
در نيمه ابتدايي سال جاري قيمت سهام تمام شركت هاي بيمه كه در بورس و فرابورس ايران 
معامله مي شوند با رشــد مواجه بودند؛ به طوري كه قيمت برخي از سهم ها به بيش از دو برابر 
رسيده است. به گزارش ايسنا، در نيمه ابتدايي سال جاري فعاالن بازار سرمايه شاهد رشد قيمت 
سهم ها در صنايع مختلف بودند؛ به طوري كه شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق 
بهادار تهران بيش از ۶۰ درصدي رشد داشته است. در اين مدت شاخص كل فرابورس نيز شاهد 
رشد مداوم بود. البته به اعتقاد بسياري، اين رشد قيمت ها عمدتا به دليل وضعيت خاص اقتصادي 
حال حاضر، قيمت ارزهاي خارجي و انتظار از آينده اقتصاد كشور بود و داليل بنيادي نداشت. 
صنعت بيمه هم از اين قاعده مستثني نبوده و شركت هاي بيمه در نيمه اول سال جاري شاهد 
رشد قيمت ها بودند. در ادامه وضعيت قيمت سهام شركت هاي بيمه در شش ماهه ابتدايي سال 
و همچنين ارزش بازاري آنها مي پردازيم. سهام »بيمه دانا« در بازار دوم بورس معامله مي شود، 
در حال حاضر ارزش بازار اين شركت به ۸۰۰ ميليارد تومان رسيده است. قميت هر سهم بيمه 

دانا در آخرين روز معامالتي سال گذشته ۲۱۶ تومان بود. اين در حالي است كه قيمت هر سهم 
اين شركت در انتهاي شهريور ماه سال جاري به ۵۸۴ تومان رسيد. همچنين ارزش بازاري »بيمه 
ملت« كه در تابلوي اول بورس داد و ستد مي شود به ۱۵۵۱ ميليارد تومان رسيده و قيمت هر 
سهم آن در انتهاي شهريور ماه ۴۳۹ تومان رسيد؛ اما در آخرين روز معامالتي بورس تهران در 
سال گذشته هر سهم بيمه ملت ۲۵۹ تومان داد و ستد شد. ارزش بازار »بيمه البرز« نيز كه در 
تابلوي بازار اول بورس معامله مي شود به نزديك ۱۱۹۹ ميليارد تومان رسيد. هر سهم بيمه البرز 
در آخرين روز شهريور ماه سال جاري ۲۸۲ تومان و در آخرين روز معامالتي سال ۱۳۹۷، ۱۲۰ 
تومان معامله شد. »بيمه دي« در بازار دوم فرابورس معامله مي شود و ارزش بازار آن حدود ۶۱۰ 
ميليارد تومان است. هر سهم آن در پايان شهريور و پايان سال گذشته به ترتيب ۳۱۸ و ۱۳۰ 
تومان بود. »بيمه آسيا« ديگر بيمه اي است كه سهامش در بازار اول بورس داد ستد مي شود 
و ارزش بازار اين بيمه به ۱۲۰۹ ميليارد تومان مي رســد. هر سهم اين شركت در ۳۱ شهريور 

امسال ۴۵۷ تومان بود. اين در حالي است كه اين سهم در آخرين روز معامالتي سال گذشته به 
۱۷۰ تومان مي رسد. »بيمه پارسيان« نيز بازار اول بورس حضور دارد و ارزش بازار آن به ۱۱۰۲ 
ميليارد تومان بالغ مي شود. هر سهم اين شركت در پايان شهريور ماه به ۳۰۳ تومان و در پايان 
اسفند ماه سال گذشته به ۱۴۵ تومان مي رسيد. »بيمه اتكايي امين« كه بازار دوم فرابورس داد و 
ستد مي شود به ارزش بازار ۱۰۴۳ ميليارد توماني رسيده و هر سهمش در پايان شهريور ماه سال 

