
برخالف بورس هاي آســيايي، بورس ها در اروپا و 
آمريكا ريزشــي بودند. به گزارش بلومبرگ، روند 
معامالت روز سه شــنبه بازارهــاي بورس جهاني 
تحت تاثير اخبــار مربوط به جنــگ تجاري بين 
آمريكا و چين قرار گرفت. استيون منوچين، وزير 
خزانه داري آمريكا در مصاحبه اي گفته اســت كه 
مذاكــرات تجاري با طرف چيني به زودي از ســر 
گرفته مي شــود. در آخرين تحول مثبت مربوط 
به مناقشــات تجاري، آمريكا بــا معافيت موقت 
برخي محصــوالت چيني از تعرفه هــاي وارداتي 
موافقت كــرد. در معامالت بازارهــاي بورس در 
اروپا، شــاخص »فوتســي ۱۰۰« بورس لندن با 
۰.26 درصــد كاهش تــا 7326.۰7 واحد پايين 
رفت، شاخص »كك ۴۰« بورس پاريس با ريزش 
۱.۰5 درصدي در ســطح 563۰.76 واحد بسته 
شد و شاخص »دكس 3۰« بورس فرانكفورت در 
آلمان با ريزش ۱.۰۱ درصدي و ايستادن در سطح 
۱2 هزار و 3۴2.33 واحدي بــه كار خود خاتمه 
داد. در مادريد شاخص »ايبكس 35« حدود ۰.9 
درصد پاييــن رفت و به 9۰93.۰6 واحد رســيد. 
ريك رايدر، كارشناس ارشد ســرمايه گذاري در 
موسســه »بلك راك« گفت: موضوعات زيادي در 
جريان است كه حواس معامله گران به آنها هست؛ 

از مســاله برگزيت گرفته تا مذاكرات تجاري بين 
آمريكا و چين و رشــد اقتصادي منطقه يورو. فكر 
مي كنم روند پرنوسان بازارها ادامه خواهد داشت. 
در وال استريت شاخص ها به مانند همتايان اروپايي، 
عمدتا نزولي بودند تا جايي كه شاخص »داوجونز 
ايدانستريال اوريج« با ۰.۰6 درصد افزايش به 26 
هزار و 95۰ واحد رســيد، شــاخص »اس.اند.پي 
5۰۰« با ۰.۰۱ درصد ريزش تا سطح 299۱.78 
واحدي پايين رفت و ديگر شــاخص مهم بورسي 
يعني »نزدك كامپوزيت« با ريزش ۰.۰6 درصدي 
در سطح 8۱۱2.۴6 واحدي بســته شد. از سوي 
ديگر اما در معامالت آســيا، شــاخص »نيك كي 
225« بورس توكيو ژاپن با صعود ۰.۱۴ درصدي تا 
سطح 22 هزار و ۱۱۰.5 واحدي باال رفت، شاخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ با صعود ۰.25 
درصدي به 26 هــزار و 287.7 واحد رســيد. در 
چين شاخص »شــانگهاي كامپوزيت« با افزايش 
۰.6۱ درصدي در ســطح 39۱۴.35 واحد بسته 
شد. در بازار طالي ســياه، هر بشكه نفت »وست 
تگزاس اينتر مديت« بــا ۰.2۱ درصد كاهش به 
58.37 دالر رسيد و نفت خام برنت درياي شمال 
با كاهش ۰.52 درصدي به ازاي 6۴.۴3 دالر در هر 

بشكه مبادله شد. 

قيمت طال پــس از اينكه روز دوشــنبه تحت تاثير 
نگراني ها نســبت به كندي رشد اقتصادي و تنش ها 
در خاورميانه به باالترين حد در بيش از دو هفته اخير 
صعود كرد، در معامالت روز سه شــنبه بازار جهاني 
ثابت ماند. به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل 
فوري در معامالت روز سه شنبه بازار سنگاپور تغيير 
چنداني نداشت و در ۱52۱ دالر و 2۴ سنت ايستاد. 
بهاي معامالت اين بازار روز دوشنبه تا مرز ۱526 دالر 
و 8۰ ســنت صعود كرده بود. در بازار معامالت آتي 
آمريكا، هر اونس طال با ۰.5 درصد افزايش، به ۱52۱ 
دالر و 9۰ سنت رســيد. به گفته مايكل مك كارتي، 
استراتژيست ارشــد بازار در شــركت »سي.ام.سي 
ماركتس«، هر دو كشــور چين و آمريــكا اظهاراتي 
مطرح كردند كه نشــان مي دهد ممكن است توافق 
تجاري بين دو طرف حاصل شود و اين مساله طال را 
با فشارهاي كاهشي مواجه كرده است. با اين حال اگر 
اين مذاكرات دوباره شكست بخورد، به نفع قيمت طال 
خواهد بود. شاخص دالر آمريكا پس از اينكه استيون 
منوچين، وزير خزانه داري آمريكا اعالم كرد: مذاكرات 
تجاري آمريــكا و چين در اوايل اكتبر از ســرگرفته 
خواهد شد در معامالت روز سه شنبه در برابر سبدي 
از ارزهاي بزرگ ۰.۱ درصد رشد كرد. براساس گزارش 
رويترز، اختــالف تعرفه اي ميــان دو اقتصاد بزرگ 

جهان بيش از يك سال اســت كه ادامه دارد و باعث 
التهاب بازارهاي جهاني و كندي رشد اقتصاد جهاني 
شده و در نتيجه قيمت طال از ابتداي امسال تاكنون 
حدود ۱8 درصد رشــد كرده اســت. استفن اينس، 
استراتژيست شركت »اكســي تريدر« در يادداشتي 
نوشت: اگر وخامت شرايط اقتصاد كالن ادامه پيدا كند 
طال به قيمت باالتري صعود خواهد كرد، زيرا ممكن 
است بازار همچنان روي تسهيل بيشتر سياست پولي 
بانك مركزي آمريكا حســاب كند. موجودي طالي 
»اس.پي.دي.آر گلد تراست« كه بزرگ ترين صندوق 
سرمايه گذاري تحت پشــتوانه طال در جهان است، 
روز دوشــنبه ۱.6۱ درصد رشــد كرد و به 9۰8.52 
تن رســيد كه منعكس كننده عالقه سرمايه گذاران 
به طالست. به گفته وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز، 
هر اونس طال براي تحويل فوري در محدوده ۱۴97 
دالر تا ۱52۴ دالر خنثي مانده است و با خروج از اين 
محدوده مي تواند جهت حركت مشخصي پيدا كند. در 
بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره براي تحويل 
فوري ۰.2 درصد كاهش پيدا كرد و به ۱8 دالر و 59 
سنت رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري با ۰.3 
درصد كاهش، به 95۴ دالر رسيد. هر اونس پاالديم 
براي تحويل فوري با ۰.۱ درصد كاهش، به ۱652 دالر 

و ۱6 سنت رسيد. 

شركت فيسبوك اعالم كرد كه در حال خريد 
استارت آپي است كه روي توليد فناوري هايي 
كار مي كنــد كــه به كاربــر اجــازه مي دهد 
دستگاه هاي هوشــمند را با ذهن خود كنترل 
كند. بــه گزارش ســي نت، اين شــركت روز 
  CTRL-labs دوشنبه از خريد استارت آپ
خبر داد كــه روي فناوري هاي عصبي فعاليت 

مي كند. 
اين استارت آپ در بخشي از فعاليت خود تالش 
مي كند كه دستبندهايي توليد كند كه بدون 
داشتن صفحه كليد و صفحه لمسي، گوشي هاي 
هوشــمند، رايانه هــا و ديگر دســتگاه هاي 
ديجيتالي را كنترل مي كند. فيســبوك براي 
نخستين بار در سال 2۰۱7 ميالدي اعالم كرد 
كه در حال كار روي يك رابط رايانه و مغز است 
كه به كاربران اجازه مي داد تنها با استفاده از مغز 
خود يك متن تايپ و پيام ارسال كنند. »اندرو 
بوز« معاون بخش فنــاوري واقعيت مجازي و 
افزوده فيســبوك اظهار كرد: ما زمان زيادي 
صرف كرديم تا فناوري خود را به سمتي هدايت 
كنيم كه به هدفي كه مي خواســتيم دســت 
يابد. وي ادامه داد، مــا مي دانيم كه روش هاي 
مشــهودي براي تعامل دستگاه ها با فناوري ها 

وجــود دارد. در اين راســتا آزمايشــگاه هاي 
CTRL كه در نيويورك مســتقر هســتند، 
مي توانند به شبكه هاي اجتماعي كمك كنند 
كه ديدگاه خود را به واقعيت تبديل كنند. اين 
استارت آپ از گذشته روي مچ بندهايي كار كرده 
است كه سيگنال هاي الكتريكي كه سلول هاي 
عصبــي در نخاع به عضالت دســت ارســال 
مي كنند را رمزگشايي مي كند. سيگنال هاي 
ارسال شده، به دســت كاربر مي گويند كه به 
روشــي خاص حركت كنند. مثال يك دكمه را 
فشار دهند يا روي يك ماوس كليك كنند. اگر 
برنامه هاي فيسبوك به واقعيت بدل شود، اين 
فناوري مي تواند منجر به اين شود كه عكس ها 
يا پيام ها با سرعتي بيشــتر و حتي بدون بلند 
كردن انگشت دست، ارسال شوند. هنوز دقيقا 
مشخص نيســت كه فناوري آزمايشگاه هاي 
CTRL چگونه در آينده در محصوالت واقعيت 
افزوده و واقعيت مجازي فيسبوك به كار گرفته 
خواهند شد، اما كارمندان اين استارت آپ در 
بخشي از آزمايشگاه هاي فيسبوك فعال خواهند 
شد. فيســبوك اعالم نكرد كه مبلغ خريد اين 
اســتارت آپ چقدر بوده يا اين دستبندها چه 

زماني آماده خواهند شد. 

براساس بخشنامه جديد بانك مركزي، موسسات اعتباري موظف شدند براي اعطاي 
تسهيالت و ايجاد تعهدات، گزارش اعتباري از شركت اعتبارسنجي اخذ كنند. بانك 
مركزي در بخشنامه اي به همه بانك ها و موسسات اعتباري اعالم كرد: به استناد 
مواد )5( و )8( قانون تســـهيل اعطاي تسـهيالت بـــانكي و كاهش هزينه هاي 
طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ها 
مصوب سال ۱386، »آيين نامه نظام سنجش اعتبار« به شبكه بانكي كشور ابالغ 
شده است. متعاقبا طي ساليان اخير و نظر به ضرورت بازنگري آيين نامه مذكور، 

به روزرســاني آيين نامه نظام سنجش اعتبار در دســتور كار اين بانك قرار گرفت 
و در نهايت، اصالحيه آيين نامه يادشــده در 29 خرداد 98 توســط هيات وزيران 
به تصويب رسيد.  براســاس آيين نامه مذكور، موسسات اعتباري موظف شده اند 
براي اعطاي تسهيالت و ايجاد تعهدات، گزارش اعتباري از شركت اعتبارسنجي 
اخذ كنند؛ اما استفاده از گزارش اعتباري شركت اعتبارسـنجي نافي مسـئوليت 
موسسه اعتباري در بررسي دقيق اهليت اعتباري متقاضي تسهيالت نخواهد بود. 
همچنين موسسات اعتباري صرفا مجاز به همكاري با شركت اعتبارسنجي داراي 

مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند. حداقل مبلغ سرمايه براي 
تاسيس و فعاليت شركت اعتبارسنجي 5۰۰ ميليارد ريال تعيـين شده اسـت.  بـر 
مبنـــاي آيين نامه مذكور تامين كنندگان موظف اند ظرف مهلت هاي مقرر كه به 
تصويب شوراي موضوع ماده 2 آيين نامه مي رسد، با فراهم ساختن زيرساخت هاي 
الزم و در چارچوب آيين نامه مزبور و مصوبات شوراي يادشده، اطالعاتي كه موجب 
تكميل نظام سنجش اعتبار مي شود را از طريق بستر شبكه ملي اطالعات در اختيار 
شركت اعتبارسنجي قـرار دهند. همچنـــين شركت هاي موجود فعال در زمينه 

اعتبارسنجي موظف اند حداكثر ظرف مدتي كه شــوراي مذكور تعيين مي كند، 
نسـبت بـه تطبيق وضعيت خود با مفاد آيين نامه اقدام كنند، در غير اين  صورت، 
بانك مركزي اقدامــات الزم از قبيل تعليق و جلوگيــري از فعاليت آنها در زمينه 
اعتبارسنجي را اعمال مي كند. اجراي برخي از وظايف و تكاليف مقرر در آيين نامه 
مورد بحث، مستلزم تهيه ضوابط مربوط توســط نهادهاي ذي ربط از جمله بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران اســت كه با تدارك و آماده شدن موارد مذكور، 

مراتب به نحو مقتضي اطالع رساني خواهد شد. 

