
در حالي كه عربستان ســعودي بدون اقرار صريح، قيمت نفت ۷۵ دالر به باال 
را هدف گرفته اســت، رئيس جمهوری آمريكا با پيام هاي مكرر از اين كشور 
مي خواهد قيمت ها را پايين ببرد. به گزارش ايســنا، اوپك مدت هاســت كه 
به تاثير چند كلمه اي كه در البي يك هتل يا پشت تلفن به خبرنگاران گفته 
مي شود و تحليلگران آن را چانه جنبانيدن مي خوانند، پي برده است. در نتيجه 
قيمت ها امسال با وجود تالطم بازار مالي و اختالالت بزرگ عرضه نفت به ويژه 
به دليل تحريم هاي آمريكا عليه ايران و ونزوئال، بين محدوده ۶۰ تا ۷۵ دالر در 
هر بشكه مانده اند. اوپك حدود يك سوم از عرضه جهاني نفت جهان را در دست 
دارد و اظهارنظر مقامات آگاه درباره سطح توليد كه پيش از اين فاش نشده، يا 

دستورالعمل جديد درباره سياست اوپك مي تواند به ميزان قابل توجهي روي 
قيمت ها تاثير بگذارد. اوپك و عربستان ســعودي هدف قيمت رسمي براي 
نفت خام ندارند؛ اما منابع آگاه مي گويند رياض خواهان آن اســت كه قيمت 
نفت حداقل ۷۰ دالر باشد. به نظر مي رسد اظهارنظرهاي امسال منابع اوپك 
و سعودي از چنين امري حمايت كرده اســت. تنها در آوريل كه قيمت نفت 
برنت نزديك به ۷۵ دالر بود، اظهارنظر يك منبع آگاه اوپك درباره توليد نفت 
عربستان سعودي باعث شد قيمت ها پايين برود. حداقل پنج اظهارنظر ديگر 
در زماني كه نفت بين ۵۷ تا ۷۰ دالر بود، از قيمت ها حمايت كرده است. يك 
مقام آگاه سعودي در هشتم اوت اظهار كرد عربستان سعودي متعهد است هر 

آنچه الزم است، انجام دهد تا بازار سال آينده متعادل شود. يك روز پيش از آن 
نفت برنت به پايين ۵۶ دالر سقوط كرد كه پايين ترين حد از ژانويه بود و اين 
اظهارات كمك كرد نفت همان روز ۲ درصد صعود كند. اوپك از سال ۲۰۱۷ 
توليد نفت خود را محدود نگه داشته است و معامله گران انتظار دارند عربستان 
ســعودي در بحبوحه كندي رشــد تقاضاي جهاني براي نفت، توليد خود را 
كاهش بيشتري دهد. اســتفن برنوك، كارگزار نفت در شركت »پي.وي.ام« 
مي گويد: اوپك به خوبي فرا گرفته كه احساسات را تغيير داده و بازارهاي انرژي 
را در شرايط التهاب، آرام كند. اين بار نيز تفاوتي ندارد و عربستان سعودي كه 
بزرگ ترين عضو اوپك است، در اين عرصه پيشرو اســت. در اين بين دونالد 

ترامپ، رئيس جمهوری آمريكا از عربستان سعودي مي خواهد قيمت هاي نفت 
را پايين برده و افت صادرات ايران را جبران كنــد. اظهارات وي درباره اوپك 
گاهي از خود اوپك تاثير بيشــتري روي قيمت ها دارد. وي در ۲۶ آوريل يك 
روز پس از اينكه نفت برنت به ۷۵ دالر و ۶۰ سنت رسيد، به خبرنگاران گفت: 
قيمت بنزين پايين آمده است. من از اوپك خواستم كه قيمت ها را پايين بياورد. 
قيمت نفت همان روز 3 درصد سقوط كرد. براساس گزارش رويترز، با كاهش 
قيمت هاي نفت به پايين ۷۰ دالر و ۶۰ دالر، احتمال اظهارنظر منابع آگاه اوپك 
براي تقويت قيمت ها، افزايش پيدا كرده است. در اين بين، با كاهش قيمت ها به 

پايين ۷۵ دالر، ترامپ از فشار خود روي اوپك كاسته است. 

در اتفاقي عجيب سه شركت كرمان موتور، مديران خودرو و گروه  بهمن، قيمت كارخانه اي 
برخي محصوالت خود را به نحوي افزايش داده اند كه بين ۲.۵ تا ۷3 ميليون تومان بيشتر از 
قيمت همين خودروها در بازار آزاد است. به گزارش ايسنا، جديدترين بررسي ها نشان مي دهد 
شركت كرمان موتور هر دســتگاه »جكS۵ اتوماتيك« را ۲۹۹ ميليون تومان؛ يعني ۲۷ 
ميليون تومان بيشتر از قيمت اين خودرو در بازار آزاد در اختيار مشتري قرار مي دهد. شركت 
مديران خودرو هم، قيمت كارخانه هر دســتگاه »چري تيگوIE ۷ " را ۴3۷ ميليون تومان 
تعيين كرده كه ۷3 ميليون تومان بيشتر از قيمت كنوني اين خودرو در بازار است. اين شركت 
تقريبا براي همه محصوالت خود اين روند را حفظ كرده و قيمت برخي توليداتش بين 3۷ تا 

۷3 ميليون تومان بيشتر از نرخ كنوني بازار شده است. گروه بهمن هم براي برخي محصوالت 
خود چنين روندي را در پيش گرفته  است. مثال اين شركت هر دستگاه وانت كارا دو كابين را 
۹۶ ميليون تومان مي فروشد كه حدود دو ميليون و ۷۰۰ هزار تومان بيشتر از قيمت بازار آن 
است. اين نرخ گذاري ها در حالي است كه بازار خودرو در هفته هاي اخير به ثبات نسبي رسيده 
و شاهد سير نزولي قيمت ها بوده است. در اين شرايط كارشناسان، پرهيز از ايجاد جو رواني 
منفي ازسوي خودروسازان را يكي از مهم ترين فاكتورها براي حفظ ثبات بازار خودرو مي دانند. 

خودروسازانسليقهاينرخگذاريميكنند
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با بيان اينكه قيمت تمام شده 
هر خودرو مشخص است، از نرخ گذاري سليقه اي خودروسازان انتقاد مي كند و مي گويد: 
خودروسازها بايد بر مبناي هزينه هاي شان، قيمت ها را تعيين كنند؛ ضمن اينكه مي توانند 
روي هر محصول سود ۱۰ تا ۱۵ درصدي داشته باشند. بنابراين نبايد سليقه اي نرخ ها را 
تعيين كرد. سعيد موتمني ادامه مي دهد: مديران خودرو پيش از اين هم سابقه آناليز نكردن 

قيمت ها و تعيين كردن سليقه اي نرخ ها را داشت. بيشتر بودن قيمت كارخانه نسبت به 
قيمت بازار، اتفاقي است كه مشتري آن را غيرمنطقي تلقي مي كند. وي درباره تاثير اين 
افزايش قيمت بر نرخ ساير خودروها و روند كاهشي قيمت ها در بازار، خاطرنشان مي كند: 
توليدات مديران خودرو و ساير شركت هاي خودروسازي كه قيمت كارخانه شان از بازار بيشتر 
است، به آن ميزان نيست كه بتواند تاثير آنچناني روي بازار بگذارد؛ اما به هر حال هر خبر 
منفي در بازار بار رواني ايجاد مي كند. اما دبير انجمن خودروسازان ايران در اين باره مي گويد: 
براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، محصوالت پرتيراژ سايپا و ايران خودرو براي تعيين قيمت، 

بيشتر تحت نظر هستند. 

رئيس سازمان برنامه و بودجه تهران گفت: شاخص قيمت 
اجاره بهاي واحدهاي مسكوني استان تهران در بهار ۹۸، به 
۱.۱۵۸ رسيد. نعمت ا... تركي گفت: يكي از بخش هاي مهم در 
برآورد شاخص قيمت مصرف كننده، بخش مسكن است. اين 
بخش شامل زيربخش هاي »اجاره بهاي واحدهاي مسكوني« 
و »خدمات نگهداري و تعمير واحد مســكوني« )تعميرات 
جزئي واحد مسكوني: لوله كشي، گچكاري، برق كاري، نصب 
ايزوگام و...( است. وي ادامه داد: در فصل بهار ۱3۹۸، شاخص 
قيمت اجاره بهاي واحدهاي مســكوني در مناطق شهري 
استان تهران، به عدد ۱.۱۵۸ رسيد كه نسبت به فصل قبل 
۱.3 درصد افزايش داشته است. مقدار اين شاخص براي كل 

كشور عدد ۰.۱۴۲ بوده اســت. در اين فصل بيشترين نرخ 
تورم فصلي مربوط به استان سيستان و بلوچستان با ۷.۱۴ 
درصد افزايش و كمترين آن مربوط به اســتان لرستان با ۶ 
درصد افزايش است. رئيس ســازمان برنامه و بودجه استان 
تهران گفت: درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره بها در فصل 
بهار ۱3۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل؛ يعني فصل بهار 
۱3۹۷ )تورم نقطه به نقطه( در اســتان تهران، ۱.3۶ درصد 
است كه بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه در فصل بهار ۱3۹۸ 
كشور بوده است. در اين فصل مقدار تورم نقطه به نقطه كشور 
۶.۲۵ درصد اعالم شده است. ضمن آنكه كمترين مقدار اين 
شاخص براي استان آذربايجان غربي با ۱.۱۰ درصد به دست 

آمده است. تركي در ادامه افزود: به عبارتي خانوارهاي استان 
تهران به طور متوسط ۱۰.۵ واحد درصد بيشتر از ميانگين كل 
كشور و خانوارهاي استان آذربايجان غربي ۱۵.۵ واحد درصد 
كمتر از ميانگين كل كشور در بخش اجاره بها هزينه كرده اند. 
با توجه به اعداد مربوط به تورم نقطه به نقطه، تنها سه استان 
تهران، چهارمحال و بختياري و لرستان باالتر از ميانگين كل 
كشور بوده اند. به گفته وي، نرخ تورم چهار فصل منتهي به 
فصل بهار ۱3۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش 
اجاره بها، برابر ۲۲.۶ درصد اســت. اطالع مذكور در استان 
تهران ۰.33 )درصد( بيشترين عدد و در استان آذربايجان 

غربي ۷.۸ )درصد( كمترين عدد را نشان مي دهد. 

پس از معكوس شدن منحني ســود اوراق آمريكا براي اولين 
بار در ۱۲ ســال اخير، وحشــت از ركود اقتصادي بازارهاي 
وال اســتريت را به لرزه درآورد و ســهام آمريكا در معامالت 
شب پنج شنبه با سقوط سنگيني روبه رو شد. ضمن اينكه با 
هجوم سرمايه گذاران به سرمايه هاي امن، قيمت طال كه در 
روزهاي اخير سقوط كرده بود، دوباره روند صعودي گرفت و به 
ركوردهاي شش ساله خود نزديك شد. براي اولين بار پس از 
سال ۲۰۰۷ ميالدي، سود اوراق ۱۰ ساله آمريكا از سود اوراق 
دو ساله كمتر شد كه تحليلگران آن را نشانه اي كالسيك براي 
وقوع ركود اقتصادي مي دانند؛ وحشت از اين رويداد باعث شد 
كه هر سه شاخص مهم وال استريت معامالت شب پنج شنبه 
را با سقوطي در حدود 3 درصد به پايان برسانند كه اين بدترين 
افت يك روزه داوجونز از ماه اكتبر تاكنون اســت. نشانه هاي 

نااميدكننده ديگري از احتمال ركود اقتصادي از نقاط ديگر 
جهان به چشم مي خورد؛ آلمان ركود اقتصادي در سه ماهه 
دوم را گزارش داد و رشد توليدات صنعتي چين در ماه ژوئيه به 
پايين ترين سطح ۱۷ ساله رسيد. قيمت جهاني خريد نقدي 
هر اونس طال، تا ۱۵3۴.۹۰ دالر باال رفت؛ اما در ساعت ۱۱:۴۹ 
به وقت تهران در ۱۵۲3.3۰ دالر تثبيت شد. قيمت پيش خريد 
هر اونس طالي آمريكا هم پس از جهش شب پنج شنبه خود، 
روز پنج شنبه ۰.۱ درصد افت كرد و به ۱۵۲۶.۸۰ دالر براي هر 
اونس رسيد. ميانگين صنعتي داوجونز ۸۰۰.۴۹ واحد يا 3.۰۵ 
درصد سقوط كرد و به ۲۵۴۷۹.۴۲ واحد بازگشت. »اس.اند.
پي۵۰۰« هم ۸۵.۷۲ واحد يا ۲.۹3 درصد ســقوط كرد و به 
۲۸۴۰.۶ واحد رسيد. »كامپوزيت نزدك« ۲۴۲.۴۲ واحد يا 

3.۰۲ درصد سقوط كرد و به ۷۷۷3.۹۴ واحد رسيد. 

