
پــس از طرح الزام اســتفاده از كارت ســوخت شــخصي و 
ايجاد سازوكارهايي براي گسترش اجراي اين طرح، وزير نفت 
به تازگي خبر از پايان عمر كارت هاي سوخت شناور نيز داده 
است تا شايد اين طرح ســرفصلي براي اتمام قاچاق سوخت 

نيز باشد. 
به گزارش ايسنا، كارشناسان مي گويند ارقام سرسام آوري كه 
درباره ميزان مصرف سوخت، يارانه و قاچاق سوخت منتشر 
مي شــود، زنگ خطر را درباره وضعيت اين فــرآورده نفتي و 
بودجه اي كه در اين زمينه دود مي شــود، بــه صدا درآورد و 
دولت را بر آن داشــت تا راهكاري را براي سامان دهي وضع 

موجود به كار گيرد. 
براي ايــن منظور ســناريوهاي مختلفي روي ميــز دولت و 
مجلس قرار گرفت كه مهم ترين آن بازگشــت كارت سوخت 
بود. در اين راستا زمستان سال گذشته، شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي اعالم كرد بازگشت كارت سوخت 
جدي است و از مالكان خودرو و موتورسيكلتي كه فاقد كارت 
سوخت بودند، خواست تا براي دريافت كارت سوخت المثني 

اقدام كنند. 

سرانجام استفاده از كارت سوخت اجباري شد و عرضه بنزين 
در جايگاه هاي سراسر ايران از ٢٢ مردادماه امسال صرفا با ارائه 

كارت هوشمند سوخت خودرو امكان پذير شد. 
با اين وجود تا اول شهريورماه، شاهد تغييرات چنداني در اين 
حوزه نبوديم؛ چراكه كارت سوخت جايگاه داران در اختيار تمام 
متقاضيان قرار داشت و هر فردي تا هر ميزاني كه تقاضا داشت 
مي توانست ســوخت گيري كند؛ اما از اول شهريورماه به بعد 
تمام ميزان سوخت گيري با كارت آزاد جايگاه ها در كل كشور 
در هر بار سوخت گيري، از ۶۰ ليتر به ۳۰ ليتر كاهش يافت و 
اين در شرايطي است كه هنوز تعداد زيادي از افراد نتوانسته اند 

كارت سوخت خود را دريافت كنند. 
البته به تازگي روند اجراي اين طرح سرعت بيشتري پيدا كرده 
است و به نظر مي رســد كه در ماه هاي آينده شاهد استقبال 
بيشتر از اين طرح باشــيم. البته دولت براي مقابله با قاچاق 
ســوخت در قالب اجراي اين طرح برنامه هايي را در دستور 
كار دارد تا جايي كه بيژن زنگنه، وزير نفت درباره كارت هاي 
سوخت شناور گفت: تصميم گرفته شده تا امكان استفاده از 

اين كارت ها سلب شود. 

در همين رابطه حسن زياكاشاني، مديرعامل پيشين شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي، معتقد است اين طرح مي تواند 
نتايج خوبي را در پي داشته است. وي با بيان اينكه تنها ابزار 
مفيد و موثري كه در دوره اول اجــرا نيز امتحان خود را پس 
داده، استفاده از كارت سوخت است، گفت: در گذشته نيز تاكيد 
كرده بودم كه با عملياتي شدن كارت هوشمند سوخت در دوره 
اول تا ٢۵ ميليون ليتر از مصرف بنزين كاسته خواهد شد؛ اما 
در همان زمان نيز چون استنباط اين بود كه قاچاق سوخت 
فقط با نفتكش انجام مي شود، اين موضوع مورد استقبال قرار 
گرفت. مديرعامل پيشين شــركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي افــزود: در حال حاضر قاچاق ســوخت بــا روش هاي 
مختلفي انجام مي شــود؛ به گونه اي كه شــاهد لوله گذاري و 
حتي كاروان هاي قاچاق اطراف مرز هســتيم كه اين موضوع 

نيز داليل مختلفي دارد. 
به گفته زياكاشــاني، اختالف قيمت بنزين در ايران و ســاير 
كشورها انگيزه قاچاق را افزايش مي دهد؛ چراكه در حال حاضر 
در داخل، بنزين ليتري 1.۰۰۰ تومان به فروش مي رسد و آن 
طرف مرز قيمت اين كاال حدود 1۰ تا 1۳ هزار تومان برآورد 

مي شود كه همين موضوع نيز انگيزه بزرگي براي قاچاق اين 
فرآورده است. 

وي با بيان اينكه قاچاق بنزين قباحت و زشــتي قاچاق مواد 
مخدر را ندارد، اظهار كرد: يكي ديگر از عواملي كه در اين حوزه 
مي توان به آن اشــاره كرد موضوع بيكاري در مناطق مرزي 

كشور است كه مشكالتي را به وجود آورده است. 

كارت سوخت كارت خودرو شود
مديرعامل پيشــين شــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
با بيان اينكه تنها راهي كه مي تواند جلــوي قاچاق بنزين را 
بگيرد، استفاده از كارت هوشمند سوخت است، گفت: تجربه 
نشان داده است كه اگر كارت هوشمند سوخت كارت خودرو 
شود، ديگر سرقت اتومبيل و موتورســيكلت وجود خارجي 
نخواهد داشت چون اين وســيله نقليه هر جايي كه بخواهد 

سوخت گيري كند، قابل رديابي است. 
زياكاشاني افزود: اگر هر كسي فقط با كارت سوخت خودش 
وارد جايگاه شود و همزمان با گرفتن سوخت بتواند با همان 
كارت مبادالت پولي نيز انجام دهد كه اكنون ســازوكار آن 

طراحي شــده، مي توان وضعيت موجود را سر و سامان داد؛ 
چراكه در آن شرايط، كسي حاضر نمي شود كارت خود را به 

شخص ديگري بدهد. 
وي اظهار كرد: در طــرح اوليه راهكارهايــي در نظر گرفته 
شده بود كه براســاس آن داخل جايگاه ها تجهيزاتي را نصب 
كنيم كه شــماره خــودرو را با شــماره كارت تطبيق دهد و 
اگر همخواني داشــت، سيستم فعال شــود و سوخت گيري 
صورت گيــرد كه اين مســاله هزينه زيادي در بــر دارد؛ اما 
اگر هميــن كارت تبديــل به كارت خودرو شــود، كســي 
حاضر نيســت كارت ســوخت خــودرو خود را به شــخص 
 ديگري بدهد كه هميــن موضوع جلوي قاچاق ســوخت را 

مي گيرد. 
مديرعامل پيشين شــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با 
تاكيد به اين مساله كه كارت هايي كه در جايگاه ها وجود دارد، 
بالي جان سيستم و قاچاق شده است، ابراز كرد: تا زماني كه 
فرد مي تواند هر ميزان كه بخواهد سوخت گيري انجام دهد، 
نمي توان وضعيت قاچاق را مديريت كرد. بنابراين الزم است 

براي اين موضوع تدابيري در نظر گرفته شود. 

بر اثر حمالت پهپادهايي كه در 1۴ سپتامبر پااليش 
نفت »ابقيق« و ميدان نفتي »خريص« را هدف گرفتند، 
بيش از نيمي از توليد نفت عربستان سعودي فلج شد و 
نگراني ها نسبت به كمبود عرضه در بازار را برانگيخت. 

به گزارش هلنيك شيپينگ نيوز، اين ميزان معادل ۵ 
درصد از عرضه جهاني روزانه نفت است. دونالد ترامپ، 
رئيس جمهوری آمريكا اعالم كرد اين حمالت روي 
آمريكا تاثيري نخواهد داشت و تصور نمي كنم روي 
جهان نيز تاثيري داشته باشد. قيمت نفت برنت كه 
1۳ سپتامبر ۶۰ دالر در هر بشــكه بود در نخستين 
روز معامــالت پس از اين حمالت در 1۶ ســپتامبر، 
1۵ درصد افزايش پيدا كرد و به ۶۹ دالر در هر بشكه 
رسيد. نفت برنت اكنون ۶٢ دالر در هر بشكه معامله 
مي شود. هنگامي كه قيمت ها در چنين محدوده اي 

است، بردها و ضررها از تغيير قيمت هاي نفت تقريبا 
متعادل است. بنابراين آهنگ فعاليت اقتصاد جهاني 

مختل نخواهد شد. 
با اين حال قيمت هاي نفت در نتيجه اين حمالت كه 
باعث شده نيمي از توليد نفت عربستان سعودي كاهش 
پيدا كند، باالتر از پيش از حمالت بوده است. به عالوه 
تعميرات تاسيسات آســيب ديده عربستان سعودي 
به اين زودي كه برخي انتظــار دارند تكميل نخواهد 
شد. تاسيسات ابقيق بسيار پيچيده و تخصصي است 
و حتي تعميرات برنامه ريزي شده در اين مكان ممكن 
است حداكثر ســه ماه به طول بينجامد و بخش هاي 
جايگزيني براي ابقيق وجود ندارد. بنابراين انتظارات 
براي تعميرات طوالني باعث شده است بازارها روي 

قيمت هاي باالتر در آينده حساب كنند. 

شبح قيمت هاي باالتر اين پرسش را مطرح مي كند 
كه كدام كشورها از اين بابت نفع برده و چه كشورهايي 
متضرر مي شوند. به عنوان نمونه، افزايش 1۰ درصدي 
قيمت نفت باعث مي شود كسري حساب جاري هند 
معادل نيم درصد توليد ناخالص داخلي افزايش پيدا 
كند. هند بيش از ۸۰ درصد از نفــت مورد نيازش را 
وارد مي كند و يكي از بزرگ ترين واردكنندگان نفت 
در جهان است. در حالي كه اقتصادهاي جهان از نظر 
مصرف انرژي به تدريج بهينگي بيشتري پيدا كرده اند؛ 
اما مصرف نفت به ازاي واحــد توليد ناخالص داخلي 
در هند طي ۵۰ سال گذشته تغييري نكرده و باالتر 
از ميانگين جهاني مانده است. بنابراين هنگامي كه 
قيمت هاي نفت افزايش پيدا مي كند تراز خارجي هند 

لطمه ديده و ارزش روپيه سقوط مي كند. 

