
تغيير نرخ بهره وام بين بانكي در تركيه باعث ريزش لير شــد. به گزارش ايسنا 
به نقل از ديلي صباح، بانك مركزي تركيه روز دوشــنبه اعــام كرد نرخ بهره 
بازپرداخت وام بين بانكي در اين كشور افزايش يافته و ذخاير بانكي مورد نياز در 
نزد اين بانك نيز بيشتر خواهد شد. در حال حاضر بدهي هاي مبتني بر لير به نرخ 
رشد ساالنه پايه پولي بانك ها مرتبط است و وام هاي ارزي شامل قانون جديد 
نخواهند بود. اين تصميم بانك مركزي تركيه با هدف افزايش انعطاف پذيري بانك 

مركزي در حمايت از ثبات مالي كان اتخاذ شده است. ماه اوت سال گذشته لير 
تركيه به پايين ترين سطح خود رسيد و هر دالر به ازاي 7.22 لير مبادله شد. با 
اين حال پس از بهبود مناسبات آنكارا و واشنگتن و برخي اصاحات ساختاري، 
ارزش لير بار ديگر تقويت شد. اكنون فعاالن اقتصادي نگرانند كه دخالت دولت 
در سياست گذاري هاي بانك مركزي باعث از دست رفتن دستاوردها شود. اما در 
واكنش به تصميم جديد بانك مركزي تركيه، ارزش لير در برابر دالر 1.3 درصد 

كاهش يافت و هر دالر آمريكا در معامات روز سه شنبه صرافي هاي استانبول 
به ازاي 5.6916 لير مبادله شد. لير در برابر ساير ارزها نيز نزولي بود؛ به گونه اي 
كه هر يورو به ازاي 6.3048 لير و هر پوند به ازاي 6.8811 لير مبادله شد. كالوم 
پيكرينگ، كارشناس ارشد مسائل اقتصادي در بانك برنبرگ سوئيس گفت: لير 
تركيه در صورت تداوم روند نامطمئن سياست گذاري هاي مالي و پولي در اين 
كشور مي تواند با تكانه هاي بيشتري مواجه شود. از ديد اقتصادي، تركيه، جاي 

مطمئني براي سرمايه گذاري نيست؛ هرچند كه موقعيت جغرافيايي ممتازي 
در اتصال آسيا و اروپا به يكديگر دارد. برخاف بازار ارز، بورس استانبول از اين 
تصميم بانك مركزي استقبال كرد؛ به گونه اي كه شاخص »بيست 100« بورس 
اين شهر با افزايش 0.47 درصدي و ايستادن در سطح 95 هزار و 286.18 واحد 
به كار خود خاتمه داد. حجم كل معامات روز سه شنبه شاخص بورس استانبول 

5.4 ميليارد لير )959 ميليون دالر( بوده است. 

مركز مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانه اي آمار آلودگي سايبري يك 
سال اخير كشور را منتشر كرد. برمبناي اين آمار، تهران در زمينه دارا بودن بيشترين 
آلودگي اينترنتي در صدر قرار دارد. ســامانه رصد ماهر وابسته به مركز مديريت امداد 
و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانه اي، در گزارشــي تعــداد IP آدرس هاي آلوده 
كشور كه در 12 ماه اخير ثبت شده است را منتشــر كرد. اين گزارش برمبناي تعداد 
آســيب پذيري ها و ميزان بات نت هاي شناسايي شده در شبكه سايبري كشور، منتشر 

شده است. 
آســيب پذيري )Vulnerability(، به معني ضعف در روش هاي امنيتي سيســتم، 
كنترل هاي داخلي، يا پياده سازي اســت كه مي تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد. در 
همين حال بات نت )Botnet( شبكه اي از چندين كامپيوتر است كه مخفيانه و بدون 

اطاع صاحبان شان، توسط يك بات مستر )Bot Master( براي انجام فعاليت هاي 
مخرب و اغلب حمات DDoS يا ارســال ايميل هاي هرزنامــه تحت كنترل گرفته 
شده اســت. بات نت ها مي توانند فعاليت هاي مخربي از جمله  spamming، انجام 
 حمات  DDoS، توزيع بدافزارها )مثل Trojan horses، ابزارهاي جاسوســي و
  keyloggerها(، به سرقت بردن نرم افزارها، كشف و سرقت اطاعات، سرقت هويت، 
دستكاري بازي هاي آناين و نظرسنجي ها، حمات فيشينگ )phishing( و كشف 
كامپيوترهاي آســيب پذير را انجام دهند. بات به عنوان اجــزاي بات نت، يك برنامه 
نرم افزاري )بدافزار( است كه روي يك ميزبان آسيب پذير نصب مي شود. اين نرم افزار 
مي تواند به روش هاي مختلف روي كامپيوتر ميزبان نصب شود كه از جمله آنها مي توان 
به مشاهده يك وب سايت آلوده اشاره كرد. ربات ها اغلب به نحوي پيكربندي مي شوند 

كه هر بار كه كامپيوتر قرباني روشن شود، ربات نيز فعال شود. در گزارش سامانه رصد 
ماهر، مجموع آسيب پذيري آدرس هايIP  كشور در يك روز 254 هزار و 161 آدرس، 
در يك هفته 778 هزار و 223 آدرس و در يك ماه يك ميليون و 965 هزار و 531 آدرس 
اعام شده اســت. اين درحالي اســت كه مجموع آلودگي هاي اين آدرس ها برمبناي 
آســيب پذيري و بات نت، براي يك روز 543 هزار و 112 آلودگي، براي يك هفته يك 
ميليون و 831 هزار و 441 آلودگي و در يك ماه 4 ميليون و 971 هزار و 600 آلودگي 
اعام شد. براساس اين آمار، بيشترين گزارش آسيب پذيري مربوط به ارديبهشت 98 
است كه يك ميليون و 609 هزار و 621 آدرس IP آسيب پذير در كشور شناسايي شده 
است. اين در حالي است كه در مرداد ماه امسال 863 هزار و 968 آدرس آسيب پذير در 
كشور شناسايي شده است. بيشترين گزارش تعداد بات نت ها نيز به مرداد 98 برمي گردد 

كه 2 ميليون و 886 هزار و 65 بات اعام شده و اين در حالي است كه در خردادماه، يك 
ميليون و 118 هزار و 81 بات گزارش شده است. اين آمار كه توسط مركز تخصصي آپاي 
دانشگاه صنعتي اصفهان جمع آوري و پياده سازي شده است، وضعيت آلودگي هاي يك 
ماه اخير كشور را نيز به تفكيك نام استان نشان مي دهد. اين نمودارها شامل فعال ترين 
شبكه هاي بات و آسيب پذيري در 30 روز اخير و نيز پراكندگي آلودگي در سطح كشور 
مي شود. بررسي ها نشــان مي دهد كه بيشترين آلودگي ســايبري مربوط به تهران و 
پس از آن اصفهان، گيان و يزد است. اين در حالي است كه كمترين آدرس IP آلوده 
شناسايي شده مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با 164 مورد IP آلوده است. در 
اين زمينه استان هاي خراسان جنوبي، سيســتان و بلوچستان و زنجان هم در يك ماه 

اخير كمترين آدرس هاي IP آلوده را داشته اند. 

روز سه شــنبه قيمت هاي نفت بــا خوش بيني به 
احتمال كاهش تنش هاي تجــاري چين و آمريكا 
ثابت ماند. به گــزارش مهر به نقــل از رويترز، روز 
سه شــنبه قيمت هاي نفت در حالي با خوش بيني 
به احتمال كاهش تنش هاي تجاري چين و آمريكا 
ثابت ماند كه سرمايه گذاران اميدوارند اقتصادهاي 
بزرگ، از مشــوق هاي اقتصادي براي جلوگيري از 
كند شدن احتمالي اقتصاد جهاني استفاده كنند؛ 
كند شدني كه مي تواند بر تقاضاي نفت تاثير بگذارد. 
تا ساعت 14:13 روز سه شنبه به وقت تهران، قيمت 

پيش خريد هر بشــكه نفت خام برنت، بنچ مارك 
بين المللي قيمت نفت، با 9 ســنت يا 0.15 درصد 
افزايش، به 59.83 دالر رسيد. قيمت پيش خريد هر 
بشكه نفت خام نيمه سنگين تگزاس غرب آمريكا، 
دابليوتي آي، 6 سنت يا 0.11 درصد باال رفت و به 
56.20 دالر رسيد. اين در حالي است كه در پايان 
معامات شب چهارشنبه، قيمت نفت برنت 1.88 
درصد و نفت آمريكا 2.44 درصد جهش كرده بود. 

آمريكا اعــام كرد كه مجوز تجارت شــركت هاي 
آمريكايي با هواوي، غول ارتباطات چين، را 90 روز 

ديگر تمديد خواهد كرد، تا به اين ترتيب آسودگي 
خاطري قبل از مذاكرات تجاري چين و آمريكا در 

ماه آينده، به وجود آيد. 
رشد بازارهاي سهام در سراســر جهان، با افزايش 
انتظار ارائه مشوق هاي اقتصادي از سوي بانك هاي 
مركزي، براي مقابله با كند شــدن اقتصاد جهاني، 
هم باعث تقويت قيمت هاي نفت شد. نظرسنجي 
رويترز از 7 تحليلگر نشــان داد كه احتماال ميزان 
ذخاير نفت انبارهاي آمريكا، اين هفته 1.9 ميليون 

بشكه كاهش يافته است. 

شهرداري منطقه يك از بررســي يك طرفه شدن خيابان 
ولي عصر )عج(، شريعتي و اســتفاده از مونوريل براي حل 
ترافيك توچال خبر داد. حميد موســوي با بيان اينكه يكي 
از مشــكات منطقه يك، ترافيك شديد معابر است، گفت: 
در طول سال هاي اخير تمام تاش مان در راستاي تسهيل و 
تسريع حركت در معابر اين منطقه معطوف كرديم. وي با اشاره 
به برنامه هاي كاهش ترافيك در سطح منطقه با بيان اينكه 
مشاوران در حال بررســي تغيير مسير حركت خودروها در 
برخي معابر پرترافيك هستند، گفت: مشاوران در حال بررسي 
و شبيه سازي يك طرفه كردن خيابان ولي عصر از پارك وي به 
سمت شمال، خيابان شهرداري از تجريش به قدس و خيابان 
شريعتي از ميدان قدس تا پل صدر هستند تا بتوانيم رينگ 
ترافيكي جديدي را طراحي كنيم تا شاهد كاهش ترافيك 
در اين معابر باشيم. موسوي با بيان اينكه مشاوران در حال 

تعيين مسيرهاي جايگزين هســتند، گفت: هنوز تصميم 
قطعي در اين خصوص اتخاذ نشده است؛ اما با اجراي اين مهم، 
مي توانيم اميدوار باشيم كه سطح پياده خيابان شهرداري را 
نيز در راستاي توســعه پياده محوري توسعه دهيم. شهردار 
منطقه يك با بيان اينكه براي كاهــش بار ترافيكي خيابان 
ولنجك نيز پيشنهاداتي مطرح است كه كارشناسان ترافيكي 
در حال مطالعه و انتخاب بهترين پيشنهاد هستند، گفت: در 
نظر داريم كه پايانه گردشگري در كنار نمايشگاه بين المللي 
طراحي كنيم تا با اســتفاده از مدهــاي حمل ونقلي جديد 
همچون مونوريل يا تراموا ترافيك 2.2 كيلومتري ولنجك 
به توچال را كه به ويژه در ايام تعطيل شــدت مي گيرد، حل 
كنيم. وي با بيان اينكه مشــاوران ترافيكي در حال مطالعه 
اين پيشنهادات هستند، گفت: تمامي اين فعاليت ها با هدف 

تسهيل و آرام سازي ترافيك منطقه است. 