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اعالم اينكه بــراي اصالح فرايند واردات به 
كشور، از واردات بيش از ۱۵۵۰ قلم كاال جلوگيري شد، اعالم كرد: در سال گذشته 
حدود دو ميليارد و ۹۰ ميليون دالر واردات ذرت، يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر 
واردات برنج و يك ميليون و 3۸۰ ميليون دالر واردات قطعات منفصله خودرو انجام 
شد كه به ترتيب بيشترين ميزان واردات را داشته اند.به گزارش ايسنا، نخستين 
نمايشگاه رفع نيازهاي فناوري صنايع كوچك و متوسط منطقه اي استان قزوين 
شب گذشته در محل شركت نمايشگاه هاي دائمي استان قزوين برگزار شد. سعيد 
زرندي معاون طرح و برنامه وزارت صمت به نهضت ساخت داخل اشاره كرد و گفت: 
در استان گام هاي خوبي براي رفع نياز استان برداشته شده است، از آبان ماه سال 
گذشته تحريم ها و ضعف اقتصاد خود را نشان دادند، همه اينها منجر به چند اتفاق 
از جمله مديريت منابع شد و از ابتداي سال ۹۸ به اين سمت حركت كرديم. وي 
ادامه داد: واردات دو اثر نامطلوب روي اقتصاد دارد؛ نخســت آنكه موجب خروج 
سرمايه ملي از كشور شده و از سويي ديگر به واحدهاي توليدي ضربه وارد مي كند. 

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اعالم اينكه در سال گذشته بيشترين واردات در 
حوزه ذرت انجام شد، خاطرنشان كرد: حدود دو ميليارد و ۹۰ ميليون دالر واردات 
ذرت، يك ميليارد و۶۰۰ ميليون دالر واردات برنج و يك ميليون و 3۸۰ ميليون 
دالرواردات قطعات منفصله خودرو انجام شد كه به ترتيب بيشترين ميزان واردات 
را داشته اند؛ همچنين لوبياي سويا، كنجاله و الكترود در جايگاه هاي بعدي واردات 
 قرار دارند؛ براي اصالح فرايند واردات به كشور، از واردات بيش از ۱۵۵۰ قلم كاال

 جلوگيري شد. وي عنوان كرد: نياز واحدهاي صنعتي را  احصا كرده ايم؛ بررسي ها 
نشــان مي دهد ۵۰ تا ۶۰ واردات را مي توانيم با توان كشــور بسازيم؛ همچنين 
مي توانيم كيفيت كاالهايي كه در كشور توليد و مشابه آن  ها وارد مي شوند را  ارتقا 
دهيم؛ عالوه بر آن بايد محصوالتي كه دانش آن در كشور وجود ندارد را با كمك 
بخش دانشگاهي بسازيم و از االن بايد  براي آن دست به كار شد. زرندي اضافه كرد: 
براساس هدف گذاري صورت گرفته حركت به سمت بومي سازي را به صورت جدي 

تا سال ۱۴۰۰ پيگيري و براي صادرات آن نيز برنامه ريزي خواهيم كرد. 

۷۵درصدواحدهايكشورصنايعكوچكمحسوبميشوند
وي اعالم كرد: صنعت ايــران از ميان نزديك بــه  3۸۰۰ واحــد  ۷۰ هزار واحد 
هســتند صنايع كوچك دارد  و بدين ترتيب ۷۵ درصد واحدهاي كشــور صنايع 
كوچك محسوب مي شــوند؛ بايد صنايع بزرگ با عنوان پيشران و صنايع كوچك 
به عنوان مكمل باشند؛ به همين منظور در سال جاري ۴۰ خوشه صادرات محور را 
هدف گذاري كرديم. معاون طرح و برنامه وزارت صمت تشريح كرد: سيستم بانكي 
در بهترين حالت نمي تواند بيش از ۶۰ درصد نياز ما را پوشش دهد واغلب مشكالت 
واحدهاي توليدي نقدينگي نيست بلكه مشكالت مديريتي وحقوقي است كه به 
همين منظور كلينيك كسب و كار را در شركت شــهرك هاي صنعتي راه اندازي 
كرديم كه ۶۸۰ مشاور درآن حضور دارند؛ امسال بايد غربالگري سطحي از صنايع 
انجام و اين موضوع جدي گرفته شود. زرندي درپايان يادآور شد: دو مشكل در صنعت 
وجود دارد كه يكي بازار و ديگري نوآوري است؛ در ابتدا بايد دقت داشته باشيم كه 

جايگاه فعلي خود را حفظ كنيم و درگام بعدي وارد بازار و نوآوري شويم. 

وزارت دادگستري آمريكا با ارســال نامه اي به دولت محلي 
جبل  الطارق، خواســتار عدم آزادي و تمديد توقيف نفكش 
حامل نفت ايران شــد. به گزارش فــارس، منابع محلي از 
درخواست وزارت دادگستري اياالت متحده از دولت محلي 
منطقه »جبل الطارق« جهت تمديد بازداشــت و ســپس 
مصادره نفتكش »گريس ۱« حامل دو ميليون بشكه نفت 
خام ايران خبر دادند. رويترز به نقل از منابع محلي گزارش 
داد كه وزارت دادگســتري اين كشور با ارســال نامه اي به 
مقامات جبل طارق، خواستار عدم آزادي و مصادره نفتكش 
حامل نفت ايران شده است. با اين حال روزنامه »جبل طارق 
كرونيكل« گزارش داد كه دادگاه عالي اين منطقه ضمن مبرا 

دانستن ناخدا و سه خدمه نفتكش گريس ۱، حكم آزادي آنها 
از توقيف را صادر كرده است. اين روزنامه همچنين نوشت با 
وجود اينكه قرار بود نفتكش حامل نفــت ايران صبح امروز 
)پنج شــنبه( به وقت محلي، از توقيف خارج شود؛ اما بعد از 
درخواست وزارت دادگستري آمريكا، اين تصميم تا ساعت 
چهار بعد از ظهر )شش و نيم عصر به وقت تهران( به تعويق 
افتاده است. در متن گزارش اين روزنامه آمده است: »وزارت 
دادگستري آمريكا درخواست كرد كه نفتكش گريس ۱ در 
جبل الطارق را مصادره كند، آن هم چند ساعت پيش از اينكه 
دولت جبل الطارق آن را آزاد كند. جبل الطارق قرار بود توقيف 
اين شناور را صبح روز پنج شنبه پايان دهد؛ اما اين اقدام آمريكا 

بدان معني است كه چنين تصميمي تا ساعت ۴ بعد از ظهر 
اين روز گرفته نمي شود.«بر اين اساس، اطالعات مذكور را 
نماينده »مايكل المز« دادستان كل جبل الطارق طي جلسه 
استماع كوتاهي در ديوان عالي اين منطقه اعالم كرد. دادستان 
كل جبل الطارق نيز با صدور بيانيه اي ضمن تاييد دريافت 
درخواست آمريكا براي توقيف نفتكش گريس ۱، گفت كه 
ديوان عالي اين منطقه در حال بررسي اين درخواست است. با 
اينكه دولت جبل الطارق هنوز در اين باره اظهارنظري نكرده؛ 
اما طبق قوانين حقوقي، در پي اين درخواست ابتدا روند آزادي 
نفتكش حامل ايران متوقف شــده و سپس فرايند قضايي 
جديدي براي مصادره آن توسط اياالت متحده آغاز مي شود. 

ترفند   اوپك  براي  باال  بردن  قيمت  نفت
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کشاورزان   بی نصیب  از افزایش   قیمت  میوه
»کسب و کار«  عدم    دسترسی   کشاورزان    به   بازار ها     را     بررسی     می کند

بخش  عمده     ارزش   افزوده    بخش کشاورزی   نصیب   کشاورزان   نمی شود

بيش از يك سال از راه اندازی ســامانه نيما كه هدف 
آن كمك به متقاضيان ارز  و تســهيل مبادالت ارزی 
است، می گذرد. اما در اين مدت هم توليدكنندگان از 
نحوه عرضه ارز شاكی هستند و هم صادركنندگان به 
تعهدات خود در قبال اين سامانه پايبند نبوده اند. البته 
بررسی ها نشان می دهد صادركنندگان برای رفع تعهد 
ارزی با مشكالت زيادی روبه رو هستند كه قانون گذاران 
نسبت به آن بی توجه بوده اند و همين مسئله برنامه های 
سامانه نيما را نيز به هم زده است. بر اساس گزارش های 
موجود اطالعات پروانه های صادراتی به درستی از سوی 
گمرك به ســامانه منتقل نمی شود و رئيس كل بانك 
مركزی نيز به اين پرونده ورود كرده است.بر اين اساس 
صادركنندگان می گويند از حــدود ۱۰۰ اظهارنامه و 

كوتاژ صادراتی...

 اين روزها بازار اســتارت آپ ها داغ اســت و هركســی كه 
ايده ای دارد شــروع به راه اندازی يك استارت آپ می كند. 
ولی با وجود اين حجم از ايده ها و اســتارت آپ ها همه آنها 
 موفق به جذب سرمايه گذار نمی شوند. در اين رابطه معاون 
ســرمايه گذاری صندوق نوآوری و شــكوفايی با تشــريح 
مدل های ســرمايه گذاری بر طرح هــای فناورانه معتقد 
اســت كه در صنــدوق مدل هايــی را در نظــر گرفته ايم 
تــا صنايــع و توليدكننــدگان از محصوالت شــركت ها 
 بهره ببرند. تا اواســط ســال گذشــته صنــدوق از مدل 
 سرمايه گذاری مســتقيم آن هم صرفا در دو طرح استفاده 
می كرد اما به دليل بروز نگرانی ها درباره اينكه دولت می خواهد 
تصدی گری كند و دخالت مستقيم در طرح ها و مديريت 

شركت ها داشته باشد، در هيئت عامل...

رئیس سازمان برنامه و بودجه تهران اعالم کرد 

تورم 1/3 درصد   مسکن   در   بهار ۹۸

جلوگيري   از  واردات  1۵۵0  قلم کاال   به کشوربازگشت قيمت  طال   به رکورد   شش ساله

رویترز:

 آمریکا خواستار تمدید توقيف نفتکش حامل نفت ایران شد

قيمت کارخانه اي خودرو   بيشتر   از   قيمت  بازار  شد
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اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
به دنبال مولدسازی دارایی های 

دولت هستیم
 وزیر امــور اقتصــادی و دارایــی همیاری 
و از خودگذشتگی مردم و همکاری مناسب 
بخش خصوصی با نظام اجرایی کشــور را از 
جمله دالیل ثبات نسبی شــرایط اقتصادی 

حاضر عنوان کرد.
به گزارش تســنیم، فرهاد دژپســند اظهار 
داشت: با وجود همه شــیطنت های دشمن 
در پنج ماه گذشــته، کمترین تبعات منفی 
متوجه اقتصاد کشور شده است، اظهار داشت: 
این اتفاق جز در سایه همکاری تمامی ارکان 
نظام ،  از خود گذشتگی مردم و تالش جهاد 
گونه بخش خصوصی هرگز رخ نمیداد. فرهاد 
دژپســند در جمع دانشــگاهیان اصفهان از 
همه اساتید اقتصادی دانشــگاه های کشور 
در خواســت کرد در صورتی کــه نظرات و 
دیدگاهی جهت بهبود امور اقتصادی کشور 
دارند پیشنهادات خود را کتبا به مرکز اطالع 
رســانی و  روابط عمومی و یــا معاونت امور 
اقتصادی وزارت اقتصــاد ارائه کنند تا از آنها 

به موقع استفاده شود.
وی ادامــه داد: در صورتــی کــه بخواهیم 
سیاســت گذاری اقتصادی را بــدون توجه 
به سابقه شکل گیری مشــکالت اقتصادی 
و  مبانی و فروض هر نظریــه اتخاذ و به اجرا 
بگذاریم، قطعا با مشــکل مواجــه خواهیم 
شــد. بنابر این  تاکید من همــواره این بوده 
که مبانی شکل گیری تئوری های اقتصادی 
 را در بررســی پیشــنهادات سیاســتی در

 نظر بگیریم.
وی با تاکید بر اینکه، نســخه هایی که برای 
وضعیت اقتصادی کشــور ارائه می شــود، 
باید کامال مبتنی بر واقعیت ها باشــد، اظهار 
داشــت: به عنوان مثال ما امــروز به دنبال 
مولدسازی دارایی های دولت هستیم اما این 
به معنی فروش دارایی هــای دولت و چوب 
حراج زدن به آن نیســت بلکه منظور از آن 
 حداکثر کردن بهره وری و کارایی دارایی های 

دولتی است.

