
سه اســتان گيالن، مازندران و آذربايجان شرقي 
در ســال گذشــته نســبت به ديگر استان هاي 
كشور بيشترين جمعيت ســالمند را داشته اند، 
همچنين به ازاي هــر 100 نفر جمعيت زير 15 
ساله، حدود 40 نفر 60 ســاله و بيشتر در كشور 

زندگي مي كنند. 
جمعيت سالمند كشور طي 4۲ سال اخير روند 
صعودي داشــته اســت، به نحوي كه براساس 
گزارشي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از 

اين نرخ در سال ۹۷ منتشر كرده، تعداد جمعيت 
سالمند 60 ساله و بيشتر كشور در سال گذشته 
به بيش از هفت ميليون و ۹00 هزار نفر رســيده 
كه نسبت به ســال ۹5 معادل ۷ درصد افزايش 

داشته است. 
همچنين متوسط رشد ساالنه جمعيت در افراد 
سالمند در دوره ســال هاي ۹۷-۹5 حدود 3.4 
درصد شده، اما اين شــاخص براي جمعيت كل 
كشور حدود 1.3 درصد است. همچنين شاخص 

پيري جمعيت ايران در حدود شــش دهه اخير 
از حدود 15 نفر در 100 نفر بــه بيش از 3۹ نفر 

رسيده است. 
آمارها نشان مي دهد كشور در حال نزديك شدن 
به ميانسالي و گروه كشورهاي با تركيب جمعيت 
پير اســت؛ به عبارتي ديگر در ســال گذشته به 
ازاي هر 100 نفر جمعيت زير 15 ســاله كشور، 
حدود 40 نفر 60 ساله و بيشتر در كشور زندگي 

مي كنند. 

مديــر فنــي فيســبوك در گفتگو با نشــريه 
آلمانــي، از تــالش عوامــل خارجــي بــراي 
تاثيرگــذاري بــر انتخابات رياســت جمهوري 
پيشــين  دوره  هماننــد  آمريــكا،   ۲0۲0 

خبر داد. 
مســئوالن شــبكه اجتماعي فيســبوك اين 
احتمال را مطرح مي كنند كــه عوامل خارجي 
بار ديگر به دنبال تاثيرگــذاري بر روند انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا در سال آينده با استفاده 
از شبكه هاي اجتماعي هستند. مايك شروپفر، 
مدير فني فيســبوك در همين رابطه به نشريه 
آلماني »ولت ام زونتاگ« گفت: عوامل خارجي 
دوباره تالش خواهند كرد تا بر انتخابات ســال 
۲0۲0 آمريكا تاثير بگذارند؛ اما شــكل عملكرد 
آنها با آنچه در سال ۲016 انجام دادند، متفاوت 

خواهد بود. 

به گفته وي، اين شــركت آمريكايي قصد دارد 
براي جلوگيري از اين اتفاق و ممانعت از گسترش 
تبليغات منفي و نفرت پراكني در فيســبوك از 

هوش مصنوعي استفاده كند.
شــروپفر همچنيــن اذعان كرد كه فيســبوك 
در ايــن راه با افــرادي طرف اســت كه ممكن 
اســت راه هاي مختلفي را بــراي اقدامات خود 
محاســبه كرده باشــند كــه در ايــن وضعيت 
هيــچ گاه نمي تــوان تمــام كپي هــاي چنين 
پيــدا  را  نفرت پراكني هايــي  و   تبليغــات 

كرد. 
اين مديــر فيســبوك تاكيد كرد اين شــبكه 
اجتماعي مي خواهد مصاديــق مضاميني را كه 
در اينترنت سانســور خواهند شــد، اعالم كند. 
شروپفر به اين ســوال كه »آيا فيســبوك بايد 
درباره مســائل اساســي فرهنگــي، اجتماعي 

 و سياســي تصميم گيــري كنــد؟« پاســخ 
منفي داد. 

از نظر اين مدير فيســبوك، ايــن نقش كه چه 
مضموني مناسب و چه مضموني نامناسب است 
بايد به جامعه سپرده شود؛ اما دست كم فعال نقش 
و اقدام خود افراد كه فيســبوك به خاطر آن در 
ماه هاي گذشــته هدف انتقادها قرار گرفته بود، 

اجتناب ناپذير است. 
اين در حالي اســت كه شــبكه هاي اجتماعي 
همــواره بــراي انتشــار اخبــار و اطالعــات 
نادرســت و جعلــي مــورد اســتفاده قــرار 
مي گيرند. برخــي منتقدان ترامپ فيســبوك 
را متهــم كرده انــد كه بــراي تاثيرگــذاري بر 
انتخابــات ۲016 رياســت جمهوري آمريــكا، 
 مورد سوءاســتفاده عوامل روســيه قرار گرفته 

است.

طرح »ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات اشخاص 
از صدا و سيما و ديگر رســانه ها« با قيد دو فوريت 
تقديم مجلس شد. روز يكشــنبه طرح دو فوريتي 
»ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات اشــخاص از 
صدا و ســيما و ديگر رســانه ها« با امضاي جمعي 
از نمايندگان براي بررســي و در دســتور كار قرار 
گرفتن توســط محمود صادقــي، نماينده مردم 
 تهران به هيات رئيســه مجلس شــوراي اسالمي

 ارائه شد. 
 بنا به اين گزارش، در مقدمه طــرح و ذكر داليل 
توجيهــي آن آمده اســت: به موجــب اصل 3۹ 
قانون اساســي »هتك حرمت و حيثيت كســي 
كه به حكم قانون دســتگير، بازداشــت، زنداني 
يا تبعيد شــده به هر صورت كه باشــد ممنوع و 
موجــب مجازات اســت.« بر اين اســاس مراجع 
قضايي و ضابطان دادگســتري مكلف اند حرمت 

و حيثيت اشــخاصي را كه به هر نحــو در مظان 
 اتهام و مــورد بازجويي و تحقيق قــرار گرفته اند، 

رعايت كنند.
متاســفانه گاه ديــده مي شــود صدا و ســيماي 
جمهوري اســالمي مبادرت به پخــش اعترافات 
اشــخاصي مي كند كه در مظان اتهام يا بازجويي 
قــرار گرفته انــد كه چه بســا پــس از تحقيقات 
 بيشــتر و رســيدگي قضايي بي گناهي آنها ثابت 

مي شود. 
 ايــن امر عالوه بــر اينكه موجب هتــك حيثيت 
اشــخاص مي شــود، به اعتماد عمومــي و اعتبار 
دســتگاه هاي حكومتــي نــزد افــكار عمومــي 
آســيب جدي وارد مي ســازد. طرح حاضر براي 
پيشــگيري و مقابله با اين اقــدام، ضبط و پخش 
اعترافــات ممنوع و براي آن متناســب با مقررات 
 جزايي در موارد مشــابه ضمانــت اجراي كيفري 

مقرر شــده اســت.  بــه گــزارش عصــر ايران، 
در متــن ايــن طــرح آمــده اســت: »ضبــط 
از  آن  پخــش  و  اشــخاص   اعترافــات 
صــدا و ســيماي جمهــوري اســالمي و ديگر 
رسانه هاي گروهي در هر مرحله از مراحل تعقيب 
و تحقيقات مقدماتي ممنوع اســت و مرتكب اعم 
از تهيه كننــده و پخش كننــده عالوه بــر الزام به 
 اعاده حيثيت از متهم به حبس از 6 ماه تا 3 ســال 

محكوم خواهد شد.« 
»در صورتــي كه عمــل ضبط يا پخش توســط 
يا به دســتور مقامــات يا مامــوران وابســته به 
نهاد هــا و دســتگاه هاي حكومتي انجام شــده 
باشــد مقام يا مامور مذكــور عالوه بــر مجازات 
فــوق بــه انفصــال از خدمــت و محروميــت از 
 يك تــا 5 ســال از مشــاغل حكومتــي محكوم 

خواهد شد.«

تعداد  سالمندان در كدام استان ها بيشتر است؟

هشدار فيسبوك نسبت به تاثيرگذاري عوامل خارجي بر انتخابات ۲۰۲۰ آمريكا
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واکنش ها   به دستورالعمل نظارت
 بر تاکسی های  اینترنتی  ادامه  دارد 

نگرانی از گرانی كرايه 
تاكسی های اينترنتی و 

دسترسی به اطالعات سفرها

 حذف  چهار صفر  
 باعث  كاهش  
هزينه  ها  می شود

تصویب  یک  فوریت  الیحه  در  مجلس

 بخشنا مه
بودجه سال ۹۹  

ابالغ  شد
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از  سوی  روحانی

سرمقاله

پاشنه آشیل
توسعه اقتصادي

موضوع توليــد و رونق آن 
سال هاست به پاشنه آشيل 
توســعه اقتصــادي ايران 
تبديل شــده و هر ضربه اي 
به اقتصاد ايران وارد شــده به دليل ضعف در اين 

امور بوده است...

  رحمان سعادت، اقتصاددان

ادامه  د ر صفحه 4
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سرمایه گذاران  سنتی و استارت آپ ها 
زبان  مشترکی  ندارند

  جذب   سرمايه گذار 

  با  ادغام   استارت آپ ها

تعداد مسکن  طی 20 سال  دو  برابر  شد

ركود  در بازار مسكن 
عميق تر شد

استراتژی  روشنی  برای  توسعه  مناطق آزاد  وجود  ندارد

جوالن شرکت های صوری در مناطق آزاد
صفحه2

صفحه3

قیمت  گذاری   سلیقه  ای   تولیدکنندگان  نخ  و پارچه
»کسب وکار« گزارش  می دهد

 در شــرايط فعلی اقتصاد كشــور و عدم دسترسی 
اســتارت آپ ها به ســرمايه بين المللی، به واقع چه 
راه هايی برای رشد اكوسيستم استارت آپی در ايران 
وجود دارد؟ حقيقت تلخی كه همه كارآفرينان بايد با 
آن روبه رو شوند اين است كه موفقيت استارت آپ نياز 
به سرمايه گذاری و بودجه دارد. اين بودجه معموال 
بايد از منابع بيرونی تهيه شود چون خود كارآفرينان 
در مراحل اوليه استارت آپ سرمايه چندانی ندارند.  راه 
حمايت مالی از استارت آپ ها، جذب سرمايه گذار است 
نه دريافت وام. در اكوسيستم استارت آپی كشورها، از 

جمله ايران، موجوديت های ...

تحوالت جمعيت و مسكن طی سال های 13۷5 
تا 13۹5 در ايران نشان می دهد تعداد خانوارها و 
واحدهای مسكونی تقريبا دو برابر شده اما به همين 
ميزان بر آمار مســتاجران افزوده شده است.  سال 
13۷5 جمعيت ايــران 60.055 ميليون، تعداد 
خانوار 1۲.3۹۸ ميليون و تعداد واحد مسكونی در 
دسترس 10.۷۷0 ميليون بوده است. سال 13۹5 
اين آمار بــه ترتيب در بخــش جمعيت ۷۹.۹۲6 
ميليون، تعداد خانــوار ۲4.1۹6 ميليون و واحد 
مسكونی در دســترس ۲۲.۸30 ميليون را نشان 
می دهد. در سال 13۷5 به ازای هر 115 خانوار 100 
واحد مسكونی در تصرف )دسترس( وجود داشته 

كه در سال 13۹5 اين رقم...

انتشــار جزئيات دســتورالعمل نظارت بر 
تاكســی های اينترنتی با واكنــش فعاالن و 
كاربران فضای مجازی مواجه شده، نگرانی 
از گران شدن كرايه تاكسی های اينترنتی و 

دسترسی وزارت ...

با کمال مسرت انتصاب شايسته جناب عالي به  سمت مديرعاملی بانك قوامين را که سمبل 
به شما  ارزشمند و تالش های خستگی ناپذير حضرت عالی است،  توانايی هاي   از  بارزی 
تبريك عرض می کنيم. رجای واثق داريم تعهد و کارآمدی هاي  برجسته شما نويدبخش 
دستيابی هرچه بيشتر به قله هاي  رفيع پيشرفت و توسعه خواهد بود. برای شما موفقيت 

روزافزون و توفيق خدمتگزاری مستمر را از درگاه ايزد منان مسئلت داريم.