تجارت جهاني در هفت ماه نخست سال ٢۰1۹ 
تحت تاثير تشــديد ابهامات سياســي و جنگ 
تجاري آمريكا و چين كه به روند صادرات لطمه 

زد، با رشد منفي روبه رو شد. 
به گزارش ايسنا، اداره تحليل سياست اقتصادي 
هلند يا »ســي.پي.بي ورلد تريــد مونيتور« در 
گزارشي اعالم كرد ارزش واقعي صادرات جهاني 
در ژوئيه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۴ 
درصد كاهش پيدا كرده اســت. اين رشد منفي 
كمتر از كاهش 1.7 درصــدي در ژوئن بود؛ اما 
ششمين كاهش ماهانه صادرات جهاني در هشت 

ماه گذشته به شمار آمد. 
ارزش صادرات جهاني از ابتداي ســال ميالدي 
جاري تا ژوئيه نســبت به مدت مشــابه ســال 

گذشــته كه رشــد ۳.7 درصدي داشت، كمتر 
بود. به گفته آدام اســليتر، اقتصاددان برجسته 
در موسســه »آكســفورد اكونوميكس«، ارزش 
واقعي صــادرات جهانــي با وجود ادامه رشــد 
اقتصاد جهاني كــه البته با آهنگ آهســته اي 
بوده، رشــد منفي داشته اســت. نرخ هاي رشد 
 بيشتر منطبق با دوره ركود و نه دوره هاي توسعه 

بوده است. 
كاهــش صــادرات جهانــي منعكس كننــده 
افزايش تنش هــاي تجــاري آمريــكا و چين 
اســت كه باعــث تعرفه هــاي واردات باالتر و 
 رشــد منفي دو رقمي صادرات ميان دو كشــور 

شده است. 
از زمــان آغاز جنگ تجــاري در ابتداي ســال 

٢۰1۸، ميانگيــن تعرفه هــاي آمريــكا روي 
صــادرات چين در مقايســه بــا ۳.1 درصد در 
ژانويه ســال ٢۰1۸، بيش از ٢۳ درصد افزايش 
داشته است. با اين حال رشد منفي روند تجارت 
 جهاني گسترده و ناشــي از افت سرمايه گذاري 

بوده است. 
براساس گزارش فايننشــيال تايمز، در هفت ماه 
نخســت امســال آمريكا، ژاپن، اروپاي مركزي 
و شــرقي و همچنين خاورميانه و شمال آفريقا 
همگي رشــد منفي ســاالنه صادرات را گزارش 
كرده اند. در همين مدت، منطقه يورو رشــدي 
نداشته اســت در حالي كه در هفت ماه نخست 
سال گذشته رشد ســاالنه ۳ درصدي را تجربه 

كرده بود. 

دولت فرانسه بيشــتر از هر دولت ديگري در اروپا 
خرج مي كند. به گزارش مركز آمــار اتحاديه اروپا، 
دولت هــاي اروپايي در مديريــت هزينه هاي خود 
رويكرد ثابتي را نداشــته اند و نسبت مخارج به كل 
توليــدات ناخالص داخلي در ســطح اتحاديه اروپا 
مقدار ثابتي نبوده است. بين ســال هاي ٢۰۰1 تا 
٢۰۰۸ ميزان مخارج به توليــد ناخالص داخلي در 
سطح اتحاديه اروپا به طور متوسط ۴۵ درصد بوده 
كه اين نسبت در بازه زماني ٢۰۰۹ تا ٢۰1۰ به ۵۰ 
درصد رسيده؛ اما از آن زمان به بعد به تدريج كاهش 
يافته است تا اينكه به ۴۵.۶ درصد در سال گذشته 

رسيد.  در ســال ٢۰1۸، دولت فرانســه با داشتن 
مخارجي معــادل ۵۶ درصد كل حجــم توليدات 
ناخالص داخلي در بين كشورهاي اروپايي ركورددار 
بوده است و پس از اين كشور، فنالند با ۵۳.1 درصد، 
بلژيك با ۵٢.۴ درصد و دانمارك با ۵1.۴ درصد قرار 
دارند. از سوي ديگر مخارج دولت ايرلند تنها معادل 
٢۵.7 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده 
اســت و ليتواني با ۳۴ درصد، بلغارســتان با ۳۴.۸ 
درصد و روماني با ۳۵ درصد در رده هاي بعدي قرار 

گرفته اند. 
بــه تفكيك اقــالم هزينــه اي، بيشــترين هزينه 

دولت هاي اروپايي مربوط به مسائل امنيت اجتماعي 
با ۴1.1 درصد كل هزينه ها بوده است و هزينه هاي 
درمانــي بــا 1۵.۳ درصــد، خدمــات عمومي با 
1٢.۸درصد، آموزش با 1۰.٢ درصد و امور اقتصادي 
با ۸.۹ درصد قرار دارند. در تمامي كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا، هزينه هاي امينت اجتماعي بيشترين 
سهم از مخارج را داشته است. اين نسبت در فنالند 
۴۵.۹ درصد، آلمان ۴۴.1 درصد و دانمارك ۴۳.7 
درصد بوده؛ در حالي كه براي مجارستان اين نسبت 
٢۹.۹ درصد، جمهوري چك ۳۰.7 درصد و لتوني 

۳۰.۸ درصد به ثبت رسيده است. 

شركت آرامكوي سعودي ســرگرم برنامه ريزي براي 
اعالم رســمي آغاز عرضه اوليه عمومي ســهام اين 
شركت در ماه آينده است. به گزارش ايسنا، بلومبرگ 
به نقل از منابع آگاه كه به دليــل محرمانگي موضوع 
مايل نبودند نام شان فاش شــود، نوشت: اين شركت 
نفتي دولتي قصد دارد تمايل خود براي عرضه سهام 

را در حدود ٢۰ اكتبر اعالم كند.
يكي از اين منابع آگاه اظهار كرد: عرضه اوليه عمومي 
ســهام آرامكو در بازار عربســتان ســعودي تا اوايل 
نوامبر انجام خواهد گرفــت؛ اما زمان آن هنوز نهايي 
نشده اســت. همزمان با تالش ها براي احياي توليد 

كامل نفت پــس از حمالت هوايي كه 1۴ ســپتامبر 
عليه تاسيســات عربســتان ســعودي انجام گرفت 
و معادل ۵ درصــد از عرضه جهاني نفــت را مختل 
كرد، آرامكــو به برنامه آماده ســازي مقدمات عرضه 
اوليه عمومي ســهام خــود ادامه مي دهــد. منابع 
آگاه اظهــار كرده اند كه ظرفيت توليد اين شــركت 
اكنون از 11 ميليون بشــكه در روز فراتــر رفته كه 
حدود يــك هفته زودتــر از زمان بندي اعالم شــده 
بوده اســت. براســاس گزارش بلومبرگ، منابع آگاه 
اظهار كرده اند كه براي عرضه ســهام، هنوز تصميم 
نهايي گرفته نشــده و زمان احتمالي و ساير جزئيات 

به شــرايط بازار و تقاضاي ســرمايه گذاران بستگي 
خواهد داشــت.  در اين بيــن رويترز به نقــل از دو 
منبع آگاه خبر داد كه شــركت آرامكوي سعودي از 
بانك ها درخواســت كرده پيشــنهاداتي را براي يك 
وام فاينانس پــروژه به ميزان بيــش از يك ميليارد 
دالر تهيه كننــد. به گفته منابــع آگاه، هنوز ماهيت 
پروژه اي كه اين وام براي آن اســتفاده خواهد شــد، 
مشخص نشده است. درخواســت آرامكو از بانك ها 
چند روز پــس از حمالت عليه دو تاسيســات بزرگ 
 اين شــركت و نصف شــدن توليد نفــت آن صورت

 گرفته است. 

عمر كارت هاي  سوخت  شناور رو  به پايان  است

رشد تجارت جهاني منفي شدبرندگان و بازندگان شوك نفتي سعودي

آرامكو در تدارك اعالم رسمي عرضه سهامپرخرج ترين دولت هاي اروپايي كدام اند؟
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سرمقاله

ناامیدی استارت آپ ها 
از  جذب سرمایه

يكــی از راهكارهــای جذب 
سرمايه برای استارت آپ ها، 
ســرمايه خارجی است كه با 
وجود تحريم تقريبا غيرممكن 
شده است. بسياری از سرمايه گذاران خارجی كشور 
را تــرك كرده اند و اين مســئله حتــی در خصوص 
ســرمايه گذاران داخلی هم قابل صدق است. بخشی 

از نااميدی ...

  افشــین كالهی، عضو اتاق 
بازرگانی ایران

متن كامل د ر صفحه ۲
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انتظار   تنظیم   بازار   با  
احیای  وزارت  بازرگانی

روندكند  خروج   
از   بانكداری  سنتی

»کسب و کار«  وضعیت  اکوسیستم استارت آپی  را  بررسی  می کند

عقب نشینی سرمایه گذاران استارت آپی
صفحه۲
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افزایش  سلیقه ای  قیمت   نان
 هزینه   نانوایی ها   با   پرداخت   یارانه   غیر مستقیم   جبران   شود

»کسب و کار«   از  ناهماهنگی   در   ابالغ    قیمت   نان  گزارش   می دهد

موافقت نمايندگان مجلس با تشكيل وزارت تجارت 
و خدمات بازرگانی بار ديگر اين سوال را مطرح كرده 
كه آيا وزارتخانه جديد می تواند، قيمت ها را پايين 
آورده و يا كنترل كند؟ از منظر تئوری های اقتصادی 
آنچه قيمت ها را باال و يا پايين می برد، رشد نقدينگی 
و پارامترهايی مثل افزايش هزينه های توليد و... است. 
اما برخی از كارشناســان مديريت نقدينگی و مهار 
آن را به سياست  های اجرايی برخی از وزارتخانه های 
مرتبط با توليد و بنگاه هــای اقتصادی مثل وزارت 
بازرگانی و صمت عنــوان می كننــد و از ديد آنها 
احيای وزارت بازرگانی از حاشيه های حوزه تجارت 
خواهد كاست و با حل مشكالت توليد، به تبع روی 
 بازار اثر مثبتی خواهد داشــت. اما تجربه تفكيك و 

تغييرات پی در پی...

جا افتادن فرهنگ استفاده از خدمات نوين بانكداری 
در بين مردم، تقريبا سخت است زيرا آنها تا مدت ها 
عادت كرده بودند بــرای انجام امور بانكی به صورت 
سنتی به شعب مراجعه كنند و زمانی كه مبلغی به 
دفترچه آنها اضافه می شود، آن را در دفترچه حساب 
بانكی خــود ببينند و ديدن اينكــه مبلغ جديد در 
دفترچه های بانكی وارد می شود، برای آنها اطمينانی را 
ايجاد می كند؛ حال اينكه شما بتوانيد از طريق كليك 
كردن در تلفن همراه و يا اينترنت، مبلغی را جا به جا 
كنيد و تنها يك شماره پيگيری داشته باشيد، شايد 
هنوز برای بسياری از اقشار جامعه جا نيفتاده باشد 
كه اين موضوع، می تواند مانند همان سيستم سنتی 
حضور در شعبه بانك باشد. البته ناگفته نماند كه امروز 

مسير حركت به سمت بانكداری...