اختالالت عرضه در بازار نفت با وجود اينكه قيمت ها در روزهاي پس از حمله به تاسيسات 
نفتي عربستان سعودي نوساني بوده و كاهش پيدا كردند، ممكن است هنوز تمام نشده باشد. 
به گزارش ايسنا، تعميرات در تاسيسات پااليش نفت ابقيق زمان فوق العاده فشرده اي دارد. 
طبق گزارش بلومبرگ، شركت آرامكوي سعودي پيش از حمالت حدود 5۰ ميليون بشكه 
نفت در مخازن داخلي كشور و حدود 8۰ ميليون بشكه ديگر در مخازن واقع در بنادر سراسر 
جهان داشت. آرامكو مصمم است سطح صادرات نفت خود را با برداشت از ذخاير، حفظ كند. 
همچنين تصميم گرفته است توليد محصوالت پااليشي را حدود يك ميليون بشكه در روز 
كاهش دهد كه صادرات محصوالت پااليشي را كاهش خواهد داد؛ اما نفت خام بيشتري براي 
صادرات وجود خواهد داشت. يك استراتژي ديگر آغاز توليد در برخي از ميادين فراساحلي 
است. اما آرامكو وعده داده تعميرات را انجام داده و فعاليت تاسيسات ابقيق را تا پايان سپتامبر 
به سطح پيش از حمالت بازگرداند كه به معني فرصت كمتر از دو هفته است. اگر تعميرات 
طوالني تر شود، سرمايه گذاران ســعودي ذخاير نفت عربستان سعودي را زير ذره بين قرار 
مي دهند و هرگونه اختالل عرضه به خريداران، پيامدهاي جهاني خواهد داشت. به گفته 
آمريتا سان از شركت »انرژي اسپكتس«، سعودي ها تنها به اندازه حدود يك ماه ذخاير نفت 

دارند. ممكن است چند هفته زمان الزم باشد تا همه چيز معلوم شود. با توجه به محموله هاي 
نفتي فراوان اكتبر كه در مسير تحويل به مشتريان هستند، كمبودهاي موجود در اواخر اكتبر 
معلوم خواهد شد. در حال حاضر مشكالتي در بازار معامالت كاغذي ديده مي شود در حالي كه 
مشكالت بازار فيزيكي بعدا معلوم خواهد شد. همچنين بدبيني فزاينده اي نسبت به گستردگي 
واقعي خسارات وارده و توانايي عربستان سعودي براي بهبود هرچه سريع تر وضعيت وجود 
دارد. تحليلگران كومرس بانك در يادداشتي نوشتند ارزيابي تاثير طوالني مدت اين حمالت 
بر زيرساخت نفتي عربستان سعودي دشوار است زيرا اين كشور احتماال مشكالت موجود را 
به دليل اهميت روابط مشتريانش و برنامه عرضه اوليه عمومي سهام آرامكو، كوچك تر از حد 
واقعي شمرده است. اگر آرامكو جايگاه خود به عنوان يك تامين كننده مطمئن را از دست 
دهد، پيامدهاي شديدي براي ارزش گذاري اين شركت در زمان عرضه اوليه عمومي سهام آن 
خواهد داشت. در اين بين، روزنامه فايننشيال تايمز گزارش كرده كه دولت عربستان سعودي 
شهروندان ثروتمند اين كشور را براي حضور در خريد سهام آرامكو و تضمين موفقيت برگزاري 
اين رويداد تحت فشار قرار داده است. رياض نسبت به موقعيت آرامكو پس از حمالت به ابقيق 

به شدت نگران است. 

افت قيمت نفت درپي كاهش توجه به اختالل عربستان
قيمت نفت روز سه شنبه تحت تاثير آمار ضعيف بخش توليد در اروپا و ژاپن كه توجه بازار به 
چشم انداز تيره تقاضا را جلب كرده و از ابهامات پيرامون مختل شدن عرضه عربستان سعودي 

دور كرد، با كاهش روبه رو شد. 
بهاي معامالت آتي نفت برنت 35 سنت كاهش پيدا كرد و به 6۴ دالر و ۴2 سنت در هر بشكه 
رسيد. بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت آمريكا با 28 سنت كاهش به 58 دالر 
و 36 سنت در هر بشكه رسيد.  ماركل مك كارتي، تحليلگر ارشد در شركت »سي.ام.سي 
ماركتس« با اشاره به آمار ضعيف بخش توليد در اقتصادهاي توسعه يافته اروپا و همچنين 
ژاپن، اظهار كرد: بخش تقاضاي بازار نفت در مركز توجهات قرار گرفته و به همين دليل است 
كه ما شاهد فشار نزولي بيشتري روي شاخص هاي قيمت جهاني هستيم. با اين حال قيمت 
نفت در پي حمالت هوايي ۱۴ سپتامبر به تاسيسات پااليش نفت عربستان سعودي كه نيمي 
از توليد اين كشور را كاهش داد، براي اين وقت از سال نسبتا باال مانده است. رويترز به نقل از 
منابع آگاه گزارش كرد: عربستان سعودي بيش از 75 درصد از توليد نفت خام خود را پس از 
حمالت به تاسيسات احيا كرده و تا اوايل هفته آينده به توليد كامل دست پيدا خواهد كرد، اما 

روزنامه وال استريت ژورنال روز دوشنبه گزارش كرد كه تعميرات در تاسيسات آسيب ديده اين 
كشور ممكن است ماه ها به طول بينجامد. به گفته تحليلگران در شركت نومورا، 9 روز پس از 
گذشت حمالت به تاسيسات نفتي عربستان سعودي همچنان شاهد ديدگاه  هاي مختلف بازار 
درباره زمان احياي كامل عرضه نفت عربستان سعودي هستيم. اگرچه تاسيسات آسيب ديده 
ممكن است تا چند هفته ديگر تعمير شوند، اما عرضه باالتر نفت اين كشور ممكن است الزم 
باشد رصد شود. براساس گزارش رويترز، معاون وزير خارجه كويت اظهار كرد كه كويت در 
خوش بيني عربستان سعودي براي پايان دادن به اختالف بر سر منطقه بي طرف ميان دو كشور 
سهيم است. شاهزاد عبدالعزيز بن سلمان، وزير انرژي عربستان سعودي اوايل ماه جاري اظهار 
كرده بود: مذاكرات با كويت درباره ازسرگيري توليد نفت در ميادين منطقه بي طرف ميان 
عربستان سعودي و كويت كه ميان دو كشور مشترك هستند مثبت بوده و اراده سياسي براي 
حل مسائل مربوط وجود دارد. در اين بين نظرسنجي مقدماتي رويترز نشان داد: تحليلگران 
پيش بيني مي كنند ذخاير نفت آمريكا در هفته گذشته كاهش پيدا كرده باشد. آمار ذخاير نفت 
آمريكا روز سه شنبه از سوي موسسه امريكن پتروليوم و آمار رسمي بعد از ظهر روز چهارشنبه 

از سوي اداره اطالعات انرژي آمريكا منتشر خواهد شد. 

فيسبوك  به  دنبال كنترل رايانه با ذهن كاربر استمقاومت طالي جهاني در برابر كاهش قيمتبورس هاي غربي ريخت

بازار نفت در چند قدمي بحران كمبود عرضه
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خصوصی ســازی فرايندی 
اســت كه بايــد در مســير 
آن  درســت  و  صحيــح 
 هدايــت شــود. متاســفانه 
خصوصی سازی در چند سال اخير در كشور در مسير 

درستی قرار نگرفته...

  وحيد شقاقی، اقتصاددان

  عليرضا كالهی صمدی، فعال اقتصادی
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نابودی  صنايع  بزرگ به  
بهانه  خصوصی سازی

كم فروشی در  فروش 
چادر  مشکی

»کسب و کار«  کوچ  کارآفرینان  و  کاهش  انگیزه  کارآفرینی  را   بررسی  می کند

افزایش   ریسک  کارآفرینی
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بحران   بنگاه های  خاموش
بسیاری   از   کارخانه ها   و   شهرک های   صنعتی

 تبدیل   به   سوله   و   بارانداز   شده اند

شركت توليد تجهيزات ســنگين-هپكو اراك 
ابرشــركت ايرانــی در حوزٔه صنايع ســنگين 
اســت كه اين روزها اخبار زيادی در زمينه آن 
می شنويم. در اواخر شــهريور ماه سال ۱398 
كارگران اين ابرشركت در اعتراض به حقوق و 
مزايای معوقه خود و پيگيری مطالبات صنفی 
دســت به اعتصاب زدند و خواســتار دريافت 
حقوق معوقه چندين ماهه خود شدند. الزم به 
 توضيح است  كارگران هپكو اتفاق نظر دارند كه 
اعتراض شان كامال صنفی و برای تعيين تكليف 
كارخانه است و با هرگونه بهره برداری و برداشت 
سياسی از اين تجمع ها مخالفند و آن را محكوم 

می كنند. ودر حالی كه...

مطابق آمارهای مختلف ساالنه بين 8۰ تا ۱۰۰ 
ميليون مترمربع ميزان نياز كشور به پارچه چادر 
مشكی اســت. اين ميزان مصرف به طور قطع 
افراد بسياری را به واردات چادر مشكی و ايجاد 
مافيای آن ترغيب می كند. فرايند توليد چادر 
مشكی خاص است. در بحث پتروشيمی و مواد 
اوليه آن مشــكلی وجود ندارد، اما نوع نخ مورد 
نياز توليد چادر مشكی و همچنين رنگرزی آن 
متفاوت است. نخ مورد نياز پارچه چادر مشكی 
ITY اســت كه اين نخ طی چند سال گذشته 
تنها از سوی چند شركت وارد كشور شده است. 
به دليل نياز كشــور در چند سال گذشته چند 

كارخانه توليد پارچه و چادر مشكی...

با ابالغ بانک مرکزي

پرداخت تسهيالت در بانك ها منوط به اخذ گزارش اعتباري شد

نامه فعاالن بازار سرمایه به وزیر اقتصاد:



اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی در دیدار مدیران ارشد رسانه های آمریکا:
تالش های مکرون تنهــا با لغو 
تحریم های ترامپ نتیجه می دهد

رئیس جمهور اعام کرد که تــاش های رئیس 
جمهور فرانســه در صورتی موثر اســت که آقای 
ترامپ تحریم های اعمال شــده علیه ایران پس 
از خروج از برجام را بــردارد که در آن زمان،  امکان 
مذاکره در قالب ١+٥ وجود دارد. به گزارش ایسنا، 
حجت االسام و المسلمین حسن روحانی صبح روز 
سه شنبه به وقت نیویورک و در دیدار مدیران ارشد 
رســانه های آمریکا، گفت: تداوم تحریم هایی که 
تحت عنوان فشار حداکثری اجرا شده است، به مثابه 
پیش شرط های عملی آمریکا برای مذاکره است، در 
حالیکه از نظر ما برای مذاکره، ابتدا هر پیش شرطی 
باید برداشته شود. رئیس جمهور افزود: خجالت آور 
است که مبنای اتهام زدن به ایران در مورد حمله به 
آرامکو، صرفا این است که نمی خواهند قبول کنند 
ارتش یمن توان نظامی حمله موشکی و پهپادی را 
دارد. این یعنی اتهام زنندگان به ایران هیچ برآورد 
واقعی از پیشــرفت های نظامی یمنی ها ندارند، 
چشمان خود را بسته اند و صرفا به گمانه زنی بسنده 
کرده اند. روحانی ادامه داد: ضعف راداری و پدافندی 
تجهیزات عظیم آمریکایی در مســیر ادعایی این 
موشک ها و پهپادها قابل انکار نیست و یمنی ها در 
واقع آمریکا را تحقیر کرده اند و به تامین کنندگان 

تسلیحات عربستان هشدار داده اند.