جناب  آقاي دکتر علي ابدالي
 مدیرعامل بانک قوامین

با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد 

طرح ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات متهمان در صدا و سيما

هاشم آقازاده، مینا مهرنوش

يادداشت
بستر  سودجویی در 

مناطق آزاد
  مجيد رضا حريری، فعال اقتصادی
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اقتصاد2
ایران وجهان

ارز مسافرتی ۱۳۰۰۰ تومان شد
قیمت ارز نســبت به روز گذشــته با تغییر 
چندانی روبرو نبوده و ثبات نسبی داشته است 
و ارز مســافرتی نیز حدود ۱۳ هزار تومان از 
سوی بانک های عامل در اختیار متقاضیان قرار 
می گیرد.قیمت دالر که با در روزهای گذشته 
با ثبات همراه بود، امروز افزایش اندکی یافته 
که بر همین اســاس بانک ها )هفتم مهرماه( 
هر دالر آمریــکا را ۱۱ هــزار و ۳۵۴ تومان و 
 هر یورو را به قیمت ۱۲ هــزار و ۵۴۱ تومان

 می خرند.
قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانک ها نیز 

۱۴ هزار و ۹ تومان است.
قیمت ارز مســافرتی در بانک ها همچنان از 
قیمت فروش آن در بازار باالتر است؛ به طوری 
که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک ها ۱۲ 
هزار و ۷۳۲ تومان اعالم شده که با احتساب 

کارمزد به حدود ۱۳ هزار تومان می رسد.

نرخ ارز در صرافی های بانک
اما صرافی های مجاز بانک مرکزی نیز قیمت 
خرید دالر را ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان و قیمت 
فــروش آن را ۱۱ هــزار و ۴۵۰ تومان اعالم 
کرده اند که نســبت به روز گذشته تغییری 
نداشته است.این صرافی ها امروز هر یورو را به 
قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان می خرند و ۱۲ 

هزار و ۷۰۰ تومان می فروشند.

رشد قیمت ها در بورس متوقف شد
روز یکشنبه معامله گران بازار سهام در برخی 
از سهم ها شاهد افزایش عرضه نسبت به تقاضا 
بودند اما در نهایت شاخص کل بورس با وجود 
کاهش حدود ۱۷۰۰ واحدی در کانال ۳۱۸ 
هزار تایی باقی ماند.روز یکشنبه  شاخص کل 
بازده نقدی و قیمتی بــورس تهران برخالف 
روز شــنبه روند کاهشی را شــروع  کرد و با 
افت ۱۷۷۳ واحد در تــراز ۳۱۸ هزار و ۲۵۰ 
هزار واحدی نشســت.البته این افت با توجه 
به کانال شــکنی های پی در پی این شاخص 
 در روزهــای گذشــته مقدار قابــل توجهی 
نیســت مضاف بــر ایــن که شــاخص کل 
هــم وزن نیــز امــروز توانســته به رشــد 
خــود ادامــه دهــد و بــا ۲۰۲ واحــد رقم 
 ۹۴ هــزار و ۱۶۷ واحــدی را تجربــه کند.
بــا  شــناور  آزاد  شــاخص  همچنیــن 
 ۱۶۳۶ واحــد افزایــش رقــم ۳۶۹ هــزار و 
۴۵۴ واحــد را تجربــه کــرد و شــاخص 
بــازار اول و دوم هــر کــدام بــه ترتیــب 
کاهــش واحــد   ۱۴۳۹ و   ۱۷۷۱ 

 یافتند.
گــروه مپنا ، معدنــی و صنعتــی کل گهر و 
پتروشیمی پردیس هر کدام به ترتیب ۳۳۳، 
۲۷۴ و ۲۱۴ واحد به کاهش شاخص های بازار 
دامن زدنــد. در طرف مقابل نفت ســپاهان، 
خدمات انفورماتیک و بیمــه تجارت ۳۰۴، 
۱۶۶ و ۱۲۸ واحد شاخص های بازار را تقویت 

کردند.
یکشــنبه گروه بانک ها وموسسات اعتباری 
بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص 
دادند و توانستند با معامله ۳.۷ میلیارد سهم 
و اوراق مالی به ارزش بیــش از ۳۰۵ میلیارد 
تومان تعداد ۱۲۰ هزار و ۹۶۲ داد و ســتد را 

تجربه کند.
در گروه خودرو نیــز بیش از یــک میلیارد 
ســهم به ارزش ۲۹۶ میلیارد تومــان داد و 
ســتد شــد این گروه بعد از بانکی ها بیشتر 
ارزش معامــالت را به خود اختصــاص داد. 
مواد دارویی، شــیمیایی ها و فلزات اساسی 
دیگــر گروه هــای بودنــد کــه نســبت به 
 گروه های بازار از ارزش معامالت بیشــتری 

برخوردار بودند.
در بورس تهران تعداد ۲۴۱ ســهم با رشــد 
قیمت و ۲۴۰ ســهم با افت روبــرو بودند. در 
فرابورس تهران نیز تعداد نمادهای مثبت ۱۲۱ 

و تعداد نمادهای منفی به ۱۳۰ رسید.
ارزش معامــالت بورس تهــران رقم ۳۰۵۰ 
میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معامالت 
این بازار عدد ۸.۵ میلیارد سهم و اوراق مالی 
را به ثبت رســاند. همچنین تعداد معامالت 
 این بــازار تــا رقــم ۶۳۸ هــزار و ۲۴ نوبت

 رسید.
آیفکس نیــز با ۱۱.۴۸ واحــد کاهش تا رقم 
۴۲۳۶ کاهــش یافــت و ارزش معامــالت 
فرابورس ایــران بــه رقــم ۱۳۷۱ میلیارد 
تومان رســید حجم معامالت ایــن بازار نیز 
 عــدد ۲.۳ میلیــارد ســهم و اوراق مالــی

 را تجربه کرد.

اخبار

بخشنا مه بودجه سال ۹۹  ابالغ  شد
رئیس جمهور بخشــنامه بودجه ســال ۱۳۹۹ کل 
کشــور را در محورهای »درآمدزایی پایدار، هزینه 
کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصالحات 
نهادی نظــام بودجه ریزی« ابــالغ کرد.به گزارش 
»پایگاه اطالع رســانی دفتر هیئت دولت«، با ابالغ 
بخشنامه بودجه ســال آتی از سوی رئیس جمهور 
به کلیه دســتگاه های اجرایی، الیحه بودجه سال 
۱۳۹۹ کل کشور در محورهای »درآمدزایی پایدار، 
هزینه کردکارا،  ثبات در اقتصاد، توســعه و عدالت و 
اصالحات نهادی نظام بودجه ریزی« و با رویکردهای 
»رشد بلندمدت،  ثبات سازی کوتاه مدت، پیشرفت 
متــوازن و فراگیر و اصالح ســاختار دولت« تدوین 
خواهد شد.بر اساس این بخشنامه، با توجه به شرایط 
اقتصاد کالن کشور در ســال آینده، الزم است کلیه 
دســتگاه های اجرایی در جهت تســریع در اجرای 
اصالحات ســاختاری بودجه و تحقق سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشــنهادی خود را با 
رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه های 
غیرضرور، ارتقای بهره وری، رفع عوامل مخل رشد 
اقتصادی، بهبود فضای کســب و کار، شناســایی و 
 عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه

 کنند.

با حضور وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت
 افتتاح مدرســه خلیج فــارس بانک 
قرض الحسنه مهرایران در ثالث باباجانی

مدرسه خلیج فارس )بانک قرض الحسنه مهرایران( 
طی آییني با حضور وزیر آموزش و پرورش، استاندار 
کرمانشاه، رییس سازمان نوســازي مدارس کشور و 
جمعي از مسئولین استاني، در شهرستان زلزله زده 
ثالث باباجاني افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهرایران، مدرسه خلیج فارس شهرستان 
زلزله زده ثالث باباجانی ۸ کالس درسي دارد که هزینه 
ســاخت و احداث آن را کارکنان بانک قرض الحسنه 
مهرایران به ارزش چهارمیلیارد و پانصد میلیون ریال 
پرداخت کرده اند.این مدرســه، در آیینی متمرکز و 
همگام با ۷۲ مدرسه ساخته شده دیگر بعد از زلزله در 
این شهرستان، در اولین سفر محسن حاجي میرزایي 

وزیر آموزش و پرورش به استان کرمانشاه افتتاح شد.

بانک توسعه تعاون به تعاونی های برتر 
ملی تسهیالت ویژه پرداخت می کند

بانک توســعه تعاون به تعاونی های ملی برگزیده در 
چهاردهمین جشنواره تعاونی های برتر تسهیالت 
ویژه اعطا می کند.بر اســاس هماهنگی های صورت 
گرفته میان معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و مدیرعامل بانک توسعه تعاون تعاونی های 
ملی برگزیده در چهاردهمین جشنواره تعاونی های 
برتر، تعاونی های برگزیده بنا به محل فعالیت، جهت 
تشکیل پرونده تسهیالتی به واحدهای استانی و شعب 
بانک توسعه تعاون معرفی شده اند. این تسهیالت با نرخ 
ترجیحی و بدون نیاز به گردش حساب و تضمینات 
گروه نقد جهت تأمین ســرمایه در گردش می باشد 
و تضمین آن در قبال ضمانت نامه صندوق ضمانت 

سرمایه گذاری تعاون تسهیالتی قابل انجام می باشد.

بر اساس تحلیل جهانی بازار مالی اسالمی
نام بانک صادرات ایران در فهرست ۱۰ موسسه 

برتر فعال در بانکداری اسالمی قرار گرفت
در جدیدترین تحلیلی که درباره بازار مالی اسالمی 
منتشــر شــده، نام بانک صادرات ایران در بین ۱۰ 
موسســه برتر فعال در بانکداری اسالمی به چشم 
می خورد.به گزارش روابط عمومــی بانک صادرات 
ایران، به نقل از ایِبنا، در این گزارش تحلیلی که از سوی 
موسسه »مارکت ریسرچ نست« و با عنوان »بازار مالی 
اسالمی در جهان« منتشر شده، چهار بانک ایرانی در 

جمع فعاالن اصلی بازار مالی اسالمی حضور دارند.

مطابق با تازه ترین گزارش عملکرد شعب 21  استان کشور؛
بانک مسکن ۷۲ درصد از اعتبارات 
ابالغی به سیل زدگان را پرداخت کرد

سرپرست اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن 
از پرداخت ۷۲.۵ درصــد از اعتبارات ابالغی، جهت 
اعطای تسهیالت قرض الحسنه به آسیب دیدگان 
از ســیل خبر داد.رضا صالحی شــهرابی سرپرست 
اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن با اشاره به 
تمهیدات ویژه بانک عامل بخش مسکن برای حمایت 
از هموطنان آسیب دیده در جریان سیل فروردین ماه 
امسال، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: 
بانک مسکن در راســتای حمایت از آسیب دیدگان 
سیل فروردین ماه امسال، تاکنون ۴۵۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به شعب 

۲۱ استان کشور ابالغ کرده است.

خبر

بانک ها
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تحوالت جمعیت و مسکن طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ 
در ایران نشان می دهد تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی 
تقریبا دو برابر شــده اما به همین میزان بر آمار مستاجران 
افزوده شده است.به گزارش ایســنا، سال ۱۳۷۵ جمعیت 
ایران ۶۰.۰۵۵ میلیون، تعداد خانوار ۱۲.۳۹۸ میلیون و تعداد 
واحد مسکونی در دسترس ۱۰.۷۷۰ میلیون بوده است. سال 
۱۳۹۵ این آمار به ترتیب در بخش جمعیت ۷۹.۹۲۶ میلیون، 
تعداد خانوار ۲۴.۱۹۶ میلیون و واحد مسکونی در دسترس 
۲۲.۸۳۰ میلیون را نشان می دهد. در سال ۱۳۷۵ به ازای هر 
۱۱۵ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی در تصرف )دسترس( وجود 
داشته که در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۱۰۶ خانوار به ازای ۱۰۰ 
خانه رسیده که از بهبود شرایط حکایت دارد. ارقام در بخش  
شهری ۱۰۰ مسکن در برابر ۱۰۴ خانواده را نشان می دهد. 
با این حال سرشماری نفوس و مسکن بین سال های ۱۳۷۵ 
تا ۱۳۹۵ نشان می دهد تعداد مستاجران از ۱۵.۴ درصد به 
۳۰.۷ درصد رسیده است. در سال ۱۳۷۵ تعداد واحدهای 
ملکی ۷۳.۴ درصد، واحدهای اســتیجاری ۱۵.۴ درصد و 
سایر واحدها ۱۱.۹ درصد بوده است. سال ۱۳۹۵ این آمار به 
ترتیب در بخش ملکی ۶۰.۵ درصد، استیجاری ۳۰.۷ درصد 

و سایر واحدها ۸.۸ درصد شده است.