مقصر اجرا نشدن مالیات بر مسکن، 
سازمان ثبت اسناد است

عدم اخذ مالیات در حوزه  امالک و مســکن 
مساله ای اســت که رئیس اســبق سازمان 
امور مالیاتی علــت آن را نبود اطالعات کافی 
در این حــوزه بــه دلیل عدم اجــرای طرح 
 کاداســتر )کددار کــردن امــالک( ارزیابی 

می کند.
علی اکبر عرب مازار ، با اشــاره به عدم اجرای 
طرح های مالیات بر امالک در کشور، علت این 
امر را در عدم وجود اطالعــات دقیق ارزیابی 
کرد و گفت: زمانی که به اشــخاص یک کد 
ملــی می دهیم بر اســاس آن همه اطالعات 
مربوط به یک فرد ثبت می شــود؛ در حوزه 
امالک و مسکن هم باید همین اتفاق بیافتد 
به طوری که با دادن یک کد به هر ملک، همه 
 اطالعات مربوط به مالکیت و قیمت آن قابل

 رصد باشد.
رئیس اســبق ســازمان امور مالیاتی با بیان 
اینکه از ســال ۱۳۵۲ تا به حال مساله کددار 
کردن امالک دغدغه سیاســت گذاران بوده 
اســت، اضافه کرد: با این حال سازمان ثبت 
اسناد و امالک تا به حال به دالیل مختلف از 
زیر بار مسئولیت انجام این طرح شانه خالی 

کرده است.
او یکی از دالیل اصلــی انجام زمین خواری ها 
را عدم اجرای طرح کاداســتر)کددار کردن 
امالک( در کشــور ارزیابی کــرد و گفت: اگر 
مطابق با طرح کاداســتر همه امالک دارای 
کد شــوند، اطالعات هر نقطه ای روی نقشه 
مشخص می شود. انجام این طرح مطالبه ای 
است که باید سازمان ثبت اسناد و امالک آن 
را اجرا کند؛ بعد از اجرای این طرح اســت که 
زیرســاخت  اجرای طرح های مالیاتی فراهم 

می شود.
عرب مازار با طرح این ســوال که چرا طرحی 
همچون کد ملی بــه راحتی انجام شــد اما 
طرحی به اهمیت کددار کردن امالک هنوز 
عملیاتی نشــده اســت؟ ادامه داد: جدای از 
بحث مهم مالیات بر امالک که منافع زیادی 
برای جامعه دارد، اگر در یک منطقه ای سیل 
یا زلزله بیاید و مرزبندی  امالک را از بین ببرد، 
مبنای دقیق اطالعاتی برای بازسازی مرزها 

وجود ندارد.

اخبار

بیش از یک سال از راه اندازی 
ســامانه نیما که هدف آن 
کمک به متقاضیــان ارز  و 
تسهیل مبادالت ارزی است، 
می گذرد. امــا در این مدت 
هم تولیدکنندگان از نحوه عرضه ارز شــاکی هستند 
و هم صادرکننــدگان به تعهدات خــود در قبال این 
سامانه پایبند نبوده اند. البته بررسی ها نشان می دهد 
صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی با مشکالت زیادی 
روبرو هستند که قانون گذاران نسبت به آن بی توجه 
بوده اند و همین مسئله برنامه های سامانه نیما را نیز به 
هم زده است. بر اساس گزارش های موجود اطالعات 
پروانه های صادراتی به درســتی از ســوی گمرک به 
سامانه منتقل نمی شود و رئیس کل بانک مرکزی نیز 

به این پرونده ورود کرده است.
بر این اســاس صادرکنندگان می گویند از حدود ۱۰۰ 
اظهارنامه و کوتاژ صادراتی آنها شــاید ۳ تا ۵مورد ثبت 
شده و صادرکننده می تواند آن را به منظور واگذاری به 
واردکنندگان تایید نماید و این در شرایطی است که حتی 
صادرکنندگان در پرتال های شخصی خود در سامانه 

جامع تجارت نیز، امکان تایید ثبت سفارش های پذیرفته 
شده از سوی بانکها را هم ندارند.

همچنیــن صادرکنندگان گالیه دارند که مســئوالن 
شرایط دشــوار آنها برای بازگرداندن ارز را به کشور در 

نظر نمی گیرند. در حالی کــه فعاالن بخش خصوصی 
اعتقاد دارند مذاکره بخش خصوصــی با دولت و توافق 
آنها  به بازگشت ارزهای صادراتی به سامانه نیما کمک 

خواهد کرد.

از سویی دیگر علی رغم اینکه این سامانه جهت پوشش 
تقاضای ارزی تولیدکنندگان راه اندازی شــده، اما اکثر 
آنها قادر به دریافت ارز مورد نیاز خود در زمان مورد نظر 
نیستند. بر همین اساس روند خرید و فروش ارز در سامانه 
نیما هم مورد انتقاد فعاالن اقتصادی است و هم اینکه از 
دید آنها از شفافیت الزم برخوردار نیست. این در حالیست 
که بانک مرکزی نیز اعالم کــرده، برنامه ای برای حذف 
ســامانه نیما حتی پس از راه اندازی بازار متشکل ارزی 
ندارد. به همین دلیل این ســوال مهم پیش می آید که 
برای حل مشکالت سامانه نیما چه کاری باید انجام داد؟

بر اساس جدیدترین آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا ۲۰ مرداد، شش 

میلیارد و ۶۸۰ میلیون یورو وارد سامانه نیما شده است.
همچنین اتاق بازرگانی آمار عملکرد یک ماهه اخیر را نیز 
منتشر کرده که بر این اساس، در یک ماه منتهی به ۲۰ 
مرداد ماه سال ۱۳۹۸، ارز صادراتی وارد شده به نیما یک 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو بوده است که در قیاس با ماه 
قبل از آن، کاهش ۲۴۰ میلیون یورویی را نشان می دهد.

از سوی دیگر، در یک ماه گذشته حدود »۹۷۰ میلیون 
یورو« ارز در سامانه نیما برای واردات خریداری شده که 
این عدد نیز در قیاس با ماه قبل از آن، کاهش حدود ۳۰۰ 

میلیون یورویی را نشان می دهد.

آمارهــا در حالــی حاکی از 
رشــد بیش از ۲۰۰ درصدی 
محصوالت کشاورزی است 
که سهم کشــاورزان از این 
گرانی ناچیز اســت. هر چند 
ضعف های موجود در نظام توزیع و فعالیت گســترده 
دالالن طی سال های اخیر موجب شده سود کشاورز از 
باال رفتن قیمت محصوالت کشاورزی ناچیز باشد، اما طی 
این مدت هیچ اقدامی که حاکی از کمک به کشاورزان 
باشد، صورت نگرفته است. بسیاری از کارشناسان عقیده 
دارند دلیل اصلی گرانی میوه و سبزیجات دالالن هستند.  
فاصله قیمتی محصوالت کشــاورزی از مزرعه تا بازار 

نشان می دهد، سود عمده گرانی محصوالت کشاورزی 
نصیب دالالنی می شود که در فرایند کاشت و برداشت 
این محصوالت هیچ سهمی نداشــته و همین مسئله 

کشاورزان را مایوس تر و ناامید تر می کند.
بر اساس بررسی ها در کشــور ما بیش از دو سوم ارزش 
افزوده بخش کشــاورزی نصیب غیر از عوامل موثر در 
کشاورزی می شود. عدم دسترسی کشــاورزان به بازار 
برای فروش، نبود بازار مناســب، عدم نظارت بر شیوه 
توزیع محصوالت کشاورزی، نبود واحدهای مجهز برای 
نگهداری از محصوالت کشاورزی و فقدان صنایع تبدیلی  
از دید کارشناسان مهم ترین عامل این مسئله است. در 
حالی که با بسترســازی برای صادرات این محصوالت 
می توان سودآوری این تولیدات را برای کشاورزان بیشتر 
کرد.بر اســاس آمارهای موجود در بخــش میوه های 

هسته دار، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت 
زردآلو ۷۸۱۲۸ و متوسط قیمت آلبالو ۷۳۰۲۸ ریال بوده 
که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۵۴.۶ و ۶۳.۵ درصد 
افزایش نشان می دهد و متوسط قیمت هلو ۴۷۳۱۷ بوده 

که ۶۱.۴ درصد افزایش داشته است.در بخش میوه های 
دانه دار نیز، در بهار ســال ۱۳۹۸، متوسط قیمت سیب 
درختی ۶۰۴۲۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال 

قبل ۳۳.۹ درصد افزایش یافته است.

»کسب و کار«  بررسی می کند

کاهش تبادالت در سامانه  نیما

»کسب و کار« عدم دسترسی کشاورزان بع بازارها را بررسی می کند

کشاورزان   بی نصیب  از افزایش   قیمت  میوه

وزیر کار اعالم کرد
ســایه ارزهای دیجیتــال بر 

تحوالت کارآفرینی و اشتغال
وزیر کار گفت: ابزارهای مالی مجازی همچون ارز 
دیجیتال، قابلیت مبادله و خرید و فروش پیدا کرده 
و در دنیای کارآفرینی و اشتغال، بخش اعظم این 

تحوالت، به دانش و مهارت باز می گردد.
به گفته شــریعتمداری، جهان کار امروز در حال 
تغییر گسترده است و در بعضی از زمینه ها در حال 
پوست اندازی است؛ این در حالی است که امروزه 
شکل کارآفرینی هم  دســتخوش تغییرات شده 
است و شاید در گذشته کارآفرینی عمدتا معطوف 
به حوزه صنایع سخت می شد و دارای جایگاه بود 
و وقتی  صحبت از صنعت می شد؛ در ذهن صنایع 
فوالد، سیمان و صنایع سنگین متصور بود؛ ولی 
امروز در فناوری اطالعــات و همچنین در حوزه 
خدمات تحول شگرفی رخ داده است؛ به طور مثال 
همین عواملی که  از آن به عنوان پول مجازی  یاد 
می شــود، تحول عمده ای در این بخش به وجود 

آورده است.
وی اظهار داشت: امروز شاهدیم این قبیل ابزارهای 
مالی و مجازی همچون ارز دیجیتال، قابلیت مبادله 
و خرید و فروش پیدا کرده اند؛ بنابراین در دنیای 
کارآفرینی و اشــتغال، این تحوالت رخ داده که 
بخش اعظم آن به دانش و مهــارت باز می گردد؛ 
ضمن اینکه از سوی دیگر به نظر می رسد اگر به 
این ویژگیها توجه شود، می توانیم قدمهای بزرگی 
برداریم؛ به خصوص اینکه انگیزه کافی نیز دراین 

زمینه وجود دارد.
وی تصریح کرد: متاســفانه امروز خروجی  نظام 
آموزشــی ما از دبیرستانها و دانشــگاهها  دارای 
مهارت کافی و مناسب با انتظارات نیستند؛ بنابراین 
اگر بتوانیم مجموعه افراد ارزشــمندی که فارغ 
التحصیل می شوند را به زیور هنر و مهارت آراسته 
کنیم در این صورت به سمت توسعه و تعالی حرکت 

خواهیم کرد.
وی افزود: از سوی دیگر شاهدیم افرادی که دارای 
مهارت هستند در پیدا کردن شــغل در شرایط 
بهتری هم در داخل و هم در خارج از کشــور قرار 
دارند؛ لذا در همین زمینه تاکیدمان بر شکل گیری 
نهضت مهارت افزایی درست است و مهارت افزایی  
به عنوان نیاز جدی جامعه امروز ایران باید شناخته 
شود و خوشبختانه امروز شاهدیم که این موضوع 
نیز مورد توجه جدی مسئوالن کشــور نیز قرار 

گرفته است.

