
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با خارج كردن نام 
هفت كشــور از فهرست كشــورهاي موسوم به 

»بهشت مالياتي« موافقت كردند. 
به گزارش راشاتودي، از دسامبر ۲۰۱۷ تاكنون 
اتحاديه اروپا فهرســتي را موســوم به »فهرست 
خاكستري بهشــت مالياتي« منتشر مي كند كه 
اين فهرست شامل نام كشــورهايي مي شود كه 
برخوردهاي الزم را با مساله فرار مالياتي ندارند 
يا اشــخاص حقيقي و حقوقي ماليات كمتري به 
نسبت به آنچه بايد متناسب با فعاليت هاي خود 
پرداخت كنند، اظهار مي كنند. كشــورهايي كه 
در اين فهرســت قرار مي گيرند در روابط خود با 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در زمينه مالياتي با 

محدوديت هايي مواجه مي شوند. 

در پايان ارزيابــي اعضاي اتحاديــه اروپا در ماه 
سپتامبر اعالم شد كه اين اتحاديه اروپا به دنبال 
اقدامــات و تعهدات اخير امارات بــراي مقابله با 
فرار مالياتي، نام اين كشور را از ليست سياه خود 
خارج خواهد كرد. جزاير مارشال نيز با وجود باقي 
ماندن ۹ تعهد از تعهدات خواسته شده از ليست 
سياه خارج شد. سوئيس نيز كه يكي از اصلي ترين 
شــركاي تجاري و مالي اتحاديه اروپا محسوب 
مي شــود با موافقت كشــورهاي عضو اتحاديه 
اروپا ديگر بهشت مالياتي محسوب نمي شود. از 
ديگر كشورهاي خارج شده از ليست در نشست 
اخير مي توان به صربستان، آلباني، كاستاريكا و 
موريشس اشاره كرد.  با اين حال تصميم اتحاديه 
اروپا به خارج كردن نام برخي كشورها از ليست 

ســياه با واكنش منفي برخي نهادها مواجه شده 
است. كيارا پوتاتورا، كارشناس بنياد »اكسفام« با 
اشاره به خروج نام سوئيس و موريشس از ليست 
سياه گفت: اتحاديه اروپا دو بهشت اصلي خطرناك 
مالياتي جهان را از ليست خارج كرد در حالي كه 
اين دو كشور هنوز شرايط مساعدي را به مجرمان 

مالياتي ارائه مي دهند. 
اتحاديه اروپا شــامل ۲۸ كشــور بلژيك، آلمان، 
استوني، ايرلند، يونان، اســپانيا، فرانسه، ايتاليا، 
قبرس، لتونــي، ليتواني، لوكزامبــورگ، مالت، 
هلند، اتريش، پرتغال، اسلووني، اسلواكي، فنالند، 
انگليس، بلغارســتان، مجارســتان، لهســتان، 
دانمارك، ســوئد، كرواســي، جمهوري چك و 

روماني است. 

روسيه سرگرم بررسي جايگزين هايي براي دالر 
آمريكا در مبادالت انرژي و استفاده از يورو و روبل 

براي تسويه پول صادرات انرژي است. 
مكسيم اورشكين، وزير اقتصاد روسيه در مصاحبه 
با روزنامه فايننشيال تايمز اظهار كرد: ما ارز بسيار 
خوبي داريم كه باثبات اســت. چــرا از آن براي 
مبادالت جهاني استفاده نكنيم؟ ما مي خواهيم 
فروش نفت و گاز در مقطعي به روبل انجام شود. 
مســاله در اينجا هزينه هاي اضافــي صادرات با 
استفاده از اين ارزها نيست؛ اما اگر زيرساخت مالي 
ايجاد شود و هزينه هاي اوليه بسيار اندك باشد، 

در اين صورت چرا نبايد اين كار را انجام دهيم؟
اورشكين گفت: با در نظر گرفتن محبوبيت اوراق 
قرضه داخلي در ميان ســرمايه گذاران خارجي 

كه ۲۹ درصد از اوراق قرضه به روبل را در اختيار 
دارند، روسيه قادر خواهد بود صادرات انرژي خود 

را به روبل بفروشد.
روســيه تالش كرده اســت از طريق سياســت 
حــذف دالر و جبران تاثيــر تحريم هاي آمريكا، 
آســيب پذيري خود در برابر اقدامــات آمريكا را 

كاهش دهد. 
دارايي هاي روســيه پس از وضع نخســتين دور 
تحريم هاي غربي در ســال ۲۰۱۴ بر سر الحاق 
شبه جزيره كريمه از اوكراين به روسيه تحت فشار 
قرار گرفتند. متعاقب آن واشنگتن به بهانه مداخله 
روسيه در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۶ 
آمريكا، اين كشور را هدف تحريم هاي بيشتري 

قرار داد. 

آمريــكا در اوت خريد اوراق قرضــه دولتي يورو 
كه از سوي روســيه منتشر شده اســت را براي 
بانك هاي آمريكايي ممنــوع كرد. وزارت دارايي 
روســيه ماه گذشــته اعالم كرد اين كشور روي 
فروش اوراق قرضه بيشــتر به ســرمايه گذاران 
در آســيا و اروپا متمركز شــده و ممكن اســت 
 ارزهايي كه اوراق قرضه به آنها منتشر مي شود را 

تغيير دهد. 
براســاس گــزارش رويتــرز، اورشــكين بــه 
فايننشيال تايمز گفت: روســيه قصد دارد روابط 
تجاري دوجانبه با اتحاديه اروپا را تقويت كند؛ اما 
تا زماني كه اين بلوك دسترسي روسيه به بازارش 
را تسهيل نكند، بعيد است با صادرات مواد غذايي 

اروپايي موافقت كند. 

براي حل معضل فيشــينگ اخيرا مركز ماهر يك 
ســامانه ضدفيشــينگ را ايجاد كرده كه به صورت 
افزونه روي مرورگر نصب شده و به كاربر هشدار الزم 
را ارائه مي دهد.  به گزارش ايســنا، يكي از اقدامات 
كالهبرداران اين اســت كه با راه اندازي سايت هاي 
جعلي كه شبيه ســايت هاي اصلي است، به ربودن 
اطالعات افراد، اغلب براي سوءاســتفاده هاي مالي 
اقدام مي كنند؛ در اين شيوه كه اصطالحا به فيشينگ 
معروف اســت، از طريق اطالعات واردشده توسط 
كاربران در صفحات جعلي حساب هاي بانكي قربانيان 

خالي مي شود. 
افزونه ضدفيشــينگ درگاه بانكي، توسط مركز آپا 
دانشــگاه ســمنان با حمايت مركز ماهر )مديريت 
امــداد و هماهنگي رخدادهاي رايانــه اي(، با هدف 
شناســايي و آگاه ساختن ســرويس گيرنده وب از 
درگاه هاي جعلي پرداخت اينترنتي ســاخته شده 
است. با فعال بودن اين افزونه و هنگام هدايت كاربر به 

صفحات پرداخت اينترنتي در يك سايت، به صورت 
خودكار اصل بودن يا فيشــينگ بــودن آن صفحه 
 تشخيص داده شده و پيام مناسبي به كاربر نمايش 
داده مي شــود.  با اســتفاده از اين افزونه، با رفتن به 
درگاه بانكــي ســايت ها در صورتــي كــه صفحه 
پرداخت اصل باشــد، پيامي مبني بــر اصل بودن 
آن نمايش داده مي شود و شــما مي توانيد با خيال 
آســوده پرداخت اينترنتي خود را انجــام دهيد. در 
صورت جعلي بــودن نيز يك پيام هشــدار نمايش 
داده شده و براي بررسي بيشتر به صفحه وب افزونه 
هدايت مي شــويد. در اين هنــگام پرداخت خود را 
انجام نداده و آدرس ســايتي كه توسط آن به درگاه 
 جعلي هدايت شده ايد را در قسمت گزارش مردمي 

ارسال كنيد. 
از آنجا كه بررسي ها نشــان مي دهد اغلب قربانيان 
فيشــينگ از طريق گوشــي همراه گرفتار اين دام 
مي شوند، براي حفظ امنيت پرداخت الكترونيك و 

جلوگيري از ســرقت كارت هاي بانكي خود توصيه 
مي شــود مرورگر ياندكس يا فايرفاكس اندرويد را 
روي گوشي همراه خود نصب كرده و با نصب افزونه 
 ضد فيشينگ روي آن، پرداخت اينترنتي مطمئني 
داشته باشيد.  اين افزونه آدرس درگاه پرداخت جعلي 
را براي بررسي بيشتر به سرور ارسال مي كند. با كليك 
روي دكمه فعال سازي، شــما با اين مورد موافقت 
مي كنيد. در غير اين صــورت، با كليك روي دكمه 
انصراف، افزونه غيرفعال خواهد ماند.  با كليك روي 
آيكون افزونه در كنار نوار آدرس و خواندن خط مشي 
رازداري، روي گزينه فعال سازي كليك كنيد تا افزونه 
فعال شود. با فعال بودن افزونه، در صورت تشخيص 
درگاه جعلي پرداخت اينترنتي يك هشدار براي شما 
نمايش داده شده و براي بررسي بيشتر URL آن به 
سرور ارسال خواهد شد و فقط درگاه هايي امن هستند 
كه افزونه پيام اصالت آن را به شما نشان دهد، در غير 

اين صورت درگاه جعلي است.

ســخنگوي كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه مجلس به دنبال حذف 
تدريس زبان انگليسي در مدارس نيست، گفت: هدف 
طرح تهيه شــده تعدادي از نمايندگان رفع انحصار از 
تدريس زبان انگليسي و دادن فرصت به ساير زبان ها 
جهت تدريس در مدارس اســت. به گزارش ايســنا، 
ميرزاده در واكنش به انتقادات مطرح شده درباره طرح 
حذف زبان انگليسي از تدريس در مدارس، اظهار كرد: 
عنوان اين طرح حذف زبان انگليسي نيست، بلكه عنوان 
آن رفع انحصار از تدريس زبان انگليســي در مدارس 
اســت، بنابراين اين تعبير كه نمايندگان امضاكننده 
به دنبال حذف زبان انگليسي هستند، درست نيست. 
امضاكنندگان اين طرح با اهداف گوناگوني همچون بيان 
نقطه نظرات خود در طرح يا هدايت آن پاي آن را امضا 
كرده اند؛ پس باز هم تاكيد مي كنم كه مخالفت تدريس 
زبان انگليسي و وجود معلم انگليسي در مدارس نيستيم.  
وي ادامه داد: پيش نويس اين طرح تهيه شــده است؛ 

پس بدان معنا نيست كه اين پيش نويس عينا به قانون 
تبديل شود. اكثريت مجلس شوراي اسالمي مخالف كل 
محتواي آن هستند. ما به دنبال اين نيستيم كه تدريس 
زبان انگليسي را در مدارس حذف كنيم يا اينكه معلم 
زبان در مدارس استخدام نشــود؛ بلكه حرف مان رفع 
انحصار است. اينكه ميدان براي تدريس ساير زبان ها باز 
شده و فرصت اجراي اصل ۱۵ قانون اساسي داده شود.  
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي توضيح داد: اصل 
۱۵ قانون اساسي به معناي تدريس ادبيات محلي در 
مدارس است. اكنون زبان مردم در برخي شهرستان ها 
با زبان برخي كشورهاي همسايه مشترك است و حتي 
مراودات اقتصادي و فرهنگي هم داريم اما آشنايي كامل 
به اين زبان مشترك وجود ندارد. ما مي خواهيم ضمن 
اجراي اصل ۱۵ قانون اساسي درباره تدريس زبان هاي 
قومي و محلي به ساير زبان ها هم در شهرستان ها هم 
بنابر قابليت ها و نياز آن شهرستان صورت گيرد.  ميرزاده 
ادامه داد: طبق اين طرح ما مي خواهيم مثال در سيستان 

و بلوچستان كه مردمان آن با پاكستان مراودات دارند 
زبان هندي در مدارس آن تدريس شــود تا مراودات 
اقتصادي و فرهنگي هم به بهترين شكل صورت گيرد 
نه اينكه اجبار براي تدريس زبان انگليسي فراهم باشد. 
همين رويه براي زبان هايــي همچون آلماني، چيني، 
فرانسوي، روسي و تركي هم وجود دارد. ما مي گوييم 
بايد به ملت حق انتخاب دهيم تا براساس نيازشان در آن 
شهرستان يك زبان خارجي را آموزش ببينند. طبيعتا 
در صورت رخ دادن اين امر سواالت امتحاني هم طبق آن 
زبان تدريس شده طراحي شده و در كنكور هم چند مدل 
سوال درباره زبان هاي خارجي وجود دارد.  سخنگوي 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي 
در پايان و در جمع بندي گفت: ما مي خواهيم فضا باز 
شود تا انحصار از تدريس زبان انگليسي برداشته شده و 
اجازه براي تدريس به زبان هاي ديگر داده شود، بنابراين 
اگر تكليف اين موضوع را روشن كنيم، احتمال تصويب 

آن در اين دوره مجلس شوراي اسالمي هم وجود دارد.

بررسي قيمت سكه در شش ماهه نخست سال جاري حاكي از 
زيان سرمايه گذاران در اين بخش است. 