سال ۷۵؛ 1۰۰ خانه به ازای 11۵ خانوار
ســال ۱۳۷۵ جمعیت ایران ۶۰.۰۵۵ میلیون نفر، تعداد  
خانوارها ۱۲.۳۹۸ میلیون خانوار و تعداد واحد مسکونی 
۱۰.۷۷۰ میلیون واحد بــود. در این ســال تراکم خانوار 
در هر دو بخش شــهری و روســتایی عدد ۱.۱۵ را نشان 
می دهد؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ خانه ی در دسترس ۱۱۵ 
خانوار وجود داشته است. بعد خانوار نیز در بخش شهری 
۴.۶۳ و بعد خانوار روســتایی عدد ۵.۲۲ را نشان می داد. 
تراکم نفر در واحد مســکونی نیز در بخش شهری ۵.۳ و 
در بخش روستایی ۶ بوده است. در این سال ۷۳.۴ درصد 
از جمعیت ایــران در واحدهای ملکــی، ۱۵.۴ درصد در 
 واحدهای اســتیجاری و ۱۱.۹ درصد در ســایر واحدها

 زندگی می کردند.

سال ۸۵؛ 1۰۰ خانه به ازای 11۰ خانوار
در سال ۱۳۸۵ اوضاع تولید مسکن نسبت به ۱۰ سال قبل 
از آن در ایران مقداری بهتر شده؛ هرچند تعداد مستاجران 
با رشد هشت درصدی از ۱۵ درصد به ۲۳ درصد افزایش 
یافت. جمعیت  ایران در سال ۱۳۸۵ با رشد ۱۰ میلیونی 
به ۷۰.۴۹۵ میلیون نفر رسید. تعداد خانوار نیز ۱۷.۵۰۱ 

میلیون خانوار بود؛ از این تعداد ۱۲.۴۰۵ میلیون در شهرها 
و ۵.۰۹۶ میلیون در روســتاها  زندگی می کردند. در این 
ســال تراکم خانوار عدد ۱.۱، بعد خانوار ۴.۰۳ و تراکم نفر 
در واحد مسکونی ۴.۴ را نشــان می دهد. یعنی به ازای هر 
۱۰۰ خانه ی در دسترس ۱۱۰ خانواده وجود داشته است. 
در بخش شهری و روستایی این ارقام به ترتیب ۱۰۹ و ۱۱۵ 
خانواده به ازای ۱۰۰ واحد مســکونی بوده است. در سال 
۱۳۸۵ واحدهای ملکی ۶۷.۹ درصد، واحدهای استیجاری 

۲۲.۹ درصد و سایر واحدها ۹.۱ درصد بوده است.  

سال ۹۰؛ 1۰۰ خانه به ازای 1۰۶ خانوار
سال ۱۳۹۰ آمار مجددا از بهتر شدن اوضاع تولید مسکن 
حکایت دارد اما باز هم تعداد مستاجران افزایش یافته و با 
رشد ۳.۶ درصدی به ۲۶.۶ درصد رسیده است. در این سال 
تراکم خانوار ۱.۰۶، بعد خانــوار ۳.۵ و تراکم نفر در واحد 
مســکونی ۳.۸ بود. یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد مسکونی 
در دســترس ۱۰۶ خانواده وجود داشت. هم چنین تعداد 
واحدهای ملکی ۶۲.۷، واحدهای استیجاری ۲۶.۶ و سایر 
واحدها ۱۰.۷ درصد بوده است. سال ۱۳۹۰ ایران با رشد 
جمعیت ۵ میلیون نفری نسبت به پنج ســال قبل از آن 

مواجه شد. در این سال جمعیت کشور ۷۵.۱۴۹ میلیون 
نفر، تعداد خانواده ها ۲۱.۱۸۵ میلیون خانوار و تعداد واحد 

مسکونی در دسترس ۱۹.۹۵۴ میلیون واحد بوده است.

سال ۹۵؛ 1۰۰ خانه به ازای 1۰۶ خانوار
در سال ۱۳۹۵ یک بار دیگر آمار از افزایش تعداد مستاجران 
حکایت کرد اما در بخش واحد مسکونی نسبت به خانوار، 
افزایشی ایجاد نشد. البته در این ســال تعداد خانواده ها 
۳ میلیون خانــوار افزایش یافت اما برخــالف  دوره های 
قبل تعداد واحد در برابر خانوار رشــد پیدا نکرد. از سوی 
دیگر تعداد مســتاجران ۴ درصد افزایش یافت. در سال 
۱۳۹۵ تراکم خانــوار ۱.۰۶، بعد خانــوار ۳.۳ و تراکم نفر 
در واحد مســکونی ۳.۵ بوده اســت. به بیان دیگر در این 
سال به ازای هر ۱۰۰ خانه ی در دســترس ۱۰۶ خانواده 
وجود داشــته که نســبت به پنج ســال قبل از آن بدون 
تغییر بوده اســت. ســال ۱۳۹۵ جمعیت ایران ۷۹.۹۲۶ 
میلیون نفر، تعداد خانوار ۲۴.۱۹۶ و تعداد واحد مسکونی 
۲۲.۸۳۰ میلیون بوده است. آمار واحدهای ملکی را ۶۰.۵، 
 واحدهای  استیجاری را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ درصد

 نشان می دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی یک فوریت الیحه اصالح 
قانون پولی و بانکی کشــور را تصویب کردند.نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی در جلسه علنی عصر )یکشنبه( 
مجلس یک فوریــت الیحه اصالح قانــون پولی و بانکی 
کشــور را با ۱۲۴ رای موافــق، ۷۶ رای مخالــف و ۳ رای 
ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس شورای 
اســالمی تصویب کردند. این الیحه به دنبال حذف چهار 
 صفر از پول ملی کشور و تبدیل واحد پولی ریال به تومان
 اســت.در ماده واحده الیحه اصالح قانــون پولی و بانکی 
کشــور آمده اســت که ماده یک قانون پولــی و بانکی 
کشــور مصــوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ به شــرح ذیــل اصالح 
می شــود:الف- واحد پول ایران تومان اســت و هر تومان 
 برابــر ۱۰۰۰۰ ریال جــاری و معــادل یکصد پارســه 
اســت.تبصره ۱ - برابــری پول هــای خارجی نســبت 
به تومان و نــرخ خرید و فروش ارز توســط بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران در چارجوب نظام ارزی حاکم 

با رعایــت ذخایــر ارزی و عنــد اللزوم تعهدات کشــور 
 در مقابل صندوق بیــن المللی پول محاســبه و تعیین

 می شود.تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان 
تومان و ریال که در این قانون دوره گذار نامیده می شــود 
حداکثر دو ســال با رعایت تبصره ۴ این بند خواهد بود. 
طریق جمع آوری و شرایط خروج اسکناس ها و سکه های 
ریال از جریــان بر طبق مفاد بند ب مــاده ۳ و بند ج ماده 
 ۴ قانون پولی و بانکی کشور حســب مورد تعیین یا اجرا 
می شــود.تبصره ۳ - پس از پایان دوره گذار تعهداتی که 
پیش از این براســاس واحد پول ریال ایجاد شــده است 
تنها با واحد پــول تومان قابل ایفا خواهــد بود.تبصره ۴- 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است ظرف 
دو ســال از تاریخ الزم االجرا شــدن این قانون ترتیبات 
اجرایی الزم را جهت آغاز دوره گــذار فراهم کند.تبصره 
۵- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ الزم 
االجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.به گزارش ایسنا، 
در جریان بررســی فوریت این الیحه عبدالناصر موسوی 
الرگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مخالف 
فوریت گفت: در زمانی که مردم با تورم بیشتر از ۴۰ درصد 
دســت و پنجه نرم می کند تحمیل هزینه سنگین حذف 
چهار صفر از پول ملی چه معنایی دارد؟ مردم با مشکالت 
 معیشتی جدی رو به رو هستند و نباید چنین هزینه ای برای

 آنها ایجاد کرد.وی با بیان این که با تفکیک دو وزارتخانه 
حداقل هزینه ۲۰۰۰ میلیاردی به مردم تحمیل شده است 
گفت: مردم طاقت این هزینه ها را ندارند. سوال این است با 
حذف چهار صفر کسی که یک و نیم میلیون تومان حقوق 
می گیرد قدرت خریدش بیشتر می شود یا این که یک دالر 
که معادل تومانی آن ۱۲ هزار تومان است ارزش بیشتری 
پیدا می کند؟ قطعا با این کارها ارزش پول ملی زیاد نمی شود. 
به جای کارهای ظاهری کاری کنید که تورم کاهش پیدا 
 کرده و به صورت واقعــی ارزش پول ملــی افزایش پیدا 

کند.موســوی الرگانــی گفــت کــه کارشناســان 
با ایــن اقــدام مخالــف هســتند چــون نتیجــه آن 
 افزایــش مشــکالت اقتصادی خواهــد بود کــه به نفع 
مردم نیســت.هادی قوامــی عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه به عنــوان موافق یک فوریت گفــت: طبق قانون 
بانک مرکزی موظف به تسهیل مبادالت بازرگانی است؛ 
در حال حاضر نظام پرداختی ما به دلیــل تورم باال دچار 
مشکل شــده که عمده دلیل تورم هم کســری بودجه 
دولت ها اســت. دولت ها برای رفع کسری به راحت ترین 
 راه یعنی استقراض از بانک مرکزی روی می آورند که نتیجه

 آن افزایش تورم اســت.و با بیان این کــه نقدینگی امروز 
جامعه افزایش فزاینده ای دارند افزود: هر ســال شــاهد 
افزایش ۲۰ درصدی نقدینگی و به دنبال کاهش ارزش پول 
ملی هستیم. حذف چهار صفر در راستای اصالح ساختار 
 بودجه است تا بتوان از طریق آن ارزش های حاکم بر تولید 

را تقویت کرد.

آمار سال های ۷۵ تا ۹۵ روایت می کند

تعداد مسکن در ۲۰ سال دو برابر شد؛ مستاجران هم

آمار سال های ۷۵ تا ۹۵ روایت می کند

یک فوریت الیحه حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب شد

قیمت  طال، سکه و ارز در روز یکشنبه
، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار )یکشنبه( چهار میلیون و ۲۵ هزار تومان است که ۱۵ هزار تومان نسبت به دیروز افزایش قیمت دارد. اما سکه طرح قدیم بدون تغییر 
قیمت، چهار میلیون تومان است.همچنین نیم سکه تغییر قیمتی نداشته و همان دو میلیون و ۵۰ هزار تومان روز قبل داد و ستد می شود. اما ربع سکه ۳۰ هزار تومان گران شده و یک 

میلیون و ۲۸۰ هزار تومان فروخته می شود.سکه یک گرمی هم ۸۵۰ هزار تومان معامله می شود که ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است.هر گرم طالی ۱۸ عیار هم حدود 
۲۰۰۰ تومان گران شده و ۴۱۰ هزار تومان در طالفروشی ها معامله می شود.