جاري و پايان اسفند ماه سال گذشته به ترتيب ۳۰۲ و ۱۵۵ تومان بود. 
»بيمه پاسارگاد« در بازار اول فرابورس معامله مي شود و ارزش بازار ۳۶۵۱ ميليارد توماني دارد. 
هر سهم اين شركت در پايان شــهريور ۱۳۹۸ و پايان اسفند سال گذشته ۷۹۷ و ۵۳۱ تومان 
است. »بيمه ما« در بازار دوم بورس داد و ستد مي شود و ارزش بازار آن ۵۸۶ ميليارد تومان است. 
در عين حال هر سهم اين شركت در پايان شهريور ماه جاري و اسفند ماه سال گذشته ۴۲۸ و 
۱۹۰ تومان بود. »بيمه سامان« در بازار اول فرابورس و ارزش بازارش درحال حاضر ۷۶۵ ميليارد 

تومان است. هر سهم اين شركت در دو تاريخ يادشده به ترتيب ۵۵۵ تومان و ۳۲۶ تومان بود. 
»بيمه نوين« بازار دوم فرابورس است و ارزش بازارش به ۳۰۹ ميليارد تومان مي رسد. هر سهم 
بيمه نوين در شهريور ماه سال جاري ۲۴۲ تومان و در ۲۱ اسفند ماه سال گذشته ۱۲۱ تومان 
بود. سهام »بيمه كوثر« بازار دوم فرابورس معامله مي شود و ارزش بازارش به ۲۵۸۵ ميليارد 
تومان مي رسد. هر سهم اين شركت در پايان شهريور ماه سال جاري ۱۰۸۲ تومان و در پايان 
اسفند ماه سال گذشته ۲۹۹ تومان معامله شد. »بيمه معلم« بازار دوم فرابورس معامله مي شود 
و ارزش بازارش به ۵۹۰ ميليارد تومان مي رسد. هر سهم آن در ۳۱ شهريور گذشته ۴۱۰ تومان 
و در پايان اسفندماه گذشته ۳۱۲ تومان بود. سهام »بيمه ميهن« در بازار دوم فرابورس ۱۸۴ 
داد و ستد مي شود و قيمت هر سهمش در پايان شهريور ماه سال جاري ۱۸۴ تومان و در پايان 
اسفند ماه گذشته ۸۶ تومان بود. بدين ترتيب قيمت سهام تمام شركت هاي بيمه اي در شش ماه 

ابتدايي سال جاري با رشد مواجه بوده است. 

جديدترين آمار منتشرشده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي دهد 
ميزان صادرات توتون در پنج ماه نخست امســال نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته حدود ۱۰ برابر شده است. به گزارش ايسنا، اين آمار نشان مي دهد در پنج 
ماهه نخست امسال ۷۹۹ تن توتون صادر شده كه نسبت به صادرات ۷۵.۷ تني اين 
محصول در مدت مشابه سال گذشته، ۹۵۵.۵ درصد افزايش داشته است. اين در 
حالي است كه طبق آمارها ميزان صادرات تنباكوي سنتي و معسل در اين مدت 
به ترتيب ۵۳.۲ و ۷۸ درصد نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته كاهش داشته؛ 
به طوري كه صادرات اين دو محصول در پنج ماهه اول امسال به ۴۷.۳ و ۳۵.۶ تن 

رسيده است، در حالي كه صادرات تنباكو ســنتي و معسل در مدت مشابه سال 
گذشته معادل ۱۰۱.۱ و ۱۶۲.۱ تن بوده است. همچنين طبق آمارهايي كه اخيرا 
منتشر شده بود، ميزان صادرات سيگار در اين مدت ۸۳.۳ درصد كاهش داشته 
است. صادرات سيگار تا پايان مرداد ماه سال گذشته ۱۵۰ ميليون نخ بوده، اما در 

پنج ماهه نخست امسال به ۲۵ ميليون نخ رسيده است. 

كاهش واردات تنباكوي معسل
در بخش واردات نيز تنها محصول وارداتي تنباكوي معســل اســت كه در پنج 

ماهه نخست امسال ۵۱۸.۲۸ تن از آن به كشور وارد شده و در مقايسه با واردات 
۱۵۱۴.۵ تني اين محصول در مدت مشــابه سال گذشــته ۶۵.۸ درصد كاهش 

داشته است. 
اما واردات سيگار كه در دو ماهه منتهي به ارديبهشــت ماه سال ۱۳۹۷ به صفر 

رسيده بود، همچنان انجام نمي شود. 