همتی:
 سالح تحریم کند شده است

رییس کل بانک مرکزی در خصوص کنفرانس بین المللی 
بانکداری در کشور کویت گفت: کنفرانس خوبی بود و 
من به دعوت رئیس کل بانک مرکزی کویت که دو هفته 
پیش انجام شد در این جلسه شرکت کردم. به گزارش  
تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، همتی در 
خصوص کنفرانس بین المللی بانکداری در کشور کویت 
گفت: کنفرانس خوبی بود و مــن به دعوت رئیس کل 
بانک مرکزی کویت که دو هفته پیش انجام شد در این 
جلسه شرکت کردم تا هم از نزدیک با مباحث سمینار 
آشنا شوم و هم فرصتی باشد که با برخی همکارانمان در 

سایر کشورها مذاکره و گفتگو کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه روسای بانک 
مرکزی بسیاری از کشورهای حاشیه منطقه خلیج 
فارس همچنین مصر، اردن، موریس و مالزی در این 
کنفرانس حضور داشتند، افزود: در این کنفراس درباره 
چالش های آینده بانکداری بحث شد؛ خصوصا توسعه 
تکنولوژی که با سرعت در حال پیشرفت است و ما نیاز 
داریم خودمان را با سرعت تکنولوژی تطبیق دهیم و 
اگر ندهیم همان بایی که سر موبایل های قدیمی تر 
در مواجه با تکنولوژی موبایل های هوشمند آمد برای 
بانکداری نیز اتفاق می افتد. همچنین موضوع بدهی 
های دولت ها و خانوارها که به صورت اوراق و سیستم 
بانکی است، عنوان شــد. وی ادامه داد: بدهی های 
شرکتی در حال افزایش است و اگر افزایش ادامه پیدا 
کند در سال 2040 بدهی ها نسبت به تولید ناخالص 
جهان تقریبا ٥00 درصد بیشــتر می شود و بدهی 
شرکتی افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد. رئیس 
کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حاشیه کنفرانس 
با روسای بانک مرکزی، روابط خوب و دوستانه برقرار 
کردیم. علیرغم جو و فشاری که آمریکا ایجاد می کند 
خیلی از کشورها تمایل داشتند با ما همکاری کنند و 
ابراز دوستی شان را مطرح کردند. یکی دو کشور نیز 
بخاطر فشــارهای آمریکا تمایل برای ارتباط نشان 

ندادند و برای ما قابل درک است.

نرخ تورم  شــهریورماه 42/7 
درصد اعالم  شد

مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارشی که منتشر 
کرده نرخ تورم ساالنه در شهریور ماه امسال برای 
خانوارها را ۷/42 اعام کرده است. با این احتساب 
نرخ تورم اعام شده نســبت به مرداد حدود نیم 

درصد افزایش داشته است.
به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه کشور 
در شهریور ماه امسال به ۳٥ درصد رسیده است که 
به معنای آن است که خانوارهای کشور در شهریور 
۹۸ نسبت به شهریور سال گذشــته ۳٥ درصد 
بیشــتر برای خرید یک مجموعه کاال و خدمات 
هزینه کردند. ایــن میان نرخ تورم شــهریور در 

مقایسه با مرداد ماه ۶.۶ درصد کاهش یافته است.
نرخ تــورم نقطه به نقطه گروه هــا »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« به ترتیب 4٥.2 درصد و ۳0.۷ درصد 
بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای 
شهری ۳4.٥ درصد و برای خانوارهای روستایی 
۳۸.١ درصد بوده است.نرخ تورم ماهانه شهریورماه 
0.٥ درصد بوده که به معنای افزایش قیمت ها در 
ماه آخر تابستان نســبت به مردادماه است. این 

شاخص در مرداد ماه 0.۶ درصد اعام شده بود.

خبر

یکــی از طرح هایــی که به 
منظور اشتغالزایی چند وقت 
پیش مطرح شــد، حمایت 
مستقیم از کارآفرینان به جای 
حمایت از بنگاه ها بود. در این 
راستا البته وزارت کار نیز پیشــنهاداتی را  مطرح کرده 
است تا اسباب حمایت از کارآفرینان و رشد کارآفرینی 
در کشور، فراهم آید. از جمله این پیشنهادات تسهیل 
تکنولوژی مورد نیاز کارآفرینان به ویژه تجهیزات روز، 
خرید محصــوالت کارآفرینان و همچنیــن آمادگی 

وزارت خانه ها برای حمایت از کارآفرینان است.
به اعتقاد کارشناسان آنچه در حال حاضر به کارآفرینی 
و تشــویق کارآفرینان کمک می کند، ایجاد فضایی 
ســالم و شــفاف برای کارآفرینی اســت که در آن 
مجال اقشــار مختلف از گروه های متفاوت شغلی و 
تحصیلی را فراهم می سازد. از دیگر حمایت ها  کاهش 
مجوزهای سخت گیرانه، کمک قوانین برای پوشش 
ریســک های کارآفرینی، افزایش سطح اطاعات و 
آگاهی کارآفرینان با ایجاد روابط گسترده با کشورها 
و کارآفرینان خارجی، اتصال کارآفرینان به روش های 
درست خلق ایده و نوآوری و همچنین ارتباط کارا و 

موثر با آنها برای افزایش اعتماد بین دولت و کارآفرینان 
است.  طبق بسته وزارت کار پیشنهاد شده است تمامی 
صندوق های ضمانت دولتی تســهیات مربوط به 
طرح های سرمایه گذاری در دست اجرای کارآفرینان 
پیشرو را که به تصویب بانک ها یا مؤسسات اعتباری 

می رسد را مشــروط بر اینکه اقســاط معوق قبلی 
کارآفرینان پیشــرو از 2٥ درصد مبلغ تســهیات 

درخواستی نباشد، ضمانت کنند.
همچنین براســاس این گــزارش، »گمرک جمهوری 
اسامی ایران« موظف می شود ورود مواد اولیه و تجهیزات 

فناورانه مرتبط با فعالیت های اصلی کارآفرینان پیشرو را 
با تأیید دستگاه های تخصصی مربوطه، مشمول مسیر 
سبز قرار داده و شــامل ٥0 درصد تخفیف در حقوق و 
موارض و سود بازرگانی کنند. سازمان تأمین اجتماعی 
هم موظف می شود معوقه بیمه تأمین اجتماعی کارکنان 
تحت پوشش کارآفرینان پیشرو را با دوره زمانی حداکثر 
2 سال، به مدت 4۸ ماه تقسیط و جریمه آن را صرفا برای 

یک بار مورد بخشودگی قرار دهد.
بر این اساس تمامی دستگاه های اجرایی و سازمان های 
وابسته موظفند در خرید هر دسته کاال یا خدمت مورد 
خود تا 20 درصد از نیاز خود را بدون رعایت تشریفات 
مناقصه، به خریــد محصول یا خدمــت از کارآفرینان 
پیشرو اقدام نمایند. مشروط بر اینکه محصول یا خدمت 
کارآفرینان پیشــرو، تکنولوژی و کیفیت هم سطحی 
نسبت به مشابه خارجی و تکنولوژی و کیفیت باالتری 
نسبت به مشابه داخلی داشته باشد. همچنین تشویق 
و حمایت از کارآفرینان نمونه  و برتر و امتیازات مشابه 
از دیگر پیشنهاداتی است که برای حمایت از کارآفرینان 

مطرح می  شود.
اما مسئله اینجاســت که کدام یک از این راهکارها به 
راستی معضل کارآفرینان پیشرو در کشور است؟ از سویی 
مهم ترین انتظار کارآفرینان از دستگاه ها و وزارت خانه ها 

چیست؟

موضوع تعطیلی شرکت ها 
در شــهرک های صنعتی 
مدت ها است که به دغدغه 
و نگرانی دولت تبدیل شده 
اســت و طی دو سال اخیر 
با وجود تاطمات بازار تشدید هم شده. اما مسئله 
اینجاست که هنوز طرح و برنامه ای برای کمک به این 
مسئله و حل آن ارائه نشده است. به گفته کارشناسان 
واردات بی رویــه کاال به داخل، سیاســت های ضد 
تولید دولت، بی ثباتی اقتصادی، تورم باالی تولید و 
همچنین پیش بینی ناپذیری اقتصادی به این مسئله 

دامن زده است.
اما برخی از کارشناســان معتقدند که شهرک های 
صنعتی معضل ریش  ای دارد و مشــکات موجود 
آن بیشتر ناشی از ســودجویی برخی از افراد است  
که با بهانه فعالیــت اقتصادی در این شــهرک ها 
شرکتی راه اندازی کرده شده  و بعد از اخذ تسهیات 
بانکی آن را به حال خود رها کرده اند و دیگر امیدی 
 به کامل شــدن چرخــه فعالیت این شــرکت ها 

نیست.

از سویی برخی از مدیران این شرکت ها در خارج از 
کشور به سر می برند و این شرکت ها را به حال خود 

رها کرده اند.
در همین فتح اهلل بیات مقام مسئول کارگری احیای 

بنگاه های راکد و خاموش را خواســتار شد و گفت: 
دولت به داد کارخانه ها و شهرکهای صنعتی برسد که 

تبدیل به سوله و بارانداز شده اند.
وی بــا بیــان اینکه امــروز ســرمایه گذاری برای 

ایجاد شــغل جدید سخت اســت، افزود: کارگاه ها 
و شــهرکهای صنعتی زیــادی داریم کــه اکنون 
ســوله هایشــان در حال خــاک خوردن اســت. 
دولــت و وزارتخانه هــای متولــی بایــد ایــن 
 بنگاههای خاموش را شناســایی و در بازپرداخت 

بدهی هایشان کمک کنند.
به اعتقاد وی به جای طرح یارانه دستمزد، دولت باید 
به داد کارخانه ها و شهرکهای صنعتی برسد و آنها را 
سرپا نگه دارد که هزینه کمی دارند. امروز شهرکهای 
صنعتی که ســرمایه های عظیمی در آنها نهفته به 
جای تولید و جذب نیرو به بازار کار، به سوله و بارانداز 
تبدیل شده اند. لذا به جای دادن یارانه دستمزد بهتر 
اســت به احیای این بنگاهها بپردازیم تا هم تولید 
 نفســی بگیرد و هم نیروهای کار شاغل را از دست 

ندهیم.
آمارها از واحدهای تولیدی شــهرک های صنعتی 
نشان می دهد از مجموع واحدهای فعال و ١١۸0۷ 
واحد معــادل ۳٥.۷ درصد با کمتــر از ٥0 درصد 
ظرفیــت و ١40٥٥ واحد معــادل 42.٥ درصد با 
ظرفیتی بین ٥0 تا ۷0 درصــد و تنها ۷١40 واحد 
معادل 2١.۸ درصد با بیش از ۷0 درصد مشــغول 

فعالیت هستند.