امتیازاتی که شــرکت های 
اقتصــادی  در مناطــق آزاد 
دارند، باعــث ترغیب خیلی 
از ســرمایه گذاران بــه این 
مناطق شده است. اما موضوع 
اینجاست که بعضی از افراد با ثبت شرکت های صوری از 
مزایای این مناطق استفاده می کنند، در حالی که شرکت 
مورد نظر وارد مناطق آزاد نشــده و در سرزمین اصلی 

مشغول به کار هستند. 
موضوع فعالیت شرکت های صوری در مناطق آزاد برای 
فرار از مالیات، چیز تازه ای نیست. اما مسئله این است که 
علی رغم هشدارهایی که در این خصوص به مسئوالن داده 
می شود، اقدامی عملیاتی علیه این امر صورت نمی گیرد. 
این در حالیست که محسن نریمان مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد ارس ابتدای سال جاری گفت: با راه اندازی 
سیستم یکپارچه کسب و کار، فعالیت شرکت های صوری 

در مناطق آزاد برای همیشه به پایان رسیده است.
مناطق آزاد از معافیت های متعــدد مالیاتی و گمرکی 
بهره مند هستند. امتیازاتی که دولت به سرمایه گذاران 
این مناطق داده با هدف ایجاد اشــتغال و درآمدزایی و 
افزایش تولید است. اما واقعیت نشان می دهد، بسیاری 

از شرکت ها از این مناطق نه برای تولید بیشتر بلکه برای 
واردات و کارهای دیگر استفاده می کنند. با گذشت بیش 
از ۲۰ سال از تشکیل مناطق آزاد در ایران، این مناطق نه 
تنها در تحقق اهداف پیش بینی شده برای خود موفق 
نبوده اند بلکه زمینه بروز برخی مفاســد اقتصادی را در 

کشور فراهم کرده اند. در همین رابطه کارشناسان نیز 
معتقدند بسیاری از معافیت ها در مناطق آزاد به جای 
تسهیل صادرات رشد حجم واردات و نابودی تولید داخل 

را رقم زده است.
در همین رابطــه مدیرکل دفتر حقوقی ســازمان امور 

مالیاتی در ادامــه با انتقاد از ثبت شــرکت های صوری 
در مناطــق آزاد تجــاری و ویــژه اقتصــادی، گفت: 
اگرچه معافیت های منطقه ای می تواند مشــوقی برای 
سرمایه گذاری و توســعه و آبادانی آن منطقه شود، ولی 
متأسفانه معافیت های مالیاتی در کشور، ساماندهی شده 
نیســت و نظارت و کنترل الزم بر روند اجرای مقررات و 
معافیت ها ، به ویژه در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری 

صورت نمی گیرد.
وی تصریح کرد: در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، 
شرکت های متعددی به ثبت رسیده اند که فعالیت خود 
را در ســرزمین اصلی متمرکز کرده اند و نشان می دهد 

این شرکت ها صرفاً روی کاغذ وارد مناطق آزاد شده اند.
وی اضافه کرد: در ســازمان امور مالیاتی، شرکت های 
صوری و کاغــذی زیادی را شناســایی کرده ایم که در 
سرزمین اصلی مشــغول به فعالیت هســتند و وقتی 
حسابرســی مالیاتی از این شــرکت ها در دستور کار 
قرار می گیــرد، اظهار به فعالیت در مناطــق آزاد برای 
ســوء اســتفاده از معافیت های مقرراتی این مناطق، 
می کنند. بــا این وجود، قطعــاً نیازمنــد بازنگری در 
مقررات و معافیت های منطقــه ای، صنفی و موضوعی 
به منظور جلوگیری از تخلفات اقتصادی هستیم و در 
 این مســیر می توانیم از تجربیات موفق سایر کشورها 

استفاده کنیم.

استراتژی  روشنی  برای  توسعه  مناطق آزاد  وجود  ندارد

جوالن شرکت های صوری در مناطق آزاد
ثمانه نادری

News kasbokar@gmail.com

بستر  سودجویی در مناطق آزاد
مجید رضا حریری، فعال اقتصادی

یکی از مهم ترین مشکالت اقتصادی کشور که بستر رانت را فراهم کرده، سودجویی از مناطق آزاد و فرصتی است که این مناطق برای واردات بی رویه به کشور فراهم کرده است. مناطق آزاد در حالی از اهداف اولیه خود دور شده که زیرساخت های 
کافی را نیز برای رونق و تولید را ندارد. بعضی از مناطق صرفا راه اندازی شده تا عده ای از مزایا و معافیت های آن بهره بگیرند. در حالی که فاقد کمترین امکانات مثل جاده، آب و .. هستند. بازتاب عملکرد فعالیت این مناطق طی سال های اخیر 
برای کشور نیز، خوشایند نبوده یعنی کمک چندانی به بهبود وضعیت تولید در کشور نکرده است. بر همین اساس شرکت ها، افراد و کسانی که قادر به استفاده از معافیت های این مناطق باشند، به هر نحوی از آن استفاده می کنند. از آنجایی 
که نظارت کاملی به نوع فعالیت این مناطق و شرکت های فعال وجود ندارد، حضور شرکت های صوری امری بدیهی است. برخی از شرکت ها به اسم تولید، بساطی راه اندازی می کنند و پس از آن با راحت ترین شیوه ها یعنی واردات کاال، سعی 
در درآمدزایی دارند. البته باید تاکید کرد کسانی که قاچاق کاال می کنند، نیازی به استفاده از نام مناطق آزاد برای واردات کاال ندارند. چرا که هیچ گونه عوارض و یا مالیاتی پرداخت نمی کنند.  در کشور ما استراتژی روشنی برای توسعه مناطق 

آزاد وجود نداشته است و به همین دلیل بستر این سودجویی ها در مناطق آزاد فراهم شده است. اصوال هر گاه منطقه ای بدون برنامه راه اندازی شود و یا نظارتی بر آن نباشد، احتمال بروز اینگونه مشکالت هست.

رییس کل بانک مرکزی:
حذف  چهار صفر  باعث  کاهش  هزینه  ها  می شود

رییس کل بانک مرکزی با بیان این که حذف چهار صفر از پول ملی باعث کاهش هزینه ها و حجم اسکناس و وارد شدن مسکوکات به چرخه اقتصادی می شود، گفت: این الیحه کمکی به فرآیند مبادالت مالی مردم می کند.عبدالناصر همتی در جلسه 
علنی عصر یکشنبه در دفاع از درخواست دولت برای بررسی الیحه اصالح پول و بانکی کشور با قید یک فوریت گفت: اصالح ظاهر پول از ضروریات کشور است. ما در این باره بررسی های متعددی داشتیم. واقعیت آن است که پول ملی به دلیل تورم 
در سال های طوالنی عمال خاصیت خود را از نظر ظاهری از دست داده است. مردم دیگر از ریال به عنوان واحد پول ملی استفاده نمی کنند و تومان را جایگزین کرده اند. درباره اسکناس های ۵۰۰ هزار ریالی هم آن را ۵۰ تومانی می نامند و کسی ۵۰ 
هزار تومان نمی گوید.وی ادامه داد: هدف ما در این الیحه راحت تر شدن کار برای مردم است تا بتوانند اسکناس ها با واحد پولی جدید را در امور بازرگانی و مالی خود به نحو احسن استفاده کند. در حال حاضر رابطه پول ملی با ارزهای خارجی هم 
خوب نیست مثال معادل دالری یک ریال ۰.۰۰۰۰۰۸ است.رییس کل بانک مرکزی با بیان این که این مبادله به فرآیند مبادالت مردم کمک می کند، اظهار کرد: با توجه به بی ارزش شدن واحدهای پولی عمال سکه و مسکوکات از جریان مبادله 
مردم خارج شده به طوری که ضرب یک سکه بیشتر از آن هزینه می برد. نمونه آن سکه ۵۰۰ تومانی است که ضرب آن ۸۰۰ تومان هزینه دارد. ما برای ایجاد تعادل در مجموعه پولی کشور به زمان چهار ساله نیاز داریم لذا اگر امروز مجلس شورای 
اسالمی به فوریت این الیحه رای دهد یعنی چهار سال کار طول می کشد تا ما با انجام مقدمات الزم به تدریج پول های جدیدی را جایگزین پول های قدیمی کنیم.همتی با بیان این که با اصالح قانون پولی و بانکی هزینه ها در میان مدت کاهش پیدا 
می کند، توضیح داد: سالی نزدیک به یک میلیارد اسکناس امحا می شود نزدیک به ۹ میلیارد اسکناس در جریان است که اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود تعداد اسکناس ها به ۲.۲ میلیارد می رسد این یعنی با حذف چهار صفر شاهد کاهش 
حجم اسکناس و هزینه ها و وارد شدن مسکوکات به چرخه کار هستیم.وی ادامه داد: برخی ها مطرح می کنند که باید حذف چهار صفر را به دلیل شرایط خاص اقتصادی به زمان دیگری موکول کنیم اما به باور ما اکنون فرصت خوبی برای این کار 

است چون واقعا صفرهای جلوی پول ملی ارزش خود را از دست داده باید به اعتبار ظاهری پول هم توجه کرد، لذا موکول کردن آن به آینده مشکلی را حل نمی کند.

يادداشت
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در شرایط فعلی اقتصاد کشور 
و عدم دسترسی استارتاپ ها 
بــه ســرمایه بین المللی، به 
واقع چه راه هایی برای رشــد 
اکوسیستم استارتاپی در ایران 
وجود دارد. حقیقت تلخی که همه کارآفرینان باید با آن 
 روبه رو شوند این اســت که موفقیت استارت آپ نیاز به 
ســرمایه گذاری و بودجه دارد. این بودجه معموال باید از 
منابع بیرونی تهیه شود چون خوِد کارآفرینان در مراحل 
اولیه استارت آپ ســرمایه چندانی ندارند.  راه حمایت 
مالی از استارت آپ ها، جذب سرمایه گذار است نه دریافت 
وام. در اکوسیستم استارت آپی کشورها، از جمله ایران، 
موجودیت های سرمایه گذاری از جمله شتاب دهنده ها 
)Accelerator(، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر 
)Venture Capital( و نیز ســرمایه گذاران فرشــته 
)Angel Investor( شــکل گرفته اند که در مراحل 

مختلف چرخه عمر یک استارت آپ می توانند به تامین 
مالی آنها بپردازنــد. به این ترتیب، ســرمایه گذاران در 
استارت آپ ها شریک و سهامدار می شوند به این امید که 
در صورت موفقیت استارت آپ ها، از پاداش احتمالی آینده 
آن بهره مند شوند. در عین حال بنیان گذاران استارت آپ ها 
نیز می توانند مطمئن باشــند که در صورت شکســت، 
 بدهکار نخواهند بود. اما در ایران این موارد وجود ندارد و با 
حمایت های مالی سعی در توسعه کسب و کارهای نوین 
دارند. البته در کشور ما نگاه سرمایه گذار به استارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان خوب نیست و گمان بر این است 

که کسب و کارهای نوین فقط ضررده هستند. 
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: بازار و 
فضای کسب و کار در فضای سنتی شکل گرفته و ایجاد 
شده و بازخورد خوبی نیز به همراه آورده و موفق عمل 
کرده است حال این فضای سنتی که قرار است وارد حوزه 
جدیدی به نام »اســتارت آپ« و امثال آن شود که این 
حوزه جدید گاهی موفق بوده و گاهی نیز با شکست روبرو 
شده و به بن بست رسیده وارد شده است و به همین دلیل 
باید سرمایه گذار سنتی را برای ورود و جذب توجیه کند.

محمد حسین روشــنک به منظور آشــنایی بیش تر 
ســرمایه گذاران با مبحث اســتارتاپ ها برگزار شد، در 
پاسخ به سوال چگونگی تزریق سرمایه به این حوزه افزود: 
کارآفرینی در گذشته دارای تعریفی بوده و امروزه نیز معنا 
و تعریفی را در بر می گیرد و اکنون در ایران شرایط گذر 
از مرحله گذشته به آینده برای این کلمه و حوزه است. 

وی تصریح کرد: در کشورهای دیگر به ویژه غرب و حتی 
چین این مرحله را پشت سر گذاشته و اکنون وارد مرحله 
کارآفرینی جدید با معنای مدرن شده و کارآفرینی جدید 
»کارخانه مداری« و »مزرعه مداری« و حتی »تجاری 
مداری« نبوده بلکه »ایده مداری« است به این معنا که 

کار آفرینی در آینده وابسته به ایده است.