مديرعامل سازمان بيمه سامت از تصويب آيين نامه اجرايي 
بيمه پايه اجباري ســامت و ارزيابي وسع در هيات وزيران 
خبر داد و گفت: بر اين اساس دولت مكلف است جهت تحقق 
سياست هاي كلي ســامت، تامين منابع مالي پايدار حوزه 
سامت، توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سامت و مديريت 

منابع سامت از طريق نظام بيمه اي اقدام كند. 
مهندس طاهر موهبتــي در اين باره گفت: براســاس اين 
آيين نامه، تمام افراد بيمه نشده و تمامي روستاييان و عشاير 
كه بيمه ندارند، تحت پوشش بيمه سامت قرار مي گيرند. 
رئيس هيات مديره سازمان بيمه سامت اظهار داشت: با توجه 
به اين مصوبه دولت، حق بيمه خانواده هايي كه مجموع درآمد 
و دريافتي آنها براساس ارزيابي وسع كمتر از 40 درصد حداقل 
حقوق و دستمزد مصوب شــورايعالي كار است يا براساس 
وضعيت مالي در يكي از دهك هاي درآمدي يك و دو و سه 

قرار دارند، به صورت كامل توسط دولت پرداخت مي شود. 
وي افزود: همچنين 50 درصد حق بيمه خانوارهايي كه درآمد 
آنها براساس ارزيابي وسع بين 40 تا 100 درصد حداقل حقوق 
مصوب است يا براساس وضعيت مالي در دهك درآمدي 4 
قرار دارند نيز توسط دولت پرداخت مي شود و خانوارهايي كه 
درآمد آنها براساس ارزيابي وسع 100 درصد حداقل حقوق 
و باالتر باشد يا در دهك درآمدي 5 و باالتر باشند، با پرداخت 
حق بيمه مي توانند از بيمه سامت استفاده كنند. بنابر اعام 
روابط عمومي سازمان بيمه سامت، موهبتي گفت: وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز براســاس اين مصوبه مكلف 
اســت حداكثر تا يك ماه، پاسخ آزمون وســع را به سازمان 
بيمه سامت ارائه كند و بيمه سامت براساس نتيجه آزمون 
وسع انجام شده توسط وزارت رفاه بايد افراد را تحت پوشش 

قرار دهد. 

مشاور رئيس بنياد ملي نخبگان گفت: ايران هيچ گاه 
جزو 20 كشــور اول مهاجرفرســت نبوده و نيست. 
پرويز كرمي درباره آمارهاي اخيــر مهاجرت يا فرار 
مغزها گفت: در چند روز گذشته خبري روي برخي از 
خبرگزاري ها، روزنامه ها و سايت هاي خبري با عنوان 
»8 عامل ترك وطن/مهم ترين دليل مهاجرت ايرانيان 
در ســال گذشته چه بود؟«، منتشــر شده است كه 
همان گونه كه از تيتر و عنوان خبر مي توان حدس زد، 
مي بايست در متن خبر از آمار و داليل مهاجرت هاي 
بين المللي ايراني ها به خارج از كشــور صحبت شده 
باشد، اما در عين شگفتي و ناباوري مشاهده مي شود 
كه در اين متن، آمار و اطاعات وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي )كه در آن به علــل جابه جايي و مهاجرت 
داخلي جمعيت شاغل و جمعيت بيكار كشور پرداخته 

شده( به عنوان سند و آمار مهاجرت ايراني ها به خارج از 
كشور ارائه شده است. 

مشاور معاون علمي و فناوري رئيس جمهوری افزود: 
همچنين در دو روز گذشــته يك گــزارش، كذب، 
جهت دار و مغرضانه از سوي سايت دويچه وله فارسي با 
عنوان »جمهوري اسامي، فرار مغزها و انكار واقعيات« 
منتشر شده كه نشان از سطح كيفي نازل و بي دقتي 
تمام عيار يك سايت بين المللي دارد. موضوع اصلي اين 
گزارش مخدوش و پراشتباه آماري، بحث مهاجرت 
نخبگان از ايران است، در حالي كه مطالب و مستندات 
مورد اتكاي گزارش از آمار بي پايه و اســاس فضاي 
مجازي كپي برداري شــده و اندكي وقت و حوصله 
جهت راســتي آزمايي آنها توسط نگارندگان صورت 

نگرفته است. 

يك سند لورفته دولتي نشــان مي دهد كه خروج 
بدون توافق تجاري انگليــس از اتحاديه اروپا، اين 
كشــور را تا ســه ماه با كمبود دارو، غذا و سوخت 

مواجه مي كند. 
به گزارش مهــر به نقل از اينديپندنت، يك ســند 
لورفته دولتي اعتــراف مي كند كه خــروج بدون 
توافق تجاري انگليس از اتحاديــه اروپا با به وجود 
آوردن ســه ماه آشــفتگي در مرزهاي اين كشور، 
 انگلســتان را بــا كمبــود غــذا، ســوخت و دارو 

روبه رو خواهد كرد. 

همچنين در اين ســند با اشاره به ريسك بازگشت 
تروريسم، به ضرورت ايجاد پايگاه هاي جديد نظارت 
مرزي با ايرلند، اشاره شده است، در حالي كه قبا 

اين مساله بارها رد شده بود. 
طبق اين مســتندات، دفتر كابينه درباره ريسك 
كمبود مواد شيميايي هم هشــدار داده كه اين با 
ادعاهاي بوريس جانسون، براي تامين آب آشاميدني 
سالم تحت تمام ســناريوهاي برگزيت، متناقض 

است. 
آنچه در اين زمينه حائز اهميت اســت، اين است 

كه در اين سند محتمل ترين عواقب برگزيت بدون 
توافق در 31 اكتبر، اعام شده اند، نه عواقب بدترين 

سناريوي ممكن. 
تاخيرهــاي ايجادشــده در مرزهــا مي توانــد 
 تا ســه ماه توزيــع ســوخت انگلســتان را به هم 

بريزد. 
بــا توجــه بــه اينكــه ســه چهارم داروهــاي 
وارد  كشــور  ايــن  مرزهــاي  از  انگليــس 
 مي شــوند، تاميــن دارو به شــدت آســيب 

خواهد ديد. 

لير تركيه  در پايين ترين سطح شش هفته  اخير

تهران در صدر آلودگي   اينترنتي

قيمت هاي نفت با   اميد  به كاهش تنش هاي تجاري تثبيت شد

ايران جزو ۲۰ كشور اول مهاجر فرست   نيست بيمه  سالمت اجباري   شدخيابان  ولي عصر   و   شريعتي يك طرفه  مي شوند

برگزيت انگلستان را   با  كمبود غذا، سوخت  و  دارو   رو  به   رو   مي كند
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ریسک   خرید   برند های   خارجی
»کسب و کار«   بازار   داغ   کاالها ی   تقلبی    را    بررسی    می کند

در حالی كه در كشور روزانه به مقدار بسيار قابل توجهی 
مازاد توليــد تخم مرغ داريم اما اجازه صــادرات را هم 
نمی دهند و تخم مرغ روی  دست مرغداران مانده است. 
مرغداران نمی توانند اين ميــزان ضرر را تحمل كنند 
و توليد هم هر روز در حال افزايش اســت. هم اكنون 
متوسط نرخ هر كيلو تخم مرغ درب مرغداری 6 هزار 
و 400 تا 6 هزار و 500 معادل شانه ای 13 هزار تومان 
اســت. در همين رابطه فعاالن بازار بــر اين باورند كه 
براساس قيمت مصوب سازمان حمايت، مرغداران در 
فروش هر كيلو تخم مرغ يك هزار و 300 تومان متضرر 
هستند. در چند سال گذشته با تصويب قانون انتزاع، 
امور مربوط به بخش بازرگانی به وزارت جهاد كشاورزی 
محول شــد تا اين وزارتخانه به عنــوان متولی توليد، 

برحسب نياز اقدام...

رشد 24.1 درصدی صدور مجوزهای تأسيس صنعتی 
در حالی به ظاهر نشــانه خوبی برای سرمايه گذاری و 
شروع فعاليت های اقتصادی اســت كه ابهام زيادی را 
در خصوص چگونگی اين فعاليت ها آن هم در شرايط 
بی ثبات اقتصــادی فعلی، ايجاد می كنــد. چگونه در 
شرايطی كه صنعت با رشد منفی مواجه است و بررسی ها 
حكايت از نيمه تعطيل شــدن برخی از صنايع دارد، 
 متقاضيان جواز تاسيس برای تاسيس صنعت انگيزه 
 دارنــد؟ بــه اعتقــاد كارشناســان افزايــش
 صــدور جــواز تأســيس واحدهــای صنعتــی در 
برخی از شــهرها نشــان از امنيت ســرمايه گذاری 
 در ايــن شــهرها و فرصتی اســت كه تحريــم برای 

ايجاد برخی از واحدهای...



اقتصاد2
ایران وجهان

در تیرماه؛
افت سرمایه گذاری خارجی در 

بخش صنعت، معدن و تجارت
ســرمایه گذاری خارجــی در بخش صنعت، 
معــدن و تجــارت در چهــار ماهه امســال 
 نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۶۰ درصد 

افت کرد.
بررســی آمارهــای وزارت صنعــت، معدن 
و تجارت حاکــی از تصویــب ۵۵۴ میلیون 
و ۴۰۰ هــزار دالر طرح صنعتــی، معدنی و 
تجــاری در چهار ماهــه امســال در هیات 
ســرمایه گــذاری خارجی اســت کــه در 
 مقایسه با آمار ســه ماهه امسال بدون تغییر 

مانده است.
این آمار مربوط به ۲۴ طرح تجاری، صنعتی 
و معدنی اســت که در ســه ماهه نخســت 
امســال مصــوب شــده بودنــد و بنابراین، 
در تیرمــاه امســال هیچ طــرح جدیدی در 
 هیات ســرمایه گذاری خارجــی به تصویب

 نرسید.
در چهار ماهه نخســت پارســال، ۲۴ طرح 
صنعتــی، معدنــی و بازرگانی با ســرمایه 
گــذاری ۳۴۶ میلیون و ۳۰۰ هــزار دالری 
 در هیات ســرمایه گــذاری خارجی مصوب 

شده بود.
 

شــوک دســتگیری ها قیمت 
خودرو را کاهش داد

گــزارش قیمت خــودرو حکایــت از رکود 
معامالت و ثبات قیمت ها در انواع خودروهای 

داخلی در بازار دارد.
به گــزارش تســنیم، اتفاقات اخیــر جاده 
مخصوص و دســتگیری تعدادی از مدیران 
دو شــرکت ایران خــودرو و ســایپا عاملی 
شــده تا بازار با شــوک این اخبــار مواجه و 
منتظــر تعیین تکلیــف قیمــت خودروها 
 بعــد از تعطیالت تابســتانی شــرکت های 

خودروساز باشد.
در حــال حاضر کمتــر معاملــه ای در بازار 
انجام می شود و همه دست از خرید کشیده 
اند. البتــه این رکود بــازار عاملی شــده تا 
افزایش قیمت ها متوقــف و حتی در برخی 
از محصوالت شــاهد کاهش قیمــت ها هم 
باشــیم. به عنوان نمونه در چند روز گذشته 
قیمت ســمند ال ایکس به مرز 8۰ میلیون 
تومان رســیده بــود اما قیمت ایــن خودرو 
 78 میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان تعیین  

شده است.
همچنین پراید 111 با قیمــت ۴8 میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان، پرایــد 1۳1 با قیمت ۴۴ 
میلیون تومان، پژو ۴۰۵ با قیمت 7۴ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت 
8۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومــان و پژو۲۰۶ 
صندوق دار با قیمت 9۵ میلیــون تومان به 

فروش می رسد.

