
دالر نتوانست به خوبي از اخبار مربوط به توافق تجاري آمريكا و چين بهره برداري 
كند. به گزارش رويترز، مقامات آمريكايي و چيني در پايان ديدار خود در واشنگتن 
اعالم كردند به توافقات اوليه بر سر پايان دادن به جنگ تجاري رسيده اند و دونالد 
ترامپ، رئيس جمهوری آمريكا پس از اين توافق كه شامل خريد محصوالت بيشتر 
كشاورزي آمريكا توسط چين مي شود نيز گفته اســت كه كشاورزان آمريكايي 
به دنبال رسيدن به »فاز نخست توافق« بايد اكنون به دنبال تراكتورهاي بزرگ تري 
باشــند. اين اخبار كامال معامله گران را نســبت به خريد ارزهاي اروپايي ترغيب 
كرد؛ اما ارزهاي امن نزولي شــدند. شــاون اوزبورن، تحليلگر ارشد بازار در بانك 
»اسكوشيا« گفت: به نظر مي رسد با پيشرفت نسبي در جريان مذاكرات تجاري، 
تمايل براي خريد ارزهاي امن كاهش پيدا كرده است و همين مساله ارزش دالر را 

در برابر يورو و ين تضعيف كرد. در آخرين روز از معامالت بازارهاي ارزي جهاني، 
هر دالر به باالترين ســطح 2.5 ماه اخير در برابر ين ژاپن رسيد و نرخ برابري دالر 
با 0.5 درصد افزايش به 108.76 ين رســيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر 
آمريكا با 0.2 درصد كاهش به ازاي 1.4733 دالر مبادله شد. شاخص دالر كه نرخ 
برابري آن در مقابل ســبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، با 0.37 درصد 
كاهش در مقايسه با روز قبل به سطح 98.045 واحد رسيد. مارك آندره فونگرن، 
استراتژيســت بازارهاي ارزي جهاني در موسسه »ماف« گفت: يك توافق تجاري 
بين آمريكا و چين هنوز قطعي نشده و پيشــرفت هاي كمي در روزهاي اخير به 
دست آمده است. سرمايه گذاران همچنين منتظر نشست ماهانه كميته بازار باز 
فدرال رزرو هستند تا مشخص شــود آيا نرخ بهره مجددا كاهش خواهد يافت يا 

خير. حدس من اين است كه جروم پاول، رئيس بانك مركزي آمريكا و همكارانش 
سياست هاي محرك بيشتري را اتخاذ خواهند كرد. شايد در كوتاه مدت اين مساله 
باعث تضعيف دالر شود. در آخرين روز از معامالت هفتگي ارزي جهاني همچنين 
ارزش هر يورو با 0.2 درصد افزايش به 1.1042 دالر رسيد تا ارزش يورو در برابر 
دالر به باالترين سطح خود در سه ماه اخير برســد و پس از مدت ها، كانال 1.10 
دالري مجددا فتح شــود. مانند يورو، ديگر ارز مهم اروپايي يعني پوند نيز پس از 
آنكه گزارشاتي از احتمال توافق انگليس با اتحاديه اروپا منتشر شد، در برابر دالر 
دست به صعود زد تا جايي كه هر پوند به 1.2649 دالر رسيد. از طرف ديگر ميشل 
بارنيه، مســئول ارشــد اتحاديه اروپا در مذاكرات برگزيت، ديدار خود با استفان 
باركلي، همتاي انگليسي را بسيار سازنده توصيف كرده و طرف انگليسي نيز اعالم 

كرده است كه اتحاديه اروپا و انگليس بر سر تشديد تالش ها براي رسيدن به يك 
توافق تا پيش از فرارسيدن مهلت زماني مقرر براي خروج انگليس از اتحاديه اروپا 
توافق كرده اند.  پيش تر بوريس جانسون، نخست وزير اين كشور گفته بود انگليس 
را تحت هر شرايطي از اتحاديه اروپا در سي و يكم اكتبر خارج خواهد كرد. مجلس 
اين كشور شــديدا با خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا مخالف است و اليحه اي را 
در اين خصوص براي الزام دولت به حصول توافق با اتحاديه اروپا پيش از ترك اين 
اتحاديه تصويب كرده و به تاييد ملكه رسانده است. هر فرانك نيز به ازاي 1.0032 
دالر مبادله شد. ارزش دالر آمريكا در برابر همتاي كانادايي و سنگاپوري كاهش 
 يافت تا جايــي كه هر دالر آمريكا بــه ترتيب بــه ازاي 1.3201 و 1.3728 دالر 

كانادا و سنگاپور معامله شد. 

به دنبال خروج شــركت PayPal از انجمن حمايت از ليبرا، دو شركت مالي 
بزرگ، ويزا و مســتركارت، نيز از عدم پشــتيباني خود از رمزارز اختصاصي 
فيسبوك خبر دادند. به گزارش ايسنا، بعد از آنكه بانك هاي حاضر در شوراي 
مشــاوره فدرال )FAC( پروژه رمزارز ديجيتال توســعه داده شــده توسط 
فيسبوك را به عنوان يك تهديد برشــمردند و عنوان كردند كه ليبرا توانايي 
و پتانسيل ايجاد سيستم بانكداري سايه را دارد كه منجر به كاهش بالقوه در 
حساب هاي سپرده و همچنين كاهش حجم پرداخت هاي بانكي خواهد شد، 
شركت هاي مالي بزرگ در جهان از پشتيباني از رمزارز ليبرا سر باز مي زنند. 

شركت PayPal نخستين شركت مالي بزرگي بود كه اعالم كرد كه از رمزارز 
اختصاصي توسعه داده شده توسط فيسبوك پشــتيباني نخواهد كرد و حاال 
به نظر مي رســد نوبت به غول هاي مالي ديگر همچون مستركارت و ويزا نيز 
رسيده است كه از پروژه حمايت و پشــتيباني خارج شده و به مشتركان خود 
اجازه پرداخت هــاي الكترونيكي و آنالين از طريق ليبــرا را ندهند. برخي از 
كارشناســان و تحليلگران به هنگام تحريم ليبرا از سوي شركت PayPal از 
احتمال خروج و عدم پشتيباني برخي ديگر از شركت هاي بزرگ تكنولوژي و 
فعال در حوزه هاي مالي نظير اوبر، اسپاتيفاي، ويزاكارت و مستركارت سخن 

گفته بودند و حاال به نظر مي رســد پيش بيني آنها درســت از آب درآمده و 
دو شركت مالي بزرگ، ويزا و مســتركارت، به تازگي اعالم كرده اند كه امكان 
تبادالت مالي از طريق اين رمزارز به كاربران و مشتركان اين دو شركت وجود 
نخواهد داشــت. همچنين اخبار ديگري روز جمعه به نقل از رويترز منتشر 
شده بود كه نشان مي داد شــركت هاي ديگري همچون EBay، Stripe و 
Mercado Pago نيز از انجمن حمايت و پشــتيباني از ليبرا خارج شده و 
به شركت PayPal پيوسته اند. با اين تفاسير، از جمله شركت هاي بزرگي كه 
در اين انجمن باقي مانده و هنوز چيزي راجع به خروج خود از پشــتيباني از 

ليبرا نگفته اند، مي توان به Lyft، Vodafone و برخي ديگر از شركت هاي 
مخابراتي، تكنولوژي و گروه هاي مبتني بر بالك چين اشــاره كرد. شــركت 
ويزا با انتشار بيانيه اي در اين خصوص خاطرنشــان كرده است: ما همچنان 
به ارزيابي هــاي خود درباره عدم پشــتيباني از رمزارز ليبــرا ادامه خواهيم. 
تصميم ويزاكارت مبنــي بر خروج از ايــن انجمن به عوامــل و فاكتورهاي 
 متعددي بســتگي داشــت كه يكي از مهم ترين آنها توانايــي انجمن در برآ
ورده سازي انتظارات ما و اســتانداردهاي رگوالتوري الزم براي شركت هاي 

حامي بود. 

بانك جهاني اعــالم كرد روند رو به رشــد اقتصاد ايران 
از سال  آينده از سر گرفته مي شــود.  به گزارش ايسنا، 
شوك هاي خارجي ناشي از كاهش توليدات نفت و گاز 
ايران در نتيجه خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريم ها 
باعث كاهش شديد رشد اقتصادي ايران شده است؛ اما 
به نظر مي رســد اقتصاد به تدريج در حال بازيابي خود 
و حركت مجدد به سمت رشد اســت. آن طور كه بانك 
جهاني در گزارش جديد خود از اقتصاد ايران اعالم كرده 
است، در صورتي كه اين كشور بتواند ميانگين صادرات 
روزانه نيم ميليون بشكه در روز فعلي خود را حفظ كند، 

در ســال آينده از ركود خارج خواهد شد و به رشد 0.5 
درصدي دست خواهد يافت. انتظار مي رود با وجود باقي 
ماندن چالش هاي اقتصاد ايران، رشد اقتصادي در سال 
2020 و 2021 در مدار صعودي باقي بماند. از سوي ديگر 
آن طور كه بانك جهاني اعالم كرده است، انتظار مي رود 
نرخ تورم پس از صعود كم سابقه سال گذشته مجددا به 
روند كاهشــي برگردد و در محدوده 20 درصد نوسان 
كند. هرچند كه اين نرخ تورم هنوز فاصله زيادي با تورم 
تك رقمي سال هاي 2016 و 2017 و متوسط كشورهاي 
منطقه دارد. به گفته بانك جهاني، پيش بيني مي شود كه 

رشد اقتصادي ايران براي سال مالي 2019 به منفي 8.6 
درصد برسد كه در صورت تحقق، اندازه اقتصاد ايران را 
10 درصد كوچك تر از اندازه آن در سال 2017 خواهد 
كرد؛ اما اين رشــد منفي احتماال آخرين رشــد منفي 
ثبت شده خواهد بود و از ســال  آينده شيب رشد مجددا 
مثبت خواهد شــد. بانك جهاني همچنين با اشــاره به 
نوسانات اخير در بازار ارز، اين مساله را يك فرصت براي 
صادركنندگان ايراني دانسته و آن را يك مزيت رقابتي 
براي آنان در برابر همتايان منطقه اي و كمكي به پر كردن 

كسري حساب جاري دولت دانسته است. 

رئيس اتحاديــه طال و جواهــر تهران بــا انتقاد به 
قرارگيري ايــران در رتبه آخــر صادركنندگان در 
ميان هفت كشــور برتر توليدكننــده طال، گفت: 
در ســند راهبردي صنعــت طال بايد بــه آموزش، 
 طراحي و رفع موانع صادراتي توجه ويژه اي صورت

 گيرد. 
به گزارش ايسنا، ابراهيم محمدولي در مورد تدوين 
سند راهبردي صنعت طال و فلزات گرانبها كه از سوي 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت خبر تهيه و تدوين 
پيش نويس آن منتشر شده، گفت: جلسات متعددي 
در زمينه بررسي شــرايط توليد و صادرات صنعت 
طال با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده كه 
مجموع اين جلسات منجر به آن شد كه اين صنعت 

در زمينه توليد صادرات محور، نياز به برنامه ريزي، 
رفع موانع دست وپاگير و حمايت هاي منطقي دارد. 

رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران ادامه داد: بررسي ها 
حكايت از آن دارد كه با رونــق صنعت طال در تمام 
ابعاد و توجه ويژه بر توليد صادرات محور، اين صنعت 
ارزآوري و اشتغال زايي قابل توجهي خواهد داشت. 

وي با اشــاره بــه اينكه ســند راهبــردي در حال 
ايجاد و شــكل گيري اســت، تاكيد كرد: در ســند 
راهبردي صنعت طــال بايد توجه ويــژه اي به رفع 
موانع حاكــم در ثبــت ســفارش و تاميــن مواد 
اوليــه، حمــل و نقــل فرودگاهــي و فرايندهاي 
گمركي داشــت و از ســوي ديگر بانــك مركزي 
 بايد در مــورد قوانيــن توليــد و صــادرات طال،

 تجديدنظر داشته باشد. محمدولي خاطرنشان كرد: 
در ارتقای كيفيت و توســعه صنعت طــال بايد نگاه 
ويژه اي به ايجاد شــهرك صنعتي طال وجود داشته 
باشد و در اين شهرك فعاالن صنف به سرمايه گذاري 
در زمينه آمــوزش و ارتقای طراحي توجه داشــته 
باشند. رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران بيان كرد: 
در ماه هاي اخير به واسطه افزايش هزينه هاي توليد، 
ميزان توليد صادرات محور به شدت كاهش يافته كه 
اگر موانع توليد و صادرات رفع شــود، ظرفيت فعلي 
كشور توان پاســخگويي به نياز داخلي و بازارهاي 
صادراتي را دارد. وي گفت: ايران در بين هفت كشور 
برتر توليدكننده طال هســت كه متاســفانه در بعد 

صادراتي رتبه آخر را در بين اين هفت كشور دارد. 

وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي گفت: 
معادل ظرفيت ســهميه خانواده شهدا و ايثارگران 
به ظرفيــت دوره هاي تحصيــالت تكميلي اضافه 
مي شــود تا حقي از نخبگان ضايع نشــود. سعيد 
نمكي روز شنبه در نشست خبري افزود: متاسفانه 
سهميه بندي هاي ورود به دانشگاه هاي علوم پزشكي 
اين گونه بود كه گاهي رتبه دوم برخي آزمون ها هم 
پذيرفته نمي شــدند. وزير بهداشــت گفت: باالي 
25 درصد ظرفيت برخي رشــته ها با سهميه بود. 
بنابراين ســهميه ها مشــكل جدي بود كه دو اثر 
منفي داشــت؛ هم نخبگان پذيرفته نمي شدند و 
ممكن بود از كشور خارج شــوند و هم اينكه مردم 
و نخبگان تصــور مي كردند كه خانواده شــهدا و 

ايثارگران حق شــان را ضايــع مي كردند كه تصور 
درستي نبود. بنابراين ظرفيت جايگزين سهميه ها 
 اضافه كرديم تا هيچ نخبــه اي تصور نكند حقش 

ضايع مي شود. 
نمكي درباره برگزاري شــصت و ششمين اجالس 
وزراي بهداشت كشورهاي مديترانه شرقي كه 22 
مهر در تهران برگزار مي شود، گفت: در اين اجالس 
وزراي بهداشت 21 كشــور از 23 كشور مديترانه 
شرقي حضور خواهند داشت و تاكنون فقط وزراي 
عربستان و بحرين حضورشــان را اعالم نكرده اند و 
وزير بهداشــت امارات نيز اعالم كرده كه به ايران 

مي آيد. 
نمكي گفت: اين اجالس در زماني كه با تحريم هاي 

ناجوانمردانه عليه مردم كشور مواجه هستيم، يك 
دســتاورد بزرگ و پيروزي در حوزه ديپلماســي 
سالمت محسوب مي شود. وي اضافه كرد: همزمان 
با اين اجالس دبيركل بهداشت جهاني و مقام هاي 
بلندمرتبه اي از يونيسف UNAIDS نيز به ايران 
مي آيند و مي توانيم در شــرايطي كه مردم مظلوم 
كشورمان تحت تحريم هســتند از دستاوردهاي 
كشورمان دفاع كنيم زيرا توانسته ايم در سال هاي 
پس از انقالب با اجراي برنامــه مراقبت هاي اوليه 
بهداشتي و واكسيناسيون سراسري موفقيت هاي 
بزرگي كســب و اكنون نيز با برگزاري اين اجالس 
براي صلح بين المللي از ابزار بهداشــت براي صلح 

استفاده كنيم. 

ابوظبي كه يكي از اميرنشين هاي توليدكننده نفت 
امارات متحده عربي اســت، قصد دارد با شاخص 
قيمت موربــان خود بــه رقابت با شــاخص هاي 
 قيمت جهاني برنت و وســت تگزاس اينترمديت

 بپردازد. 
به گــزارش ايســنا، ابوظبي يكــي از بزرگ ترين 
صادركنندگان نفت در خاورميانه اســت و اكنون 
در آســيا كه بازار مهمي به شــمار مي رود نه تنها 
با همســايگان و ســاير اعضاي اوپك، بلكه با نفت 
شــيل آمريكا كه شاخص قيمت وســت تگزاس 

اينترمديت خود را دارد، ناچار اســت رقابت كند. 
بلومبرگ به نقل از يك مدير بلندپايه ويتول گفت: 
چنين اقدامي ممكن اســت موفقيت آميز باشــد 
زيرا نفت موربان گريد نفتي اســت كــه به عنوان 
يك مرجع خوب و بــا كيفيت غيرقابل مقايســه 
 با نفت جديدي كه به آســيا ســرازير شده است،

 استفاده مي شود. 
هنوز معامالت نفت موربان آغاز نشده و برنامه آن 
براي سال 2020 و پس از تشكيل يك بازار بورس 
كاال توســط ابوظبي برنامه ريزي شــده است. اگر 

همه چيز طبق برنامه پيش برود، گريد نفتي موربان 
كه سبك و شيرين است، ممكن است با استقبال 
پااليشگاه هاي آســيايي به عنوان جايگزيني براي 

نفت آمريكا تبديل شود. 
براساس گزارش اويل پرايس، بهاي معامالت آتي 
نفت عمان نيز در سال 2007 در بازار بورس دوبي 
راه اندازي شد و اگرچه به يك قيمت پايه منطقه اي 
براي قيمت هاي نفت تبديل نشــد؛ اما عربستان 
سعودي ســال گذشــته اين قرارداد را به عنوان 

مولفه اي از قيمت فروش رسمي خود اضافه كرد. 

دالر در پايين ترين سطح سه ماهه اخير

تحريم رمزارز فيسبوك اين بار توسط مستركارت   و    ويزا

 اقتصاد ايران سال  آينده از ركود خارج مي شود

معادل سهميه ها به ظرفيت دوره های تخصصی پزشکی اضافه شدنگاهي به رتبه جهاني ايران در توليد و صادرات طال

اماراتي ها به رقابت با قيمت هاي جهاني نفت  مي روند
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»کسب وکار« دالیل  خروج  مدیران  ارشد و  
میانی» اسنپ«  را  بررسی   می کند

عمده سهام » اسنپ«  در 
اختيار خارجی ها

 قيمت  
 خانه

  سير نزولی 
دارد

وزیر  راه و شهرسازی :

پرداخت 1300 
 هزارميليارد
  تومان يارانه

 آشکار و پنهان
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نوبخت  خبر  داد

سرمقاله

يادداشت

 عواقب  تخصیص 
ارز به دارو

ادغام  و تملیک استارت آپ ها 
در شرایط مناسب

يكی از مشكالتی كه البته 
قبل از تخصيص ارز 4200 
تومانی در بــازار دارو وجود 
داشته، قاچاق معكوس دارو 
است. اما پيش از اين محدود بود به برخی از داروها 

و در...

  محمــود نجفی عــرب، رئیس 
کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران

رضا الفت نسب، عضو هیات مديره اتحاديه کسب وکارهاي 
مجازي

متن کامل  د ر صفحه2
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بهبود  نسبی  در  شاخص  
ملی كسب وكار

ایرانی ها به طور متوسط 50 میلیارد  در ماه 
برای خرید  وی. پی. ان  هزینه می کنند

رضايت دولت  از 
درآمدزايی  فيلترشکن ها
درگاه های قانونی برای خرید و فروش فیلترشکن

بازیگران اکوسیستم   استارت آپی   بر سر ادغام  و  تملیک  اختالف   نظر  دارند

بقای  استارت آپ ها   با    ادغام
صفحه4
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سودجویی  در  بازار   دارو
کارشناسان  نسبت   به  قاچاق   معکوس   دارو   هشدار   دادند

با    ارز  4200 تومانی   هزینه   تمام شده   تولید   پایین  است

نتايج طرح پايش ملی كســب و كار در تابستان سال 
1398 نشان می دهد كه شــاخص ملی كسب و كار 
برای سومين فصل متوالی در مسير بهبود گام برداشته 
و در بهترين وضعيت طی يك سال و نيم گذشته قرار 
گرفته اســت.گزارش مركز آمار و اطالعات اقتصادی 
 اتاق ايران از نتايج پايش ملی كســب وكار در تابستان

 ســال 1398 نشــان می دهد كه رقم شاخص ملی 
كســب و كار بــه 6.07 )نمــره بدتريــن ارزيابــی 
 10 اســت( رســيده كــه بهتــر از وضعيــت ايــن 
شاخص نسبت به ارزيابی فصل گذشته )بهار 1398 با 
ميانگين 6.17( است. همچنين اين ارزيابی بيانگر آن 
است كه از ديد فعاالن اقتصادی مشاركت كننده در اين 
پايش، در اكثر استان ها، وضعيت بيشتر مؤلفه های مؤثر 

بر محيط كسب وكار ايران...

طبق آماری كه دی 1397 منتشــر شــده، گردش 
مالی بــازار VPN در ايــران بيــش از 50 ميليارد 
تومان برآورد شده است. بر اســاس اين گزارش، به 
طور متوســط ايرانی ها 50 ميليارد تومــان در ماه 
و 600 ميليارد تومان در ســال هزينه فيلترشــكن 
می كنند. اما چرا در ايران اين رقــم ها برای فروش 
 فيلترشــكن هزينه مــی شــود و به راســتی اين 
 هزينه ها كه از جيب مردم صرف می شــود به جيب
 چه كسانی می رود؟ بســياری از كارشناسان فضای 

مجازی و فناوری اطالعات از ...



اقتصاد2
ایران وجهان

مشکلی در واردات غذا و دارو نداریم
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره بــه مباحث وزیر 
امور خارجه در خصوص تحریم بانک مرکزی گفت: 
هرچند دشمنان به دنبال ایجاد محدودیت بودند اما 
با تدابیر صورت گرفته مشکلی در حوزه واردات غذا و 
دارو وجود ندارد.به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی 
در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه در خصوص 
تحریم جدید بانک مرکزی و الصاق تگ SDGT به 
بانک مرکزی گفت: در تحریم جدید از این نظر که 
تگ SDGT لحاظ شده مباحث آقای ظریف درست 
بوده و دشــمنان تالش کردند که محدودیت ایجاد 
کنند.وی با بیان اینکه تمهیداتی از سوی بانک مرکزی 
برای مقابله با این اقدام در دستور کار قرار گرفته است، 
تأکید کرد،  واردات دارو و غذا از مسیر بانک مرکزی 
انجام نمی شود و با تمهیدات صورت گرفته مشکلی 
در این خصوص ایجاد نخواهد شد. رئیس کل بانک 
مرکــزی در همایش  اقتصاد جهانــی و تحریمها با 
اشاره به واکنش مقامات آمریکایی به اقدامات بانک 
مرکزی در سال 97 برای کنترل التهابات ارزی گفته 
بود: حتی خود ترامپ هم به این نتیجه رسیده است 
که ساقط کردن جمهوری اسالمی شدنی نیست در 
همین راستا افرادی مثل جان بولتون کنار رفتند و در 
حال حاضر ترامپ به دنبال راهکارهایی برای بازگشت 
به شرایط قبل  است.همتی با یادآوری اینکه یکی از 
مهمترین چالشها در آن برهه بحث خروج سرمایه 
بود گفت: وقتی بانک مرکزی بر ریال کنترل نداشته 
باشد برای جلوگیری از خروج سرمایه هم نمی تواند 
اثر گذار باشد.وی افزود: در آن مقطع تیمی از بانک 
مرکزی را برای بررســی موضوع صادرات صوری به 
کشور همسایه فرستادیم و مشخص شد ارزی که باید 
از محل صادرات کاال به کشور وارد شود در استانبول 
و دوبی در حال مبادله شدن است.رئیس شورای پول 
و اعتبار با اشــاره به رقم سنگین چکهای تضمینی 
صادرشده و وصول نشده گفت: در اوج التهابات ارزی 
با بررسی ای که صورت گرفت مشخص شد 35 هزار 
میلیارد تومان چک تضمینی وصول نشده در کشور 
وجود دارد و این ارقام در هر نقطه ای از اقتصاد می تواند 
یک ویرانی ایجاد کند.همتی ادامه داد، بر اساس یک 
بررسی  برخی از این چکهای تضمینی وصول نشده تا 
روزی ده بار معامله می شد که با تدبیر صورت گرفته 
در نهایت معضل این چکها کنترل شدند.وی با تأکید 
مجدد بر اینکــه صادرات ریالی یکــی از روش های 
مهم خروج سرمایه بود اضافه کرد: یک عده واسطه 
با کارت های بازرگانی یک بارمصرف در کشــورهای 
همسایه صادرات ریالی انجام می دادند و متأسفانه ارز 
حاصل از صادرات به صرافیهای دوبی می رفت. همتی  
با رد نظر کارشناسانی که با اشاره به  سرکوب تقاضا 
در ماه های اخیر شرایط ارزی کشور را تحلیل کرده اند 
گفت: در شش ماهه اول امســال 19 میلیارد تومان 
تأمین ارز برای کاالهای اساسی و واسطه ای صورت 
گرفته است و به هیچ عنوان تقاضا سرکوب نشده است. 
وی راجع به اقدامــات مافیای خودرو برای ترخیص 
خودروهای در گمرک مانده گفت:  مافیای خودرو هر 
روز  فشار می آورند و به دنبال اجازه من برای ترخیص 

خودروها هستند و بعضاً تجمع هم برگزار می کنند .

کاالی اساسی 4 درصد معاف از 
مالیات

کاالهای اساسی از پرداخت چهار درصد مالیات 
علی الحساب واردات معاف شد.

چندی پیش پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و گمرک  
در مورد مالیات علی الحساب واردات ارائه شده 
بود که اخیرا این پیشــنهاد در جلســه هیات 
مقررات زدایی و تســهیل صــدور مجوزهای 
کســب و کار در مورد آن تصمیماتی اخذ و به 
تصویب رســید.طبق دســتورالعمل دریافت 
مالیات علی الحساب از وارد کنندگان، واردات 
قطعی کاال توســط کلیه اشــخاص حقیقی و 
حقوقی مشمول پرداخت مالیات علی الحساب 
واردات کاال به نرخ  چهار درصد ارزش گمرکی 
مندرج در اظهارنامه گمرکی است.این در حالی 
است که واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر، 
ســازمان های دولت و تعاونی های مرز نشینان 
کاالهای وارداتــی معــاف از پرداخت حقوق 
ورودی ماده )119( قانون امور گمرکی مشمول 
پرداخــت مالیات علی الحســاب چهار درصد 
نمی شود.اشخاصی که طبق این تصویب نامه 
رتبه بندی اعتباری شده و در سال اخیر نسبت 
به تصمیم اظهارنامه مالیاتــی در موعد مقرر 
قانونی اقدام کرده اند تا میزان مجاز طبق مصوبه 
نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب واردات 
ندارند.این در شرایطی است که استفاده مجدد 
از سقف واردات مســتلزم پرداخت و یا ترتیب 
پرداخت بدهی های قطعی مالیاتی و همچنین 
پرداخت مالیات علی الحساب وارداتی است که 

قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد.