يادداشت
تعطیلی معادن با وضع 
عوارض 25 درصدی

  محمدرضا بهرامن، عضو كمیسیون معادن  اتاق ایران

متن كامل  د ر صفحه ۲



اقتصاد2
ایران وجهان

قائم مقام وزیر صمت اعالم کرد:
تنها کاالهای اساسی دالر ۴۲۰۰ تومانی 

می گیرند
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه تنها کاالهای اساسی و ضروری مشمول 
دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می شوند، گفت: این 

کاالها مشمول قیمتگذاری هستند.
وزارت صنعــت، معدن و تجارت، حســین 
مدرس خیابانی اظهار داشــت: تامین کاالها 
را شــامل دو بخش دانســت و گفت: بخشی 
از کاالها بــا ارز ۴۲۰۰ تومانــی که همان ارز 
دولتی است تامین می شــوند، این کاالها در 
واقع کاالهای ضروری و اساسی کشور هستند 
که مشمول قیمت گذاری می شوند و قیمت 
آن ها هم جهش خاصی نداشته است و تامین 
بخشی دیگر از کاالها هم با ارز نیمایی انجام 

می پذیرد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بخش 
غالب تثبیت و آرامش بازار را متاثر از تثبیت 
نرخ ارز دانست و افزود: همانطور که به تناسب 
قیمت کاالها بــا افزایش نــرخ ارز باال رفت، 
همانطور هم به تناســب دارد پایین می آید 
و اگر قیمت کاالها را مــورد رصد قرار دهیم 
 یا قیمت ها ثبیت شــده اســت یا با کاهش 

قیمت ها مواجه هستیم.
مدرس خیابانی با بیان اینکه به عنوان نمونه 
در یخچــال و فریزر با کاهــش ۱۵ درصدی 
قیمت مواجه هستیم، افزود: قیمت کاالهای 
اساسی نیز از یک ثبات و آرامش در قیمت ها 

مواجه است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد؛
کاهش قیمت برنج، شــکر و 

گوشت گوساله در مردادماه
وزارت صنعت، معدن و تجارت در بررسی قیمت 
کاالهای اساســی و مهم در مرداد ماه امسال از 
کاهش نرخ برنج، شکر، گوشت گوساله نسبت 
به تیرماه خبر داد که این کاهش قیمت از هفت 

دهم درصد تا ۴.۸ درصد در نوسان است.
به گــزارش ایرنــا، قیمت هر کیلوگــرم برنج 
پاکستانی باسماتی درجه یک در تیرماه ۱۰۹ 
هزار و ۲۶ ریال بود که با افت ۲.۶ درصدی نسبت 
به مردادماه به رقم ۱۰۶ هزار و ۱۷۷ ریال رسید؛ 
هر کیلوگرم برنج تایلندی در تیرماه ۷۴ هزار و 
۷۹۵ ریال بود که در پنجمین ماه امسال به رقم 
۷۴ هزار و ۲۶۴ ریال نزول کرد که کاهش هفت 

دهم درصدی داشت.
همچنین برنج طــارم اعال که تیرمــاه به هر 
کیلوگرم ۲۳۷ هزار و ۸۲۶ ریال رســیده بود، 
مرداد رقم ۲۳۲ هزار و ۴۳۱ ریــال به ازای هر 
کیلوگرم را نشــان داد که حاکــی از افت ۲.۳ 
درصدی است؛ برنج هاشــمی )داخلی( درجه 
یک در نخستین ماه تابستان ۹۸ در برابر ۲۳۲ 
هزار و ۶۶۴ ریال بــه ازای یک کیلوگرم ارزش 
داشت، اما مرداد ماه با افت ۲.۷ درصدی به رقم 

۲۲۶ هزار و ۳۵۶ ریال رسید.
شکر سفید ) فله( هم در تیرماه هرکیلو گرم ۵۱ 
هزار و ۹۵۶ ریال بود که در مرداد ماه با کاهش دو 
دهم درصدی، نرخ ۵۱ هزار و ۸۵۸ ریال داشت و 
شکر بسته بندی ۹۰۰ گرمی هم به ازای هربسته 
۵۶ هزار و ۹۳۰ ریال در تیرماه عرضه شده بود، 
اما در مرداد ماه با کاهش ۴.۸ درصدی به قیمت 

۵۴ هزار و ۱۸۱ ریال فروخته شد.
براساس آمار مورد بررسی هرکیلو گرم گوشت 
گوساله در تیرماه امسال ۸۷۲ هزار و ۶۲۹ ریال 
ارزش داشت، اما مرداد به رقم ۸۵۶ هزار و ۳۴ 
ریال نزول کرد که کاهش ۱.۹ درصد پیدا کرد، 
همچنین گوشت گوســفندی )مخلوط( در 
هرکیلو گرم مرداد ماه امسال نسبت به تیر ۱.۸ 
درصد افزایش داشت و از رقم ۹۶۷ هزار و ۵۲۴ 

ریال در تیرماه به ۹۸۴ هزار و ۷۳۷ ریال رسید.
عالوه براین گوشت مرغ تازه که تیرماه امسال 
هرکیلو گرم ۱۲۷ هزار و ۳۸۲ ریال بود، رشــد 
۱۲.۵ درصدی یافت و رقــم ۱۴۳ هزار و ۲۴۷ 

ریال را ثبت کرد.
وزارت صنعت در آمارهای خــود در ارتباط با 
مقایسه قیمت کاالهای اساسی مزبور در مرداد 
ماه ۹۷ آورده است، مجموع اقالم مورد بررسی 
) برنج پاکســتانی باســماتی درجه یک، برنج 
تایلندی،  برنج طارم اعال، برنج هاشمی ) داخلی( 
درجه یک، شکر ســفید ) فله ای( شکر بسته 
 بندی ۹۰۰ گرمی، گوشت گوساله، گوسفندی 
) مخلوط( و گوشــت مرغ تــازه( در مرداد ماه 
امسال رشد دو رقمی دارند که از ۲۵.۵ درصد 
مربوط به برنج پاکستانی شروع و باالترین آن 
مربوط به گوشــت گوســفندی ) مخلوط ( با 

افزایش ۹۷.۶ درصدی است.

خبر

موافقت نمایندگان مجلس 
با تشــکیل وزارت تجارت و 
خدمات بازرگانی بار دیگر این 
ســوال را مطرح کرده که آیا 
وزارت خانه جدید می تواند، 

قیمت ها را پایین آورده و یا کنترل کند؟
از منظر تئوری های اقتصادی آنچه قیمت ها را باال و یا 
پایین می برد، رشد نقدینگی و پارامترهایی مثل افزایش 
هزینه های تولید و... اســت. اما برخی از کارشناســان 
مدیریت نقدینگی و مهار آن را به سیاســت  های اجرایی 
برخی از وزارت خانه های مرتبــط با تولید و بنگاه های 
اقتصادی مثل وزارت بازرگانی و صمت عنوان می کنند 
و از دید آنها احیای وزارت بازرگانی از حاشیه های حوزه 
تجارت خواهد کاست و با حل مشکالت تولید، به تبع 

روی بازار اثر مثبتی خواهد داشت.
اما تجربه تفکیک و تغییرات پی در پی در وزارت صمت 
طی سال های گذشته نشان می دهد، تجربه تفکیک و 
ادغام هر یک معایب و مزایایی داشته است و آثار هر یک 

از این تغییرات در فضای اقتصادی متفاوت بوده است. 
ازاینرو همانطور که برخی از فعاالن اقتصادی نیز اظهار 

دارند، چه در زمان تفکیک و چه موقع ادغام مشکالت 
مهمی وجود داشــته و به دلیل همین مسائل بار دیگر 

تغییرات جدید اعمال شده است. با این حال مهم ترین 
مزیت تفکیک وزارت خانه ها از دید موافقان، تســهیل 
رسیدگی به مطالبات بازرگانان است که در زمان ادغام 
به دلیل گستردگی وزارت خانه و حجم مسئولیت های 
آن میسر نبوده است. اما از دید مخالفان در شرایط فعلی 
احیای وزارت خانه جدید یعنی هزینه تراشی برای دولت 
و تحمیل هزینه هایی به کشــور که به مراتب بر حجم 

مشکالت خواهد افزود. 
با این حال ناکامی دولت در مهار قیمت کاالها و همچنین 
مشکالت موجود در تنظیم بازار، خیلی ها را به وزارت خانه 
جدید امیــدوار کرده اســت. در همیــن رابطه رئیس 
کنفدراســیون صادرات ایران،گفت: بــه طور طبیعی 
با تشــکیل این وزارتخانه بحث نظارت و جلوگیری از 
سوءاستفاده بیشتر خواهد شــد و همین امر بر کنترل 
قیمت کاالها اثر گذار است.هدف از تفکیک وزارت صمت 
از نگاه نمایندگان مجلس و دولت متوجه تنظیم بازار در 
داخل است. اما تجار و بازرگانان تشکیل این وزارت خانه 
را مسبب باز شدن گره تجارت کشور می دانند که طی 
ماه های اخیر از قوانین متعدد و بخشنامه های پیچیده، 

صدمه بسیار دیده است.

موضــوع جذب ســرمایه 
و همچنیــن ســودآوری 
مســئله  مهم تریــن 
اســتارتاپ ها اســت. به 
کارشناســان  اعتقــاد 
این حوزه اولیــن قدم برای شــروع فعالیت برای 
استارتاپ ها جذب سرمایه است و در مراحل بعدی 
و یا شاید در زمان های طوالنی تر باید منتظر کسب 
سود ماند. اما گزارش ها نشان می دهد، عدم تزریق 
ســرمایه مخصوصا به اســتارتاپ های بزرگ آنها 
را به فکر تغییر رویه انداخته اســت. بــا توجه به 
خطر عقب نشــینی ســرمایه گذاران این حوزه، 
باید دانســت که در شــرایط فعلی معضل تامین 
 سرمایه و جذب آن برای استارتاپ ها چطور فراهم 

خواهد شد؟
البته مشــکل جــذب ســرمایه صرفــا مرتبط 
با اســتارتاپ ها در کشــور نیســت و به طور کلی 
استارتاپ ها، برای جذب سرمایه شانس کمی دارند. 

بر اساس بررسی ها تنها ۲ درصد از درخواست های 
جذب سرمایه توسط شرکت های ســرمایه گذار 

خطر پذیر پذیرفته می شوند؛ یعنی از بین هر ۱۰۰ 
تیم استارت آپی که روزها و ساعت های متوالی را 

برای ارائه ی ایده، طرح، خدمت و یا محصول برای 
جذب ســرمایه می گذرانند، تنها دو نفر موفق به 
جذب سرمایه می شوند. اما این موضوع در کشور ما 
به دلیل شرایط بی ثبات فعلی و همچنین مشکالتی 
که در روند مدیریتــی اســتارتاپ ها وجود دارد، 

پررنگ تر  است.
راهکارهــای متفاوتــی بــرای جذب ســرمایه 
برای اســتارتاپ ها وجــود دارد کــه از جمله آن 
وی ســی ها، دریافــت وام و جذب ســرمایه گذار 
برای عملیاتــی کــردن ایده های اســتارتاپی و 
همچنین ســرمایه گذاری خارجی اســت که در 
 حــال حاضر با وجــود تحریم تقریبــا غیرممکن 

شده است.
به گفته کارشناســان این حوزه به دلیل مشکالت 
ناشی از خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام و عقب 
نشینی ســرمایه گذاران خارجی و حتی داخلی، 
تزریق سرمایه های بزرگ به شرکت ها به راحتی 
ممکن نیست. همین مسئله فضای کار استارت اپ 
های بزرگ را متحول کرده و آن ها را به فکر تغییر 

استراتژی انداخته است.