آرامش در بازار ارز
دالر در صرافی های بانکی )پنج شــنبه( همانند 

دیروز به نرخ ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته شد.
بر این اساس، صرافی  های بانکی هر دالر را ۱۱ هزار 
و ۶۰۰ تومان خریداری و بــه نرخ ۱۱ هزار و ۷۰۰ 
تومان به فروش رساندند که نرخ خرید آن ۵۰ تومان 

کاهش داشت اما بهای فروش، تغییری نداشت.
بهای خرید هر یورو نیز در صرافی های بانکی ۱۳ 
هزار و ۱۰۰ تومان و فــروش آن ۱۳ هزار و ۲۰۰ 
تومان شد. میانگین بهای هر یورو روز چهارشنبه در 
سامانه سنا ۱۳ هزار و ۱۶۳ تومان و هر دالر ۱۱هزار 

و ۶۶۶ تومان بود.
همچنین نرخ فروش هر حواله یورو در سامانه نیما 
به ۱۲ هزار و ۷۳۴ تومان رسید، حواله هر دالر نیز 

۱۱ هزار و ۳۲۹ تومان فروخته شد.

شــبکه ملی بهره وری طراحی 
می شود

رئیس سازمان ملی بهره وری از اقدامات این سازمان 
برای طراحی شبکه ملی بهره وری خبر داد و گفت: 
این مدل، از اجزاء مختلــف ذی نفع بهره وری در 

کشور تشکیل می شود.
به گزارش مهر فاطمه پهلوانی در سخنانی بر اشاعه 
فرهنگ بهره وری، ارائه خدمات مشاوره ای، تربیت 
مروجین بهره وری و اجرای طرح سفیران بهره وری 
به منظور تبدیل مفهوم بهره وری به رفتار اجتماعی 
از سطوح پایه سنی در دبستان و دبیرستان تاکید 
کرد و گفت: نقش تشکل های تخصصی در ترویج 
فرهنگ بهــره وری در کشــور و ارائه کمک های 
تخصصی به دستگاه های اجرایی در ارتقاء بهره وری 

بسیار مهم است.
وی افزود: طی سالیان متمادی که وظایف قانونی 
در زمینه سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت برای 
سازمان تعریف شده، همیشه در کنار این سازمان، 
تشکل هایی تخصصی فعالیت داشته اند، ولی به نظر 
می رسد این همکاری  نتوانسته به اهداف تعریف 
شده دست یابد؛ چراکه بررسی ها نشان می دهد 
علت این عدم توفیق فقدان مــدل مدونی برای 
همکاری و عدم توافق میان سازمان و تشکل ها در 

اجرای مدل است.

اخبار

سرمقاله

  علي مروي، کارشناس اقتصادي
طي چند ماه اخیر دولت طرح هاي متعددي براي حل معضل گراني مسکن 
مطرح کرده که هم زمان بر است و هم جنبه نمایشي دارد. براي مثال طرح 
احداث خانه هاي کوچک با واگذاري زمین به انبوه ســازان تقریبا مشابه 
طرح مسکن مهر اســت؛ با این تفاوت که برخي از امتیازات آن را ندارد. 
براي مثال در طرح مسکن مهر فرد بعد از ۹۹ سال اجاره مي توانست مالک 
واحد مسکوني شود؛ اما در این طرح مالکیت مطرح نیست. اجراي نهایي 
این طرح حداقل دو سه سال زمان مي برد؛ در حالي که بحران مسکن به 
راه حل آني و فوري نیاز دارد. طرح هاي حمایتي دولت طي مدت اخیر صرفا 
یک نمایش سیاسي براي حل معضل و مشغول کردن ذهن مردم در مورد 

بحران بازار مسکن است؛ در حالي که راهکار حل بحران بازار مسکن که 
سال هاي سال است در کشورهاي دیگر تجربه شده، مداخله دولت براي 
تنظیم بازار است. در بسیاري از کشورها، دولت ها از خانه هاي دوم، سوم و 
چهارم افراد مالیات مي گیرند و مردم را براي ورود خانه هاي مازاد به چرخه 
اقتصادي تشویق مي کنند. اجاره مسکن مالیات مشخصي دارد؛ یعني اگر 
صاحب خانه از رقم تعیین شده دولت براي اجاره بها، تجاوز کند، باید به 
دولت مالیات بدهد؛ اما در کشور ما هیچ مالیاتي از موجر گرفته نمي شود. 

به همین دلیل اجاره نیز باال مي رود. 
اجراي طرح راه اندازي ســامانه امالک و مســکن مي تواند چندین 
هزار خانه خالي را به چرخه اقتصادي برگرداند و مشکل بسیاري از 

متقاضیان را حل کند. هم از منظر قانون اساســي و هم از این نظر 
که مسکن بخشــي پرتقاضا و ضرورت زندگي مردم است، مداخله 
مســتقیم دولت در آن و همچنین ایفاي نقــش تنظیم گري در آن 
اهمیت دارد؛ اما دولت و برخي از ذي نفوذان عدم شــفافیت در بازار 
مسکن با بهانه هایي مثل اینکه راه اندازي ســامانه هزینه بر است یا 
میلیاردها تومان براي دولت هزینه ایجاد مي کند، از اجراي آن سر 
باز مي زنند؛ در حالي که اثرات بسیار مثبت این طرح به هزینه هاي 
آن مي چربد. هرچند باید تاکید کرد که در حال حاضر اقشار ضعیف 
و محروم جامعه هســتند که هزینه این کوتاهي ها را مي پردازند و 

خسارت آن براي دولت کم نیست. 

طرح هاي نمايشي براي حل معضل  مسكن
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مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، مصارف ارزی و 
ریالی منابع صندوق توسعه را بررسی کرده و تحلیلی بر 
مصارف غیر منطبق با اساسنامه آن ارائه داده است که 
نشان می دهد ۴۱ درصد تسهیالت ارزی، ۹۳ درصد 
ســپرده گذاری های ارزی و ۴۵ درصد تســهیالت و 
سپرده گذاری های ریالی مسدود شده توسط صندوق 

توسعه ملی خارج از چارچوب اساسنامه بوده است.
دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز 
پژوهش های مجلس، در گزارشــی با عنوان »بررسی 
گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توســعه ملی 
تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه« اعالم کرده 
است که بخش قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی 
با کسب مجوز و یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال 

مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است.
بر اســاس این گزارش تاکنون کل تســهیالت ارزی 
پرداخت شده توسط صندوق ۶۷.۸۷ میلیارد دالر بوده 
و بیش از ۴۱ درصد کل تسهیالت ارزی مسدود شده 
توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب 

مصوبات بودجه ای و غیر بودجه ای هزینه شده است.
همچنین تاکنون بیــش از ۶۱۳ هــزار میلیارد ریال 
قرارداد جهت تسهیالت ریالی توسط صندوق توسعه 
ملی منعقد شده که حدود ۴۵ درصد آن خارج از روال 

اساسنامه این صندوق بوده است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی بخشی از منابع ارزی صندوق، نزد بانک های 
سپرده پذیر، سپرده گذاری شده است، این رقم تاکنون 
حدود ۶.۰۶ میلیارد دالر بوده که بالغ بر ۹۳ درصد آن 

در قالب مصوبات بودجه ای است.
این بررســی ها بر اســاس آخرین اطالعات موجود از 
ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا گزارش عملکرد 
این صندوق در پایان سال ۱۳۹۷ انجام شده درمجموع 
نشان می دهد ۴۱ درصد از تســهیالت ارزی مسدود 
شده، ۹۳ درصد از ســپرده گذاری های ارزی مسدود 
شده و ۴۵ درصد از تسهیالت و ســپرده گذاری های 
ریالی مسدود شده صندوق توســعه ملی در راستای 
برنامه هایی خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی 

هزینه شده است.
در این گزارش به صراحت آمده است که حجم باالیی 
از منابع ورودی صندوق توسعه ملی توسط سه بخش 
مورد تأکید اساســنامه این صندوق یعنی بخش های 
خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی هزینه نشــده 
و این موضوع بیانگر نقض شدن قواعد مالی حاکم به 

مدیریت درآمدهای نفتی است.
بررسی ها نشــان می دهد طی این نقض قواعد مالی، 
صندوق توسعه ملی به یک صندوق ضربه گیر بودجه 
تبدیل شد و این اتفاق نشان دهنده وجود یک ضعف 
بزرگ در قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی 
است. ضعفی که فقدان توجه به آن موجب نقض پیاپی 
قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی خواهد 
شد و این نقض هیچ ارتباطی هم با شرایط تحریمی و 

غیرتحریمی ندارد.
بر این اساس کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارش خود پیشنهاد داده اند در سال های آتی به ویژه 
هنگام طراحی برنامه هفتم توسعه این قواعد مالی مورد 

بازنگری قرار بگیرد و در این بازنگری به این سؤاالت نیز 
پاسخ داده شود.

صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد 
دالر ورودی داشــته که بخش خصوصــی، عمومی 
غیردولتی و تعاونی تاکنون فقط از ۱۹ میلیارد دالر آن 
استفاده کرده اند. آیا این موضوع ناشی از آن است که 
ظرفیت سه بخش مذکور، در کشور به قدری باال نیست 
که توانایی جذب همه این منابع را داشته باشد یا مسائل 
دیگری در فرایند تصمیم گیری درباره منابع صندوق، 
مانع تخصیص این منابع به بخش خصوصی شده است؟
آیا نباید در مورد سهم صندوق توسعه ملی هم از منظر 
میزان و هم از منظر تبدیل سهم درصدی به سهم ثابت 

دالری بازنگری صورت گیرد؟
آیا برای اقتصادی با ماهیت اقتصاد ایران که در معرض 
تکانه های مختلفی مانند نوسانات قیمت نفت، تحریم 
و... قرار دارد وجود سازوکاری برای ضربه گیری بودجه 
سنواتی الزامی است یا صرف وجود صندوق توسعه ملی 

کفایت می کند؟

مرکز پژوهش ها نسبت به تبدیل شدن صندوق توسعه ملی به ضربه گیر بودجه هشدار داد

سرنوشت  نامعلوم  منابع صندوق  توسعه

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه  به ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید پنجشنبه ۲۴مرداد ۹۸ به ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون 

و ۱۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۷۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۱۸ دالر و ۷۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۱۶ 
هزار و ۲۲۲ تومان بود.

کاهش صادرات با بخشنامه های دولتی
حمید حسینی، دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق

علت کاهش بازگشت  ارزهای صادراتی به سامانه نیما به کاهش صادرات و بخشنامه های جدید بانک مرکزی بر می گردد. طبق این بخشنامه ها 
شرکت های صادراتی مجازند که تا ۵۰ درصد ارز خود را صرف واردات کاال کنند. قطعا با این بخشنامه حجم ارزی که باید به سامانه نیما برگردد، 
کاهش پیدا می کند. از آن طرف کشورهای مقصد صادرات کاالی ایرانی تا ۲۰ درصد پول این کاال را به صورت اسکناس تحویل می دهند. 
مخصوصا کشورهای همسایه که درمجموعه مایلند اسکناس تحویل بدهند. به همین دلیل میزان ورود ارز صادراتی به نیما کاهش پیدا کرده 
است. البته باید تاکید کرد که در مجموع صادرات کاهش پیدا نکرده است. آمارها با تاخیر منتشر می شود و آمارهای ماهانه مختصر و خالصه 
است. کاهش صادرات در مواردی مثل عراق به دلیل تحریم ها و کاهش قمیت ارز است. برای مثال سال گذشته صادرات با دالر ۱۴ هزار تومانی 
بود حاال با دالر ۱۰ هزار تومانی، قطعا این مسئله روی صادرات اثر می گذارد. برخی از صادرکنندگان نیز تا آخرین زمان سعی دارند بازگشت 

ارز به نیما را به تاخیر بیندازند. آنها منتظر آیین نامه ها، بخشنامه ها و قوانین جدید هستند. 

ناهماهنگی عرضه و تقاضا در سامانه نیما
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی

 به دلیل بخشنامه هایی که بانک مرکزی در مدت اخیر داشــته امکان واردات در مقابل 
صادرات فراهم شده  و ظاهر امر نشان می دهد روند بازگشت ارزهای صادراتی به سامانه نیما 
بهتر از سابق شده است. اما در خصوص ناهماهنگی عرضه و تقاضا در سامانه نیما باید به این 
مسئله مهم توجه داشت که به دلیل تحریم و مشکالت حاصل از نقل و انتقاالت پولی بخشی 
از این مشکالت در حوزه تجارت اجتناب ناپذیر است. از سویی صادرکنندگان طبق قوانین 
می توانند بخشی از صادرات خود را نه صرفا در سامانه نیما بلکه برای واردات کاال صرف 
کنند، ازاینرو نمی توان توقع داشت که روند بازگشت ارزهای صادراتی به سامانه نیما در آن 

حدی باشد که پاسخگوی تقاضای موجود برای ارز شود.