۵۸  واحد دخاني فعال هستند
بررسي آخرين وضعيت واحدهاي دخاني نيز نشان مي دهد در پنج ماهه نخست 

امسال ۲۰ واحد توليد سيگار و ۳۸ واحد توليد تنباكو در كشور فعال هستند، در 
حالي كه در مدت مشابه سال گذشته ۱۸ واحد توليد ســيگار و ۳۰ واحد توليد 

تنباكو فعاليت مي كردند. 
همچنين مجمــوع مبلغ واريزي اشــخاص و شــركت ها جهت حــق انحصار 
واردات )۱۰ درصــد( و توليد )۲۰ درصــد(، هالوگرام و توزيع بــه خزانه دولت، 
در پنج ماهه نخســت امســال نســبت به مدت مشابه در ســال گذشته حدود 
 ۹۲.۹ درصــد افزايش داشــته و به ۶۳ ميليــارد و۶۷۷ ميليون تومان رســيده

 است. 

تماس با ۱۱۸ در برهه اي از زمان رايگان بود؛ اما از حدود 
پنج سال پيش، تماس با كدهاي سه رقمي غيراضطراري، 
از جمله ۱۱۸ مشــمول هزينه براي تماس گيرنده شده 
است. به گزارش ايسنا، اخيرا براي برخي از مشتركان اين 
سوال ايجاد شده كه چرا با تماس با سامانه ۱۱۸ از اعتبار 
تلفن شان كسر مي شود. اين در حالي است كه اگرچه قبال 
تماس با كدهاي خدماتي سه رقمي رايگان بود و افراد بابت 
تماس با اين كدها هزينه اي پرداخت نمي كردند، اما پس 
از مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كه مربوط 
به اوايل سال ۱۳۹۴ اســت، تماس با كدهاي سه رقمي 
غيراضطراري، مشــمول هزينه براي تماس گيرنده شد 

كه سامانه ۱۱۸ هم شــامل همين كدها مي شد. با ابالغ 
مصوبه ۲۱۲ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تماس 
با كدهاي ســه رقمي غيراضطراري مشمول هزينه براي 
تماس گيرنده خواهد بود و چنانچه فرد با شماره تلفن ثابت 
با كدهاي خدماتي تماس گرفته باشــد، به اندازه تماس 
درون شهري و در صورتي كه از تلفن همراه با اين شماره ها 
تماس گرفته باشد، معادل هزينه تماس همراه با ثابت ملزم 
به پرداخت هزينه مي شود. براساس اين مصوبه، در ميان 
كدهاي خدماتي اورژانس، ۱۱۰ و ۱۱۸ بيشترين ميزان 
تماس دريافتي را دارند. حال در ميان اين سه شماره، دو 
شماره اول با توجه به اينكه جزو كدهاي اضطراري به شمار 

مي روند همچنان بــراي تماس گيرندگان رايگان خواهد 
بود، اما تماس با ۱۱۸ از جمله كدهاي غيراضطراري است 
كه مشمول هزينه مي شــود. بدين ترتيب، تماس با ۱۱۸ 
براساس پالس تلفن محاسبه مي شود و ميانگين هر تماس 
۳۰ ريال است و شركت مخابرات ايران به عنوان يك اپراتور، 
با عمل به مصوبه كميسيون تنظيم مقررات، اين هزينه را 
دريافت مي كند. البته هزينه اين مكالمات با توجه به آنكه 
مدتي كوتاه دارند و درون شهري محسوب مي شوند، به طور 
طبيعي هزينه چنداني بابت اين تماس ها ايجاد نمي شود. 
همچنين طبق اين مصوبه، تماس با كدهاي ســه رقمي 

فوريتي همچنان رايگان خواهد بود. 