به گــزارش ايســنا، طال و ســكه همــواره به عنــوان يك 
ســرمايه گذاري مطمئن براي افرادي كه منابعي بيش از نياز 
روزمره خود دارند، مورد توجه اســت، اما اين سرمايه گذاري 
هميشه هم ســودآور نيســت و در برخي موارد با ضرر همراه 

است. 
در شرايط فعلي اقتصاد ايران كه بازار ارز و طال به ثبات نسبي 
رسيده، كمتر كسي مي تواند با سرمايه گذاري در اين بازارها، 
به دنبال كسب سود باشد، مگر افرادي كه به دنبال سود بردن 
از پول خود نيستند و عالقه اي هم به نگهداري پول نقد ندارند. 
در اين بــاره مي خواهيــم بدانيم افرادي كه در ســال جاري 
نسبت به سرمايه گذاري در بازار ســكه اقدام كرده اند، از اين 

سرمايه گذاري ســود برده يا متضرر شــده اند. براساس اين 
گزارش، در روزهاي پاياني ســال گذشته قيمت هر سكه بهار 
آزادي طرح جديد به چهار ميليون و ۶۵۰ هزار تومان رسيد و 
هر سكه طرح قديم با قيمت چهار ميليون و ۴۰۰ هزار تومان 
معامله شد؛ نيم سكه و ربع سكه نيز به ترتيب، دو ميليون و ۴۵۰ 
هزار تومان و يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان قيمت گذاري شد. 
اما با ورود به ماه دوم سال جاري، قيمت سكه با افزايش همراه 
بود و هر ســكه طرح جديد چهار ميليون و ۸۵۵ هزار تومان و 
طرح قديم چهار ميليون و ۷۰۰ هــزار تومان قيمت خورد. از 
سوي ديگر نيم سكه نيز به قيمت دو ميليون و ۵۸۰ هزار تومان 

و ربع سكه هم يك ميليون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. 
بديــن ترتيب، ســرمايه گذاران در بــازار ســكه در يك ماه 
توانستند از خريد سكه ســود ببرند. قيمت سكه در روزهاي 

نخستين ماه سوم ســال، تغيير چنداني نسبت به ارديبهشت 
ماه نداشــت؛ به طوري كه قيمت هر ســكه طرح جديد چهار 
ميليــون و ۸۱۰ هزار تومــان و طرح قديم چهــار ميليون و 
۷۰۰ هزار تومان بود؛ نيم سكه و ربع ســكه نيز با نرخ هاي دو 
 ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و يــك ميليون و ۷۴۰ هزار تومان 

خريد و فروش شدند. 
اما از روزهاي پاياني خردادماه قيمت دالر و سكه كاهش يافت 
و در نخستين روز تير ماه، هر سكه طرح جديد به قيمت چهار 
ميليون و ۶۴۵ هزار تومان و طرح قديم چهار ميليون و ۴۵۰ 

هزار تومان رسيد. 
قيمت نيم ســكه در اين روز دو ميليون و ۴۵۰ هزار تومان و 
ربع ســكه يك ميليون و ۵۸۰ هزار تومان بــود. بنابراين يك 
سرمايه گذاري سه ماهه در بازار سكه در سه ماه نخست سال 

جاري عمال سودي عايد خريداران سكه نكرده و ارزش دارايي 
آنها نه بيشتر و نه كمتر شد.  اما در ادامه تيرماه، قيمت سكه به 
تدريج كاهش يافت؛ به طوري كه قيمت سكه طرح جديد در 
۲۰ تيرماه به چهار ميليون و ۵۲۷ هزار تومان و قيمت ســكه 
طرح قديم به چهار ميليون و ۳۶۲ هزار تومان رسيد. اين روند 
ادامه يافت تا اينكه در آخرين روز از ماه اول تابســتان، قيمت 
ســكه طرح جديد به چهار ميليون و ۲۰۵ هزار تومان و طرح 
قديم به چهار ميليــون و ۹۴ هزار تومان رســيد. در اين روز 
همچنين، نيم سكه دو ميليون و ۲۷۸ هزار تومان و ربع سكه 

يك ميليون و ۴۴۹ هزار تومان شد. 
اما در مرداد ماه، بازار ســكه در اغلب روزها در آرامش و ثبات 
بود، به طوري كــه در ميانه اين ماه قيمت فروش ســكه طرح 
جديد چهار ميليــون و ۲۱۸ هزار تومان و طــرح قديم چهار 

ميليون و ۹۴ هزار تومان بوده است.  در ميانه شهريور ماه نيز 
قيمت سكه به مرز چهار ميليون تومان نزديك شد و هر سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد به نرخ چهار ميليون و ۱۱۵ هزار 
تومان و طرح قديم چهار ميليون و ۸۰ هزار تومان معامله شد. 
بر اين اساس هر نيم سكه به دو ميليون و ۱۰۰ هزار تومان و هر 

ربع سكه يك ميليون و ۲۹۰ هزار تومان رسيد. 
قيمت سكه در آخرين روزهاي شهريور ماه سال جاري باز هم 
كاهش يافت تا هر سكه بهار آزادي طرح جديد به چهار ميليون 
و ۶۱ هزار تومان و طرح قديم به چهار ميليون و ۱۰ هزار تومان 
برسد. بدين ترتيب بررسي قيمت سكه در شش ماهه نخست 
سال جاري حاكي از آن است كه سرمايه گذاري روي سكه در 
اين مدت نه تنها سودي عايد سرمايه گذاران نكرده، بلكه منجر 

به ضرر آنها شده است. 

استفاده  از  يورو  و  روبل  در صادرات نفت و گاز روسيهاتحاديه اروپا  نام سوئيس و امارات را  از ليست سياه  مالياتي خارج كرد
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موبايل   نداريم

حذف سود   مركب  منتظر 
 تعيين تكليف  در مجمع تشخيص

»کسب و کار« پیشنهادات  الیحه  بودجه  99 برای حمایت  از تولید را   بررسی می کند

نجات  بنگاه  ها   با   ابزار  مالیاتی
صفحه2

صفحه3

   صنایع کوچک  گرفتار    رکود
 تمرکز  دولت   همچنان   روی   صنایع    بزرگ    است

تنهــا يــك درصد گوشــی مــورد نياز كشــور 
در داخــل مرزها ســاخته می شــود. بــه گفته 
پيمان الماســی، معــاون امور صنايع ســازمان 
صنعت، معــدن و تجارت كردســتان، آمار توليد 
گوشــی های داخلی بــه ۲۰۰ هزار دســتگاه در 
سال می رســد كه اين ســهم يك درصدی را از 
 كل نياز بازار تلفن همراه كشــور شامل می شود. 
سال های زيادی از اولين اظهارنظرها در مورد توليد 
موبايل ايرانی با همان موبايل ملی گذشته و تا به 
امروز با وجود اظهارنظرهای مكرر ديگر، هنوز از 
راه اندازی خط توليد گوشی موبايل ايرانی خبری 
نيســت. طی هفته های گذشــته وزير ارتباطات 
صحبت هــای اميدواركننــده ای در مورد توليد 

موبايل ايرانی داشت...

 مسعود پزشــكيان نايب رئيس مجلس گفته است:
» كارشناســان حوزه اقتصادی در مجلس معتقد 
بودند بايد سود مركب حذف شود در نتيجه مجلس 
نيز به نظر كارشناســی آنهــا رأی داد.« بخشــی 
از كارشناســان اقتصادی معتقدند سود و جريمه 
مضاعف از تســهيالت بانكی باعث شــده خيلی از 
افراد به خصــوص فعاالن اقتصادی كه مشــكالت 
بسيار در كسب و كارشان دارند و تحريم ها شرايط 
را برايشان سخت تر كرده اســت توان بازپرداخت 
تســهيالت خود را نداشته باشــند. در حالی كه به 
دليل شرايط اقتصادی، ركود كسب و كار و مشكالت 
 مالی بخشــی از فعــاالن اقتصادی و افــراد عادی 
 بدهی های بانكی و قســط های خــود را پرداخت 

نكرده اند و عمال بخشی از منابع بانكی...

سرمقاله

يادداشت

ضرورت برندسازی 
در صنایع کوچک

کاهش  اثربخشی 
تخفیف های  مالیاتی

در صنايع كوچك و متوسط به 
دليل بی توجهی كه تا به امروز 
وجود داشــته، ظرفيت های 
بسياری برای بهره برداری دارند 
كه می تواند نجات اقتصادی 
 را در بر داشته باشــد. امروز تحرك در ميان صنايع و 

بنگاه های كوچك...

  وحید شقاقی، اقتصاددان

   کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه3
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گفتگو  با  بنیان گذار  تنها  استارت آپ 
ایرانی راه یافته به جیتکس 2019



اقتصاد2
ایران وجهان

دژپسند مطرح کرد:
تغییــر  در  روش واگــذاری 

شرکت  های دولتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به مشکالت 
به وجود آمده در واگذاری های اخیر به ویژه شرکت 
هپکو، قرار اســت در مورد روش های واگذاری 15 
شرکت دولتی و تعیین قیمت، تغییر اساسی دهیم و 
واگذاری ها را واحد به واحد انجام خواهیم تا همه توده 
مردم بتوانند آن ها را خریداری کنند.، فرهاد دژپسند 
در پاسخ به این پرسش که آیا مشکالت به وجود آمده 
در واگذاری های اخیر به ویژه شــرکت هپکو باعث 
نمی شود این وزارتخانه در واگذاری 15 شرکت خود 
تجدیدنظر کند، گفت: قرار است در مورد روش های 
واگذاری و تعیین قیمت، تغییر اساســی دهیم و در 
آینده هم چگونگی این امر را اعــالم خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به جلسه هفته گذشته 
وزارت اقتصاد گفت: خوشــبختانه در جلسه هفته 
گذشته »جلسه واگذاری« به جمع بندی خوبی درباره 
تغییرات در واگذاری ها رسیدیم.وی ادامه داد: بخشی 
 »ETF« از 15 شرکتی که مطرح است را از طریق
و »صندوق های معامله پذیر« واگذار خواهیم کرد.
دژپسند درخصوص این که چرا شرکت های مذکور به 
این طریق واگذار خواهند شد، بیان کرد: واگذاری ها را 
واحد به واحد انجام خواهیم تا همه توده مردم بتوانند 
آن ها را خریداری کنند.وی تاکید کرد: واگذاری به 
اصطالح » یونیت به یونیت« باعث می شود حواشی که 
وجود دارد به شدت کاهش یابد.وزیر اقتصاد و دارایی 
درباره زمان واگذاری این شرکت ها نیز گفت: در قالب 
روش های جدید و در ۲ یا ۳ مرحله این 15 شرکت را 

واگذار خواهیم کرد.

ارائه تسهیالت با نرخ ۶ درصدبه 
زوج های جوان  با پیش خرید 

بافت فرسوده
عضوهیئت  مدیره شــرکت بازآفرینی شهری گفت: 
باتوجه به تمهیدات فراهم شده در ظرفیت صندوق 
یکم، زوج های جوان با پیش خرید بافت فرســوده از 
سازندگان، تسهیالت با نرخ ۶ درصد دریافت می کنند.

محمد آئینی عضوهیئت  مدیره شــرکت بازآفرینی 
شهری گفت: موضوع بهسازی و نوسازی بافت فرسوده 
شهری با توجه به حجم گسترده و ابعاد پیچیده آن یک 
اقدام ملی است که بدون حضور مردم، بخش خصوصی، 
انبوه سازان و ســازندگان نمی توان اقدامی را در این 
زمینه به خوبی پیش برد. وی افزود: مردم همان کسانی 
هستند که در بافتهای فرسوده ساکن هستند و توان 
نوسازی خودبخودی را ندارند و باید در توانمندسازی 
مردم کمک کنیم. آئینی گفت: در سال 88 تا 9۲ بسته 
حمایتی خوبی در قالب بخش اعتباری مسکن مهر وارد 
کردیم و با وام ترجیحی و ارزان قیمت روند نوسازی هم 
خوب بوده و از سال 9۶ به بعد هم باز روند سعودی شده 
که این نشان از تشویق مردم در ساخت و ساز بافتهای 
فرسوده بوده است. وی افزود: با مشوق های شهری در 
شهر تهران در 5 درصد سطح بیش از ۲0 درصد پروانه 
صادر شده است و در کل کشور هم از 7 در صد سطح 
1۶ و نیم درصد صدور پروانه را به همراه داشته است.

عضو هیئت  مدیره شــرکت بازآفرینی شهری  گفت: 
بر اساس اعالم سازمان نوســازی شهر تهران بیش از 
45 درصد پالک های فرسوده تهران توانسته در طرح 
نوسازی قرار بگیرد و در سطح کشور نیز روند رو به رشد 
است اگرچه هنوز با سیاست های کلی فاصله داریم 
تا به نقطه مطلوب برسیم.وی افزود: با تمهیداتی که 
فراهم شــده، ظرفیت صندوق یکم به شکل مطلوب 
به سمت بافت فرســوده می رود بنابراین زوج های 
جوان پیشنهاد می شود با پیش خرید بافت فرسوده از 
سازندگان از تسهیالت با نرخ ۶ درصد استفاده کنند.
ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه ســازان مسکن 
گفت: مســئله اصلی در بافتهای فرسوده و بازافرینی 
شهری تملک امالکی است که در دست مردم است 
تا بتوان در بازسازی وارد شویم. مشکل ما در بافتهای 
فرسوده این است که در گذشته با مشارکت مردم در 
ساخت و ساز بافتهای فرسوده اگرچه موجب استقبال 
مردم شده اما با تراکم بیشتر در چندسال آینده باز هم 
بافت فرســوده ای در  همان منطقه خواهیم داشت 
که کار اشتباهی اســت اما برای مشارکت مردم باید 
اعتمادســازی کرد. او افزود: در اصــل برای بافتهای 
فرسوده طرح جامعی نداریم چون به فراخور هر منطقه 
یا محله بافت فرســوده طرح داد به طور مثال از طرح 
نوسازی در محله سیروس تهران استقبال الزم انجام 
نشد که می توانستیم با توجیه اقتصادی و طرح هایی با 
ارزش افزوده بیشتر اعتمادسازی کرد و کاربری الزم را 
برای استقبال مردم ایجاد کرد. او با بیان اینکه طرح های 
ما در بافت فرسوده موفق نبوده گفت: باید رویه را عوض 
کرد و از طرح های موفق در ایــن زمینه الگو برداری 
کرد.افشین پروین پور کارشناس مسکن گفت:وقتی 
 صحبت از بافت فرسوده مطرح است نباید پالک محور 

عمل کرد.