 

»کسب و کار«  وضعیت  اکوسیستم استارت آپی  را  بررسی  می کند

عقب نشینی سرمایه گذاران استارت آپی

رهبر معظم انقالب:
اروپایی ها عمال  به تحریم های 

آمریکا وفادار ماندند
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقالب 
اسالمی صبح روز )پنج شنبه( در دیدار منتخبان 
ملت در مجلس خبرگان ضمن ارائه تحلیل جامع 
از شرایط کشور و گسترش شعارها و اقتدار انقالبی 
و سیاسی نظام جمهوری اســالمی و امتداد آن 
در منطقه، بهره گیری از درس هــای دوران دفاع 
مقدس و تعمیق آن را در جامعه بسیار ضروری و 
مهم خواندند و تأکید کردند: الزمه و اساس استمرار 
پیشرفت کشــور، »توکل بر خدا«، »ایستادگی و 
مقاومت«، »امید به آینــده«، »اعتماد به جوانان 
بویژه جوانان انقالبی«، »وحدت و انســجام آحاد 
مردم بخصوص در میــان نیروهــای انقالب«، 
»حمایت واقعی از تولید داخلــی« و »قطع امید 

کامل از بیگانگان« است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به ســخنان اخیر رئیس 
جمهور امریکا مبنی بر اینکه اگر ایران خواسته های 
امریکا را انجام دهد وضع مردم بهتر خواهد شــد، 
اشاره کردند و افزودند: مقامات و رسانه های امریکایی 
و اروپایی به صورت مستمر با تکرار چنین مطالبی 
در تالش برای القای این موضوع هستند که »شما 
نمی توانید« اما مردم ایران به این تبلیغات و القائات 
توجهی نمی کنند. ایشان گفتند: یکی از نکات دیگری 
که تالش می شود اذهان و اِدراک مردم و مسئوالن 
را از آن منحرف کنند، موضوع پایبندی به شعارهای 
انقالب است و اخیراً نیز برخی مقامات اروپایی گفته 
بودند که ایران باید دست از شعارهای انقالبی بردارد. 
رهبر انقالب اسالمی علت بیان و القاء چنین مطالبی 
را ترس و واهمه امریکا و اروپایی ها از شعارهای انقالب 
و راه سومی که انقالب اسالمی بوجود آورده است، 
دانســتند و تأکید کردند: عالج مسائل و مشکالت 

کشور پافشاری بر شعارها و راه انقالبی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به جنگ احزاب 
و آیات مربوط به این جنگ، صف آرایی دشمنان 
و شیاطین اعم از امریکا و اروپای خبیث را نشانه 
حقانیت و قدرت نظام جمهوری اسالمی دانستند و 
گفتند: کشور عالوه بر حرکت رو به جلو، در مواردی 
جهش نیز داشته است و دشــمن از این موضوع 
ناراحت و نگران است و علت اصلی تحریم ها هم 
جلوگیری از این جهش ها است اما به لطف خداوند 
در آینده نه چنــدان دور، در زمینه های مختلف 

شاهد جهش هایی خواهیم بود.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اینکه راه تعامل 
و مذاکره با هیچ کشــوری به غیر از امریکا و رژیم 
صهیونیستی بسته نیســت، افزودند: اما به هیچ 
وجه نباید به کشورهایی که پرچم دشمنی با نظام 
اسالمی را در دست گرفته اند و در رأس آنها امریکا و 
این چند کشور اروپایی، اعتماد شود زیرا آنها صریحاً 

با ملت ایران دشمنی می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه انگیزه 
های دشمنی اروپایی ها با جمهوری اسالمی تفاوت 
اصولی با دشمنی امریکا ندارد، گفتند: اروپایی ها در 
ظاهر به عنوان میانجی وارد می شوند و حرف های 

طوالنی هم می زنند اما همه آنها پوچ است.
ایشان با اشــاره به عملکرد اروپایی ها بعد از توافق 
هسته ای و عمل نکردن به وعده ها و همچنین نحوه 
عملکرد اروپا بعد از خروج امریکا از برجام و اعمال 
ظالمانه تحریم های ثانویه افزودند: اروپایی ها به رغم 
وعده های خود، عماًل به تحریم های امریکا پایبند 
ماندند و هیچ اقدامی انجام ندادند و از این پس هم 
بعید اســت کاری برای جمهوری اسالمی انجام 
دهند، بنابراین باید بکلی از اروپایی ها قطع امید کرد. 
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: رفت و آمد 
و بستن قرارداد اشکالی ندارد اما مطلقاً نباید به آنها 
امید داشت و اعتماد کرد. حضرت آیت اهلل خامنه 
ای با اشــاره به عمل نکردن اروپایی ها به تعهدات 
یازدگانه خود افزودند: همــان افرادی که مذاکره 
کردند، اکنون می گوینــد اروپاییها به هیچیک از 
تعهدات خود عمل نکرده اند و این موضوع، قوی ترین 
دلیل بر این است که در هیچ مسئله ای نباید به آنها 
اعتماد کرد. ایشان جریان امور را به رغم همه این 
دشمنی ها، به نفع جمهوری اسالمی ارزیابی کردند 
و گفتند: امروز نظام اسالمی نه تنها قوی تر از چهل 
سال پیش است بلکه از ده سال پیش نیز قوی تر شده 
و اقتدار انقالبی و سیاسی آن در منطقه گسترش 

یافته و ریشه های انقالب عمیق تر شده است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به پیشرفتهای نظام 
اســالمی در عرصه های گوناگون خاطرنشــان 
کردند: البته وظایف سنگینی بر عهده همه است 
زیرا مشــکالت مختلفی در عرصه های فرهنگی 
و اقتصادی وجود دارد و دشــمن نیز به شدت در 
زمینه نفوذ و اقدامات فرهنگی فعال است، اما اگر 
مسئوالن مالک کار خود را عدم اعتماد به دشمن 
قرار دهند، قطعاً می توان در مقابل توطئه ها ایستاد 

و آنها را خنثی کرد.

خبر

يادداشت

محمدرضا بهرامن، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی 
اتاق ایران

مصوبه شــورای اقتصاد به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش 
معادن و اخذ عوارض ۲۵ درصدی از صادرات مواد معدنی در شــرایط 
فعلی اقتصاد ، صادرکنندگان مواد معدنی را بشدت بر آشفته است  ضمن 
اینکه این مصوبه  تمامی فعالین معدنی  را مشمول این طرح نموده است  .

 برای این منظور دو نامه به نهاوندیان ، معاون اقتصادی دفتر ریاســت 
 جمهوری ارسال کردیم و هم اکنون نیز بشــدت بدنبال  تعدیل این 
بخشنامه برای فعالین معدنی و بعضا خروج و حذف تعدادی از معادن از 

این مصوبه هستیم .
اگر می خواهیم جامعه به سمت توســعه حرکت کند باید کسانی که 
ذی نفع هستند را در تصمیم گیری های مربوطه درگیر کنیم ، مسلما 

خروجی تصمیم گیری ها پس از مشورت با تشکل های ذیصالح  ، نتیجه 
مطلوب  تری خواهد داشت و هزینه های تصمیمات اشتباه را به حداقل 

می  رساند.
بی شــک در نظر گرفتن عوارض ۲۵ درصد عدد کمی نیست. این ۲۵ 
درصد نه تنها می تواند صادرکننده را بی انگیزه کند بلکه می تواند به نقطه 
زیان برسد. و نقطه زیان باعث تعطیلی مجموعه و نهایتا از دست دادن 
مجموعه تولیدی و بیکاری می شود.لذا ،  بازنگری در ابعاد گوناگون این 
بخشنامه جهت جلوگیری ازآسیب رساندن به سرمایه گذاران در بخش ، 
خصوصا واحدهای  کوچک و متوسط  سرمایه گذار در بخش معدن کشور 
که در شرایط خاص کنونی نیاز به تامین شدید نقدینگی حاصل از ارز 
صادراِت تولیداِت متعلق به خود داشته باشد ؛ از ضروریات ی است که در 

کوتاهترین زمان ممکن باید نسبت به آن اتخاذ تصمیم گردد.  

بطور مثال  اخذ عوارض از تمامی معادن سنگ های ساختمانی بزرگترین 
اشتباه است . چراکه برخی از معادن  سنگهای تزیینی موجود در کشورکه 
فعال می باشند،  حتی مصرف داخلی نیز ندارند و تنها بازار مصرف آنها 

کشورهایی مشابه چین می باشد . 
 با توجه به شرایط خاص در اقتصاد کشور ، امروز با بهره گیری از پتانسیل 
های موجود در اقتصاد خودمان باید بتوانیم  به هر طریقی در بازارهای 
خارجی نفوذ نماییم  . انتظار می رود سیاســت گــذاری ها در جریان 
فعالیت های اقتصادی در شرایطی که تحریم های ناجوانمردانه ای به 
کشور عزیزمان تحمیل گردیده، متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر 
اقتصاد کشور روز تعریف شوند تا هم بتوانیم منابع ارزی مورد نیاز کشور 
را تامین کنیم و هم بتوانیم با فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی برای 

حفظ اشتغال موجود برنامه ریزی نماییم.

تعطیلی معادن با وضع عوارض 25 درصدی
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شــافعی، رئیس اتاق ایران در نشست هفته ارواسیا از 
عالقمندی بخش خصوصی ایران به برقراری ارتباط 
با اتحادیه اقتصادی ارواســیا گفت. بخش خصوصی 
ایران به ویــژه فعاالن اقتصادی اســتان های هم جوار 
با حوزه اوراســیا آماده توســعه روابط اقتصادی خود 
با این کشــورها، علی الخصوص در پرتــو پیامدهای 
مثبــت موافقت نامه تجــارت ترجیحی بــا اتحادیه 

اقتصادی اوراســیا است. غالمحســین شافعی، طی 
سخنانی در نشســت اتحادیه اقتصادی اوراسیا- که 
از ســوم مهرماه به مدت دو روز در بیشکک پایتخت 
قرقیزســتان برگــزار شــده از عالقمنــدی بخش 
 خصوصی ایران به تعمیق روابط با اتحادیه اوراســیا 

سخن گفت.
 او روابط گســترده با اوراســیا را یکی از گزینه های 

اســتراتژیک ایران در نظم جدید دانســته و مطرح 
کرد: همگی شــما آگاهید که ایــران در حال حاضر 
تحت شدیدترین و ظالمانه ترین تحریم های آمریکا 
به ویژه پس از خروج این کشــور از برجــام قرار دارد، 
ولی بااین وجود مردم ایران به اتکاء فرهنگ مقاومت 
فعال نشان داده اند که می توان این فرهنگ را با تقویت 
مناســبات اقتصادی خارج از نفوذ اهرم های سیاسی 

– اقتصادی غرب در روابط با کشورهای حوزه اوراسیا 
و دیگر کشــورهای همســایه ترویج و حاکم نمود و 
مناســبات جدید و پایداری را در نظم در حال شکل 

گرفتن برقرار کرد.
به گفته شــافعی تقویت واقعی و عملی مناســبات 
اقتصادی درون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یکی از اشکال 

نظم جدیدی است که در حال شکل گرفتن است.

شافعی در نشست هفته اوراسیا مطرح کرد

 تعمیق  روابط  با  اتحادیه  اوراسیا 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به۴ میلیون و ۲۵ هزار تومان رسید
در بازار تهران قیمت طالی ۱۸ عیار ۴۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی ۴ میلیون و ۲۵ هزار تومان ارزش گذاری شده است.  در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی 

طرح جدید با کاهش نسبت به دیروز ۴ میلیون و  ۲۵  هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۱۴ هزار تومان معامله می شود. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 
۲میلیون و ۵۸ هزار تومان، قیمت ربع سکه یک میلیون و ۲۵۹ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۸7۰ هزار تومان فروخته می شود. قیمت طالی ۱۸عیار هم ۴۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان 

ارزش گذاری شده است. ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت ۱۵۰۸.۱ دالر معامله می شود.