سرمایه گذاران  سنتی و استارت آپ ها  زبان  مشتركی  ندارند

 جذب   سرمایه گذار   با  ادغام   استارت آپ ها

بازگشت سرمایه سرمایه گذاران سنتی با ورود استارت آپ ها به بورس
امید معماری، کارشناس استارت آپ

نحوه سرمایه گذاری در استارتاپ ها باید به روش مناسبی صورت پذیرد تا ایده اولیه به ثمر برسد 
و کارآفرین و سرمایه گذار به سود زیادی دست پیدا کنند. یعنی این مورد برای سرمایه گذاران 
سنتی بسیار اهمیت دارد. دلیل اینکه نمی توان سرمایه گذار سنتی را به سمت کسب و کارهای 
نوین متمایل کرد همین نگرانی از سودآوری است. ســرمایه گذار سنتی هنوز توجیه نشده 
است؟ که سوددهی استارت آپ و شرکت های دانش بنیان به دلیل بین المللی شدن تولیدات و 
خدمات شان می تواند بیشتر از کسب و کارهای سنتی باشد.  سرمایه گذار سنتی به دلیل اینکه 
مدام در کف بازار سرمایه خود را تزریق کرده و سود خود را به سنتی ترین روش برداشت کرده 
است آشنایی زیادی با کسب و کارهای نوین ندارد. حتی آنها را سد راه می داند. دلیل این اتفاق 
نبود زبان مشترک بین سرمایه گذاران سنتی و استارتاپ ها است که مرور زمان باید این فاصله 
برداشته شود. نمونه های موفق بسیاری در کسب و کارهای نوین وجود دارند که سرمایه سرمایه 
گذار را با چندین برابر سود بازگردانده اند و کار به جایی رسیده که افزایش بی سابقه درآمدها 
در کسب و کار مربوطه شرایط ورود به بورس را فراهم می کند. بنابراین سرمایه گذاران، بانک 
ها و بنگاه هاي مختلف تخصصي باید آگاه باشند که حرکت جوانان و پویایي آنها در امر استارت 

آپ ها بسیار اثرگذار و مهم است و باید شرایط هدایت سرمایه گذاران به این حوزه فراهم شود.

ادغام و تملیک استارت آپ ها روشی برای جذب سرمایه گذاران
امیرحسین محمدی، متخصص تجاری سازی و توسعه کسب و کارهای نوین

یک استارتاپ نیاز به جذب سرمایه گذارانی  دارد که قدرت ریسک و خطرپذیری باالیی داشته باشند. زیرا یک کسب و کار معمولی 
را می توان با کمک خانواده و اطرافیان و وام های بانکی راه انداخت و با رسیدن به سود دهی کم کم آن را رشد و گسترش داد ولی 
یک استارتاپ ممکن است تا مدت ها ضرردهی داشته باشد تا به موفقیت برسد و به دنیای تجاری راه پیدا کند. دلیل دوری سرمایه 
گذار سنتی از این کسب و کارهای نوین نیز همین است. تفاوت عمده ای میان کسب و کار سنتی و کسب و کار نوین وجود دارد 
و این همان موضوعی است که فرهنگ سازی نشده است. هدف تمام کسب و کارها درآمدزایی و رسیدن به سوددهی است. به 
زبان عامیانه تر کدام کسب و کار از پول درآوردن بدش می آید؟ بنابراین باید این موضوع برای سرمایه گذار سنتی جا بیفتد.  در 
حال حاضر از هر۱۰ استارت آپ، ۹ استارت آپ موفق نیستند و شکست می خورند و تنها یک استارت آپ به نتیجه می رسد. 
همین موضوع نگاه سرمایه گذاران را به این کسب و کارها منفی کرده است. هرچند این موضوع در جهان پذیرفته شده و چه 
کسی که در استارت آپ کار می کند، چه سرمایه گذار و چه شرکای تجاری می پذیرند ممکن است استارت آپی که راه اندازی 
می کنند، ممکن است به نتیجه نرسد اما در ایران این گونه نیست و سرمایه گذار ضمانتی قوی برای عدم ضرردهی و بازگشت 
سرمایه به همراه سوددهی می خواهد. یک راه دیگری نیز برای جذب سرمایه گذار و احیانا خروج سرمایه گذارانی وجود دارد که 
جذب استارت آپ ها شده اند. ادغام و تملیک استارت آپ ها روشی برای جذب سرمایه گذاران و یا جلوگیری از خروج سرمایه 
گذارانی است که در این حوزه هستند. به طور کلی از نگاه سرمایه گذاران سنتی و عموم تمام استارت آپ ها در ایران محکوم به 

سودآوری هستند درحالی که در دنیا این نگاه غلط است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از پس 
گرفتن شکایت  شهرداری علیه شرکت های اینترنتی 

مسافربر اینترنتی خبر داد.
محسن پورسید آقایی در این باره گفت: به دلیل نحوه  
فعالیت مسافربرهای اینترنتی و فعالیت خارج از قاعده 
آنها در حوزه حمل و نقل شهری از این  کسب وکارها در 
دادگاه شکایت کردیم.وی با بیان این که در پی ابالغ 

دستورالعمل نحوه فعالیت مسافربرهای اینترنتی که 
روز چهارشنبه از سوی وزارت کشور ابالغ شد شکایت 
علیه کسب و کارهای اینترنتی را پس گرفتیم، اظهار 

کرد: این شکایت مختومه اعالم شد.
دستورالعمل نحوه ی فعالیت مسافربرهای اینترنتی 
چهارشــنبه هفته گذشــته با امضای وزیر کشور به 

استانداری ها ابالغ شد.

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران از 
برگزاری رویداد تخصصی در حوزه های گردشگری 
فضا پایه در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهر ماه جاری خبر داد 
و گفت: به منظور توسعه  فناوری و پژوهش ۲۵۰ طرح 
پژوهشــی برای اجرا در دانشگاه های کشور تعریف 
شده است. دکتر هادی رضایی با اشاره به برگزاری 
هفته جهانی فضا در نیمه های مهر ماه، افزود: از دوم 
تا چهارم اکتبر از ســوی سازمان ملل هفته جهانی 
فضا اعالم شده است؛ چرا که ۴ اکتبر آغاز عصر فضا 
و پرتاب اسپوتنیک ۱ از سوی شوروی به فضا بوده 
است. وی با بیان این که در ۲ اکتبر ۱۹۹۹ معاهده 
استفاده صلح آمیز از فضا در ســازمان ملل به امضا 
رسید، خاطر نشان کرد: بر این اساس هفته جهانی 
فضا با هدف ترویج و توسعه دانش فضا و همچنین 
آشنا کردن جامعه با فضا و نقش فناوری های فضایی 
در زندگی مردم هر ســاله برگزار می شود. معاون 
پژوهش وفناوری پژوهشــگاه فضایی با بیان اینکه 
هر ساله هفته جهاین فضا با شــعار خاصی برگزار 
می شود، تصریح کرد: هفته  جهانی فضای سال جاری 

با عنوان » ماه دروازه ای به سوی ستارگان« نامگذاری 
شده است. رضایی به برنامه های پژوهشگاه فضایی در 
خصوص هفته جهانی فضا اشاره کرد و یاد آور شد: 
در این پژوهشــگاه در کنار برنامه های متنوعی که 
دارند، رویداد تخصصی صنایع خالق و فرهنگی در 
حوزه  پارک ها و گردشگاه های موضوعی فضاپایه با 

همکاری دانشگاه شریف برگزار خواهد شد.
رضایی همچنین خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از 
۱۰ ایده در سامانه این رویداد ثبت نام کرده اند. معاون 
پژوهش وفناوری پژوهشگاه فضایی، همچنین توسعه  
پژوهش و فناوری را از وظایف این پژوهشگاه نام برد 
و یاد آور شد: تفاهم نامه  همکاری با ۱۲ دانشگاه برای 
انجام مسائل فناوری و پژوهشی به امضاء رسید که 
تاکنون با ۱۲ دانشگاه قراردادهای همکاری منعقد 
شــده اســت.وی اضافه کرد: بر این اساس تاکنون 
۲۵۰ طرح پژوهشی برای اجرا در ۱۲ دانشگاه کشور 
تعریف شــده اســت و ۶.۵ میلیارد تومان نیز برای 
اجرای این طرح ها از سوی این پژوهشگاه پرداخت 

شده است.

شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دســتور موقت توقف 
اجرای مصوبه کمیســیون تنظیم مقــررات وزارت 
ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد. دیوان عدالت 
اداری شــعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت 
توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت 
ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد. بر اســاس 
مصوبه اخیر این وزارت خانه، حق جابجایی و انتصاب 

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی 
از آنها سلب و به اخذ مجوز از آن وزارتخانه منوط شده 
بود. الزم به ذکر است، آذری جهرمی دو هفته پیش در 
حاشیه جلسه دولت مطرح کرده بود که وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی پذیرفته است »انتصاب مدیرعامل جدید 
رایتل غیرقانونی است« که این گفته وزیر ارتباطات تا 

امروز با سکوت شریعتمداری روبرو شده بود.

انتشار جزئیات دستورالعمل نظارت بر تاکسی های 
اینترنتــی با واکنــش فعاالن و کاربــران فضای 
مجازی مواجه شــده، نگرانی از گران شدن کرایه 
تاکســی های اینترنتی و دسترسی وزارت کشور 
به اطالعات ســفر از جمله این واکنش ها است.تا 
پیش از دیروز که فایل این ابالغیه هنوز در رسانه ها 
منتشر نشده بود، برخی جزئیات مختصری از این 
موضوع را در فضای مجازی منتشر کرده بودند و با 
انتشار جزئیات بیشتر این دستورالعمل واکنش ها 
نیز نسبت به این مساله بیشتر شد. علیرضا قنادان، 
مدیرعامل تاکسی رانی در رشته  توییتی نسبت به 
ابالغ این دستورالعمل واکنش مثبت نشان داد و 
آن را گامی بزرگ برای حل مشکالت بر سر نظارت 
و نحوه فعالیت تاکسی های اینترنتی دانست. وی 
همچنین این دستورالعمل را نتیجه درک متقابل 
بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد، این تعبیر را 
میالد منشی پور، مدیرعامل تپسی نیز در واکنش 
به این ابالغیــه در توئیت خود ذکر کــرد و آن را 
توافقی برد-برد خطاب کرد.در این خصوص رضا 
الفت نسب، ســخنگوی اتحادیه کسب و کارهای 
مجــازی و ژوبیــن عالقبند، مدیرعامل اســنپ 
واکنشــی متفاوت از مدیرعامل تپسی داشتند. 
عالقبند و الفت نســب معتقدند حذف مالیات بر 
ارزش افزوده و پرداخت عوارض به شــهرداری را 
قرار نیست وزارت کشور تعیین کند و بعید است 

وزارت اقتصاد با این موضوع موافقت کند.
علی پیرحســینلو، مشــاور معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری تهران نیز پیش از انتشار فایل 
این ابالغیه برخی از جرئیات آن در قالب رشــته 
توئیت منتشــر کرد و موضوع گرفتن دو درصد از 
کرایه هر سفر از سوی شهرداری تهران را مطرح 
کرد.پس از کشــمکش ها و برگزاری جلسات بین 
اســتارتاپ های فعال در حوزه جابه جایی آنالین، 
روز گذشــته ابالغیه اجرایی این جلســه منتشر 
شد که به امضا دو وزیر کشور و صمت رسیده بود. 
براساس این دستورالعمل محدودیت هایی که برای 
رانندگان تاکسی اینترنتی از سوی وزارت کشور 
لحاظ شده نسبت به دیگر بخش های آن پررنگ تر 
اســت. از این پس پالک خودرو در شــرکت های 
تاکسی اینترنتی باید با شهر محل فعالیت مطابقت 
داشته باشد، اطالعات سفر باید هفته ای یک بار در 
سامانه ای که قرار است وزارت کشور تا شش ماهه 
آینده راه  اندازی کند ثبت کنند که این وزارتخانه 
به اطالعات سفر مسافران دسترسی پیدا کند.این 
اطالعات شامل شماره پالک وسیله نقلیه، زمان و 
مختصات مکان مبدا و مقصــد، مقدار پیمایش و 
هزینه سفر است.همچنین خودروهای با سن بیش 
از ۱۵ سال اجازه فعالیت در این حوزه را ندارند که 
طی پنج ســال پس از تصویب این دستورالعمل 

به ۱۰ سال می رسد، شــهرداری و وزرات کشور 
بر فعالیت ایــن صنف نظارت می کنند و ســقف 
کاری برای رانندگان نیز ۱۲ ساعت در روز اعالم 

شده است.
در یکی از بندهای این ابالغیــه آمده در مواردی 
که هزینه سفر در شــرایط خاص از سقف تعرفه 
تاکســی های تلفنی هر شــهر مصوب در شورای 
شهر باالتر تعیین شود، این رقم قبل از انجام سفر 
از طریق اپلیکیشن به مسافر اعالم می شود، از این 
بند به نظر می رسد وزرات کشور پیش بینی کرده 
که قیمت این ســفر ها افزایش یابد.این جزئیات 
موج دیگری از واکنش هــا را در توئیتر به دنبال 
داشت. داود ســوری، اقتصاددان در این خصوص 
نوشت: قرار اســت درصدی از درآمد را نیز ناگزیر 
به شــهرداری پرداخت شــود. نمونه ای روشن از 
ممانعت دولت از کسب و کارها که به نام ساماندهی 
و لطف بــه مردم صــورت می گیــرد. فاتحه این 
کسب و کار را هم بخوانید این تنها شروع اش است. 
حمید آذرمند، کارشناس اقتصادی هم اعتراض 
خود را نســبت به این موضوع اعالم کرد و نوشت: 
کسب وکاری هم که در غیاب دولت، خوب شکل 
گرفت، خوب کار می کرد و مردم هم راضی بودند، 
می خواهند با دخالت دولت به سرنوشــت ســایر 