اخبار

روحانی: 
ســرنخ هایی از عامل حمله به 

نفتکش ایرانی داریم
رئیس جمهور اعالم کرد: ســرنخ های عامل حمله 
موشکی به نفتکش ایرانی را داریم که برای نخست 
وزیر پاکســتان بیان و اعالم کردیم تحقیقات مان تا 
رسیدن به نتیجه نهایی و روشن شدن مسئله ادامه 
دارد.حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در 
نشست خبری مشترک با نخســت وزیر پاکستان 
افزود: ما با آقای نخســت وزیر نگرانی خود را درباره 
حوادث مربوط به نفتکش هــا به ویژه حادثه مرتبط 
با نفتکش ایرانی در دریای سرخ در روز جمعه بیان 
کردیم.رئیس شورای عالی امنیت ملی هشدار داد: این 
که کشوری فکر کند می تواند در منطقه ناامنی ایجاد 
کند و پاسخ دریافت نکند اشتباهی محض خواهد بود. 
روحانی افزود: نخست وزیر پاکستان نیز درباره امنیت 
منطقه حساس خلیج فارس نکاتی مطرح کرد که ما 
آن را تأیید می کنیم او بر این نکته تأکید کرد که کلید 
حل و فصل جنگ یمن و پایان یافتن آن، آتش بس 
فوری و کمک به مردم این کشور است و این می تواند 
آغاز بسیار خوبی باشد.رئیس جمهور گفت: ایران و 
پاکستان بر این نکته تأکید دارند که مسائل منطقه 
راه حل سیاسی دارد و باید از طریق گفت وگو میان 
کشورها مسائل کنونی را به حل و فصل نهایی رساند.
وی افزود: همچنین در مذاکرات امروز، خطرات رژیم 
صهیونیستی برای امنیت منطقه را توضیح دادیم و به 
نخست وزیر پاکستان تأکید کردیم که هر گونه حسن 
نیت و کالم شایسته، پاسخ شایسته خواهد داشت.
رئیس جمهور گفت: در گفت وگوهای مشــترک با 
نخست وزیر پاکستان بر مساله تحکیم صلح و ثبات 
کامل در منطقه با عملکرد مشترک دو کشور تاکید 
شد.روحانی در نشســت خبری مشترک با نخست 
وزیر پاکســتان در تهران،   افزود: درخصوص مساله 
تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران بحث و 
گفتگو صورت گرفت و محورهای گفت وگوها هم بر 
این موضوع بود که تحریم های آمریکا یک تروریسم 
اقتصادی اســت. رئیس جمهور گفت: اینکه آمریکا 
چگونه دوباره به برجام برگردد و روال ســابق را در 
پیش گیرد و نیز اینکه این توافق مهم چگونه عملیاتی 
و اجرایی شود، با نخســت وزیر پاکستان مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت.روحانی افزود: ما تاکید کردیم 
که آمریکا برای حل مســاله باید به برجام بازگردد و 
تحریم ها را کنار بگذارد؛ کنارگذاشتن تحریم ها نکته 

اساسی و کلیدی ما بود.

حرکت انفجاری شاخص سازها 
در بازار سرمایه

شــاخص کل بورس ایران پس از ســقوط حدود 
۲0 هزار واحدی در هفته گذشته، از دو روز پیش 
حرکت جهشی به سمت باال را آغاز کرده و به مدد 
معامالت مثبت در شــرکت های بزرگ حاضر در 
بازار سرمایه توانسته است کل ریزش هفته گذشته 
را جبران کند؛ اما در این میان هراس سهامداران از 
شکل گیری سقف دوقلو در محدوده ریزش قبلی 
باعث شده حجم عرضه در کل بازار افزایش پیدا 

کند و احتمال ریزش دوباره بازار را افزایش دهد.
بورس تهران پس از لمس قله ۳۳0 هزار واحدی 
در هفته گذشــته، وارد یک فاز اصالحی با شیب 
تند شد و با ریزش شدید در سه جلسه معامالتی از 
کل 5 جلسه معامالتی هفته قبل، تا ۲0 هزار واحد 
از ارتفاع خود را از دست داد؛ اما این پایان کار بازار 
نبود.در شــرایطی که تحلیلگران احتمال اصالح 
زمانی بازار و کف سازی شاخص کل در محدوده 
۳00 هزار تا ۳10 هزار واحد را مطرح می کردند، 
از دیروز شاخص بازار ســرمایه به مدد جو بسیار 
مثبتی که در سهام پاالیشــی ایجاد شد، دوباره 
به روند صعودی برگشــت و به واسطه معامالت 
پرحجم شــرکت های بزرگ در بازه مثبت، موفق 
شــد کل ریزش هفته قبل را جبران کند.در این 
میان، یکی از ســناریوهای مطرح در بازار، یعنی 
تشکیل صف دوقلو در محدوده ۳۳0 هزار واحدی 
و ریزش ســنگین بازار باعث شد حجم عرضه در 
کلیت بازار افزایش پیدا کند و با ریزش صف خرید 
برخی از شــرکت های لیدر بازار، خریداران اغلب 
سهام بورسی با احتیاط بیشتری نسبت به خرید 
اقدام کنند.در این شــرایط شاخص کل حدود ۲ 
هزار واحد از صعود امروز خــود را اصالح کرد و از 
مرز ۳۳0 هزار واحد تا پایین تر از محدود ۲۲8 هزار 
واحد عقب نشینی کرد. در این وضعیت احتمال 
تشکیل سقف دوقلو در محدوده ۳۳0 هزار واحد 
قوت گرفته اما برخــی ازت تحلیلگران معتقدند 
هنوز زمان اصالح زمانی شاخص کل فرا نرسیده 
و با عبور از ۳۳0 هزار واحد، همچنان تا محدوده 
۳80 تا 4۲0 هزار واحد امکان رشد شاخص کل 
وجود دارد؛ پس عکس العمل امروز شاخص کل به 
عدد ۳۳0 هزار واحد، فقط یک واکنش روانی است 

و به زودی با قدرت از آن عبور خواهد کرد.

اخبار
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قیمت سکه طرح جدید، به ۳ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸ به ۳ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳ میلیون و 

۹۷۵ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۵۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۸۹ دالر و ۵۰ 
سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۰۵ هزار و ۳۷۲ تومان است.

افزایش درآمدهای مالیاتی 
یکی از مهم ترین برنامه های 
دولت بــرای جبران کاهش 
درآمدهای نفتی است. با این 
وجود، برای بنگاه ها تخفیف 
مالیاتی و کاهش ضرایب در نظر گرفته شده تا بتواند 
کمکی به تولید باشد و از این طریق نیز رونق اقتصاید 
حاصل شود. بررسی ها نشــان می دهد در حال حاضر 
فشــار مالیاتی عمدتا روی دوش بنگاه های اقتصادی 
است و این در حالیســت که بخش های مختلف یا از 
پرداخت مالیات معاف هستند، یا در قانون تکلیفی برای 
مالیات آنها تعیین نشده است و یا فرار مالیاتی دارند. 
چند سالی می شــود که دولت روی موضوع افزایش 
میزان درآمدهای مالیاتی متمرکز است. کاری که البته 
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته محقق شده است. 
به اعتقاد کارشناسان درآمد عمده کشورهای توسعه 
یافته از طریق مالیات تامین می شود و دولت ها با تکیه 
بر این درآمد هزینه های خود را تامین می کنند. راه های 

دریافت این مالیان و نحوه اتخاذ آن نیز روشن شده است. 
در کشــور ما نیز طی چند ماه اخیر تالش بر این است 

که با عملیاتی کردن مالیات بر عایدی سرمایه بخش 
زیادی از درآمدهای مالیاتی را محقق ســازند. راهکار 

دیگر جلوگیری از فرار مالیاتی است. اما مسئله این است 
که طوالنی شدن مدت زمان پیگیری این نوع مطالبات، 
خیلی ها را نسبت به عملیاتی شدن آن ناامید کرده است. 
موضوع دیگر تخفیف مالیاتی بنگاه ها است که باید دید 
چه اثری از آن در بهبود شرایط فعلی و افزایش میزان 
تولید، دیده می شود.بر اساس گزارش های موجود، با 
وجود سهم عمده ای که مالیات در بودجه سال آینده 
خواهد داشت، برای بنگاه ها تخفیف مالیاتی و کاهش 
ضرایب در نظر گرفته شده تا بتواند کمکی به تولید باشد.

افزایش درآمدهای مالیاتی  از محل ممانعت از فرارها 
و معافیت های مالیاتــی و همچنین پایه های جدید از 
منابع پیش بینی شده برای جایگزینی نفت است.این 
در حالی است که بنه بر اعالم نوبخت – رئیس سازمان 
برنامه و بودجه – مالیات در دو بخش بنگاه و خانوار در 
بودجه سال آینده دیده خواهد شد که در مورد بنگاه ها 
برای حمایت از تولید حتی قرار است تخفیفات مالیاتی 
و کاهش ضرایب مالیاتی در نظر گرفته شود.آنطور که 
نوبخت توضیح داد قرار است افزایش پایه های مالیاتی 
اعمال شود که مالیات بر عایدی سرمایه مورد توجه قرار 

دارد ودر قالب الیحه بودجه به مجلس خواهد رفت.

»کسب و کار« پیشنهادات  الیحه  بودجه  99 برای حمایت  از تولید را   بررسی می کند

نجات  بنگاه  ها   با   ابزار  مالیاتی
ثمانه نادری

News kasbokar@gmail.com

کاهش  اثربخشی تخفیف های  مالیاتی
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

در حال حاضر به دلیل فرار مالیاتی گسترده، بنگاه های تولیدی منبع مهم درآمدهای مالیاتی به شمار می روند و بار مالیات نیز عمدتا روی دوش آنان است. در صورتی که با بحرانی که در بنگاه ها وجود دارد و مشکالت حاصل از ورشکستگی و یا 
حتی تعطیلی آنها، اخذ مالیات معنایی ندارد. اگر بنگاه ها مشمول تخفیف مالیاتی شوند، هم تولید افزایش پیدا می کند و هم درآمد بنگاه ها بیشتر خواهد شد که بعد از آن می توان از بنگاه مالیات گرفت. به عبارتی تخفیف ها و معافیت های مالیاتی 
در حال حاضر یک وسیله برای کسب درآمد مالیاتی از طریق تولید بیشتر در ماه های آینده است که سیاستی بلندمدت است و در آینده نتیجه می دهد. هدف دولت کمک به بنگاه ها برای خروج از رکود و رونق تولید است. اما مسئله ای که وجود 
دارد این است که علی رغم اعطای این معافیت ها و تخفیف ها به بنگاه های تولیدی؛ بسیاری از آنها افزایش تولید نداشته و یا درآمد واقعی خود را از دولت پنهان می کنند. این مشکل یعنی انحراف منابع مالیاتی به دلیل عدم شفاف سازی در نظام 
مالیاتی و روش های معیوب مالیات ستانی است. به عبارتی نظام مالیاتی کارا  و شفاف نیست. به همین دلیل بخشی از فرارهای مالیاتی به همین تخفیف ها و معافیت های ناروا و غیراثربخش به بنگاه ها بر می گردد. وقتی نظام مالیاتی شفاف نباشد، 

کارایی و اثربخشی معافیت و تخفیف مالیاتی کاهش پیدا خواهد کرد که در حال حاضر هم همین طور است.

مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان اینکه در هیچ بورس 
کاالیی در دنیا قرارداد آتی پسته وجود ندارد، گفت: ایران 
می تواند به عنوان مرجعیت قیمتی این محصول در جهان 
مطرح شود.حامد سلطانی نژاد، امروز یکشنبه ۲1 مهرماه 
98 در مراسم آغاز معامالت آتی پسته گفت: اوراق بهادار 
سازی و توسعه ابزارهای مشــتقه، ایجاد و به کارگیری 
ابزارهای تامین مالی و معامالتی متنوع، گسترش اندازه 
و عمق بازار در کاالهای منتخب جهت مرجعیت کشف 
قیمت بازار و توسعه فعالیت جهت ارتقای تجارت کشور 
با بازارهای بین المللی از راهبردهای بورس کاال در  حوزه 
کشاورزی است.مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به 
ارزش 1۲500 میلیارد تومانی معامالت قراردادهای اتی 
محصوالت کشاورزی از ابتدایی سال تاکنون، افزود: تالش 
در جهت استفاده از ابزارهای نوین بازرگانی محصوالت 
کشاورزی براساس الگوهای جهانی به منظور کشف قیمت 
عادالنه، تامین مالی کشاورزان، ایجاد امکان برنامه ریزی 
برای تولید و پوشش ریسک ناشــی از تغییرات قیمتی 

در دســتور کار بورس کاالی ایران اســت که راه اندازی 
قراردادهای آتی گام بلندی برای تحقق این اهداف به شمار 
می رود.وی مزیت های قرارداد آتی برای بخش کشاورزی 
را پوشش ریسک، کشــف قیمت عادالنه، نقدشوندگی 
باالی معامالت، تضمین معامالت توســط اتاق پایاپای، 
اهرم مالــی و هزینه اندک معامالت دانســت و گفت: بر 
همین اساس در ســال 97 معامالت آتی زعفران نگین 
و پوشال معمولی راه اندازی شــد و در تیر ماه امسال نیز 
زیره سبز به این جرگه پیوست و امروز نیز معامالت آتی 
پسته راه اندازی شد.سلطانی نژاد با بیان اینکه محصول 
پسته به دلیل مزیت تولید، اســتانداردپذیری، ارزآوری، 
صادرات محور بودن، تقاضای مستمر و تولید انبوه برای 
این معامالت در نظر گرفته شده است، به سابقه معامالت 
پسته در بورس کاالی ایران اشاره کرد و گفت: معامالت 
گواهی سپرده کاالیی پسته در ســال 9۶ به مقدار 1۲۳ 
تن و در سال 97 به مقدار 57 تن انجام شد و در سال 98 
نیز معامالت گواهی سپرده پســته از روز 9 مهر ماه آغاز 

شده و تا کنون حدود ۲5 تن از این محصول معامله شده 
است.وی در ادامه به تجربه جهانی راه اندازی قراردادهای 
مشتقه بر روی محصوالت کشاورزی اشاره کرد و با بیان 
اینکه قرارداد آتی زیره سبز در بورس هند راه اندازی شده 
است، اظهار کرد: در هیچ بورس کاالیی در دنیا قرارداد آتی 
پسته وجود ندارد و امروز نخستین بازار آتی پسته دنیا در 
ایران راه اندازی شــد که دلیل عدم وجود بازارهای آتی 
برای محصوالتی همچون پسته و زعفران در دنیا ،مزیت 
تولید این دو محصول است که در اختیار کشور ماست؛ 
لذا با راه اندازی ابزارهای نوین معامالتی، ایران می تواند 
به عنوان مرجعیت قیمتی این محصول در جهان مطرح 
شود.ســلطانی نژاد به اقدامات صورت گرفته بورس کاال 
در سال 98 بر روی محصول پسته اشــاره کرد و گفت: 
پذیرش انبارهای شرکت طالی سبز زرند در زرند و شرکت 
سبزدانه کویر در سیرجان و ایجاد نماد معامالتی این دو 
انبار، همچنین مذاکره با سایر انبارهای بخش خصوصی 
و تعاونی در شهرستان های کرمان، رفسنجان، سمنان و 

خراسان، انجام اقدامات الزم جهت راه اندازی قرارداد آتی 
پسته و برگزاری دوره های آموزشی در شهرستان های 
مربوطه و شــرکت های کارگزاری از اقدامات بورس کاال 
در این راستا بوده است.مدیرعامل بورس کاالی ایران در 
ادامه به مشخصات قرارداد آتی پسته اشاره کرد و گفت: 
نخستین قرارداد آتی پسته فندقی ۳۲-۳0 برای تحویل 
آذر ماه 1۳98 راه اندازی می شود که اندازه هر قرارداد 100 
کیلوگرم است. حداکثر حجم هر سفارش نیز تا ۲5 قرارداد 
و حد نوسان قیمت روزانه حداکثر مثبت و منفی 5 درصد 
با توجه به قیمت تسویه روزانه روز قبل در نظر گرفته شده 
است.وی به نحوه تحویل قرارداد آتی پسته نیز اشاره کرد 
و گفت: مقدار تحویل حداقل برابر با 500 کیلوگرم معادل 
5 قرارداد آتی از طریق گواهی سپرده کاالیی و پرداخت 
هزینه انبارداری 50 ریال به ازای هر کیلوگرم در روز است.

ســلطانی نژاد گفت: بورس کاال نظرات همه فعاالن بازار 
پسته را می شنود و آماده برگزاری نشست های تخصصی 

در این حوزه است.

مدیرعامل بورس کاال اعالم کرد

معامالت آتی  پسته برای  نخستین بار در دنیا  راه اندازی شد

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس گفته است:» 
کارشناسان حوزه اقتصادی در مجلس معتقد بودند 
باید سود مرکب حذف شود در نتیجه مجلس نیز به 
نظر کارشناسی آنها رأی داد.«بخشی از کارشناسان 
اقتصادی معتقدند سود و جریمه مضاعف از تسهیالت 
بانکی باعث شــده خیلی از افراد به خصوص فعاالن 
اقتصادی که با مشکالت بسیار در کسب و کارشان 
دارند و تحریم ها شرایط را برایشان سخت تر کرده 
اســت توان بازپرداخت تســهیالت خود را نداشته 
باشندبه گزارش اتاق بازرگانی تهران در حالی که به 
دلیل شرایط اقتصادی، رکود کسب و کار و مشکالت 
مالی بخشی از فعاالن اقتصادی و افراد عادی بدهی 
های بانکی و قســط های خود را پرداخت نکرده اند 
و عمال بخشی از منابع بانکی در اصالح »قفل« شده 
است؛ نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دنبال 
تصویب قانونی هستند که سود و جریمه مضاعف از 
بدهی تسهیالت گیرندگان حذف می شود و امکان 
جدیدی برای بازپرداخت بدهی تسهیالت بانکی به 
وجود می آید. در این بین البته شورای نگهبان این 
مصوبه مجلس را با چند ایراد دو بار رد کرده است ولی 
باتوجه به اصرار نمایندگان مجلس، این مصوبه برای 
بررسی و تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ارسال شده است.
مصوبه الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیالت 
گیرندگان در ابتدا حدود دو ماه پیش در صحن علنی 
مورد بررســی قرار گرفت و با رأی باالی نمایندگان 
تصویب شد، اما شورای نگهبان در نخستین مرحله 
۳ ایراد از طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهکاران 
شــبکه بانکی گرفت که این ایرادات در کمیسیون 
اقتصادی رفع شــد. بر این اساس شــورای نگهبان 
در دومین مرحله نیـــــــز 5 ایــراد از طرح حذف 
ســود مرکب گرفت که پس از بررسی اشکاالت در 

کمیسیون اقتصادی مشخص شــد، امکان اصالح 
ایرادات مورد نظر وجود ندارد بنابراین پس از اصرار 
نمایندگان بر مصوبه حذف سود مرکب، طرح الزام 
بانک ها به موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود 
از بدهی تسهیالت گیرندگان برای تعیین تکلیف به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.بخشی از 
کارشناسان اقتصادی معتقدند سود و جریمه مضاعف 
از تسهیالت بانکی باعث شده خیلی از افراد به خصوص 
فعاالن اقتصادی که با مشــکالت بسیار در کسب و 
کارشان دارند و تحریم ها شرایط را برایشان سخت تر 
کرده است توان بازپرداخت تسهیالت خود را نداشته 
باشند. همچنین بخشی از مراجع تقلید هم اعالم کرده 
اند که دریافت سود عدم بازپرداخت تسهیالت بانکی 
غیرشرعی اســت. اما در سوی دیگر ماجرا بخشی از 
کارشناسان اقتصادی و به خصوص مدیران بانکی می 
گویند این طرح در صورت نهایی شدن در عمل افراد 
را به دیکرد در بازپرداخت تسهیالت بانکی تشویق می 
کند و نه تنها منجر به باز شدن قفل بدهی های بانکی 
نخواهد شد که بدهی ها را افزایش هم می دهد.مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی چندی پیش در 
گزارشی درباره این طرح نمایندگان مجلس نوشته 
بود:» گالیه های فعاالن تولیدی، مسئوالن اجرایی 
و نمایندگان مجلس از بانک ها عمدتا متمرکز بر نرخ 
سود باالی تسهیالت بانکی و عدم اعطای تسهیالت از 
سوی شبکه بانکی است. متاسفانه »طرح الزام بانک ها 
و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه 
مضاعف از بدهی تسهیالت گیرندگان« در میان مدت 
دو آسیب فوق در شبکه بانکی را تشدید می کند. در 
واقع مفاد این طرح باعث کاهش انگیره بازپرداخت 
تسهیالت گیرندگان برای بازپرداخت می شود که 
منجر به ایجاد زیان در ترازنامه بانک و کاهش جریان 
نقد ورودی به بانک ها می شــود. عالوه بر این طرح 
مذکور متضمن تبعیض، تحمیل بار مالی بر دولت 

و افزایش زیان انباشته بانک ها و موسسات اعتباری 
است و با تشویق بازیگری بدحساب و مغبون ساختن 
مشتریان خوش حساب شبکه بانکی، تامین مالی 
بنگاه های تولیدی را دشوارتر می سازد.« همچنین 
مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده است که 
به جای حذف ســود دیرکرد نحوه محاســبه آن از 
سوی بانک ها و نظارت براجرای این موضوع منطقی 
و با انصاف بیشــتری صورت گیرد و سامانه ای برای 
محاسبه این سود مضاعف از ســوی بانک مرکزی 
طراحی شود. عالوه بر این مرکز پژوهش های مجلس 
پیشنهاد داده است که برای افرادی که خوش حساب 
بوده و بازپرداخت تسهیالتشان را به موقع پرداخت 
می کنند، مشــوق هایی در نظر گرفته شود. در این 
بین همچنین بخشــی از کارشناسان پیشنهاد می 
دهند مجلس شورای اسالمی برای اینکه جلوی سوء 
استفاده از بخشودگی سود مضاعف و جریمه دیرکرد 
بانکی را از سوی افراد بگیرد می تواند برای بخشودگی 
ها زمان معین کند.البته مصوبــه نمایندگان برای 
بخشودگی سود مرکب در حالی به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام رفته اســت که ســه روز پیش بانک 
مرکزی در بخش نامه ای شــرایط بخشودگی سود 
تسهیالت با مبلغ 100 میلیون تومان و کمتر از آن 
را به بانک ها اعالم کرد. بانک مرکزی بخشــنامه ای 
را در خصوص اجرای بند »ل« تبصره ماده 1۶ قانون 
بودجه ســال جاری به بانک ها و موسسات اعتباری 
ابالغ کرد. بر اساس اعالم دیوان محاسبات، مشمولین 
بخشودگی سود تســهیالت با مبلغ 100 میلیون 
تومان و کمتــر از آن) اصل تســهیالت( می توانند 
از زمان تصویــب قانون بودجه 98 فقط تا ســقف 
100 میلیون تومان از بخشــودگی سود تسهیالت 
اســتفاده کنند و مازاد بر آن ســقف قابل بخشش 
 نیست.موافقت مجلس با حذف سود مرکب براساس 

نظر کارشناسان بود.

اگر صالح کشــور در حذف سود مرکب 
است باید این تصمیم اجرایی شود

مســعود پزشــکیان نایب رئیس مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگو با خانه ملــت  درباره مصوبه 
الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف 
سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیالت گیرندگان، 
گفت: کارشناسان حوزه اقتصادی در مجلس معتقد 
بودند باید سود مرکب حذف شود در نتیجه مجلس 
نیز به نظر کارشناســی آنها رأی داد.نماینده مردم 
تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی در 
پاسخ به این پرسش که آیا مجمع تشخیص مصلحت 
نظام باید به نظر کارشناســی مجلــس توجه کند، 
افزود: اگر به دنبال تامین مصالح کشــور هستیم، 
باید نظر کارشناسان را بر سایر مسائل ارجح بدانیم.

نایب رییس مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: 
اگر صالح کشور در حذف ســود مرکب است باید 
براساس نظرات کارشناسی این تصمیم اجرایی شود.