رئيس پژوهشگاه سازمان ملي استاندارد اعالم كرد كه ايران در 
ميان ۱۶۳ كشور عضو سازمان بين المللي استاندارد، رتبه ۲۱ را 
در استانداردسازي دارد. فرزانه انصاري پنج شنبه ۲۵ مهر در آيين 
روز جهاني استاندارد در شيراز با اشاره به اينكه »استانداردهاي 
ويدئويي، خالق صحنه جهاني« شعار روز جهاني استاندارد امسال 
تعيين شده است، گفت: در بخش تدوين استانداردها بيش از ۳ 
هزار و ۵۰۰ استاندارد ملي و ۴۵ استاندار بين المللي در كشور 
تدوين شده است. اين مقام مسئول با يادآوري اينكه هم اينك در 
ايران ۵۰ استاندارد بين المللي نيز در دست تدوين است، گفت: 
اقدامات انجام شده در حوزه استانداردسازي بين المللي نشان از 
حضور پررنگ ايران در بازارهاي جهاني دارد. رئيس پژوهشگاه 

سازمان ملي استاندارد همچنين با اشــاره به اهميت موضوع 
استانداردســازي فناوري نانو، گفت: در بحــث نانو تكنولوژي 
فعاليت هاي خوبي در زمينه استاندارد انجام شده است. انصاري 
يادآور شد: رعايت استانداردهاي ملي با تضمين ايمني و كيفيت 
فرآوردها باعث مي شود لطمات ناشي از استفاده از كاال و خدمات 
غيراســتاندارد در جامعه كاهش پيدا كند و شــاخص اميد به 
زندگي در جامعه را افزايش دهد. رئيس پژوهشگاه استاندارد 
ايران همچنين بر لزوم رعايت استاندارد در حوزه كاال و خدمات 
تاكيد كرد و كمك به توليد داخلي، حضور در بازارهاي جهاني و 
رقابت پذيري محصوالت در بازارهاي جهاني را مهم ترين اهداف 

اين سازمان عنوان كرد. 

طبق آنچه در سامانه هوشمند ســوخت تعريف شده، در 
هر نوبت با كارت ســوخت شــخصي مي توان تا ۶۰ ليتر 
سوخت گيري كرد و ميزان سوخت گيري با كارت سوخت 

شخصي در يك ماه، سقفي ۲۵۰ ليتري دارد. 
 در حالي كه براي تشويق و ترغيب مردم به استفاده از كارت 
سوخت شخصي، اســتفاده از كارت سوخت جايگاه داران 
با ميزان ۲۰ ليتر در هر نوبت سوخت گيري محدود شده، 
اين سوال مطرح است كه آيا سوخت گيري با كارت سوخت 
شخصي نيز محدوديت دارد؟طبق آنچه در سامانه هوشمند 
سوخت تعريف شده، در هر نوبت با كارت سوخت شخصي 
مي توان تا ۶۰ ليتر سوخت گيري كرد و ميزان سوخت گيري 

با كارت سوخت شــخصي در يك ماه، سقفي ۲۵۰ ليتري 
دارد؛ يعني اگر فردي در يك ماه با كارت سوخت شخصي 
خود، ۲۵۰ ليتر بنزين خريداري كند، ديگر تا شــروع ماه 
بعد نمي تواند از كارت خود براي خريد بنزين استفاده كند. 

شــهرام رضايي، مدير برنامه ريزي شــركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي در اين خصوص گفت: سامانه هوشمند 
كارت سوخت به نحوي طراحي شده كه بايد عددي به عنوان 
سقف سوخت درآن ثبت شود و ما نيز براساس سابقه اي كه 
وجود داشت سقف ۲۵۰ ليتر در ماه را براي سامانه تعريف 
كرده ايم، اما اين ســقف به معناي تعيين سهميه سوخت 

خودرو ها نيست. 

ســنگاپور به نخستين كشــوري تبديل شــد كه تبليغ 
نوشيدني هاي بسيار شيرين را ممنوع اعالم كرد. اين تصميم 
پس از آن گرفته شد كه وزارت بهداشت اين كشور درباره 

افزايش تعداد بيماران مبتال به ديابت هشدار داد. 
از اين پس انواع محصوالتي كه به نظر ســالم نمي رســند 
موظفند برچسب هايي دريافت كنند كه ميزان مواد غذايي 
و قند را مشخص كرده اند و صراحتا در بسته بندي خود ذكر 
كرده اند؛ ناسالم. وزارت بهداشت سنگاپور روز پنج شنبه اعالم 
كرد كه سنگاپور نخستين كشور در جهان خواهد بود كه در 
آخرين اقدام خود براي مقابله با افزايش ميزان ديابت، عدم 
شفاف سازي فروشندگان براي نوشيدني هاي شيرين ناسالم 

