رابطه فرهــاد دژپســند گفته تالش 
می کنیــم رابطه بیــن رهــن و اجــاره را به نفع 
مســتاجران ســازماندهی کنیم و طــرح ایجاد 
صندوقی را بدین منظور آماده و به رئیس جمهور 

پیشنهاد دادیم. 
وی بیان کرد: قرار اســت وامی از این صندوق به 
مستاجر داده شود ولی مبلغ آن به موجر پرداخت 

می شود.
 ایــن وام با نرخــی بســیار متمایز بــا نرخی که 
االن معادل ســازی می شود، تســویه خواهد شد 
تا مســتاجر فشــار بیشــتری تحمل نکند. این 
صندوق تورمی هم ایجاد نخواهد کرد. البته هنوز 
 این موضوع تصویب نشــده و در دســت بررسی 

دستگاه های مختلف است.

اقتصــادی  معــاون 
در  رئیس جمهــوری 
حالــی از اعطــای مجوز 
اقامــت پنــج ســاله به 
اتبــاع خارجی به شــرط 
ســرمایه گذاری ۲00 هزار دالر در کشور خبر داده 
که کارشناســان این امر را محرک قــوی ای برای 
 تشویق سرمایه گذاران خارجی و ورود آنها به کشور 

نمی دانند.
یکی از دالیل افت سرمایه گذاری خارجی در کشور 
که آمارها حکایت از آن دارد، عدم اعطای مشــوق 

کافی به سرمایه گذاران خارجی است. 
 بر اســاس آمارهایی که برخی از کارشناسان ارائه 
می دهند، سرمایه گذاری خارجی در کشور نزدیک 
به 70 درصد کاهش پیــدا کرده اســت و این در 
حالیست که طبق آنچه که از گزارش آنکتاد منتشر 
شده ســرمایه گذاری خارجی در کشــور در سال 
۲018 30 درصد کاهش داشته است. بر اساس این 
گزارش، ایران در سال ۲017 بالغ بر 5 میلیارد و 19 
میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب 

کرده بود کــه بدین ترتیب میزان جذب ســرمایه 
گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲018 نسبت 

به سال قبل از آن افت 30 درصدی داشته است.
اما کاهش سرمایه  گذاری خارجی عواملی دارد. جدا 

از آنکه شرایط تحریمی مانع از ارتباط با کشورهای 
خارجی و دافع ورود سرمایه گذاران به کشور است، 
شــرایط داخلی نیز مانع از جذب ســرمایه گذاران 
اســت. به اعتقاد کارشناسان مشــوق هایی که به 

ســرمایه گذاران پرداخت می شــود به آن اندازه 
نیســت تا آنها را به این ســو بکشــاند و از سویی 
قوانینی که مخل کســب و کار و تولید است، مانع 
از سرمایه گذاری خارجی است. در بعد حقوقی نیز 
ســرمایه گذاران نیز با موانع زیادی روبرو هستند 
 که از از جمله مهم ترین آن، عــدم ثبات اقتصادی 

است.
در همین رابطه معــاون اقتصادی رئیس جمهوری 
با اشــاره بــه اعطای مجــوز اقامت پنج ســاله به 
اتبــاع خارجی در کشــور گفــت: چنانچه فردی 
۲00 هزار دالر ســرمایه گذاری کنــد از این مزایا 
بهره مند می شــود.نهاوندیان تصریــح کرد: تجار 
و ســرمایه گذاران افغانســتان تمایل زیادی برای 
حضور در ایران دارند که باید زمینه حضور آنان را 
فراهم کرد.وی با اشاره به اعطای مجوز اقامت پنج 
ساله به اتباع خارجی در کشــور خاطرنشان کرد: 
چنانچه فردی ۲00 هزار دالر سرمایه گذاری کند 
از این مزایا بهره مند می شود.وی گفت: تمام موارد 
مطرح شده از سوی تجار و سرمایه گذاران بر اساس 
اولویت پیگیری می شــود و تصمیمات خوبی برای 
حل مشــکالت این اســتان در مرکز کشور گرفته 

خواهد شد.

»کسب و کار«  طرح  دولت برای راه اندازی  صندوق  حمایت  از  مستاجران  را  بررسی می کند

آثار تورمی   وام   مستاجران

کسب و کار  بررسی می کند

محرک های  ضعیف سرمایه گذاری  خارجی

دالر به کانال ۱۲ هزار تومانی برگشت
نرخ دالر در صرافی های بانکی )چهار شنبه( 
150 تومان افت کرد و بــه ارزش 1۲ هزار و 
950 تومان فروخته شد. نرخ دالر و ارزهای 
عمده  کاهش یافت؛ صرافی هــای بانکی در 
ســاعت 1۴ هر دالر را به قیمــت 1۲ هزار و 
850 تومــان خریداری و به نــرخ 1۲ هزار و 
950 تومان فروختند. بهــای خرید هر یورو 
نیز 1۴ هزار و 850 تومان و فروش 1۴ هزار و 

850 هزار بود.
میانگین بهای هر یورو در روز کاری سه شنبه 
در سامانه سنا 1۴ هزار و 936 تومان و هر دالر 
1۲ هزار و 979 تومــان بود. همچنین حواله 
فروش در سامانه نیما برای هر یورو 1۲ هزار 
و 393 تومان و دالر 11 هــزار و 38۲ تومان 

عرضه شد. 

بازدید مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
از شعب استان خراسان جنوبی

حجت الــه مهدیــان رئیــس هیئت مدیره و 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون به همراه فتاحی 
عضو هیئت مدیره و هیئت همــراه از مدیریت 
شــعب بانک توسعه تعاون خراســان جنوبی و 
شعب مرکزی بیرجند، شعب جمهوری و باجه 

شهید رجائی بازدید کرد.
مهدیان در ســفر دوروزه به اســتان خراسان 
جنوبی و در بازدیــد از شــعب بیرجند گفت: 
با توجه بــه تــالش و اهتمام کلیــه همکاران 
در ســال 1397، عملکرد بانــک در پرداخت 
تســهیالت اشــتغال روســتایی و فراگیــر 
بســیار خــوب و مثبت ارزیابی شــده اســت 
 و طبیعتــاً ایــن باعث حســن شــهرت بانک 

خواهد بود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون بابیان این مطلب 
در همیــن رابطه خاطرنشــان کــرد: عملکرد 
ستودنی بانک در اجرای شایسته طرح های ملی 
و مهم مجلس و همچنیــن دولت، باعث جلب 
اعتماد کارگزاران کشور به بانک شده است و ما 
در حال حاضر شاهد سپردن طرح های ملی به 

بانک می باشیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی:

بانک صادرات ایران بیشــترین 
فعالیت بانکی و معامالت بین المللی 

را دارا است
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلس شورای اســالمی گفت: بانک صادرات 
ایــران بیشــترین فعالیت بانکــی و معامالت 

بین المللی را دارا است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک صــادرات 
ایران، شهباز حســن پور در گفت وگو با »نبض 
بازار« با اشــاره به نحوه فعالیــت این بانک در 
ارائه خدمات رســانی به مردم و اجتماع گفت: 
بانک صــادرات ایــران یکی از خوشــنام ترین 
بانک های کشــور قلمداد می شــود و ســوابق 
 مدیریتی خوبــی در کارنامــه کاری این بانک 

وجود دارد.
وی تصریح کرد: بانک صادرات ایران بیشترین 
فعالیت بانکی و معامالت بین المللی را دارا است.
ایــن نماینــده مجلــس تاکیــد کــرد: پنج 
بانــک از ۲9 بانک موجــود در کشــور دارای 
شــعب خارجی هســتند. بانک صادرات ایران 
در بیــن پنــج بانــک دارای شــعب خارجی، 
 بیشــترین فعالیــت بانکــی و معامــالت 

بین المللی را دارا است.

مرحله پیش فروش واحدهای 
مجتمع نگین شهر ری آغاز شد

نخستین مرحله پیش فروش واحدهای پروژه 
مسکونی نگین شهر ری متعلق به صندوق زمین 

و ساختمان نگین آغاز شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا، 
پیش فروش برخی از واحدهای پروژه مسکونی 
صندوق ســرمایه گذاری نگین شــهر ری که 
از اردیبهشــت 95 با دریافت مجوز از سازمان 
 بــورس و اوراق بهــادار تاســیس شــد، آغاز

 شده است.
پروژه نگین شــهر ری یکی از پــروژه های در 
حال ســاخت مســکونی از طریق تامین مالی 
به روش صنــدوق ســرمایه گــذاری زمین و 
ســاختمان اســت که تجربه به کارگیری آن 
 در شــرکت هــای زیرمجموعه بانک مســکن

 وجود دارد.