اخبار

ارز دولتی صرفــه قاچاق 
معکوس کاال را زیاد کرده 
اســت که از جملــه این 
کاالها، دارو که قاچاق آن به 
گفته فعاالن بازار همچنان 
ادامه دارد. دارو از جمله مهم ترین کاالهای ضروری 
و حیاتی کشور است که بخش زیادی از آن با تولید 

داخلی تامین می شود. 
اما مســئله این اســت که علی رغم افزایش میزان 
تولید دارو، شــاهد اثــر ناملموس ایــن افزایش 
در بازار هســتیم کــه به عقیــده کارشناســان 
دلیلی برای آن جز سوء اســتفاده ســودجویان از 
 قاچــاق ایــن محصــول و خــروج آن از کشــور 

وجود ندارد.
بر اســاس گزارش های موجود قاچاق دارو از سوی 
گردشــگران ســالمت که با تهیــه دفترچه های 
 بیمه قالبــی اقدام بــه قاچاق می کننــد، صورت

 می گیرد.
 بــرای مثــال مکمل هــا، داروهــای روانگردان، 
شیرخشــک های رژیمی و داروهای ترک اعتیاد، 
ریتالین، ترامادول و متادون از مرزهای کشور خارج 

می شــوند و اغلب نیز به عراق و افغانستان قاچاق 
می شوند. در حالی که بر این تخلفات هیچ نظارتی 

وجود ندارد. 
یکی از درخواســت های مهم کارشناسان از دولت 
در این خصوص توقــف ارز دولتی به دارو اســت 

که منفعت آن به بیماران کشــورهای همســایه 
می رســد. از جمله راهکارهایی که بــه دولت در 
 این خصوص پیشــنهاد شــده، ضــرورت نیمایی

 شدن ارز دارو است.
در همین رابطه مدیر کل روابط عمومی ســازمان 

غــذا و دارو گفتــه چنانچه ارز دارو نیمایی شــود 
مســیر قاچاق معکوس دارو بسته می شود؛ چرا که 
 دیگر برای داروخانه یا شــرکت های پخش صرفه
 اقتصادی ندارد که قاچاق معکــوس انجام دهند 
یعنــی اگر قیمــت داروهــای وارداتی بــا قیمت 
 جهانی همخوانی داشــته باشــد مســیر قاچاق 
معکوس بسته خواهد شد.به گفته رییس کمیسیون 
اقتصاد ســالمت اتاق بازرگانی تهــران وقتی ارز 
 ۴۲۰۰ تومانی داده می شــود، هزینه تمام شــده
 بــرای تولیــد پاییــن اســت و از ایــن رو ایــن 
خطر وجــود دارد که برخــی ســودجویی ها در 
 بــازار شــکل بگیــرد و داروی ایرانی بــه خارج

 از کشور قاچاق شود.
 هرچند در این زمینه ارزیابی دقیقی صورت نگرفته، 
اما گمانه زنی ها حاکی از آن است که قاچاق دارو به 

خارج از ایران ادامه دارد.
بر اســاس فعاالن این حوزه از جملــه آثار قاچاق 
دارو، کمبود ایــن کاال در بازار اســت. برای مثال 
در حالی که در شــش ماهه ابتدایی ســال جاری 
میزان تولید دارو در ایران حدودا ۴5 تا 5۰ درصد 
افزایش یافته اســت. اما ارزیابــی از عملکرد تولید 
 داروی کشور در 3۰ سال گذشــته چنین رشدی 

را نشان نمی دهد.

کارشناسان  نسبت   به  قاچاق   معکوس   دارو   هشدار   دادند

سودجویی  در  بازار   دارو

وزیر صنعت:
ایران در تولید الستیک سنگین 

خودکفا می شود
وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: کشــور در حال 
خودکفایی در تولید الستیک ســنگین است و در این 
زمینه اقدامات خوبی انجام شده است.به گزارش تسنیم، 
رضا رحمانی در ســفر به اردبیل از اردبیل اظهار داشت: 
خوشبختانه اقدامات خوبی در راستای تولید الستیک 
سنگین در کشور انجام شده و رفته رفته به خودکفایی 
در تولید الستیک سنگین دســت می یابیم.وی با اشاره 
به اینکه با راه اندازی فاز طرح توسعه کارخانه الستیک 
اردبیل 3۰ درصد بــر خودکفایی در تولید الســتیک 
سنگین در کشور افزوده می شــود، افزود: این کارخانه 
یکی از واحدهای بسیار مهم در کشور محسوب می شود 
که نقش بســزایی در ارتقای تولید داشــته است.  وزیر 
صنعت،  معدن و تجارت تصریح کرد: کارخانه الستیک 
اردبیل برای هزاران نفر اشــتغال ایجاد کرده است و با 
بهره برداری از فازهای بعدی شــاهد توســعه اشتغال 
و تولید در ایــن کارخانه می شــویم.رحمانی گفت: در 
حال حاضر ۴ طرح تولید الســتیک نیز در استان های 
مختلف انجام می شــود که با بهره برداری از این طرح ها 
 بــه خودکفایــی کامل در تولید الســتیک ســنگین

 می رسیم.

واحد مگامدول احیای مستقیم 
چادرملو افتتاح می شود

یزدـ  مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی چادرملو 
گفت: واحد احیای مســتقیم چادرملــو که تولید 
آزمایشــی خود را از اواخر سال گذشته آغاز کرده به 
زودی با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود.محمود 
نوریان در گفتگو با خبرنگار با اشاره به تولید آزمایشی 
واحد احیای مستقیم چادرملو از اواخر سال گذشته 
اظهار داشت: این اقدام در مجتمع صنعتی اردکان آغاز 
شد و به سرعت به ظرفیت اسمی رسید و به زودی با 
حضور رئیس جمهور به طور رسمی افتتاح می شود.
وی عنوان کرد: این واحد فوالدی قادر است ساالنه 
یک میلیون و 55۰ هزار تنی آهن اسفنجی تولید کند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران مطرح کرد
تسهیل در نظارت و ارزیابی امور 

با بانکداری دیجیتال
دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در همایش سراسري بازرسان بانک ضمن 
تاکید بر اهمیت و ضرورت بازرســي اظهارداشــت: 
اجراي بانکداري دیجیتال به تســهیل در نظارت و 
ارزیابي امور کمک مي کند و بانک قرض الحســنه 
مهر ایران در این عرصه پیشــگام اســت.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر 
مرتضی اکبری بیان داشــت: بانک قرض الحســنه 
مهر ایران به شــدت در حال رشــد و توسعه است و 
از نظر تعداد مشــتریان، تراکنش ها و سایر شاخص 
هاي بانکي به ســرعت در حال بزرگ شــدن است.

وی افزود: فعالیت های زیرساختي و اساسي زیادي 
در زمینه بانکداري مدرن در حال انجام است که به 
زودي مورد بهره برداري قرار مي گیرد. با راه اندازي 
این سرویس ها و سامانه ها بانک قرض الحسنه مهر 
 ایران پیشگام اجراي بانکداري بدون کاغذ در کشور

 خواهد بود.

مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات:
همه چیز برای حرکت »وبصادر« 

در مسیر رشد مهیاست
مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات به روند مثبت 
حرکتی »وبصادر« اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
همه چیز برای حرکت ارزش ســهام »وبصادر« در 
مسیر رشد مهیاست.به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، بهروز خدارحمی در گفتگو با پایگاه 
خبری »بورس ۲۴« به ترکیب جدید ســهامداران 
وفادار به سهم اشاره کرد و افزود: »وبصادر« در حال 
حاضر به نســبت یک ماه پیــش، از بُعد عملکردی 
و ترکیب ســهامداری و با توجه بــه ترکیب جدید 
سهامداران که برنامه ای برای عرضه های کالن ندارند، 
ساختاری مستعدتر برای رشــد قیمت دارد و همه 
چیز برای حرکت ارزش ســهام »وبصادر« در مسیر 

رشد مهیاست.

خبر

بانک ها
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نتایج طرح پایش ملی کســب و کار در تابســتان سال 
1398 نشان می دهد که شاخص ملی کسب و کار برای 
ســومین فصل متوالی در مســیر بهبود گام برداشته و 
در بهترین وضعیت طی یک ســال و نیم گذشــته قرار 
گرفته اســت.گزارش مرکز آمار و اطالعــات اقتصادی 
 اتاق ایران از نتایج پایش ملی کســب وکار در تابســتان
 ســال 1398 نشــان می دهــد کــه رقم شــاخص 
ملی کســب و کار بــه 6.۰7 )نمــره بدتریــن ارزیابی 
 1۰ اســت( رســیده کــه بهتــر از وضعیــت ایــن 
شاخص نســبت به ارزیابی فصل گذشته )بهار 1398 با 
میانگین 6.17( اســت. همچنین این ارزیابی بیانگر آن 
است که از دید فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این 
پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه های مؤثر 
بر محیط کسب وکار ایران در تابستان1398، تا حدودی 

مساعدتر شده است.

موانع اصلی کسب و کار
در تابســتان 1398، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در ایــن پایش، به ترتیب ســه مؤلفــه: »غیرقابل پیش 
 بینی بودن و تغییرات قیمت مــواد اولیه و محصوالت«، 
»دشــواری تأمیــن مالــی از بانک هــا« و »بی ثباتی 

سیاســت ها، قوانین و مقررات و رویه  های اجرایی ناظر 
 بر کسب  وکار را نامناســب ترین مولفه های کسب و کار 
و سه مولفه: »محدویت دسترســی به حامل های انرژی 
)برق ، گاز و گازوییل و ...(«، »محدویت دسترسی به آب« و 
 »محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت« را 
کســب  محیــط  مولفه هــای  مناســب ترین 
 وکار کشــور نســبت بــه ســایر مولفه هــا ارزیابــی

 کرده اند.در دوره نخســت اجرای این طرح، دشــواری 
 تامیــن مالــی از بانک هــا به عنــوان نامســاعدترین

 مولفه کسب وکار ارزیابی شــده بود اما در 8 دوره اجرا از 
پاییز 1396 تا تابستان 1398، غیرقابل پیش بینی بودن 
و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، نامساعدترین 

مولفه کسب وکار ارزیابی شده است.

وضعیت کسب وکار در استان ها
بر اســاس یافته  های طرح پایش ملی کســب و کار در 
تابســتان 1398، استان  های سیســتان و بلوچستان، 

خراسان شــمالی و البرز  دارای بدترین وضعیت محیط 
کسب وکار و استان  های آذربایجان غربی، گیالن و زنجان  
دارای بهترین وضعیت محیط کسب  و کار نسبت به سایر 

استان  ها ارزیابی شده  اند.

 شرایط بخش های اقتصادی
بر اساس نتایج این پایش درتابســتان 1398، وضعیت 
محیط کســب  وکار در بخش کشــاورزی در مقایسه با 
 بخش های صنعت و خدمات نامناســب تر ارزیابی شده

 است.

وضعیت رشته فعالیت های اقتصادی
در بیــن رشــته فعالیــت  هــای اقتصــادی، رشــته 
مــددکاری و  انســان  ســالمت   فعالیت  هــای 

 اجتماعــی، اطالعــات و ارتباطــات  و ســاختمان 
 بــه ترتیــب دارای بدتریــن وضعیــت کســب  

و کار و رشته فعالیت  های ســایر فعالیت های خدماتی، 

خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و آب رسانی، مدیریت 
پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه به ترتیب بهترین 
وضعیت کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت  های 

اقتصادی درکشور داشته  اند. 

شاخص کسب وکار بر اساس نظریه شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی 
محیط کسب  و کار ایران در تابستان 1398، عدد 6.۲۲ 
)عدد 1۰ بدترین ارزیابی اســت( به دست آمده است که 
 بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته )بهار 
1398 با میانگین 6.۲9( است.میانگین ارزیابی محیط 
اقتصادی عدد 6.3۴ اســت که در ارزیابی فصل گذشته 
عدد 6.۴۴ حاصل شــده بود و میانگین ارزیابی محیط 
نهادی عدد 6.13 اســت که در فصل گذشته عدد 6.18 
ارزیابی شــده بود. نگاه اجمالی نشــان می دهد همانند 
 فصل گذشــته محیط جغرافیایی با عدد 5.۲8 و محیط
 مالی با عدد 8.58 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین 
محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. 
همچنین در این گزارش برای نخســتین بــار، موانع و 
مشکالت محیط کسب وکار شرکت های دانش بنیان نیز 

گزارش شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه میزان 
یارانه های پنهان و آشــکار به یک هــزار و 3۰۰ 
هزار میلیارد تومان می رســد، گفت: یارانه های 
پنهان و آشکار، مالیات و دارایی های دولت، منابع 
جایگزین درآمدهای نفتی در سال آتی خواهند 
بود.محمدباقر نوبخت در حاشیه افتتاح نمایشگاه 
مدیریت سبز، درباره اصالح ساختار بودجه، افزود: 
اصالح ساختار بودجه در محوزهای منابع تحت 
عنوان درآمدهای پایدار، مصــارف تحت عنوان 
هزینه های کارا، ثبات سازی اقتصادی و نهادسازی 
انجام می شود.رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان 
اینکه منابع بودجه ســال آتی از بودجه سال های 
گذشته، متفاوت اســت، افزود: برای هزینه های 
جاری از درامدهای نفتی استفاده نخواهد شد.وی 
یادآور شد: قرار است در سال آتی، درآمدهای نفتی 

صرف طرح های عمرانی و تملک سرمایه های 
دارایی اســتفاده شــود.نوبخت درباره منابع 
جایگزیــن نفت در بودجه ســال آتی، گفت: 

منبع نخست شامل یارانه های پنهان و 
آشکار است که 13۰۰ هزار میلیارد 
تومان برآورد می شود.وی با بیان 
اینکه منبع دیگر جایگزین نفت 
مربوط به مالیات است، اضافه 
کرد: برای حمایت از تولید، به 
بنگاه های تولیدی تخفیفاتی 

قایل شــدیم، اما به مالیات عایدی 
سرمایه توجه شده است که در قالب 
قانــون بودجه به مجلــس خواهد 
رفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
اظهار داشــت: مولدســازی دارایی 

های دولت، منبع دیگر درآمدی به شمار 
می رود.نوبخت درباره مصارف و هزینه های 
بودجه نیز گفت: کمیتــه ای در این باره 
تشکیل شده اســت که به بررسی 
همه هزینه ها مشــغول هستند.