الیحه »اصالح قانــون پولی و 
بانکی کشور« به مجلس رفت

حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی 
رئیس جمهوری الیحه »حذف چهار صفر از 
پول ملی و تغییر واحد پول ملی« را برای طی 
تشــریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی 

ارسال  کرد.
با اجرای طرح اصالح نظام پولی در قالب حذف 
چهار صفر از پول ملی و بازنگــری در اقطاع 
اسکناس و سکه، نقش این ابزار در نظام  های 

پرداخت کشور، بهبود می یابد.
در ایــن راســتا، رئیس جمهــوری، الیحه 
اصالح قانــون پولی و بانکی کشــور را که در 
جلســه 1۳ مرداد 1۳98 هیــات وزیران به 
پیشــنهاد بانک مرکزی به تصویب رســید، 
 برای طــی تشــریفات قانونی بــه مجلس  

ارسال کرد.
براســاس این الیحــه واحــد پــول ایران 
به تومــان تغییــر می یابــد و »هــر تومان 
 برابــر 1۰۰۰۰ ریــال جــاری« و معــادل 

یکصد  پارسه است.

اخبار

گرانــی ارز و عــدم صرفه 
واردات و قاچــاق موجب 
رواج وسایل تقلبی در بازار 
شــده که از کیفیت الزم 
برخوردار نیســت. شگرد 
عرضه کنندگان برای فروش ایــن کاالها در بازار 
هم این اســت که این کاالها را با برندهای جعلی 
به خریداران عرضه می کنند. به همین دلیل یکی 
از دغدغه های اصلی خریــداران و متقاضیان این 
است که چطور می توانند از کیفیت کاال اطمینان 

حاصل کنند.
افزایش چندبرابری کاالها در بازار و به ویژه لوازم 
خانگی ایــن روزها بازار کاســبی ســودجویان و 
کالهبرداران را بیش از همیشــه داغ کرده است. 
از فروش کاال بــا قیمت های غیرواقعــی گرفته تا 
عرضــه اجنــاس بی کیفیــت از جملــه کارهای 
سودجویان اســت. از طرفی این کاالها نه خدمات 
پس از فروش دارد و نه گارانتــی، به همین دلیل 
 خریدار پس از خرابی وســایل قــادر به تعمیر آن 

نیست.
به گفتــه رئیس اتحادیــه لوازم خانگــی عده ای 
ســودجو افتاده کــه نمی خواهند تولیــد داخل 
رونق پیدا کند، با چســباندن برچســب برند های 

مطرح بر روی لــوازم خانگــی بی کیفیت آن ها را 
به نام لــوازم خانگــی وارداتی برند جــا می زنند. 
اما ســوال این اســت که مســئوالن چگونه و با 
چه ابزاری باید راه این ســودجویی ها را مســدود 
کننــد؟ و از ســویی عرضــه کاالی تقلبــی بــا 
 اســم برندهای معتبر چه صدمه به ایــن برندها 

خواهد زد؟
به اعتقاد کارشناسان یکی از دالیل فروش اجناس 

تقلبی عدم نظارت بر بــازار و التهابات ناشــی از 
قیمت ها اســت که هنــوز در رابطــه بابرخی از 
کاالها فروکش نکرده اســت. رکود حاکم بر بازار 
و همچنین کاهش قدرت خریــد مردم که تمایل 
آنها به اجناس کم قیمت را زیاد کرده اســت، هم 
مســبب رواج عرضــه کاالهای تقلبی اســت که 
 معموال برای جذب مشــتری با قمیت های پایین 

عرضه می شوند.

رشــد ۲۴ درصدی صدور 
تاســیس  مجوزهــای 
صنعتــی در حالــی بــه 
ظاهــر نشــانه خوبــی 
برای ســرمایه گــذاری و 
شــروع فعالیت های اقتصادی اســت کــه ابهام 
زیادی را در خصــوص چگونگی ایــن فعالیت ها 
آن هم در شــرایط بی ثبات اقتصادی فعلی، ایجاد 
می کند. چگونه در شــرایطی که صنعت با رشــد 
منفی مواجه اســت و بررســی ها حکایت از نیمه 
تعطیل شــدن برخی از صنایــع دارد، متقاضیان 
 جواز تاســیس بــرای تاســیس صنعــت انگیزه 

دارند؟ 
به اعتقــاد کارشناســان افزایش جواز تاســیس 
واحدهــای صنعتــی در برخــی از شــهرها 
نشــان از امنیــت ســرمایه گذاری در ایــن 
 شــهرها و فرصتــی اســت کــه تحریــم برای 
ایجاد برخــی از واحدهای صنعتــی ایجاد کرده 
که بایــد آن را به فــال نیک گرفــت و برخی نیز 
علــت ایــن امــر را ســودجویی برخــی از افراد 
از مجوزهــا بــرای دریافــت وام هــای کالن 
عنــوان می کنند کــه در شــهرک های صنعتی 
 اثرات آن را با وجــود واحدهای تعطیــل و نیمه 

تعطیل شاهدیم.
بر اساس صحبت های معاون برنامه ریزی سازمان 
صنایــع کوچک از مجمــوع واحدهــای تولیدی 
مستقر در شــهرک های صنعتی ، 1۲ هزار و ۵۳۳ 
واحد ظرفیت تولید ۵۰ تا 7۰ درصد دارند و بیش 
از 1۳ هزار واحــد با ظرفیت کمتــر از ۵۰ درصد 
فعال هســتند و برخی از کارشناسان علت این امر 
را سودجویی برخی از افراد از جواز تاسیس عنوان 

می کنند.
اما اطمینان از این مســئله نیاز به بررســی جدی 
دارد و از جملــه اینکــه باید دید صــدور چنین 
مجوزهایــی در شــرایط تحریمی آیــا می تواند 
 نشــان مثبتی بر ادامه ســرمایه گذاری در کشور

 و رشد آن باشد؟
آمارهــای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
حاکی از صدور هشــت هــزار و ۳۵۵ فقره جواز 
تاســیس صنعتی از آغاز امســال تا پایان تیرماه 
 است که در مقایسه با پارســال ۲۴.1 درصد رشد 

نشان می دهد.
بررســی آمارهای یاد شــده، همچنین حاکی از 
صدور یک هزار و 91۰ پروانه بهره برداری صنعتی 
در چهار ماه نخست امسال اســت که در مقایسه 
 با مدت مشــابه پارســال رشــد 1۶.۴ درصدی 

داشته است.

آمارهــای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
اشــتغال مجوزهــای تاســیس صنعتــی را در 
این مــدت ۲۰۰ هــزار و 97۲ نفر پیــش بینی 
کرده اســت. ایــن آمارها در مقایســه بــا چهار 
 ماهــه پارســال رشــد ۳1.۲ درصــدی نشــان 

می دهد.
همچنیــن پیش بینــی اشــتغال پروانــه های 
بهــره بــرداری صنعتی صــادره در ایــن مدت 
۳1 هــزار و ۲9 نفــر اســت کــه در مقایســه 
 بــا پارســال ۳.۳ درصــد افزایــش نشــان 

می دهد.
این آمارهــا، میزان ســرمایه گــذاری جوازهای 
تاسیس صنعتی صادر شــده را 97۰ هزار و ۲۴8 
میلیارد ریــال پیش بینی کرده که در مقایســه با 
مدت مشابه سال گذشته ۲۶.۳ درصد رشد نشان 

می دهد.

»کسب و کار« بازار داغ کاالهای تقلبی را بررسی می کند

ریسک  خرید   برند های  خارجی

»کسب و کار« افزایش مشکوک صدور مجوزهای تاسیس صنعتی را بررسی می کند

چراغ سبز تحریم  به صنایع

رئیس جمهوری:
در ذخیره و تأمین کاالهای اساســی در 
شرایط خوب و اطمینان بخشی قرار داریم

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در 
کمک به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه در سال 9۶ 
و سیل سال 98، از استمرار خودکفایی در برخی 
بخشها از جمله در تولید گندم خبر داد و تاکید کرد: 
به رغم تحریمها، در ذخیره و تأمین کاالهای اساسی 
در شرایط خوب و اطمینان بخشی قرار داریم.حجت 
االسالم و المسلمین  حسن روحانی در دیدار اعضای 
هیات دولت با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی به نوسانات در بازار کاال و ارز در سال 
گذشته اشاره کرد و اظهارداشت: با وجود تالشهای 
همه جانبه آمریکا برای جلوگیــری از صادرات و 
واردات کاال، توانستیم در بازار تعادل و ثبات ایجاد 
کنیم. رئیس جمهور با تجلیل از صبر و مقاومت ملت 
ایران در برابر فشارها گفت: امروز در سطح جهانی 
امریکا به عنوان یک پیمان شکن منزوی شناخته می 
شود و از لحاظ حقوقی، اولین بار در دو نوبت امریکا 
را در مجامع حقوقی جهانی محکوم کردیم. روحانی 
تحریمهای آمریکا را اقدامی تروریستی دانست و 
خاطرنشــان کرد: امروز امریکا دست به تروریسم 
اقتصادی علیه همه ملت ایران و کودکان و زنان و 
مردان ایرانی زده اســت.رئیس جمهور با اشاره به 
گامهای متقابل ایران در کاهش تعهدات برجامی 
گفت: مسیر صحیح و درستی را در کاهش تعهدات 
انتخاب، و تأکید کرده ایم صبر ما حدی دارد و در 
برابر بی تعهدی آنها نمی توانیم تعهد کامل بپذیریم.

روحانی با بیان اینکه اگر مذاکرات با 1+۴ موفق باشد 
می تواند شرایط را عوض کند، گفت: اگر گفتگوها 

ناموفق باشد، به مسیر خود ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهور افــزود: قدرتهای جهانی می دانند 
که در صورت تحریم کامل نفت و به صفر رساندن 
صادرات نفت ایران، آبراههای بین المللی نمی تواند 
امنیت سابق را داشته باشد، بنابراین فشار یکجانبه 
علیه ایران نمی تواند به نفع آنها باشد و امنیت شان 
را در منطقه و جهان تضمین نمی کند.روحانی در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات 
بانک مرکزی و بخش اقتصادی دولت برای ایجاد 
آرامش در بازار گفت: قیمت ارز تا حدی متعادل 
شده، ضمن اینکه نسبت به تأمین کاالهای اساسی 

و ضروریات زندگی مردم اطمینان داریم.
رئیس جمهــور افزود: آمارها نشــان مــی دهد از 
اردیبهشت ماه امسال، تورم نقطه به نقطه و ماهانه 
رو به کاهش است. روحانی سیاست دولت را فروش 
فرآورده های نفتی به جــای فروش نفت خام اعالم 
کرد و افزود: برای این کار پاالیشگاه های موجود را 
توسعه داده و پاالیشگاه های جدید ایجاد خواهیم 
کرد. روحانی ادامه داد: باید مصرف بی رویه بنزین را 
کاهش دهیم که چارچوب مناسبی را در شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی برای این هدف، تصویب کرده ایم.