خبر

بانک ها
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مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی با اشاره به لزوم افزایش سرمایه صندوق 
ضمانت ســرمایه گذاری صنایــع کوچک و نیاز 
۲70 هزار میلیارد تومانی شــهرک های صنعتی 
به تســهیالت، از آســیب 160 میلیارد تومانی 
زیرســاخت های شــهرک های صنعتی در سیل 
خبر داد و گفت: به مجلس پیشــنهاد کردیم که 
در الیحه جدید مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی 
که از صنایع کوچک دریافت می شود برای توسعه 
زیرســاخت های این بخش مورد اســتفاده قرار 

گیرد.
صالحی نیا در ادامه با اشــاره به بررســی طرحی 
در زمینه مالیات بــر ارزش افــزوده در مجلس 
شورای اســالمی، اظهار کرد: طی گفت وگوهایی 
با نمایندگان مجلس شــورای اسالمی پیشنهاد 
کردیم کــه مالیات بــر ارزش افــزوده ای که از 
صنایع کوچک دریافت می شــود برای توســعه 

زیرساخت های این بخش مورد استفاده قرار گیرد 
که این مســئله در الیحه مالیات بر ارزش افزوده 

مطرح خواهد شد.

ظرفیت ۲۰ درصد واحدها در ســطح 
مطلوب

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران با اشاره به استقرار ۴۴ هزار شرکت 
در مجموعه شهرک های صنعتی و تاکید بر پایش 
مستمر این واحدها، تصریح کرد: در حال حاضر 
۲1 درصد واحدها در رکود هســتند و با ظرفیت 
30 تا 50 درصد فعالیت می کنند. همچنین 30 
تا 3۲ درصد واحدها بــا ظرفیت 50 تا 70 درصد 
و ۲0 درصد واحدها بــا ظرفیت باالی 70 درصد 

فعالیت می کنند.
وی افزود: یکی از برنامه های این سازمان در زمینه 
رفع موانع تولید، ارائه تسهیالت، تأمین منابع مالی 

و ایجاد بازارهــای بین المللی و داخلی برای ارتقا 
سطوح ظرفیت واحدهای تولیدی است.

این مقام مســئول با بیان اینکه در سال گذشته 
1۲50 واحد تولیدی از حالت رکود خارج شدند، 
اظهار کرد: در ســال جــاری ۲000 واحد برای 
خروج از رکود در نظر گرفته شــده که مسئولیت 
1350 واحد تولیدی با سازمان صنایع کوچک و 
و شــهرک های صنعتی است و همچنین افزایش 
ظرفیت ۴000 واحد صنعتی که با ظرفیت زیر 50 
درصد فعالیت می کند نیز در برنامه این سازمان 

در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی همچنین با بیان اینکه مجموع تسهیالت 
مورد نیاز و شــهرک های صنعتی در سال جاری 
حدود ۲70 هــزار میلیارد تومان اســت، تأکید 
کرد که بر اســاس قانون بودجه قرار است سهم 
تسهیالت بانکی که به صنعت و معدن تخصیص 

داده می شــود از 31 درصد به ۴0 درصد افزایش 
یابد.

۱۶۰ میلیارد تومان خســارت سیل به 
زیرساخت های شهرک های صنعتی

صالحی نیا در ادامه درباره واحدهای آسیب دیده 
در ســیل گفــت: برخــی زیرســاخت های 
آســیب دیده نیاز بــه اقــدام آنی دارد تــا بهره 
بــرداری از آن به صــورت موقت دچار اشــکال 
نشــود که برای ایــن واحدهــا با اســتفاده از 
 منابــع داخلــی اســتان ها اقداماتــی انجــام 

شده است.
وی افــزود: در مجمــوع در اثــر ســیل حدود 
زیرســاخت  بــه  تومــان  میلیــارد   160
آســیب رســیده کــه اصــالح آن ها مســتلزم 
 تخصیــص ایــن هزینــه از منابــع مدیریــت 

بحران است.

مالیات  بر ارزش افزوده صنایع کوچک صرف توسعه زیرساخت ها  شود
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سکه طرح جدید ۵تیر ۹۸ به ۴ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید، در معامالت بازار آزاد تهران چهارشنبه، ۵ تیر ۹۸ به ۴ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسید.به گزارش مهر، قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید، در معامالت 

بازار آزاد تهران چهارشنبه، ۵ تیر ۹۸ به ۴ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسید.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۴۰ 
هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۷۰ تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۰۷ دالر و ۳۸ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۳۴ هزار و ۶۹۰ 

تومان است.

سیاست غلط دولت در کنترل اجاره بها
افشین پروین پور، کارشناس مسکن

دولت به جای حل معضل اساســی یعنی افزایش قیمت مسکن دست به سیاســت هایی می زند که کامال غلط و اثر معکوس در بازار مســکن به همراه دارد. پرداخت وام و هر تسهیالت کمکی به مســتاجران نه تنها به آنها کمکی 
نمی کند، بلکه با ایجاد یک جو روانی منفی و به عنوان ابزاری تشــویقی برای افزایش قمیت اجاره بها،  قیمت ها را دوبــاره افزایش خواهد داد و در حالی که مســتاجران قادر به بازپرداخت وام ودیعه نخواهنــد بود، بار مالی این امر 
همچنان بر دوش مستاجران است. از آنجایی که هدف دولت دســتگیری از اقشار ضعیف است، این طرح با وجود افت شــدید قدرت خرید مردم، عمال شکست خورده به نظر می رســد. دولت به جای این کار باید طبق آنچه مورد 
توافق اکثر کارشناسان است؛قیمت مســکن را با اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن و کنترل سوداگری مســکن با دریافت مالیات، کنترل کند. اما در حال حاضر به نظر می رســد دولت به جای اینکه به ترکیب ناعادالنه در بازار 
 مسکن دســت بزند، از روش ها و کارهای غلط و غیرکارشناسی اســتفاده می کند که موج تورمی به همراه خواهد داشــت و هزینه آن برای مردم، سنگین اســت. در حالی که وظیفه اساســی دولت کنترل قیمت در بازار مسکن 

و کنترل سوداگری است.

کم اثر بودن مشوق های سرمایه گذاری
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی

یکی از مواردی که همواره در مباحث و گفتگوهای اقتصادی از آن یاد می شود، جذب سرمایه گذاری خارجی هم به منظور کمک به اشتغالزایی و هم تولید در کشور است. با این حال مشوق هایی که به سرمایه گذاری 
خارجی داده می شود، همواره کم اثر بوده است. موضوع سرمایه گذاری خارجی، افزایش و یا کاهش آن به شاخص ریسک سرمایه گذاری در کشور بر می گردد. شاخص ریسک سرمایه گذاری را بانک جهانی و صندوق 
 بین المللی پول اعالم می کنند و با توجه به اینکه حاکمیت بانک جهانی و حاکمیت صندوق بین المللی پول در اختیار اروپا و آمریکاســت، عمال شاخص ریسک ســرمایه گذاری کشورهایی مثل ما را که درجنگ 
تمام عیار با اروپایی ها و آمریکا هستیم، باال نشان داده می شود. این امر باعث عدم استقبال سرمایه گذاران خارجی از سرمایه گذاری مستقیم در کشور می شود. اما با توجه به صحبت هایی که معاون رئیس جمهور 
داشته، مبلغ ۲00 هزار دالر برای سرمایه گذاران حوزه خلیج فارس و یا مناطق اطراف آنقدر زیاد نیست که بتواند سرمایه گذاران خارجی را به کشور وارد کند. برعکس از آنجایی برای برخی از مردم مناطق اطراف 
و شیعه ها،  اقامت در ایران و شهرهای مذهبی، جذابیت دارد، دادن حق اقامت به مدت 5 سال به عنوان مکانیزمی تشویقی به سرمایه گذاران کشورهای همسایه اثر بخش است. در غیر این صورت کشور ما از جذب 

سرمایه های هنگفت خارجی یعنی باالی 100 و ۲00 میلیون عاجز است. مگر در حوزه نفت وگاز و اینکه بخواهیم کمتر از میانگین منطقه در این حوزه ها سرمایه گذاری شود.