وی افزود: هم اکنون 9 هزار برنامه 
ردیف و بیش از یک هزار دستگاه 
ردیف وجــود دارد که مجلس 
زمان کافی برای بررســی آنها 
ندارد.رئیس سازمان برنامه و 
بودجه با بیان اینکه دســتگاه 
ها به دو گروه دســتگاه های 
سیاستگذار و مجری تقسیم 
شــده اند، ادامه داد: در شیوه 
جدید، برنامه ریزی مجلس به 

بودجه و برنامه های  دســتگاه های سیاســتگذار 
متمرکز می شــود.وی اضافه کرد: در این شیوه، 
منابع و مصارف به صورت هماهنگ بین دستگاه 
سیاست گذار، دســتگاه مجری و سازمان برنامه 
و بودجه قرار گرفته و تصیمیمات مناســب اخذ 
خواهد شــد.نوبخت گفت: الیحه سال 99 شامل 
۲ بخــش بودجه دســتگاه های سیاســتگذار و 
دســتگاه های مجری اســت که  همه بخش ها و 
ســند اجرایی نیز به مجلس ارایه می شود.رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه با اشــاره به طرح ارایه 
بودجه دوساالنه گفت: قرار است بودجه به صورت 
دو ساالنه ارایه شــود، بر این اساس، بودجه سال 
1۴۰۰ نیز به مجلس ارایه می شود که به صورت 
بودجه غلتان بوده و با توجه به تحوالت و تحوالت 

رخ داده، اصالح خواهد شد.

در شــرایطی که بازار مســکن دو افت ماهیانه قیمت را 
تجربه کرده، وزیر راه و شهرســازی آینده بــازار نزولی 
ارزیابی کرده است.به گزارش ایسنا، بازار مسکن از تیرماه 
ســال جاری تغییر جهت داده و قیمت ها البته به شکل 
قطره چکانی کاهش یافته اســت. وزیر راه و شهرسازی 
در جدیدترین اظهارنظر خود روند بازار مسکن را نزولی 
ارزیابی کرده و البته کارشناســان نیز با مقداری شدت و 
ضعف، نیمه دوم سال جاری را پایان تالطمات قیمتی در 
بازار مسکن می دانند و معتقدند با کاهش نسبی قیمت ها 
معامالت به تدریج افزایش پیدا می کند.آمار گویای آن 
است که قیمت مسکن که از حدود ۲۰ ماه پیش در شیب 
افزایشی پیدا کرده بود در ماه های اخیر شیب آن به طور 
کامل متوقف و حتی طی دو ماه گذشته به ترتیب 1.۴ و 
1.8 درصد کاهش یافته است.محمد اسالمی – وزیر راه 
و شهرسازی – که در پایان سال گذشته اعالم کرده بود 
مردم از خرید خودداری کنند در روزهای اخیر نیز گفته 

اســت: وزارت راه و شهرســازی هیچ دخل و تصرفی در 
قیمت گذاری بازار مســکن نداشته، اما مشخص بود که 
رشــد حباب گونه قیمت ها در دو سال اخیر غیرعادی و 
غیرواقعی بوده است. من در انتهای سال گذشته و ابتدای 
سال جاری اعالم کردم که مردم برای کاهش تالطمات 
بازار مسکن، خانه نخرند، زیرا قیمت ها به صورت غیرواقعی 
باال رفته است.به گفته اســالمی، وزارت راه و شهرسازی 
برای توانمندسازی خانوارها برای خرید مسکن و ایجاد 
قابلیت جهت خانه دار شدن جامعه هدف دارای اهمیت 
است.هرچند بازار هنوز کساد است نمایه  دریافتی از تعداد 
معامالت در نیمه مهرماه نشان می دهد به دنبال افت تا 
3۰ درصدی قیمت های پیشنهادی بعضی از خریداران 
محتاط که ریسک خرید را به آینده موکول نمی کنند وارد 

بازار شده اند. آمار اتحادیه مشاوران امالک معامالت تهران 
از  16 روز ابتدای مهرماه نشان می دهد که مبایعه نامه ها 
مقدار اندکی نسبت به ماه قبل افزایش یافته و از منفی 7۴ 
درصد در شهریورماه به منفی 69 درصد در مهرماه نسبت 
به ماه های مشابه سال گذشته رســیده است.در 16 روز 
ابتدای سال 1398 بالغ بر ۲۲7۴ قرارداد خرید و فروش 
در شهر تهران به امضاء رسیده که نسبت به همین زمان 
در ماه قبل ۲6 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 69 درصد کاهش نشان می دهد.افزایش ناچیز ماهیانه 
تعداد معامالت در مهرماه از این جهت دارای اهمیت است 
که در ماه های مهر هرسال با توجه به پایان فصل جابه جایی 
قراردادها نسبت به شهریورماه ۲۰ تا 5۰ درصد کاهش 
می یافت؛ به طوری که مهرماه سال قبل تعداد معامالت 

نسبت به شهریورماه همان سال ۴3 درصد کاهش یافت.
تحرک اندک طرف تقاضا در بازار مســکن شهر تهران 
می تواند ناشــی از کاهش قیمت های پیشنهادی، ثبات 
نرخ  ارز و افزایش اطمینان به شــرایط  عمومی اقتصاد 
باشد. عده ای از متقاضیان  واقعی با توجه به این واقعیت که 
افت ماهیانه قیمت در زمان رکود، کمتر از میزان افزایش 
قیمت در زمان رونق است در مهرماه وارد بازار شدند. از 
سوی دیگر هم اکنون ساخت و ســاز در تهران حدود دو 
برابر تعداد  معامالت اســت و ورود تدریجی واحدهای 
نوساز به بازار، تهدیدی برای آپارتمان های کلیدنخورده و 
میانسال محسوب می شود. واسطه های ملکی می گویند 
سازندگانی که به  نقدینگی نیاز دارند پس از آن که فروش 
را شش ماه تا یک سال به حالت تعلیق درآوردند از تیرماه 
امسال واحدهای خود را در دفاتر امالک فایل کرده اند. با 
این وجود معامالت چنگی به دل نمی زند و هنوز نسبت به 

ماه های نیمه تعطیل فروردین نیز کمتر است.
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بهبود  نسبی  در  شاخص  ملی کسب وکار

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

پرداخت 1300 هزارمیلیارد  تومان یارانه  آشکار و پنهان

قیمت   خانه  سیر نزولی  دارد

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به ۳ میلیون و ۹۹۰ هزارتومان رسید
در جریان معامالت بازار آزاد تهران شنبه ۲۰ مهرماه ۹۸ قیمت هر قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح جدید به ۳ میلیون و ۹۹۰ هزارتومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 

آزادی طرح قدیم ۳ میلیون و ۹۸۵ هزارتومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۰ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۳۰ هزارتومان و سکه یک گرمی ۸۵۰ هزارتومان است.همچنین قیمت هر 
اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۸۹ دالر و ۵۰ سنت و قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۰۶ هزار و ۲۹۶ تومان است. 

عواقب  تخصیص  ارز به دارو
محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران

یکی از مشکالتی که البته قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار دارو وجود داشته است، قاچاق معکوس دارو است. اما پیش از این محدود بود به برخی از داروها و در موارد معدودی شاهد آن بودیم. اما بعد از تخصیص ارز دولتی به دارو که 
قاچاق آن را مزیت دار کرده است، این معضل به اکثریت کاالها سرایت پیدا کرده و شاهد قاچاق دارو در اکثریت اقالم و کاالهای دارویی هستیم. به همین دلیل با وجود افزایش میزان تولید دارو در کشور، اثر محسوسی از آن در بازار نمی بینیم 
و کماکان یکی از دغدغه های بزرگ مردم کمبود دارو در بازار است. بنابراین در حال حاضر در بازار شاهد جوالن قاچاقچیان و افزایش تعداد آنها هستیم. موضوع دیگر که البته با تخصیص ارز دولتی در بازار دارو اتفاق افتاده زیان سنگین 
شرکت های داروساز است که سرمایه گذاری در این حوزه را خارج از صرفه و دچار مشکل کرده است. به عبارتی نرخ استهالک و رقم هزینه هایی که صرف تولید دارو می شود با نرخ قیمت تمام شده دارو، همخوانی ندارد. ازاینرو ورشکستگی 
شرکت های دارویی و مشکالت آنها از دیگر عواقب تخصیص ارز دارویی است. مهم ترین راهکار دولت، توقف ارز دولتی به دارو و پرداخت مابه التفاوت آن به اقشار ضعیف برای جبران کاهش قدرت خرید آنها برای خرید این کاالی ضروری است. 

سرمقاله
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ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1398 روزنامه كسب و كار| سال هفتم،شماره 1752| یکشنبه 21 مهرماه

طبق آماری که دی ۱۳۹۷ 
منتشــر شــده، گردش 
مالــی بــازار VPN در 
ایران بیــش از ۵۰ میلیارد 
تومان برآورد شــده است. 
بر اســاس این گزارش، به طور متوســط ایرانی ها 
۵۰ میلیــارد تومان در مــاه و ۶۰۰ میلیارد تومان 
در سال هزینه فیلترشــکن پرداخت می کنند. اما 
چرا در ایران این رقم ها برای فروش فیلترشــکن 
هزینه می شــود و بــه راســتی ایــن هزینه ها 
 کــه از جیب مــردم صرف می شــود بــه جیب

 چه کسانی می رود. 
بسیاری از کارشناســان فضای مجازی و فناوری 
اطالعات از رویکرد مثبت دولت در برابر فیلترینگ 
و درآمدهای حاصل از آن سخن می گویند و همین 
را دلیل سیاســت های ادامه دار بــرای ادامه این 
اتفاق عنوان کــرده اند. همین که تا بــه امروز این 

آمارها از فــروش وی پی ان و دانلود فیلترشــکن 
ها منتشــر شــده گواهی بــر این ادعاســت که 
دولت بــا وجود مشــاهده چنین آمــاری هنوز به 
 ادامه فیلترینگ و سیاســت های خــود در این راه 

اصرار دارد. 
البته وزیر ارتباطات در این رابطه گفته اســت که 
فیلترشــکن به راحتی در کشور فروخته می شود و 
هیچ برخوردی با آن صورت نمی گیرد. معلوم است 

چه کسی پشت این کار قرار دارد؟
 چه کســی تجارت فیلترشــکن می کند؟ افیای 
فیلترشــکن ها چــه کســانی هســتند؟ آذری 
جهرمی اظهار داشــت که نا امنی کــه در فضای 
مجــازی ما بــه وجــود آمده بــه دلیــل منافع 
مالی اســت. عــده ای نمی خواهند بــا حرکت در 
 مســیر درســت، منافع مالی شــان را از دســت

 بدهند. 
اما به هر ترتیب به رغم سخنانی که وزیر ارتباطات 
مطرح کرده اســت هنــوز این افراد کــه در ظاهر 
کسی نمی داند چه کســانی هستند در این بخش 
فعالیت دارند و درآمدشــان هر روز بیشــتر از روز 

قبل می شود و وزرات ارتباطات نیز همواره تاکید 
می کند دست این وزارتخانه روی دکمه فیلترینگ 
 نرفته و مســوولیت این کار بر عهده سازمان های

 دیگر اســت. به هر ترتیب با افزایــش فیلترینگ 
به ویژه پس از فیلترینگ تلگــرام، خرید و فروش 

فیلترشکن ها به یک کســب و کار پررونق تبدیل 
شده است. در ســال های اخیر نیز شایعات زیادی 
در خصوص گروه های ذی نفــع در خرید و فروش 
 فیلترشــکن ها در محافل عمومی و فضای مجازی

 طرح شده است. 