»کسب و کار« کوچ کارآفرینان و کاهش انگیزه کارآفرینی را  بررسی می کند

افزایش ریسک کارآفرینی

بسیاری از کارخانه ها و شهرک های صنعتی تبدیل به سوله و بارانداز شده اند

بحران  بنگاه های خاموش

رییس سازمان برنامه و بودجه؛
بودجه سال۹۹ کل کشور آماده 

ابالغ رییس جمهور است
نهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین الیحه بودجه سال 
١۳۹۹ کل کشور به ریاست محمدباقر نوبخت معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور 
و با حضور معاونان و مدیران و روسای سازمان های 
وابسته در محل سازمان مذکور برگزار شد. محمدباقر 
نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان در این 
جلسه اظهار داشت: با یاری حق متعال، جلسه های 
ستاد تهیه و تدوین بودجه سال ١۳۹۹ کل کشور 
با هماهنگی و وفاق در بخش های مختلف سازمان 
برنامه و بودجه کشــور و مجموعه دولت، به نقطه 
عطفی رسید و بخشــنامه بودجه سال ١۳۹۹ کل 

کشور آماده اباغ رییس جمهور محترم است.
وی افزود: روز گذشــته در جلسه شورای اقتصاد 
با اجمــاع، خط مشــی بودجه ســال آینده کل 
کشور نهایی شــد و ما رویکردمان در این بودجه، 
برنامه محور خواهد بود. نوبخت در ادامه سخنان 
خود تأکید کــرد که مجموعه ســازمان برنامه و 
بودجه کشور در روند بررسی بخشنامه بودجه سال 
١۳۹۹ کل کشــور، هر مرجع و دستگاه و مدیری 
که می خواست توضیح و تشریح الزم را بشنود، به 
صورت شفاف تبیین الزم را ارایه کرد و هماهنگی 

کامل در سمت و سوی بودجه حاصل شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه سخنان خود 
اظهار داشــت: در روند تهیه و تدوین بودجه سال 
١۳۹۹ کل کشور، عقل جمعی حاکم بوده و خواهد 
بود و امیدواریم مجلس محترم شورای اسامی هم 
با لحاظ نمودن تمام اصاحات ساختاری در بودجه 
و در شرایط ســخت پیش رو بتواند تصمیم های 
مقتضی اتخاذ کند. گزارش مذکور حاکی اســت 
که در این جلســه، محمد  حسین رحمتی رییس 
امور اقتصاد کان ســازمان برنامه و بودجه کشور، 
گزارش مشروحی از وضعیت اقتصاد کشور و تهدید 
و فرصت های الزم ارایه کرد و اظهار داشت: در شرایط 
حاضر تنها مسیر رشــد اقتصادی کشور، ارتقای 
بهره وری است و تجدید نظر در تخصیص های بودجه 
هم گریز ناپذیر است.  بر اساس این گزارش، در جلسه 
مذکور حمید محبوب خلجانی معاون بودجه تملک 
دارایی های سرمایه ای و مالی و نظارت سامانه های 
بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور هم گزارشی از 
اقدام های انجام شده در بخشنامه بودجه را ارایه کرد 
و گفت: بخشنامه بودجه سال ١۳۹۹ کل کشور هفته 

آینده از سوی رییس جمهور اباغ می شود.

با طرح حمایــت از کاال و خدمات 
ایرانی حال تولید خوب مي شود

بانک قرض الحسنه مهرایران با »طرح حمایت از کاال 
و خدمات ایرانی« به منظورارائه تسهیات به تولید 
کننده داخلي پاي به میدان گذاشته است. در انجام 
این طرح بانک در جایگاه مسئولیت اجتماعي و ملي 
ظاهر شده است و با تخصیص تسهیات به خریداران 
کاالي ایراني، گام مهمي را در مسیر حمایت از تولید 
داخل برداشته اســت. این طرح درحالی از سوی 
بانک اجرا می شود که تولید به دلیل شرایط پرتنش 
اقتصادي و بحران هاي تحمیلي مالي حال خوشي 
ندارد. بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان یک 
نهاد اقتصادی بی توجه به همه حاشیه و اما و اگرها 
بنا به وظیفه میهني، خود را در فراهم ساختن رفاه 
ملي جامعه ایراني مسئول دانسته و با ارائه » طرح 
حمایت از کاال و خدمات ایراني« به دنبال آن است 
که با افزایش تقاضا، حضورتولید کننده داخلي را 

همچنان در میدان تولید حفظ کند.

دژپسند عملکرد سال ۹7 بانک 
توسعه صادرات ایران را مطلوب 

و درخور تقدیر خواند
صورت های مالی سال ۹۷ در مجمع عمومی عادی 
سالیانه بانک توسعه صادرات با حضور اعضای مجمع 
عمومی این بانک و با قدردانی از عملکرد و انضباط 

مالی این بانک تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات، 
نشست مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک با 
حضور دکترفرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و دیگر اعضای مجمع برگزار شــد. رییس 
مجمع عمومی بانک توســعه صادرات با اشاره به 
صورت های مالی ارایه شــده در جلســه مجمع، 
عملکرد این بانک در سال ١۳۹۷ را با توجه به شرایط 

تحریم، مطلوب و در خور تقدیر خواند.
در این جلسه اعضای مجمع ضمن بیان نقطه نظرات 
خود و ارائه پیشنهاهای خود در حوزه فعالیت های 
این بانک بر نقش و اهمیت بانک توسعه صادرات در 

حوزه صادرات غیرنفتی تاکید کردند.

اخبار
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١۸0 فعال بازار سرمایه با ارسال نامه ای به وزیر اقتصادی 
و دارایی با اســتقبال از قوانین جدید بازار پایه، اعام 
کردند: تداوم اجرای قوانین قبلی بــازار پایه می تواند 
منجر به ضرر سهامداران شود. به گزارش خبرنگار مهر، 
تصویب قوانین جدید بازار پایه در فرابورس مدتها است 
که وقت و انرژی بسیاری از فعاالن بازار سرمایه و حتی 
سیاستگذاران و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار را 
به خود مشغول کرده است. بسیاری بر این باورند که 
ایجاد تغییرات قوانین پایه که کاما منطبق با قوانین 
شرعی کشور انجام شده و مهر تائید شورای فقهی بورس 
و اوراق بهادار را دارد، می تواند گام مهمی در جهت ایجاد 
شفافیت بوده و حرکت های رانت جویانه و مداخله گرایانه 

عده ای را در بازار به حداقل برساند.
از سوی دیگر ، اعمال برخی فشارها سبب شده تا علیرغم 
شفاف سازی مکرر سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز 
فرابورس ایران، باز هم اما و اگر و شــائبه های بسیاری 

در این رابطه از سوی برخی تابلوخوان ها مطرح شود.
در واکنش به این اماواگرها و شائبه ها، اکنون ١۸0 فعال 

بازار سرمایه با ارسال نامه ای به فرهاد دژپسند، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
و اعضای شورای عالی بورس در خصوص قوانین بازار 
پایه اعام کردند: در چهارچوب قوانین و مقررات کشور 
و بدون التهابات فضای سیاســی و مجازی و صرفا در 
چهارچوب کار کارشناسی اعتقاد داریم باید از اقدامات 
ســازنده نهاد ناظر در جهت بازبینی قوانین و مقررات 
دفاع نموده و انتقادات و پیشنهادات خود را برای رونق 
بورس و همچنین فضای کسب و کار رقابتی و سالم در 
اختیار نهادهای قانونگذار و تصمیم گیر قرار داده و این 
تعامل باید بین اعضای مختلف ارکان بازر بیشتر تقویت 
گردد تا به سهم خود موجب رونق و شکوفایی اقتصاد 

کشور گردیم.
محتوای این نامه به شرح زیر است:

امروزه در راستای فرمایشات و حمایت های مقام معظم 

رهبری و سیاســت های اقتصادی دولت محترم، بازار 
سرمایه به بخشی مهم از اقتصاد کشور تبدیل شده و 
این بازار با توجه به توســعه اقتصادی کشور، نیازمند 
حمایت و توجه ویژه در ادامه مسیر است که وظیفه هر 
یک از ما را دشوارتر می نماید. ما پیشکسوتان و فعاالن 
بازار سرمایه اعتقاد داریم دانش و اطاعات کارشناسان 
بازار سرمایه در حوزه های مختلف قانونگذاری، نظارت 
و اجرا همواره می تواند به قانونگذار و نهاد ناظر خدمات 
شایسته ای را ارایه کرده و نیاز به قوانین و مقررات را از 
الیه های پایین بازار به نهادهای قانونگذار انتقال دهد و 
بر این باوریم حفاظت از کیان و سامت بازار سرمایه که 
یکی از نماگرهای اقتصاد سالم در دنیا می باشد وظیفه 
تک تک ما بوده و با اتکای بــر نهادهای تخصصی، در 

جهت این اهداف حرکت نماییم.
اینجانبان امضاکنندگان ذیل در چهارچوب قوانین و 

مقررات کشور و بدون التهابات فضای سیاسی و مجازی 
و صرفا در چهارچوب کار کارشناسی اعتقاد داریم باید 
از اقدامات سازنده نهاد ناظر در جهت بازبینی قوانین و 
مقررات دفاع نموده و انتقادات و پیشــنهادات خود را 
برای رونق بورس و همچنین فضای کسب و کار رقابتی 
و سالم در اختیار نهادهای قانونگذار و تصمیم گیر قرار 
داده و این تعامل باید بین اعضای مختلف ارکان بازار 
بیشتر تقویت گردد تا به ســهم خود موجب رونق و 
شکوفایی اقتصاد کشور گردیم؛ لذا از اقدامات انجام شده 
سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس ایران در 
جهت تغییرات قوانین و مقررات بازار پایه فرابورس که بر 
اساس قوانین باالدستی شکل گرفته و معتقدیم تداوم 
فعالیت آن در وضعیت قبلی می توانست موجب ضرر و 
زیان بخش زیادی از سهامداران حقیقی در بازار گردد، 
حمایت نموده و همچنان اعتقاد داریم چنانچه اجرای 
دستورالعمل های این چنینی نیازمند اصاحات باشد 
نظرات تخصصی خود را به نهادهای قانونی برای اخذ 

تصمیمات درست ارایه نماییم.
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سکه  به ۴ میلیون و ۴۵ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید دوم مهرماه ۹۸ به ۴ میلیون و ۴۵ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم سه شنبه ۲ مهر ۹۸ به ۴ میلیون و ۱۰ هزار تومان، 

نیم سکه ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۴۰ هزار تومان رسید. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۲۱ دالر و ۴۹ سنت و هر گرم 
طالی ۱۸ عیار نیز ۴۰۹ هزار و ۷۵۸ تومان است.

بانک ها

کوچ کارآفرینان نوآور
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی

مهم ترین مشکلی که کارآفرینان برای شــروع فعالیت اقتصادی دارند، موضوع نقدینگی است. یعنی یک کارآفرین برای تامین جا مکان، پرســنل و ... باید هزینه هایی را بپردازد که در شرایط فعلی برای خیلی ها 
مقدور نیست. خیلی از پیشنهاداتی که در حمایت از کارآفرینان مطرح می شود، به خودی خود موثر کارگشا است. اما مسئله این است که این طرح ها و پیشنهادات اجرا نمی شود و یا به صورت موقتی  است. تجربه 
نشان داده است که وقتی قوانین در کشور برای تولیدکنندگان دست و پاگیر باشد، مسیر برای رسیدن به مقصود کارآفرینی طوالنی تر و انگیزه افراد برای کارآفرینی کاهش پیدا می کند. اتفاقی که به نظر می رسد 
با کوچ برای از کارآفرینان نوآور از کشور و کاهش انگیزه آنها در کشور افتاده باشد. ریسک فعالیت اقتصادی در شرایطی که قوانین مدام تغییر می کند، بسیار زیاد است و تنها کسانی چنین ریسکی را می پذیرند که 
از پشتوانه نهادهای دولتی و یا حمایت های مشابه بهره مند باشند. هیچ یک از پیشنهادات مطرح شــده ضمانت اجرایی ندارد. در حالی که مسئله اصلی اجرای این پیشنهادات است. مشکات کارآفرینان در موارد 
 مشخصی به طور کلی روشن شده اســت. هر چند هر بخشی خواسته مجزایی دارد. اما مسئله ســاختار کلی قوانین است که کل عرصه کارآفرینی را دچار مشکل کرده اســت. دولت باید با اجرای این پیشنهادات 

ریسک کارآفرینی را کاهش دهد.

معضل گرانی مواد اولیه
علیرضا کالهی صمدی، فعال اقتصادی

بحران تعطیلی و یا رکود شرکت ها در شهرک های صنعتی بسیار عمیق تر از آن است که با راه حل های مقطعی برای آن فکری اندیشید. یکی از مهم ترین اقدامات برای کمک به شهرک های صنعتی، اصاح ساختارها و روش های حمایت 
از تولید است که مشمول واحدهای تولیدی این شرکت ها هم خواهد شد. برای مثال شرکت های شهرک های صنعتی از مشکل نقدینگی رنج می برند و برای تامین مواد اولیه موانع زیادی دارند. گرانی مواد اولیه، مانع از تولید واحدها در 
شهرک های صنعتی شده است.یکی از راهکارهای پیشنهادی این است که دولت مواد اولیه را به صورت اعتباری به این شرکت ها ارائه بدهد و یا اینکه بانک ها با واحدهای تولیدی برای حل معضل تولید، هماهنگی بیشتری داشته باشند. 
برخی از این شرکت ها از سوی مدیران به حال خود رها شده اند  و هیچ فعالیتی در این شهرک ها ندارند. مشوق های مالیاتی و بیمه ای از این شرکت ها و همچنین حل معضل نقدینگی و تامین مواد اولیه مهم ترین کمک دولت به این شرکت ها 
و احیای واحدهای تعطیل آن است. از سویی باید از سوی سازمان های مسئول مثل وزارت صمت بررسی شود که چه تعداد از این شرکت ها و به چه دلیل تعطیل است؟ بررسی این موضوع و رسیدگی به مشکات این شرکت ها، گام دیگر در 

راستای کمک به احیای شرکت های تعطیل و رشد اشتغال  در شهرک های صنعتی است.