3 اقتصاد
ایران
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طی چنــد روز گذشــته 
شــاهد افزایش قیمت نان 
در برخی نقــاط پایتخت 
به 4 هزار تومان هســتیم 
که نشــان از چنــد نرخی 
شدن آن اســت. بســیاری از فعاالن اقتصادی بر 
این باورند کــه نان یکی از مهم ترین اقالم ســفره 
غذایی خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه است که 
افزایش قیمت آن می تواند منجر به بروز مشکالتی 
برای مردم شــود ضمن اینکه افزایش نان می تواند 
تبعات زیادی برای جامعه داشته باشد. بهتر است 
دولت با اقدامات پیش دســتانه قبــل از آنکه نان 
در ماه های آتی گران شــود یارانه آن را به نانوایان 
پرداخت کند و در حقیقت مانع از فشــار بیشــتر 
به مردم شود. بررســی های میدانی نشــان از آن 
دارد که در چند وقت اخیر موقعیــت جغرافیایی 
محل قرارگیری نانوایــی در قیمت گذاری نان های 
آزادپز هم تأثیرگذار است. به طور مثال نان سنگک 
ســاده آزادپز در خیابان پیروزی تهــران ۱,۵۰۰ 
تومان عرضه می شــود و قیمت نان یک رو کنجد 
۲,۰۰۰ تومــان و نان دورو کنجــد ۳,۰۰۰ تومان 
اســت که همین نان در منطقه جــردن به ترتیب 

 به قیمــت ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵,۰۰۰ تومان عرضه 
می شود.

در این رابطه بیژن مقدم، رئیــس اتحادیه نانوایان 
سنتی گفت: دولت در انتهای دهه ۸۰ به این نتیجه 
رسید که باید در کنار واحدهای یارانه بگیر نانوایی، 
واحدهای آزادپز فعال باشــند، از این رو واحدهای 
آزادپز به تعداد مشخص در کشور فعال شدند که آرد 

آنها به صورت آزاد تأمین می شود. وی ادامه داد: این 
واحدها به صورتی در سطح شهر قرار گرفته اند که 
واحدهای یارانه بگیر در محدوده آنها قرار دارند و از 
نظر اقتصاد خانوار، هزینه کرد خرید نان را پوشش 
می دهند. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اظهار کرد: 
دولت قیمت سقف و کف و قیمت دستوری برای نان 
واحدهای آزادپز در نظر نگرفته و واحدها با توجه به 

هزینه تمام شده و موقعیت جغرافیایی، نرخی برای 
محصوالت خود در نظر می گیرند. مقدم خاطرنشان 
کرد: تفاوت قیمت نان های سفارشی در محله های 
مختلف یک شهر، به دلیل تفاوت هزینه تمام شده 
واحد صنفی، هزینه اجــاره و موقعیت ملکی واحد 

است.
متاســفانه به گفته امیــر خجســته، نایب رئیس 
کمیسیون شــوراها و امور داخلي مجلس، افزایش 
قیمت نان اجحافي بزرگ در حق مردم اســت ولی 
افزایش قیمت ها در کشور به صورت خزنده در حال 
حرکت اســت و مردم را خرد مي کند. درآمدهاي 
مردم کم است و قشر ضعیف در حال تحمل فشار 
در جامعه هستند و با این کارها در حق مردم ظلم 
مي کنیم. به هر ترتیب با توجه به نوسان قیمت ها، 
کنترل قیمت و نظارت بــر فعالیت عرضه کاال باید 
به طور دقیق انجام شــود. باید در کارگروه تنظیم 
بازار، کنترل قیمت ها صورت بگیرد و نباید افزایش 
قیمت کاالهای اساســی، بیشــتر از مصوبه دولت 
که ۱۰ درصد است، انجام شــود؛ تصمیمات ستاد 
تنظیم بازار باید به گونه ای باشد که مایحتاج اصلی 
مردم با افزایش بیش از حد مواجه نشود. برخی اقالم 
اساســی بیش از حد مصوب افزایش قیمت داشته 
است و باید توجه داشت که اگر مکانیزم فعلی برای 
کنترل قیمت ها مناســب نیست، تصمیم  دیگری 

اتخاذ شود.

در برخی از کشــورهای حوزه 
خلیج فارس که شاید یک چهارم 
ظرفیت کشور ما در زمینه خلق 
دانش نوآورانه را نداشته باشند، 
به صــادرات کالنــی در حوزه 
تولیدات دانش محور دست پیدا کرده اند و همه ساله بخشی 
از رشد اقتصادی کشــور آنها به واسطه فعالیت شرکت های 
نوآور یا همان اقتصاد خالق آن ها، به دســت می آید. این در 
حالی است که در ایران به رغم وجود پتانسیل ها و ظرفیت 
های بسیار هنوز ارزآوری مناسبی از شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ ها دیده نشــده است. نایب رئیس کمیسیون 

اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با اعالم 
خبر برخی صادرات زیرزمینی شرکت های ایرانی در حوزه 
فناوری اطالعات، از خیز استارت آپ های ایرانی برای حضور 
در بازار کشورهای همســایه خبر داد. شهاب جوانمردی با 
اشاره به ظرفیت شرکت های ایرانی از حیث دانش و توانمندی 
فناوری برای صادرات خدمات فناوری اطالعات اظهار کرد: 
عالوه بر این توانمندی، در حال حاضر با توجه به نرخ برابری 
ارز و تاثیر باالی دستمزد در قیمت تمام شده محصوالت این 
بخش، امروز شاهد مزیت دستمزد نسبت به سایر کشورهای 
دنیا هستیم و با این وجود عمالً می توانیم بگوییم که کشورمان 
هم اکنون ظرفیت صادراتی باالیی در حوزه فناوری اطالعات 
دارد. نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال 
اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه علی رغم این پتانسیل، موانعی 
وجود دارد که بالفعل شدن این ظرفیت صادراتی را با چالش 

مواجه کرده است گفت: اولین مشکل این است که شرکت های 
ایرانی دانش و تجربه صادرات در این حوزه را ندارند و باید به 
تدریج به سمت کســب تجربه حرکت کنند؛ عالوه بر آن، 
موضوع دیگری که وجود دارد، آن است که اهمیت صادرات در 
بخش فناوری اطالعات در هیچیک از ارکان نظام و کانون های 

تصمیم گیر کشور به درستی جا نیفتاده است.
وی افزود: همچنین بــه دلیل تحریم ها، ورود رســمی ما 
تحت عنوان شــرکتی ایرانی به بازارهای جهانی سخت و 
بعضاً غیرممکن اســت و برای حضور در این بازارها مجبور 
به استفاده از واسطه هایی هستیم؛ لذا شاید در افق نزدیک 
باید تمرکزمان روی کشورهای همسایه و کشورهایی قرار 
دهیم که توانسته ایم همچنان روابط تجاری مان را با آن ها 
کمافی السابق حفظ کنیم. جوانمردی با اشاره به ارائه صادرات 
زیرزمینی در حوزه خدمات فناوری اطالعات در کشور گفت: 

به هرحال در حال حاضر یک سری اشخاص و یا شرکت ها 
در حال فعالیت و ارائه خدمات بــرای خارجی ها به صورت 
freelancer یا آزاد هستند و عمالً جریان صادرات خدمات 
فناوری اطالعات در حال رخ دادن است ولی با توجه به اینکه 
این ارائه خدمات به صورت کاماًل غیررسمی و تحت عنوان 
کارهای شخصی یا کارهای بی نام و نشان انجام می شود، نه 
حجم آن مشخص است، نه حمایتی می گیرند و نه حقوق 
قانونی آن پرداخت می شود. نایب رئیس کمیسیون اقتصاد 
نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان 
کرد: برخی شرکت هایی که زمانی استارت آپ بودند و امروز 
تبدیل به یک بازیگر در فضای اقتصادی کشور شده اند، در 
حال ورود به کشورهای همسایه هستند و قرار است با این 
هدف در بازارهای همسایه حضور یابند که بازیگر اصلی این 

بازارها باشند.