ایرانی ها به طور متوسط 5۰ میلیارد در ماه برای خرید  وی پی ان  هزینه می كنند

رضایت دولت   از   درآمدزایی فیلترشکن ها
گردش مالی ساالنه 6۰۰ میلیارد خرید فیلترشکن                                                              درگاه های قانونی برای خرید و فروش فیلترشکن ها

رضایت از درآمدزایی فیلترشکن ها
نیما عظیم نژاد، کارشناس فضای مجازی

خرید و فروش فیلترشکن در کشور ما به تجارتی پر سود تبدیل شده و هر کاربری برای استفاده از اینترنت ناچار به استفاده از فیلترشکن می شود. شرایطی در فضای مجازی ایجاد شده است که برای استفاده از تلگرام و 
دسترسی به بسیاری از منابع و سایت های خارجی کاربران ناچار به استفاده از فیلترشکن ها می شوند. به عنوان مثال یک برنامه نویس که روزانه با نرم افزار اندروید استودیو که ساخت شرکت گوگل هست کار می کند 
مجبور به استفاده از فیلترشکن است چراکه گوگل ایران را تحریم کرده و کاربر ناچار می شود با فیلتر شکن گوگل دور بزند. بنابراین تمام استفاده فیلترشکن برای دور زدن فیلترینگ تلگرام نیست. البته بیش از نیمی 
از فیلترشکن ها برای استفاده از تلگرام خرید و فروش می شوند. اما از آنجایی که فیلترشکن های رایگان که روی گوشی ها نصب می شوند پس از مدت کمی توسط برخی سازمان ها در کشور از کار می افتند کاربران را 
ناگزیر به خرید فیلترشکن های پولی کرده است. درآمد حاصل از خرید و فروش این وی پی ان ها صدها میلیارد تومان است که هنوز کسی نمی داند این پول ها به جیب چه کسانی وارد می شود. از طرفی سیاست هایی 

را از دولت مشاهده کرده ایم که نشان می دهد دولت از درآمدزایی حاصل از فیلترینگ ناراضی نیست و تمایل دارد که از این طریق درآمدزایی وجود داشته باشد.
به عنوان مثال برای خرید و فروش فیلترشکن که غیرقانونی و استفاده از آن توسط برخی غیرمجاز اعالم شده درگاه های پرداخت قانونی قرار داده اند. اینکه دولت به رغم مخالفت در برابر استفاده از فیلترشکن برخوردی 
برای خرید و فروش آن انجام نمی دهد و درگاه های قانونی را برای این کار آزاد گذاشته است شاید نشان از رضایت از درآمدزایی داشته باشد. بنابراین بسیاری از افراد فیلترشکن های مورد نیاز خود را از طریق اینترنت 
جست وجو و خریداری می کنند. با ورود به این سایت ها که برخی از آنها حتی فیلتر نیستند، مخاطبان را برای خرید به درگاه های بانکی هدایت می کنند. در حالی  که این درگاه ها قاعدتا باید صرفا برای کسب وکارهای 
مجاز که دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشند، صادر شود. این احتمال وجود دارد که اشخاص با ثبت شرکتی که کسب وکار مجاز ارائه می کند، یک درگاه صوری گرفته و تراکنش هایی با هدف های دیگر را از طریق آن 

انجام می دهند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس انجمــن ملی حمایــت از حقوق مصرف 
کنندگان، گفت: براســاس مصوبه ستاد تنظیم 
بازار باید نانوایی های آزاد پــز ضمن اعالم وزن 
چانه قیمت نان هــا را به مردم اعــالم کنند در 
غیر این صورت تخلف انجام شــده است.حسین 
ابراهیمی رئیس انجمن ملــی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان  در خصــوص تغییرات قیمت 
نان با اشاره به اینکه تشــدید واحدهای نظارتی 
بر فروش نان در نانوایی ها، اظهارداشت: براساس 
مصوبه ستاد تنظیم بازار باید نانوایی های آزاد پز 
ضمن اعالم وزن چانه قیمت نــان ها را به مردم 
 اعالم کنند در غیر این صورت تخلف انجام شده 

است.
وی افزود: عالوه بر این نصب بنر قیمت انواع نان 
در نانوایی ها اجباری شــده است.صادقی رئیس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
در خصوص قیمت نان بــا آراد یارانه ای و آزادپز 
در اســتان تهران گفته بود: در بخــش یارانه ای 
قیمت نان در شهر تهران بربری با ۵۶۰ گرم وزن 
چانه هزار تومان، سنگک با ۵۶۰ گرم وزن چانه 
یک هزار و ۲۰۰ تومان، تافتــون ۲۳۰ گرم وزن 
چانه ۵۵۰ تومان و لواش بــا ۱۵۰گرم وزن چانه 

۳۰۰ تومان اعالم شد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

تهران افزود: در بخش نانوایی های آزادپز شــهر 
تهران قیمت نان بربری بــا ۵۸۰ گرم وزن چانه 
هزار و ۵۰۰ تومان، ســنگک بــا ۶۵۰ گرم وزن 
چانه یک هزار و ۸۰۰ تومــان، تافتون ۲۸۰ گرم 
وزن چانه ۸۵۰ تومان و لــواش با ۱۷۰گرم وزن 
چانه ۴۵۰ تومان اســت.وی با اشــاره به قیمت 
اعالم شــده در شهرســتان های اســتان تهران 
بیان داشــت: بخــش یارانه ای قیمــت نان در 
شهرســتان های تهران بربری با ۵۴۰ گرم وزن 
چانه هــزار تومان، ســنگک بــا ۶۵۰ گرم وزن 
چانه یک هزار و ۱۰۰ تومــان، تافتون ۲۳۰ گرم 
وزن چانه ۵۰۰ تومان و لــواش با ۱۵۰گرم وزن 
چانه ۳۰۰ تومان اســت.صادقی اضافه کرد: در 
بخش آزادپز قیمت نان در شهرســتان های این 
استان بربری با ۵۸۰ گرم وزن چانه هزار و ۳۰۰ 
تومان، سنگک با ۶۵۰ گرم وزن چانه یک هزار و 
۶۰۰ تومان، تافتون ۲۳۰ گــرم وزن چانه ۸۰۰ 
 تومان و لواش با ۱۷۰ گرم وزن چانه ۴۰۰ تومان 

اعالم شده است.
به گفته وی، اضافه کردن کنجد و سبزی ها به نان 
در شهر تهران ۵۰۰ تومان و در شهرستان های این 
استان بستگی به توافق سفارش دهنده و نانواست. 
در حال حاضر هشت هزار و ۵۰۰ نانوایی در استان 

تهران وجود دارد و فعال است.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشــاره به نقش و کارکرد موثر 
واحدهای بازرسی اصناف در تنظیم، کنترل و ساماندهی 
وضعیت بازار کشــور گفت: واحدهای بازرسی اصناف در 
سراسر کشور نقشی قابل تأمل و کم نظیر ایفا می کنند. به 
طوری که امروز می توان عملکرد واحد بازرسی و نظارت 
اصناف کشور را فابل قبول ارزیابي کرد چرا که تعهدات شان 
را نســبت به جامعه به خوبی و با کمال دقــت ایفا کرده 
اند. ســعید ممبینی در ادامه افزود: بســیاری از تخلفات 
صورت گرفتــه در حوزه های صنفی بــا دخالت و نظارت 
بازرسان اصناف به حداقل ممکن کاهش پیدا کرد. به عنوان 
نمونه و براســاس آمار می توان به موضوع نصب اتیکت یا 
برچسب قیمت در واحدهای خرده فروشــی اشاره کرد. 
مسئله ای که سال ها از ســوی مسئوالن عالی رتبه کشور 
پیگیری می شد و مطالبه بخش کثیری از جامعه هم بود. 
این مهم به همت واحدهای بازرســی و نظارت اتاق های 
اصناف سراسر کشــور به انجام رسید و امروز شاهد نصب 
برچسب قیمت در بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی و 
خرده فروشی ها هستیم.وی در ادامه به مشکالت دامنه دار و 
طوالنی مدت واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اشاره کرده 
و افزود: این در حالی هســت که برخی از اتاق های اصناف 
کشور حتی برای پرداخت حقوق بازرسان شان هم دچار 
مشکل هستند. اتاق اصناف ایران از مدت ها قبل مکاتبات 
مختلفی با سطوح گوناگون مدیریتی کشور داشت. طرح و 
پیگیری مسئله تخصیص اعتبارات مصرح در تبصره ۷ ماده 
۷۲ قانون، به اصناف مطالبه ای است که همواره آن را دنبال 
کردیم. از مکاتبه با ریاست محترم جمهوری، معاون محترم 
اول رئیس جمهوری، وزیر محترم صمت، دبیرخانه هیات 

عالی نظارت و… در دستور کار هیات رئیسه اتاق اصناف 
ایران بود. موضوعی که متأسفانه به دالیل متعدد نتیجه ای 
در پی نداشت. با این اوصاف هیات رئیسه اتاق اصناف ایران 
نمی توانست اتاق های اصناف و واحدهای بازرسی و نظارت 
آن ها را در این شرایط تنها گذاشته و به خود وانهد. لذا همواره 
در پی یافتن راهکاری برای کاهش مشــکالت واحدهای 
بازرســی و نظارت بودیم. در نتیجه تصمیم هیات رئیسه 
اتاق بر آن شد تا در راســتای اجرای بند ۹ ماده ۳۱ قانون 
نظام صنفی، از محل درآمدهای اتاق اصناف ایران مبلغی را 
جهت تجهیز و به روزرسانی واحدهای بازرسی و نظارت به 
اتاق های اصناف سراسر کشور اعطا کنیم.رئیس اتاق اصناف 
ایران درخصوص نحوه تقسیم و مقدار اعتبار در نظر گرفته 
شــده تصریح کرد: مبلغ اعتبار مذکور جهت بهره برداری 
در واحدهای نظارت و بازرســی در نظر گرفته شد. نحوه 
تخصیص ها هم بر میزان و تعداد پروانه های کشور صادره 
استوار شد. البته هیات رئیســه اتاق اصناف ایران تصمیم 
داشت اعتبارات منظور شده مبتنی بر تعداد پرونده های 
تشکیل شــده و جرایم آنهادر هر واحد نظارت و بازرسی 
صورت گیرد. اما بــه دلیل اینکه به پرونــده  و آراء صادره 
دسترسی نداشتیم، موفق نشدیم تا اعتبارات را به این شکل 
اختصاص دهیم. ممبینی در پایان گفت: هیات رئیسه اتاق 
اصناف ایران نهایت تالش خود را به منظور بهینه سازی، 
به روزرســانی، ارتقاء جایگاه و شیوه های بازرسی و تأمین 
اعتبارات الزم برای این بخش به انجام رســانده و خواهد 
رساند. بســیار امیدواریم که بتوانیم با روزآمدسازی نحوه 
بازرسی ها و عبور از شرایط و مدل های سنتی زمینه را برای 

ایجاد شرایط کم هزینه با بازدهی باال فراهم آوریم.

عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: 
با خام فروشــی محصوالت معدنی نمی توانیــم بهترین کاال را 
داشته باشیم. بهروز برنا عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران در خصوص افزایش تعرفه صادرات مواد خام 
معدنی، گفت: معادن دارای ۴ حلقه شامل اکتشاف، معدن، فناوری 
و صنایع است که ارزش افزوده مواد معدنی قطعا در حلقه سوم و 
چهارم صنایع معدنی وجود دارد. برنــا ادامه داد: هرچه غلظت 
ماده معدنی را زیاد کنیم آن ماده ارزش افزوده خوبی می گیرد و 
مشتریان بهتری جذب آن می شوند. با خام فروشی محصوالت 

معدنی نمی توانیم بهترین کاال را تولید کرد چرا که با این کار ملزم 
به ابراز نیاز به کشورهای مقصد صادرات مواد معدنی خواهیم بود.

هیچکس با خام فروشی موافق نیست.اگر ذخایرمان بسیار باال 
باشد و بتوانیم صنعت آن را داشته باشیم و مواد خام هم صادر کنیم 
مشکلی ایجاد نخواهد کرد البته بستگی به آن ماده معدنی نیز دارد. 
اما صادرات مواد اولیه معدنی که صنعت کشور به آن نیازمند است 
به هیچ وجه قابل قبول نیست. برنا تشریح کرد: هم اکنون بسیاری 
از زیرساخت ها برای ورود مواد خام به چرخه تولید وجود دارد و از 

این رو نیازی نیست که مثل سابق خام فروشی کنیم.

 نایب رئیس شــورای ملی از اُفــت ۵۰ درصدی قیمت 
زعفران نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: هم اکنون 
حداقل نرخ هر کیلو زعفران ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
است. غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران 
با اشاره به اینکه کشت مکانیزه زعفران حداقل ۱۰ سال 
زمان نیاز دارد، اظهار کرد: اگر مســئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی از االن اقدام به کشت زعفران کنند، حداقل 
۱۰ سال زمان نیاز دارد که این امر در کشور محقق شود. 
وی با اشاره به اینکه هم اکنون یک درصد مزارع  زعفران 
مکانیزه کشت می شود، افزود: این در حالی است که اگر 
کشت کل زعفران کشور مکانیزه شــود، از آلودگی در 
زمان برداشــت دیگر هیچ خبری نیست. میری درباره 
آخرین وضعیت افزایش ســطح زیر کشت زعفران طی 
سال های اخیر بیان کرد: همه ســاله سطح زیر کشت 
زعفران بین ۵ تــا ۲۰ درصد افزایــش می یابد، اما آمار 
دقیقی از این میزان افزایش در دسترس نیست چرا که 
هم اکنون کشــت زعفران در ۲۳ استان کشور در حال 
انجام است.این مقام مسئول مجموع سطح زیر کشت 
زعفران در استان های خراسان رضوی و جنوبی را بین 
۱۱۴ تا ۱۲۳ هزار هکتار اعالم کرد و گفت: این در حالی 
است که سال گذشته مجموع سطح زیر کشت در این ۲ 
استان حدود ۱۰۸ هزار هکتار بود. وی با اشاره به اینکه 
برداشت زعفران از ۱۰ روز آینده در کشور آغاز می شود، 

بیان کرد: با توجه به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی ســطح 
زیر کشت زعفران در ۲۳ استان کشور و شرایط مساعد 
جوی پیش بینی می شود که تولید با همین میزان رشد 
به ۵۰۰ تن برسد. به گفته میری، با توجه به رشد تولید 
زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل به همان نسبت 
باید بازار های صادراتی توسعه یابد، در غیر این صورت 
زعفران تولیدی روی دست کشــاورزان می ماند. نایب 
رئیس شورای ملی زعفران از افت حداقل ۵۰ درصدی 
قیمت طالی سرخ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر 
داد و گفت: هم اکنون حداقل نــرخ هر کیلو زعفران ۶ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر ۸ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان است. وی ادامه داد: همه ساله همزمان با آغاز 
فصل برداشت، دالالن اقدام به خرید زعفران و احتکار در 
انبار ها می کنند، از این رو انتظار می رود دولت تدابیری 
بیندیشد تا یک عده سودجو نتوانند سود های هنگفتی 
به جیب بزنند.میری در پایان خریــد توافقی را یکی از 
راهکار های مناسب برای جلوگیری از سودجویی دالالن 
و افت قیمت زعفران در بازار اعالم کرد و گفت: اگر وزارت 
جهاد کشاورزی قیمت حداقلی را برای محصول در نظر 
بگیرد تا واســطه ها و دالالن نتوانند از آن حد پایین تر، 
زعفران تولیدی کشاورزان را خریداری کنند و همواره 
کشــاورزان از عرضه یکباره محصول بــه بازار اجتناب 

کنند، شاهد تعادل قیمت زعفران در بازار خواهیم بود.