ساختار معیوب عرضه
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

ساختار عرضه محصوالت کشاورزی درکشور ما به شدت معیوب است. سالیان سال است که کارشناسان در خصوص 
این ایرادات به دولت انتقاد می کنند. نه صرفا در رابطه با محصوالت کشاورزی بلکه حتی در مورد کاالهای دیگر شاهد 
سودجویی هستیم. اما از آنجایی که محصوالت کشاورزی نیاز به نگهداری و سردخانه دارد و مدت زمان مشخصی برای 
عرضه آن به بازار در نظر گرفته می شود، سودجویی ها بیشتر می شود. برای مثال یک محصول وقتی از مزرعه برداشت 
می شود تا به بازار می رسد از چندین دالل عبور می کند و طی این فرآیند از نظر قیمتی دچار تغییراتی می شود و گران تر 
از قیمت اولیه به بازار می رسد. زمان عرضه محصول نیز در اختیار دالالن است. به عبارتی قیمت گذاری از دست کشاورز 
خارج شده و به دست دالل می افتد و سودآن نیز به جیب دالل و واسطه گر می رود. راهکار حل این مسئله راه اندازی 
تعاونی هایی است که این محصوالت را با قیمت مناسب از کشاورزان بخرند و به بازار عرضه کنند.این موضوع هم مانع 
ازافزایش قیمت محصوالت کشاورزی می شود. هم سودجویی ها را کاهش می دهد. اما در حال حاضر تعاونی ها نقش 
کم رنگ تری دارند. به عبارتی فعالیت آنها در روند عرضه محصوالت کشاورزی خنثی شده است. موضوع دیگر عدم 
دسترسی کشاورزان به بازار است، بسیاری از کشاورزان در شمار کشاورزان کوچک قرار می گیرند، به همین دلیل ترجیح 
می دهند برای عرضه محصوالت خود از دالل استفاده کنند، یعنی برای آنها نمی صرفد که در تدارک وسایلی برای عرضه 
محصول کشاورزی به بازار بیایند. در حالی که تعاونی ها مشکل کشاورزان کوچک را با کمترین هزینه حل خواهد کرد.
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بــازار  هــا  روز   ایــن 
اســتارت آپ ها داغ اســت 
و هرکســی که ایده ای دارد 
شــروع به راه انــدازی یک 
استارت آپ می کند. ولی با 
وجود این حجم از ایده ها و استارت آپ ها همه آنها موفق 
 به جذب سرمایه گذار نمی شوند. در این رابطه معاون 
ســرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی با تشریح 
مدل های سرمایه گذاری بر طرح های فناورانه معتقد 
اســت که در صندوق مدل هایی را در نظر گرفته ایم 
تا صنایــع و تولیدکننــدگان از محصوالت شــرکتها 
 بهره ببرند. تا اواســط سال گذشــته صندوق از مدل 
سرمایه گذاری مستقیم آن هم صرفا در دو طرح استفاده 
می کرد اما به دلیل بروز نگرانی ها درباره اینکه دولت می 
خواهد تصدی گری کند و دخالت مستقیم در طرح ها 
و مدیریت شرکت ها داشته باشد، در هیئت عامل سوم 
صندوق تصمیم بر این شد که صندوق به دو روش غیر 
مستقیم به بحث سرمایه گذاری ورود کند. علی ناظمی 
با اشاره به مدل های سرمایه گذاری در صندوق نواوری 
و شــکوفایی روی طرح های فناورانه افــزود: در مدل 
اول از ظرفیت بازار سرمایه کشور استفاده می کنیم و 
در تاسیس صندوق های ســرمایه گذاری جسورانه و 
صندوق های ســرمایه گذاری خصوصی تا ۴۰ درصد 

مشارکت خواهیم کرد.
ناظمی ادامه داد: بودجه مناسبی هم برای این منظور 

پیش بینی شده که چیزی بالغ بر ۲۸۵ میلیارد تومان 
است. وی با اشــاره به مزیت این نوع سرمایه گذاری 
گفت: مزیت این نوع ســرمایه گذاری این اســت که 
می توانیم از شرکت های اســتارت آپی نیز حمایت 
کنیم چون صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از 
استارت آپ ها با معذوریت های قانونی مواجه است. 
معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی با 
بیان اینکه این نوع مشارکت از این جهت مثبت قلمداد 
می شــود، گفت: فعالیت اصلی در بخش خصوصی و 
نهادهای مالی مستقل صورت می گیرد و صندوق صرفا 
به منظور کمک به افزایش توان مالی سرمایه گذاران به 
بازار ورود می کند و در امور اجرایی و نظارتی دخالتی 

نخواهد داشت.

اختصاص ۵ هــزار میلیــارد برای مدل 
»هم سرمایه گذاری«

وی با  اشــاره به مدل دوم ســرمایه گذاری صندوق 
نوآوری روی طرح ها گفت: مدل دومی که صندوق 
آن را پیگیری می کند مدل »هم ســرمایه گذاری« 
است که توســط صندوق های پژوهش و فناوری و 
ســایر صندوق های دارای مجوز انجام می گیرد. به 
گفته ناظمی، در این مدل نیز ما هیچ گونه مشارکت 
مســتقیمی در طرح ها نخواهیم داشــت بلکه این 
عاملین صندوق نوآوری و شــکوفایی نظیر صندوق 
های پژوهش و فناوری خواهند بود که این کار را به 
انجام خواهند رســاند. در این زمینه به عاملین خود 
اعالم کرده ایم که به ازای هر یک واحد سرمایه گذاری 
که در شرکت ها و طرح های سرمایه پذیر انجام شود، 

صندوق نوآوری و شــکوفایی چهار برابر آن منابع را 
در اختیارشان قرار می دهد. معاون سرمایه گذاری 
صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: مبلغی 
در حدود پنج هزار میلیارد ریال برای مدل هم سرمایه 
گذاری تخصیص یافته است که امیدواریم استارت 
آپ ها و شرکت های دانش بنیان بتوانند با مراجعه و 
همکاری نزدیک با عاملین ما، از اعتبار تخصیص یافته 

استفاده کنند.
ناظمی با تاکید بر اینکه در واقع هــدف اصلی ما در 
صندوق نوآوری و شکوفایی از »هم سرمایه گذاری«، 
ورود شــرکت های دانش بنیان و فناور به موضوعات 
دغدغه محور و اولویت دار کشور است، بیان کرد: چون 
این طرح ها معموال با ریســک باالی سرمایه گذاری 
مواجه هستند و میزان سرمایه گذاری در آن کمتر از 
سایر پروژه ها است. وی ادامه داد: برنامه جدی صندوق 
در حوزه سرمایه گذاری در دوره جدید این است که 
خود را سهیم در ســود و زیان پروژه ها کنیم تا عالوه 
بر اینکه ریسک مضاعفی به آن شرکت دانش بنیان 
تحمیل نشود اجازه دهیم  آن شرکت بتواند ریسک 

کند و با نوآوری و خالقیت کار خود را ادامه دهد.

ضرورت اعتماد شــرکت های بزرگ به 
شرکت های دانش بنیان

 ناظمــی خاطر نشــان کرد: اســاس شــکل گیری 
شرکت های دانش بنیان این بود که نیاز صنایع و حوزه 
های تولید را به خارج از کشــور رفع کنند و طبعا در 
این مسیر، روند خروج ارز از کشور نیز کاهش خواهد 
یافت. وی افزود: ما معتقدیم امروز شرکت های دانش 

بنیان به حدی از توانمندی رسیده اند که بتوانند نیاز 
بخش های مختلف کشور را به حوزه های فناورانه رفع 
کنند. صنایع بزرگ ما باید به شرکت های دانش بنیان 
اعتماد کنند؛ این اعتماد عالوه بر اینکه ارزش افزوده 
ای را برای کشور خلق خواهد کرد باعث صرفه جویی 
در هزینه ها و کاهش قیمت تمام شده کاالها خواهد 
شد. ناظمی افزود: در این راستا ما در صندوق نوآوری 
و شــکوفایی به منظور حمایت از شرکت های دانش 
بنیان و بازارسازی برای محصوالت آنها، به خریداران 
محصوالت دانش بنیان تسهیالتی را ارائه می کنیم که 
کمک خوبی برای شرکت های دانش بنیان محسوب 

می شود.

استقبال صنایع از مدل های سرمایه گذاری 
صندوق نوآوری و شکوفایی

ناظمی در ادامه گفت: خوشــبختانه امــروز تمامی 
صنایع کشور از مدل های صندوق نوآوری و شکوفایی 
اســتقبال کرده اند و حتی در جلسات B۲B که در 
حاشیه برنامه ها و همایش های صندوق برگزار شده 
اســت تفاهم نامه ها و قراردادهایی نیز در این زمینه 
بین شرکت های دانش بنیان و صنایع مختلف منعقد 
شده اســت. وی تاکید کرد: به دلیل خلق نوآوری و 
فناوری در شــرکت های دانش بنیان، تمامی صنایع 
به محصوالت این شــرکت ها نیاز دارند، لذا ما نیز در 
صندوق به منظور حمایت از شرکت ها و نیز خریداران 
محصوالت دانش بنیان تسهیالت ویژه ای را در نظر 
گرفته ایم و سرمایه گذاری های مدونی را نیز به مرحله 

اجرا درآورده ایم.

اطمینان خاطر به اســتفاده کنندگان از 
محصوالت دانش بنیان

معاون ســرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی 
 افــزود: ما ایــن اطمینــان خاطــر را بــه نهادها، 
دستگاه ها و شرکت های استفاده کننده از محصوالت 
دانش بنیان می دهیم که هیچگاه شرکت های دانش 
بنیان را تنها نخواهیم گذاشت و با انواع تسهیالت و 
ســرمایه گذاری هایی که انجام می دهیم آنها را در 
رسیدن به نقطه مطلوب یاری خواهیم رساند. ناظمی 
گفت: در گذشــته روند اعطای تسهیالت به شرکت 
های دانش بنیان به گونه ای بــود که آنها حتما باید 

در ســاختمان صندوق حاضر و تسهیالت مورد نیاز 
را دریافت می کردند که این مسئله عالوه بر اطاله در 
اعطای تسهیالت، باعث نارضایتی شرکت ها نیز می 
شد که بعضا تا ماه ها باید به صندوق رفت و آمد می 
کردند اما در هئیت عامل سوم صندوق یعنی در دوره 
جدید مصوب شد که ما بتوانیم از ظرفیت های سایر 
بازیگران اکوسیستم نوآوری و فناوری نظیر صندوق 
های پژوهش و فناوری و پــارک های علم و فناوری 
اســتفاده کنیم. وی ادامه داد: به همین منظور هزار 
 و ۵۰۰ میلیارد تومــان ظرفیت برای این صندوق ها 

تخصیص داده ایم.