قوانین مانع کاهش قیمت ها
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی

کاهش درآمدهای نفتی و به تبع افزایش قیمت ارز مهم ترین عامل افزایش قیمت کاالها در بازار است که باعث تورم باالی ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور شده است. اما این مشکالت به دلیل رانت و سودجویی ها تا این اندازه پررنگ شده است. 
یعنی اگر سیاست و مدیریت درستی بر بازار باشد، قیمت ها تا این حد افزایش پیدا نمی کرد. احیای وزارت بازرگانی در شرایطی به کاهش قیمت ها و بهبود شرایط فعلی کمک خواهد کرد که با تغییر قوانین موجود همراه باشد. اما به نظر 
نمی رسد وزارت خانه جدید در قوانین تغییراتی ایجاد کند و با وجود قوانین سابق هم نمی توان گرهی از مشکالت بازار و قیمت ها کاست. برای مثال مسئولیت تنظیم بازار به عهده وزارت صمت است. اما آیا در شرایط فعلی دغدغه مردم در 
خصوص قیمت برخی از کاالهای مهم مثل نان حل شده است؟ این وزارت خانه با قوانین موجود، نمی تواند تغییر ملموسی در بازار ایجاد کند. همچنان شاهد رانت در تخصیص ارز به برخی از کاالهای اساسی هستیم و مهم تر از همه کمبود 
برخی از کاالها در بازار جبران نشده است. البته بخشی از این مسائل به تحریم بر می گردد و برخی هم به فضایی که برای دالل ها و واسطه گرها ایجاد شده است. با این وجود اگر وزارت بازرگانی قدرت و توان کافی برای تغییر قوانین و یا اعمال 

برخی از سیاست گذاری ها در بازار را داشته باشد و یا با وجود آن شاهد کاهش سودجویی ها و سوء استفاده ها در بازار باشیم، احتمال کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت ها در بازار وجود دارد.

ناامیدی استارتاپ ها از جذب سرمایه
افشین کالهی، عضو اتاق بازرگانی ایران

یکی از راهکارهای جذب سرمایه برای استارتاپ ها، سرمایه خارجی است که با وجود تحریم تقریبا غیرممکن شده است. بسیاری از سرمایه گذاران خارجی کشور را ترک کرده و این مسئله حتی در خصوص سرمایه گذاران داخلی هم قابل 
صدق است. بخشی از ناامیدی استارتاپ ها از جذب سرمایه به این مسئله بر می گردد. البته این شرایط نه فقط برای استارتاپ ها بلکه تقریبا برای تمامی حوزه ها رخ داده است. سرمایه گذاری در کشور قابل پیش بینی نیست و سرمایه گذار حتی 
از وضعیت هفته پیش روی خود خبردار نیست. از اینرو امنیت سرمایه  گذاری به شدت پایین آمده است و خیلی از سرمایه گذاران کشور را ترک کرده اند. با این اوصاف وضعیت استارتاپ ها به مراتب بهتر از دیگر حوزه ها است. چرا که در این 
حوزه شاهد استقبال و اقبال فعاالن هستیم و به مراتب وضعیت سرمایه گذاری بهتر است. برای حل معضل جذب سرمایه برای استارتاپ ها تنها راهکار حل مشکالت سیاسی است. یعنی در شرایط فعلی برای حل مسائل اقتصادی چاره ای 

جز تصمیمات و تغییر فضای سیاسی نیست.
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سرپرســت نظارت و بازرسی 
سازمان صنعت استان تهران 
با بیــان اینکــه درپــی ابالغ 
قیمت های جدید نان از امروز 
۶ مهر در سراســر شهر تهران 
برخورد با متخلفان آغاز می شود، گفت: رعایت قیمت های 
مصوب براساس وزن چانه و کیفیت نان از اولویت های بخش 
بازرسی اســت. افضلی اظهار کرد: درپی ابالغ قیمت های 
جدید نان در شهر تهران، لزوم نظارت و بازرسی از واحدهای 
صنفی نانوانی در اولویت کار معاونت بازرسی و نظارت قرار 
گرفته اســت. وی افزود: طبق توافق صورت گرفته گشت 
مشترک بازرسی اصناف، ســازمان صمت استان تهران، 
 تعزیرات حکومتی، با همکاری نیروی انتظامی از روز شنبه 
۶ مهر در سرتاسر شهر تهران آغاز و با متخلفان برخورد قانونی 
صورت خواهد شد. سرپرســت نظارت و بازرسی سازمان 
صنعت و معدن استان تهران تصریح کرد: رعایت قیمت های 
مصوب بر اساس وزن چانه و کیفیت نان از اولویت های بخش 
بازرسی است و توقع داریم صنوف نانوایی با رعایت این موارد 
در اجرای این طرح ما را یاری کنند. وی از مردم درخواست 

کرد درصورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به سامانه 
124 اطالع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی انجام شود.

این درحالی است که اتحادیه نانوایان نرخ جدید قیمت نان 
در پایتخت را منتشر کرد و اتاق اصناف آن را ردکرد، رئیس 
سازمان صمت استان تهران افزایش قیمت نان در تهران را 
تأیید کرد ولی مدیرکل وزارت صمت باردیگر با تکذیب گرانی 
نان، قیمت های جدید را تأیید کرد. این سردرگمی در ابالغ 
و اجرای افزایش قیمت نان موجی شده تا هر نانوایی به میل 
خود نرخ هایی را برای نان داشته باشد و نظارت های ضعیف 

نیز مزید بر علت شده است.

معاون اقتصادی استاندار تهران: دولت مجبور 
به تغییر قیمت نان است

در همین رابطه محمد امامی امین معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتاندار تهران اظهار کرد: با توجــه به افزایش 
هزینه های نانوایان دولت پس از ۵ سال مجبور به تغییر قیمت 
است. وی در ادامه افزود: در نانوایی ها نان باقیمت های مختلف 
ارائه می شود که منجر به آشــفتگی و نابسامانی شده است. 
امامی امین درباره قیمت های جدید بیان داشــت: دولت ۵ 
سال است که افزایش قیمت نان نداشــته اما در سال جاری 
هزینه های نانوایان باال رفته الجــرم مجبور به تغییر قیمت 
هستند.معاون استاندار این تغییر قیمت در ساماندهی نانوایان 

دانســت و گفت: خیلی ها افزایش سرخود داشتند بر اساس 
مصوبه تنظیم بازار کشور قیمت و وزن نان های سنتی و آزاد پز 
مشخص شده است. وی درباره اجرایی شدن ابالغ نرخ جدید 
تصریح کرد: احتماالً قیمت های جدید عملیاتی شود در خیلی 
از نانوایی ها باید کاهش قیمت داشــته باشند با ساماندهی 
قیمت ها افزایش خودســرانه قیمت ها را کاهش می دهیم.

محمد امامی امین درباره کنترل و نظارت بر طرح ساماندهی 
قیمت نان خاطرنشان کرد: از روز شــنبه تیم های بازرسی 
تمام نانوایی ها را سر کشی کرده و قیمت  و وزن نان را بازرسی 
می کنند.محمدرضا کالمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، 

توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت با بیــان این که نان گران 
نشده، گفت: اگر نرخ جدیدی برای نان اعالم شده، در راستای 
یکسان ســازی قیمت ها و امکان نظارت بیشتر است.وی در 
ادامه با بیان اینکه برای تغییردرقیمت نان دوسناریو مطرح بود، 
گفت: یک سناریو افزایش قیمت گندم و سناریوی دیگر افزایش 
قیمت نان بود،امادولت در نهایت تصمیم گرفت، تا قیمت گندم 
یارانه ای برای تهیه آرد نانوایی ها تغییر نکند و همچنان گندمی 
که در اختیار نانوایی ها قرار می گیرد،به نرخ یارانه ای باشــد.

اظهارات این مسؤول وزارت صنعت اتفاقاتی که درسطح شهر و 
اطالعیه های رسمی اتحادیه نانوایان در تناقض است.

»كسب و كار«   از  ناهماهنگی   در   ابالغ    قیمت   نان  گزارش   می دهد

افزایش  سلیقه ای  قیمت   نان
 هزینه  نانوایی ها  با   پرداخت   یارانه  غیر مستقیم  جبران  شود

دولت برای هزینه های افزایش قیمت نان جایگزین پیدا کند
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی

نان به دلیل اینکه یکی از نیازهای روزانه مردم است سختی زیادی برای تصمیم گیری برای تغییر قیمت ها دارد.افزایش قیمت نان سال هاست مطرح است و با توجه به اینکه در یک سال اخیر قیمت تمام کاالها و محصوالت افزایش داشته 
به نظر می رسد  افزایش قیمت به حد تعادل منطقی به نظر می رسد. اما همان طور که اشاره شد در افزایش قیمت نان به دلیل حساسیت هایی که وجود دارد باید درنگ کرد. مدت هاست که به دلیل افزایش قیمت ها در بازارها نانوایی ها 
درخواست افزایش قیمت نان را داشته اند اما دولت تا می توانست این درخواست را اجرایی نکرد چراکه نان قوت غالب مردم است و نمی توان بی گدار به آب زد. اما افزایش قیمت نان اجرایی شد اما نکته ای که وجود دارد تکذیب و تاییدهایی 
است که در این رابطه وجود دارد و مردم را سردرگم کرده است.این تاییدها و تکذیب ها موجب شده هر نانوایی نرخ دلبخواهی را برای خود داشته باشد و نظارت نامناسب نیز موجب ادامه تخلفات شده است. توصیه این است که اوال دولت با 
صرفه جویی در برخی از هزینه های خود یا ایجاد درآمد از برخی از ظرفیت های اقتصادی مثل ایجاد پایه های مالیاتی جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد هزینه های افزایش قیمت نان را با پرداخت یارانه غیر مستقیم پوشش 
دهد و یا حداقل گزینه هایی مانند قیمت منطقه ای نان در دستور کار دولت قرار گیرد. به این ترتیب نانوایی ها می توانند جبران افزایش هزینه ها را از دولت دریافت کنند و فشاری به مردم بابت تهیه نان وارد نشود. دولت باید جایگزین هایی 
را برای جبران خسارت هایی که از افزایش قیمت ها ایجاد شده است  برای نانوایی داشته باشد. نان به هر ترتیب در کشور گویی نقطه ضعف مردم است و نمی توانند افزایش قیمت آن را بربتابند. مسئوالن باید نظارت را بر بازار نان و نانوایی ها 

نیز افزایش دهند تا موج قیمت گذاری سلیقه ای نان بخوابد.  