بزرگتریــن کســب و کار 
اینترنتی جابجایی مسافر در 
ایران "اســنپ" است که این 
روزها خبرها و حاشــیه های 
زیادی را با خود به همراه دارد. 
از گسترش فعالیت های این گروه گرفته تا خروج مدیران 
آن از این مجموعه. روند تغییرات در گروه اســنپ اخیرا 
سرعت بیشتری گرفته و مدیران ارشد و میانی ایرانی این 
مجموعه یکی پس از دیگری از اسنپ خارج می شوند. اما 
مطلب مهمی که شاید جای سوال داشته باشد این است 
که این شرکت چگونه اداره می شود و سرمایه و سهاداران 
آن را چه کســانی تامین می کنند. در این رابطه گزارش 
هایی منتشر شده اســت که در آنها گفته شده مدیران 

ارشد ایرانی اسنپ سهامی دریافت نمی کنند و اصل سهام 
شرکت در اختیار خارجی هاست. این موضوع پیشترهم 
رسانه ای شــده بود که بیش از ۸۰ درصد سرمایه گذاری 
انجام شده و عمده سهام اسنپ در اختیار خارجی هاست.

دریافت ۲۰ میلیون یورو از "ام تی ان"
اما ژوبین عالقبنــد، مدیرعامل اســنپ درباره جزئیات 
مالکیت سهام اســنپ اخیرا گفته اســت که ایرانسل- 
بیشترین سهام-، ام تی ان  و هایپراستار سهامداران اسنپ 
هستند. اروپایی ها هم شــاید ترکیبی از راکت اینترنت 
باشند. در همین رابطه یکی از محققان حوزه کارآفرینی 
و نوآوری در مقاله ای در وبســایت فنــاوری تک کرانچ 
می نویسد »گروه اینترنتی ایران« موفق به دریافت ۲۰ 
میلیون یورو برای اپلیکیشن سامانه همسفری »اسنپ« 
شد. این شــرکت ســرمایه گذاری یک شرکت خدمات 
تلفنی از آفریقای جنوبی به نام ام تی ان )MTN( است. 

شــرکت »ام تی ان« یکی از ســهامداران اصلی شرکت 
اینترنتی ایرانسل است. این شــرکت، اپلیکیشن اسنپ 
را که نام پیشین آن »تاکسی یاب« بوده در سال ۲۰۱۴ 

راه اندازی کرد.
اما عالقه بند در رابطه با سهامداری شرکت آلمانی راکت 
اینترنت درIIG )گروه اینترنت ایرانیان مالک اســنپ( 
در مصاحبه ای گفته بود که این شــرکت ســهامدار ما 
نیست اما برخی اشــخاص حقیقی که ممکن است جزو 
سهامداران راکت باشند در IIG ســهامدارند. این بدان 
معناست که سهامداران راکت اینترنت سهامدار شده اند، 
یعنی سهامدارانش هستند و خود شرکت نیست. اما راکت 
اینترنت یکی از موفق ترین شرکت های حامی استارتاپ 
های اینترنتی در دنیا است. این کمپانی کارش را با ایجاد 
نسخه هایی از بزرگ ترین کمپانی های حوزه تکنولوژی 
و مبتکرانه ترین استارتاپ ها آغاز نمود و راه را برای ورود 
آنها به بازارهایی باز کرد که شاید نسخه های اصلی شان 

ابدا جایی در آنها نداشــتند. برخی کارشناسان استارت 
آپ بر این باورند که این شــرکت وارد عرصه ســرمایه 
گذاری در خاورمیانه شده و در ایران نیز وب سایت های 
بامیلو- زمان فعالیت-، موزاندو، بدو فود و تاکسی یاب رو 
با همکاری شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی راه انداخته 
است. این سایت ها تقلید و یا نمونه بومی وب سایت های 
زیر هســتند که بازهم زیر مجموعه راکت تم می باشند: 
https://www.foodpanda.com ، http://www.

easytaxi.com ، https://www.jumia.co.tz . و 
در کل ایده راکت تقلید از استارت آپ های بزرگ دنیا و 
ارائه نسخه بومی آن استارت آپ ها در کشورهای درحال 

توسعه است. 
این در حالی اســت که عالقه بند در توتیتی به طور کلی 
موضوع سهامداری راکت اینترنت را در اسنپ رد کرده و 
نوشته اســت: نه... راکت اینترنت در ترکیب سهامداران 

نیست. 

»كسب وكار« دالیل  خروج  مدیران  ارشد و  میانی» اسنپ«  را  بررسی   می كند

عمده سهام   اسنپ  در اختیار خارجی ها

ایجاد انحصار در بازار کسب و کارهای اینترنتی با سهامداران خارجی 
علیرضا آزاد، کارشناس استارت آپ 

موضوع سهام شرکت های داخلی از آنجایی اهمیت پیدا می کند که می تواند در آینده بازار کســب و کارهای مرتبط انحصار ایجاد کند. امروز مشکل کسب و کارهای نوین و استارت آپ ها در کشور ما نبود و کمبود 
سرمایه گذار است که بسیاری از ایده ها را با ناکامی مواجه می سازد.

از این رو در شرایط امروز کشور مهم ترین دغدغه کسب و کارهای نوین جذب سرمایه گذار برای بقا و ادامه فعالیت است بنابراین هنگامی که سرمایه گذار و یا سهامدار خارجی با دست پر به کسب و کار خاصی ورود 
می کند می تواند زمینه فعالیت پر قدرت و بی رقیب را در حوزه فعالیتی آن کسب و کار فراهم کند. همین موضوع شاید موجب شده تا اسنپ بتواند در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و جابه جایی مسافر توسعه و رشد 
بی حد و حصری داشته باشد تا جایی که به بخش های دیگر نیز ورود پیدا کند. انحصاری که در حال حاضر اسنپ در زمینه های فعالیتی مرتبط با خود ایجاد کرده است را می توان مرتبط با پشتوانه محکم و پر قدرت 

سهامداران خارجی آن دانست. شرایطی که برای دیگر کسب و کارهای آنالین کشور تا به امروز فراهم نشده است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اُفت ۵۰ درصدی قیمت طالی سرخ در بازار

نانوایی های آزادپز به درج قیمت نان و وزن چانه ملزم شدند

بی نیازی کشور از خام فروشی مواد معدنی

رئیس اتاق اصناف ایران خبر داد

کمك اتاق اصناف ایران به واحدهای بازرسی سراسر کشور
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آگهی مزایده
آگهی مزایده كالسه اجرائی 9500104

 به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششــدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۱۵۰۰ ) هزار و پانصد ( متر مربع تحت پالک 
ثبتی سیصد و هفتاد فرعی از پنج اصلی بخش یک کالرستاق واقع در 
قریه آیشبن به آدرس چالوس خط هشت - کوچه گلستان-  شهرک 
بیژن که ذیل صفحه ۳۳۶ جلد ۱۱۰ ذیل شماره ۱9974 به نام محمود 
ساالرکیا ثبت و به موجب ســند صلح 47۱۶۵ مورخ ۱۳92/۱2/۱۱ 
دفتر ۸4 چالوس به هوشنگ عسگران صلح یافته است و طبق اسناد 
رهنی شماره 47۱۶۶ و 4۶۵۱9 دفترخانه ۸4 چالوس در قبال مبلغ 
۵/7۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در رهن بانک پاســارگاد شعبه چالوس قرار 
گرفته و طبق نظر کارشناسان رسمی به مبلغ سی و سه میلیارد و پانصد 
میلیون ریال ارزیابی شده و حدود مشخصات عرصه و اعیان: شماال در 
دو قسمت اول درب و دیوار به طول چهل و یک متر و هفتاد سانتیمتر 
به کوچه دوم درب و دیوار به طول یازده متر و شصت سانتیمتر به کوچه 
شرقا در سه قسمت اول دیواریســت به طول هشت متر به نهر و دوم 
دیواریست به طول نوزده متر و هفتاد سانتی متر به نهر و سوم دیواری 
به طول چهار متر به نهر آب جنوبا در ســه قسمت که قسمت دوم آن 
غربی است اول به طول بیست و شش متر و هشتاد سانتیمتر به نهر و 
دوم درب و دیواریست به طول دو متر و ده سانتیمتر به کوچه بن بست 
و سوم درب و دیوار به طول هفده متر و هفتاد  سانتیمتر کوچه غربا در 
دو قسمت اول دیواریست به طول بیست و هشت متر و چهل سانتیمتر 

به کوچه و دوم دیواریســت به طول شــش متر و هفتاد سانتیمتر به 
کوچه ملک موصوف از چهار طرف محصور به دیوار بلوکی به ارتفاع یک 
متر و بیست سانتیمتر و باالی دیوار نرده حفاظ فلزی به ارتفاع حدود 
هشتاد سانتیمتر می باشد محوطه دارای فضای سبز و مسیرهای تردد 
با پوشــش بتن بوده و دارای پارکینگ مستقل از ساختمان می باشد 
محوطه دارای دو درب ورودی اولی شمالی و فلزی و ریموت دار ماشین 
رو و درب دومی جنوبی و فلزی نفر رو می باشد پارکینگ ساختمان در 
ضلع جنوب شرقی ملک و دارای سازه قوطی فلزی و پوشش ایرانیت می 
باشد اعیانی موجود یک دستگاه ساختمان ویالیی مسکونی تریبلکس 
با قدمت حدود ۱۳ ) سیزده ( ســال به انضمام یک فضای سرویس و 
موتورخانه و جکوزی در پشت ساختمان و یک فضای شامل آالچیق 
و پارکینگ به صورت ســایه بان در محوطه جمعا به مساحت حدود 
۵۰۰ متر مربع که طبقه همکف شــامل هال و پذیرایی و آشپزخانه با 
کابینت ام دی اف و اتاق خواب و ســرویس بهداشتی و یک تراس در 
نمای شرقی ابتدای ورودی ســاختمان و تراس نمای شمالی مجاور 
آشپزخانه که پوشش کف تراس از سنگ و با نرده فلزی با شیشه و یک 
راه پله چوبی داخل ساختمان جهت ارتباط با نیم طبقه و مشخصات 
داخلی نیم طبقه شــامل دو اتاق خواب و سرویس بهداشتی و راه پله 
چوبی جهت ارتباط به نیم طبقه دوم که شامل یک اتاق خواب با تراس 
شمالی می باشد مشخصات مصالح مصرفی شامل پوشش کف طبقه 
همکف ســرامیک و طبقه فوقانی موزائیک دیوارها با پوشش سیمان 
سفید به صورت رنگ آمیزی شده و درب ها و کمدها چوبی و پنجره 

آلومینیوم با حفاظ فلزی و پوشش سقف داخلی به صورت لمبه چوبی و 
نمای ساختمان به صورت سیمان سفید و ابزار دور پنجره ها و پوشش 
شیروانی ایرانیت و سفال در تراس و پیشانی ساختمان از جنس آزبست 
می باشد و سیستم گرمایشی شــوفاژ با موتورخانه مرکزی و سیستم 
سرمایش کولر اسپلیت می باشــد پالک فوق از ساعت 9 الی ۱2 روز 
شنبه مورخ ۱۳9۸/۰۸/۱۸،  در اداره ثبت اسناد و امالک چالوس واقع 
در خیابان شهید مطهری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از 
مبلغ سی و سه میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ملک موصوف 

فاقد بیمه می باشد.
تاریخ انتشار: ۱۳9۸/۰7/2۱

م الف: 9۸/۱۸۰/999۰
ابراهیم حسین زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک چالوس
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از کسانی که خواسته های شما را دست کم می گیرند، فاصله بگیرید. انسان های کوچک همیشه این کار را می کنند؛ اما انسان های 
بزرگ به شما این احساس را می دهند که شما هم می توانید بزرگ باشید و به عظمت برسید. 