  قیمت  نان د ر  برخی  نقاط  پایتخت     تا    5   هزار تومان      افزایش    داشته    است

قیمت گذاری سلیقه ای نان

ممنوعیت نقل و انتقاالت پولی و مبادله ارز  انگیزه را از استارت آپ ها و دانش بنیان ها گرفته است

صادرات  زیرزمینی محصوالت  فناورانه

هموار کردن مسیر توسعه استارت آپ ها
افشین کالهی، رئیس کمیسیون کسب وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران

استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان با وجود  مشکالتی که بر سر راه خود دارند می توانند تکیه گاهی برای اقتصاد کشور شوند. این مهم موجب می شود تا اهمیت این شرکت ها بیش از پیش آشکار و حمایت ها از این کسب و کارها بیشتر 
شود. چندسالی است که گستره فعالیت دانش بنیان ها افزایش یافته است. این دسته از شرکت ها به ویژه در حوزه فناوری اطالعات توانسته اند خودنمایی کنند و به موفقیت های اقتصادی زیادی نیز در بازارهای داخلی دست یابند. با این حال 
برای آنکه شاهد رشد کسب و کارهای نوپا و توسعه آنان تا مرز صادرات باشیم باید در وهله نخست چالش های موجود را از پیش پای آنان برداریم.حل مشکالت و هموار کردن مسیر توسعه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می تواند 
ارزآوری را به کشور افزایش دهد و از طرفی دیگر اشتغالزایی را رونق دهد. امروز برای ایجاد مشاغل در بخش های مختلف هزینه های زیادی صرف می شود که می توان با کمک این شرکت ها و کسب و کارها این هزینه ها را به حداقل کاهش داد. 
صادرات و داشتن بازار عرضه کاالها و خدمات تولید شده یکی از مهم ترین مسائلی است که از بدو تاسیس و راه اندازی استارت آپ ها باید به آن توجه شود. در این راستا  دولت می تواند عالوه بر تسهیالت مالی در حل مشکالت حضور در بازار 
نیز موثر باشد و تنش های میان بخش سنتی و استارت آپ ها و دانش بنیان ها را از میان بردارد. به این ترتیب پس از حل مشکالت بازار داخلی می توان امید به توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی از طریق استارت آپ ها و دانش بنیان ها 
داشت. متاسفانه تحریم های خارجی به اضافه تحریم های داخلی در برابر استارت آپ ها و فعالیت شرکت های نوآور، سدی جدی   ایجاد کرده است. در صادرات محصوالت دانش محور ممنوعیت نقل و انتقاالت پولی و همچنین محدودیت 

مبادله ارز، موجب بی انگیزه شدن شرکت های استارت آپی و بنگاه های دانش محور شده است.

با گرانی نان سبد مصرف غذایی اقشار ضعیف کوچک تر می شود
علی محمد شاعری، نماینده مجلس

به هیچ عنوان در قانون بودجه سال جاری افزایش قیمت نان پیش بینی نشده و افزایش قیمت آن برخالف قانون است. به عبارتی در شرایط فعلی افزایش قیمت نان به مصلحت نیست و نارضایتی مردم نیز به همین دلیل است. در 
بسیاری از مناطق تهران شاهد گرانی نان هستیم که خالف مقررات انجام شده و نانوایی ها با نرخ های به اصطالح آزاد و طبق سلیقه خود اقدام به فروش نان می کنند. درست است که هزینه های نانوایی ها و پخت نان افزایش داشته 

اما این هزینه ها نباید از جیب مردم جبران شود. نان از آن دسته کاالهایی است که نیاز روزانه مردم است و باید بیشتر به مشکالت آن رسیدگی شود. 
در حال حاضر مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند و به علت رکود و عدم تنظیم بازار توسط دولت، قدرت خرید مردم اکنون مناسب نیست به همین دلیل هر نوع افزایش قیمت موجب نارضایتی مردم در جامعه خواهد شد. عموما 
مصرف مردم نان، گوجه فرنگی و تخم مرغ است و این اقالم جزو سبد اصلی قشر پایین جامعه است که اگر اینها گران شود واقعا موجب آسیب رساندن به سالمت، بهداشت و امنیت غذایی مردم خواهد شد. اینکه برخی از نانوایی ها 
قیمت نان را افزایش داده اند که حکایت از ناآرامی در این بازار دارد. به نظر می آید فروش نان با قیمت قانونی در این روزها، نیازمند دقت نهادهای ناظر است. در این راستا باید فرمانداران،  استانداران و بخشداران با این اقدام غیرقانونی 

برخورد کنند ضمن اینکه اتحادیه نانوایان هم نظارت های خود را افزایش داده و مانع تخلف زیرمجموعه خود شود.
به طور کلی با توجه به رشد باالی نرخ بیکاری و رکود اقتصادی، مردم با کمبود منابع درآمدی روبه رو هستند و هرگونه افزایش قیمت تنش در جامع ایجاد مي کند که موجب افزایش فقر می شود. گران شدن نان، امنیت غذایی  درصد 

زیادی از مردم ایران را به خطر می اندازد چراکه بخشی از مردم صرفا با نان زندگی را می گذرانند و با افزایش قیمت آن، قطعا سبد مصرف غذایی اقشار ضعیف کوچک تر خواهد شد.
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رئیس اتحادیه میوه و ســبزی تهران با اشاره به اینکه 
کمبودی در توزیع میوه های تابســتانه وجود ندارد، 
گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو هلو نســبت به مدت 
مشابه هفته گذشته یک هزار تومان افزایش و مابقی 
تغییری نداشته است. اســداله کارگر، رئیس اتحادیه 
میوه و سبزی تهران درباره آخرین تحوالت بازار میوه 
و صیفی اظهار کرد: قیمت برخی اقالم میوه نسبت به 
هفته گذشته همچون هندوانه ۲۰۰ تومان کاهش و 
هلو یک هزار تومان افزایش داشته، نرخ سیب زمینی 
تغییری نداشته و همچنان باالست. وی نرخ هر کیلو 
انگور یاقوتی را ۱۰ تا ۱۸ هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
قیمت هر کیلوگرم آلبالو ۸ تا ۱۲ هزار، آلو شابلون ۹ تا 
۱۳ هزار، توت سفید ۵ تا ۸ هزار، توت فرنگی سنندج ۷ 
تا ۱۲ هزار، توت فرنگی کرج ۱۰ تا ۱۸ هزار، خیار بوته ای 
۲ تا 4 هزار، موز ۹ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰، خربزه یک هزار و 
۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰، طالبی ۲ تا 4 هزار، طالبی شاه 
پسند ۲ هزار و ۵۰۰ تا 4 هزار و ۵۰۰، ملون ۲ تا 4 هزار 

و هندوانه یک هزار تا ۲ هزار و ۲۰۰ تومان است.کارگر 
با اشاره به نرخ سایر میوه های تابستانه افزود: هم اکنون 
هر کیلو زرد آلو با نرخ ۵ تا ۱۲ هزار، سیب گالب ۱۲ تا ۲۰ 
هزار، شلیل شبرنگ ۱۰ تا ۱۵ هزار، گوجه سبز برقان ۵ 
تا ۱۲ هزار، گوجه سبز شمال ۳ تا ۷ هزار، گیالس تکدانه 
۱4 تا ۲۲ هزار، گیالس صورتی ۱۰ تا ۱4 هزار و هلو ۵ 
تا ۱۲ هزارتومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه 
می شود که با احتساب حداکثر ۳۵ درصد سود به دست 
مصرف کننده می رسد. رئیس اتحادیه میو ه و سبزی نرخ 
هر کیلو بادمجان قلمی را ۳ تا ۵ هزار تومان اعالم کرد و 
گفت: قیمت هر کیلو بادمجان گلخانه 4 تا ۶ هزار و ۵۰۰، 
برگ مو ۵ تا ۱۶ هزار، پیاز زرد یک هزار تا ۲ هزار و ۸۰۰، 
پیاز شیری ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰، سیر خشک 
۵ تا ۱۰ هزار، سیب زمینی نو ۵ تا ۷ هزار، غوره آبگیری ۲ 
هزار و ۵۰۰ تا 4 هزار، غوره عسگری ۶ تا ۱۰ هزار، فلفل 
تند ریز ۶ تا ۱۰ هزار، فلفل دلمه سبز ۲ تا 4 هزار و ۵۰۰ 

و فلفل شیرین ۱۲ تا ۲۰ هزار تومان است.

نایب رئیس اول اتــاق اصناف ایران با بیان اینکه ســه 
میلیون واحد صنفی با ۹ میلیون اشتغال در کشور وجود 
دارد، که میانگین اشتغال هر یک از این واحدها ۳.۲ شغل 
در هر واحد است گفت: ۲۵ درصد اشتغال کشور متعلق 
به اصناف است. جالل الدین محمد شکریه در مراسم 
گرامیداشت روز ملی اصناف که در سالن همایش اقتصاد 
اتاق اصناف قم برگزار شد طی سخنانی با بیان اینکه ۲۵ 
درصد اشتغال کشور متعلق به اصناف است اظهارداشت: 
برای ایجاد هر شغل به طور متوسط بین ۲۰۰ میلیون 
ریال تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه می شود.