در ماه های گذشته قیمت 
مواد اولیه تولید به شــدت 
افزایــش داشــته اســت 
زیرا بــا افزایش نــرخ ارز 
تولیدکننــدگان مواد اولیه 
داخلی تمایل شــدیدی به صادرات به جای عرضه 
داخلی آن پیدا کرده اند و در عمل تولیدات خود را 
با نرخ ارز ارزش گذاری می کنند. این مشــکل برای 
صنعت تایر نیز بوجود آمده اســت و این صمعت و 
تولیدکننــدگان در گیر و دار حل مشــکالت پبش 

رو هستند. 
در همین رابطه عضو کمیســیون صنایــع و معادن 

مجلس گفت :با اینکه واردات الســتیک بی کیفیت 
چینی ضربه مهلکی به تولیدکنندگان میزند ،در حال 
حاضر تولیدکنندگان داخلی ظرفیت رفع نیاز بازار را 
ندارند. محمدرضا منصوری درباره تخصیص ارز دولتی 
برای واردات مــواد اولیه موردنیاز تولید الســتیک، 
گفت: به زعم اینکه تولیدکنندگان، ارز دولتی باید به 
عنوان سوبسید به مصرف کننده و رانندگان پرداخت 
شود و الســتیک در بازار با نرخ آزاد به فروش رسد، 
چراکه با تحقق این امر دســت دالالن از بازار کوتاه 
شده و ســود حاصله به تولیدکننده و مصرف کننده 
می رســد. نماینده مردم ســاوه و زرندیه در مجلس 
شورای اسالمی افزود: در حال حاضر نخ موردنیاز برای 
تولید تایر با ارز آزاد وارد کشور می شود که مشکالت 
بســیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. وی 
اظهار کرد: در صورتی که الستیک تولیدی براساس 

نخ آزاد محاســبه و مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد به 
مصرف کننده پرداخت شــود از یک سو تولیدکننده 
بدون دغدغه ظرفیت تولیــد را افزایش می دهد و از 
سوی دیگر مصرف کننده می تواند تایر موردنیاز خود 
را با قیمت های واقعی و بدون حضور سوداگران از بازار 

خریداری کند.
آیا می توان باور کرد خانمی خانه دار از ارز دولتی برای 
واردات الستیک استفاده کرده اســت، باید نظارت 
دقیقی بر لیســت افرادی که به بهانه واردات تایر ارز 
دولتی دریافــت می کنند، صورت گیرد تــا از رانت، 
فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود. عضو کمیسیون 
صنایع و معدن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
واردات الســتیک بی کیفیت چینی ضربه مهلکی به 
تولیدکنندگان است، اضافه کرد: اگرچه در حال حاضر 
تولیدکنندگان داخلی ظرفیت رفع نیاز بازار را ندارند، 

اما در صورتی که حمایت های مناسبی از آن ها صورت 
گیرد، می توانند در آینده ای نه چندان دور بازار را در 

دست گرفته و تایر موردنیاز را تولید کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه واردات 
بسیاری از کاال های اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی بیش از 
نیاز کشور بود، بیان کرد: برخی از کاال ها و مواد اولیه 
بیش از ۲ برابر نیاز، وارد کشور شده و کاال های مازاد 
از مرز ها خارج و با توجه به افزایش نرخ ارز در ســایر 
کاال ها به فروش رسیده است. عضو کمیسیون صنایع 
و معدن مجلس شورای اسالمی با طرح این سوال که 
آیا می توان باور کرد خانمی خانه دار از ارز دولتی برای 
واردات الستیک استفاده کرده است، ادامه داد: باید 
نظارت دقیقی بر لیست افزادی که به بهانه واردات تایر 
ارز دولتی دریافت می کنند، صورت گیرد تا از رانت، 

فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود.

صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از استارت آپ ها با معذوریت های قانونی مواجه است

حمایت از ورود      دانش بنیان ها  به  موضوعات  دغدغه  محور

خانمی خانه دار از ارز دولتی برای واردات الستیک استفاده كرده است

ارزخواری  به بهانه  واردات الستیک
ناتوانی تولیدكنندگان داخلی در تامین نیاز بازار الستیک

بهره گیری استارت آپ ها از توان دولت و بخش خصوصی
سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری

موضوع سرمایه گذاری استارت آپ ها تا اندازه ای اهمیت دارد که موفقیت و عدم موفقیت این کسب و کارها را می تواند کلید بزند. زمانی که یک ایده شکل می گیرد باید برای پیشبرد و به بار نشستن آن سرمایه وجود داشته باشد. صندوق نوآوری و شکوفایی منابعی را در اختیار ایده هایی که شرایط اخذ حمایت مالی را دارند می گذارد اما با این تعداد 
کسب و کار منابع با محدودیت روبرو می شود بنابراین نیاز به ورود بخش خصوصی و نهادهای مالی مستقل وجود دارد تا طرح های استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان به ثمر برسد. این شرکت ها برای توسعه شاخص های اقتصادی ضرورت هستند و باید حمایت های الزم از آنها صورت بگیرد. 

به طور کلی با وجود این تعداد استارت آپ بهتر است سرمایه گذاری در فضای استارت آپی در اختیار بخش خصوصی باشد و صندوق نوآوری و شکوفایی در کنار تالش می کند بدون دخالت، در قالب سرمایه گذاری اکوسیستم نوآوری را در بحث ارتباطات حمایت کند. سرمایه گذاری و تامین بودجه مورد نیاز این تعداد استارت آپ در موقعیت کنونی 
نیاز به همراهی و اعتماد شرکت های قدرتمند و بزرگ دارد تا بتوانیم از نتایج مثبت این اکوسیستم به نفع کشور و اقتصاد بهره ببریم.  ایران کشوری است که در حوزه کسب و کارهای نوین، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان دارای ظرفیت بسیار باالیی است و باید توانایی استفاده و بهره برداری از آن را ایجاد کنیم. دولت و بخش خصوصی 

می توانند در کنار هم این اکوسیستم را یاری کنند. همچنین دولت می تواند برای بهبود روابط اقتصادی و ورود به بازار سایر کشورها به ویژه کشورهای منطقه سیاست گذاری مناسبی اتخاذ و اجرا کند و هم سایر بازیگران زیست بوم استارت آپی کشور با افزایش سطح دانش و توانایی خود عزم جدی برای حضور در بازارهای جهانی داشته باشند.

انتقال ارز دچار مشکل شده است
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تایر 

از سال گذشته تا کنون صنعت الستیک و تایر دچار مشکالتی شده است که برای حل آن نیازمند همکاری تمام دستگاه های درگیر هستیم. در ۲ ماهه ابتدایی امسال ظرفیت تولید تایر کشور۲۰ درصد کاهش یافت که بخشی 
از آن ناشی از تعطیالت عید بوده اما عمده آن ناشی از تحریم ها به ویژه مشکالت بانکی در سطح بین الملل است. بنابراین با توجه به کاهش تولید، اثرات آن در بازار دیده می شود و باید برای این مشکل چاره اندیشی کرد.

تولیدکنندگان الستیک ظرفیت خوبی برای تولید و تامین بازار دارند و باید به آنها امکانات توسعه این صنعت را داد. در کنار تحریم ها و مشکالت واردات مواد اولیه و ده ها مشکل دیگر این حجم از ظرفیت تولید نیز به سختی 
انجام می شود. تحریم ها روی همه مواد اولیه ای که از خارج وارد می شدند تأثیر داشته و این تأثیر به ویژه در سیم فوالدی مورد استفاده در تایر رادیال، آنتی اکسیدان ها، مواد شیمیایی و شتاب دهنده ها شدیدتر بوده است. این 

صنعت توانایی و پتانسیل درآمدزایی و تامین نیاز داخل را دارد و در صورت حمایت مناسب و رفع مشکالت بین المللی می توان بازار صادراتی نیز داشت.
یکی از مهم ترین مشکالت امروز این صنعت نیز ارز مورد نیاز برای واردات است. برخی افراد و شرکت هایی ارز دولتی گرفته اند که هیچ سابقه ای در این صنعت ندارند. در چنین شرایطی برای جلوگیری از توقف تولید، ناچار 
به واردات مواد اولیه با نرخ ارز آزاد هستیم که بر هزینه های تولید افزوده است. از طرفی دیگر انتقال ارز نیز دچار مشکالت شده است و به دشواری انجام می شود. حتی اگر ارز هم اختصاص پیدا کند اما روند تخصیص طوالنی 

است و پول ها در بانک بلوکه می شود، بر این اساس پول به فروشنده خارجی پرداخت نمی شود.
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رئیس هیات مدیره انجمــن تولیدکنندگان صوت و 
تصویر کشور درباره توان تولیدی کشور در تولید لوازم 
خانگی، اظهار کرد: خوشبختانه توان تولیدی کشور 
نسبت به گذشــته خیلی خوب است و شرایط تولید 
افزایش یافته است. علیرضا موسوی مجد رئیس هیات 
مدیره انجمن تولیدکنندگان صوت و تصویر کشور 
درباره توان کشور در تولید لوازم خانگی، اظهار کرد: 
خوشبختانه توان تولیدی کشــور نسبت به گذشته 

خیلی خوب است و شرایط تولید افزایش یافته است.
او درباره تکنولوژی موردنیاز لوازم خانگی، بیان کرد: 
در حال حاضر بســیاری از تولید کنندگان با توجه 
به تحریم ها در حوزه بومی ســازی حرکت می کنند 
و خوشــبختانه وابستگی نســبت به گذشته کمتر 
شده است؛ تکنولوژی موردنیاز برای تولید یخچال، 
تلویزیون، جاروبرقی و غیره در کشور موجود است و 
تولیدکنندگان به راحتی می توانند نیاز تولید را از داخل 
تامین کنند. موسوی مجد با اشاره به اینکه التهابات در 

بازار لوازم خانگی گفت: خوشبختانه التهابات گذشته 
در بازار کم شده و هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد؛ 
تولید لوازم خانگی در کشور باعث کاهش قیمت و در 

نتیجه بازار به یک ثبات مثبت رسیده است.
رئیس هیات مدیره انجمــن تولیدکنندگان صوت و 
تصویر کشور درباره تولید مثبت لوازم خانگی ، گفت: 
خوشبختانه در همه حوزه ها ساختار خوبی داریم و 
توانستیم یخچال، لباسشویی و... خوبی تولید کنیم. او 
تشریح کرد: با توجه به شرایط به وجود آمده در ۶ ماه 
آینده بازنگری خوبی در حوزه صوت و تصویر و لوازم 
خانگی خواهد شد و به امید خدا برای شب عید مشکلی 
در تولید لوازم خانگی نخواهیم داشت. موسوی مجد با 
بیان اینکه لوازم خانگی با ثبات مثبتی رو به رو شده 
است، گفت: اگر تولید کننده بتواند با تمام ظرفیت خود 
لوازم خانگی تولید کند، مسلماً قیمت کاهش و  به ثبات 
خواهد رسید؛ امیدواریم همچنان تولید افزایش یابد و 

کمبود هایی که وجود دارد جبران شود.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران بر آمادگی دائمی بالن 
مدیریت بحران برای ارائه خدمات ارتباطی در شرایط 
خاص تأکید کرد. به منظور بررسی فعالیت های انجام 
شده در زیرسیستم باند اس مخابراتی پروژه بین المللی 
ماهواره دانشجویی کوچک )SSS( و توسعه زمینه های 
همکاری مشــترک در حوزه پژوهش و فناوری، دکتر 
حسین صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران به همراه 
هیئتی از پژوهشکده علوم و فناوری هوافضای دانشگاه 
صنعتی امیرکبیــر بازدید کرد. ایــن هیئت از مراحل 
طراحی، ساخت و تست زیرسیستم باند اس مخابراتی 
این ماهواره دیدار کرده و در جریان فعالیت های انجام 
شده در ساخت مدل مهندســی زیرسیستم باند اس 

مخابراتی ماهواره SSS قرار گرفتند.
پــروژه بین المللی ماهــواره دانشــجویی کوچک 
)Student Small Satellite(، یــک ماهــواره 
۳۰ کیلوگرمی است که از ســوی اپسکو به صورت 
مشترک بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ایران، چین 
و پاکستان در دست اجرا است و با توجه به تجارب موفق 
موجود در پژوهشگاه فضایی ایران، مسئولیت طراحی، 
ساخت و تست بخش های مهمی از این ماهواره در ایران 
به این پژوهشگاه محول شده است. پژوهشگاه فضایی 
ایران نیز به منظور توسعه تعامل با دانشگاه ها، در قالب 
قراردادی، طراحی، ساخت و تست زیرسیستم باند اس 
مخابراتی این ماهواره را به دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

محول کرده است.
رئیس پژوهشــگاه فضایی ایران در دیــدار با رئیس 
پژوهشکده علوم و فناوری هوافضای دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر، اظهارداشــت: با توجه به اینکه یک پرتابگر 
چینی وظیفه پرتاب این ماهواره را بر عهده دارد، فرصت 

بســیار مغتنمی اســت تا فناوری بومی داخل کشور 
توسعه یافته و امکان کسب ســابقه فضایی برای آن 
فراهم شــود. صمیمی همچنین، با اشــاره به حجم 
باالی همکاری های مشترک پژوهشی بین پژوهشگاه 
فضایی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر، ۴۴ طرح پژوهشــی مشترک در 
قالب پایان نامه های دکتری، کارشناسی ارشد و طرح 
پژوهشی مستقل به مبلغ مجموع ۱۰ میلیارد ریال در 
حوزه های مختلف علوم و فناوری فضایی بین پژوهشگاه 

و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دست اجرا  است.
وی با اشــاره به وجود مرکز نوآوری و مرکز تحقیقات 
پیشرانش و انتقال مداری در ساختار سازمانی پژوهشکده 
علوم و فناوری هوافضای دانشــگاه و وجــود پروژه ها 
و فعالیت های مرتبــط با این دو مرکز در پژوهشــگاه 
فضایی ایران، از آمادگی پژوهشگاه فضایی ایران برای 
گسترش همکاری های مشترک در این دو حوزه خبر 
داد. در این جلسه، دکتر مصطفی صفوی همامی، رئیس 
پژوهشکده علوم و فناوری هوافضای دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر ضمن معرفی تاریخچه تأســیس، ساختار 
سازمانی و شرح وظایف این پژوهشــکده، به معرفی 
پتانسیل های آن در جهت گسترش فعالیت های مشترک 
پژوهشی بین پژوهشــگاه فضایی ایران و پژوهشکده 
علوم و فناوری هوافضا پرداخــت. وی گفت: از ابتدای 
تأسیس این پژوهشکده، پروژه های کالن با کاربردهای 
مختلف فضایی در آن به اجرا در آمده است که یکی از 
شاخص ترین آنها، طراحی، ساخت و تست زیرسیستم 
باند اس مخابراتی ماهواره دانشجویی کوچک است که 
امکان کسب سابقه فضایی برای فناوری های تولید شده 

در کشور را فراهم می کند. 