مصوبه الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیالت 
گیرندگان در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت 
و با رأی باالی نمایندگان تصویب شــد، اما شورای 
نگهبان در نخستین مرحله ۳ ایراد از طرح دوفوریتی 
تسهیل تسویه بدهکاران شــبکه بانکی گرفت که 
این ایرادات در کمیسیون اقتصادی رفع شد.بر این 
اساس شورای نگهبان در دومین مرحله نیـــــــز 
5 ایراد از طرح حذف ســود مرکب گرفت که پس از 
بررسی اشکاالت در کمیسیون اقتصادی مشخص 
شــد، امکان اصالح ایرادات مورد نظــر وجود ندارد 
بنابراین پس از اصرار نماینــدگان بر مصوبه حذف 
سود مرکب، طرح الزام بانک ها به موسسات اعتباری 
غیربانکی به حذف سود از بدهی تسهیالت گیرندگان 
 برای تعیین تکلیف به مجمع تشــخیص مصلحت 

نظام ارجاع شد. /

مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان رد کرد، مجمع تشخیص مصلحت باید تصمیم بگیرد

حذف سود   مرکب  منتظر  تعیین تکلیف  در مجمع تشخیص

يادداشت



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1398 روزنامه كسب و كار| سال هفتم،شماره 1753|  دوشنبه 22 مهرماه

طبق آخرین گزارش هــا در حال حاضر 
بیش از 84 هزار واحد صنعتی در کشور 
مشغول فعالیت صنعتی و تولیدی هستند 
که صنایع کوچک 93 درصد آنها را شامل 
می شود. این آمار اهمیت توجه به صنایع 
کوچک را چندین برابر می کند در حالی که دولت هنوز بر این باور 
اســت که صنایع بزرگ توانایی نجات اقتصاد ایــران را دارند. نائب 
رئیس اتاق اصناف ایران با اشــاره به راهکارهای پیشرفت کشور با 
تاکید بر اینکه توجه به صنایع کوچک اهمیــت زیادی دارد، گفت: 
برای پیشرفت و رسیدن به توســعه اقتصادی الزم است تا نگاه ها و 

رویکردها به صنایع کوچک عوض شود و توجه بیشتری به صنایع 
کوچک شود. جالل الدین محمدشــکریه با درخواست از دولت در 
خصوص برقراری امنیت اقتصادی در کشور افزود: دولت باید امنیت 
اقتصادی را در کشــور اجرایی کند تا زحمت نیروی انتظامی و اتاق 
اصناف در برقــراری نظم جامعه و آرام کردن بازار مؤثر واقع شــود. 
وی با اذعان بــه اینکه بخش مهمی از اصناف را کارگران تشــکیل 
می دهند، تصریح کرد: یک  ششم ســرمایه انباشته  شده کشور در 
دســت اصناف بوده و یک ســوم جمیعت اتاق اصناف را کارگران 
و خانواده آن ها تشــکیل می دهند و این امر نشــان دهنده امنیت 
اصناف بوده و هیچ گونه رانتی برای اســتفاده از آن درســت نشده 
است. نائب رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به راهکارهای پیشرفت 
کشور گفت: اگر می بینیم که کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن، 
چین تایپه و هنگ کنگ به پیشــرفت رســیده اند دلیلش اهمیت 

دادن به صنایع کوچک اســت لذا اگر ســعی داریم که کشــور رو 
 به پیشــرفت برود باید نگاه را عوض کرده و به صنایع کوچک توجه 
ویژه شــود. شــکریه یکی از مشــکالت صنایع کوچک را دریافت 
تسهیالت بانکی دانست و بیان کرد: در کشورهای آسیای شرقی وقتی 
تولیدکنندگان صنایع کوچک برای دریافت وام با سود یک تا دو درصد 
به یک وثیقه نیاز دارد در صورت نداشتن وثیقه دولت ضامن آن ها شده 
وثیقه می گذارد و این مهم ترین عامل در پیشرفت کشورهایی مانند 
چین، ژاپن، کره و هنگ کنگ به لحاظ اقتصادی است . وی با اذعان به 
اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد تهاجمی است، تصریح کرد: متأسفانه 
عده ای اقتصاد مقاومتی را اقتصادی ریاضتی می دانند اما در اقتصاد 
مقاومتی باید تولید را افزایش و بازار هدف را نشانه گرفت و  پول و ارز 
را وارد کشور کرد تا مشکل اقتصادی و اشتغال حل شود. نائب رئیس 
اتاق اصناف کشور با تأکید بر لزوم توجه دولت به صنایع کوچک گفت: 

تمام تمرکز دولت به تشکیل صنایع بزرگ و متوسط بوده و توجهی 
به صنایع کوچک ندارد زیرا امروز درد کشور بهره برداری از داشته ها و 

ظرفیت کشور است و بهترین راه برای استفاده بهینه از ظرفیت کشور 
توجه به صنایع کوچک است.

 تمركز دولت همچنان  روی  صنایع  بزرگ  است

   صنایع کوچک  گرفتار   رکود

عمر صنایع بزرگ تقریبا رو به پایان است
سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

صنایع کوچک و متوسط که تعدادشان در کشور کم هم نیست می توانند  نقطهد اتکای اقتصادی باشند اگر در مسیر فعالیتی که دارند حمایت 
شوند. عمر صنایع بزرگ تقریبا رو به پایان است و تاریخ انقضای آنها فرا رسیده اما این در حالی است که دولت دست خود را از روی  صنایع بزرگ و 
متوسط برنمی دارد و همواره تاکید دارد که این صنایع هم چنان می توانند در رشد اقتصادی کمک حال باشند. در صورت توجه به صنایع کوچک 
و متوسط و هموار کردن مسیر فعالیت و توسعه آنها می توان در آینده ای نزدیک با ادغام آنها صنایع بزرگی ایجاد کرد که در رقابت با نمونه های 
خارجی خود حرفی برای گفتن داشته باشند. در حال حاضر یکی از مشکالت و ناتوانی های حاکم بر اقتصاد کشور عدم توجه به بازار سرمایه و نبود 
برنامه ریزی روی این بازار است که منجر به اتکای بیش از حد ساختار مالی کشور به منابع بانکی و بازار پول شده است. سال هاست که در سایر 
کشورهای جهان تامین مالی بنگاه ها از طریق بازار شرکت های کوچک و متوسط در فرابورس یکی از روش های مناسب برای رفع مشکالت مالی 
واحدهای تولیدی است که در ایران به این روش ها توجهی  نشده است. توانایی های بنگاه های کوچک و متوسط در شرایط تحریم نیز بسیار بهتر 
از صنایع بزرگ است. اثراتی که امروز تحریم ها بر روی صنایع بزرگ داشته اند به هیچ عنوان قابل مقایسه با صنایع کوچک نیست و به همین دلیل 
فضا برای توسعه و رشد بنگاه های کوچک فراهم تر است. همچنین با وجود تمام مشکالت، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط این توانایی را 
دارند تا عملکرد مناسبی داشته و از ظرفیت کشورهای همسایه برای صادرات استفاده کنند چراکه نقل و انتقال پول به این کشورها بدون مشکل 

انجام می شود.

ضرورت برند سازی در صنایع کوچک
وحید شقاقی، اقتصاددان

 در صنایع کوچک و متوسط به دلیل عدم توجهی که تا به امروز وجود داشته ظرفیت های بسیاری برای بهره برداری دارند که می تواند نجات اقتصادی را در بر داشته باشد. امروز تحرک در میان صنایع و 
بنگاه های کوچک و متوسط باید بیشتر شود و حمایت های دولتی از آنها نیز افزایش پیدا کند. ظرفیت هایی که در صنایع بزرگ وجود داشته بخش بزرگی از آن استفاده شده و باید اقتصاد برای بهره وری از 
صنایع و  بنگاه های کوچک و متوسط آماده شود. البته توسعه بنگاه های کوچک و متوسط فراهم شدن زیرساخت ها و شرایط الزم اقتصادی را نیاز دارد و مادامی که نگاه دولت به سمت صنایع بزرگ باشد 
نمی توان برای تحقق استفاده از ظرفیت صنایع کوچک گامی برداشت.  در حال حاضر بیشتر کشورهای دنیا توانسته اند از طریق بنگاه های کوچک و متوسط به بیش از 60 درصد اشتغال دست پیدا کنند در 
حالی که در ایران تمام تمرکز  روی بنگاه های بزرگ است. دولت باید تسهیالتی را برای نقش آفرینی این بنگاه ها در رشد اقتصادی فراهم کند تا نتیجه آن در آینده ای نزدیک قابل مشاهده باشد. ظرفیت نهفته 
ای که در این کسب و کارها وجود دارد در شرایط نابسامان اقتصادی کلید حل مشکالت بیکاری و تولید داخلی خواهد بود. امروز اولویت اول در اقتصاد اشتغال محسوب می شود که این موضوع در بنگاه های 
 کوچک و متوسط سریع تر شکل می گیرد بنابراین دولت  باید با برنامه ریزی هوشمندانه در این زمینه از تشکل ها برای توسعه بنگاه  های زودبازده کوچک و متوسط و تدوین راهبرد بلند مدت در بخش صنعت 
بهره گیرد. اما برای توسعه و نقش آفرینی این بنگاه ها در اقتصاد کشور باید تسهیالتی فراهم شود و ضرورت دارد اعتبارات مورد نیاز رشد و بازگشت به چرخه تولید این کسب و کارها نیز فراهم شود. بنابراین 
دولت می تواند اعتباراتی را از صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص دهد تا ظرفیت باالی این بنگاه ها به اقتصاد کشور تزریق شود. نکته دیگری که در این رابطه مطرح می شود ضرورت برندسازی برای 
این صنایع و بنگاه هاست. صنایع کوچک به دلیل فعالیت ناچیزی که دارند هنوز به توان برندسازی نرسیده اند و اگر حمایت ها در مسیر درست انجام شود و دولت بتواند نگاه مثبتی به این کسب و کارها داشته 
باشد باید برندسازی صورت بگیرد تا این صنایع از رکود عمیقی که در آن فرو رفته اند خارج شوند. برندسازی و ایجاد آن در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط تاثیر زیادی بر روند فروش محصوالت خواهد 

گذاشت و  یکی از وظایف دولت برای حمایت از این صنایع، تقویت آنان از راه تزریق نقدینگی به شمار می رود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه قنادان تهران با اشــاره بــه اینکه هیچ 
ممنوعیت صادراتی برای شیرینی و محصوالت قنادی 
وجود ندارد از صادرات چمدانی شیرینی به کانادا خبر 
داد.علی بهره مند با اشاره به برگزاری دومین نمایشگاه 
توانمندی های قنادان ایران، از 23 تا 26 مهر ماه و استقبال 
قنادان تهران و کشــور از این نمایشــگاه اظهار کرد:  در 
اســتان تهران بالغ بر 3000 واحد صنفــی قنادی و در 
سراسر کشور بیش از 35000 قنادی دارای مجوز وجود 
دارند که بر اســاس برآوردهای موجــود، بیش از 700 
هزار نفر در این بخش مشغول فعالیتند. رئیس اتحادیه 
قنادان افزود: بــا توجه به فعالیت ایــن تعداد در صنف 
قنادی و توانمندی های باالی آن ها، این نمایشگاه برای 
دومین ســال متوالی برگزار می شــود و علی رغم آنکه 
تمامی شرکت کنندگان ایرانی هستند ولی از مسئوالن 
کشورهای همســایه و منطقه دعوت به عمل آمده تا به 
عنوان بازدیدکننده در این نمایشــگاه حاضر شوند و در 
جریان توانمندی های ایران در این صنعت قرار گیرند. وی 
تاکید کرد: همچنین با توجه به اشتراکات ذائقه بسیاری 
از مردم کشورهای همســایه، از اتاق های بازرگانی 15 
کشور همسایه دعوت به عمل آمده تا بتوانیم با معرفی 
توانمندی های خود در این بخش، جایگاه مناســبی در 
بازار 400 میلیونی این کشورها پیدا کنیم و امیدواریم 
در جریان برگزاری این نمایشگاه، خوشه های صادراتی 

شکل بگیرد.
به گفته بهره مند، امسال میزان شــرکت کنندگان در 
دومین نمایشــگاه توانمندی های قنــادان ایران، 300 
درصد رشد داشته است. رئیس اتحادیه قنادان تهران در 
پاسخ به سوال تسنیم درباره شائبه ممنوع بودن صادرات 
محصوالت قنادی و شیرینی با توجه به مواداولیه مشمول 
یارانه های دولتی گفت: با توجه به اینکه محصوالت قنادی 
و شیرینی ها جزو اقالم لوکس محسوب می شوند مدت ها 
اســت که هیچ یارانه ای به مواد اولیه قنادی تخصیص 
داده نشده است و هیچ سوبسیدی به صنف قنادان داده 
نمی شــود؛ لذا هیچ ممنوعیت صادراتی برای صادرات 

شیرینی و محصوالت قنادی کشور وجود ندارد.رئیس 
اتحادیه قنادان ادامه داد: البتــه علی رغم این موضوع، 
صادرات شیرینی در کشــورمان در حجم قابل توجهی 
نیست و در حجم های کم و اصطالحاً به صورت چمدانی 
به برخی کشورهای اروپایی و کانادا انجام می شود.وی در 
پاسخ به سوال دیگر تسنیم درخصوص فعالیت قنادی های 
الکچری و فروش شیرینی های خاص با قیمت های بسیار 
باال گفت: در برخی از شیرینی ها با توجه به نوع آن ها، از 
متریال خاص، مغزها و شکالت های بسیار مرغوب استفاده 
می شود و طبیعی است که با توجه به هزینه تمام شده 
باالی این شیرینی ها، قیمت آن ها نیز باال باشد ولی این 

به معنای عدم نظارت ما با این قبیل شیرینی ها نیست.
بهره مند با گالیه از برخی صفحات اینســتاگرامی که 
اقدام به فروش انواع شیرینی می کنند گفت: ما نسبت به 
فعالیت این افراد در شبکه های مجازی معترضیم و البته 
این اعتراض ما به دلیل فروش آن ها در شبکه های مجازی 
نیست بلکه این اعتراض به دلیل است آن که اوالً این افراد 
بدون مجوزهای بهداشتی اقدام به طبخ و فروش شیرینی 
می کنند و در ثانی این محصوالت را با قیمت های هنگفت 
به فروش می رسانند.رئیس اتحادیه قنادان تهران با بیان 
اینکه آمار دقیقی از تعداد این صفحات در دســت ندارد 
گفت: بر همین اســاس شــکایت هایی را از این افراد به 
کمیسیون های بهداشتی و کمیسیون اقتصادی مجلس 
ارائه کرده ایم. وی در ادامه با اشاره به موضوع گران شدن 
قیمت مقوا و کارتن های شیرینی گفت: به دنبال اتفاقاتی 
که در بازار کاغذ افتاد و در پی گرانی کاغذ، همکاران ما نیز 
با گرانی قیمت مقوا مواجه شدند و این در حالی بود که 
در یک بازه زمانی، قیمت مقــوا کیلویی 26 هزار تومان 
شده بود و قیمت هر کیلو شیرینی 20 هزار تومان بود که 
البته در حال حاضر این موضوع تا اندازه ای متعادل شده 
است. بهره مند خاطرنشان کرد: بر همین اساس با مجوز 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مقرر 
شد تا قیمت فروش شیرینی، با احتســاب وزن کارتن 

محاسبه شود.