I N FO@biznews. ir

در سومین روز از نمایشگاه نانو صورت گرفت
امضاي چهار قرارداد همكاري ميان شــركت هاي 

دانش بنيان و صنعت
در سومین روز از نمایشگاه نانو چهار تفاهمنامه همکاري میان بخش هاي صنعتي و 
شرکت هاي دانش بنیان منعقد شد. به گزارش ایسنا، روز شنبه در حاشیه دوازدهمین 
نمایشگاه و جشنواره فناوري نانو چهار قرارداد همکاري براي تجاري سازي فناوري هاي 
تولیدشده در شرکت هاي دانش بنیان با حضور سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه فناوري 
نانو به امضا رسید. عناوین قراردادها به این شرح است:  ۱. بهبود مقاومت به ضربه ظروف 
بسته بندي مواد شیمیایي بر پایه PP ؛ براساس این تفاهمنامه افزودني این شرکت 
فناور داراي کاربرد در بسته بندي مواد شوینده است. 2. رنگ ضد خوردگي و مقاوم به 
دماي باال براي زیر الیه آلومینا؛ این تفاهمنامه براي کاربردي کردن این پوشش ها در 
صنعت خودروسازي خواهد بود. ۳. فرش آنتي باکتریال؛ 4. منسوجات داراي نانو ذرات 
 . )EMS, EMA( براي انتقال پالس الکتریکي در لباس هاي مخصوص تمرین ورزشي

دبیر ستاد توسعه فناوري نانو:
صنعت بايد براي رفع نيازهايش به شــركت هاي 

دانش بنيان رجوع كند
دبیر ستاد توسعه فناوري نانو با بیان اینکه برخالف کشورهاي پیشرفته که صنعت و دانشگاه 
به صورت دوقلوهاي به هم چسبیده متولد مي شوند، صنعت و دانشــگاه در ایران ادبیات 
مشترکي ندارند و گفت: توصیه من به صنایع آن اســت که براي رفع نیازها به بخش هاي 
دانشگاهي مراجعه نکنند، بلکه رفع نیازهاي خود را از طریق شرکت هاي دانش بنیان پیگیري 
کنند. به گزارش ایسنا، سعید سرکار در مراسم انعقاد چهار قرارداد همکاري میان شرکت هاي 
دانش بنیان و بخش هاي صنعتي که روز شنبه در دوازدهمین نمایشگاه و جشنواره فناوري 
نانو در محل نمایشــگاه بین المللي تهران صورت گرفت، امضاي این قراردادها را از جمله 
فعالیت هاي ستاد نانو براي ایجاد پیوند میان فناوران و شرکت هاي دانش بنیان با صنایع بزرگ 
دانست و ادامه داد: تحقق این امر ناشي از اعتقاد ماست که اگر نانو فناوري نتواند خود را به 
صنایع بزرگ وصل کند و در صنایع رسوخ نکند، به جایي نمي رسیم. وي با تاکید بر اینکه اگر 
نتوانیم شرکت هاي صنعتي بزرگ را به شرکت هاي دانش بنیان متصل کنیم، چشم انداز سند 
فناوري نانو که تولید ثروت و رفاه براي مردم است محقق نمي شود، خاطرنشان کرد: ما اعتقاد 
داریم که اگر بخواهیم نانو فناوري در زندگي روزمره مردم وارد شود و کیفیت زندگي آنها را 
ارتقا دهد باید بتوانیم نانو فناوري را در محصوالت صنعتي مرسوم وارد کنیم. این حوزه اي 
است که اگر بر آن تمرکز کنیم، رسوخ فناوري محقق مي شود. دبیر ستاد توسعه فناوري نانو 
خطاب به صاحبان صنایع گفت: پیام ما به صنایع این است که اگر امروز براي به کارگیري 
این فناوري، فناوري توانمندساز اقدام نکنیم، در آینده رقابت پذیري و بازار خود را از دست 
خواهند داد، چراکه فناوري نانو قادر اســت کیفیت محصوالت و کارایي آنها را ارتقا دهد و 
رقابت پذیري بنگاه ها و صنایع بزرگ در عرصه بین المللي را ارتقا خواهد داد. سرکار با بیان 
اینکه این امر یکي از اهداف ستاد نانو است، اظهار کرد: در برنامه راهبردي ۱۰ ساله دوم ستاد 
نانو تمرکز بر صنعتي سازي است و براي این منظور برنامه هاي متعددي را اجرایي کرده ایم 
که از آن جمله مي توان به راه اندازي شبکه تبادل فناوري اشاره کرد. دبیر ستاد توسعه فناوري 
نانو راه اندازي مرکز صنعتي سازي نانو فناوري با عنوان آیکان را از دیگر برنامه هاي ستاد نانو 
در این راستا نام برد و یادآور شــد: این مرکز پایگاهي براي حضور شرکت هاي دانش بنیان 
است تا بتوانند ارتباط میان دانشگاه و صنعت را برقرار کنند. وي با تاکید بر اینکه بحث هاي 
زیادي براي ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه در دنیا شده است، اظهار کرد: این بحث ها در 
کشورهاي پیشرفته قوام خود را دارد، چراکه دانشگاه و صنعت به عنوان موجود دوقلوي به هم 
چسبیده متولد مي شوند. دبیر ستاد توسعه فناوري نانو دانشگاه را مغز این پیکره و صنعت را 
قلب این پیکره دوقلو نام برد و خاطرنشان کرد: از یکسو صنعت براي رفع نیازهاي خود پول 
به دانشگاه ها تزریق مي کند و از سوي دیگر دانشگاه ها با حرکت در مرزهاي دانش نیازهاي 

بخش صنعت را برطرف خواهند کرد. 

با تفاهمنامه دانشگاه علم و صنعت با سازمان منطقه آزاد كیش
نخستين مدرسه كســب وكار نوپاي دانش بنيان 

خاورميانه تاسيس مي شود
دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان منطقه آزاد تجاري و اقتصادي کیش، درباره طراحي، 
استقرار و توسعه نهادها و شرکت هاي دانش بنیان در برج فناوري کیش، تفاهمنامه همکاري 
امضا کردند. به گزارش ایسنا، این تفاهمنامه با عنایت به برنامه چهارم توسعه دانشگاه علم 
و صنعت و در راستاي تحقق شعار نقش آفریني موثر دانشگاه علم و صنعت ایران در حوزه 
کارآفریني دانش بنیان، بین دانشگاه و ســازمان منطقه آزاد کیش و پس از شناسایي و 
ارزیابي مسیرهاي هم افزایي دوجانبه با محور طراحي، استقرار و توسعه نهادها و شرکت هاي 
دانش بنیان در برج فناوري کیش، توسط ذاکري )رئیس دانشگاه( و غالمحسین مظفري 
)مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش( به امضا رسید. »تاسیس نخستین مدرسه کسب 
و کار نوپاي دانش بنیان در سطح خاورمیانه«، »استقرار صندوق خطرپذیر علم و صنعت 
ایران«، »توسعه زیست بوم کارآفریني دانش بنیان علم و صنعت ایران در کیش« و »طراحي، 
استقرار و ارتقاي شبکه اي از شتاب دهنده هاي ملي و بین المللي با هدف خلق، توسعه، 
انتقال و تبادل فناوري هاي مورد نیاز کشور« را مي توان از جمله اهداف کلیدي مورد تفاهم 
طرفین برشمرد. ذاکري، رئیس دانشگاه علم و صنعت در جلسه امضاي این تفاهمنامه ضمن 
اشاره به توجه به ماموریت و رسالت تعریف شده در برنامه چهارم توسعه راهبردي دانشگاه، 
بر نگاه بلندمدت به خلق و توسعه فناوري هاي مورد نیاز کشور با هدف ایجاد ارزش هاي 
علمي، فناوري و نوآوري تاکید و تصریح کرد: دانشگاه علم و صنعت ایران در تالش است با 
هم افزایي با دیگر سازمان هاي دولتي و خصوصي براي تحقق و شکوفایي اقتصاد دانش بنیان 
در جمهوري اسالمي ایران به نحو شایسته اي ایفاي نقش کند. براساس اعالم دانشگاه علم و 
صنعت، عالوه بر این، برقراري یک کریدور نوآوري و فناوري بین افراد، گروه ها و سازمان هاي 
رسمي و غیر رسمي وابسته به دانشگاه با هدف استقرار کسب و کارهاي نوپاي دانش بنیان 
علم و صنعت و استقرار مدرسه کسب و کار نوپاي دانش بنیان- به عنوان یک زیرساخت 
حمایتي از نهادهاي کارآفریني در برج نوآوري و فناوري کیش- از جمله موارد مورد تاکید 
طرفین براي تسهیل و توازن رابطه بین تحصیل و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي بود. 
بنا بر گفته مظفري، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري و اقتصادي کیش، در حال حاضر 

4۰ شرکت دانش بنیان در مرکز نوآوري کیش استقرار دارند. 

قرار گرفتن بازيگــران خصوصي و دولتي نفتي در 
مركز نوآوري صنعت نفت

مدیر پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت با اشاره به راه اندازي مرکز نوآوري صنعت نفت در 
تهران، گفت: این اقدام که از سوي وزارت نفت اجرایي مي شود، موجب افزایش تعامالت با 
شرکت هاي دانش بنیان فعال در این زمینه خواهد شد. به گزارش ایسنا، ابراهیم طالقاني 
با بیان اینکه ما همکاري با شرکت هاي دانش بنیان را آغاز کرده ایم، افزود: ما گام هاي اولیه 
را براي همکاري با شرکت هاي دانش بنیان فعال در حوزه صنعت نفت برداشته ایم و با این 
بخش تعامالتي را داریم و امیدواریم آمادگي خود را براي این تعامل افزایش دهیم. وي با 
اشاره به راه اندازي مرکز نوآوري در شهر ري تهران )زیست بوم نوآوري(، اظهار کرد: این مرکز 
به همت وزارت نفت براي استقرار همه دست اندرکاران حوزه نفت ایجاد مي شود. طالقاني 
راه اندازي این مرکز زیست بوم فناوري صنعت نفت را در محل پژوهشگاه سابق صنعت نفت 
و در کنار پاالیشگاه تهران دانست و یادآور شد: در این منطقه شرکت هاي دانش بنیان، 
استارت آپ ها، مشــاوران کســب و کارهاي نوآورانه، شــتاب دهنده ها و صندوق هاي 
ریسک پذیر )VC( در کنار متقاضیان فناوري چون شرکت هاي نفت و گاز قرار خواهند 
گرفت و زیست بومي براي همکاري با شرکت هاي فناور ایجاد خواهد شد. به گفته وي، 

هدف از راه اندازي این مرکز ایجاد تعامالت کاري بهتر با بخش هاي دانش بنیان دانست. 
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استارت آپ ها شــرکت های 
کــه  هســتند  کوچکــی 
مشــکالت زیــادی از جمله 
کمبــود نقدینگــی دارند و 
شکســت زودهنــگام آنها را 
تهدید مي کند. این کســب وکارهای نوپــا همانند همه 
کسب وکارهای فعال در کشــور با چالش های اقتصادی 
مواجهند و الجرم مجبورند برای بقا و ادامه فعالیت دست 
به تصمیمات بزرگی بزنند. ادغام و تملیک از آن دســته 
اقداماتی اســت که باید به عنوان یک ضرورت توســط 
موسسان اســتارت آپ ها به آن نگاه شــود. آمارها نشان 
می دهد ادغام و تملک در اکوسیستم استارت آپي ایران 

کم اتفاق مي افتد و این مساله ریشه در فرهنگ ما دارد.
از طرفی در شرایط اقتصادي کنوني دو مسیر براي تامین 
سرمایه اســتارت آپ ها وجود دارد. یکي IPO یا ورود به 
بازار بورس و تامین ســرمایه از میان عموم مردم است. 
در این حالت مردم هم درگیر استارت آپ ها خواهند شد 
و همچنین از آنجایي که برندها شناخته شــده هستند، 
مي توانند در جذب سرمایه موفق عمل کنند. دومین مورد 
که در دنیا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، ادغام و تملیک 
است. از آنجا که ورود استارت آپ ها به بورس با مشکالت 
قانوني همراه اســت و زمان زیــادي الزم دارد، در حال 
حاضر یکی از راه هایی که کارشناسان براي تامین سرمایه 
شرکت ها پیشنهاد می کنند ادغام اســت. این در حالی 
است که استارت آپ ها لزوما با ادغام، رشد نمي کنند؛ اما 
یکي از مکانیزم هاي رشد که به خوبي جواب مي دهد، این 
است که یک شرکت بزرگ تر، دیگري را بخرد یا اینکه با 
هم ادغام شوند و در غیر این صورت مي توانند پروژه هایي 
در طرح هاي خود تعریف کنند و پذیره نویسي سهام انجام 

دهند یا به اشکال گوناگون سهام جذب کنند. 