فعاالن بازار سرمایه با وزیر اقتصاد نامه نگاری کردند

استقبال از قوانین جدید بازار پایه



3 اقتصاد
ایران
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 چــادر مشــکی یکــی از 
مهم ترین پوشش های بانوان 
ایرانی اســت که در سالهای 
اخیر در تامین آن مشکالتی 
ایجاد شده است که برخی از 
فعاالن این بازار آن را به وجــود مافیای پارچه چادری 
مربوط می داننــد. مطابق آمارهای مختلف ســاالنه 
بین 80 تا 100 میلیون مترمربع میزان نیاز کشــور به 
پارچه چادر مشکی اســت. این میزان مصرف به طور 
قطع افراد بســیاری را به واردات چادر مشکی و ایجاد 
 مافیای آن ترغیب می کند. پروسه تولید چادر مشکی

 خاص است.
در بحث پتروشیمی و مواد اولیه آن مشکلی وجود ندارد، 
اما نوع نخ مــورد نیاز تولید چادر مشــکی و همچنین 
رنگرزی آن متفاوت اســت. نخ مورد نیــاز پارچه چادر 
مشکی ITY اســت که این نخ طی چند سال گذشته 
تنها از ســوی چند شرکت وارد کشور شــده است. به 
دلیل نیاز کشور در چند سال گذشــته چند کارخانه 
تولید پارچه و چادر مشــکی در کشــور راه اندازی شد 
که متاســفانه نخ مورد نیاز پارچه چادر مشکی کامال 
وارداتی اســت و به دلیل ســود باالی واردات، مافیای 
واردات ایــن پارچه بــا ایجــاد مانع در مســیر ورود 
 نخ به کشــور، اجازه رونق تولید کارخانجات نســاجی 

داخلی را گرفته اند. مدیرعامل کارخانه حجاب شهرکرد 
در این رابطه گفته است که فروش چادر مشکی وارداتی 
با کم فروشــی انجام می شــود. میرمحمدتقی دانایی 
هوشیار تصریح کرد: پارچه تولیدی کارخانه حجاب در 
بازار به صورت متری ولی پارچه های وارداتی به صورت 
یاردی به فروش می رســند؛ هر یارد 91.4 سانتی متر 
است، یعنی میزان اندازه چادر وارداتی 10درصد کمتر 

 از چادر داخلی است و به نوعی در این زمینه کم فروشی 
می شود.

وی افزود: اگر به همان اندازه ای که هزینه برای واردات 
چادر مشکی اختصاص می یابد به شرکت حجاب نیز برای 
رنگ و مواد شیمیایی تسهیالت اعطا کنند، طبیعتا قیمت 
قواره های چادر مشکی در بازار به شدت کاسته خواهد 
شد و می توان گفت متوسط قیمت فعلی 80 تا 1۷0 هزار 

تومان محصوالت به ۵0 تا 140 تومان خواهد رســید، 
بنابراین اگر تعرفه رنگ و مواد شــیمیایی کاهش یابد، 
قیمت تمام  شده چادر مشکی در بازار کاهش می یابد. در 
1۶ ماه گذشته قیمت نخ مورد استفاده در چادر مشکی 
از 9000 تومان به ۲9 هزار تومان رسیده است. قیمت 
 عمده مواد اولیه چادر مشکی حدود 400 درصد افزایش 

یافته است.

مواد اولیه تولید چادر مشکی 400 درصد گران شد

کم فروشی در فروش چادر مشکی

در حوزه چادر مشکی و واردات پارچه دالالن فعالیت می کنند
مرتضی منصوری، نایب رئیس اتحادیه صنف محصوالت نساجی اصفهان

در هر بخش و بازاری که سوددهی در آن وجود داشته باشد دالالن و واسطه ها به آن ورود کرده اند تا واحدهای صنفی مجاز از همان درآمدی که به دلیل رکود بازار کاهش زیادی پیدا کرده است باز بمانند. در حوزه 
چادر مشکی و واردات پارچه آن دالالن فعالیت می کنند و بازار توانایی مقابله با مافیای این بازار را تا به امروز نداشته است.قیمت چادر مشکی در بازار افزایش پیدا کرده و در دو ماه محرم و صفر این افزایش قیمت به 
دلیل افزایش نیاز دوچندان شده است که برای مشتریان قابل پذیرش نیست. بیشتر چادرهای مشکی از کره جنوبی به ایران وارد می شود و از سوی دیگر به دلیل قاچاق ورود پارچه مشکی به کشور، از میزان دقیق 

واردات چادر مشکی آمار دقیقی وجود ندارد. 
تمام این اتفاقات و وجود دالالن و مافیا در بازار چادر مشکی مشکالتی را ایجاد کرده که باید برای حل آن برنامه جامع و مداومی را اجرایی کرد. پروسه تولید چادر مشکی متفاوت از دیگر محصوالت و کاالهای نساجی 
و پوشاک است به همین دلیل باید برای توسعه خط تولید این کاال چاره ای اندیشیده شود و برای مواد اولیه ای که باید پتروشیمی تامین کننده آن باشد راه حل اساسی وجود داشته باشد. اگر چادر مشکی که مصرف 

آن در کشور وجود دارد و تعداد مشتریان آن نیز کم نیست در ایران و به صرفه تر تولید شود می تواند سوددهی خوبی برای این صنعت داشته باشد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

 معاون مرکــز تعامالت بین الملــل معاونت علمی 
در خصوص آخرین وضعیت نخبــگان ایرانی غیر 
مقیم گفت: تاکنون 1۲80نفر از آنها به صورت دائم 
 بازگشــته اند و اقدام به راه اندازی 9٣اســتارت آپ 
کرده اند. سید علی حســینی معاون روابط علمی و 
سرمایه انســانی مرکز تعامالت بین الملل معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری گفت: بر اساس 
برنامه ای که از چهار ســال پیش در راستای جذب 
نخبگان ایرانی غیرمقیم داشــتیم توانستیم طی 4 
سال نخبگانی را جذب کنیم تا در زمینه علم و دانش 
فعالیت کنند. وی با بیان اینکه عمدتــا این افراد از 
دانشگاه های برتر بوده اند، عنوان کرد: افرادی که از 
صد تا چهارصد دانشگاه برتر هستند، بر اساس رزومه 
انتخاب می شوند و از نظر داشتن شاخص های علمی 
و فناوری، اقدام در زمینه »های تک«، پتنت خوب 

و… گلچین می شوند. حسینی خاطر نشان کرد: 
تاکنون 4هزار و ۷80 نفــر از متخصصان و ایرانیان 
خارج کشور پروژه های کوتاه مدت و بلند مدت ارسال 
و در قالب سخنرانی، پروژه موقت، پروژه خارج از کشور 
در ایران فعالیت کرده اند. وی ادامه داد: از این تعداد 
1۲80 نفر به صورت دائم به کشور برگشته اند. وی با 
بیان اینکه این نخبگان در قالب شرکتهای دانش بنیان 
و استارت اپ ادعا فعالیت می کنند، گفت: تاکنون 9٣ 
استارت اپ توسط این نخبگان راه اندازی شده است. 
معاون روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعامالت 
بین المللی معاونت علمی و فناوری گفت:به غیر از راه 
اندازی اســتارت اپ، ایجاد شرکتهای دانش بنیان، 
همکاری با این شرکتها،تدریس در دانشگاه ها و …
 از دیگر فعالیت نخبگان غیر مقیم ایرانی در کشور

 به شمار می رود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار با بیان اینکه 
طبق ارزیابی های صورت گرفته پیش بینی شده بود 
که در ایام محرم و صفر قیمت انواع میوه در سطح 
بازار کاهش پیدا  کند، گفت: قیمــت انواع میوه در 
سطح بازار تا پایان ماه محرم و صفر، اگر ثابت نباشد، 
رو به کاهش است و افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

اسداهلل کارگر درباره جدیدترین وضعیت قیمت انواع 
میوه در سطح بازار با اشــاره به اینکه از ابتدای ماه 
محرم، قیمت انواع میوه کاهشی بوده و این روند تا 
پایان ماه محرم و صفر نیز ادامه خواهد داشت، تصریح 
کرد: البته اگر افزایش قیمتی هم در بازار میوه و تره بار 
داشته باشــیم، موردی و مقطعی است به گونه ای 
که در برخی از میوه ها در یــک مقطع ۵ تا 10 روزه 
افزایش قیمت داریم و سپس قیمت به ثبات می رسد 
یا کاهش می یابد. وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال 
پس از افزایش قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی در 
سطح بازار، اکنون با کاهش قیمت آنها که غیرقابل 

انتظار بود، مواجه هستیم.

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و تره بار در ادامه 
دلیل کاهش قیمت انواع میوه در سطح بازار را  کمبود 
تقاضا و عدم برگزاری جشــن ها اعالم کرد. کارگر 
با بیان اینکه زمانی که عرضــه و تقاضا کاهش پیدا 
کند، در نتیجه قیمت انواع میوه نیز کاهش می یابد، 
افزود: قیمت موز در سطح بازار تا قبل از ماه محرم به 
1۷ هزار تومان رسیده بود، در حالیکه اکنون قیمت 
این میوه در ســطح بازار معادل 8 تا 10 هزار تومان 
است که در کل قیمت موز 40 تا ۵0 درصد کاهش 

داشته است.
حدود دو هفته پیش نیز رئیس اتحادیه فروشندگان 
میوه و تره وبــار اعالم کرده بود: قبــل از ایام محرم 
به دلیل افزایش برگزاری اعیاد و جشــن ها، قیمت 
میوه هایی همچون موز، شــلیل و خیار که در این 
مراسم ها بیشتر اســتفاده می شوند و مصرف روزانه 
دارند، افزایش پیدا کرد که بنابر تجربه  ســال های 
گذشته پیش بینی می شود در ایام محرم قیمت آنها 

کاهش پیدا کند.

رئیس جمهوری آمریکا روز سه شــنبه دوم مهر 
سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل 
سخنرانی کرد. اصلی ترین بخش صحبت های 

ترامپ در ادامه عنوان شده است:
 ما بزرگترین ارتش دنیا را داریم و امیدوارم نیازی 
به استفاده از آن نباشــد.ما آماده انعقاد قرارداد 
تجاری بزرگ با بریتانیا هستیم. شرکایمان باید 
هزینه دفاعی را پرداخت کنند.آمریکا به شدت 
از ارزش هایی دفاع می کند که هویت ما شــکل 
می دهد.هر کشــوری مانند کشور محبوب من 
هویت دارد و ارزش گرامی داشــتن دارد. نباید 
هویت را در دنیــا حذف کرد.حقیقت روشــن 
است اگر به دنبال آزادی هستید به کشور خود 
بپردازید.رهبــران خردمند همــه تالش خود 
را برای رفاه مردم خود انجــام می دهند.آینده 
از آن کشــورهای مســتقل و قدرتمند اســت.

یکی از جدی ترین تهدیدهــا علیه جهان ایران 
اســت.ایران حامی اول تروریســم در دنیاست.

رهبران ایران در تنور جنگ یمن و ســوریه می 

 دمند. ما باید جلوی دســت یابی ایران به سالح 
هســته ای را بگیریم به همین دلیــل از توافق 

هسته ای خارج شدیم .
افراد شجاع هستند که می توانند صلح را انتخاب 
کنند. به همین دلیل دســت به دیپلماسی در 
کره شــمالی زدیم.همانند ایران کره شــمالی 
هم ظرفیت های زیادی دارد که باید دســت از 
ســالح های هســته ای بردارد.هدف ما صلح و 
آرامش در دنیاســت.دولت من در حال پیگری 
و آرزوی آینده بهتری در افغانســتان است. از پا 
نمی شــنیم تا صلح را در افغانستان ایجاد کنیم.

هیچ دولت مسئولی نباید به دولت ایران کمک 
کند. تحریم ها علیه ایران بیشــتر خواهد شــد. 
برای 40 سال دنیا به حاکمان ایران گوش داده 
است. حکومت ایران شــعارهای سنتی مرگ بر 
آمریکا و احساسات ضد یهودی را دنبال می کند. 
آنها می گویند اسراییل یک غده سرطانی است 
که باید از بیــن برود و آمریکا اجــازه این کار را 

نخواهد داد .