مقامات ایالت کارولینای جنوبی آمریکا، به گوگل مجوز دادند که هر سال به میزان 
549 میلیون گالن از ذخیره آب سالم زیر زمینی این ایالت برداشت کند تا سرورهای 
خود را در مقر Berkeley County، خنک نگه دارد.همراه با رشد دنیای آنالین، 
مراکز داده ای یا دیتا سنترها نیز گسترش یافته اند. افزایش و گسترش دیتا سنترها 
یعنی سرورهای بیشتر، تولید حرارت بیشتر و افزایش ملزومات خنک کننده این 

تشکیالت است.
دیتا ســنتر گوگل در Berkeley County  برای ارتقای تشکیالت خنک کننده 

خود، احتیاج به آب بیشتر دارد و حاال مقامات ایالت کارولینای جنوبی اجازه داده اند این 
شرکت، هر سال 549 میلیون گالن آب از ذخیره آب های زیر زمینی برداشت کند.در 
گزارش ایالتی کارولینای جنوبی اشاره شده که بسیاری، از این تصمیم مقامات ایالت 
 Mount Pleasant راضی نیستند. آقای کلی دافی، مدیر شرکت تامین کننده آب
Waterworks مخالف صدور این مجوز به گوگل اســت. وی توضیح می دهد:»ما 

خصومت شــخصی با گوگل نداریم اما این کار- خنک کردن کامپیوترها با آب -راه 
درستی برای استفاده از آب های با ارزش زیرزمینی نیست. این آب باید برای مردم تامین 

شود و در دراز مدت می تواند مشکالت عدیده ای به وجود آورد.«
نگرانی های پیرامون ذخیره آب های زیر زمینی در ایالت کارولینای جنوبی، ریشه در 
چالش های پیرامون افزایش اندازه این ایالت دارد. گسترش این ایالت، به معنی افزایش 

میزان آب مورد نیاز مردم است و به عالوه ، وجود زمین های کشاورزی متعدد در این ایالت 
نیز فشار بیشتری به روی سیستم آبرسانی وارد می کند. حاال در این بین، اگر گوگل نیز 
بخواهد حجم وسیعی از این میزان ذخیره آبی را از آن خود کند، نگرانی ها بیشتر نیز 
خواهد شد.دپارتمان سالمت و کنترل محیط زیست ایالتی)DHEC ( اعالم کرده که 
میزان برداشت آب توسط گوگل، زیر نظر قانون انجام شده و محدودیت ها و شرایط به 
خصوصی برای این شرکت وضع شده است. این قوانین تا سال 2023 پابرجاست و بعد از 

این تاریخ، امکان تمدید یا فسخ قرارداد با این شرکت، بررسی خواهد شد.

رئیس اتحادیه مکانیسین های تهران گفت: در تامین 
قطعات یدکــی خودروهای تولید داخل مشــکلی 
نیست و تنها در برخی مواقع بازار با کمبود قطعات 
الکترونیکی مواجه می شود اما در برخی خودروهای 

چینی شرایط بدتری در بازار حاکم است.
علیرضا نیک آئین در رابطه با وضعیت تامین قطعات 
یدکی و تعمیر خودرو، اظهار کرد: در شــرایط فعلی 
مشکل خاصی در تامین قطعات یدکی خودروهای 
تولید داخل نیست و تنها در برخی مواقع بازار با کمبود 
قطعات الکترونیکی مواجه می شود و جای سوال دارد 
که چرا در همین حین برخی توزیع کنندگان نوسان 

قیمت در بازار ایجاد می کنند.

رئیس اتحادیه مکانیســین های تهران ادامه داد: در 
زمینه خودروهای چینی باید اعالم شود که متاسفانه 
شرکتهای واردکننده و عرضه کننده خودرو آنچنان 
موفق عمل نکرده و بازار و برخــی صاحبان خودرو 
در تامین قطعات یدکی با مشــکالت بسیاری روبرو 
هســتند. وی گفت: قیمت لوازم یدکی خودرو رشد 
قابل توجهــی را تجربه کرده و ایــن موضوع منجر 
به کاهش مراجعه به واحدهای تعمیرگاهی شــده 
است. نیک آئین تاکید کرد: هزینه تعمیرات اساسی 
خودروهای مدل پایین رشد قابل توجهی داشته و باید 
به میزان ارزش خود خودرو برای تعمیر و به روزرسانی 

این دست وسایل هزینه کرد.

تنها یک درصد گوشی مورد 
نیاز کشــور در داخل مرزها 
ســاخته می شــود. به گفته 
پیمان الماســی، معاون امور 
صنایع سازمان صنعت، معدن 
و تجارت کردستان آمار تولید گوشی های داخلی به 200 
هزار عدد در ســال می رسد که این ســهم یک درصدی 
 را از کل نیاز بازار تلفن همراه کشــور شــامل می شود. 
ســال های زیادی از اولین اظهارنظرها در رابطه با تولید 

موبایل ایرانی با همان موبایل ملی گذشــته و تا به امروز 
به رغم اظهارنظرهای مکرر دیگر، هنوز از راه اندازی خط 
تولید گوشی موبایل ایرانی خبری نیست. طی هفته های 
گذشــته وزیر ارتباطات صحبت های امیدوارکننده ای 
در رابطه با تولید موبایل ایرانی داشــت و از به بازار آمدن 
یک موبایل ایرانی قدرتمند در آینده نزدیک داده و اعالم 
کرد که قیمت تمام شده آن 2 میلیون و 800 هزار تومان 
خواهد بود. رقمی که البته پیش تر مقرر شده بود تا یک و 
نیم میلیون تومان باشد. وزیر ارتباطات هم چنین اذعان 
دارد که با کارخانه سازنده این گوشی صحبت هایی کرده 
و اشــکاالت اولیه آن برطرف شده است. به گفته او حتی 
آخرین نسخه تلفن همراه برای او ارسال شده که راضی 

کننده بوده و مدل مشابه آن در برندهای خارجی باالی 6 
میلیون تومان قیمت دارد.

اما رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم صوتی، تصویری 
و موبایل در این رابطه گفت: فعــاًل برنامه ای برای تولید 
موبایل در داخل کشور نداریم. درستی درباره تولید موبایل 
در داخل کشور نیز گفت: در حال حاضر شرایط به گونه ای 
نیست که بتوانیم متناســب با نیاز بازار، تولید تلفن های 
همراه ایرانی را کلید بزنیم. با اشاره به بهتر شدن تعادل 
عرضه و تقاضا در بازار تلفن همــراه اظهار کرد : در حال 
حاضر هیچ مشــکلی برای واردات نداریم و خوشبختانه 
همانطور که در ماه های اخیر شاهد بهبود نسبی شرایط 
در بســیاری از بخش ها و برقراری تعادل عرضه و تقاضا 

بودیم، اطمینان داریم که هرچــه جلوتر رویم وضعیت 
بهتر خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و موبایل 
در خصوص آینده قیمت موبایل گفت: نکته قابل توجه آن 
اســت که قیمت موبایل در بازار تابع نرخ ارز و دالر است 
ولی در حال حاضر که بازار موبایل در شرایط رکود است، 
قیمت های فعلی قیمت های نرمالی است. وی در پاسخ به 
قطع واردات محصوالت لــوازم صوتی و تصویری کره ای 
بعد از بازگشــت تحریم ها گفت: ما در حوزه لوازم صوتی 
و تصویری به مشکلی نخواهیم خورد و در ماه های آینده 
میزان تولیدات داخلی لوازم صوتی و تصویری بخصوص 

تلویزیون جوابگوی نیاز بازار خواهد بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و موبایل: شرایط به گونه ای نیست كه بتوان تولید تلفن  همراه را كلید زد

تکنولوژی  تولید  موبایل  نداریم

واردات تکنولوژی ساخت موبایل به کشور
علی کوهیار، کارشناس فناوری اطالعات

در رابطه با تولید داخلی موبایل صحبت ها ی زیادی شده و حتی در یک بازه زمانی از راه اندازی خط تولید گوشی های ایرانی در جنوب کشور خبر دادند که تولید اصوال نمی توانست تمام ایرانی باشد. در حال حاضر بلوغ تکنولوژی در ایران به 
اندازه ای نرسیده است که بتوانیم گوشی کامال ایرانی تولید کنیم. گوشی هایی هم که در آن بازه زمانی با نام گوشی ایرانی وارد بازار شد با واردات قطعات چینی به کشور مونتاژ آن در ایران انجام می شد. کیفیت همان گوش های مونتاژ شده 

نیز اصال مناسب نبود چراکه اصال تکنولوژی آن در کشور وجود ندارد. 
در رابطه با تحقق تولید گوشی کامال ایرانی باید ساز و کار و زیرساخت آن فراهم شود و این کاال اصوال کاالیی نیست که بتوان به راحتی آن را در کشور تولید کرد. البته  تولید گوشی ایرانی و ورود آن به بازار با قیمت مناسب می تواند مردم را تا 
حدودی از این آشفتگی ها و گرانی های بازار موبایل نجات دهد اما راه بسیار طوالنی برای تحقق این هدف وجود دارد. امروز در بازار موبایل دیگر کمتر کسی می تواند برای خرید گوشی و یا گوشی های پرچمداری که تا سالهای گذشته خرید 

آن به هر حال آسان تر بود، اقدام کند.
نرخ ارز برای بازار گوشی تلفن همراه بسیار گران تمام شد و هم مصرف کننده و هم تولیدکننده ضرر و زیان دیدند. الزم است برای نجات بازار موبایل و بازگرداندن قدرت خرید مردم به جای صحبت های تکراری در رابطه با تولید گوشی به فکر 
سر و سامان دادن به اوضاع بازار موبایل بود و در کنار آن می توان به واردات تکنولوژی ساخت موبایل نیز فکر کرد. این در حالی است که تعرفه های واردات نیز می توانند تا حدودی کشور را برای تولید داخلی آماده کنند. اگر بتوان تعرفه های 
واردات تلفن همراه را به 20 درصد افزایش داد، می توان امیدوار بود که تولید داخلی رونق بگیرد. ورود سرمایه گذاران خارجی نیز یکی دیگر از مواردی است که وزارت صمت باید آن را پیگیری کند تا با دست خالی به سوی تولید موبایل نرویم. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تالش برای صادرات شیرینی ایران به 15 کشور همسایه

استفاده از 549 میلیون گالن آب زیرزمینی برای خنک سازی تجهیزات گوگل

رئیس اتحادیه مکانیسین های تهران مطرح كرد

مشکل در تامین لوازم یدکی برخی خودروهای چینی
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مراحلي كه يك استارت آپ تا رســيدن به مرحله ارزش گذاري طي 
مي كند:

- مرحله ايده تا رسيدن به نقطه سر به سر: كه در آن، استارت آپ يا 
كسب و كار نوپا در حال آماده سازي حداقل محصول اوليه خود بوده 
و عمال فروش و رشدش آغاز نشده و در دره موسوم به دره مرگ خود، 

در حال متناسب سازي محصول خود با نيازهاي بازار است. 
- رشد ســريع: كه در آن، اســتارت آپ يا كســب و كار نوپا جريان 
نقدي اي مثبت داشته و به اصطالح نقطه سر به سر را رد كرده است. 
در اين مرحله اســتارت آپ محصول يا خدمت خــود را به خوبي با 
نيازهاي بازار متناســب كرده و با شناســايي اهرم هاي رشد خود، 

مي كوشد كه سهم بيشتر از بازار هدفش دريافت كند. 
- تثبيت و بلوغ:  كه در آن اســتارت آپ يا كســب و كار نوپا اگرچه 
با آهنگي كمتر از مرحله پيشــين، اما همچنان به افزايش ســهم 
خود در بازار پرداخته و مي كوشــد كه از توســعه بازارهاي جديد 
نيز غافل نمايند. استارت آپ و كســب و كارهاي نوپا در اين مرحله، 
پس از تمركز روي محصول و تمركــز روي جامعه مخاطبان، روي 
شــاخص هاي مالي متمركز شــده و خود را براي ورود به بازارهاي 
عمومي مهيا خواهند نمود. - ورود بــه بازارهاي عمومی: كه در آن 
استارت آپ يا كسب و كار نوپا، ســرمايه مورد نياز خود را از طريق 
عرضه عمومي سهام خود در بورس صورت داده و به عنوان كسب و 

كاري بالغ، حيات خــود را ادامه خواهد داد. براي اينكه 
معلوم شــود يك اســتارت آپ يا همان كسب و كار 

نوپا چقدر ارزش دارد، سرمايه گذارها از روش هاي 
مختلفي استفاده مي كنند.  اصال به اعتقاد بسياري، 
تعيين ارزش واقعي استارت آپ ها خود يك هنر 
اســت، اما اين هم مثل هر هنر ديگري نيازمند 
بهترين شــيوه ها و روش ها بــراي اندازه گيري 
اســت. براي تعيين ارزش پولي يك استارت آپ، 

آن هم در دنياي مدرن ســرمايه گذاري، روش ها و 
رويكردهاي گوناگوني وجــود دارد كه هريك خود را 

بهترين مي دانند. 
در اين روش هــا از عوامل گوناگونــي كمك گرفته 
مي شود تا ارزش پولي يك استارتاپ به ارزش واقعي 
اش نزديك تر شود. بعضي شاخص ها و ارزش ها در اين 
مســير اندازه گيري و با هم مقايسه مي شوند تا بتوان 
درباره سرمايه گذاري روي آنها تصميم مطمئن تري 
گرفت. در دنيــاي امروز شــركت هاي بزرگ زيادي 
هستند كه اول يك اســتارت آپ كوچك بودند اما به 
مرور با كارداني مديران و اعتماد ســرمايه گذارها به 
برندهاي بزرگ تبديل شده اند. اين برندها هنوز هم 
اگر ســهام خود را در بورس عرضه نكرده باشند، به 
عنوان استارت آپ معرفي شــده و در دسته آنها قرار 

مي گيرند. 