روز سبز معامالت در بورس تهران
در بورس اوراق بهادار تهــران و فرابورس ایران در 
مجموع قیمت ۴۴۶ سهم با رشــد و 8۴ سهم با 
افت روبرو شد؛ به این ترتیب شاخص بورس تهران 
توانست سقف کانال ۲۶۵ هزار واحدی را بشکند و 
وارد کانال ۲۶۶ هزار واحدی شود و باز هم رکوردی 

تازه به ثبت برساند.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران ۳18۶ واحد رشد کرد و 
به رقم ۲۶۶ هزار و 1۲7 واحدی رسید. همچنین 
شاخص کل هم وزن با 1۶۵9 واحد رشد مواجه شد 

و تا رقم 7۲ هزار و 1۲۵ واحدی باال رفت.
شاخص آزاد شناور توانست با ۳9۳۰ واحد افزایش 
تا رقم ۳۰۳ هزار و 7۶۳ واحدی باال رود. همچنین 
شــاخص بازار اول و بازار دوم هر کدام به ترتیب 

177۴ و 888۴ واحد رشد کردند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ارتباطات 
سیار ایران و پاالیش نفت بندرعباس سه شرکتی 
بودند که بیش از بقیه به رشــد شاخص های بازار 
کمک کردند. هر یک از شــرکت های یاد شده به 
ترتیب ۳1۶، 19۶ و 1۴۳ واحد شاخص های بازار با 
رشد مواجه کردند. در طرف مقابل محدود نمادهای 
همچون معدنی و صنعتی گل گهر، بانک اقتصاد 
نوین و مخابرات ایران سعی کردند شاخص ها را به 

سمت پایین هدایت کنند.
نیز گروه خودرو ساخت قطعات توانست بیشترین 
ارزش معامالت را به خود اختصاص دهد به طوری 
که ۵18 میلیون سهم به ارزش 1۲7 میلیارد تومان 
در این گروه دست به دست شد.پس از خودرویی ها 
محصوالت شــیمیایی، فلزات اساسی و بانک ها 
بیشــترین ارزش معامالت را به خود اختصاص 
دادند.در گروه خودرو ســاخت قطعات بیشــتر 
سهم ها با رشد قیمت مواجه شدند. همچنین در 
گروه محصوالت دارویی نیز روند قیمت سهم ها 

افزایشی بود.

اخبار
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شورای نگهبان به طرح تسهیل تســویه بدهی بدهکاران غیر جاری 
شبکه بانکی کشور ایراداتی را وارد کرد و آن را به مجلس بازگرداند.

به گزارش ایسنا، طرحی که توســط نمایندگان مجلس درخصوص 
تسهیل تســویه بدهی بدهکاران بانکی تصویب شــده بود، توسط 
شورای نگهبان برای اصالحات برگشت داده شد و این شورا ایراداتی 

را به آن وارد کرد.
در نخســتین روز از مرداد ماه ســال جاری، نمایندگان مجلس در 
مصوبه ای بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به حذف سود و 
جریمه مضاعف از بدهی تسهیالت گیرندگان ملزم کردند که گفته 
شد این کار در راستای حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی 

انجام می شود.
این طرح در ســال گذشته نیز با تفاوت هایی نســبت به طرح فعلی 
تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرده بود، نمایندگان مجلس 
این طرح را برای دومین بار تصویب کردند کــه البته از همان ابتدا 
مواردی در مورد آن مطرح شد؛ نخست آنکه رئیس کل بانک مرکزی 
اجرای آن را منوط به تصویب شدن آن چه که در کمیسون اقتصادی 
مجلس تصویب شده دانست و پس از آن برخی از کارشناسان بانکی 

ایراداتی را به آن وارد کردند.
یکی از مهم ترین نکته های موردنظر مسئوالن بانک های خصوصی 
این بود که مالک قرار دادن قرارداد اولیه پیش از امهال با مشــتری، 
سبب می شود که مسئوالن آن زمان سود خود را دریافت کرده و زیان 

ایجاد شده را سهامداران آتی بپردازند که از لحاظ شرعی مشکل دارد.
جالب اینجاست که شورای نگهبان نیز به این مورد اشاره کرده و این 
مورد در مصوبه قبلی نیز وجود داشته که شورای نگهبان آن را خالف 

موازین شرعی دانسته است.
در نامه عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به علی 
الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی نظر شــورای نگهبان در 

مواردی به مجلس اعالم شده و به شرح زیر است:
1. در خصوص مقررات اعالمی بانک مرکزی، از آن جهت که مشخص 
نیست منظور از آنها، احکام تکلیفی است یا وضعی )در معنای بطالن 
معامله با اعم از آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲. اطالق مصوبه نســبت به مصادیق مربوط به قبــل از تاریخ یکم 
فروردین ســال 9۳، در مواردی که قراردادهای آنهــا نیز بر خالف 
مقررات اعالمی بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعالمی نیز وضعی 

)در معنای بطالن معامله باشد، خالف موازین شرع است.
۳. در قسمت دوم بند 1 ماده واحده، از آنجایی که مشخص نیست آیا 
قراردادهایی که مشتمل بر جریمه های قانونی نیز هستند مشمول 
حکم ذیل این قسمت می شــود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام 

اظهارنظر خواهد شد.
۴. در قسمت دوم بند 1 ماده واحده از آنجایی که مشخص نیست آیا 
مقصود، انحصار اعتبار در این قراردادها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس 

از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵. در خصوص ایراد بند 7 ماده واحده، با توجه به این که اصالحی به 

عمل نیامده است، ایراد سابق همچنان باقی است.
به این ترتیب، در حالی که برخی بانک هــا مخالفت هایی با اجرایی 
شدن این قانون داشتند، شــورای نگهبان نیز ایراداتی را به آن وارد 
کرده کــه باید بار دیگر توســط مجلس اصالح و تصویب شــود که 
مشخص نیست با این وجود مجلس بار دیگر اصالحاتی را درباره  آن 

انجام خواهد داد یا پرونده این طرح را می بندد.
حال آن که در شرایط فعلی بسیاری از مردم با اعالم خبر بخشودگی 
جرایم و سود مضاعف برای تسویه بدهی خود برنامه ریزی و بعضا به 

بانک مراجعه کرده اند.

طرح تسهیل  تسویه بدهی بدهکاران بانکی  برگشت خورد
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سکه به۴میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران  ۴میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و طالی ۱۸عیار هم ۴۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان شده است. در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ 

میلیون و  ۱۵۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و 7۴ هزار تومان معامله می شود. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 2میلیون و ۱6۸ هزار تومان، قیمت ربع سکه 
یک میلیون و 39۵ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 9۵9 هزار تومان فروخته می شود. قیمت طالی ۱۸عیار هم ۴۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان ارزش گذاری شده است. ضمن آنکه هر اونس طال 

در بازارهای جهانی با قیمت ۱۵۰3.9 دالر معامله می شود.

تمایل فرهنگی به کاالی خارجی
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه 

صنعت، معدن و تجارت
اگر کالهبرداران به اســم برندهای داخلی کاال عرضه 
کنند، اول از همه بر عهده برند داخلی است که از خود 
دفاع کرده و مانع فعالیت این سودجویان شود. برای 
مثال تولیدکننده لوازم خانگی دســتگاهی را تولید 
کرده که خدمات پس از فروش هــم دارد. در صورتی 
که مشتریان این کاالها پیگیر خدمات پس از فروش 
باشند و یا شماره سریال گارانتی را با شرکت مورد نظر 
مطابقت دهند؛ تخلف آشکار می شود. در رابطه با کاالی 
خارجی نیز این پروسه به شناسایی صحت برند کاال 
کمک خواهد کرد. اما معموال این تخلفات را ما در رابطه 
با کاالی خارجی مشاهده می کنیم که نماینده ای برای 
خدمات پس از فروش آن در بازار نیست واز آنجایی که 
مردم برندخارجی را بر ایرانی ترجیح می دهند، ریسک 
چنین خریدهایی را می پذیرند. افزایش تمایل فرهنگی 
 به خرید برندهــای خارجی باعث فــروش اجناس 
زیرپله ای شده است.  اجناس تقلبی یا در فروشگاه های 
رسمی به فروش می رود که متولی پیگیری این امر 
اتاق اصناف و اتحادیه های مرتبط است و یا از طریق 
فروشگاه های مجازی که باید با آنها برخورد قانونی 
داشت. از آنجایی که روی فروشگاه های مجازی کنترل 
دقیقی نیست، این ســودجویی ها معموال از این طریق 
صورت می گیرد. موضوع دیگر که به آن اشاره شد، عالقه 
مردم به خرید برندهای خارجی است. اگرچه قیمت این 
کاالها باال رفته و کاالی داخلی از نظر قیمتی قدرت رقابت 
با کاالی خارجی را دارد، اما مردم کماکان ترجیح می دهند 
کاالی خارجی خرید کنند نه ایرانی و همین مسئله باعث 
می شود که گاها گرفتار سودجویان و کالهبرداران شوند. 
چرا که عرضه کنندگان برای اغوای مشتریان قیمت ارزان 

تعیین می کنند. 

ظهور صنعتگران جدید
مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی

صدور جــواز تاســیس و یا هــر چیزی که 
 بشــود از آن امتیازی به دست آورد، معموال 
زمینه ساز رانت اســت و عده ای تالش دارند 
از آن به نفع خود بهــره بگیرند. همانطور که 
در گذشته نیز شاهد چنین اتفاقاتی بوده ایم 
که در نهایت باعث بدنامی صنعتگران واقعی 
شده است. بر همین اســاس نمی توان منکر 
سوء اســتفاده هایی بود که برخی از اشخاص 
از جواز تاســیس دارند و از آن برای دریافت 
وام کالن و... ســود می گیرند. اما با توجه به 
نظارت های دقیق بانک مرکزی و حساسیت 
سیســتم بانکــی در کنتــرل متقاضیــان 
تسهیالت، به نظرمی رسد رشد جواز تاسیس 
نشــانه خوبی بر افزایش ســرمایه گذاری در 
واحدهای صنعتی باشــد. طبق آنچه آمارها 
نشــان می دهد و با شــرایطی که تحریم در 
بازار برخی از کاالها ایجاد کرده است، انگیزه 
ســرمایه گذاری در بخش هــای صنعتی در 
برخی از بخش ها بیشــتر از قبل شده است.

توضیح آنکه تامین برخی از کاالها از طریق 
واردات به صرفه نیست و این امر فرصت خوبی 
در اختیار صنعتگــران جدید می دهد که در 
پی ایجاد و تولید این کاالها هستند. یعنی در 
بازار شــاهد ظهور صنعتگران جدید هستیم 
که کاالی آنها کمبــود کاال در بازار را جبران 
می کند و مورد استقبال مشــتریان داخلی 
اســت و البته شــاید پس از پایان تحریم ها، 
فعالیت آنها متوقف شود. در برخی از شهرها 
این فعالیت ها شروع شــده است. همچنین 
 برخــی از بخش هــای صنعتی نیز با رشــد

 روبه رو بوده است.
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در حالی که در کشور روزانه 
به مقدار بسیار قابل توجهی 
مازاد تولیــد تخم مرغ روی 
داریم اما اجازه صادرات را هم 
نمی دهند و تخم مرغ بر دست 
مرغداران مانده است. مرغداران نمی توانند این میزان 
ضرر را تحمل کنند و تولید هم هر روز در حال افزایش 
است. هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب 
مرغداری ۶ هزار و ۴۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰ معادل شانه ای 
۱۳ هزار تومان اســت. در همین رابطه فعاالن بازار بر 
این باورند که براساس قیمت مصوب سازمان حمایت، 
مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ یک هزار و ۳۰۰ 

تومان متضرر هستند. 
در چند سال گذشته با تصویب قانون انتزاع، امور مربوط 
به بخش بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد 
تا این وزارتخانه به عنوان متولی تولید، برحسب نیاز اقدام 
به واردات کند که متاسفانه با رایزنی های متعدد پس از 
گذشت هفت سال، امور مربوط به بازرگانی و تنظیم بازار 
به وزارت صمت بازگشت، در حالیکه به سبب گستردگی 

وزارت صمت، مسئوالن ذی ربط در چند ماه بعد به این 
نتیجه می رسند که قانون انتزاع مجدد باید احیا شود و 
تنها این امر هزینه سنگینی را به دولت متحمل می کند. 
از طرفی دیگر، هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ 
۲ هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ و ذرت یک هزار و ۵۰۰ 
تومان در بازار آزاد عرضه می شود، این در حالی است 
که در ماه های اخیر هر کیلو کنجاله سویا با نرخ ۵ هزار 

و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۶۰۰ و ذرت ۲ هزار تومان در بازار آزاد 
خرید و فروش می شد.