مشکلی در تولید لوازم خانگی نداریم

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران مطرح كرد 

آمادگی دائمی بالن مخابراتی برای مدیریت بحران در شرایط خاص
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اينترنت به عنوان بســتري براي گســترش فعاليت هــا و افزايش 
درآمدزايي مورد توجه كســب و كارها قرار گرفته اســت؛ چنان كه 
امروزه شاهد توسعه كســب و كارهايي هستيم كه نه تنها بخشي از 
فعاليت  آنها، بلكه اساس موجوديت شــان در اين بستر شكل گرفته 
است. كسب و كارهاي بزرگي از اين فرصت بهره مند شده و سودهاي 
كالني به دســت آورده اند؛ اما اين حوزه نيز مانند هر بخش ديگري 
از اقتصاد خالي از شكســت و مشكالت نبوده اســت. برخي از اين 
مشكالت مربوط به ذات اينترنت هستند؛ اما براي استارت آپ هاي 
آناليني كه در ايران فعاليــت مي كنند مي توان داليل ديگري را هم 
برشمرد. اين داليل از رده فرهنگ عمومي تا سياست گذاري كالن 
قابل رديابي هســتند و در ادامه اين مقاله مي كوشيم به معرفي آنها 

بپردازيم: 

1. ناآگاهي از الزامات يك كسب وكار آنالين
بسياري از افرادي كه اقدام به ايجاد يك كسب و كار آنالين مي كنند، 
با نيازمندي ها و الزامات خاص آن آشــنايي ندارند و سعي مي كنند 
همانند يك كسب و كار سنتي آن را مديريت كنند. كسب و كارهاي 
آنالين از وجوه مختلف مانند بازاريابي، فروش، ارتباط با مشــتريان 
و از همه مهم تر توســعه محصول، تكنيك و استراتژي هاي ويژه اي 
را مي طلبند كه صاحبان كســب و كار مي بايســتي پيــش از آغاز 

فعاليت شان، نسبت به آنها كسب آگاهي كنند. 

2. مشكل تامين نيروي انساني
كسب و كارهاي آنالين نيازمند نيروي انساني متخصص به ويژه در 
زمينه هاي فناوري اطالعات و كامپيوتر هستند. با وجود تعداد كثير 
فارغ التحصيالن اين رشته ها، درصد كمي از اين افراد با مهارت هاي 
مورد نياز كسب و كارهاي آنالين آشنايي دارند. در اين شرايط كسب 
و كارها يا نمي توانند نيروي مدنظر را با هزينه اي عادالنه جذب كنند 

يا اينكه يكي از روش هاي زير را انتخاب مي كنند: 
- جذب نيروي انساني با ســطح مهارت پايين: 

شركت هايي كه اين مسير را انتخاب مي كنند، 
ضمن اينكــه كيفيت محصول شــان در 

معرض ريسك قرار مي گيرد مي بايست 
هزينه هــاي آمــوزش و ارتقــاي 

ســطح مهارت نيروي انساني را 
بپردازند. شايد اين گزينه براي 

شــركت هاي بزرگ كه توان 
مالي همچنين توان انتقال 
دانش و مهــارت در آنها 
وجــود دارد، انتخــاب 

مناسبي باشــد؛ اما 
براي براي 

بســياري از كســب و كارها به ويژه اســتارت آپ هايي كه سرمايه 
محدودي در اختيار دارند ريسك بزرگي است. 

- جذب نيروي انساني با سطح مهارت و حقوق باال: با توجه به تقاضاي 
زياد و عرضه كم نيروي انساني متخصص، شركت هايي كه كيفيت را 
در اولويت قرار مي دهند به ناچار هزينه هاي گزافي براي جذب نيروي 
انساني مي پردازند. در اين شرايط، محصول باكيفيتي تهيه مي شود؛ 
اما هزينه هاي باالي نيروي انساني نهايتا قيمت محصول را باال برده 

و سبب تنگ شدن دامنه مخاطبان آن مي شود. 

3. نقش مخرب سازمان هاي دولتي و شبه دولتي
اقتصاد ايران از ســال ها پيش رنگ و بوي دولتي داشته و تالش هاي 
انجام گرفته براي خصوصي سازي هم نهايتا منجر به ايجاد شركت هاي 
شبه دولتي شــده اســت. اين مجموعه ها با در اختيار داشتن قدرت 
سياســي و توان مالــي، در حوزه هــاي مختلــف ورود مي كنند و 
بدين ترتيب رقابت ناعادالنه اي را با شركت هاي خصوصي رقم مي زنند. 
بدتر اينكه در مواردي بازار را انحصــاري كرده و ديگران را از فعاليت 
منع مي كنند. در بسياري از موارد، سازمان هاي دولتي و ساختارهايي 
كه در تعامل با آنها و در چارچوبي ســنتي فعاليــت مي كنند مانند 
اصناف و اتحاديه، چون نمي توانند خود را با تحوالت ســريع كسب 
و كارهاي آنالين همراه كنند، براســاس منافع فعلي خود و بي توجه 
به آينده، مانع توســعه اين كسب و كارها مي شــوند و عقب ماندگي 

فرهنگي و تكنولوژيك فضاي كسب و كار كشور را رقم مي زنند. 

4. ضعف زيرساخت و امنيت شبكه
با وجود تالش هاي صورت گرفته براي ارتقاي ظرفيت هاي شبكه و 
توسعه زيرساخت ها، هنوز با وضع مطلوب فاصله زيادي داريم. اين 
فاصله، در قيمِت خدماتي كه ارائه مي شــود به وضوح قابل مشاهده 
اســت. تكيه كســب و كارهاي آنالين بر هزينه هاي سربار كمتر، از 
جمله مزيت هاي رقابتي آنهاست كه با اين وضع ديگر قابل 
تكيه نيست. امنيت شبكه نيازمند نقش آفريني تمامي 
بازيگران مرتبط با آن اســت. يــك اختالل چند 
دقيقه اي مي تواند زيان هنگفتي به كســب و 
كارهاي آنالين وارد آورد. اين آســيب، 
بارهــا و در پــي حمالت ســايبري 
سراسري تجربه شــده است؛ اما 
همچنان در برابر آن بي دفاع 

به نظر مي رسيم. 

5. فيلترينگ
شايع ترين مشكلي از اين دست كه با آن مواجه هستيم، فيلترينگ 
وب سايت هاي خارجي است كه خدمات مورد نياز كسب و كارهاي 
آنالين را ارائه مي دهند. عدم دسترســي به اين وب سايت ها، ضعف 
كيفي عملكرد وب سايت هاي ايراني در قياس با موارد مشابه خارجي 
را به دنبال دارد. برخي در پاســخ به اين مشــكل حركت به سمت 
ارائه دهندگان بومي اين خدمات را پيشــنهاد مي دهند كه با توجه 
به محدوديت بازار داخلي در بسياري موارد اين امر صرفه اقتصادي 
ندارد. مشكل ديگر، فيلترينگ مستقيم كسب و كارهاي آنالين است 
كه معموال به دليل مبهم بودن قوانين و تصميم گيري هاي سليقه اي 
اتفاق مي افتد. هر چند پس از مدتي بيشــتر اين سايت ها رفع فيلتر 
شدند؛ اما هزينه اي كه به آنها تحميل شده است غيرقابل جبران است. 

6. تحريم هاي بين المللي
تحريم ها عالوه بر اينكه همانند فيلترينگ مانع دسترسي به بسياري 
از خدمات شده اند، يك مشكل اساسي تر به وجود آورده اند. كسب و 
كارهاي ايراني هر چقدر هم كه در بازار داخلي موفق باشند براي ورود 
به بازارهاي جهاني با مشكل مواجه  اند. محدوديت بازار براي بسياري 

از كسب و كارها مانعي بر سر دستيابي به اندازه اقتصادي است. 

7. عدم رعايت قانون كپي  رايت و حقوق معنوي
بسياري از محصوالت، خدمات و محتوايي كه توسط كسب و كارهاي 
آنالين عرضه مي شــود به راحتي قابل كپي برداري هستند. در اين 
شــرايط عدم رعايت قانون كپي رايت و حقوق معنوي، آسيب هاي 
جدي به كسب و كارها وارد مي آورد. براي اينكه اندازه اثرگذاري اين 
پديده را بهتر درك كنيم خوب است بدانيم كه توليد يك محتواي 
هزار كلمه اي، هزينه اي حدود 100 هزار تومــان را در پي دارد، در 
حالي كه ديگران به آســاني آن را كپي كرده و به اسم خود بازنشر 
مي دهند. اين موضوع وقتي جدي تر مي شــود كه بدانيم كســب و 
كارهايي مثل »ديجي كاال« ممكن است بيش از 180 نفر از پرسنل 

خود را به امر توليد محتوا تخصيص دهند. 

8. بی اعتمادی مردم به كسب و كارهاي آنالين
تجربه هاي بد در نخستين اســتفاده و معرفي ضعيف محصوالت و 
خدمات كسب و كارهاي آنالين، ســطح پايين ارتباط با مشتريان و 
خدمات پس از فروش، از عمده داليل اين عدم اعتماد هستند. عدم 
نظارت مناسب بر اين حوزه كه ورود كاله برداران و تجربه هاي متعدد 
كالهبرداري را به همراه داشته، از ديگر عواملي است كه جلب اعتماد 

مردم به كسب و كارهاي آنالين را سخت كرده است. 

موانع موفقيت استارت آپ ها از فرهنگ عمومي تا سياست گذاري

 بازاريابي تحليلي 
)ANALYTICAL     MARKETING(

Best Buy، شناخته شده به عنوان يك خرده فروش 
لــوازم الكترونيكي مصرفي، همچنين پيشــگام در 
اقدامات بازاريابي تحليلي است. از سال 1997، اين 
شركت داده هاي مصرف كننده را از معامالت روزمره 
 Best Buy خود با مشتريان ضبط كرده است و به
كمك مي كند كه خود را تبديل به يك كســب وكار 
موفق با اســتفاده از تحليل كند. شــركت ها امروز 
ترجيحات مشتريان خود را دنبال مي كنند، اطالعات 
را درباره خواســته هاي آنها، برگشت توئيت ها، چك 
كردن هاي اطالعــات ورودي و ديگــر محتواهاي 
به اشتراك گذاشته شده در سرويس هاي شبكه هاي 
اجتماعي نگهداري مي كنند. آنها همچنين مي توانند 
مشــاهده كنند كه كدام وب ســايت اغلب بازديد 
 مشتريان و براي طوالني ترين مدت زماني داشته است. 
اين اطالعات بينش مهــم را درباره چگونگي ارتباط 
مصرف كنندگان با شركت ها و با يكديگر مي دهد كه به 
كسب وكار اجازه مي دهد تا تصميمات هوشمندانه تر و 
بامحاسبه تري را ارزيابي كند. با در نظر گرفتن اينكه 
كدام مشــتري خريد مي كند و كدام نه و جمع آوري 
داده ها درباره زندگي آناليــن و آفالين خود را دارند، 
كسب وكار ها بهتر مي توانند براي مشتريان خدمات 
 MyCokeRewards. .فردي و خاص ارائه دهند
com يكي از راه هايي است كه كوكاكوال با مشتريان 
جوانش مرتبط اســت. با ارائه تبليغات و پذيرايي به 
شــيوه زندگي آنالين اين پايگاه مشتري، كوكاكوال 
به طور موثر توانسته اســت نه تنها با مشتريان جوان 
خود ارتباط برقرار كند، بلكه همچنين از سايت براي 
جمع آوري اطالعات بيشتر درباره آنها و برخورد با آنها 
به عنوان افراد استفاده مي كند كه مصرف كنندگان 
تكنولوژي باهوش امروزه مي خواهند. بين سال هاي 
2007 و 2008، سايت تعداد بازديد كنندگان خود 
را حــدود 13.000 درصد افزايش داد. متخصصان با 
استفاده از بازاريابي تحليلي بايد منطقي و روشمند 
باشند. جزئيات بايد به آنها و همچنين تصوير بزرگ تر 
متكي باشــد. روند و الگوها بايــد به راحتي از منابع 
متعدد اطالعاتي كه از طريق آنها به طور منظم تجزيه 
مي شوند، ظاهر شوند. آنها همچنين بايد مهارت هاي 
حل مســاله قوي و خالقيت الزم را بــراي طراحي 
نظرسنجي ها و تبليغات در صورت نياز داشته باشند. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