وی با بیان اینکه دولت اگر بخواهد این تعداد اشتغال را 
ایجاد کند، باید بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد ریال هزینه کند 
عنوان کرد: هزینه تولید شغل در اصناف در مقایسه با 
بخش صنعت بســیار کم هزینه است.شکریه افزود: در 
بخش صنعت برای برخی از بنگاه های کوچک اقتصادی 
از پنج میلیارد ریال تا ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه می شود.
وی ادامه داد: بیشتر ســپرده گذاری های خرد و کالن 
بانکی و یک ششم سرمایه کشور برای اصناف است،ضمن 

اینکه۹۰ درصد ماشین آالت مورد استفاده در اصناف 
تولید داخل است، و تهیه آنها باعث خروج ارز از کشور 
نمی شود. وی نقش خودجوش اصناف در تنظیم بازار 
کشور را نیز بی بدیل دانست و گفت: ۹۰ درصد صادرات 
کشور و ۷۰ درصد واردات نیز توسط اصناف صورت می 
گیرد، از این رو ظرفیت رهاشده ای است که اگر مدیریت 
شود در فرهنگ، تولید، صادرات و نظام توزیع موثر می 
باشد.وی تصریح کرد: برای شکل گیری و ادامه فعالیت 
اصناف حتی یک ریال هم از طرف دولت هزینه نشــده 
است، واصناف هنگامی که تعطیل می شوند، نیز هیچ 
باری را بر دوش دولت نمی گذارند، ولی با کوچکترین 
تعطیلی در بخش صنعت دولــت متحمل هزینه های 
زیادی می شود.وی در ادامه ضرورت اصالح قانون اصناف 
را مورد تاکید قرار داد و افزود: حاکمیت باید در حوزه رفاه 
اجتماعی ورود نموده و دولت کاالی سیاسی تولید کند، 
بدان معنا که نظام بانکی در خدمت جامعه اصناف باشد، و 
قوانین بازدارنده در مورد اصناف نیز حذف و منسوخ شوند 

و قانون جدیدی وضع شود.

شــرکت های دانش بنیان ایرانی با هدف توســعه 
همکاری های علمی و فناورانه بین ایران و روسیه به این 
کشور سفر می کنند.به گزارش معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، پرویز کرمی رئیس مرکز ارتباطات و 
اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
درباره اعزام یک هیات تجاری به روسیه، عنوان کرد: 
با حمایت مرکز تعامالت بین المللی معاونت علمی 
و فناوری و صندوق نوآوری و شــکوفایی، یک هیات 
بلندپایه تجاری و فناوری ایرانی ۱۸ تا ۲۳ تیرماه سال 
جاری به همراه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
به کشور روسیه سفر می کنند تا شرایط همکاری های 

دوجانبه بین دو کشور را بررسی کنند.
وی افزود: این هیات تجاری که متشکل از نمایندگان 
 شــرکت های دانــش بنیان اســت، در این ســفر با 
شرکت های متناظر روسی دیدارهای دو جانبه خواهند 
داشت و نشست های رو در رو برگزار می کنند.به گفته 

کرمی، این نشســت ها با هدف افزایش همکاری های 
علمی و فناوری و آشنایی طرفین با ظرفیت های فناورانه 
دو کشور برگزار می شــود. همچنین بازدید از مراکز 
 روسیه نیز یکی از برنامه های در نظر گرفته شده برای 
شرکت های ایرانی اســت.وی تصریح کرد: روسیه به 
عنوان پهناورترین کشور جهان، یکی از کشورهای اصلی 
حوزه اوراسیا است و با جمعیتی بالغ بر ۱4۷ میلیون نفر 
و دسترسی به جمعیت بالغ بر ۲۹۰ میلیون نفری حوزه 
CIS، موقعیتی راهبردی در منطقه را دارد. تجارت میان 
ایران و روسیه پتانســیل صادراتی خوبی برای شرکت 
های دانش بنیان ایرانــی دارد.رئیس مرکز ارتباطات و 
اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تصریح کرد: صادرات ۳۰۰ میلیون دالری ایران به روسیه 
و واردات ۱/۳ میلیارد دالری ایران از روسیه طی سال ۹۷ 
بیانگر لزوم ایجاد تدبیری جدید برای ترمیم و اصالح تراز 

تجاری ایران است.

علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود 
که صبح امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت برگزار 
شد، ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد 
و خاطره شهید بهشتی، گفت: دولت آماده همکاری با 

قوه قضاییه در سطوح مختلف است.
او گفت: امروز ســاختار بودجه در جریان است. این 
اصالح پارادایمی است و تنها اصالح ردیف ها نیست. 
امیدوارم وابستگی به نفت کاهش یابد و این موضوع در 

جلسه آتی سران قوا مطرح خواهد شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص انتشار 
ویدئویی درخصوص برخورد با دختران بدحجاب در 
تهرانپارس و اینکه واکنش رئیس جمهور به این موضوع 
چیست؟ گفت: رئیس جمهور درباره این موضوع با وزیر 
کشور صحبت کردند. نوع واکنش مأموران با جرم که 
اگر هم جرمی رخ داده قابل قبــول نبوده و مطمئن 
هستیم رئیس شورای امنیت کشــور در این زمینه 
تذکر الزم را داده است. اجازه بدهید در این زمینه به 

جامعیت الزم برسیم و اطالع رسانی کنیم.
ربیعی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود این همه 
اتفاق در کشــور آقای روحانی نشســت مطبوعاتی 
نمی گذارند اظهار داشــت: آقای دکتر روحانی این 
موضوع و زمان بندی آن را در اختیار بنده گذاشتند 
و در آینده نزدیک رئیس جمهــور مصاحبه رادیویی 
تلویزیونی خواهند داشــت. وی درباره تحریم های 
جدید آمریکا نیز خاطر نشان کرد: این واکنش آمریکا 
باعت اتحاد ملی خواهد شد و کار آنها توهین به ملت 
ایران بود. تحریم های آنها چیز جدیدی نیست. قبال هم 
پتروشیمی را تحریم کرده بودند. ما در مقابل همه گونه 

تحریم ها، سازوکار خودمان را داریم.
سخنگوی دولت درخصوص حاشیه های به وجود آمده 

برای بیژن زنگنه در وزارت نفت از دستگاه پوز تا نفوذ 
یک جاسوس زن  در وزارت نفت، گفت: موضع دولت در 
قبال آقای زنگنه این است که ایشان وزیر کارا و کاربلد 
است و در شــرایط تحریم  بهترین فرد برای کسب و 
فروش است. گفتند که وقتی آقای زنگنه آمده صادرات 
کمتر شده است، اما آمارها را نگاه می کردم در شرایط 
تحریم فروش نفت را به ۱ میلیون و ۳۵۰ بشکه نفت 
رساند که این بیشــتر از دوره مشابه قبل در وضعیت 
تحریم است. ربیعی ادامه داد: دستگاه پوز هیچ ربطی 
به آقای زنگنه نداشته است، به وزارت اطالعات رفتم و 

کارشناس مربوطه این مسئله را اعالم کرد.
وی تصریح کرد: در وزارت نفت یک خانمی بازداشت 
شده که کارمند یکی از شــرکت های اروپایی است. 
معموال این شرکت ها برای رقابت جمع آوری اطالعات 
می کنند اینکه این کار جاسوسی اســت باید اجازه 
بدهیم اطالعات به سرانجام برســد. جالب است که 
نماینده مجلس این موضوع را بیان می کند در حالی که 
باید دستگاه قضا اطالع رسانی کند.سخنگوی دولت 
درخصوص ممنوعیت فعالیت صیادان زن در "جزیره 
هنگام" نیز گفت: این موضوع را پیگیری کردیم. دولت 
محدودیت در این زمینه را نمی پذیرد. من هم همان 
روز پیگیری کردم و مشکلی باشد حتما حل خواهد 
شد و شاید حل شده باشد. ربیعی درباره پخش سریال 
گاندو و اینکه دولت مانع پخش قسمت هایی از آن شده 
است نیز اظهار داشت: از صداوسیما خواهش  می کنم 
هرچه که سفارش شده پخش کنند. قسمت هایی از 
فیلم را دیدم، هنرپیشه های خوبی هم کار می کنند. 
اصال از ســوی دولت چیزی عنوان نشده که پخش 
نکنند. البته به مقدار کافی علیه دولت مواردی پخش 

شده که این در برابر آن چیزی نیست.

نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران:

۲۵ درصد اشتغال کشور متعلق به اصناف است

شرکت های دانش بنیان به روسیه می روند

سخنگوی دولت:

فروش نفت را  به بیشتر از دوره قبل تحریم ها رساندیم 

آخرین وضعیت عرضه و قیمت میوه های تابستانه در بازار تشریح  شد

قیمت هر کیلو گیالس تکدانه ۲۲ هزار تومان
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به کارگیری هوش، تالش مســتمر توأم با خالقیت به صورت مداوم 
و کمک به رشــد اســتارت آپ ها، تضمین کننده بقــای حوزه های 
کسب وکار است.اســتارت آپ ها شــرکت هاي کوچكي هستند که 
معموال براساس ايده و خالقیت يک نفر يا مجموعه اي از افراد شكل 
گرفته اند؛ اين شرکت ها، در تالش هستند که با استفاده از ايده جديد 
و خالقیتي که در ارائه محصول يا خدمت از خود نشــان مي دهند، 
درآمدزايي کنند. اســتارت آپ ها از زمان ظهور براي بهره گیري از 
ارزش بازار ايجادشده توسط اينترنت به وجود آمدند و تالش کردند 
تا با مطرح کردن ايده  هاي نو، محصوالت و خدمات جديد و جذابي 
ارائه کنند که بتوانند مشــتريان را به خود جــذب کنند. زماني که 
افراد تشكیل تیم در جامعه کارآفريني مي دهند، معموال مستقر در 
شرکت هاي شتاب دهنده شوند. شتاب دهنده ها معموال يک سرمايه 
اولیه نقدي را به اين افراد مي دهند تا فعالیت خود را شــروع کنند. 
به اين سرمايه که در اختیار اين شــرکت داده مي شود سرمايه بذر 
مي گويند.يكي از مزاياي اين نوع کسب وکارها، رشد سريع آنهاست 

بي که سبب توسعه اقتصاد کشور شده و در نتیجه اشتغال زايي  خو
نیز به همراه مي آورند و نمونه موفق شرکت هايي 

که از مرحله استارت آپي به کسب وکار موفق 
رسیده اند گوياي اين مطلب است. 

گذري كوتــاه بر روند شــكل دهي 
استارت آپ ها

وقتي درباره شكل دهي شرکت هاي شتاب دهنده صحبت مي کنیم، 
معموال يک زيســت بومي اتفاق مي افتد که در 
آن افراد هســته هاي اولیه کارآفريني را شــكل 
مي دهند و تشــكیل يک تیم داده و سپس وارد 

استارت آپ ها مي شــوند و در نهايت به يک شرکت 
استارت آپي تبديل مي شوند. 

آن چیزي که از سال هاي گذشــته تاکنون به دنبال آن 
هستیم، نحوه شكل گیري شرکت هاي استارت آپ است که براي اين 
کار هم مدلي طراحي کرديم که چگونه يک شــرکت استارت آپي 

شكل مي گیرد.
 به همین منظور تالش کرديم اين نوع شــرکت ها را مانند قیفي 
در نظر بگیريم که در اين جامعه بايــد کارآفريني رخ دهد و افراد 
عالقه مند بــه مقوله هاي کارآفريني در ايــن جامعه به هم متصل 

شــوند تا بتوانند منجر به نوآوري و شكل دهي اين شرکت ها باشد و 
خود بستر دانشگاه ها شوند. تمام اين مراحل در هر قدم خود منجر 
به کارآفريني مي شود که در نهايت افراد را به دور هم جمع مي کند 

و تشكیل تیم مي دهد. 
در سه سال گذشته مفاهیمي به نام شتاب دهنده هاي کارآفريني 

در کشور شــكل گرفته اســت. کار شــتاب دهنده اين 
اســت که در دوره هاي فشــرده به اين تیم هاي نوپا 

کمک مي کنــد تا بتوانند بــا برداشــتن موانع در 
ورود به محیط کســب وکار و بازار کمک شــاياني 

که بــه دانــش تجاري ســازي باشــند. بديــن معني 
شــتاب دهنده ها با ايجاد بستري مناســب بتوانند اين تیم ها را که 
کارآفريني نوپا هســتند را در میان افراد توانمند و خبره قرار دهند 
 تا از تجربیات اين افراد بهره گیرند و عمال بتوانند به عمق بازار کار، 

کسب وکار و دانش برسند. 

نقش استارت آپ ها در توسعه كارآفريني
در انتهاي دوره رشد باز ســرمايه تعدادي از اين افراد مجدد جذب 
سرمايه مي شــود که در دنیا به آن ســرمايه مرحله ابتدايي يا اولیه 
مي گويند، اما به اسم سري الف آن را مي شناسند، يعني ابتدا سرمايه 
بذري جذب مي کند تا بتواند سرمايه بعدي را جذب يا محقق کند. 
به عنوان مثال يک شرکت سرمايه بذر را به مبلغ 25 میلیون تومان 
جذب کرده و مي گويد در طول يک ســال آينــده مي توانم درآمد 
ماهیانه را از 5 میلیون به 70 میلیون تومان برسانم. اما اين سوال پیش 
مي آيد که آيا اين فرد واقعا مي تواند اين سرمايه )25 میلیون( را در 
طول 12 ماه به 70 میلیون برساند و رشد کند. اگر در رشد سرمايه 
موفق باشد، اين مرحله اول است، در مرحله بعدي بايد اين سرمايه 
70 میلیون را به 700 میلیون تومان برساند. چرا؟ چون چیزي که 
اســتارت آپ ها را از فضاي کســب وکار معمول جدا مي کند، همان 
فرايند رشد است وگرنه يک رستوران دار هم مي تواند 70 میلیون در 
طول يک سال درآمدزايي داشته باشد، اما شتاب دهنده ها بايد عالوه 
بر رشد، سرمايه هم داشته باشند. گسترش پذيري استارت آپ ها به 
وسیله رشد فناوري خیلي سريع تر است. مثال کافه بازار در عرض 5 
سال به 25 میلیون کاربر مي رسد، چون گسترش پذير و بر پايه 
فناوري اطالعات است که خود اين 
فناوري موجب رشد و توسعه آن 

مي شود. رشد بیشتر يعني بازار بیشتر؛ اين مدلي است که ما به آن 
مدل زيست بوم مي گويیم؛ چراکه در هر مرحله امكان ريزش براي آن 
وجود دارد. در دنیا بیشتر کسب وکارها نوپا محكوم به شكست خوردن 
هستند، اما در استارت آپ ها کارشناســان بر اين باورند که عالوه بر 

موفقیت، بايد احتمال شكست را هم کاهش دهند. 

استارت آپ هاي ايراني، كپي موفق از استارت آپ هاي 
جهان

اتفاق جديدي در حال رخ دادن است و آن اينكه ما با نسل جديدي 
مواجه شــديم که کپي از اســتارت آپ های موفق جهان مي کنند. 
نخستین نســل »کپي موفق اســتارت آپ ها« از 10 سال گذشته 
شروع به فعالیت کرده است. مثل »ديجي کاال« که کپي »آمازون« 
است يا »آپارات« که کپي »يوتیوب« است؛ در واقع شكل گیري اين 
نوع استارت آپ ها در کشور از ســوي کارآفرينان داخلي محقق شد 
و اين موضوع اتفاق خوب در کشور ما بود. البته ناگفته نماند که اين 
اتفاق در بسیاري از بازارهاي نوظهور مثل ترکیه، برزيل، آرژانتین، 
اندونزي هم رخ داد که نســل اول اين اســتارت آپ ها در واقع کپي 
موفق اســتارت آپ هاي جهان بود. البته در حال حاضر نســل اول 
)راه اندازي استارت آپ ها( اشباع شده و ديگر افراد به دنبال راه اندازي 
تاکسي اينترنتي يا فروشــگاه اينترنتي نیستند، چراکه کارآفرينان 
موفق در اين عرصه زياد هستند و در واقع بازار 
در اين مرحله به بلوغ خود رســیده؛ اما اتفاق 
جالبي افتاده و آن هم اين است که عصر دوم 
از نوآوري ها شكل مي گیرد. بدين معني که اين 
استارت آپ ها تالش مي کنند تا مشــكالت محلي را حل کنند. اين 
مساله در جهان هم رخ داده است؛ مانند شرکت هاي شتاب دهنده 
لجستیک حمل و نقل در هند که به رفع چالش هاي محلي و به نوعي 
به بومي سازي آن مي پردازند و با نوع خود در آمريكا 
متفاوت است. اين موضوع در ايران هم رخ داده؛ 
يعني استارت آپ در مرحله دوم و در حالت گذرا 
قرار گرفتند. در واقع نوآوري هاي محلي در حال 