تولید روزانه تخم مرغ باالی ۲ هــزار و ۸۰۰ تا ۲ هزار و 
۸۵۰ تن است و با احتساب مصرف داخل، روزانه ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ تن تخم مرغ مازاد بر نیاز بازار اســت که باید 
به بازار های هدف صادر شــود. علی رغم آنکه سازمان 
بهداشت جهانی، ایران را منظر آنفلوانزا حاد پرندگان 

پاک اعالم کرده است، اما تخم مرغ به صورت قاچاق به 
عراق صادر می شود که به همین خاطر رایزن بازرگانی ۲ 
کشور در حال مراوده با یکدیگر هستند. در حال حاضر 
میزان صادرات روزانه تخم مرغ را ۱۳۰ تا ۱۵۰ تن است 
و با توجه به شرایط مساعد تولید، باید میزان صادرات 
به بازار های هدف افزایش یابد تا قیمت تخم مرغ به نرخ 

منطقی خود در بازار برسد.

مرغداران دیگر توان تحمل خسارات میلیاردی مازاد تولید را ندارند

روزانه ۲۵۰ تن مازاد تخم مرغ روی  دست  مرغداران
عراق برای حمایت  از تولید داخل تمایلی به واردات تخم مرغ ایرانی ندارد

دولت تخم مرغ ها را از تشکل ها خریداری و ذخیره کند
ناصر نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار

در حال حاضر وضعیت مناسبی در بازار مرغ و تخم مرغ حاکم  نیست و انتقادی که وجود دارد به بی توجهی دولت به تولیدکنندگان است. اگرچه قیمت تمامی کاال ها تابع مکانیزم عرضه و تقاضاست، اما مسئوالن دولتی در زمانی که قیمت 
این محصول باال می رود، توجهی به این مکانیزم ندارند و در زمانی که تولیدکنندگان با زیان روبرو می شوند، افت قیمت را ناشی از این مکانیزم می دانند. سازمان حمایت، قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را ۷ هزار و ۷۴۰ تومان اعالم کرده 
است و با توجه به مازاد تولید، فروش با نرخ های کنونی بیانگر زیان یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۳۰۰ تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ است. هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶ هزار و ۴۰۰ تا ۶ هزار و 

۵۰۰ معادل شانه ای ۱۳ هزار تومان است.
متوسط قیمت تخم مرغ از ابتدای سال  ۵ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است. این در حالی است که وجود روزانه ۲۴۰ تا ۲۵۰ تن مازاد تولید، زیان مرغداران و فروش تخم مرغ کمتر از قیمت تمام شده را به همراه داشته است که با ازدیاد تقاضا از 

اواسط شهریور همزمان با بازگشایی مدارس پیش بینی می شود که بازار روند بهتری به خود بگیرد.  اما وجود روزانه ۲۵۰ تن تخم مرغ مازاد  در کشور اجازه نمی دهد قیمت تخم مرغ به نرخ واقعی خود در بازار برسد.
از مازاد روزانه ۲۴۰ تا ۲۵۰ تن تخم مرغ، رقمی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ تن تخم مرغ به صورت غیر رسمی به بازار های هدف صادر می شود چرا که عراق به سبب حمایت از تولید داخل تمایلی به واردات تخم مرغ ایرانی ندارد. در سه ماهه نخست 
سال ۱۲ هزار تن تخم مرغ به بازار های هدف صادر شده و این در حالی است که در سال ۹۴، ماهانه ۱۰ هزار تن تخم مرغ به بازار های هدف صادر می شد. باتوجه به نزدیک شدن به فصل پاییز و زمستان، قیمت تخم مرغ به طور مقطعی افزایش 

می یابد، از این رو بهتر است دولت مقداری تخم مرغ از تشکل ها خریداری و ذخیره کند تا با گرانی تخم مرغ در آن مقطع زمانی دیگر نیاز به واردات از کشور ترکیه نباشد و تنها با ذخایر داخلی، بازار تنظیم شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیــس اتحادیــه نان هــای فانتــزی گفــت: 
هــم اکنــون افزایــش قیمتــی بــر نان های 
فانتــزی در بــازار نداریم.محمد جــواد کرمی 
رئیــس اتحادیــه نان هــای فانتــزی درباره 
بازار نان های فانتــزی اظهار کــرد: هم اکنون 
 افزایــش قیمتــی در نان های فانتــزی وجود

 ندارد.
رئیس اتحادیــه نان های فانتزی در پاســخ به 
این پرســش که چــرا قیمت نان هــا در برخی 
مناطــق متفــاوت اســت، تصریح کــرد: هم 
اکنــون هیچ نظارتــی درخصــوص واحد های 
آزادپز وجــود ندارد که این موضــوع باید مورد 

بررســی قرار گیرد، باید یک مکانیســم نظارت 
بر نرخ ها  مشخص شــود تا نان ها با قیمت های 
متفــاوت بــه مشــتری فروخته نشــود؛ علل 
 این امر را می تــوان کوتاهــی اتحادیه، اصناف 

دانست.
رئیس اتحادیه نان های فانتزی در ادامه از قیمت 
نان های پرمصرف در بــازار خبــر داد و اظهار 
کرد: نان فانتــزی )باگــت( ۲۵۰۰ تومان، نان 
ســاندویچی ۱۵۰۰ تومان، نان بربری )سنتی( 
۲۵۰۰ تومان است.کرمی در پایان گفت: دولت 
 گندم را بــه نانوایان دولتی با نــرخ ۶۶۵ تومان 

می فروشند.

 رئیس اتحادیــه پرنده و ماهی گفــت: با ازدیاد 
عرضه ظرف ۱۰ روز آینده پیش بینی می شــود 
که قیمت مرغ در بازار به نــرخ مصوب یا حتی 
کمتر از آن برســد.مهدی یوســف خانی درباره 
آخرین تحوالت بــازار مرغ اظهار کرد: ســتاد 
تنظیم بازار براســاس قیمت تمام شده تولید، 
نرخ مصوب هر کیلو مرغ زنــده درب مرغداری 
را ۸ هزار و ۹۰۰ و مرغ آمــاده به طبخ ۱۲ هزار 
و ۹۰۰ تومان اعالم کرده اســت کــه مرغداران 
بــه بهانه افزایــش تلفات، کاهــش وزن گیری 
الشــه و نوســان هزینه های تولید با نرخ های 
 باالتــر اقــدام بــه عرضــه محصــول در بازار 

می کنند.
وی افزود: هم اکنون مرغ با نرخ های باالتری در 
بازار به فروش می رسد که با ازدیاد عرضه ظرف 
۱۰ روز آینده پیش بینی می شود که قیمت مرغ 
در بازار به نرخ مصوب یا حتی کمتر از آن برسد.

یوسف خانی با اشاره به اینکه نرخ های فعلی بازار 
را قبول ندارم، گفت: با وجود آنکه نهاده های دامی 
با ارز دولتی در اختیار مرغداران قرار می گیرد، اما 
نرخ های مصوب ستاد تنظیم بازار را قبول ندارند 
و همواره بر عرضه مرغ باالتــر از قیمت مصوب 

اصرار می ورزند.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشــاره به اینکه 
نیازی به واردات مرغ نداریم، بیان کرد: با توجه 
به شرایط مســاعد تولید، ظرف یک الی ۲ هفته 
آینده بیش از تقاضا، مرغ در بازار عرضه می شود 
که با این وجود نیازی به واردات نیســت.وی با 
اشــاره به اینکه مالک اصناف در خصوص مرغ 
قیمت مصوب اســت نه فاکتــور خرید، گفت: 
مرغداران، مرغ زنــده را با قیمتی بیش از قیمت 
مصوب بــه کشــتارگاه ها عرضــه می کنند و 
واحد هایی که مرغ را بــه قیمت گران خریداری 
و عرضه می کنند، با جریمه بازرســان اصناف و 

تعزیرات مواجه می شوند.
یوسف خانی در بخش دیگر سخنان خود درباره 
آخرین وضعیت بازار تخم مرغ افزود: هم اکنون 
هر شــانه تخم مرغ کمتر از قیمــت مصوب در 
بازار عرضه می شــود که این امر بدان معناست 
که کمبودی در بازار تخم مرغ نداریم.این مقام 
مسئول در پایان نرخ مصوب هر کیلو تخم مرغ 
را ۸ هزار و ۹۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: براین 
اساس قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۱۷ هزار 
و ۸۰۰ تومان اســت که به سبب شرایط مساعد 
تولید، هر شــانه تخم مرغ با نرخ ۱۵ تا ۱۶ هزار 

تومان در بازار عرضه می شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به لزوم قدرشناسی 
مسئولین از فرصت خدمت به مردم و ضرورت همکاری 
و هم افزایی قوای سه گانه، »اقتصاد« و »فرهنگ« را دو 

مسئله مهم کشور خواندند
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، با اشــاره 
به لزوم قدرشناسی مسئولین از فرصت خدمت به مردم 
و ضرورت همکاری و هم افزایی قوای سه گانه، »اقتصاد« 
و »فرهنگ« را دو مسئله مهم کشور خواندند و با تأکید 
بر توجه کامل مســئوالن به »تولید داخلی« به عنوان 
»کلید اصلی حل مشکالت موجود« نکات مهمی را درباره 
»رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت«، »توجه ویژه 
به بخشهای پیشران اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی 
و شرکتهای دانش بنیان«، »ضرورت تغییر نگاه به تولید 
کننده به عنوان رزمنده جنگ اقتصادی« و »لزوم جهت 
گیری و هدفگذاری پیشرفت اقتصادی به سمت تأمین 
عدالت و ریشه کن کردن فقر« بیان کردند و مسئوالن 
وزارتخانه ها و دســتگاههای مرتبط بــا مقوله فرهنگ 
را به حساســیت بیشــتر و مقابله جدی و هوشمندانه 
با هجوم همه جانبه دشــمن به مبانی دینی، انقالبی و 
اخالقی فراخواندند.رهبر انقالب اسالمی در ابتدای این 
دیدار با تبریک عید ســعید غدیرخم و سالروز والدت 
حضرت امام موســی بن جعفر علیه السالم و همچنین 
هفته دولت، و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی 
و باهنر گفتند: هفته دولت شاخص و نشانه ای است که 
با یادآوری خدمات و تالش های یک ســال گذشته، از 
یک طرف می تواند مایه دلگرمی باشد و از طرف دیگر، 
چنانچه این تالشها با دو شرط مهم »حرکت جهادی« 
و »نیت الهی« همراه شود، زمینه ساز برکات زیادی در 

جامعه خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگــر از برکات هفته 
دولت را »ارزیابی اعضای دولت از عملکرد یک ساله خود 
و نقاط قوت و ضعف آن« برشمردند و افزودند: مسئوالن 
باید دوران مسئولیت را که یک لطف الهی برای خدمت به 
مردم است، قدر بدانند و از این طریق، برای عرصه بسیار 
دشوار آخرت زاد و توشه فراهم کنند. ایشان با اشاره به 
گذشت شش سال از عمر دولت، تأکید کردند: دو سال 
باقیمانده از دوران دولت، مدت زمان کمی نیست و باید به 
دور از گرفتار شدن در برخی آفات، مسائل مهم کشور را 

»اولویت بندی«، و اولویت ها را یک به یک پیگیری کرد.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از آفات دولتها در طول 
سالهای مختلف را »گرفتار شــدن به فروع و حواشی« 
دانستند و گفتند: دولت در این دو ســال باقیمانده، از 
حواشی و مســائل فرعی که متأســفانه با ظهور فضای 
مجازی، امکان آن بیشتر هم شــده است، فاصله بگیرد 
و مســائل اصلی را در اولویت کاری خود قرار دهد. رهبر 
انقالب دو اولویت اصلی کشور را »اقتصاد« و »فرهنگ« 
برشمردند و در سخنانشان درباره موضوع اقتصاد با اشاره 
به تأثیرگذاری مشــکالت موجود برطبقات ضعیف و 
متوسط، تولید داخلی را کلید اصلی حل این مشکالت 