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

شرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی از لغو 
برگزاری بیستمین نمایشــگاه تله کام که قرار بود در 
مهر ماه برگزار شــود خبر داد.روابط عمومی شرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی با انتشار اطالعیه 
ای از لغو برگزاری بیســتمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع مخابراتی و اطالع رســانی )ایران تله کام( در 
تاریخ ۸ تا 11 مهر ماه خبر داد. در این اطالعیه آمده 
است به دلیل آماده نبودن فعاالن حوزه ICT بیستمین 
دوره نمایشگاه صنعت مخابرات و اطالع رسانی برگزار 
نخواهد شــد و تاریخ مجدد برگزاری متعاقبا اطالع 
رسانی می شود.شرکت سهامی نمایشگاه های بین 

المللی تاکید کرده علیرغم آمادگی و همکاری کامل 
دست اندرکاران برگزاری تله کام، به دلیل عدم آمادگی 
فعاالن حوزه ICT برای برگزاری این نمایشــگاه، این 
رویداد در تاریخ مورد اشاره برگزار نخواهد شد و زمان 
برگزاری مجدد آن به زودی اعالم می شود. عدم حضور 
وزارت ارتباطات، اپراتورهای تلفــن همراه و انصراف 
فعاالن صنعت مخابرات از حضــور در تله کام باعث 
شد برگزاری این نمایشــگاه لغو شود. در همین حال 
سندیکای صنعت مخابرات در اطالعیه ای اعالم کرده 
بود وزارت ارتباطات به جای برگزاری نمایشگاه تله کام 

۹۸، کنفرانس ظرفیت را برگزار می کند.

با توجه به حاشــیه هایی که برای واردات گوشــی های 
مسافری ایجاد شده اســت، در صورت عدم احراز هویت 
افرادی که گوشی را به صورت مســافری ثبت کرده اند، 
گوشی در موعد اعالم  شده مورد اعمال قانون قرار می گیرد.

پس از اجرای طرح رجیســتری، برخی از فروشندگان 
ســودجو در بازار به افزایش قیمت گوشــی با این بهانه 
اقدام کردند، در صورتی که مسئوالن بارها اظهار کردند 
رجیستری هزینه ای ندارد و نباید باعث افزایش قیمت 
شود. از طرفی در یک سال گذشته، موضوع افزایش نرخ 
ارز نیز با توجه به ماهیت وارداتی بودن گوشی ها، موجب 
افزایش دو تا سه برابری قیمت گوشی ها شد.در عین حال،  
واردات گوشی های مسافری با هزینه  پایین تر، موجب شد 
سودجویان که مسافر نبودند هم، از این امکان فراهم شده 
که با اســتفاده از کارت ملی، امکان واردات یک گوشی 
وجود داشت، استفاده کنند. در برهه ای شرایط این طور 
بود که قاچاقچی بارش را بدون ثبت سفارش به صورت 
قاچاق وارد کشــور می کرد و با عنوان گوشی مسافری 
می توانست کد رجیســتری بگیرد. اما موضوع واردات 
گوشی مسافری توسط کسانی که واقعا مسافر نبودند و از 
اطالعات مسافران سوءاستفاده کردند، به اینجا ختم نشد. 
اگرچه با اتصال سامانه های نیروی انتظامی و گمرک، دیگر 
فقط کارت ملی برای واردات گوشی مسافری کافی نیست 
و مسافر واقعی می تواند از این امکان استفاده کند، برخی با 
گرفتن اطالعات مسافران، به واردات گوشی به اسم آن ها 

اقدام کردند و این موضوع واکنش وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات را در پی داشت و وی از کالهبرداری عده ای که 
به حاجیان امسال سیم کارت رایگان داده اند و از مدارک 
آن ها سوءاستفاده و گوشی قاچاق ثبت کرده اند، خبر داد.
از طرفی اخیرا خبری مبنی بر قطع شدن ۳۰ هزار گوشی 
که از طریق مسافری وارد شده بودند، در رسانه ها منتشر 
شد. همچنین محمدجواد آذری جهرمی-وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات- درباره موضوع از دسترس خارج شدن 
۳۰هزار دســتگاه تلفن همراه اظهار کرد: ایرادی در این 
سازوکار وجود دارد؛ مثال اگر واردکننده رسمی بخواهد 
یک گوشی با قیمت 1۰ میلیون تومان وارد کند،  باید برای 
رجیستری آن حدود یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان بابت 
گمرک، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند و 
اگر این گوشی از طریق مسافری باشد این رقم 1۸۰ هزار 
تومان می شود، اینجاســت که اختالف معناداری شکل 
می گیرد و حاشــیه های متعددی به وجود می آید.وی 
افزود: این افراد یک روز از پاســپورت حجاج و مسافران 
استفاده می کنند، یک روز سیم کارت به نام دیگران صادر 
می کنند و با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان معافیت پاسپورت 
آن ها را می خرند. در حال حاضر هم مراسم اربعین را در 
پیش داریم که بیش از ۳ میلیون نفر از مرز رد می شوند. 
اخیرا نیز شنیده ام که افرادی از لب مرز به مدت نصف روز 
می روند به آن طرف مرز و به عنوان مسافر، اقدام به ثبت 

گوشی می کنند.

عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران گفت: در حال 
حاضر مشکل ما طوالنی بودن روند تخصیص ارز است 
و متاسفانه هر روز این پروسه طوالنی تر می شود؛ طوری 
که اکنون روند ثبت سفارش تا تخصیص ارز و معرفی 
به بانک عامل نزدیک به سه ماه زمان می برد. حسین 
درودیان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
لوازم الکتریکی در خصوص آخرین وضعیت اعضای 
این اتحادیه گفت: متاسفانه رکود شدید باعث شد که 
فروش ما به حداقل میزان خود برسد و از طرفی چون 
کار  این صنف با ساختمان ســازی در ارتباط است با 
راکد شدن ساخت و ساز عمال فعالیت هایمان محدود 

به فروش کاالهای مصرفی شده است.
عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران ادامه داد: این 
روند باعث شده که واحدهای اجاره ای با مشکل روبه 
رو شوند از ۳۵۰۰ واحد صنفی عضو این اتحادیه بیش 
از نیمی از آنها مستاجر هســتند که افزایش اجاره و 
هزینه ها به خصوص مالیات، آنها را با مشکل مواجه 
کرده است. وی در پاسخ به این سوال که مطابق توافق 
اتاق اصناف با سازمان مالیات هیچگونه افزایش مالیات 
برای واحدهای صنفی اعمال نخواهد شد، اظهار داشت: 
متاسفانه هیچ کدام از مراکز مالیاتی به این توافق عمل 
نکردند و برای تمامــی صنوف از 12 تــا ۳۰ درصد 
افزایش مالیات اعمال شد. می توان گفت سال گذشته 

را ما سر به سر گذراندیم، آن هم فقط برای اینکه چراغ 
مغازه یا کارگاه تولیدی روشن بماند و کارگری بیکار 
نشود. درودیان در خصوص افزایش مالیات برای سال 
آینده گفت: در این صنف به هر قیمتی که بود امسال 
را گذراندیم؛ اما برخی صنوف مانند طال، کیف و کفش 
مجبور شدند فعالیت خود را تعطیل کنند. کوچکترین 
افزایش مالیات یا سایر هزینه ها با توجه به پیش بینی 
ادامه رکود، باعث می شــود که ســال آینده فعالیت 

اقتصادی ما توجیه نداشته باشد.
وی در خصوص وضعیــت تولیدکنندگان این صنف 
گفت: در حال حاضر مشــکل ما طوالنی بودن روند 
تخصیص ارز اســت و متاســفانه هر روز این پروسه 
طوالنی تر می شود به طوریکه اکنون روند ثبت سفارش 
تا تخصیص ارز و معرفی به بانک عامل نزدیک به سه 
ماه زمان می برد. در ماه های قبل ارزهای متفرقه به ما 
می دادند که با پرداخت 1۰ تا 12 درصد هزینه، آن را 
تبدیل به ارز مبدا می کردیم؛ اما اکنون می گویند ارز 
نیست و باید در صف انتظار باشیم. از طرف دیگر این 
کاهش قیمت ارز باعث شده که قیمت مواد اولیه که 
چهار ماه قبل وارد کردیم گران تر از امروز باشد و قیمت 
تمام شده بیشتر شود که این امر باعث از دست دادن 
بازارهای صادراتی ما می شود در واقع نوسان قیمت ارز 

بیشترین ضربه را به بازارهای صادراتی مان زده است.

جا افتادن فرهنگ اســتفاده 
از خدمات نویــن بانکداری 
در بین مردم، تقریباً سخت 
اســت زیرا آنها تــا مدت ها 
عادت کرده بودند برای انجام 
امور بانکی به صورت ســنتی به شعب مراجعه کنند و 
زمانی که مبلغی به دفترچه آنها اضافه می شود، آن را در 
دفترچه حساب بانکی خود ببینند و دیدن اینکه مبلغ 
جدید در دفترچه های بانکی وارد می شــود، برای آنها 
اطمینانی را ایجاد می کند؛ حال اینکه شما بتوانید از 
طریق کلیک کردن در تلفن همراه و یا اینترنت، مبلغی 

را جا به جا کنید و تنها یک شماره پیگیری داشته باشید، 
شاید هنوز برای بسیاری از اقشــار جامعه جا نیفتاده 
باشــد که این موضوع، می تواند مانند همان سیستم 
سنتی حضور در شعبه بانک باشد. البته ناگفته نماند که 
امروز مسیر حرکت به سمت بانکداری باز و نوین تقریبا 
هموار شده و با همکاری بانک ها و مشتریان می توانیم 
در آینده ای نزدیک به این هدف که درآمدزایی بیشتر 
سیستم بانکداری و دریافت خدمات بهتر به مشتریان 

است دست پیدا کرد. 
با توســعه بانکداری الکترونیک و ورود خدمات نوین 
بانکی به نظام بانکی کشــور، ارائه خدمات به مشتریان 
شکل دیگری به خود گرفت و توانست شرایطی را ایجاد 
کند تا افراد به واســطه این ابزارها بتوانند بدون لحاظ 
کردن قید زمان و مکان؛ خدماتی کــه می خواهند را 

دریافت کننــد. باوجود مزیت های ایــن نوع خدمات، 
تالش ها برای توســعه این بخش نیز افزایش یافت که 
نتیجه هم این شد که با توســعه ابزارها و فراهم شدن 
زیرساخت ها، شبکه بانکی ایران نســبت به یک دهه 
قبل تغییرات زیادی را تجربه کند. اما در این راه، هنوز 
به مقصد نهایی که خروج کامل از بانکداری سنتی است، 
نرسیده ایم و در این مسیر همچنان خألها و مشکالتی 
وجود دارد. دراین باره کارشناسان می گویند اگر بخواهیم 
نگاهی به پیشرفت نظام بانکداری الکترونیک در ایران 
داشته باشیم، می توان گفت خدماتی که از سوی نظام 
بانکی به مشتریان و بخش های مختلف ارائه می شود، 
در حد اســتانداردهای جهانی است و زیرساخت های 
الزم توســط بانک مرکزی و نظام بانکی کشور فراهم 
شــده اســت. اما موضوعی که دراین بین وجود دارد، 

شعبه محوری بانک هاســت که با توســعه بانکداری 
الکترونیک مغایر اســت.باوجود گســترش ابزارهای 
الکترونیک بانکی، زمان این فرارسیده که نظام بانکی 
کشور از بانکداری سنتی فاصله بیشتری بگیرد، شعب 
فیزیکی بانک ها حــذف و جای آن را ارائه و اســتفاده 
بیشتر از خدمات بر بســتر اینترنت و بانکداری بگیرد. 
فرهاد اینالوئی، معاون فناوری اطالعــات بانک ایران 
زمین در این رابطه می گویــد: الزام حرکت بانک ها به 
سوی بانکداری باز به دلیل مســئله پیدایش و حضور 
کسب و کارهای دیجیتال به صورت مرسوم در جامعه 
است که باعث شــده تا بانک ها برای تغییر مدل تحت 
فشــار قرار بگیرند و این نیاز وجود داشــته باشد؛ در 
 حقیقت مشتریان درخواست تغییرات در خدمات دارند

و بانک ها به دنبال تغییر نیستند.