را ممنوع اعالم مي كند. افزون بر اينها از اين پس هر نوع تبليغ 
نوشيدني هاي با مقادير باالتر از حد استاندارد قند ممنوع 
است. وزير بهداشت سنگاپور اعالم كرد اين اقدام اوليه است و 
اين اقدامات تا ممنوعيت كامل مصرف شكر و افزودن ماليات 
براي استفاده از نوشيدني هاي با قند مصنوعي ادامه خواهد 
يافت. طبق اعالم سازمان بين المللي ديابت، ۱۳.۷ درصد 
از بزرگساالن ســنگاپور مبتال به ديابت هستند كه يكي از 
باالترين ميزان ها در كشورهاي توسعه يافته است. طبق اعالم 
سازمان بين المللي ديابت، امروز حدود ۴۲۰ ميليون نفر در 
سراســر جهان از بيماري ديابت رنج مي برند و پيش بيني 
مي شود اين تعداد تا سال ۲۰۴۵ به ۶۲۹ ميليون نفر برسد. 

تحليلگران بانك اســتاندارد چارتــرد پيش بيني كردند 
سرمايه گذاران خرده پا موج بعدي رشد قيمت طال را هدايت 
خواهند كرد. ســوكي كوپر، تحليلگر فلزات ارزشمند در 
بانك استاندارد چارترد اظهار كرد: طال كه امسال توانست 
به باالترين حد قيمتي در بيش از شش سال گذشته صعود 
كند، همچنان از موج تقاضا براي دارايي امن سود مي برد و 
قيمت اين فلز در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ به ۱۵۱۰ دالر 
در هر اونس و در ســال آينده به ۱۵۷۰ دالر خواهد رسيد. 
قيمت طال امسال كه بانك هاي مركزي بزرگ جهان هزينه 
استقراض را پايين آورده اند و رشد اقتصاد جهاني در بحبوحه 
تداوم مناقشه تجاري آمريكا و چين آهسته شده و تقاضا براي 

دارايي هاي امن را تقويت كرده، ۱۶ درصد رشد كرده است. 
در حالي كه با توافق جزئي هفته گذشته ميان آمريكا و چين، 
بازارها اندكي ريسك پذيري پيدا كرده اند؛ اما سرمايه گذاران 
همچنان به تزريق سرمايه به صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله در بــورس )ETF( كه تحت پشــتوانه طال 
قرار دارند، ادامه مي دهند و موجــودي اين صندوق ها به 
باالترين ركورد از ســال ۲۰۱۲ تاكنون رســيده است. به 
گفته تحليلگر بانك استاندارد چارترد، روند مشابه در سال 
۲۰۱۱ روي داد كه ورود ســرمايه به صندوق هاي ETF و 
سرمايه گذاران تاكتيكي موج رشد قيمت طال را هدايت كرد 
در حالي كه مصرف كنندگان كوچك به مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه 

واكنشي نداشتند. اگرچه مذاكرات تجاري باعث سودگيري 
كوتاه مدت در بازار طال شده و با بهبود ريسك پذيري ممكن 
است ادامه پيدا كند؛ اما روند قيمت طال در بلندمدت به صعود 
متمايل است. براساس گزارش بلومبرگ، قيمت هاي باال به 
تقاضاي مصرف كنندگان به ويژه در بازارهاي نوظهور آسيب 
زده است. شركت متالز فوكوس پيش بيني كرده كه مصرف 
جواهرات چين امسال ۴ درصد كاهش پيدا كرده و به حدود 
۶۶۰ تن مي رسد. واردات طال از سوي هند هم در سپتامبر 
به پايين ترين سطح ماهانه در سه سال گذشته سقوط كرد. 
بهاي هر اونس طال براي تحويل فــوري در معامالت بازار 

جهاني آخرين بار حدود ۱۴۹۰ دالر بود. 