مراحل مختلف، رويكردهاي متفاوت
تعيين ارزش عمومي، بهترين شيوه اي است كه براي تعيين ارزش 
يك شركت، استارت آ پ يا شــركت نوپا استفاده مي شــود. اما در 
سال هاي گذشــته، حرفه اي ها و تحليلگران دنياي سرمايه گذاران 
از روش هاي متفاوتي براي ارزش گذاري شركت ها استفاده كرده اند. 
گام نخست اين است كه سرمايه گذارن معتقدند كه روش هاي تعيين 
ارزش كسب وكارهاي نوپا با محاسبه ارزش مالي شركت هاي بزرگ 
متفاوت است و بايد تفاوت داشته باشــد چون سرمايه گذاري روي 

استارت آپ يك كار ريسكي و غيرقابل پيش بيني است. 
اين روش هــاي ارزش گذاري ايــن واقعيت را نشــان مي دهد كه 
طرح كســب وكار، اســتراتژي و نتايــج كار در بازه هــاي زماني 
روزانــه تغييــر مي كنــد. بنابرايــن روش ارزش گــذاري بر يك 
كســب وكار براســاس فاكتورهايي تنظيم مي شــوند كه منجر به 
موفقيــت احتمالــي آن اســتارت آپ مي شــوند. در ايــن ميان 
 دو روش وجــود دارد كــه بيشــتر از فاكتورهــاي ديگــر مــورد

 توجه قرار گرفته است. 

روش محاسبه »ارزش دارايي ها« در كنار هم
كساني كه مي خواهند ارزش يك كســب وكار را محاسبه كنند، به 
فاكتور »ارزش دفتري« براي محاسبه ثروت آن شركت توجه نشان 
مي دهند. ارزش دفتري به ذات يعني مجمــوع ارزش دارايي هايي 
كه يك شركت دارد. اين دارايي شامل دارايي هاي ثابت و غيرثابت 
است، اما اغلب به ويژه براي شركت هاي نوپا، »ارزش شهرت تجاري« 
را شامل نمي شــود. ارزش شــهرت تجاري يعني همه دارايي هاي 
غيرثابت يــا غيرقابل ديدن كه در هيچ دســته بندي ديگري وجود 
ندارد. اين فاكتور تنها زماني قابل تشخيص است كه يك شركت آن 
را كسب كند. به همين دليل معموال ارزش دفتري معموال كمتر از 
»ارزش كسب« آن است. ارزش كسب يعني درك نسبي كه خريدار 
از ارزش كاال يا خدمات پس از مصرف آن به دست مي آورد. اين دقيقا 
همان چيزي است كه سرمايه گذارها عالقه مند هستند ميزان آن را 
كشف كنند. براي محاسبه ارزش شهرت تجاري و در نتيجه ارزش 
كل كســب وكار، اين روش ها مجموع دارايي هاي يك شركت را در 
بيشترين محدوده ممكن مي سنجند. براي مثال، دانش و تجربه تيم 
قطعا اصلي ترين دارايي هاي يك شركت هستند. حتي اگر در ترازنامه 

نام و نشاني از اين دو سرمايه وجود نداشته باشد. 
عالوه بر ايــن، هم افزايي نيز از آن چيزهايي اســت كه محاســبه 
نمي شــود. اگر براي مثال يك شــركت صاحب دو اختراع باشــد، 

ر  ترازنامه آن هزينه هاي دســتيابي بــه آن نيز گنجانده د
مي شــود. ســرمايه گذار به همه اينها توجه كرده و به 
چشم انداز شــركت و داليل ســرمايه گذاري در كنار 
ســاير مســائل اهميت مي دهد. اگر چشــم انداز شــركت 
روشــن و قدرتمندانه به نظر برســد و اختراع هاي ثبت شده نيز در 
 كســب وكار محوريت داشته باشند، ارزش شــركت بسيار باالتر از 

هزينه خريد آن مي شود. 

روش محاسبه قابليت مقايسه
روش دومي كه سرمايه گذارها براي ارزش گذاري بر يك كسب وكار 
استفاده مي كنند، قابليت مقايسه است كه در بازار سهام زياد آن را 
مي بينيد. به طور ميانگين اگر دارايي به درستي قيمت گذاري 
و براي قيمت گذاري به ويژگي هاي كليدي دقيق توجه 
شود، سرمايه گذارها مي توانند نزديك ترين قيمت به 
قيمت واقعي شــركت را بيابند. برهمين اســاس، قيمت راه اندازي 
اســتارت آپ هم بايد با توجه كردن به همــان ويژگي هاي كليدي 

تعيين شود. 
در اين صــورت هزينه هــاي راه انــدازي هــم در نزديكي هاي 
هزينه هاي واقعي محاسبه مي شــوند. به عبارت ديگر، اگر ميانگين 
ارزش يك اســتارت آپ كه دارايي طرح اوليه اش يك ميليون دالر 
مي ارزد، خود استارت آپ هم بايد به همين اندازه ارزش داشته باشد. 
اگر ساير فاكتورها بهتر باشد، ارزش باالتر و اگر بدتر باشد ارزش مالي 

استارت آپ هم پايين تر مي آيد. 

ي
يس

 تر
ان

راي
ب

افراد پيرامون شــما 95 درصد در موفقيت يا شكست شما تاثير 
دارند، دقت كنيد كه با عقاب پرواز مي كنيد يا اردك.
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ارائه نيازهاي فناورانه شركت هاي دانش بنيان در 
حوزه آب و انرژي

شركت هاي دانش بنيان نيازهاي فناورانه خود را در حوزه آب و انرژي مطرح كردند. 
به گزارش مهر، رويداد ارائه نيازهاي فناورانه شــركت هاي دانش بنيان در حاشــيه 
دوازدهمين نمايشگاه فناوري نانو برگزار شد. اين اقدام با حضور مديران و كارشناسان 
شركت هاي دانش بنيان، مديران ستاد ويژه فناوري نانو و نمايندگان شركت ها و تيم هاي 
فناور صورت گرفت. در اين رويداد نيازهاي فناورانه يك شركت در ۶ حوزه مهندسي 
مكانيك، مهندسي فرايند، مهندسي و نظارت، مهندسي ساختمان، مهندسي پايپينگ 
و مهندسي برق ارائه شد. فناوري هاي مورد نياز در اين رويداد شامل پوشش هاي فلزي 
با عملكرد خاص، سياالت انتقال حرارت، تصفيه آب، پوشش هاي مقاوم به خوردگي، 
پوشش هاي مقاوم به سايش، مواد افزاينده اصطكاك، بهبود عملكرد آميزه هاي سيماني، 
عايق هاي حرارتي، مواد پليمري با ويژگي هاي خاص و... هستند. در حاشيه اين رويداد 
راهكارهاي فناورانه در جلسات مشتركي مابين فناوران و كارشناسان شركت ارائه دهنده 

پيشنهاد شد و نتايج در راستاي رفع مشكل مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

حضور 200 استارت آپ در پنجمين نمايشگاه صنايع 
دريايي و فراساحل

پنجمين نمايشگاه دريايي و صنايع فراساحل با حضور 200 استارت آپ حوزه دريايي 
با هدف ايجاد فرصت تعامل سرمايه گذاران و كارآفرينان با بخش هاي دولتي آذرماه 
امسال برگزار مي شود.  نمايشگاه صنايع دريايي و فراســاحل با حمايت وزارت راه و 
شهرسازي، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان ها و اتحاديه هاي بخش خصوصي به 
عنوان رسمي ترين نمايشگاه دريايي، آذرماه  امسال برگزار مي شود. اين نمايشگاه از تاريخ 
24 تا 2۶ آذرماه امسال همزمان با چهارمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل، لجستيك 
و صنايع وابسته در محل نمايشگاه هاي بين المللي مصلي تهران با حضور شركت ها، 
ســازمان ها و كارآفرينان برتر و با امكان ارائه ايده ها و طرح ها، جذب سرمايه گذاري و 
بازار فروش بالقوه برگزار مي شود.  نمايشگاه امسال به عنوان شتاب دهنده و پيشران 
توسعه صنعت دريايي و فراساحل كشــور، همگام با سياست هاي اقتصاد مقاومتي و 
نام گذاري سال با عنوان رونق توليد، تالش مي كند فضاي نمايشگاه را به نفع تحقق اين 
سياست ها تنوع بخشيده و موجب شكل گيري، جريان سازي  و تعامل بيشتر صاحبان 
صنايع، صنعت دريايي و دريانوردي و صنايع فراساحل كشور شود. تخصصي تر شدن 
اين نمايشگاه، بهبود فرايند اطالع رساني، تعامل نزديك تر با متوليان دولتي و غير دولتي 
و نهادهاي صنفي در اين حوزه و نيــز ايجاد فضاهاي گفتگومحور و برپايي كنفرانس 
فرصت هاي سرمايه گذاري در دريا و كارگاه هاي آموزشي از جمله نكات برجسته اين 

دوره از نمايشگاه است. 

تهاتر و رمزارز؛ گزينه هاي جايگزين تبادالت بانكي
يك عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد است در شرايطي كه تبادالت بانكي بين المللي براي 
فعاالن اقتصادي دشوار شده، استفاده از ساير گزينه ها به شرط فراهم شدن مقدمات 
قانوني الزم از سوي دولت قابل پيگيري است. به گزارش ايسنا، عباس آرگون اظهار كرد: 
در طول ماه هاي گذشته با توجه به تحريم هاي يك جانبه آمريكا عليه اقتصاد و مردم 
ايران، بسياري از فعاالن اقتصادي براي پيگيري معامالت شان نتوانستند از تبادالت 
بانكي استفاده كنند، زيرا بسياري از بانك ها رسما معامله با ايران را متوقف كرده اند. به 
گفته وي، هرچند در ماه هاي گذشته صادركنندگان ايراني تالش كردند با استفاده از 
تمام گزينه ها و ظرفيت هاي موجود صادرات را ادامه داده و ارز حاصل از آن را به كشور 
بازگردانند، اما قطعا استفاده از تمام گزينه ها براي تسريع در روند نقل و انتقاالت ارز 
اهميت زيادي دارد. اين عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه تهاتر و معامله پاياپاي يكي 
از گزينه هاي پيش روي صادركنندگان است، ادامه داد: در طول ماه هاي گذشته نيز اين 
گزينه مطرح بوده و در برخي معامالت اجرايي شده است. راه حل بانك مركزي براي در 
نظر گرفتن واردات به عنوان بخشي از تعهد بازگشت ارز صادراتي نيز مي تواند در همين 
گزينه مطرح شود. آرگون اظهار كرد: البته اين فرآيند در شرايطي اجرايي مي شود كه 
كشور مقصد، كاالي مورد نياز ايران را داشته باشد و امكان تهاتر وجود داشته باشد، اما در 
هر صورت اين گزينه در سطح خود امكان استفاده دارد. وي درباره  ظرفيت رمزارزها براي 
جابه جايي منابع ارزي ايران نيز، اظهار كرد: با توجه به تازگي رمزارزها در اقتصاد جهان، 
نمي توان بطور قطع راجع به تمام جزئيات آن اظهارنظر كرد، اما قطعا ظرفيتي قابل توجه 
در اين ارزها وجود دارد. عضو اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: در اين رابطه پيش از آنكه ما 
نياز به مذاكره با طرف هاي خارجي داشته باشيم، بايد دولت مقدمات داخلي كار را فراهم 
كند. ما هنوز يك قانون جامع و همه جانبه در رابطه با رمزارزها نداريم و مشخص نيست 
شرايط استخراج آنها چگونه است. حال اگر بنا باشد از اين رمزارزها در معامالت خارجي 
استفاده كنيم نيز قطعا پيچيدگي كار بيشتر مي شود. از اين رو قبل از استفاده از اين 
ظرفيت بايد مقدمات الزم را فراهم كرد. به گزارش ايسنا، يكي از اصلي ترين حوزه هايي 
كه تحريم هاي آمريكا در رابطه با اقتصاد ايران مدنظر قرار داده، محدود كردن تبادالت 

و تعامالت بانكي با ايران است. 