ران هيفتز، استاد دانشــگاه هاروارد در 
 Leadership« كتاب خود تحت عنــوان
Without Easy Answers« بيان مي كند كه 
رهبري انطباقي مجموعه اي از استراتژي ها 
و اقداماتي اســت كه مي توان از آنها براي 
غلبه بر موانع و مشكالت، ايجاد تغييرات 
قابل توجه و سازگاري و انطباق با محيط هاي 
پيچيده و چالش برانگيز استفاده كرد. هيفتز 
تئوري خود را برپايه زيست شناسي تكاملي 
و شواهدي كه نشــان مي دهند كه گياهان 
و حيوانات همواره خود را با تغيير شــرايط 
وفق مي دهند، بنا كرده اســت. حيوانات و 
گياهان آنچه بــراي زنده ماندن الزم دارند 

را نگه مي دارند و آنچــه الزم ندارند را دور 
مي اندازند و به اين ترتيب گونه هاي گياهي 
و جانوري تكامل مي يابند. به همين ترتيب، 
رهبران در رويكرد انطباقي از ميان دانش ها، 
مهارت ها و ارزش هايي كه در موقعيت قبلي 
داشــته اند مفيدترين و مناسب ترين آنها 
را نگه مي دارند و در شــرايط آينده از آنها 
بهره مي برند. هيفتز بيان مي كند كه فرايند 

رهبري انطباقي داراي سه مرحله است 
كه عبارتند از: مشــاهده و زيرنظر 
گرفتن رويدادها و الگوها، تفسير و 
توسعه فرضيه ها و طراحي اقدامات و 
مداخالت الزم. اين مراحل به صورت 

مداوم تكرار مي شــوند به اين ترتيب كه 
هنگامي كه يك بار همه آنها را انجام داديد، 
مجددا فراينــد را از اول تكرار مي كنيد و 
مشــاهدات، فرضيه ها و مداخالت خود 
را اصالح مي كنيد تــا در نهايت به راه حل 

رضايت بخشي برسيد. 

پیامدهای رهبري انطباقي 
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كسي كه هميشه همرنگ جماعت مي شود معموال فراتر از آنها پيش نمي رود. كســاني كه تنها، مسيري را طي 
مي كنند، احتماال به جاهايي مي روند كه كسي قبال در آنجا نبوده است.
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براي جذاب شدن فضاي استارت آپي كشور نيازمند يك شوك مثبت 
هستيم

سازوكار معيوب VCها در كشور 
دولت به دنبال ايجاد بستر الزم براى رشــد اكوسيستم استارت آپى است. 
حتي در اين ميان، رئيس جمهوري چند هفتــه قبل با تعدادي از مديران 
اســتارت آپ ها مالقات كرد تا حمايت خود را از فعاليت اقتصادي در اين 
بخش نشان دهد؛ اما با وجود رشد استارت آپ ها طي يك دهه گذشته حاال 
اكثر استارت آپ ها اين روزها حال خوشى ندارند و موج اميدي كه در فضاي 
اســتارت آپي به وجود آمده بود با نبود رونق كسب وكارهاي اين بخش )يا 
حداقل رونق و رشد پيش بيني شــده( به سمت فضاي نامشخصي در حال 
حركت است. طي ســال هاي اخير نه تنها ميزان سرمايه گذاري جسورانه 
يا VC در اين فضا روند نزولي پيدا كرده، بلكه ديگر شــاهد شكل گيري 
خوشنامي از جنس نسل اول استارت آپ ها نيستيم. از نظر رضا زرنوخي، 
مديرعامل صندوق توسعه تكنولوژي ايران، نسل اول استارت آپ ها برخاسته 
از ايده هايي بودند كه در آن زمان توجيه اقتصادي داشتند و در حال حاضر 
اشباع شده اند و تكرار همان ايده ها جذاب نيست. از طرفي، ايده هاي ناب و 

نوآوري ها قدري محدود شده است. 
وي گفت: در مراحل اوليه رشــد اين استارت آپ ها، جامعه سرمايه گذاري 
كشــور هيجان زيادي براي حمايت مالي از اين كســب وكارها داشت و 
وارد شــد؛ اما تاكنون هنوز شــاهد بازدهي اقتصادي از محل فروش اين 
استارت آپ ها يا تقســيم سود آن نبوده اســت. در واقع، عايدي نداشتند. 
بنابراين، الزم است براي جذاب شدن فضاي استارت آپي كشور يك شوك 
مثبت وارد شود. براي نمونه، يك يا دو استارت آپ وارد بورس شوند. البته در 
حال حاضر، چند استارت آپ در تالشند كه به اين مرحله برسند. اما برخي 
از آنها تا سازماندهي ساختار مالي و شفاف سازي گزارش هاي مالي، آماده 
كردن گزارش هاي مالي و اجراي اســتانداردهاي بورس، هنوز كار دارند. 
عالوه بر اين، بازار سرمايه ما فضاي سنتي دارد و از شركت هايي استقبال 
مي كند كــه در صورت هاي مالي دارايي هاي فيزيكــي يا نقدينگي خوب 
دارند و چند سال متوالي ســودده بوده اند. در شرايط فعلي سازمان بورس 
هنوز تغييري براي پذيرفتن اســتارت آپ ها ايجاد نكرده است. در نهايت 
اينكه نوسانات ارزي و كاهش ارزش پول ملي در سال هاي اخير باعث شده 
يك فضاي محافظه كاري و نااطميناني در كل بازار سرمايه شكل بگيرد و 
سرمايه گذاران بيشــتر به دنبال بازارهاي كم ريسك و زودبازده باشند. در 
اين ميان، سرمايه گذاري روي اســتارت آپ ها كه پس از 7 تا 10 سال به 
بازدهي مي رسند، جذابيت بسيار كمتري نسبت به بازار طال، ارز، مسكن 

و سهام دارد. 

سرمايه گذاراني كه سرمايه گذاري نمي كنند
بهبود اكوسيســتم اســتارت آپي بي ترديد منوط به ارائه ايده هاي نوين و 
جذاب است كه بتواند سرمايه گذار VC را براي تامين سرمايه متقاعد كند، 
اما زماني اين ايده ها به مرحله تجاري ســازي و نقطه خروج مي رسند كه 
توسط يك تيم سرمايه گذاري متخصص در يك فرايند صحيح حمايت مالي 
 VC و هدايت شوند. در حال حاضر، نزديك به ۵0 صندوق سرمايه گذاري
در كشور وجود دارد. مديران اين صندوق ها با تيم هاي استارت آپي زيادي 
جلسه برگزار و طرح هاي آنها را ارزيابي مي كنند. اما تعداد سرمايه گذاري 
اجرا و معامالت بسيار اندك است. در واقع، تعداد صندوق هاي فعال از ۵ عدد 
فراتر نمي رود. عمده ميزان سرمايه گذاري دو تا سه ميليارد تومان بوده و 
كمتر صندوقي معامالت با ارزش بيش از 10 ميليارد تومان را انجام مي دهد. 
از نظر ايمان عقيليان، كارشناس حوزه سرمايه گذاري VC، صندوق هاي 
سرمايه گذاري جسورانه در فضاي استارت آپي كشور دو ضعف بزرگ دارند. 
 LP يا Limited Partner نخست اينكه صندوق ها موفق نشدند جايگاه
)سرمايه گذار با مديريت و اختيارات محدود( را تعريف كنند و رابطه بين آن 

و Partner General ايجاد كنند. 
 Partner General يا GP، يك شــركت تضامني است كه تحت اسم 
مخصوصي براي امــور تجارتي بين دو يا چند نفر با مســئوليت تضامني 
تشكيل مي شــود و اگر دارايي شــركت براي تاديه تمام قروض شركت 
كافي نباشد، هر يك از شركا مســئول پرداخت تمام قروض هستند. وي 
ادامه داد: در چند سال اخير شاهد بوديم كه هر شركتي كه سرمايه اي در 
اختيار داشت و مديريت سرمايه مي كرد، اعالم كرد صندوق VC تاسيس 
كرده، اين رويه نادرستي است. VC يك كار تخصصي است و نياز به افراد 
متخصص در اين حوزه دارد. VCها بايد به صورت تخصصي در قالب يك 
GP فعاليت كنند و بتوانند صاحبان سرمايه هاي بزرگ )در قالب LP( را 
متقاعد سازند كه به آنها اعتماد كنند و سرمايه را در اختيار آنها قرار دهند 
تا VCها از محل اين منابع سرمايه گذاري كرده و منافع ايجاد كنند. اما در 
بازار سرمايه گذاري VC كشور ما، جايگاهLP تعريف نشده است. هر فرد 
يا شركت صاحب سرمايه مي خواهد در قالب يك GP سرمايه گذاري كند و 
عجله دارد كه زود عايدي آن را دريافت كند. خواسته اي كه امكان تامين آن 
در كوتاه مدت در فضاي استارت  آپي ممكن نيست. در نهايت، سرمايه گذار 
از ادامه همكاري انصراف مي دهد. بايد به صندوق هاي سرمايه گذاري كمك 
كنيم جايگاه LP شــكل بگيرد. آنها به صندوق هاي VC اعتماد كنند تا 
فعاليت اين صندوق ها به شكل حرفه اي انجام گيرد. از نظر اين كارشناس 
حوزه ســرمايه گذاري، يكي ديگــر از ضعف ها در بازار ســرمايه به نقش 
سرمايه گذاري مشترك يا lead investor برمي گردد كه هنوز در بازار 
شكل نگرفته است. lead investor، سرمايه گذاران خصوصي هستند 
كه بزرگ ترين سهام را در دســت دارند و مديريت تامين مالي و مشاركت 
فعال در پروژه كلي بر عهده آنهاســت. VCها تمايل دارند تمام معامله ها 
در حوزه هاي مختلف را خودشان به تنهايي مذاكره كنند. در حالي كه در 
اكوسيستم هاي بالغ تر هر VC در تعداد محدود حوزه تخصصي دارد و از 
طريق شبكه معامالت به  VCهاي مربوطه هدايت مي شود. در واقع، ارزيابي 
از طريق VC تخصصي انجام مي گيرد و در صورت جذاب بودن در نقش
VC سرمايه را به صورت جمعي جذب مي كنند. ساير lead investor
ها كه در سرمايه گذاري مشاركت مي كنند، درباره مذاكره و ارزش گذاري 
 lead investor متخصص به عنوان سرمايه گذار هدايت كننده يا VC به
اعتماد مي كنند. اما اين سازوكار در كشــور ما شكل نگرفته است. در اين 
شرايط VCها رشــد نمي كنند و توان مالي كافي ندارند، تعداد و ميزان 

سرمايه گذاري ها كم مي شود. 

دولت: از حمايت تا دخالت
ســرمايه گذاران و VCهاي خصوصي بازيگران بلندمدت اكوسيســتم 
استارت آپ ها هستند. در واقع، بخش خصوصي اجراي واقعي تري از اقتصاد 
را نمايش مي دهد. انتظار مي رود اين بخش بتواند اتفاقاتي را در اين بخش 
رقم بزند. اما در سال هاي اخير استارت آپ ها متوليان متعددي پيدا كرده اند. 
در واقع، دولت درصدد است از برند استارت آپ ها براي كارآمدي خودش 
استفاده كند. به هر حال، اســتارت آپ ها در چند سال اخير توانستند جو 
اميد و كارآفريني و نوآوري را در نسل جديد ايجاد كنند و رشد و موفقيت 

آنها مشهود بوده است. 
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