کسب وکارها دچار کنند.
علی ده بزرگی، مدیرعامل استارتاپ ورزمان نیز در 
توئیتر خود نوشت: کارنامه ناموفق دخالت دولت 
درهر بخش از اقتصاد تاکنون باعث ورشکستگی و 
ازبین رفتن کارخانه  ها و کسب وکارها بوده است. 
از گذشــته عبرت بگیریم، اجازه دهیــم افکار نو 
بتوانند مشکالت مردم را حل کنند و تا محصولی 
به نان ونوایی رسید، رقابت رانتی نکنید و در فصل 
میوه چینی وارد نشوید. کاربری به اسم هادی نیز 
در واکنش به این موضوع اشــاره کرده: مدیریت 
دولتی در تاکسیرانی همان عدم موفقیت در پیاده 
سازی کیلومتر شــمار بود. دو سال پیش دیدم به 
زور روی تاکسی های ســاوه نصب کردند و به زور 
نیز به صورت تسهیالتی و اقساطی باید پرداخت 
می کردند. حاال کرایه مسیر ۵۰۰ تومن بود و اصال 
نیازی به این تشــکیالت نبود. یکی از کاربران نیز 
معتقد است این کار موجب گرانی این تاکسی ها 
می شود و در این باره نوشت: بساط رشوه خواری 
جدید! حاال حق و حساب می دهند که این مقررات 
را نقض کنند! هزینه سفر شهری گران تر می شود! 
موضوع دسترسی وزارت کشور به اطالعات سفر 
از جمله مــوارد مورد اعتراض کاربران اســت که 
کاربری به اسم محمد در این خصوص این سوال را 
مطرح کرده که چرا وزارت کشور باید به اطالعات 
سفر شهروندان دسترسی داشته باشد؟ این نقض 

حقوق شهروندی نیست؟

حل نشدن مشکل مواد اولیه 
مورد نیاز نســاجی شمال نخ 
و پارچه، موجبــات تعطیلی 
واحدهای نســاجی را فراهم 
کرده است. صنعت »نساجی« 
به عنوان یک صنعت پیشگام، در فرآیند صنعتی شدن 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته کنونی جهان نقشی 

بسزا داشــته اســت. حجم گردش تجاری منسوجات 
و پوشاک در جهان ســاالنه بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد دالر 
تخمیــن زده می شــود. همچنین ســهم ارزآوری این 
محصوالت از کل تجارت کشــورهای صاحب نام در این 
صنعت نظیر چیــن، ترکیه، هند، اندونــزی، ویتنام و... 

حدود ۲۰ درصد است.
رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان در این رابطه 
گفت: در شرایطی که با مشکالت متعدد مواجه هستیم، 
نساج ها به هر قیمتی این صنعت را سرپا نگه داشته اند. 
مواد اولیه نداریم و واردات در هاله ای از ابهام قرار دارد. 

سید سجاد نباتچیان با بیان اینکه صنعت نساجی ایران 
روی هم رفته صنعت پیری بوده و ماشین آالت آن قدیمی 
شده و به سروصدا افتاده و سرمایه گذاری جدید در این 
عرصه بسیار سنگین اســت، افزود: خوشبختانه صنعت 
نساجی در استان زنجان در حال عبور از روزهای جوانی 
خود است. واحدهای بزرگ جدیدی که امروز به راه افتاده 
و یا در شرف راه اندازی اســت، همانند خون تازه ای در 

رگ های صنعت نساجی زنجان هستند.
متاسفانه ماشین آالت خیلی از کارخانه های نساجی در 
کشور باید به ذوب آهن سپرده شود. خود سازندگان این 

ماشین آالت از اینکه این دستگاه ها بعد از ۳۰ سال هنوز 
کار می کند، تعجب می کنندوی با اشاره به اینکه صنعت 
نساجی، صنعت کارگربر و اشتغال زایی است، تصریح کرد: 
تجربه نشان داده است که در کشــور ما سرمایه گذاران 
زیادی اجازه ندادند که در این صنعت، ربات ها جای نیروی 
انسانی را بگیرد، چون نگهداری ربات ها کار سختی است 
و تکنولوژی سخت و پیچیده ای دارد، لذا در این صنعت، 
کاری را که می توان به دست نیروی انسانی )کارگر( انجام 
داد، به ربات نمی دهند و این خود یک ارزش به شمار رفته 

و باید حمایت شود.

»كسب وكار« گزارش  می دهد

قیمت  گذاری   سلیقه  ای   تولیدکنندگان  نخ  و پارچه

ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی ۳۰ تا ۴۰ درصد نیاز بازار است
محمد توکلی، دبیر کارگروه بررسی و تامین مواد اولیه پوشاک 

در بازار تولید و توزیع نخ و پارچه اتفاقاتی افتاده که موجب آشفتگی تولید شده و بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل البی گری برخی دیگر قادر به ادامه فعالیت نیستند. البی برخی از کارخانه ها موجب شد تا نخ و پارچه از گروه ۲۳ به ۲۵ لیست 
کاالهای وارداتی برود و دیگر ارز نیمایی نگیرد. همین اتفاق آشفتگی را در این صنف ایجاد کرد و رکود عمیق تر شد.  برخی تولیدکنندگان نخ و پارچه مستقیم محصوالت خود را به تولیدکنندگان پوشاک نمی دهند و از همکاری با این کارگروه 

نیز فرار و شایعه پراکنی می کنند. هم اکنون هیچ نظارتی بر روند قیمت گذاری کارخانه های تولیدکننده نخ و پارچه صورت نمی گیرد و هر کارخانه به هر قیمتی که بخواهد محصوالت تولیدی خود را عرضه می کند. 
ما می گوییم نظارت ها باید از سر منشا انجام گیرد و ابتدا بر روند قیمت گذاری کارخانه ها و سپس بر فروشگاه ها و عملکرد فروشندگان نظارت شود. طی ماه های اخیر در اوج گرانی نخ و پارچه این کارگروه توانست مواد اولیه را ۲۰ تا ۳۰ درصد 
پایین تر از قیمت عرضه شده توسط کارخانه های داخلی و واردکنندگان به دست تولیدکنندگان پوشاک برساند و تاثیرات بسیار خوبی نیز به همراه داشت. چگونه ممکن است محصول وارداتی که انواع مختلف هزینه های گمرکی، عوارض 

دولتی، حمل و نقل و دیگر تعرفه ها بر آن اعمال می شود در بازار ارزان تر از محصول داخلی به فروش برسد؟
تعداد کارخانه های داخلی ریسندگی نخ های ظریف شانه در کشور به تعداد انگشتان یک دست بوده و ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد نیاز بازار پوشاک کشور است. با این وجود سال گذشته تولیدکنندگان نخ کشور اعالم 
کردند می توانند ۱۰۰ درصد نیاز بازار ایران را تامین کنند و به این ترتیب با ممانعت از واردات مواد اولیه، به افزایش قیمت مواد اولیه پوشاک در کشور دامن زدند. اینکه کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک با حذف واسطه ها محصول وارداتی 

واردکنندگان را مستقیم در اختیار تولیدکنندگان پوشاک قرار می دهد، این اقدام زمینه ساز کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مواد اولیه برای این تولیدکنندگان است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون شهرداری تهران:

شهرداری شکایتش از شرکت های مسافربر اینترنتی را پس گرفت

اختصاص 6/۵ میلیارد  برای اجرای ۲۵۰ طرح پژوهشی فضاپایه

دخالت وزیر ارتباطات در عزل و نصب مدیران   اپراتورهای مخابراتی متوقف شد

واكنش ها  به دستورالعمل نظارت بر تاكسی های اینترنتی  ادامه دارد

نگرانی از گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی و دسترسی به اطالعات سفرها
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ارزش گذاري استارت آپ در فرايند جذب سرمايه بسيار اهميت پيدا مي كند؛ چراكه 
درصد سهام واگذارشده به سرمايه گذار خطرپذير وابسته به ارزش گذاري استارت آپ 
قبل از جذب سرمايه و ميزان سرمايه دريافتي است. به همين دليل تعيين دقيق ارزش 
استارت آپ امري مهم در مذاكرات بين سرمايه گذار و بنيان  گذاران استارت آپ است. 

داليلارزشگذارياستارتآپها
۴ دليل عمده براي ارزش گذاري شــركت ها وجــود دارد: 1. يافتن ارزش معامله در 
هنگام خريد يا فروش شركت، 2. جذب ســرمايه، 3. ادغام و تمليك شركت ها، ۴. 
همكاري مشترك. استارت آپ ها در مقايسه با شركت هاي سنتي، براي آنكه بتوانند 
به رشد سريع دست يابند و بازار هدف خود را تسخير كنند، نيازمند چندين مرحله 
جذب سرمايه هستند. در زمان جذب سرمايه بايســتي درصد سهام سرمايه گذار 
از استارت آپ مشــخص شــود. به همين دليل اهميت ارزش گذاري استارت آپ ها 
 در زمان جذب سرمايه و براي مشخص كردن درصد ســهام سرمايه گذاران مطرح 

خواهد شد. 

درصدسهامسرمايهگذار
درصد سهام سرمايه گذار در فرايند جذب ســرمايه استارت آپ برابر است با سرمايه 
تزريق شده به استارت آپ، تقسيم بر ارزش استارت آپ پس از جذب سرمايه. فرض 
كنيد استارت آپي به دنبال جذب سرمايه يك ميليارد توماني است. اگر استارت آپ ۴ 
ميليارد تومان ارزش گذاري شود، ارزش پس از جذب سرمايه آن برابر با ۵ ميليارد تومان 
)جمع ارزش قبل از جذب سرمايه و مبلغ سرمايه جذب شده( و اگر ۹ ميليارد تومان 
ارزش گذاري شود، ارزش پس از جذب سرمايه آن برابر با 1۰ ميليارد تومان خواهد بود. 
بنابراين در حالت اول، درصد سهام سرمايه گذار معادل 2۰ درصد )يك ميليارد تومان 
سرمايه مورد نياز تقسيم بر ۵ ميليارد تومان ارزش پس از جذب سرمايه( و در حالت 
دوم 1۰ درصد )يك ميليارد تومان سرمايه مورد نياز تقسيم بر 1۰ ميليارد تومان ارزش 
پس از جذب سرمايه( خواهد بود. درصد سهام سرمايه گذار مستقيما به ارزش گذاري 
استارت آپ و مبلغ سرمايه مورد نياز استارت آپ وابسته است. به همين دليل اطالع از 
ارزش گذاري دقيق استارت آپ به سرمايه گذاران و بنيان گذاران استارت آپ اين امكان 

را مي دهد كه جلسه مذاكره براي جذب سرمايه را به بهترين نحو پيش ببرند. 