رخ دادن است. 
هوش و خالقیت، تالش و پشتكار مداوم و شناخت فرصت ها و 
نیاز مشتريان موفقیت مجموعه را تضمین خواهد کرد و رويكرد 
ما به اين بخش کامال جدي است. براي گردهم آوردن و بالفعل کردن 
اين سه عامل، به  سازوکار مشخصي نیاز اســت. در فضاي امروزي، 
تنها حوزه اي کــه مي تواند اين ســه را در کنار يكديگــر قرار دهد 
حوزه استارت آپ هاســت. بايد بتوان تیم هاي داراي پتانسیل رشد 
اين بخش را شناسايي و زمینه رشــد آنها را فراهم کرد. استارت آپ 
موفق استارت آپي است که بتواند هوش و پشــتكار و خالقیت را با 
يكديگر ادغام کنــد. ضعف در کار گروهي عامل ديگري اســت که 
اغلب اســتارت آپ هاي ايراني به آن دچار هســتند. يكی از مزايای 
استارت آپ ها، رشد سريع آنهاست که سبب توسعه اقتصاد کشور شده 
و در نتیجه اشتغال زايی خوبی نیز به همراه می آورند. استارت آپ ها 
معموال حول ايده های نوآورانه و خالقانه بنا می شوند. درواقع فرد يا 
افرادی خوشفكر، با ايده های نو، در جســتجوی روش هايی برای 
کسب درآمد از آن ايده و تولید انبوه محصوالت يا خدمات مبتنی بر 
آن ايده هستند. نوآوری در استارت آپ ها، به شكل نوآوری در بازار يا 

نوآوری در محصوالت و خدمات خود را نشان می دهد.

بقاي كسب و كارها   با   رشد   استارت آپ ها

 ،)VR( بازاريابي واقعیت مجازي
فرصت بزرگ بعدي در تجارت

بازاريابــي واقعیت مجــازي )VR( در حال 
تبديل شــدن به يكي از قدرتمندترين ابزار 
بازاريابي موجود است، به طوري که 75 درصد 
از برندهــاي جهاني در حــال حاضر VR را 
در اســتراتژي محتواي خود ادغام کرده اند. 
واقعیت مجازي يا Virtual Reality، دنیاي 
واقعي شــما را با يک دنیاي شبیه سازي شده 
ديجیتالي جايگزيــن مي کند، به اين صورت 
که کاربر به يک صفحــه مجازي نگاه مي کند 
و وارد يک دنیاي کامــال ديجیتالي و جدا از 
واقعیت مي شود مانند هدست VR شرکت 
سوني. بنابراين واقعیت مجازي، دنیاي شما 
را با يــک دنیاي مجــازي جايگزين مي کند. 
واقعیت افزوده: اشــیا و موجودات مجازي را 
به دنیاي واقعي شــما اضافه مي کند. واقعیت 
ترکیبي: اشیا و موجودات مجازي را به صورت 
يكپارچه با دنیاي واقعــي ترکیب مي کند و 
به نظر مي رســد که آنها واقعا وجود دارند. از 
آنجا که بســیاري از ســازمان ها و شرکت ها 
در حال ســاخت محصوالت و خدمات جديد 
خود پیرامون تكنولــوژي »واقعیت مجازي« 
هســتند، محبوبیت آن بســیار بــاال رفته و 
پیش بیني مي شــود يک رشــد انفجاري در 
سال هاي آينده داشته باشد. واقعیت مجازي 
باعث انتقال احســاس بیشــتري نسبت به 
رسانه هاي ســنتي مي شــود، چون کاربر را 
به طور کامل در دنیايي که شــما ساخته ايد 
غوطه ور مي کنــد و باعث مي شــود کاربران 
احساس کنند در يک دنیاي متفاوت و در زمان 
و مكان ديگري حضور دارند. چند سال پیش 
نیويورك تايمز يک کمپین داستان ســرايي 
مجازي را شروع کرد، آنها عینک هاي گوگل 
را در اختیار مشــترکان خود گذاشــتند تا 
يک فیلم VR تماشــا کنند، اين يک تجربه 
بازاريابي ديجیتال بسیار هوشمندانه بود زيرا 
به بینندگان احساســي را داد که در نهايت، 
وفاداري به برند را در آنان تقويت کرد و به جاي 
 خواندن داستان در روزنامه يک تجربه جديد 

را به دست آوردند. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

يك مدير خوب به كارمند خود، انگيزش مي دهد. او صرفا تالش نمي كند 
تا فقط آموزش بدهد، بلكه ســعي مي كند تا به كارمند اثبات كند كه 

مي تواند. وظيفه مدير ميانی آموزش همراه با انگيزش است. رهبران 
در صورت عدم موفقيت كارمندان و زيردستان خود، آنها را رها 

نمي كنند و براي دستيابي به نتيجه، بر كارمندان خود تاثيرگذار 
ند هستند. ساير كارمندان نيز ياد  مي گير
و كــه بايــد تشــويق كنند 
به سايرين نيز انرژي بدهند. 

آموزش كاركنان يكی از حلقه های 
گمشده سازمان های ايرانی است 
كه متاسفانه نسبت به آن بسيار 
بی توجهی می شــود. اين روزها 
در ســازمان های ايرانی خبری از 

آموزش نيست و اگر هم هست بسيار سطحی و در حد شعار باقی مانده 
است و آموزش های تاثيرگذار و اثربخش وجود ندارد. آموزش كاركنان 
را ســرلوحه كار خود قرار دهيد و به عنوان يك گوهر گرانبها و يك 
مؤلفه اساســی تغيير و بهبود به آن نگاه كنيد. درواقع آموزش 
چيزی جز تغيير نيست. امروزه سازمان ها نياز به 
افراد با مهارت باال دارند و تقاضا 
برای مهارت باال در كارها خيلی 
زياد است و از آنجايی كه امكان 
جمع شدن همه مهارت ها در يك 
فرد غيرممكن اســت، مديران 
می كوشــند از طريق آموزش 
كاركنان، مهارت كاركنان شان 

را ارتقا دهند.

آموزشهایمهارتیحلقهگمشدهسازمانها

وته
روياهاي كوچك نداشته باش، زيرا آنها قدرتي براي به گ

حركت درآوردن قلب انسان ندارند.
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 )SEO( آموزش تكنیك ها و مفاهیم سئو
سئو )seo( مخفف شده Search Engine Optimization و به معناي بهینه سازي 
سايت براي دريافت نتايج بهتر و ارتقای رتبه سايت در موتور هاي جستجو مانند گوگل، 
بینگ، ياهو و... است. در واقع سئو مجموعه اي از تكنیک ها و قوانین است که به ما کمک 
مي کند تا رتبه سايت را در موتورهاي جستجو باال ببريم و در بهترين حالت جزو سه نتیجه 
اول جستجو باشیم. بدين ترتیب و به تدريج، بازديدکنندگان سايت هم افزايش مي يابند 
و در نتیجه مي توانیم بازاريابي موفق تري داشته باشیم. در اين مقاله ما موتور جستجوي 
گوگل را مورد بررسي قرار خواهیم داد زيرا طبق بررسي هاي صورت گرفته درصد بسیار 
بااليي از افراد تنها از اين موتور جستجو براي يافتن اهداف مورد نظر خود استفاده مي کنند. 