میزان رشد  قیمت سهام شركت هاي بیمه   در نیمه اول سال جاری

صادرات توتون ۱۰ برابر شد

چرا تماس با ۱۱۸ پولي   شد؟

سنگاپور تبلیغات نوشیدني هاي بسیار شیرين را   ممنوع كردسقف سوخت گیري با كارت سوخت شخصيرتبه ۲۱ ايران در استانداردسازي

پیش بیني روند صعودي طال   در سال آينده
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رونق بورس در نیمه دوم 
سال 98

درباره رشد شاخص بورس 
و قيمــت ســهام در نيمه 
اول ســال ۹۸ بايد عنوان 
داشت كه شاخص بورس 

از شاخص ارز ...

  مجيدمحمد عليزاده آراني، 
كارشناس بازار سرمايه
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صنایع  پایین دستی همچنان  از  یارانه  بی بهره اند
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نخبگان  دانشگاهی  جذب   بنگاه ها    می شوند
صنعتگران    می توانند    نیازهای    علمی   و فناوری   خود   را    روی    سامانه ای   ثبت   کنند

افزايش تعــداد دانشــگاه های پولی و تالشــی كه 
اين دانشــگاه ها برای جذب هر چه بيشتر دانشجو 
 دارنــد، در حالــی باعث افزايــش بی رويــه تعداد

 فــارغ التحصيــالن دانشــگاهی و تعــداد مدارک 
دانشــگاهی فاقد كيفيت شده اســت كه دولت نيز 
در تالش است ســهم اين دانشــگاه ها را با افزايش 
 نــرخ آن از ۸ درصد بــه ۳۰ درصــد، افزايش دهد. 
رئيس جمهوری در سخنرانی خود در دانشگاه تهران 
تأكيد كرد كه بايد دانشــگاه را بــه بخش خصوصی 
نزديك كرد و البته اين مقوله در راستای اهداف دولت 
برای خصوصی ســازی در بخش های مختلف بوده 

است. هر چند خصوصی سازی...

بازار خودرو اين روزها در ركودی ســنگين فرو 
رفتــه و آن طور كه نمايشــگاه داران و فعاالن در 
اين بازار می گويند، كمتر كســی اقدام به خريد 
و فروش در اين بازار می كند. در واقع مشــتريان 
با وجود نزولی شــدن قيمت ها، ميل چندانی به 
خريد ندارند، هرچند البته فقط پای بی ميلی در 
ميان نيست و خيلی ها نيز توان خريداری خودرو 
را با قيمت حــال حاضر ندارنــد. در نتيجه، افت 
قيمت ها نيز سبب نشــده كه خريد و فروش در 
بازار خودرو جان بگيرد و ســايه ركود همچنان 
سنگينی می كند.در باب اينكه بازار خودرو چرا به 
 چنين ركودی دچار شده، داليل مختلفی عنوان 

می شود...

يادداشت يک

يادداشت دو

 زمان   مناسب  ورود
 استارت آپ ها به بورس

تجربه ناموفق 
خصوصی سازی دانشگاه ها

  عادل طالبي، كارشناس تجارت الکترونيک

  وحيد شقاقی، كارشناس اقتصادی
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دانشگاه های پولی تبدیل به محلی برای  
خرید و فروش مدرک شده اند