تقسيمبنديروشهايارزشگذارياستارتآپها
به طور كلي 13 روش براي ارزش گذاري استارت آپ ها وجود دارد كه در مطالب بعدي 
به معرفي كامل اين روش ها مي پردازيم. انتخاب روش ارزش گذاري به مرحله  توسعه 
استارت آپ و ماهيت كسب وكار آن وابسته است. پيش از آنكه هر يك از روش هاي 
ارزش گذاري استارت آپ ها را دقيق تر بررسي كنيم، الزم است با تقسيم بندي اين 
روش ها آشنا شويم. 13 روش ارزش گذاري استارت آپ ها را مي توان براساس روش 

محاسبه ارزش در ۴ طبقه قرار داد: 

)Assetbasedmethods(۱.روشهايمبتنيبردارايي
در روش هاي ارزش گذاري مبتني بر دارايي، ارزش استارت آپ براساس ارزش فعلي 

مجموع دارايي هاي آن تعيين مي شود. در اين روش ها فرض اساسي اين است كه 
دارايي هاي يك استارت آپ مهم ترين عامل خلق ارزش براي آن هستند، بنابراين 
استارت آپ با دارايي بيشتر، ارزش باالتري خواهد داشت. در اينجا بايد توجه كرد كه 
دارايي هاي استارت آپ مي توانند مشهود )زمين، تجهيزات، ساختمان، وجه نقد و...( 
يا غيرمشهود )برند، سرقفلي، مالكيت فكري و...( باشند. بنابراين يك استارت آپ با 

ارزش گذاري زياد نبايد لزوما داراي تجهيزات زيادي باشد. 
از روش هاي ارزش گذاري موجود در اين دسته مي توان به روش زير اشاره كرد: روش 

 )Cost to duplicate method( هزينه بازتاسيس
 

)Cashflowbasedmethods(۲.روشهايمبتنيبرجريانهاينقدي
در اين روش ها فرض اساسي اين است كه ارزش يك استارت آپ توسط جريان هاي 
نقدي آن تعيين مي شود. به عبارت بهتر، توانايي يك استارت آپ در كسب سود بيشتر 
باعث مي شود كه ارزش آن بيشتر شود. بنابراين با مقايسه اين روش با روش هاي مبتني 
بر دارايي، اگر يك استارت آپ دارايي هاي زيادي در اختيار داشته باشد؛ اما نتواند به 

كمك آن دارايي ها درآمد كسب كند، ارزش آن صفر خواهد بود. 
از روش هاي ارزش گذاري موجود در اين دسته مي توان به روش هاي زير اشاره كرد: 

 )Discounted cash flow method( روش جريان هاي نقد تنزيل شده -
 )VC method( روش سرمايه گذار خطرپذير -
 )First Chicago  method( روش شيكاگو -

 )Real Options method( روش گزينه هاي موجود -
 

)Relativemethods(۳.روشهاينسبي
روش هاي نسبي مبتني بر اين فرض است كه دارايي ها، شركت ها يا استارت آپ هاي 
مشابه داراي ارزش مشابه اند. بنابراين چنانچه بتوان استارت آپي را پيدا كرد كه از نظر 
حوزه فعاليت، مدل كسب و كار، مرحله توسعه و ساير ويژگي ها شبيه استارت آپ 

ديگري باشد، مي توان ارزش گذاري را با مقايسه اين دو استارت آپ تعيين كرد. 
از روش هاي ارزش گذاري موجود در اين دسته مي توان به روش زير اشاره كرد: 

 Analytical benchmarking( روش ارزش گذاري نمونه كاوي تحليلــي -
 )method

 )Multiples method( روش ارزش گذاري ضرايب -
 )Fair market value method( روش ارزش گذاري ارزش منصفانه بازار -

 )Comparables method( روش ارزش گذاري مقايســـــــه اي -
 

)Intuitiveandheuristicmethods(۴.روشهايكيفيوشهودي
روش هاي ارزش گذاري استارت آپ ها كه براساس تكنيك هاي مبتكرانه يا شهودي 
باشند در اين دسته قرار مي گيرند. اين گونه روش ها بر مبناي فرايندهايي نظير محاسبه 
ارزش دارايي هاي يك استارت آپ يا محاسبه ارزش فعلي جريان هاي نقدي آتي آن 
انجام نمي شوند، بلكه ارزش گذاري اســتارت آپ در اين روش ها از طريق فرايندهاي 

مبتكرانه به دست مي آيد. 
برخي از معروف ترين روش هاي كيفي و شــهودي، مانند روش ارزش گذاري كارت 

امتيازدهي، توسط سرمايه گذاران خطرپذير خبره و شناخته شده كه تجربه زيادي در 
اين حوزه دارند،  ابداع شده اند. 

از روش هاي ارزش گذاري موجود در اين دسته مي توان به روش زير اشاره كرد: 
 )Scorecard method( روش ارزش گذاري كارت امتيازدهي -

 )Dave Berkus method( روش ارزش گذاري ِديو بركس -
 Risk factor summation( روش ارزش گذاري تجميــع عوامل ريســك -

 )method
 )Conformity method( روش ارزش گذاري هم نوايي -

 كاربردروشهايارزشگذارياستارتآپها
ارزش گذاري اســتارت آپ ها فرايندي پيچيده اســت كه نيازمند داشــتن تجربه و دانش 
بسيار براي بررسي ويژگي هاي دروني اســتارت آپ ها، صنعت فعاليت آنها، شرايط معامله 
بين ســرمايه گذار و استارت آپ و همچنين شــرايط كالن اقتصاد كشــور است. به همين 
دليل عموما گفته مي شود كه ارزش گذاري اســتارت آپ بيش از آنكه علم باشد، هنر است. 
براي آنكه بتوان اســتارت آپ ها را به درســتي ارزش گذاري كرد، بايد مناســب ترين روش 
ارزش گــذاري را از ميان 13 روش معرفي شــده انتخــاب كرد. يكــي از مهم ترين عواملي 
 كه بر انتخاب روش مناســب بــراي ارزش گذاري اســتارت آپ ها اثرگذار اســت، مرحله

 توسعه استارت آپ است. 

مراحلتوسعهاستارتآپ
مرحله توسعه يك اســتارت آپ را مي توان از زمان شــكل گيري ايده تا زمان عرضه 
اوليه سهام در بورس به ۴ دسته تقســيم كرد. انتخاب روش ارزش گذاري استارت آپ 
مستقيما به مرحله توسعه آن وابسته است. در ادامه ابتدا ۴ مرحله توسعه استارت آپ 
 را شرح داده و ســپس كاربرد هر يك از 13 روش ارزش گذاري اســتارت آپ را در هر 

مرحله بيان مي كنيم: 

۱.ازايدهتارسيدنبهنقطهسربهسر
راه اندازي استارت آپ از يك ايده شروع مي شود. پس از به وجود آمدن ايده، نمونه هاي 
اوليه محصول يا خدمت، ارائه و بسته به تناسب با نياز بازار، استارت آپ به سرعت رشد 
مي كند تا جايي كه به نقطه سربه سر رسيده و درآمدهاي آن به طور كامل هزينه ها را 

پوشش  خواهد داد. 

۲.رشدسريع
اســتارت آپ در اين مرحله ريســك های اوليه را پشت سر گذاشــته و در حال جذب 
كاربر و رشد سريع اســت. فروش استارت آپ به شــدت در اين مرحله افزايش می يابد، 
اما چالش هــای جديدی برای آن به وجــود خواهد آمد؛ افزايش فشــار رقبا، چگونگی 
مديريت صحيح منابع، افزايش ســريع مشــتريان، افزايش هزينه هــای بازاريابی و... 
برخی از مهم تريــن اين چالش ها هســتند. با توجه بــه اينكه اســتارت آپ ها در اين 
 مرحله به درآمدزايی رســيده اند، اطالعات تاريخی بيشــتری از عملكرد آن ها نسبت

 به مرحله قبل موجود است.

تقسيمبنديوكاربردروشهايارزشگذارياستارتآپهادرايران

دانش بنيان ها و فعاالن صنعت 
فوالد كشور گردهم آمدند

شــركت هاي دانش بنيان و فعــاالن صنعت فوالد 
كشور روز يكشنبه دريك رويداد فناورانه سه روزه در 
صندوق نوآوري و شكوفايي جهت معرفي دستاوردها 
و ارائه نيازهاي فناورانه اين صنعت، گردهم آمدند. 
گردهمايي فناورانه صنايع، شركت هاي دانش بنيان 
و اســتارت آپ هاي صنعت فوالد چهارمين رويداد 
فناورانه اي اســت كه از ســوي صندوق نوآوري و 
شكوفايي جهت معرفي دستاوردهاي شركت هاي 
دانش بنيان بــه صنايع كشــور و نيــز تامين نياز 
شــركت هاي بزرگ صنعتي كشــور و در راستاي 
حمايت از رونق توليد و ســاخت داخل محصوالت 
و ملزومات كشور برگزار مي شــود. اين گردهمايي 
ســه روزه از روز هفتم مهر ماه تا ۹ مهر ماه جاري با 
هدف توسعه بازار شركت هاي دانش بنيان، حمايت 
از توليد داخل و توسعه همكاري هاي فناورانه ميان 
توليدكنندگان بزرگ و صاحب نــام صنايع آهن و 
فوالد كشور و شركت هاي دانش بنيان، استارت آپ ها 
و فناوران برگزار شــده است. برگزاري نشست هاي 
معرفي نيازهاي فناورانــه توليدكنندگان صنعت 
آهن و فوالد، نشســت هاي معرفي توانمندي هاي 
فناورانه شركت هاي دانش بنيان، فناور و استارتاپ ها، 
نشســت هاي B2B، نشســت هاي انتقال تجربه، 
نمايشــگاه توانمندي هاي فناورانه شــركت هاي 
دانش بنيان و نوآور صنعت آهن و فوالد، نمايشگاه 
نيازهــاي فناورانه صنايــع آهن و فــوالد از جمله 
بخش هايي است كه در اين سه روز برگزار مي شود. 
در ابتداي اين گردهمايي خدمات و ابزارهاي مالي 
صندوق نوآوري و شكوفايي به عنوان برگزاركننده اين 
گردهمايي و اصلي ترين نهاد تامين مالي شركت هاي 
دانش بنيان، معرفي شــد. بنابر رويدادهاي گذشته 
قراردادهاي همكاري فناورانه  كه طي اين گردهمايي 
ميان شركت هاي دانش بنيان و توليدكنندگان منعقد 
مي شود، از سوي صندوق نوآوري و شكوفايي تامين 
مالي خواهد شــد. در اين رويداد 11 شركت بزرگ 
صنعت فوالد از جمله فوالد مباركه اصفهان، فوالد 
اكسين خوزستان، فوالد مباركه اسفراين، ذوب آهن 
اصفهان، شركت مهندسي فنآوري معادن و فلزات 
و فوالد هرمزگان نيازهــاي فناورانه خود را معرفي 

مي كنند. 

خبر مهارت هاي مديريتي

نقشبرنامهريزيدرمديريتســازمانچهدرسطحمديرانعالي
ســازمان،مديرانميانيوچهدربينكاركنــانازاهميتبااليي
برخورداراست.برنامهريزيمهمترينوظيفهدرمديريتسازمان
است؛چراكهاگربرنامهريزيبهدرستيصورتپذيردموجبافزايش
كاراييكاركنانوارتقايبهروهوريسازمانميشود.برنامهريزي
يكيازمهمترينوظايفمديريتاستوشاملپيشبينياهداف
سازمانواقداماتالزمبرايروياروييباتغييراتاحتماليدرحين
دستيابيبهايناهدافاست.برنامهريزييكنظامتصميمگيرياست
مبنيبراتخاذتصميمدربارهاينكهسازمانچهبرنامهايبرايآينده
خوددارد.مهمتريننقشبرنامهريزيدرمديريتسازمانتمركز
رويفعاليتهايسازمانبرايرسيدنسازمانبهاهدافآنياهمان
چشماندازهايسازماناست.برنامهريزيفراينديزمانبنديشده
استونبايدبهطورسريعوبدونارزيابيدقيقصورتپذيرد؛چراكه

ميتواندعواقبجبرانناپذيريرابرايســازمانبههمراهداشته
باشد.برنامهريزييككارگروهيبرايسازماناستوبهتنهايي،
بهسختيميتوانبهبرنامهريزيدقيقيدســتپيداكرد.هدف

ازبرنامهريزي،راحتترانجــامدادنكارهابرايباالبردن
كاراييوهمچنيننيلبهاهدافسازماناست.ازمهمترين

شاملاهدافاصولبرنامهريزيتعييناهدافسازمان
بلندمدت،اهدافكوتاهمدت
واهدافميانمدتاست.اين
اهدافبايدبــهگونهايتعيين
شوندكهدرراستاييكديگر
بودهوقابلدستيابيباشند
زتاسازمانازحركتخود با

نايستد.