تغییر روش درآمدزایی در سیستم بانکداری با بانکداری نوین تحقق پیدا می كند

روند  کند  خروج   از  بانکداری  سنتی

تحول در نحوه درآمدزایی بانک ها
ولی ا... فاطمی، بنیان گذار توسن- کارشناس ارشد حوزه پرداخت

سیستم بانکداری در حال حاضر باید همگام با سیستم به روز دنیا باشد تا بتواند به ادامه معامالت و تبادالت بانکی بپردازد. در دنیا سیستم بانکداری باز رواج پیدا کرده و از طرفی دیگر شاهد ارائه گسترده خدمات نوین و دیجیتال هستیم. 
رمز موفقیت و پایداری روابط تجاری این است که سیستم بانکداری را به سمت بانکداری باز و دیجیتال پیش ببریم. در قدم اول شاید مقاومت هایی دیده شود هم از سمت نظام بانکداری و هم از سمت مردم که سال های سال است 

با بانکداری سنتی روبه رو بوده اند و اعتماد زیادی به آن دارند. اما رمز موفقیت و بقای نظام بانکداری حرکت به سمت خط مقدم سرویس های نو بانکداری خرد است که امروز تا حدودی شاهد ارائه این سرویس ها و خدمات هستیم. 
از طرفی دیگر دلیل حرکت به سوی بانکداری باز این است که بانک ها به دنبال قرار گرفتن در محور کسب و کارها و جمع آوری آن ها در کنار خود هستند چرا که این قابلیت در بانکداری سنتی وجود ندارد و شعبه آخرین نقطه تماس 
بانک با کسب و کارها به شمار می رود این در حالی است که ارتباط از طریق نظام الکترونیک با استفاده از بانکداری باز امکان حضور کسب و کارها در داخل بانک فراهم می شود و قابلیت تبادل اطالعات به معنای دریافت اطالعات کسب 
و کارها در عین سرویس دهی وجود دارد که همین مسئله نشان می دهد بانکداری باز نظامی دو سویه است. باید سرعت حرکت به سمت سرویس های نو بانکداری خرد افزایش پیدا کند تا مردم و مشتریان نیز به این روش جلو بروند. 
باید شکل نظام بانکداری تغییر پیدا کرده و شاهد تحول در نحوه درآمدزایی بانک ها باشیم. پتانسیلی که در درآمدزایی از این طریق وجود دارد قابل مقایسه با سیستم بانکداری سنتی نبوده و همین امر ضرورت اجرا و تحقق آن را بیش 

از قبل نشان می دهد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اختالف قیمت  معنادار گوشی های وارداتی و مسافری

پس از انصراف وزارت ارتباطات

نمایشگاه تله کام  امسال  برگزار نمی شود

امسال را سر به سر گذراندیم تا كارگران بیکار نشوند

مراکز مالیاتی به توافق خود با اصناف عمل نکردند

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دســتور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مصوب 
1۳۹۰/۹/2۰، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد 
رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع درعلی آباد عسگرخان پالک اصلی 1۸ بخش 4

۵۳4 فرعی واحد حسین شراهی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵24 مترمربع 
خریداری بدون واسطه از جهانگیر یاری مالک رسمی.

لذا به موجب  ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم  و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور مالکیت می نماید 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 1۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید

 م الف: ۹۸/17۰/۹4۸7
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۸/۰۶/2۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۸/۰7/۰۶

فرامرز کلبادی نژاد
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰/۹/2۰ ،امالک متقاضیانی 
که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر 
مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم 

صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در کورکورسر سفلی پالک اصلی ۴ 

بخش ۱
۳۱2۶ فرعی محمد کیا کجوری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۳۴۶.۸۹ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

شعبانعلی کیا کجوری مالک رسمی.
۳۱2۷ فرعی محمد کیا کجوری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۳2۷.۴۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

شعبانعلی کیا کجوری مالک رسمی.
۳۱2۸ فرعی محمد کیا کجوری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۳۴۴.۵۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

جمیله اهنگری مالک رسمی.
۳۱2۹ فرعی جمیله اهنگری نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۴۶۶.۰۴ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

محمد کیا کجوری مالک رسمی.
۳۱۳۰ فرعی بیژن سمیعی بور خیلی نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 2۶۸.۳۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از ام البنین 

سلطان مرجانی و شریک مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در هلستان پالک اصلی ۶ بخش ۱

۱۷۹۳ فرعی بهادر کیا نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی)قســمتی از پالک ۷۹ فرعی از ۶ اصلی بخش ۱ قشالقی ( به 
مساحت ۱۷۷۱.۴۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از موروثی مالک 

رسمی.
۱۷۹۴ فرعی صفیه قاسم پور کورنده نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت ۳۷۶.۹۰ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از اسماعیل قاسم پور مالک رسمی.
۱۷۹۵ فرعی کتابعلی زکی پور کینجی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۵ متر مربع خریداری بدون واسطه 

از علی کیا کجوری مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در ازاد برده پالک اصلی ۱۳ بخش ۱

۳۳ فرعی طاهره کوناب نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 2۱۳.۸۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از مهدی 

محمودی مالک رسمی.
۳۴ فرعی فاطمه پازکی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱۴۷.۵۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از حسین 

زینعلی مقدم مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کردیکال پالک اصلی ۱۶ بخش ۱

۴۳ فرعی پوران امینی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱۵۹.۱۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از عبداله 

کهن سال لنگرودی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در تازه اباد پالک اصلی ۱۷ بخش ۱
۱۳2۴ فرعی معصومه خزایی پول نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مســاحت 2۷۴ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

قدرت اهلل خزایی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در نیرنگ پالک اصلی ۲۱ بخش ۱

۹2۳ فرعی شرکت گاز مازندران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 2۰۴.۹۹ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

صادق مهدی زاده تواسانی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در مرتع چالک غربی پالک اصلی ۱ 

بخش ۲
۵۸۵ فرعی بهروز آخ بگلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 2۹۳.۹۳ متر مربع خریداری بدون واسطه از عباد 

پالوج مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در بند پی پالک اصلی ۴ بخش ۲

۱۴۱۸ فرعی مهدی نائیج بند پی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 2۱۷.۰۷ متر مربع خریداری بدون واسطه 

از شهربانو لهراسبی مالک رسمی.
۱۴۱۹ فرعی محمد شــاهوردی و زهره بهنیا نسبت به حصه هر کدام 
مشاعا و بالسویه به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 2۹۶.۰۵ متر مربع خریداری بدون واسطه 

از زهرا اکبر نیا چینی جانی مالک رسمی.
۱۴2۰ فرعی اسداله جانعلی زاده المشکن نســبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی قسمتی از پالک 2۶۴ فرعی از ۴ اصلی به 
مساحت ۱۸۱.۶۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از فیض اهلل جانعلی 

مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در امیر رود پالک اصلی ۲۶ بخش ۲

۷۳۳ فرعی علیرضا متاجی نیم ور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۳۳۵.۱۵ متر مربع خریداری بدون واسطه 

از محمد علی متاجی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در لتینگان پالک اصلی ۲۸ بخش ۲

۹2۵ فرعی احمد محمد جمشیدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱۷۳.۱۵ متر مربع خریداری بدون واسطه 

از سید احمد موسوی لرگانی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در موسی اباد پالک اصلی ۳۴ بخش ۲

۱۶۱۷ فرعی مسعود شریفی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 2۱۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد 

مستضعفان مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در مزرعه شوفسکاج پالک اصلی ۳۹ 

بخش ۲
۵۶ فرعی محمد حسن اسحاق نیموری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت ۱۹۴.۰۴ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از بنیاد مستضعفان مالک رسمی.
۵۸ فرعی نبی خزایی پول نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت ۷۵.۶۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد 

مستضعفان مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در بلرماب پالک اصلی ۱۰۷ بخش ۲

۱۸2 فرعی نصر اهلل قنواتی و اقدس ناصر شریعتی نسبت به حصه هر 
کدام مشاعا و بالسویه به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت 2۴۵.۹2 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از قاسم ثمرقندی و شریک مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در اندرور پالک اصلی ۲ بخش ۳

۸۸۶ فرعی احمد صفائی نیک نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۳۶2.۰۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از علی خواجوی مالک رسمی.

۸۸۷ فرعی فرشاد دانشجو نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۶۵۹.۷۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از ایرج 

پاکرو مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سنکسرا پالک اصلی ۵ بخش ۳

2۴۱ فرعی مهرنگار شهریاری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 22۱.۰۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

داود بهزادی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در حمزده علیا پالک اصلی ۷ بخش ۳

22۶ فرعی عبدالرحیم توکلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 2۰۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از احمد 

چورنی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در حمزده سفلی پالک اصلی ۸ بخش ۳

۳۷۸ فرعی ارزو قچاق نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱2۱۸.۰۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از سید 

کمال سید منش مالک رسمی.
۳۷۸ فرعی محمود صفی ابادی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 2۹۳.۳۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

محمد علی رضوانی پور مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در چلندر پالک اصلی ۹ بخش ۳

2۰2 فرعی اعظم شــهریاری اردبیلی و عباس درفشی نسبت به حصه 
هر کدام به ترتیب 2 دانگ مشاع و ۴ دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت 2۱2.۰۵ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از مریم اصفهانی پور مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در ملکار پالک اصلی ۱۰ بخش ۳

۵۰2 فرعی ازیتا بیات نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 2۵۷.۱۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از علی 

قمی تبار مالک رسمی.
۵۰۳ فرعی حسن میرزائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱۸۶.۰۹ متر مربع خریداری بدون واسطه از خسرو 

رفیعی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در حوض کتی پالک اصلی ۱۱ بخش ۳

۵۴2 فرعی محمد رضــا کاظم زاده فریز هندی و مهــدی پاک نژاد و 
تهمینه ایران نژاد ثابت نســبت به حصه هر کدام مشاعا و بالسویه به 
میزان دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 2۵۹.۸۵ متر مربع خریداری بدون واســطه از رامین امامی 

مالک رسمی.
۵۵۵ فرعی نسرین سیدیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 2۴2.۴۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد 

جاللی مالک رسمی.
۵۵۶ فرعی مهناز زروانی نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 2۰۸.۴۴ متر مربع خریداری بدون واسطه از سید 

مجید قریشی مالک رسمی.
۵۵۷ فرعی داود میرزائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 2۰۳ متر مربع خریداری بدون واسطه از کاظم 

علیپور مالک رسمی.
۵۵۸ فرعی فرانه چراخچی مسجد شاه نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت 2۶۸.۸۱ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از سید علیرضا احمدی مالک رسمی.
۵۵۹ فرعی سید رویا طباطبائی تربقان نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت 2۰۱.۸۵ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از محمد مهدی توکلی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کهنه چلندر پالک اصلی ۱۲ بخش ۳