ديوار كج خصوصی سازی 
آموزش  عالی



اقتصاد2
ایران وجهان

رونق بورس در نيمه دوم سال 98
  مجيدمحمد عليزاده آراني، كارشناس 

بازار سرمايه
درباره رشــد شــاخص بورس و قيمت سهام 
در نيمه اول ســال 98 بايد عنوان داشت كه 
شاخص بورس از شــاخص ارز عقب بود و در 
سال 97 اين دو شاخص همديگر را همپوشاني 
نكرده بودنــد و بازار ســرمايه منتظر تثبيت 
نوسانات ارزي بود كه اين امر )تثبيت نوسانات 
ارزي( در زمستان سال 97 محقق و از هيجانات 
و تالطم قيمت ارز و سكه كاسته شد؛ ازاين رو 
سرمايه گذاران براي پر كردن خأل بين شاخص 
ارز و سكه و شــاخص بورس با اطمينان اقدام 
به داد و ستد سهام كردند و بازده منفي سكه 
و ارز و هجوم رفتار هيجاني ســرمايه گذاران 
خرد در اين زمان تنور بــورس را داغ تر كرد. 
سرمايه گذاران از سهام شركت هاي با سرمايه 
كوچك اســتقبال بيشــتري كردند و سهام 
شركت هاي بزرگ رشد كمتري داشتند. پس 
ممكن است سهام برخي از شركت هاي صنايع 
كوچك و تك ســهمي ها از حباب برخوردار 
شده باشند، اما كليت بازار حباب نداشته است. 
در شش ماهه اول ســال 98 صنايع كوچك 
زراعت )با توجه به عرضه هاي اوليه چند شركت 
دامپروري و فرآورده هــاي دام و طيور در اين 
دوره(، محصــوالت چرمي و انتشــار و چاپ، 
گروه محصوالت كاغذي، كاشي و سراميك، 
گروه ماشــين آالت و صنايع غذايي، دارويي و 
سيماني و... بيشترين ميزان رشد و بازده را به 
خود اختصاص داده اند. اهم داليل رشد و بازده 
صنايع را مي توان افزايش نرخ فروش و استفاده 
از يارانه هاي ارزي و طرح افزايش سرمايه برخي 
از شركت ها از محل تجديد ارزيابي دارايي ها و 

ارزش ذاتي آن دانست. 
اما گــروه كانه هاي فلزي، پااليشــگاهي ها و 
پتروشيمي ها از رشد و اقبال كمتري برخوردار 
بودند. در مجموع 25 صنعــت از 39  صنعت 
پذيرفته شده در بورس )غالبا صنايع كوچك( 
داراي رشــد بااليي بوده انــد. در حال حاضر 
ســرمايه گذاران منتظر ارائه گزارشات شش 
ماهه شــركت ها هســتند تا عملكرد آنان را 
مورد بررســي و ارزيابي قرار دهند. از ســوي 
ديگر هجوم شــمار زيادي از سهامداران خرد 
و حقيقي و تزريق نقدينگي مناسب و از سوي 
ديگر عدم بازدهي مناســب و حتي منفي در 
بازارهاي رقيب )بازار مســكن، ارز و طال( اين 
نويد را مي دهد كه نيمه دوم سال 98 نيز بازار 
ســرمايه از رونق خوبي برخوردار باشد. كما 
اينكه سهام شــركت هاي بزرگ و داراي بنيه 
و بنياد قوي كه از قابليت نقدشوندگي بااليي 
هم برخوردار هستند، به اندازه رشد شاخص و 
صنايع كوچك رشد نكرده اند و اين توانمندي 
را دارند كه در نيمه دوم سال هم خودشان رشد 
كنند و هم روند صعودي شــاخص را به دنبال 

داشته باشند. 
قطعا بازدهي و سودآوري ناشي از سرمايه گذاري 
در بورس مي تواند به رشد اشــتغال و سرمايه 
بنگاه هاي اقتصــادي كمك كنــد؛ اما به چه 
صورت؟ وقتــي پس اندازهــاي كوچك وارد 
بازار سرمايه مي شود و اين پس اندازها با سود 
و بازدهي مواجه باشند، موجب افزايش ميزان 
پس انداز و درآمد ســرمايه گذاران مي شــود 
و اين باعــث افزايش قدرت خريــد و افزايش 
تقاضا در بازار مي شــود. در واقع افزايش تقاضا 
باعت افزايش توليد و افزايش فروش شركت ها 
و بنگاه هاي اقتصادي مي شــود و ســودآوري 
شركت ها از محل فروش بيشتر حاصل مي شود 
و اين چرخــه را تكميل و ادامــه دار مي كند. 
بنابراين بورس از طريق تامين سرمايه بنگاه هاي 
اقتصادي و از ســوي ديگر ســرمايه گذاران و 

جامعه كمك موثر و شاياني مي كند. 