موتورهاي جستجو چگونه كار مي كنند؟
دانستن عملكرد موتورهاي جستجو، کمک شاياني به ما خواهد کرد که بتوانیم سايت خود 
را هرچه بیشتر با قوانین موتور جستجو هماهنگ و نتیجه بهتري از آن دريافت کنیم. موتور 

Crawlers، Indexer، Ranker :جستجو داراي 3 بخش است
Crawlers: موتورهاي جستجو بدون توقف، در حال شناسايي و خواندن سايت هاي 
مختلف در محیط وب هســتند، مطالب داخل آنها را تحلیل و اطالعات را جمع آوري 
مي کنند. چنانچه لینكي داخل سايت باشد به آن سايت مراجعه  می کنند و به کار خود 
ادامه مي دهند. اين فرايند گسترده توسط نرم افزاري به نام Crawler به صورت وسیع 

و هر روزه انجام مي گیرد. 
Indexer: اطالعات جمع آوري شده توســط Crawlers را مرتب کرده و در پايگاه 

اطالعات قرار مي دهد. 
Ranker: اين بخش از موتور جستجو براي ما بسیار اهمیت دارد، قوانین حاکم بر اين 
بخش مشخص مي کند کدام سايت در هنگام جستجو باالتر نمايش داده شود و کدام 
سايت از رتبه باالتري نسبت به کلمه جستجوشــده برخوردار است. البته موتورهاي 
جســتجو تمام قوانین حاکم بر Ranker را بروز نمي دهند؛ امــا رعايت فاکتورهاي 

شناسايي شده براي رسیدن به نتیجه مطلوب کفايت مي کنند. 

داشتن رتبه باال در موتور جستجو
براي داشتن رتبه باال در موتور جستجو دو روش وجود دارد: 

در روش اول موتور جستجو براســاس قوانین و فاکتورهاي مختلف، سايت ها را مرتب 
مي کند. اين مرتب سازي براســاس »مرتبط ترين« صورت مي گیرد. به اين معني که 
مرتبط ترين ســايت به کلمه جستجوشــده در رتبه اول قرار مي گیرد و الي آخر. حال 
مي دانیم براي قرار گرفتن در رتبه اول جستجو بايد به گوگل نشان دهیم که سايت ما 
مرتبط ترين سايت به آن کلمه خاص است. رسیدن به اين هدف با رعايت قوانین و اعمال 
فاکتورهاي موتورهاي جستجو در سايت میسر خواهد شد. در واقع مفهوم سئو در همین 
قوانیني نهفته است که بیان مي کند بايد چه کارهايي انجام بدهیم تا سايت ما مرتبط تر 

به نظر برسد. 
در روش دوم، موتور جســتجو در قبال دريافت هزينه مشخص، سايت شما را در کلمه 
مورد نظر در رتبه هاي باال نمايش مي دهد. طبق تحقیقات به عمل آمده تنها 15 درصد از 
افراد روي نتايج پولي کلیک مي کنند و ارزش قرار گرفتن در نتايج واقعي 2 تا 6 برابر نتايج 
پولي است.  مشتريان واقعي اکثرا براي يافتن هدف خود از موتورهاي جستجو استفاده 
مي کنند و اگر شما مرتبط ترين سايت به هدف مشتري باشید و در رتبه اول نتايج جستجو 
قرار بگیريد، موفق خواهید شد او را به ســايت خود راهنمايي و خدمات تان را معرفي و 
ارائه کنید. همچنین با باال رفتن رتبه سايت در موتورهاي جستجو، سايت شما در ساير 
شبكه هاي اجتماعي هم پربازديدتر مي شود. کافي است بعد از پیاده کردن اصول سئو روي 
سايت، نگاهي به دنبال کنندگان کانال تلگرام  يا صفحه اينستاگرام بیندازيد. قطعا خواهید 
ديد که به تعداد آنها اضافه شده است. دلیل اين موضوع، بسیار ساده است؛ چراکه همه 
ما دوست داريم اطالعات به دست آمده از طريق موتورهاي جستجو را در ساير رسانه ها، 

راستي آزمايي کنیم. 

انواع سئو )SEO( كدامند؟
- سئوي داخلي يا On-page SEO: سئوي درون صفحه مجموعه اقداماتي است 
که ما براي باالتر رفتن رتبه، درون صفحه سايت انجام مي دهیم. در واقع بخشي از سئو 
است که ما مستقیم در آن نقش داريم و مي توانیم کنترلش کنیم. اگر سئوي داخلي را 
به خوبي انجام بدهیم مي توانیم تاثیرات سئوي خارجي را که از کنترل ما خارج است، 
کاهش بدهیم. از فاکتورهاي مهم سئوي داخلي مي توان به رعايت نكات فني، لینک هاي 
داخلي و خارجي، صفحه کاربرپسند، سرعت باالي سايت، امكان ديدن سايت به طور 
کامل در تلفن هاي هوشــمند، بهینه کردن آدرس تمام صفحات سايت و... اشاره کرد. 
يكي از کلیدي ترين نكات در رابطه با سئوي داخلي محتواست. يک محتواي خوب، غني 
و جذاب به شرط رعايت بعضي نكات، مي تواند به میزان زيادي در افزايش رنک سايت تاثیر 
داشته باشد. محتواي ما بايد طوالني باشد؛ چراکه گوگل به محتواهاي طوالني تر، بیشتر 
توجه مي کند، همچنین بايد قابلیت لینک دهي داشته باشد تا بتوانید از طريق آن به ساير 
سايت ها لینک بدهید. يک محتواي خوب بايد براي مخاطب جذاب باشد، مخاطب را 
تشويق کند تا ساير مطالب ســايت را بخواند، غیرتكراري باشد؛ چراکه گوگل از طريق 
الگوريتم هاي مختلفي مثل پاندا و پنگوئن و... خیلي زود محتواهاي اسپم و تكراري را 
شناسايي و سايت شما را جريمه مي کند. در محتوا از کلمات کلیدي اصلي و فرعي به اندازه 
استفاده شده باشد، داراي تصاوير مرتبط باشد، به سوال هاي مخاطب، پاسخ بدهد يا دغدغه 
او را رفع کند، به طوري که کاربر نیاز نداشته باشد به سايت هاي ديگر مراجعه کند؛ بدين 
ترتیب گوگل به تدريج متوجه مي شود که کاربران پس از سايت شما به سراغ سايت هاي 

ديگر نمي روند و همین مساله باعث افزايش رتبه شما خواهد شد. 
- سئوي خارجي يا Off-page SEO: سئوي خارجي يا بیرون صفحه درست نقطه 
مقابل سئوي داخلي است و مجموعه اقداماتي است که ما در خارج از وب سايت انجام 
مي دهیم تا رتبه سايت را افزايش بدهیم. از جمله اين اقدامات تبلیغات مناسب براي پیج 
و دريافت لینک از صفحات ديگر است. اگر به طور مثال محتواي باکیفیتي را در سايت قرار 
بدهیم )سئو داخلي( تعداد لینک هايي که از صفحات ديگر به صفحه ما ارجاع داده مي شوند 

افزايش پیدا مي کند )سئو خارجي( و در نهايت بازديد کلي و رتبه سايت باال مي رود. 
 

معرفي تكنيك هاي سئو
- سئوی كاله سفيد يا white hat SEO: سئوي کاله سفید مجموعه اقداماتي 
است که ما براي باال بردن رتبه سايت و با توجه به الگوريتم گوگل انجام مي دهیم. درواقع 
ما با پیاده کردن سئوي درون صفحه درست، داريم از تكنیک سئوي کاله سفید استفاده 
مي کنیم. سئوي کاله سفید ديربازده است؛ اما ريسک چنداني ندارد و مي توانید با درست 

پیاده کردن آن، به افزايش رتبه سايت در گوگل امیدوار باشید. 
- سئوی كاله سياه يا black hat SEO: سئوکاران کاله سیاه، ابتدا نقطه ضعف هاي 
موجود در موتورهاي جستجو را پیدا و سپس از آنها براي باال آوردن رتبه سايت استفاده 
مي کنند. سئوي کاله سیاه در صورت شناسايي توسط گوگل جريمه مي شود و بسیار 
ريسک پذير است؛ اما از طرفي زودبازده است و مي تواند به سرعت رتبه سايت را افزايش 
دهد. بنابراين اگر به دنبال حضوري کوتاه مدت هســتید مي توانید از سئوي کاله سیاه 
استفاده کنید. از جمله اقداماتي که سئوکاران کاله ســیاه انجام مي دهند مي توان به 
استفاده از نرم افزارهاي بک لینک سازي، محتواهاي پنهان، استفاده زياد از کلمات کلیدي، 

خريد بک لینک و... اشاره کرد. 
- سئوی كاله خاكســتري يا gray hat SEO: در سئوی کاله خاکستري شما 
فعالیتي مشابه سئوي کاله سیاه انجام مي دهید؛ اما آن را در قالب سئوی کاله سفید به 
گوگل ارائه مي دهید. به عنوان مثال شما يا دوستان تان، صفحاتي تقلبي در شبكه هاي 
مجازي مي سازيد و سپس از صفحه تان به سايت لینک مي دهید و در نتیجه باعث افزايش 

لینک و بازديد سايت مي شويد. 
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