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه در 
حوزه های دانشی غذا به شدت وابسته هستیم، گفت: 
باید در این حوزه بازار را پس بگیریم. ســورنا ستاری 
در افتتاحیه پنجمین نمایشگاه ایران فارما و صنایع 
دارویی وابسته که در مصالی امام خمینی )ره( برگزار 
شد، با بیان اینکه ارزش تولیدات حوزه بیوتکنولوژی 
در عرصه دارو حدود 1.۲ میلیارد دالر است، اظهار کرد: 
همیشه می گویم حوزه بیوتکنولوژی و دانشی گویی در 
خون ایرانی هاست و به نوعی ما ژنتیکی در آن برتری 
داریم و در صادرات این فرآورده ها بسیار موفق بوده ایم 
و 4۵ تا ۵0 درصد صادرات دانش بنیان کشور در عرصه 
بیوتکنولوژی اتفاق می افتد و بیوتکنولوژی نماد افتخار 
کشور است و سرمایه گذاری چند صد میلیاردی در آن 
اتفاق می افتد و این نشان می دهد اکوسیستمی پویا و 

فعال در این حوزه داریم.
وی ادامه داد: از سال گذشته برنامه ویژه ای در حوزه 
مقابله با تحریم ها داریم و بر همین اساس ۲۷ داروی 
بیولوژیک، ۵0 داروی شــیمیایی، ۵۷ مــاده اولیه 
و ٣۵ رقم محصول دارویی از ســوی شــرکت های 
دانش بنیان تولید شده اســت که این اقالم مجموعا 
۵۷0 میلیون دالر ارزبری داشته است. ستاری با بیان 
اینکه یکی از اقدامات جدی ما پیگیری معافیت های 
مالیاتی شرکت ها به ویژه شــرکت های بزرگ حوزه 
بیوتکنولوژی است، ادامه داد: کاری که ما از دو سال 
قبل آغاز کردیم، این بود که معافیت های مالیاتی همه 

را به حوزه  R&D منتقل کردیم. در عین حال وزارت 
بهداشت هم کمک زیادی در حوزه حمایت از تولید 
داخلی شرکت های دانش بنیان انجام می دهد و همه 
در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی حامی تولید داخل 
هستند. این دوره یکی از دوره های استثنائی است و باید 

از این فرصت استفاده کنیم.
ستاری با بیان اینکه در کشور در حوزه غذا به شدت 
وابسته هستیم، گفت: فکر می کنیم که غذای کشور را 
خودمان تولید می کنیم، اما در حوزه بیوتک و دانشی 
غذا بسیار وابسته هســتیم. وی ادامه داد: حجم زیاد 
داروهای دام و طیور و آبزیان و اصالح ژنتیکی و شیوه 
سنتی مان در این حوزه بسیار اذیت می کند. همین 
اتفاقی که در حوزه دارو افتاده و تقریبا بحث مهاجرت 
افراد مطرح عرصه های داروسازی و حوزه های مرتبط 
آن بسیار کم شــده که نتیجه فعالیت شرکت های 
دانش بنیان است. بر همین اساس ما یک برنامه جدی 
هم در حوزه داروهای دام، طیور و آبزیان و به طور کلی 
غذا داریم؛ چراکه این حوزه بسیار بکر است و باید به آن 

ورود کرد. ما هم در این زمینه کمک می کنیم.
ستاری تاکید کرد: هرچند که در این عرصه شبکه های 
بسیار جدی وارداتی وجود دارد، اما باید مبارزه کنیم 
و این حوزه و بازار آن را پس بگیریم. وی با بیان اینکه 
ما دانش ورود به حوزه دانشی غذا را داریم، گفت: قطعا 
از نظر تکنولوژیک پیچیدگی حوزه انسانی را ندارد، اما 

حجم واردات و تنوع محصوالت آن بسیار زیاد است. 

شــرکت تولیــد تجهیزات 
اراک  ســنگین-هپکو 
ابرشــرکت ایرانی در حوزٔه 
صنایع سنگین است که این 
روزها اخبار زیادی در زمینه 
آن می شــنویم. در اواخر شــهریور ماه سال 1٣98 
کارگران این ابرشرکت در اعتراض به حقوق و مزایای 
معوقه خود و پیگیری مطالبات صنفی دست به اعتصاب 
زدند و خواستار دریافت حقوق معوقه چندین ماهه خود 
شدند. کارگران هپکو اتفاق نظر دارند که اعتراضشان 
کامال صنفی و برای تعیین تکلیف کارخانه اســت و با 
هرگونه بهره برداری و برداشت سیاسی از این تجمع ها 
مخالفند و آن را محکوم می کننــد. ودر حالی که یک 
هفته پیش وزیر صمت مدیر جدید شرکت را منصوب 
کرد، اما کارگــران معتقدند تغییر مدیریت مشــکل 
را حل نمی کند و باید وضعیت ســهامداری ومالکیت 
کارخانه تعیین تکلیف شــود. هرچند فرهاد دژپسند، 
وزیر اقتصاد اعالم کرده حل بحران کارگری در شرکت 
هپکو، فقط معطل پرداخت ۶ میلیارد تومان مطالبات 
معوق کارگران است اما این کشــمکش ها تا به امروز 
 ادامه دارد و موضوع تنها مربوط بــه پرداخت حقوق 
نمی شود. رئیس سازمان خصوصی سازی نیز عنوان 

کرده که واریز حقوق کارگــران هپکو تا 10 روز  دیگر 
انجام می شود. اما سیدمهدی مقدسی نماینده مردم 
اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفته اســت که 
برای حل مشکل هپکو دولت باید تصمیمات جزیره ای 
را کنار گذاشته و تمامی وزرای اقتصادی منسجم عمل 
کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: باید مواضع وزرای صنعت، معدن و 
تجارت، اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی- 
به عنوان جانشین فرمانده ســتاد اقتصاد مقاومتی در 
استان مرکزی- هم جهت باشد تا مشکالت هپکو هر 
چه سریعتر حل شــود. نماینده مردم اراک، خنداب و 
کمیجان در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: براساس 
خبرهای رسیده از سوی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان 
خصوصی سازی هماهنگی های الزم صورت گرفته تا 
 بانک ملی حقوق معوق کارگران را ظرف چند روز آینده 

پرداخت کند.
حال باید دید دلیــل این ناکامی هــا و اعتراضاتی که 
برای این ابرشرکت ایرانی بوجود آمده چیست. در این 
رابطه محمد حسینی نماینده دیگر استان مرکزی در 
مجلس گفته اســت که به علت واگذاری های نادرست 
با اعتصابــات کارگری رو به رو بوده ایــم و آثار این نوع 
خصوصی سازی کام مردم استان مرکزی را تلخ کرده 
اســت. هپکو و آذر آب برندهای بــزرگ ملی بودند اما 
امروز کارگران با ناامیدی ســرکار میروند و خواسته به 
حق مردم  حضور مســئوالن در بین مردم بوده است. 

 این در حالی بود که ما می شنیدیم که رئیس سازمان 
خصوصی ســازی به صورت شــبانه بــه منطقه وارد 
می شــد. اما حاال  می بینم که این مقام مسئول  برای 
پاســخگویی به عملکرد خود در اختیار مراجع قضایی 
قرار گرفته اســت. امروز وزیر اقتصاد باید پاسخگوی 
عملکرد ضعیف رئیس ســازمان خصوصی ســازی به 
مردم نا امید اراک باشد. به هر حال بایستی هر چه سریع 

تر یک مقام مسئول بابت پاســخگویی خسارت های 
خصوصی ســازی به اراک بیاید و پاســخگوی مردم و 
رسانه ها باشد. وزیر اقتصاد خود رئیس هیئت واگذاری 
بوده و دستگاه اجرایی  باالدســتی سازمان خصوصی 
ســازی اســت، حداقلی ترین کار ممکن این است که 
 فردی شایسته، مســئولیت پذیر و پاسخگو برای این 

حوزه گمارده شود.

حل بحران كارگری در شركت هپکو فقط معطل پرداخت 6 میلیارد  است

نابودی  صنایع بزرگ  به  بهانه  خصوصی سازی
كارگران هپکو اتفاق نظر دارند كه اعتراضات شان كامال صنفی است

مشکل هپکو ناشی از عملکرد سهامداران واحدهای صنعتی است
موسی الوندی، کارشناس صنایع

 شرکت های ایرانی بسیاری در طول سال ها فعالیت موفقیت آمیز خود توانستند در جهان مطرح شوند و آوازه تولیدات باکیفیت آنها موجب شد تا صادرات خوبی نیز در این زمینه به کشورهای دیگر داشته باشند. تحقق صادرات در این 
شرکت ها توانست رشد اقتصادی خوبی برای کشور رقم بزند که متاسفانه تصمیمات بدون کارشناسی موجب شد تا این شرکت ها نه تنها دیگر قادر به صادرات نباشند بلکه در کشور نیز کارایی چندانی نداشته باشند. شرکت نساجی مازندران، 
شرکت ارج، شرکت آزمایش، شرکت آونگان، در ماه های اخیر شرکت هپکو و شرکت های دیگر به بهانه خصوصی سازی نابود شده و به رکود رسیده اند و اگر برنامه ریزی درستی برای بازگردانی هپکو که در رکود و آشفتگی دست و پا می زند 

وجود نداشته باشد شاهد نابودی کامل این سرمایه عظیم نیز خواهیم بود. 
خصوصی سازی در تمام دنیا به عنوان روندی برای توسعه صنایع وشرکت ها به کار می رود و به دلیل کار کارشناسی درستی که در این رابطه وجود دارد مسیر خصوصی سازی درست هدایت می شود. در ایران اما پدیده خصوصی سازی بدان معنای 
اصلی خود نیست و اگر صنایع و شرکت هایی وارد  فاز خصوصی سازی شوند به دلیل وجود دخالت ها وتصمیمات خلق الساعه گرفتار خواهند شد. ابرشرکت هپکو که آوازه محصوالت تولیدی آن به سراسر دنیا رسیده بود امروز گرفتار تصمیمات 
نادرستی شده است که نتیجه خصوصی سازی و  واگذاری به مراتب اشتباه تر است. امروز مشکل هپکو ناشی از عملکرد سهامداران این واحدهای صنعتی است که کل ابرشرکت را درگیر کرده است. بنابراین ریشه مشکالت هپکو به سال 1٣8۵ 
باز می گردد که در این سال دولت تصمیم گرفت صنایع سودده را به بخش خصوصی واگذار کند. سوددهی که نه تنها امروز دیگر وجود ندارد بلکه این ابرشرکت نمی تواند بدیهی ترین وظیفه خود را که پرداخت حقوق کارگرانش  است انجام دهد.