خواندند و افزودند: البته به دست آوردن و چرخاندن این 
کلید در قفل مشکالت اقتصادی آسان نیست اما باید این 
کار را انجام داد. حضرت آیت اهلل خامنه ای علت نامگذاری 
امسال به نام »رونق تولید« را توجه به پیش بینی ها درباره 
افزایش کارشکنی های بیگانگان برشمردند و خاطرنشان 
کردند: بهترین مقابله با این دشمنی ها، رونق تولید است 
که به فضل الهی در این زمینــه حرکتی در بخش های 
مختلف دیده می شــود که به نوبه خود نشــان دهنده 
ظرفیتهای بالقوه در سراسر کشور است، بنابراین مسئوالن 
باید تولید داخلی را اساس کار قرار دهند. ایشان سپس در 
تبیین اولویت ها در زمینه اقتصاد، بر سه مسئله تمرکز 
کردند: »قطع وابستگی به صادرات نفت خام«، »توجه به 
پیشران های اقتصادی که می توانند موتور محرکه دیگر 
بخشــها قرار گیرند« و »ضرورت تغییر نگاه مسئوالن و 
دستگاهها به تولید کنندگان«. رهبر انقالب، درآمد آسان 
صدور نفت خام را بالیی بزرگ دانستند و یادآور شدند: 
این مشکل دیرینه واقعاً به ضرر پیشرفت کشور تمام شده 
است. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به کشورهایی 
که بدون تولید یک قطره نفت، به پیشرفت چشمگیری 
دست یافته اند، گفتند: حتی در شرایط غیرتحریمی نیز 
کنترل بازار نفت از جمله قیمت گذاری و میزان خرید، 
دســت مصرف کننده های بزرگ دنیا یعنی کشورهای 
غربی است و آنها می توانند براساس منافع خود و جهت 

گیریهای سیاسی تولیدکنندگان را تحت فشار بگذارند.
ایشــان تبدیل نفت خام به فرآورده های مختلف را راه 
اصلی رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام برشمردند 
و افزودند: همچنان که بارها گفته شده است، می توانیم با 
استفاده از اندیشمندان و صنعتگران، عالوه بر فرآورده های 
فعلی نظیر گاز و بنزین، در آینده به ترکیبات و تولیدات 
دیگری دست یابیم که ارزش صادراتی آنها چندین برابر 
نفت خام باشد. رهبر انقالب اسالمی، توجه ویژه رئیس 
جمهور، وزارت نفت و دیگر دســتگاهها را به ســاخت 
پاالیشگاه ضروری دانستند و افزودند: مشکل هزینه تولید 
پاالیشگاه را نیز می توان با نقدینگی موجود در کشور و 

مدیریت قوی حل کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در نکته مهم دیگری، تغییر نگاه 
مجموعه دولت، مسئوالن و دستگاهها به تولید کنندگان را 
ضروری خواندند و با مقایسه تولیدکنندگان با رزمندگان 
ســالهای دفاع مقدس تأکید کردنــد: تولیدکنندگان 
رزمندگان جنگ اقتصادی با دشــمنان هستند و باید 
با این چشــم به آنها نگاه کرد. ایشــان با انتقاد مجدد از 
مشــکالت موجود بر ســر راه ایجاد واحدهای تولیدی 
گفتند: گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از 
۷ خوان بلکه از ۷۰ خوان عبور کرد که مسئوالن باید این 
مشکل جدی را حل کنند و مقررات زائد و موانع تولید را 
رفع کرد. رهبر انقالب در همین زمینه، نگاه ویژه دولت به 
بنگاههای متوسط و کوچک را خواستار شدند و افزودند: 
این نگاه ویژه، رکن اصلی در اقتصاد مقاومتی است که همه 
مسئوالن آن را پسندیده اند و قول اجرا داده اند که البته 

کارهایی هم شده است.

رهبر انقالب: 

یک واحد تولیدی برای فعالیت باید از ۷۰ خوان عبور کند

فضای تاکسی اینترنتی در 
ایران تنها طی یک سال اخیر 
دچار تحوالت گســترده ای 
شده است. از مخالفت های 
ابتدایی با نخستین بازیگران 
این عرصه گرفته تا تمایل زیاد به راه اندازی کســب 
و کارهای مشــابه، حاال همه را در مقابل تعداد قابل 

توجه برندهای تاکسی اینترنتی در فضای حمل و نقل 
شهری قرار داده اســت. لمل تاکسیرانی و شهرداری 
از یک سو و دیگر ســازمان ها نیز از طرفی دیگر هر 
 کدام به نوعی بر ســر راه فعالیت این کسب و کارها 
ســنگ اندازی می کننــد. در جدیدترین اظهارنظر 
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران اعالم 
کرده است که مبلغی که تاکسی های اینترنتی باید 
به شهرداری پرداخت کنند »ســهم خواهی« از این 
شرکت ها نیست. محسن پورسیدآقایی به دیجیاتو 
می گوید: از تاکسی های اینترنتی درخواست شده تا 

ابتدا ۲ درصد از کرایه ای که می گیرند را به شهرداری 
پرداخت کنند و در طول ۳ سال آینده، این رقم به ۵ 
درصد افزایش یابد؛ عوارضی که پورسیدآقایی از آن 
تحت عنوان »استفاده از زیرساخت های شهری« یاد 
می کند. مدیران تاکسی های اینترنتی پیش از این با 
پرداخت چنین ارقامی مخالفت کرده  و حتی احتمال 

تعطیلی شرکت های خود را نیز مطرح کرده بودند.
پورسیدآقایی می گوید: نامش را نباید سهم خواهی 
گذاشت. ما اعالم کردیم که ۲ تا ۵ درصد کرایه ای که 
می گیرند را به عنوان عوارض استفاده از زیرساخت های 

شهری به شهرداری بدهند. ما پیشنهاد دادیم که این 
درصد عوارض، ابتدا از ۲ درصد آغاز شود و ظرف ۳ سال 
آینده به ۵ درصد برسد. این هزینه عوارض استفاده از 
زیر ساخت های شهری است و نه چیزی فراتر و یا به 
اصطالح سهم خواهی. این شرکت ها در فضای شهری 
کسب درآمد می کنند. تمام تاکسی های اینترنتی در 
طول یک سال بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان در آمد 
دارند. چه ایرادی دارد که دو درصد از درآمد سالی هزار 
میلیارد تومانی تاکسی های اینترنتی، صرف توسعه 

حمل و نقل عمومی شهری بشود؟

در ادامه درخواست های شهرداری، تاكسی های اینترنتی باید ۲ تا ۵ درصد عوارض بدهند

سهم خواهی   شهرداری   از  تاکسی های اینترنتی 

شهرداری به دنبال کوچک سازی تاکسی های اینترنتی
کیوان نیازی، کارشناس استارت آپ

مشکالتی که با ورود کسب و کارهای اینترنتی به کشور به وجود آمد حتی با گذشت سال ها هنوز به قوت خود باقی است و حتی هر روز مشکالت و چالش های جدیدی را برای این کسب و کارها می تراشند. آینده در 
دستان کسب و کارهای نوین و مجازی است اما حتی با درک این موضوع نیز سازمان ها با آنها همکاری نمی کنند و موازی کاری و سنگ اندازی را ترجیح داده اند. اینکه شهرداری هر از چند گاهی با بهانه های مختلف 
سعی دارد تا تاکسی های اینترنتی را با چالش ادامه فعالیت روبرو کند جای تعجب فراوانی دارد. تا مدت ها قبل موضوع مجوز این تاکسی ها مطرح بوده و شهرداری با مطرح کردن آن به دنبال افزایش درآمدهای خود 
بوده است در حالی که این کسب و کارها از اتحادیه کسب و کارهای مجازی مجوز دریافت کرده اند و ده ها مجوز دیگر را نیز در کنار آن گرفته اند. امروز نیز این موضوع مطرح شده است که تاکسی های اینترنتی باید 
۲ تا ۵ درصد از درآمد خود را  به عنوان عوارض به شهرداری بپردازند. این اگر سهم خواهی نیست نامش را چه می شود گذاشت. اینکه اعالم شده استفاده از زیرساخت های شهری این موضوع مطرح می شود که مگر 

تاکسیرانی از این زیرساخت ها استفاده نمی کند. اما چون زیر نظر شهرداری کار می کنند و از آن درآمدزایی دارد بنابراین به دنبال بهانه تراشی نیستند.
تاکسی های اینترنتی برای مسافران جذابیت بیشتری داشته و این انتخاب مردم بوده و نمی توانیم در برابر خواسته مردم مقاومتی داشته باشیم و با مشکل تراشی مانع از ادامه فعالیت آنها شویم. شهرداری تمام تالش 
خود را می کند تا بتواند تاکسی های اینترنتی را مجبور به تبعیت از همان قوانین تاکسی های سنتی  کند و شاید مجبور باشند تابع همان قیمت گذاری های روتین و خشک شوند. در این صورت قدرت رقابت از تاکسی 

های اینترنتی سلب می شود و حتی از نظر تعداد ناوگان فعال ممکن است به تناسب، درخواست هایی برای کوچک سازی  تاکسی های اینترنتی بشود

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نان بربری سنتی ۲۵00 تومان

نان های فانتزی گران نشده اند

كاهش قیمت مرغ در روزهای آتی

نیازی به واردات مرغ نداریم

پورســید آقایی: تمام 
تاکســی های اینترنتی 
در طول یک سال بیش 
 از ۱۰۰۰ میلیــارد تومان 
درآمد دارند. چه ایرادی 
دارد که 2 درصد از درآمد 
ســالی هــزار میلیارد 
تاکســی های  تومانی 
اینترنتی، صرف توسعه 
نقــل عمومی  و  حمل 

شهری  شود؟
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استارت آپ ها و ضرورت يادگيري زبان جامعه
اكوسيستم استارت آپي، فقر گفتمان دارد. شايد بپرسيد گفتمان چيست و اصال به چه 
درد اكوسيســتم مي خورد؟ بگذاريد ماجرا را از ته توضيح دهم. اين روزها خيلي ها در 
حال صحبت كردن از استارت آپ ها هستند. براي آنها تصميم گيري مي كنند، از برخي 
رفتارها و برنامه هاي استارت آپ ها يا حتي خدمات  آنها انتقاد مي كنند و البته آدم ها و 
نهادهاي زيادي هم در حال تعريف كردن از آنها هستند و مي خواهند پا به ميدان حمايت 
از استارت آپ ها بگذارند. اما واكنش و استراتژي اكوسيستم و استارت آپ ها در برابر اين 
فضا چگونه بايد باشد؟ براي توضيح و معرفي خود و مطرح كردن خواسته ها يشان از چه 
مفاهيمي بايد ياري بگيرند؟ چطور بايد مفهوم استارت آپ  را به تصميم گيرندگان سنتي 
توضيح دهند، چطور بايد از مفهوم خلق ارزش در اين اكوسيستم بگويند؟ چطور بايد به 
يك وزير دولتي بگويند كه چرا آنها مستحق فالن برخورد يا فالن تصميم نيستند و چرا 
ماهيت و فرآيندهاي اين اكوسيستم با ديگر بخش هاي اقتصادي كشور متفاوت و متمايز 
است؟ وقتي پاي مكالمه و ديالوگ با فضاها و آدم هاي خارج اكوسيستم به ميان مي آيد، 
مي توان اين فقر گفتماني و اين ناتواني و الكن بودن صداي اكوسيستم در برقراري ارتباط 
با دنياي بيرون و مناسبات آن را ديد. فعاالن استارت آپي آنقدر غرق در ايده پردازي  هاي 
مبتني بر چارچوب ها و منطق و مباني استارت آپي بوده اند كه هم فراموش كرده اند تصوير 
قابل فهمي از آنچه در اين اكوسيستم در حال رخ دادن است را به ديگران، از جمله بخش 
زيادي از ذي نفعان خود ارائه دهند و هــم مهم تر اينكه روي برخي مفاهيم اجتماعي و 
اقتصادي جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند مسلط شوند تا از يك سو ارتباط بهتري 
با جامعه بگيرند و از سوي ديگر بتوانند در بزنگاه هاي مختلف، دفاع بهتري از منافع اين 
اكوسيستم بكنند. بايد پذيرفت كه تنها با تاكيد بر اينكه استارت آپ ها ماهيت و هويت 
متمايزي دارند نمي توان ديگران را متقاعد كرد كه امتيازهاي خاصي )كه مستحق آن 
هستند( به اين كسب وكارها بدهند، نمي توان از سازمان امور مالياتي خواست چتر حمايتي 
براي استارت آپ ها تعريف كند، وقتي صرفا بر اين نكته پا مي فشاريم كه استارت آپ ها نياز 
به حمايت دارند يا چون استارت آپ ها، كسب وكارهايي خالقانه هستند بايد مورد عنايت 
دولتي ها باشند. بلكه بايد مفاهيم موردنظر، قوانين، اولويت ها و گفتمان اقتصادي كه 
پشت سر دستگاه هاي مالياتي، بيمه اي، قانونگذاري و... است را خوب بفهميم و بتوانيم به 
همان زبان با آنها مكالمه كنيم و اينكه بتوانيم مفاهيم استارت آپي و گفتمان كارآفرينانه 

اكوسيستم استارت آپي را براي آنها روشن و متقاعدكننده تبيين و تشريح كنيم.