 گروه فرمانی و AMP ميزبان جشــن باشــكوه
 300 معمار برجسته دنيا 

حســين فرماني، رئيس ايراني 
گروه فرماني و خالق جوايز معتبر 
معماري، ديزاين و عكاسي تاييد 
كرد شامگاه دوشنبه ۱4 اكتبر، 
يك بانوي معمار ايراني به عنوان 
برگزيده AMP مــورد تقدير 
قرار خواهد گرفت. به گفته آقاي 
فرماني، اين مراســم باشكوه در 
حضور دســت كم ۳00 معمار 
برجســته بين المللــي در موزه 
معتبر گوگنهايم بيلبائو اسپانيا 
برگزار مي شــود. براساس اعالم 
رسانه ها برندگان از بين هزاران 
آثار از ۶0 كشور انتخاب شده اند. هر طرح ارسالي توسط هيات داوران كه 
متشكل از معماران برجسته، دانشگاهيان و كارشناسان صنعت است، مورد 
ارزيابي قرار گرفته است. هيات داوران AMP سه پروژه را به عنوان برنده 
برتر معماري MasterPrize 20۱۹ انتخاب كرده اند و تنها يك درصد 
از آثار مورد بررســي قرار گرفته به چنين جايگاه ممتازي دست يافته اند. 
برندگان در طول ســال آينده از تبليغات گسترده اي برخوردار مي شوند و 
طرح هاي شان در گستره جهاني براي مخاطبان به نمايش گذاشته مي شود. 
همچنين طرح هاي برتر در كتاب معماري AMP كه در سطح جهان توزيع 
مي شود منتشر خواهد شد. در همين حال موسسه معماري )AMP(، كه 
يكي از معتبرترين جوايز معماري جهان استچندي پيش اعالم كرده  بود كه 
برندگان امسال در زمره خالق ترين و الهام بخش ترين پروژه هاي معماري 
از سراسر جهان هستند. خبر هيجان انگيز براي ايرانيان و جامعه معماري 
 A+Award ايران اين است كه پريسا منوچهري كاشاني جايزه بين المللي
سال 20۱۹ جايزه بخش معماري و مرمت براي پروژه مرمت خانه تاريخي  
سعادت در كاشان را از طرف اين موسسه به دست آورده است و در گوگنهايم 
بيلبائو تقدير مي شود. گويا اين نخستين بار است كه پروژه مرمت يك خانه 

تاريخي  در ايران موفق به دريافت اين جايزه شده  است. 
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چندی پيش از اســتارت آپی 
ســخن به ميان آمد كه تنها 
نامزد ايرانی راه يافته به مرحله  
نهايی مسابقه سوپرنوا در بخش 
»Gitex Future Stars« در 
جيتكس 20۱۹ بود. نام اين استارت آپ »باسالم، بازار آنالين 
كســب وكارهای خانگی و محلی« است. »باسالم« پرچم 
ايران را در فينال رقابت های جيتكس باال برد. »باسالم«، 
پلتفرم خريد از توليدكننده  ايرانی اســت. توليدكنندگان 
می توانند در  اين بســتر غرفه رايگان بسازند و محصوالت 
خود را به خريداران عرضه كنند. در اين بازار آنالين می توان 
محصوالت خوراكی خانگی، صنايع دســتی و بســياری 
ديگر از توليــدات ايرانی را پيدا و خريداری كرد. با شــعار 
»يك بازار اجتماعی«، باســالم بســتری فراهم كرده كه 
كسب و كارهای خانگی و محلی بتوانند محصوالتی مثل 
مواد غذايی، پوشاك، لوازم خانگی، صنايع دستی يا حتی 
محصوالت فرهنگی ساخته دست خود را در سراسر ايران 
به فروش برسانند. بدين شكل كه به هر كسب و كار، يك 
غرفه مجازی داده می شود و بابت هر فروش درصد اندكی 
از هزينه به »باسالم« می رســد. در اين راستا با محمدرضا 
 آقايا، بنيان گذار »باســالم« گفتگويی داشــتيم كه آن را 

در ذيل می خوانيد.

؟  چه شد كه »باسالم« را ايجاد كرديد؟
من در خانواده اي بزرگ شــدم كه درگير با كشــاورزي و 
توليد بود و رشته پدرم اقتصاد كشــاورزي بود و به همين 
دليــل از نزديك آشــنا بودم كــه اصلي تريــن و چالش 
كشــاورزي و توليدكننده نداشتن دسترســي به خريدار 
و بازار اســت. از طرفي مشتريان دسترســي به محصول 
مرغوب كه توليدكننده و بازار آن مشــخص باشد، ندارند. 
از طرفي كشــور ما يكي از كشورهايي اســت كه درصد 
 بااليــي از اشــتغال، درگيــر كســب وكارهاي كوچك

 و غيرصنعتي است. 

در مــورد تيم »باســالم«، بنيان گــذاران و  ؟ 
هم بنيان گذاران توضيح دهيد.

»باســالم« در مســيری كه طی كرده، فراز و فرود زيادي 
داشت. ما با ايده اي كامال متفاوت از »باسالمي« كه اكنون 
وجود دارد، شروع كرديم. به داليلي شيرازه تيم گسست و در 
حال حاضر بنده بنيان گذار  و آقايان ياسر محدثي، مسعود 
توكلي زاده، سجاد عساكره، احمد عادلي و علي محمد قاسمي 

هم بنيان گذاران آن هستند.

؟   »باسالم« بر چه بسترهايي فعال است؟ 
در حال حاضر »باسالم« ســايت و اپليكيشن دارد. سايت 
آن basalam. com است كه در آن مشتريان مي توانند 
محصوالت خود را از توليدكننده خريــداري كنند و هم 
توليدكنندگان مي توانند از طريق آن، غرفه مجازي خود 
را راه اندازي و محصوالت خود را مستقيم عرضه  كنند. در 
مورد اپليكيشن هم الزم است اشاره شود وقتي »باسالم« 
را در كافه بازار يا گوگل پلي جستجو كنيد، دو اپليكيشن، 
يكي مخصوص خريد و ديگري مربوط به توليدكنندگان 
را می بينيد كــه مي توانند در اين اپليكيشــن به اصطالح 
غرفه داري كنند. كسي كه محصول دارد، مي تواند محصول 

خود را از طريق آن اپليكيشن مديريت كند.
 

آيا تاكنون از تسهيالت خاصی استفاده كرده ايد؟ ؟ 
زمانی كه عضو  پارك علم و فناوري بوديم، از تسهيالت ۳0 
ميليوني آن بهره گرفتيم. همچنين دو وام ۱0 ميليوني از 
بانك ملت با نرخ بهره باال گرفتيم. پس از آن از صندوق اميد 

دو وام ۱5 ميليوني دريافت كرديم. 

؟  در اين مســير چه بازخوردهايي از مشتريان 
گرفته ايد؟ چه شد كه غرفه داران بر بستر سايت يا 

مشتريان از »باسالم« استقبال بيشتري كردند؟
ما از ابتداي كار قدم به قدم كار را پيــش مي برديم و دقيقا 
براســاس بازخورد مشتريان نقشــه راه را چيديم. خيلي از 
انسان ها دوست دارند بتوانند از توليد كننده نهايي كاالهای 
مورد نياز خود را اعم از سوغات، صنايع دستي و محصوالت 
خانگي خريداري كنند. مــا از همان ابتداي كار به ســراغ 
يك سری كسب وكارها رفتيم و به آنها آموزش هايي را داديم 
مبني بر اينكه چگونه محصول خود را عرضه كنند. در ابتدا 
خود به سراغ آنها مي رفتيم و به تدريج كسب وكارها استقبال 
كردند و اين جريان شــكل گرفت كه آنها خود به »باسالم« 
آمدند تا امروز كه بيش از 4700 كســب وكار در »باسالم« 
مستقرند. اين كسب وكارها از سراسر ايران و از حدود ۳80 
نقطه جغرافيايي در كشور توانسته اند از ۹80 نقطه جغرافيايی 
براي خود مشتري پيدا كنند. تعداد محصوالت عرضه شده در 
حال حاضر در »باسالم« به بيش 70 هزار محصول مي رسد. 

؟  باتوجه به اينكه »باسالم« بازار كسب وكارهاي 
خانگي و محلي است، به نظرتان چقدر توانستيد در 

ايجاد و گسترش اين كسب وكارها اثرگذار باشيد؟
نكته جالبــي كه وجــود دارد، اين اســت كــه خيلي از 
كسب وكارها كار خود را از »باســالم« شروع كردند و يك 
نفر از ديگــران ايده گرفته و  از صفر كســب وكار خود را از 
»باسالم« شروع كرده اســت. نكته ديگر هم اين است كه 
كسب وكارهاي خدماتي در ميان اين كسب وكارها شكل 

گرفتند. يك غرفه دار براي اينكه بتواند يك غرفه خوب در 
»باسالم« داشته باشد بايد بتواند از محصوالت خود خوب 
عكس بگيرد و خوب محتوا توليد كند و يك عنوان و پروفايل 

خوب براي خود داشته باشد. 

؟  »باسالم« تا چه اندازه براي خود و غرفه داران سايت 
درآمدزايي داشته و آيا توانسته است موفق باشد؟

مدل »باسالم« چون مدل بازار اســت و تبديل به يك بازار 
اجتماعي شــده؛ يعني همه مي توانند بــه خريد و فروش 
بپردازند. ما تقريبا از ابتدا به هر كســب وكاري هم كه وارد 
مي شــود مي گوييم كه ميزان موفقيت شــما به ظرفيت 
كسب وكارتان برمي گردد. در اين بستر كسب وكاري داريم 
كه ماهيانه درآمد بااليي دارد و توانســته براي ديگران هم 
 درآمدزايي داشته باشد و كسب وكارهايي نيز داريم كه درآمد 

حداقلي دارند. 

؟   چه برنامه اي براي توسعه استارت آپ تان داريد؟
در حال حاضر برنامه ما توسعه الگوريتم جذب مشتري، پيدا 
كردن مشتري، ارتباط با مشتري، پيدا كردن محصول مناسب 
و ارتباط با آن توليدكننده است و بعد از آن هم براساس چند 
موتور رشدي كه داريم كه يكي موتور رشد دعوت است كه از 
طريق خود كاربران ديگران را دعوت می كنند و ديگري موتور 
رشد سئو و جستجوســت. در فصل بعدي برنامه هاي اصلي 
اسكيل آپ »باسالم« را داريم كه بتوانيم مدل موفقي در شهري 
داشته باشيم. نمايشــگاه هاي حضوري در شهرهاي مختلف 
برگزار كرده  ايم و دوباره همه اين برنامه ها را شروع خواهيم كرد. 

؟    حوزه فعاليت شما بيشتر در چه شهرهايي است؟
در حال حاضر »باســالم« در همه شهرهاي كشور هست. 
غرفه داران از ۳40 نقطه جفرافيايي در كشــور هستند و 
مشــتريان از ۹80 نقطه؛ ولي ما از همه روستاها، شهرها و 
استان هاي كشور غرفه دار داريم و بيشترين كسب وكارها هم 
از استان هاي تهران، اصفهان و قم هستند؛ ولي در »باسالم« 

هر كسب وكاري محدوده ارسال خود را مشخص مي كند. 

؟    آيا حمايت هايي از سوي سازمان هاي دولتي و 
منطقه اي داشته ايد؟

ما حمايت هاي معنوي از سازمان هاي دولتي داشتيم؛ اعم 
از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعــات و معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري. آنها حمايت هاي معنوي براي ما 
داشته اند از جمله معرفي »باسالم« و ما به جز وام هايي كه 
از صندوق هاي تعريف شده گرفته ايم، حمايت هاي ديگري 

نداشته ايم. 

؟    آيا تاكنون جذب سرمايه گذار داشته ايد؟
تاكنون دو گرنت ســرمايه گذاري گرفته ايم. همچنين دو 
سرمايه گذار جذب كرديم كه آماده ايم ان شاءا... وارد رانت 

بعدي شويم.

؟   تاكنون چه جوايزي دريافت كرده ايد؟
در جشنواره وب و موبايل ايران بهترين كسب وكار سال ۹7 
در كشور شديم. به عنوان كسب وكار برتر بنياد آرا برگزيده 
شديم كه جايزه آن تحت عنوان كسب وكارهاي اجتماعي 
است. در جشنواره شيخ بهايي لوح زرين دريافت كرديم. در 
جشنواره »خير ماندگار« موفق به دريافت جايزه شديم. در 
آيين شكرانه بهره وري اشتغال مستقيم ستاد اجرايي جايزه 

گرفتيم و بسياری جوايز ديگر.

؟    با توجه به اينكه »باسالم« جزو فيناليست های 
جيتكس 2019 بوده، چشــم انداز پيشرفت در اين 

استارت آپ را چگونه می بينيد؟
ما می خواهيم پيشرو بازار باشــيم در آنالين كردن خريد 
و فروش محصوالت كشــاورزان و توليدكنندگان كوچك 
و كارآفرين های خرد و كســانی كه اصلی ترين چالش آنها 
دسترسی نداشتن مستقيم به يك بازار باكيفيت و باارزش 

است. 

گفتگو  با  بنيان گذار  تنها استارت آپ ايرانی راه يافته به جيتكس 2019

»باسالم«، بازاری تخصصی برای کسب وکارهای کوچک
مينا حسينی
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