۹۴ فرعی علیرضا مالمیر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 

احداثی به مساحت 2۱۷.۱۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از نبی 
جواد نیا مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در دزدک پالک اصلی ۱۴ بخش ۳
۷۰۷ فرعی صادق کریمی مبصر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 2۱۹.۹۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

حسین صابری راد مالک رسمی.
۷۱۰ فرعی علیرضا عزتی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 2۱۳.۷۴ متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد 

رضا بالی چلندر مالک رسمی.
۷۱۱ فرعی افسانه دانشپوراشتلق نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 2۶۱.۶۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

رجب لشکری مالک رسمی.
۷۱2 فرعی حمید بالی چلندر نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۳۵۰.۴۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

علی رهبری مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کهنه سرا پالک اصلی ۱۵ بخش ۳

۴۳۰ فرعی حسین کوشکی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۳۳۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از نعمت اله 

شفیعی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در چلک پالک اصلی ۱۷ بخش ۳

۸۰۸ فرعی فیروزه سبزواری نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 2۶۶.۹۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

داود محمدی و شریک مالک رسمی.
۸۰۹ فرعی کاظم ممتحنی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 2۸۶.2۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از میثم 

قمی مالک رسمی.
۸۱۰ فرعی پری سیما شهبازیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 22۴.2۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

محمد اقا اخشلیک مالک رسمی.
لذا به موجــب ماده ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۶ /۱۳۹۸/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:2۰ /۱۳۹۸/۰۷

فرامرز کلبادی نژاد
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

شروع انفجار حباب استارت آپ ها
قبل از هر چیــز باید توضیــح داد که انفجــار حباب 
استارت آپ ها به معني پایان کار استارت آپ هاي خوب 
نیست. اتفاقا به معناي مشخص شدن ســره از ناسره و 
ارزش پیدا کردن خدمات و محصوالت و تیم هاي خوب 
است. شاید از دو ســال پیش خیلي از کساني که بینش 
وسیع تري به حوزه استارت آپ ها و درواقع نگاه عمیق تري 
به بیزینس و چالش هایش داشتند، اخطار داده بودند که 
به زودي حباب استارت آپي ایران خواهد ترکید. نمود هاي 
بارز و عیني ایــن قضیه را با خروج خیلــي از فاندرها از 
استارت آپ هاي شان و گرایش به بیزینس هاي اینترپرایز 
و دقت بیش از حد سرمایه گذاران در جذب سرمایه بتوان 
لمس کرد. کار به جایي مي رســد که فاندر بزرگ ترین 
هلدینگ معــروف فعــال در حوزه اســتارت آپ هاي 
دیجیتال مارکتینگ به این نتیجه مي رســد که امروز 
لحظه Golden Exit اســت و یکي از حرفه اي ترین 

خروج هاي به موقع در تاریخ ایران را رقم مي زند. 
- دســته اول: ســرمایه گذاران ســنتي 
استارت آپ دوســت: که چندین بار به شوق و ذوق 
سودهاي کالن و النگ هورن شدن تجربه هاي تلخي را 
رقم زده اند که ممکن اســت امروز به این نتیجه رسیده 
باشند که مشکل از استراتژي و نگرش سنتي آنها به حوزه 
استارت آپ بوده باشد. پس در حالت اول شروع کرده اند 
به آپدیت کردن خودشان و تیم داري یاد گرفته اند و در 
حالت دوم هم با کوله باري از کلمات جدید و اصطالحات 
تازه که ممکن اســت معني درست شان یا حتي کاربرد 
صحیح شان را هم ندانند به دنیاي بیزینس سنتي خود 
برمي گردند تا براي دوستان سنتي ترشان شوآف کنند. 

- دسته دوم: شوآف من ها: این عده از دوستان دیگر از 
فضاي استارت آپ به زمین کارآفریني رفته اند و یکي دو تا 
مدرک جعلي یا پولي هم دست و پا کرده اند و با یک عمر 
کارمندي در همه جا به عنوان مشاور کارآفریني و منتور 

به چاپیدن مدام دسته سومي ها مشغولند.
- دســته ســوم: دنباله روها: این دســته همان 
حزب بادي ها هســتند که با ترند شــدن هر مبحثي به 

سمت آن مي دوند. 
- دسته چهارم: کاردرست ها: این ها قبل از طوفان 
استارت آپي، همین حاال و صد سال دیگر کار خودشان را 
به بهترین شکل انجام مي دهند. این ها را هرکارشان بکني، 
موفق خواهند شد پس بهتر است بگذاریم به داستان هاي 

موفقیت شان اضافه و اضافه تر بشود. 

ويژه مهارت هاي مديريتي
حرکت  تردمیلی
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هرگز موانع را بزرگ نكنيد، بلكه توجه خود را به عظمت 
خداوند معطوف كنيد و قدرت او را در نظر آوريد. 
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ميراث حباب يونيكورن  ها چه خواهد بود؟
عصر حاضر را عصر یونیکورن ها مي نامند؛ اما اگر آن را عصر حباب یونیکورن بنامیم 
میراث امروز چه خواهد بود؟ به احتمال زیاد مي دانید که یونیکورن ها، موجودات 
افسانه اي هستند-اســب هاي خوشرنگي که یک شاخ ســفید روي پیشاني خود 
دارند. شکي نیســت که کســي واقعا تابه حال آنها را ندیده؛ اما چرا نظریه پردازان 
دنیاي تکنولوژي ظاهرا بســیار از این عبارت اســتفاده مي کنند؟ یونیکورن هاي 
دنیاي تکنولوژي این روزها با سرعت در حال رشد هستند و کسي نمي تواند دقیقا 
توضیح دهد چرا و چگونه؟ عبارت شرکت هاي تک شــاخ یا یونیکورن ها، در سال 
2۰۱۳ توسط یک سرمایه گذار به نام Aileen Lee، براي اشاره به استارت آپ هاي 
خصوصي فعال در زمینه تکنولوژي که حداقل یک میلیارد دالر ارزش دارند، ابداع 
شد. تک شاخ ها در دنیاي تکنولوژي به سرعت رشد کردند. طبق آخرین سرشماري، 
بیش از ۳۰۰ عدد از آنها در سطح جهاني وجود دارند که جمعا ارزشي حدود ۱.۰۵۰ 
میلیارد دالر دارند. اکثر این استارت آپ ها در تعداد محدودي کشور مستقر هستند. 
چین، با بیش از ۱۳۰ شرکت یونیکورن، بیشترین جمعیت این مدل استارت آپ ها 
را در خود جاي داده است. در جایگاه هاي بعدي، آمریکا )۸۵ عدد(، هند )2۰ عدد( 
و انگلستان )۷ عدد( قرار دارند. برخي از این یونیکورن ها، ارزش هاي حیرت انگیزي 
دارند که به دلیل تمایل باال سرمایه گذاران جدید، ارزش سهام آنها نیز افزایش پیدا 
مي کند. افزایشي که نه به دلیل کارآمدي و ســوددهي شرکت، بلکه تنها به دلیل 
حرص و طمع مسئوالن آن ایجاد مي شــود؛ازاین رو برخي آنها را حباب یونیکورن 
مي دانند. به عنوان مثال، اوبر در حال حاضر ارزشــي معادل ۸۰ میلیارد دالر دارد. 
بسیاري از تحلیلگران معتقدند بعد از اینکه ســهام اولیه این شرکت براي عرضه 
عمومي ارائه شود، ارزش شرکت حتي به ۱2۰ میلیارد دالر نیز خواهد رسید. ارزش 
اوبر اکنون ۸۰ میلیارد دالر اســت و بعد از ورود به بورس احتماال به ۱2۰ میلیارد 
دالر مي رسد. شرکتي که همچنان ضرر مي دهد. اما براي شرکتي که فعال نه تنها 
ســوددهي ندارد، بلکه ضرر نیز مي دهد، چطور چنین سرنوشتي ممکن است؟ به 
نظر مي رسد براي سرمایه گذاران اوبر، احتماال سوددهي هیچ اهمیتي ندارد و تنها 
عرضه اولیه سهام )IPO( است که هدف اصلي است. زیرا در این شرایط است که 
سرمایه، قابلیت تبدیل شدن به پول نقد به همراه سوددهي باال را دارد. بسیاري از 
یونیکورن هاي این دوره، مانند اوبر و Airbnb براساس نظریه اي شکل گرفتند که 
بر اساس آن افزایش سرمایه به هر قیمتي، شرط بوده است. این گونه استارت آپ ها به 
خوبي فهمیدند که باید براي برنده بي قید و شرط بودن، به سرعت رشد کرد و براي 
این رشد، سرمایه و پول باید به هر طریقي تامین شود تا از بین خیل عظیم رقبا بتوان 
موفق بیرون آمد. ترکیدن حباب یونیکورن با اثرات منفي ازجمله جا به جایي هاي 
شــغلي و اجتماعي روبه رو خواهد بود. دســتاورد ترکیدن حباب دات کام، ایجاد 
زیرســاخت هاي ارتباطات فیبر نوري عظیمي بود. زیرساخت هایي که باعث خلق 
اینترنت هاي پرسرعت بدون سیم در سال هاي بعدي و انقالب در صنعت گوشي هاي 
هوشمند شد. به معني دیگر، عدو )دشمن( اینجا باعث خیر شد و اتفاقاتي خوب از 
دل اتفاقات بد سر برآورد. اما بعد از ترکیدن حباب یونیکورن ها چه؟ میراث حباب 
یونیکورن چه خواهد بود؟ از آنجایي که این صنعت، دستاورد چشم یري نداشته، 
بعید به نظر مي آید که میراث چشم گیري نیز داشته باشد. به عبارت دیگر مي توان 

حباب یونیکورن ها را موجودیتي بي فایده و عقیم دانست.
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تردمیل وسیله جالبی اســت که نوعی حرکت درجا و 
سرکاری را نشان می دهد. در ظاهر شما در حال حرکت 
هستید؛ اما در واقع سر جای قبلی ایستادید. مدیریت 
برخی از مدیران ما هم به همین گونه اســت؛ می دوند، 
 داد و بیداد می کننــد و جو می دهند. عــالوه بر آن از 
زحمات خــود می گویند. آدم فکــر می کند که چقدر 
 زحمت کش و تالشــگرند؛ اما در واقع هیچ پیشرفتی

 وجود ندارد و حرکتی رو به جلو نیســت. این مدیران 
 وانمود می کنند که ســازمان را پیشرفت می دهند؛ اما
 ســازمان در جای قبلی خود ایســتاده و آنها هستند 
که منفعت می برند نه ســازمان. درست مانند تردمیل 
که حرکت رو به جلو نیســت؛ ولی کسی که آن پشت 

است نفع می برد. مدیران باتجربه و با دانش به طبع 
 بیشتر به دنبال پیشرفت سازمان و ارتقای کارایی
 و اثربخشی فعالیت ها هســتند. فعالیت اثربخش 
و بهبود بهره وری ســبب ارتقای دیدگاه سازمانی 
نسبت به مدیر می شود. در دنیای کسب و کار و در 

کل در زندگی امروزه گویی ما روی یک دستگاه 
تردمیل قرار داریم که اگر ندویم و حرکت 

نکنیم لحظه به لحظه عقب تر می رویم 
تا سقوط کنیم، پس حتی برای 

حفظ وضع موجود هم باید 
تغییــر کنیم و جلو 

برویم.
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