آگاهی

شــتاب دهنده اســتارت آپ ها )Startups accelerator( كه در بعضي 
جا ها ممكن است به آنها شتابدهنده دانه )Seed accelerator( نيز گفته 
شود، در واقع يك ســري برنامه هاي مبتني بر همبســتگي ثابتي هستند 
كه به حمايت، آموزش، برقراري ارتباط بين بنيان گذاران اســتارت آپ و 
سرمايه گذاران، بعضا سرمايه گذاري خود شتاب دهنده استارت آپ پرداخته 

و باعث سرعت بخشيدن به رشد فعاليت هاي آن استارت آپ مي شوند. در 
كل جهان ايده هايي كه در زمينه صنعت باشند از جانب شتاب دهنده 

استارت آپ ها بيشتر خواهان و طرفدار دارند. 
روال كار شتاب دهنده استارت آپ به اين صورت است كه پس از انتخاب 

شدن و بســتن قرارداد يا توافقنامه، يك فضاي فيزيكي يا دفتر كار را براي 
ايده پردازان فراهم مي كنند و طي جلسات از پيش تعيين شده به آموزش 

افراد و همچنين حمايت آنان در طول مسير مي پردازند. به طور معمول 
و متداول شتاب دهنده اســتارت آپ بايد جلســات بررسي ايده ها و 

همچنين آموزش نظريه پردازان را عمومي يــا گروهي برگزار كنند تا 
ايده پردازان بتوانند از تجارب ساير گروه ها استفاده كنند، اما در بعضي نقاط 
در سطح جهان اين جلسات بين ايده پردازان و شتاب دهنده استارت آپ به 

صورت خصوصي برگزار مي شوند. 

انواع شتاب دهنده استارت آپ 
- شــركت ها يا ســازمان هايي وجود دارند كه تحت عنوان يك نام تجاري 
خاصي ثبت شــده اند و صرفا روي فعاليت هاي مربوط به شــتاب دهنده 

استارت آپ ها متمركز هستند. 
- سبك ديگري از شتاب دهنده اســتارت آپي وجود دارند كه دقيقا مانند 
شتاب دهنده شركت ها عمل مي كنند و خودشان يك شركت زيرمجموعه 
يا تابعه يك سازمان بســيار بزرگ تر هستند و از تجربه، ســرمايه و ساير 
امكانات آن سازمان بزرگ تر استفاده كرده و با نام تجاري يك شركت تابعه 
به عنوان يك شتاب دهنده استارت آپي به تسريع رشد فعاليت ايده پردازان 

كمك مي كنند. 
- نوع خاصي از شــتاب دهنده اســتارت آپي نيز وجود دارند كه وابسته به 
يك سازمان يا نهاد دولتي بوده و به طور مشخص بودجه اي از دولت جهت 
حمايت از اســتارت آپ هاي نوپا دريافت مي كنند. اين سازمان ها عالوه بر 
اينكه مي توانند به عنوان يك شتاب دهنده به آموزش و حمايت افراد جهت 
رشد نظريه خود كمك كنند، همچنين مي توانند در صورت صالحديد به 

سرمايه گذاري در استارت آپ ها نيز بپردازند. 
شتاب دهنده ها و برنامه هاي شتابدهي، ساختارهايي حمايتي هستند كه 
در دوره هاي كوتاه مدت چند ماهه به استارت آپ ها كمك مي كنند سريع تر 
محصوالت نوآورانه خود را كامل كرده و وارد بازار كنند. اين حمايت ها در 
قالب شراكت و در ازاي بخشي از سهام، شامل سرمايه نقدي، فضاي كاري، 

راهنمايي و مشاوره و ايجاد دسترسي به بازارهاي اوليه است. 
اگر شما يك تيم اســتارت آپي هستيد و پياده ســازي و اجراي ايده اي را 
شروع كرده ايد و نمونه اوليه از آن را ساخته ايد مي توانيد از خدمات چنين 
مراكزي بهره مند شــوند. براي اينكه يك برنامه شتاب دهي براي استارت 
آپ شما مفيد واقع شــود بايد ۵ نكته مهم زير را در نظر بگيريد و آمادگي 

الزم را داشته باشيد: 

۱. اختصاص زمان و انرژي كافي در دوره شتابدهي
در هر برنامه شتابدهي نبايد منتظر باشيد كه كسي به شما چيزي بدهد بلكه 
بايد شما براي به دست آوردن آن چيز تالش كنيد. در واقع هرچقدر برنامه 
را جدي بگيريد براي شما نتايج بهتري در پي خواهد داشت و هر چقدر براي 

آن وقت بگذاريد بيشتر استفاده مي كنيد. 
دور بودن مســيرها و ماندن در ترافيك براي كســي كه در پي رسيدن به 
موفقيت است نبايد مانعي بزرگي ايجاد كند. حضور در فضاي شتاب دهنده 
به همراه باقي اعضاي تيم بســيار مفيد و كار كردن با هم بسيار مفيد است 
و به تيم اســتارت آپي تمركز مي دهــد. و آنان را در جريــان اتفاقات و 

برنامه هاي آموزشي قرار خواهد داد. 

۲. درك مزاياي برنامه شتابدهي براي استارت آپ شما
هر برنامه شتابدهي نمي تواند براي كسب و كار نوپاي شما مفيد باشد. هر 
شــتابدهنده با توجه به امكانات، دسترسي ها، منتورها و مدل فعاليت 
خود، با ديگري تفاوت دارد. بنابراين بايد پيش از اقدام براي ورود به 
يك برنامه شتابدهي، درباره مزاياي آن و تاثيري كه بر روي كسب 
و كارتان خواهد داشت تحقيق كنيد و تصوير درستي داشته باشيد. 

۳. حاضريد تالش مضاعف كنيد
ورود به يك شتاب دهنده، اول ســخت كار كردن و تالش است. تا چشم به 
هم بزنيد دوره شتابدهي به پايان مي رســد. در نتيجه بايد تا جاي امكان 
تمام توان خود را براي استفاده هرچه بهتر از اين زمان محدود به كار ببريد. 

۴. فقط و فقط روي استارت آپ تان متمركز هستيد
اگر درگيري هاي ذهني و كسب و كاري ديگري در كنار استارت آپ تان داريد 
يا همزمان داريد روي چند ايده و پروژه كار مي كند به اميد اينكه يكي از آنها 
يا همه با هم به نتيجه برسند، يا اينكه در جايي كارمند هستيد و مي خواهيد 
پس از كار، به اســتارت آپ تان بپردازيد اين يعني چنين استارت آپي را به 

اندازه كافي جدي نگرفته ايد. 
تمركز بر يك كار شما را هرچه سريع تر به نتيجه مي رساند چه اين نتيجه 
خوشايند باشد چه نه. اگر تمركز اصلي شما استارت آپ تان نيست برنامه هاي 

شتابدهي براي شما مناسب نخواهند بود. 

۵. صرفا دنبال سرمايه يا فضاي كار جذاب نيستيد
اگر هدف اصلي شما از ورود به يك شتاب دهنده استفاده از سرمايه نقدي 
يا فضاي كاري است كه در اختيار شما قرار داده مي شود، مطمئن باشيد كه 

يك جاي كار دارد مي لنگد. 
ســرمايه اي كــه در شــتابدهنده ها بــه اســتارت آپ ها داده مي شــود 
جايزه يا دســتمزد نيســت بلكــه بودجه اي اســت كه در ازاي ســهام 
 بــه اســتارت آپ داده مي شــود و بايــد روي اســتارت آپ هزينــه

 شود. 
مدل هاي مختلفي براي اختصاص سرمايه شتاب دهنده ها به استارت آپ ها 
وجود دارد. برخي از برنامه هاي شتابدهي اجازه نمي دهند كه از اين بودجه 
براي خود يا اعضاي تيم حقوق برداشــت كنيد. برخي، پول نقد به شــما 
نمي دهند و امكاناتي در اختيارتان مي گذارند به ارزش آن پول. برخي ديگر 
در ابتدا پول نمي دهد و از شــما فاكتور هزينه مي خواهند و بعدا پرداخت 
مي كنند. تعداد ديگري هم مانند شــتاب دهنده تك، پــول را به صورت 
مرحله اي و بر اساس پيشــرفت و نياز كار در اختيار بنيانگذار مي گذارند و 

محدوديتي براي برداشت به عنوان حقوق ندارند. 
اما مهم تــر و با ارزش تــر از پول، شــبكه منتورها و ارتباطاتي اســت كه 
شــتابدهنده ها دارند. چراكه بســياري از اين افراد و روابــط را نمي توان 
 بــا پــول بــه دســت آورد و همچنيــن، اثرگــذاري آنهــا از پول هاي 

محدود بسيار بيشتر است. 