حفظ تولید و اشتغال  در خصوصی سازی
وحید شقاقی، اقتصاددان

 خصوصی سازی فرایندی است که باید در مسیر صحیح و درست آن هدایت شود. متاسفانه خصوصی ســازی در چند سال اخیر در کشور در مسیر درستی قرار نگرفته و موفقیت آمیز نبوده اســت. اینکه شرکت های سودده را برای 
خصوصی سازی انتخاب و واگذار می کنند شاید اگر در مسیر درست هدایت می شد نتیجه کار مثبت و در راستای کمک به اقتصاد کشور قرار می گرفت اما عدم موفقیت در خصوصی سازی شرکت ها و صنایع در سال های اخیر همواره 
وجود داشته و باید برای ادامه سوددهی و عملکرد موفقیت آمیز شرکت هایی که واگذار می شوند در مسیر درست حرکت کرد. در کشورهای دیگر و به خصوص در کشورهای اروپایی مدل و اساس خصوصی سازی با ایران متفاوت است و 
نمی توان این دو مدل را با یکدیگر مقایشه کرد. در ایران اساس خصوصی سازی مزایده است، اما در کشور های اروپایی بر پایه مذاکره مشروط این امر صورت می گیرد که به طور اساسی شاهد تفاوت در نحوه واگذاری ها هستیم. حفظ توامان 
تولید و اشتغال باید در خصوصی سازی مد نظر قرار بگیرد. این بدان معناست که باید اشتغال ایجاد شده حفظ شود و حرکتی برای  تعدیل نیروها و اخراج کارگران انجام نشود و به طور همزمان کیفیت محصوالت تولیدی نیز ارتقا پیدا کند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار:

روند کاهشی قیمت انواع میوه ادامه دارد

1٢80نفر به صورت دائم بازگشته اند

تازه ترین آمار بازگشت دائمی نخبگان به کشور

ستاری در افتتاحیه پنجمین نمایشگاه ایران فارما:

کاهش مهاجرت ها نتیجه فعالیت شرکت های دانش بنیان است

ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل :

تحریم ها علیه ایران بیشتر خواهد شد 
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اســت.برايتعيينارزشپولييكاســتارتآپ،آنهمدردنيايمدرن
سرمايهگذاري،روشهاورويكردهايگوناگونيوجودداردكههريكخود

رابهترينميدانند.
دراينروشهاازعواملگوناگونيكمكگرفتهميشودتاارزشپولييك
استارتاپبهارزشواقعياشنزديكترشود.بعضيشاخصهاوارزشهادر
اينمسيراندازهگيريوباهممقايسهميشوندتابتواندربارهسرمايهگذاري
رويآنهاتصميممطمئنتريگرفت.دردنيايامروزشــركتهايبزرگ
زياديهستندكهاوليكاستارتآپكوچكبودندامابهمرورباكارداني
مديرانواعتمادســرمايهگذارهابهبرندهايبزرگتبديلشــدهاند.اين
برندهاهنوزهماگرســهامخودرادربورسعرضهنكردهباشند،بهعنوان

استارتآپمعرفيشدهودردستهآنهاقرارميگيرند.

مراحل مختلف، رويكردهاي متفاوت
تعيينارزشعمومي،بهترينشيوهاياســتكهبرايتعيينارزشيك
شركت،اســتارتآپياشركتنوپااســتفادهميشــود.امادرسالهاي
گذشــته،حرفهايهاوتحليلگــراندنيايســرمايهگذارانازروشهاي
متفاوتيبرايارزشگذاريشركتهااســتفادهكردهاند.گامنخستاين
استكهسرمايهگذارنمعتقدندكهروشهايتعيينارزشكسبوكارهاي
نوپابامحاسبهارزشماليشــركتهايبزرگمتفاوتاستوبايدتفاوت
داشتهباشدچونسرمايهگذاريروياستارتآپيككارريسكيوغيرقابل

پيشبينياست.
اينروشهايارزشگذارياينواقعيترانشــانميدهدكهطرحكسب
وكار،استراتژيونتايجكاردربازههايزمانيروزانهتغييرميكند.بنابراين
روشارزشگذاريبريككسبوكاربراساسفاكتورهاييتنظيمميشوند
كهمنجربهموفقيتاحتماليآناستارتآپميشــوند.دراينمياندو
روشوجودداردكهبيشترازفاكتورهايديگرموردتوجهقرارگرفتهاست.

روش محاسبه »ارزش دارايي ها« در كنار هم
كسانيكهميخواهندارزشيككســبوكاررامحاسبهكنند،بهفاكتور
»ارزشدفتري«برايمحاســبهثروتآنشــركتتوجهنشانميدهند.
ارزشدفتريبهذاتيعنــيمجموعارزشداراييهاييكهيكشــركت
دارد.اينداراييشــاملداراييهايثابتوغيرثابتاست،امااغلببهويژه
برايشركتهاينوپا،»ارزششــهرتتجاري«راشاملنميشود.ارزش
شهرتتجارييعنيهمهداراييهايغيرثابتياغيرقابلديدنكهدرهيچ
دستهبنديديگريوجودندارد.اينفاكتورتنهازمانيقابلتشخيصاست
كهيكشركتآنراكسبكند.بههميندليلمعموالارزشدفتريمعموال
كمتراز»ارزشكسب«آناست.ارزشكسبيعنيدركنسبيكهخريدار
ازارزشكاالياخدماتپسازمصرفآنبهدستميآورد.ايندقيقاهمان
چيزياستكهسرمايهگذارهاعالقهمندهستندميزانآنراكشفكنند.
برايمحاسبهارزششهرتتجاريودرنتيجهارزشكلكسبوكار،اين

يــكداراييهــايروشهامجموع
شــــــــركت
رادربيشترين

محــدودهممكن

ميســنجند.برايمثال،دانشوتجربهتيمقطعااصليترينداراييهاي
يكشركتهســتند.حتياگردرترازنامهنامونشــانيازايندوسرمايه

وجودنداشتهباشد.
عالوهبراين،همافزايينيزازآنچيزهايياستكهمحاسبهنميشود.اگر
برايمثاليكشركتصاحبدواختراعباشد،درترازنامهآنهزينههاي
دستيابيبهآننيزگنجاندهميشــود.ســرمايهگذاربههمهاينهاتوجه
كردهوبهچشماندازشركتوداليلســرمايهگذاريدركنارسايرمسائل
اهميتميدهد.اگرچشماندازشركتروشــنوقدرتمندانهبهنظربرسد
واختراعهايثبتشدهنيزدركســبوكارمحوريتداشتهباشند،ارزش

شركتبسيارباالترازهزينهخريدآنميشود.

روش محاسبه قابليت مقايسه
روشدوميكهسرمايهگذارهابرايارزشگذاريبريككسبوكار
استفادهميكنند،قابليتمقايسهاستكهدربازارسهامزيادآنرا
ميبينيد.بهطورميانگيناگرداراييبهدرستيقيمتگذاريوبراي
قيمتگذاريبهويژگيهايكليديدقيقتوجهشود،سرمايهگذارها
ميتوانندنزديكترينقيمــتبهقيمتواقعيشــركترابيابند.
برهميناساس،قيمتراهاندازياستارتآپهمبايدباتوجهكردن

بههمانويژگيهايكليديتعيينشود.
دراينصورتهزينههايراهاندازيهمدرنزديكيهايهزينههاي
واقعيمحاسبهميشــوند.بهعبارتديگر،اگرميانگينارزشيك
اســتارتآپكهداراييطرحاوليهاشيكميليــوندالرميارزد،
خوداســتارتآپهمبايدبههميناندازهارزشداشــتهباشد.اگر
سايرفاكتورهابهترباشــد،ارزشباالترواگربدترباشدارزشمالي

استارتآپهمپايينترميآيد.
وقتييكشركتدرمسيررشــدقرارميگيرد،ريسكوخطرآن
بهمروركمترشــدهوپيشبينيهايماليدربارهآنشركتكمتر
بااشــتباهوعدمقطعيتهمراهخواهدبود.بــههميندليلهرچه
شركترشدبهتروبيشتريداشتهباشد،روشهايماليوطرحهاي
گوناگونمهمترشدهوارزشكيفياستارتآپباالترميرود.امادر
استارتآپهاياهمانكسبوكارهاينوپافرصتبرايطرحريزي
هســت.اينفرصتبهداليلزيــاديبراياســتارتآپهاوجود
دارد.يكيازمهمترينداليلايناســتكهصاحبكسبوكاربه
سرمايهگذارنشانميدهدكهميداندهدفشچيستوبازميداند
كهبااعدادوارقام)ياهمانپولسرمايهگذار(ميخواهدچكاركند.

تعيين ارزش يك استارت آپ از نگاه سرمايه گذاران

چالش های  صندوق هاي پژوهش و فناوري 
سراسر كشور اعالم شد

عدم پذيرش ضمانتنامه  صندوق هاي 
پژوهش و فناوري از سوي بانك ها

رئيسصندوقپژوهــشوفناوريخراســانرضويدر
رابطهبامشــكالتاينصندوقهاگفــت:عدمپذيرش
ضمانتصندوقهايپژوهشوفناوريازســويبانكها
درپروژههــايكالنبهويژهدرحوزهنفــتوگاز،يكياز
چالشهايموجودصندوقهايفناورياســت.حميده
رضويروزسهشنبهدرمراسمراهاندازيدفاترصندوقهاي
پژوهشوفناوريدرمحلمجتمعشكوفاييشركتهاي
دانشبنيانافزود:هموارهدرمسيرحركتاينصندوقها
چالشهاييوجــوددارد،اينصندوقهابــهلحاظمالي
واجراييبامشكالتيهمراههســتند.ويادامهداد:بايد
مالياتبركارمزدتســهيالت،معافيتمالياتيونيزبهره
بانكيدربارهصندوقهايپژوهشوفناوريكاهشپيدا
كند،توسعهاســتارتآپهاوشــتابدهندهها،گرايش
بهتاســيسصندوقهايمستقلدرشهرســتانهاودر
بخشهايخصوصي،عدمموضعگيريشفافنهادهاي
مرتبطدرپاسخبهاستعالماتحقوقيمعوقاتوافزايش
بيقاعدهشــركتهايارزيابيوخدماتجانبي،ازديگر
چالشهاياينحوزهبهشمارميرود.محمدمهديفريدوند،
رئيسصندوقپژوهشوفناوريدانشگاهتهراننيزدرباره
چالشهايپيــشرويصندوقهايپژوهــشوفناوري
افزود:عدمابالغنظامارزيابــيورتبهبنديصندوقهااز
مشكالتصندوقهايپژوهشوفناورياست.ويگفت:
صندوقهايپژوهشوفناوريتوانمندبودهوظرفيتبااليي
برايتاثيرگذاريدراكوسيستمفناوريدارند،همچنيناين
صندوقهاظرفيتهايخوبيبامنابعماليمحدوددارند،
رويكردهايتقويتصندوقهايپژوهشوفناوريازحيث
منابعضرورياستوبايدچالشهاومشكالتصندوقها
برطرفشودتابازيرساختيقويازشركتهايدانشبنيان
درراستايتوليدمحصوالتبرپايهدانشحمايتكنند.
فريدوندباتاكيدبرتقويتصندوقهادرتوسعهاكوسيستم
فناوريگفت:خوشبختانهرويكردجديدصندوقنوآوري
وشكوفاييدراينزمينهخوببودهاست،بامنابعوخط
اعتباريكهبرايصندوقهايپژوهشوفناوريازسوي
صندوقنوآوريوشــكوفاييفراهمشد،حجمعملياتي
صندوقهاافزايشپيداكردهاست،خدماتيكهشركتها
بايدازصندوقنوآوريوشــكوفاييدريافتميكردنداز

طريقخودصندوقهايپژوهشيدريافتكردند.

خبر مهارت هاي مديريتي

يكمديربايداينتواناييراداشتهباشدكهانگيزهالزمرادر
كارمندانشايجادكندتابتواندبيشترينبازخوردراازآنها
دريافتكند.اگرچهپوليكيازمهمترينعواملبهحساب
ميآيد؛اماتحقيقاتنشاندادهكهبهتنهاييبرايايجادانگيزه
دركارمندانكافينيست.اگركارمندانتانبدانندكهشمابه
آنهااعتمادداريد،انگيزهبيشتريپيداكردهوبرايرسيدن
بهموفقيتواهدافشركت،تالشبيشتريميكنند.اگر
شمابهعنوانمديربهكارمندانتانتكيهكنيد،آنهانيزشما
رانااميدنميكنندوبااعتمادبهنفسيكهبهدستميآورند،
شمارادررســيدنبهاهدافتانياريميرسانند.عالوهبر
اهدافبلندمدتیكهدرسرداريد،بهتراستكهروياهداف
كوتاهمدتهمتمركزكنيد.يككارمندچندســالبايد
برايرسيدنبههدفبلندمدتيكهشماتعريفكردهايد،

صبركند.امااگراوبهجاييــكهدفبلندمدت،چندين
اهدافكوتاهمدتدرسرداشتهباشد،ازاينجهتكهنتيجه
تالشهايشرابهچشمميبيند،انگيزهبيشتريبرايتالش
پيداخواهدكرد.درواقعشمابااينشيوهبهآنهاثابتميكنيد
كهاهدافيواقعي،نهدورازدسترس،درسرداريدوهرفردي
باتالشزيادميتواندبهآندستيابد.هيچكسیدوست
نداردكهساعتهادرمحيطيخستهكنندهكاركند؛امااگر
شمامحيطيشاد،پوياوخوشايندبرايكارمندانتانفراهم
كنيد،آنهانيزباانرژيبيشتريكارخواهندكرد.نخستينقدم
ايناستكهتاجايممكنامكاناتموردنيازكارمندان،مانند
كامپيوتر،اينترنتپرسرعتو...رادراختيارشانبگذاريد.در
قدمهايبعدي،آنچهاهميتدارددكوراسيوندفتركاراست.
الزمنيستكهبراياينكارهزينهزياديبپردازيد،شمابايك

رنگسادهوچندتابلويزيباهمميتوانيدظاهردفتركارتان
راازاينروبهآنروكنيد.تماماينعواملدركنارهم،محيط
كاررابرايكارمندانلذتبخشترميكندكهدرعملكردشان
نيزتاثيرمثبتيخواهدگذاشت.شمانبايدازكارمندتانانتظار
داشتهباشيدكهخوبكارورفتاركنند،درحاليكهخودتان
اينگونهنيستيد.شمابهعنوانيكمدير،بايدالگويآنها
باشــيد.صداقت،احتراموارتباطموثركليدموفقيتشما
درمحيطكاراست.اگرميخواهيددركارمندانتانانگيزه
بيشتريايجادكنيد،بايدباآنهابيشتردرارتباطباشيد.تنها
ارتباطدنيايمجازيكافينيست،شمابايدهرازچندگاهي
رودرروباآنهادرتماسباشيد.اينكارباعثميشودكهآنها
احساسارزشمندبودنكنندوبرايجبرانرفتارهايمثبت

شما،سختكوشترباشند.