نقش برنامه ریزی در مدیریت سازمان
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33  ســال اســت كه من هر روز مقابل آينه ايســتاده و از خود پرســيده ام: »اگر امروز آخرين روز زندگي من باشــد، باز هم كارهايي را كه 
برنامه ريزي كرده ام انجام مي دهم؟« و اگر جواب روزهاي زيادي مرتبا »نه« باشد، مي فهمم كه بايد چيزي را عوض كنم. 
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اعالم آمادگي اتاق بازرگاني ايــران از برگزاري 
رويدادهاي فناورانه

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران با ابراز عالقه از برگزاري رويدادهاي مبني بر معرفي 
شركت هاي دانش بنيان به صنايع كشور، از آمادگي اين اتاق جهت برگزاري چنين 
رويدادهايي خبر داد. حسين سالح ورزي روز يكشنبه در آيين گردهمايي فناورانه 
صنايع، شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ هاي صنعت فوالد، در صندوق نوآوري 
و شكوفايي افزود: برگزاري چنين رويدادهايي اتفاق بسيار ارزشمندي است كه يك 
نوآوري در به هم رساني شركت هاي دانش بنيان به صنايع بزرگ محسوب مي شود، 
كاري كه در قالب اين رويداد انجام مي شود، نمونه اي از يك روش و روح كلي است 
كه بر تمام كسب وكارها در جهان حاكم خواهد شد، در نظام اقتصادي نوين، ارزش 
افزوده بر مبناي معامله و تقسيم كار تخصصي صورت مي گيرد و اين اقدامي  است 
كه امروز در صندوق نوآوري و شــكوفايي در حال شــكل گيري است. وي اظهار 
داشت: دنيا به سرعت در حال تغيير است و هوش مصنوعي عالوه بر عهده دار شدن 
وظايف ساده، وارد مشاغل سطح باالتر نيز خواهد شــد؛ اما هنوز هوش مصنوعي 
در يك حوزه نتوانسته ورود پيدا كند و آن هم رســيدن به تفاهم  راهبردي ميان 
انسان هاست؛ تفاهم هايي كه براساس چشم اندازها و سياست ها به وجود مي آيد و 
اين همان موضوعي است كه در اين رويداد به آن توجه مي شود. وي ادامه داد: در 
چنين رويدادهايي بايد توجه داشت كه گفتگوها را نبايد به مسائل فني اختصاص 
دهيم، عالوه اين مديران ارشد سازمان ها نبايد تنها مباحث كارشناسي را در نظر 
بگيرند، بلكه خلق ارزش چشــمگير و پايدار تنها از طريق مهندسي هوشمندانه 
زنجيره ارزش و ايجاد همگرايي ميــان بازيگران صنعت به وجود مي آيد كه در اين 
رويداد به آن توجه ويژه اي شده است. سالح ورزي با اشــاره به اينكه رويدادهايي 
مانند گردهمايي فناورانه صنايع، شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ هاي صنعت 
فوالد، مي تواند جوانان خالق و تحصيل كرده را به زنجيره هاي ارزش بزرگ و كليدي 
كشور كه ستون توليد و تجارت هستند، متصل كند، گفت: اقدامي كه امروز در اين 
رويداد صورت مي گيرد، نه تنها به صنعت فوالد كمك مي كند، بلكه باعث مي شود 
كشور در جهت ايجاد زيرساخت هاي مربوط به سرمايه هاي نامحسوس قدم بردارد 
كه اين زيرساخت ها مي تواند زمينه ساز رشد با كيفيت و رشد اقتصادي مبتني بر 
بهره وري باشد. نايب رئيس اتاق بازرگاني گفت: معتقدم برگزاري اين نشست ها قابل 
تقدير است، از همين رو اتاق بازرگاني ايران حمايت خود را از برگزاري اين رويدادها 

اعالم مي كند. 

صندوق نــوآوري و شــكوفايي حامــي فروش 
شركت هاي دانش بنيان است

رئيس صندوق نوآوري و شكوفايي با اشــاره به اينكه راه تزريق فناوري به صنايع 
كشور، نوآوري باز است و راه رشد و پيشــرفت صنعت فوالد كشور نيز همين نوع 
نوآوري است، گفت: اين صندوق حامي فروش شركت هاي دانش بنيان است. علي 
وحدت روز يكشنبه در آيين گردهمايي فناورانه صنايع، شركت هاي دانش بنيان و 
استارت آپ هاي صنعت فوالد، در صندوق نوآوري و شكوفايي، رسالت اين صندوق 
را عالوه بر تامين مالي شــركت هاي دانش بنيان، به هم رســاني اين شركت ها به 
شركت هاي بزرگ صنعتي عنوان كرد و افزود: رويدادهايي مانند گردهمايي فناورانه 
صنعت فوالد در راستاي همين رسالت صندوق برگزار مي شود. وي اظهار داشت: 
صندوق برگزاري چنين رويدادهايي را با رويداد فضايــي آغاز كرد چرا كه دولت 
اقدامات خوبي در اين زمينه انجام داده بود، در عين حال شــركت هايي كه شكل 
گرفته اند براي اينكه مردم بتوانند از خدمات آنها استفاده كنند، فعال نشده بودند 
كه در اين رويداد تالش هايي براي پيوند ميان اين شركت هاي بزرگ و شركت هاي 
دانش بنيان در اين حوزه صورت گرفت. وي بيان كرد: چنين رويدادهايي با هدف 
فن بازار، صنعت و دانشگاه برگزار نمي شــود، بلكه اين رويدادها در جهت رسالت 
صندوق كه تامين مالي شركت هاي دانش براي گسترش اقتصادشان و به هم رساني 
شــركت هاي دانش بنيان به حوزه صنعت است، برگزار مي شــود، در رويدادهاي 
گذشته خوشبختانه هم صنايع بزرگ و هم شــركت هاي دانش بنيان از همكاري 
و تعامالت صورت گرفته بسيار راضي بودند، در اين راستا صندوق نوآوري حمايت 
همه جانبه از شركت هاي دانش بنيان را رسالت خود مي داند و اين اقدام را در قالب 
تسهيالت ليزينگ، ارائه ضمانتنامه و تسهيالت نمونه سازي ارائه مي دهد. وي گفت: 
در اين رويداد حدود 11۰ شــركت در نمايشــگاه توانمندي ها و نيازهاي فناورانه 
صنعت فوالد حضور دارند و 11 شــركت بزرگ نيز نيازهــاي فناورانه خود را ارائه 
مي دهند و با شــركت هاي دانش بنيان گفتگو خواهند داشت، فرق اين نمايشگاه 
با نمايشــگاه هاي عامي كه برگزار مي شود در اين اســت كه صندوق تالش دارد 
بخش هاي فني شركت ها را در اين نشست ها حاضر كند تا با شركت هاي دانش بنيان 
به گفتگو بپردازند. وحدت يادآور شد: حوزه فوالد ابعاد متفاوتي دارد و اميدواريم 
كه با اعتمادي كه به شركت هاي دانش بنيان مي شود، اتفاق هاي خوبي براي اقتصاد 
اين شركت ها بيفتد؛ چراكه اين راه حل هاي كوچك مي تواند منجر به اتفاقي بزرگ 
در حوزه فوالد كشور شود، خوشبختانه در سال هاي گذشته ظرفيت فوالد كشور دو 
برابر شده كه اين امر حاكي از تالش مديران و شركت هاي بزرگ اين حوزه است، 
اين صنعت در شرايطي كه بسياري از بخش هاي كشور دچار ركود شده است، 6.۴ 

درصد رشد داشته و اين باعث افتخار كشور است. 

باپرداخت70درصدهزينهدريافتنشــانتوسطصندوقنوآوري
وشكوفاييصورتميگيرد

حمايت از شركت هاي دانش بنيان براي دريافت 
CE  نشان

معاون توسعه صندوق نوآوري و شكوفايي گفت: اين صندوق در راستاي حمايت هاي 
خود از شركت هاي دانش بنيان در جهت توســعه بازار اين شركت ها در صورت عقد 
قرارداد با شركت هاي بزرگ صنعتي كشــور، ۷۰درصد هزينه دريافت نشان CE را 
پرداخت خواهد كرد. سياوش ملكي فر روز يكشــنبه در برگزاري رويداد گردهمايي 
صنايع، شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ هاي صنعت فوالد در صندوق نوآوري و 
شكوفايي با اشاره به تاريخچه راه اندازي اين صندوق افزود: صندوق نوآوري و شكوفايي 
براساس قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان در سال ۸۹ تصويب شد و در سال 
۹2 كار خود را شروع كرد. وي بيان كرد: اين صندوق به عنوان بزرگ ترين نهاد مالي 
حمايت كننده از شركت هاي دانش بنيان اســت كه مي تواند خدمات صندوق را در 
چهار دسته از جمله تسهيالت، ضمانتنامه، ســرمايه گذاري و توانمندسازي تقسيم 
كند. در بخش ارائه تســهيالت اين صندوق براي نمونه ســازي و سرمايه در گردش 
تسهيالت ارائه مي دهد، همچنين تا ۸۰ درصد از سرمايه مورد نياز براي اجرايي كردن 
طرح هاي دانش بنيان اين صندوق به عنوان هم سرمايه گذاري شركت مي كند، در بخش 
توانمندسازي نيز خدماتي براي توسعه بازار و حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي 
ارائه مي كند. معاون توسعه صندوق نوآوري و شكوفايي ادامه داد: اين صندوق عالوه بر 
ارائه تسهيالت، در قالب برگزاري رويدادها و توسعه بازار شركت هاي دانش بنيان كمك 
مي كند. ازاين رو با برگزاري چنين رويدادهايي سعي دارد شركت هاي دانش بنيان را به 
صنايع بزرگ متصل و نياز شركت هاي بزرگ صنعتي كشور را به دانش بنيان ها معرفي 
كند تا با همكاري اين دو عالوه بر تامين نياز داخل از خروج ارز جلوگيري و اشتغال پايدار 
براي دانش آموختگان كشور ايجاد شود. ملكي فر گفت: در اين رويداد عرضه و تقاضا وارد 
يك تعامل مي شوند و قرارداد همكاري منعقد مي شود، صندوق نوآوري و شكوفايي به 
عنوان ركن سوم اين قرارداد وارد مي شود. اين صندوق ۷۰ درصد قراردادهاي منعقد 
ميان شركت هاي دانش بنيان و مشتريان صنعت فوالد را به صورت ليزينگ و با نرخ ۹ 

درصد حمايت مي كند زيرا نگاه مان كمك به توسعه فروش است. 

اخبار

تبليغات 
خالق

ادامه سرمقاله

 سال هاست توليد ايراني به قهقرا رفته و روند حمايت براي احياي آن 
بســيار كند پيش مي رود. براي اينكه در شرايط حاضر بتوان توسعه و 
رشــد اقتصادي را بازگرداند و ارزش پول ملي را افزايش داد بايد روي 
توليد ملي برنامه ريزي و سرمايه گذاري كنيم. بايد در آستانه قرن جديد؛ 
يعني از سال 1۴۰۰ با توليد بيشتر شاهد استفاده بهتر از ظرفيت هاي 
داخلي و توليد ملي باشيم. كارگاه هايي وجود دارند كه اگر حمايت مالي 
و معنوي درست و در مسير صحيح به آنها برسد ظرفيت توليد بااليي 
را خواهند داشت و در صورت افتادن در مسير صحيح توليد مي توانند 

رشد اقتصادي را ارتقا دهند. در سال هاي گذشته كارهايی براي حمايت 
از كاالي ايراني صورت گرفت؛ اما كافي نبوده؛ ازاين رو ادامه راه نيازمند 
تالش هاي بسياري است؛ چراكه رونق توليد با برنامه ريزي مناسب به 
ثمر مي رسد و اين مساله نه تنها در بازارهاي داخلي، بلكه در بازارهاي 
بين المللي نيز موجب مطرح شدن نام ايران و بازگرداندن جايگاه واقعي 
كشور خواهد شد. بسياري از بازارها و كاالها وجود دارند كه در سال هاي 
گذشته به دليل عدم توجه به توليد داخلي و رونق آن در بازارهاي جهاني 
به فراموشي سپرده شــدند و جايگاه خود را به ديگر كشورهاي جهان 

داده اند كه بايد در نخستين اقدام پس از زنده كردن توليد داخلي به اين 
امور پرداخت. همان طور كه اشاره شد، ارزش پول ملي براي هر كشوري 
از اهميت زيادي برخوردار است كه در سال گذشته پول ملي ما به شدت 
دچار كاهش ارزش شد؛ اما از آنجايي كه پشتوانه هر اقتصادي پول ملي 
و توليد آن كشور است بايد هرچه سريع تر اقداماتي انجام شود تا ارزش 
پول ملي را برگرداند. با اين حركت مي توان به احياي هرچه بيشــتر 
واحدهاي توليدي اميد داشــت و براي تهيه مواد اوليه نيز مشكالت 

اساسي را از ميان برداشت. 

 پاشنه آشيل توسعه اقتصادي
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