پنج  پيش شرط  برای استفاده  موفق استارت آپ ها   از يک   برنامه شتابدهی

رترو ماركتينگ؛ نوستالژي به 
نفع بازاريابي

اين روز ها انواع و اقســام تكنيك هــاي بازاريابي با 
هدف افزايش ســطح فروش يك كسب وكار به كار 
گرفته مي شــوند. در اين ميــان نوروماركتينگ 
و رتروماركتينــگ متدهاي جديد تري هســتند. 
متخصصان اعتقاد دارند كه تكنيك هاي مذكور تاثير 
مهمي بر روند فروش كسب وكارهاي مختلف خواهند 
داشت. رترو ماركتينگ يا بازاريابي رترو، بهره برداري 
از يك نوستالژي قوي براي افزايش جذابيت محصولي 
مدرن است. در اين روند يك هويت تجاري مشخص 
براساس نوستالژي خلق شده توسط محصوالت قبلي 
كسب وكار ايجاد مي شود و هويت مذكور به كاال يا 
خدمات جديد منتقل خواهد شد. در واقع محصول 
مورد نظر نه تنها كامال مدرن است، بلكه حال و هوايي 
آشــنا را نيز در مخاطب زنده مي كند. بدين ترتيب 
تمايل وي براي خريد را به شدت افزايش مي دهد. 
امروزه رتروماركتينگ تاثيرات مستقيم و آشكاري 
بر تمام جنبه هــاي يك كســب وكار دارد؛ چراكه 
مي تواند با تكيه بر خاطرات به يادماندني و محبوب 
مردم، كااليي متفاوت و در عين حال آشنا طراحي 
كند. اگر نگاهي به كسب وكارهاي مختلف داشته 
باشــيد، با نقش مهم رترو ماركتينگ در پيشرفت 
مجموعه هاي كاري آشنا خواهيد شد. براي مثال در 
صنعت خودروسازي، ماشين هاي رتروشده تا قبل 
از اواخر دهه ۱۹۹۰ وجود نداشتند؛ اما به كارگيري 
نوستالژي هاي قديمي در قالب طرح هاي امروزي 
فروش بااليي را نصيب خودروهايي همچون فيات 
۵۰۰ كرد. اين موضوع نشان مي دهد كه مشتري ها 
عالقه زيادي به طرح هاي رترو دارند؛ چراكه چنين 
محصوالتي مستقيما ســبب برانگيختن عواطف 
ازيادرفته آنها مي شوند. اهميت اينترنت در موفقيت 
رترو ماركتينگ به حدي پررنگ است كه نمي توان 
اين دو را از يكديگر جدا كــرد. اگر فضاي مجازي و 
اينترنت وجود نداشت، هيچ گاه يك محصول رترو 
ماركتينگ شــده به فروش باال دســت نمي يافت. 
عالوه بر اين، امكان بررســي واكنش مشتري ها به 
محصوالت مذكور و ميزان اســتقبال آنها، توسط 
اينترنــت فراهم مي شــود. تنها كافي اســت در 
 وب سايت كسب وكار خود يك نظرسنجي آنالين

 برگزار كنيد. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

نظريه دو عاملي در مديريت )two-factor theory( يا 
Motivator-Hygiene، نظريه روان شناس آمريكايي 
به اسم فردريک هرتزبرگ است كه ادعا مي كند رضايت 
يا عدم رضايت، مستقل از يكديگر هستند. چيزهايي كه 
باعث افزايش انگيزه آدم ها مي شوند، متفاوت هستند 
از چيزهايي كه باعث كاهش انگيزه شــان مي شوند. 
در سازمان ها محيط هاي ســمي، حقوق هاي پايين، 
بوروكراسي و مواردي مشابه، كارمندان را بي انگيزه 
مي كند ولي اگر همين مسائل را خوب مديريت كنيم 
و مشكلي نداشته باشند هم، باعث افزايش انگيزه در 
آدم ها نمي شوند. تا حاال شنيديد كسي بگويد صندلي 
من آنقدر خوب است كه باعث مي شود سعي كنم كارم 
را به بهترين نحو ممكن انجام بدهم؟ از ســوي ديگر 

مواردي مانند قدرت تصميم گيــري، به اندازه بودن 
مسئوليت، داشتن فرصت تاثيرگذاري، حس تعلق به 
جمع و چيزهايي از اين دست، مي توانند باعث باال رفتن 
انگيزه آدم ها بشوند. تئوري دو عاملي هرزبرگ ارتباط 
خاصي با محيط كاري دارد. مديران براي اينكه بتوانند 
در محيط كار ايجاد انگيزش كنند، الزم است از دانش 
خود براي اطمينان از اينكه عوامل بهداشتي در محيط 
كار وجود دارند، به عنوان مبناي انگيزش استفاده كنند. 
عدم وجود يا كيفيت پايين عوامل بهداشتي مي تواند 
منجر به نارضايتی نيروي كار شود. وقتي مديران عالي 
سازمان عوامل بهداشتي رضايت بخشي در سازمان 
ايجاد كردند، آنها مي توانند روي عوامل انگيزشــي 
متمركز شوند. يک نكته حائز اهميت اين است كه تقريبا 

همه مديران قدرت افزايش انگيزه در محيط كار را دارند. 
آنها مي توانند با دادن مسئوليت بيشتر به كاركنان، 
تقدير از موفقيت هاي آنهــا و ايجاد روحيه موفقيت 
در افراد، باعث افزايش انگيزه در آنها شوند. كاركنان 
برانگيخته شده باور خواهند داشت كه روي شغل خود 
كنترل دارند و اين باور مي تواند به عنوان عاملي اساسي 
در مديريت تيمي، توانمندسازي و كارآفريني موثر واقع 
شود. يكي از مشكالت سازمان هاي دولتي در ايران، 
پايين بودن ميزان حقوق كارمندان است و از آنجا كه 
حقوق و مزاياي شغلي يكي از عوامل نگه دارنده است، 
تالش براي ايجاد انگيزه در كاركنان و افزايش بهره وري، 
 پيش از ترميم حقوق كاركنــان نتيجه اي را به دنبال

 نخواهد داشت.

کاربرد نظریه   دو عاملي در مدیریت 
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باارزش ترين دارايي ما توانايي كســب درآمد اســت نه آن پولي كه به دســت مي آوريم. 
توانايي از دست نمي رود؛ اما پول و ثروت ممكن است بارها از دست برود. 
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اعالم سه شرط حمايت از استارت آپ ها در طرح 
»نوآفرين«

امير ناظمي، رئيس سازمان فناوري اطالعات عنوان كرد: ما يك فرصت كوتاهي را به 
شركت ها مي دهيم كه بتوانند ايده هاي نوآورانه خود را تست كنند و وارد بازار شوند و 
اينكه اگر شكست خوردند با كمترين هزينه از بازار خارج شوند. در طرح »نوآفرين« 
يك سري معافيت ها و برنامه هاي توانمندسازي براي استارت آپ ها در نظر گرفته  شده 
است. طرح »نوآفرين« كه در تير ماه ســال جاري از سوي وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات شروع به كار كرد قوانين و مقررات بيمه، ماليات و حتي جذب سرمايه گذار را 
براي استارت آپ ها تسهيل كرده است. امير ناظمي، رئيس سازمان فناوري اطالعات 
به جزئيات اين طرح پرداخت و گفت: طرح نوآفرين طرحي اســت كه در دنيا تجربه 
و آزمون شده است. وي ادامه داد: ما يك فرصت كوتاهي را به شركت ها مي دهيم كه 
بتوانند ايده هاي نوآورانه خود را تست كنند و وارد بازار شوند و اينكه اگر شكست خوردند 
با كمترين هزينه از بازار خارج شوند. اما واقعيتي كه وجود دارد و بايد به آن توجه شود 
اين است كه ما فرصت يادگيري را به چه صورتي مي دهيم. ناظمي افزود: در اين طرح 
از سه معيار استفاده شده كه مشابه آن در كشورهاي ديگر نيز مورد استفاده قرار داده 
شده است. معيار اول براساس ميزان سال شركت است؛ يعني اگر زمان ثبت شركتي 
كمتر از سه سال بوده، در آن سه سال به آن فرصت و اجازه آزمون و يادگيري خواهيم 
داد. وي در ادامه گفت: معيار دوم در اين طرح، ميزان سرمايه شركت است كه براساس 
اين طرح ما ۲۵۰ ميليون تومان را در نظر گرفته ايم؛ يعني اگر شركتي سرمايه اش بيش 
از ۲۵۰ ميليون تومان شد يك شركت بزرگ محسوب مي شود و بايد به صورت تجاري 
آن برخورد شود و در اين صورت ديگر نمي توانيم به آن فرصت يادگيري بدهيم. ناظمي 
با اشاره به ديگر معيار طرح »نوآفرين« اظهار كرد: سومين ويژگي ميزان درآمد بوده 
كه ميزان درآمد را نيز معادل ۵۰۰ ميليون تومان در نظر گرفته ايم؛ يعني وقتي درآمد 
يك شركت بيشتر از ۵۰۰ ميليون شد ديگر يك شركت بالغ محسوب مي شود و بايد با 
مكانيسم  شركت هاي بالغ هم در مقابل حاكميت جوابگو باشد. رئيس سازمان فناوري 
اطالعات در پايان تاكيد كرد: هر كدام از سه شرط ذكرشده اگر نقض شود ما آن شركت 
را شركتي بالغ مي دانيم، اما اگر هر سه شرط را همزمان داشته باشد يعني درآمد آن 
كمتر از ۵۰۰ ميليون تومان، سرمايه اش نيز كمتر از ۲۵۰ ميليون و همچنين كمتر از سه 
سال از ثبت آن گذشته باشد يك سري معافيت ها و برنامه هاي توانمند سازي براي آنها 

در طرح »نوآفرين« در نظر گرفته ايم. 

احتمال لغو حضور ايران در جيتکس ۲019
اتحاديه صادركنندگان نرم افزار از احتمال لغو حضور پاويون جمهوری اسالمی ايران در 
نمايشگاه فناوری اطالعات جيتكس ۲۰۱۹ خبر داد. اتحاديه صادركنندگان نرم افزار 
اعالم كرد: »اگرچه شركت های سرآمد ايران در حوزه فناوری های نوين، چند سالی 
است كه به طور مستمر در نمايشگاه فناوری اطالعات جيتكس دوبی حضور داشته اند، 
ولی امسال به دليل عدم تخصيص بودجه، احتمال لغو برپايی پاويون ايران وجود دارد.« 
شركت های سرآمد ايران در حوزه فناوری های اطالعات و نوين و استارت آپ ها، چند 
سالی است كه به طور مستمر در نمايشگاه جيتكس دوبی حضور می يابند، اما امسال 
خبرها حكايت از آن دارد كه بودجه الزم برای برپايی پاويون جمهوری اسالمی ايران در 
اين نمايشگاه تامين نشده و احتمال لغو حضور ايران در قالب پاويون وجود دارد. در اين 
ميان اگرچه شركت های فعال حوزه فناوری می توانند به صورت مستقل در نمايشگاه 
جيتكس ۲۰۱۹ حضور يابند؛ اما حضور در قالب پاويون نيز مزايايی دارد كه از جمله 
آن فعال بودن صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات كشور در اين حوزه است و از سوی 
ديگر جنبه  برندسازی آن را نيز نبايد از ياد برد. ضمن اينكه حضور شركت ها زير چتر يك 
پاويون، به طور قطع باعث كاهش هزينه های حضور در نمايشگاه های تخصصی می شود.

حضور ايران در اين نمايشگاه كه به عنوان يك رويداد بين المللی بسيار مهم در عرصه 
فناوری اطالعات در دنيا محسوب می شود، طی سال های اخير توانسته دستاوردهای 
مثبتی را برای شركت های فناوری اطالعات ايرانی به همراه داشته باشد كه از جمله 
آن، معرفی دستاوردهای اخير شركت های ايرانی به دنيا و بازاريابی برای محصوالت 
توليدشده در سطح بازارهای جهانی است. سال گذشته پاويون جمهوری اسالمی ايران 
در جيتكس ۲۰۱۸، با حمايت ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی 
معاونت علمی و اتاق بازرگانی جمهوری اسالمی ايران و با حضور ۸ شركت دانش بنيان 
و ۲۳ استارت آپ فعال در حوزه دانش بنيان،  خالق و فناور برپا شده بود كه در قالب آن، 
شركت ها و مجموعه هايی در حوزه هوش مصنوعی،  رايانه، نرم افزار، نرم افزارهای تلفن 
همراه،  بازی های رايانه ای، تلفن های همراه و زيرساخت و فناوری های نوين ارتباطی 
دستاوردهای جديد خود را به نمايش گذاشــتند. به گفته فعاالن اين حوزه، حضور 
شركت های ايرانی در نمايشگاه جيتكس ۲۰۱۹ فرصتی مناسب برای معرفی شركت ها، 
محصوالت دانش بنيان و استارت آپ های ايرانی در عرصه بين المللی در راستای توليد 
محصول متناســب با نيازهای بازارهای منطقه ای و جهانی است. با اين حال به نظر 
می رسد به دليل عدم تخصيص بودجه از سوی مسئوالن و نهادهای مرتبط، احتمال لغو 

حضور شركت های ايرانی در قالب پاويون رسمی جمهوری اسالمی ايران وجود دارد.
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