ادغام و تملک در دنیــا از دهه ۱99۰ بــا صنایع نفت و 
خودروسازي شروع شد و در ســال هاي 2۰۰۵ و 2۰۰۶ 
به حوزه الکترونیک و مخابرات رســید و از سال 2۰۱۰ 
در حوزه الکترونیک ســرعت بیشــتري گرفت؛ چنانکه 
مایکروسافت ساالنه حدود 2۰۰ استارت آپ را خریداري 

مي کند. 
یکی از عواملــی که موجب می شــود در اکوسیســتم 
اســتارت آپی ایران کمتر ادغــام صورت گیــرد، چند 
عامل اســت که یکــي از آنها بخش فرهنگي اســت. ما 
ضرب المثل هایي داریم که نشان مي دهد شریک داشتن 
خوب نیست. منتها عوامل دیگري وجود دارند که باعث 
شکل گیري و تشــدید این فرهنگ مي شوند. براي مثال 
قوانین مناسبي که بتواند ادغام و تملک را قانونمند کند 
و بعد حقوق صاحبان سهام را تضمین کند، وجود ندارد 
و ما االن قانون مشــخصي براي ادغام و تملک در داخل 
کشــور نداریم. همین امر هم موجب مي شود که تمایل 
به چنین اقداماتي کمتر شــود و معامالت بر پایه اعتماد 
دوجانبه شــکل بگیرد. در ادغام و تملیک از آنجایي که 
شــفافیت در ارز ش گذاري وجود نــدارد، اعتماد کمتر، 
هزینه مبادله بیشتر و در نهایت تمایل به سرمایه گذاري 
کاهش پیدا مي کند. مالکیت فکري نیز در فرایند ادغام و 
تملیک باید مورد توجه قرار بگیرد. بسیاري از شرکت ها 
مالکیت فکري و برند دارند. به همین دلیل هم زماني که 
وارد یک معامله ادغام و تملیک مي شوند، تعیین تکلیف 
دارایي هاي معنوي، فکري و ارزش گذاري آنها بسیار مهم 
است. این در حالی اســت که در اکوسیستم استارت آپی 
ایران ارزش گذاري این موارد هنوز مشخص نیست و کمتر 
ساماندهي شده است.اما باید دید بازیگران این اکوسیستم 
چه دیدی به ادغام و تملیک استارت آپ های خود دارند. 
چندی پیش درباره همین موضــوع رویداد فیروزه پلت 
برگزار شد. در این رویداد مهدی نایبی، مدیرعامل الوپیک 
تاکید کرد که هنوز همدلی واقعی در ایران یافت نمی شود 
و یک حس غروری در بین استارت آپ ها وجود دارد که 

به موجب آن نمی توان با بقیه اســتارت آپ ها برای ادغام 
شــدن صحبت به میان آورد. به گفته او هم اکنون پولی 
در بازار وجود ندارد که او یا هر یک از دیگر مدیر عامالن 
استارت آپ ها با کمی ابعاد بزرگ تر یک خروج موفق پیدا 

کنند: »االن دور دور خرید شرکت های کوچک است.« 
نایبی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون به ادغام با اسنپ 
یا تپسی فکر کرده یا مذاکره ای در این رابطه شده است یا 
خیر، می گوید که هنوز فضا برای چنین تفکری در کشور 
آماده نیست. رضا اربابیان، مدیرعامل شیپور نیز با اشاره به 
اینکه »تفکر تنها یک بازیگر برای هر حوزه ای کافی است« 
یک تفکر قدیمی است، باور دارد که بحث ادغام به همین 
راحتی نیست و مطالعات زیادی می طلبد. اربابیان دیدگاه 
خود را در رابطه با رقیبی چون دیوار چنین بیان می کند: 
»اساسا دیدگاهم این نیســت که با رقیب بزرگ تر خود 
کاری داشته باشم و من استراتژی تیم خود را می چینم نه 
اینکه بازیگر اول حوزه را هدف قرار دهیم و به آن برسیم. 
در بعضی فضاها ما از دیــوار جلوتریم و در بعضی فضاها، 
آنها از ما.« نیما قاضی، هم بنیان گــذار »علی بابا« نیز در 
این پنل با اشاره به ادغام و تملیک »زورق« این مساله را 

موشکافی کرد و توضیحاتی درباره آن ارائه داد: »در واقع 
ما در طی قراردادی که با سرآوا پیدا کرده بودیم مجبور 
بودیم که زورق را بخریم.« قاضی می گوید اگر به انتخاب 
خود علی بابا بود آنها هیچ وقت زورق را نمی خریدند و قصد 
ادغام و تملیک نیز با آنها نمی کردنــد؛ اما این موضوع را 
به خاطر بخشــی از قرارداد با مجموعه سرآوا پذیرفتند: 
»زمانی که زورق را خریدیم، برنامه هایی برای آن در نظر 
داشته باشیم که بخشی از آن نیز به طور موفق آمیز انجام 
شد. ما یک سری سرویس های پرریسک را در آزمایشگاه 
واقعی امتحان کردیم و پــس از موفقیت آن در زورق، به 
صورتی رسمی آنها را در علی بابا اجرایی کردیم. اما بخش 
دیگــری از طرح ها طبق برنامه پیش نرفت.«اما ســوال 
اساسی است این است که چرا بازیگران این اکوسیستم 
مخالف یا موافق ادغام هســتند؟ این در حالی است که 
طبق نظر کارشناسان، ادغام و تملک )M&A( اگر در 
زمان مناسب خود و با توجه به شرایط صورت بگیرد، در 
راستای جذب ســرمایه یا دوام بهتر استارت آپ کمک 
زیادی می کند و اگر در زمان مناســب نباشد به نابودی 

استارت آپ منجر خواهد شد.

بازيگران اكوسيستم   استارت آپی   بر سر ادغام  و  تمليك  اختالف   نظر  دارند

بقای  استارت آپ ها   با    ادغام

ادغام  و تملیک استارت آپ ها در شرایط مناسب
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره و سخنگوي اتحادیه كسب وكارهاي مجازي 

من موافق و مخالف ادغام و تملیک کسب وکارهای مجازی نیستم. این یک راه و روشی است که زمانی که ما به بازار پا می گذاریم، چند رقیب نزدیک هم می آیند و هزینه های مختلفی را پیش بینی و به حوزه سرمایه گذاری ورود پیدا می کنند. 
ادغام و تملیک در صورتی که شرایط برای آن مهیا باشد، می تواند روش خوبی باشد. چند وقت پیش نیز این مورد را تجربه کردیم که دو خشکشویی آنالین به نام های »زودشور« و »الندراپ« با هم ادغام شدند و یک برند جدید را تشکیل 
دادند. این کار نخست به یک فرهنگ نیاز دارد که شرکت های ما این روحیه و آمادگی را داشته باشند که این اتفاقات بیفتد. اگر فرهنگ این کار جا بیفتد این اتفاق می تواند خوب باشد. نظر کلی بنده روی این موضوع منفی نیست. این روش 

در راستای کاهش هزینه ها، جذب سرمایه، دوام بهتر کسب وکارها و بحث سهم بازار یکی از روش هایی است که می تواند به کار گرفته شود. 
وقتی دو شرکت یک هدف و یک بازار را دنبال می کنند با دو هزینه متفاوت، وقتی یکی می شوند خیلی پرقدرت تر و با هزینه کمتر می توانند این کار را انجام دهند. البته باز هم تاکید می کنم این کار به شرایط آن کسب وکارها بستگی دارد. 
خیلی از کسب وکارهای کوچک آنالین و آفالین در ابتدا ادغام شده بودند و باز شکست خورده بودند. این مورد ضرورت این مساله را بیان می کند که فرهنگ ادغام از خود ادغام خیلی مهم تر است و باید آن فرهنگ را کسب و بعد اقدام کنیم. 

این مزایا درست است و ادغام به شدت می تواند به کاهش هزینه ها و افزایش روند بهینه ای که شرکت برای افزایش سرمایه به سمت آن می روند، کمک کند. 

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

از زمان ورود استارت آپ ها به ایران و جذابیت این پدیده 
بین افراد خصوصا قشــر جوان و تحصیل کرده، ابهامات 
قانوني و حقوقي مطرح بود. اســتارت آپ هم مانند هر 
پدیده دیگر که به کشور وارد شــد، ابتدا بدون آمادگي، 
برنامه ریزي و سیاست گذاري بین افراد کم کم جا افتاد 
و مردم با آن آشنا شــدند. درباره ماهواره و گوشي هاي 
همراه و خیلي از تکنولوژي هاي دیگر هم همین گونه بود. 
اول ابزار یا تکنولوژي وارد مي شد، مردم به استفاده از آن 
عادت مي کردند و بعد آسیب هاي آن مورد بررسي قرار 
مي گرفت. هزینه هاي گزافي باید صرف هشدار به مردم 
و ترویج موارد جایگزین و مواردي از این دست بشود. در 
حوزه استارت آپ ها هم روال به همین شیوه بوده و هست. 
خوب به خاطر داریم که تا مدت ها، فعالیت استارت آپ ها 
کمتر با در نظر گرفتن موارد قانوني و حقوقي بود. خیلي 
از کارآفرینان به لزوم وجود قرارداد بین هم بنیان گذاران، 
همکاران و ســایر افراد مرتبط با کســب وکار خود باور 
نداشــته اند. در بحث مجوزها هم ابهامات بسیار بوده و 
هست. خیلي وقت ها یک گروه استارت آپي به نهادهاي 
مختلف مراجعــه و تالش مي کند که طــرح خود را به 
مســئوالن ارائه داده و مجوز الزم براي آن را کسب کند. 
اســتارت آپ یعني خالقیت، ابتکار و شیوه هاي نو. حال 

آنکه در برخي موارد مجوزي که یک کسب وکار نوپا در 
پي اخذ آن است حتي بستر اولیه اخذ آن براي تیم مهیا 
نیست. یک تیم جوان استارت آپي خیلي وقت ها مجبور 
است زمان زیادي صرف اثبات طرح خود و ایجاد فضایي 
براي اخذ مجوز کند. عملي که اگر زیاد تکرار شود و تالشي 
براي تغییر این شیوه صورت نگیرد، تقریبا فرسایشي شده 
و انگیزه کارآفریني را از جامعه خالق مي زداید. چالش هاي 
تعارض قوانین سنتي و نیازهاي جامعه رو به رشد امروز هم 
از دیگر دغدغه هاي موجود است. فارغ از اینکه قالب هاي 
قراردادي مي بایست انعطاف خود را براي جایابي مفاهیم 
نوین افزایش دهنــد، ضرورت آشــنایي نهادهاي حل 
اختالف مثل دادگاه ها و سایر مراجع هم بسیار احساس 
مي شــود. تالش هاي خوبي از جانب دولتمردان براي 
ایجاد حمایت از کارآفرینان و ارائه تسهیالت به آنها اتفاق 
افتاده است. ایجاد پارک هاي علم و فناوري، مراکز رشد، 
تسهیالت دانش بنیان شدن شرکت ها از جمله تالش هاي 
خوب دولت در این خصوص اســت؛ اما سرعت کند این 
اتفاقات خوب، کمبود شفافیت در حوزه قوانین، پراکندگي 

آنها، موازي کاري ها در حوزه اخذ مجوز همه و همه سطح 
رضایتمندي افراد خصوصا فعاالن حوزه استارت آپ را تا 

حدي کاهش مي دهد. 
یک دغدغه جدي در حوزه استارت آپ ها، که شاید بتوان 
گفت دغدغه جدیدي نیست بحث آسیب هاي این حوزه 
است. ســال هایي که تلویزیون، ویدئو یا نوار کاست وارد 
ایران شــد شــاهد بازخوردهاي متفاوتي از جانب افراد 
گوناگون بوده ایم. همیشــه هر چیز جدید واکنش هاي 
مثبت و منفي از جانب افراد گوناگون با خود به همراه دارد. 
قطعا پذیرفتن صرف هر پدیده نو غلط اســت. اما همان 
اندازه که این برخورد ناشایست اســت، رد و نپذیرفتن 
آن بدون استدالل نازیباست. هر جامعه داراي فرهنگ و 
قدمت تاریخي است که همه افراد مي بایست به آن پایبند 
بوده و از آن حفاظت کنند امــا تکنولوژي با درنوردیدن 
مرزهاي بین کشورها، جوامع مختلف را از فرهنگ هاي 
گوناگون آگاه کرده است. هوشمندي هر دولت در نظارت 
دائمي و عملکرد و مقابله به موقع با پدیده هاي جدید است. 
ورود سرمایه گذاران خارجي به کشور هم مزایا و معایب 

خاص خود را دارد.در گذشته با پدیده فرار مغزها مواجه 
بوده ایم اما اکنون فرد در کشور رشد مي کند، ایده اي را 
پرورش مي دهد و آن را به مرحله تولید اولیه مي رساند. 
اما اگر حمایت مناسب از سوي نهادهاي مرتبط نبیند 
ممکن است ایده یا محصول اولیه تولیدشده را به اصطالح 
بفروشد. این اتفاق خوشایندي براي جامعه نیست. جامعه 
ما با داشتن جوانان خالق و مبتکر مي تواند به سرعت مسیر 
پیشرفت خود را هموار کند. با وجود اینکه افراد نمي توانند 
اقدام به سیاست گذاري کرده یا اکوسیستم استارت آپي 
ایران را تحت تاثیــر قرار دهند، ثروت هایــي که در این 
اکوسیستم سرمایه گذاري مي شود گاه خط مشي هایي 
را ایجاد مي کند که ممکن است به زیان کشور تمام شود. 
ورود به موقع دولت و عملکرد صحیح آن مي تواند عالوه بر 
اینکه مسیر تحول را به نفع کشور تغییر دهد، اتفاقات نیکي 
را در این حوزه رقم بزند. کوتاه سخن اینکه استارت آپ به 
عنوان یک پدیده تقریبا جدید، نیاز به بسترسازي در همه 
حوزه ها خاصه در بحث قوانین دارد. آســیب هاي ورود 
استارت آپ به ایران غیرقابل رد و انکار است. اما مانند هر 
موضوع دیگر قابل بحث و بررسي است تا از طریق مطالعه، 
پژوهش و اقدامات به موقع، آسیب هاي آن نه تنها کاهش 

یابد که آسیب ها به فرصت ها مبدل شوند. 
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