چگونه در كارمندان انگيزه ايجاد كنيم؟

ت
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ن 
اگــر نتوانيد راهي بــراي پــول درآوردن در زماني كه وار

خواب هستيد پيدا كنيد، بايد تا آخر عمرتان كار كنيد. 
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در مجتمع شكوفايي شركت هاي دانش بنيان 
1۲ دفتر همكاري صندوق هاي پژوهش و فناوري 

سراسر كشور راه اندازي شد
۱۲دفترهمكاريصندوقهايپژوهشوفناوريسراسركشورروزسهشنبهباحضورمنصور
غالميوزيرعلوم،تحقيقاتوفناوريوعليوحدترئيسصندوقنوآوريوشكوفاييدر
مجتمعشكوفاييشركتهايدانشبنيانراهاندازيشد.دفاترصندوقهايپژوهشوفناوري
روزسهشنبهدرحاشيهبرگزاريكارگروهصندوقهايپژوهشوفناوريسراسركشوردر
محلصندوقنوآوريوشكوفاييباحضوربرخيمديرانعاملاينصندوقهاراهاندازيشد.
درحالحاضر۳۷دفترپژوهشوفناوريدركشورفعالهستندكهازاينتعداد،۱۲صندوق
درطبقهچهارممجتمعشكوفاييشركتهايدانشبنيانمستقرندودفترهمكاريجهت
ارائهخدماتماليبهشركتهايدانشبنيانراهاندازيكردهاند.دردورجديدفعاليتصندوق
نوآوريوشكوفايي،همكاريباصندوقهايپژوهشوفناوريسراسركشوربهصورتويژهدر
دستوركارقراردادهشدهودراينخصوصحمايتهايويژهاينيزازاينصندوقهاازسوي
صندوقنوآوريوشكوفاييصورتگرفتهاست.دراينمراسمدفترهمكاريصندوقهاي
پژوهشوفناوريتوسعهفناوريهاينوين،توسعهفناورينانو،توسعهصادراتوفناوري
شريف،صنعتبرقوانرژي،تجهيزاتپزشــكي،توسعهصادراتوتبادلفناوري،توسعه
فناوريايرانيان،توسعهعلوموفناوريهايليدكو،ســالمتتهرانوصندوقپژوهشو
فناوريدانشگاهتهران،صندوقپژوهشوفناورياستاناصفهان،صندوقپژوهشوفناوري
استانخراسانرضويوصندوقپژوهشوفناورياستانيزدراهاندازيشدند.عالوهبردفاتر
صندوقهايپژوهشوفناوري،دفاتركاربرخيبانكهاونيزنمايندگانيازصندوقهاي

سرمايهگذاريخطرپذيردراينمجتمعشكوفاييمستقرهستند.

وزير علوم:
صندوق هاي پژوهــش و فناوري شــتاب دهنده 

جريانات مبتني بر فناوري هستند
وزيرعلوم،تحقيقاتوفناوريگفت:صندوقهايپژوهشوفناوريميتوانندجريانحمايت
ازفعاليتهايمبتنيبرفناوريراشتابدهند.بهگزارشمهر،منصورغالميدرمراسم
افتتاحدفاترصندوقهايپژوهشوفناوريدرمجتمعشكوفاييشركتهايدانشبنيان
گفت:هياتعاملصندوقنوآوريوشكوفاييتوجهويژهايبهشركتهايدانشبنياندارد؛
ازاينروايندفتركهمجموعهايازصندوقهايپژوهشوفناورياست،درطبقهچهارم
صندوقنوآوريوشكوفاييافتتاحشد.ويباتاكيدبراينكهصندوقهايپژوهشوفناوري
نبايدبهسرمايههايدولتيتوجهداشتهباشــند،افزود:اساسنامهصندوقهايپژوهشو
فناوريدرحالتصويباستكهدرآنتوجهبهبخشخصوصيذكرشدهاستزيرابخش
خصوصيميتواندتاثيرگذارترينبخشهاباشد.وزيرعلوم،تحقيقاتوفناوريبابياناينكه
موفقيتصندوقهايپژوهشوفناوريدرطولزمانمشــهوداست،گفت:ماهموارهبه
ايجادزيستبومنوآوري،ارتقاءوتوســعهآنتاكيدداريموبهواسطهچنينصندوقهايي
)صندوقهايپژوهشوفناوري(،ازشركتهايدانشبنيانوطرحهايفناورانهحمايت
ميكنيم.غالميباتاكيدبراينكهطيسالهاياخيرتكيهفناورانوشركتهايدانشبنيان
بهصندوقهايپژوهشوفناوريزيادشدهاست،اظهارداشت:اينصندوقهاحمايتهاي
مالي،قانوني،حقوقيو...ازطرحهاينوآورانهدارندوبهواسطهاينموضوع،شبكههايمالي
بهوجودآمدهاســت.بهگفتهوي،صندوقهايپژوهشوفناوريميتوانندفرصتيبراي
فناورانايجادكنند.وزيرعلوم،تحقيقاتوفناوريبابياناينكهســاختارهابرايحمايت
صندوقهاازفناورانوشركتهايدانشبنياندرحالارتقاست،افزود:مادرصددهستيم
بهاينواسطهبهسمتظرفيتهايجديدبرويموازفعاليتهايمبتنيبرفناوريحمايت
كنيمكهصندوقهايپژوهشوفناوريميتوانندشتابدهندهاينموضوعباشند.غالمي
تاكيدكرد:دراينبازهزمانيدوسالهباقيماندهدرايندولتاميدوارهستيمرويكردهاونتايج
مثبتيازاينفعاليتهاوتعامالتببينيم.ويدرادامهدرجمعخبرنگارانگفت:وجوددفاتر
صندوقهايپژوهشوفناوريدرمحلصندوقنوآوريوشكوفايي،امكانوظرفيتيرابراي
فناورانوشركتهايدانشبنيانفراهمميكندتابتوانندراحتتربايكديگرارتباطبگيرند.
بهگفتهوزيرعلوم،تحقيقاتوفناوري،ايناقدامباعثميشوديكنزديكيبينپاركهاو
صندوقنوآوريوشكوفايي،ايجادوبهدنبالآن،هماهنگيهاوتقويتهاييصورتگيرد.

غالميخاطرنشانكرد:همچنينايناقدامميتوانداثرگذاردرزيستبومنوآوريباشد.

رئيس صندوق نوآوري و شكوفايي مطرح كرد 
راه اندازي دفاتر صندوق پژوهــش و فناوري براي 

تسهیل حمايت از شركت های دانش بنیان
رئيسصندوقنوآوريوشكوفاييگفت:درصددهستيمكهچالشهايصندوقهايپژوهش
وفناوريرابانمايندگانيازحوزههايمختلفبرطرفكنيمتاپروسهحمايتازشركتهابه
تعويقنيفتد.عليوحدتدرمراسمافتتاحدفاترصندوقهايپژوهشوفناوريدرمحلمجتمع
شكوفاييشركتهايدانشبنيانخاطرنشانكرد:جلساتكارگروهصندوقهايپژوهشو
فناوريهموارهبرگزارميشودكهدرآنقوانينمربوطبهحمايتودستورالعملهاييمورد
بررسيقرارميگيرد.ويبابياناينكهاصالحاساسنامهصندوقهايپژوهشوفناوريدردستور
كاراينكارگروهقرارگفتهاست،گفت:هموارهايناساسنامهدرراستايارتقايصندوقهاي
پژوهشوفناورياست؛همچنينرفعچالشهايسرراهصندوقهايپژوهشوفناوريدراين
كارگروهبررسيوموردتاكيداعضايآنقرارميگيرد.وحدتبابياناينكهمشكالتيازسوي
روسايصندوقپژوهشوفناورياعالمميشود،گفت:عدماستقبالبخشخصوصي،مشكالتي
درسيستمارائهوامهايبانكي،اعتبارسنجي،اعطايمجوز،نظارتوارزيابيو...هموارهوجوددارد
كهاينكارگروهصندوقپژوهشوفناوريدرراستايرفعآنهستند.بهگفتهوي،درحالحاضر
تعداديصندوقپژوهشوفناوريدرسراسركشورفعاليتداردودراينراستاازشركتهاي
دانشبنيانومحصوالتفناورانه،استارتآپهاحمايتميكنند.وحدتدرخطاببهمديران
صندوقهايپژوهشوفناوريگفت:شماصندوقهايغيردولتي،چابكوفعالهستيد؛ازاينرو
بايددرراستايحمايتازشركتهايدانشبنياناستقاللداشتهباشيد.ويافزود:صندوقهاي
پژوهشوفناوريدرحوزههايجغرافياييسراسركشورهموارهدرحالارائهخدماتهستندو
ميبايستچالشهايآنانرفعشوند؛صندوقهايپژوهشوفناوريميتوانندبانمايندگانياز
ارگانهايمختلفمانندوزارتبهداشت،وزارتعلوم،بانكمركزي،وزارتجهادكشاورزيدر
راستايرفعمشكالتشانمذاكرهكنند.دراينمراسمدفاترصندوقهايپژوهشوفناوريدر
طبقهچهارممجتمعشكوفاييشركتهايدانشبنيانوازسايتكارگروهصندوقهايپژوهش
وفناوريباحضوروزيرعلوم،تحقيقاتوفناوريورئيسصندوقنوآوريوشكوفاييافتتاحشد.

ايجاد 1۵۰۰ میلیارد ظرفیــت براي صندوق هاي 
پژوهش و فناوري

صندوقنوآوريوشكوفاييقصدداردتوسطهمكاريبيشترباوزارتعلوم،بهساماندهي
صندوقهايپژوهشوفناوريسراسركشوربپردازد.درهمينراستااعالمشدكهصندوق
نوآوريوشكوفايي۱۵۰۰ميلياردتومانظرفيتبرايصندوقهايپژوهشوفناوري
ايجادكردهاست.درمراسميكهصبحروز۲مهردرمحلصندوقنوآوريوشكوفايي
برگزارشــد،»محمدصادقخياطيان«عضوهياتعاملصندوقنوآوريوشكوفاييبا
تشريحبيشترجزئياتهمكاريباصندوقهايپژوهشوفناوريتاكيدكردكهبرنامهاصلي
آنهاتقويتصندوقهايياستكهبراساسقانوناجازههمكاريباآنهارادارند.بهگفته
خياطيان،صندوقهايپژوهشوفناوريبراساسقانونبايد۵۱درصدازسهامآنهامتعلق
بهبخشخصوصيباشدوهمينموضوعميتوانددليلحائزاهميتيبرايتقويتآنهاباشد.
اومحورهايتقويتاينصندوقهارااينگونهمعرفيكرد:»استانداردسازياطالعاتمالي
وحسابداريواعتباريآنها،برگزاريدورههايتوانمندسازيصندوقها،تقويتارتباطات
فرادستگاهيوشبكهسازيآنهاوتقويتمنابعمالي.«خياطياناعالمميكندكهدرحال
حاضر۱۵۰۰ميلياردتومانظرفيتبرايصندوقهايپژوهشوفناوريايجادشدهو

نزديكبه۱۲۰۰ميلياردتومانخطاعتبارويژهبرايآنهانيزفراهمشدهاست.
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