کاهش اندک نرخ سکه
هر قطعه سكه تمام بهار آزادی طرح جديد در 
بازار آزاد تهران روز )پنجشنبه( با كاهش پنج 
هزار تومانی قيمت به بهای سه ميليون و 9۶5 

هزار تومان به فروش رسيد.
هر قطعه سكه تمام بهار آزادی طرح قديم در 
بازار آزاد تهران در ساعت ۱۴ امروز به نرخ سه 

ميليون و 9۶5 هزار تومان فروخته شد.
همچنين نيم سكه نيز 2 ميليون و 3۰ هزار 
تومان، ربع ســكه يك ميليون و 22۰ هزار 
تومان و هر قطعه ســكه گرمــی 82۰ هزار 

تومان داد و ستد شد.
عالوه براين در بازار آزاد تهران هر گرم طالی 
خام ۱8 عيار ۴۰۴ هزار تومــان و هر مثقال 
طال نيز يك ميليون و 752 هــزار تومان به 

فروش رسيد.
نرخ اونس طال در بازارهــای جهانی نيز باال 

رفت و به رقم يك هزار و ۴89 دالر رسيد.
بازار طال معموال تا پايان ماه صفر دچار ركورد 
شــده و حجم تقاضا برای خريد سكه و طال 

كاهش می يابد.

سرمقاله

خبر

افزايش تعداد دانشگاه های 
پولی و تالشــی كــه اين 
 دانشــگاه ها بــرای جذب 
هر چه بيشــتر دانشــجو 
دارنــد، در حالــی باعث 
افزايش بی رويه تعداد فارغ التحصيالن دانشگاهی 
و تعداد مدارک دانشگاهی فاقد كيفيت شده است 
كه دولت نيز در تالش است سهم اين دانشگاه ها را با 
افزايش نرخ آن از هشت درصد به 3۰ درصد، افزايش 
دهد. حسن روحانی در سخنرانی خود در دانشگاه 
تهــران تأكيد كرد كــه بايد دانشــگاه را به بخش 
خصوصی نزديك كرد و البته اين مقوله در راستای 
اهداف دولت برای خصوصی ســازی در بخش های 
مختلف بوده است. هر چند خصوصی سازی آموزش 
عالی از اين منظر كه هزينه های دولت كاهش پيدا 
كند و ســطح كيفی مراكز آموزشی ارتقا پيدا كند، 
اهميت دارد. اما مسئله اين است كه با وجود جوالن 
دانشگاه های پولی و تجربه ناموفق برخی از مراكز 
آموزشی خصوصی، چه تضمينی برای تحقق اهداف 
خصوصی سازی در بخش آموزش وجود دارد؟ و از 

سويی با خصوصی سازی آموزش عالی چه تغييراتی 
در بازار كار روی خواهد داد؟

به اعتقاد كارشناسان تجربه خصوصی سازی آموزش 
در كشور درست مثل تجربه خصوصی سازی ساير 

بخش ها است و از جمله ويژگی های آن عدم حضور 
بخش خصوصــی واقعی و نقش گســترده بخش 
دولتی و شــبه دولتی در آن، نبــود رقابت در آن، 
فقدان نظارت و بی توجهی به رعايت چارچوب های 

نظارت و ارزيابی كيفيت و عدم ارتباط با مؤسسات 
خارجی اســت كه خود به خود روی سطح كيفی 
آموزش اثــرات منفی می گذارد و بــه گفته برخی 
از كارشناســان از اعتبــار نظام آمــوزش بيش از 
پيش خواهد كاســت. برای مثال كاسبی برخی از 
دانشــگاه های پولی به قيمت پذيرش دانشجويانی 
منجر شــده كه از منظر صالحيت های علمی فاقد 
هيچ گونه امتيازی هســتند و البتــه اين در حالی 
است كه بر خروجی اين دانشگاه ها نيز هيچ نظارتی 

نيست.
بــر اســاس گزارش هــای موجــود، هم اكنــون 
خصوصی ســازی در نظام آموزش عالی ايران آرام 
و بی ســروصدا از طريق گســترش دوره هايی كه 
در دانشگاه های دولتی، شــهريه دريافت می كنند 
)دوره  های شــبانه، پيام نور و علمی-كاربردی( در 
حال افزايش است و بسياری از دانشگاه های دولتی 
از اين طريق كاسبی می كنند. اين در حاليست كه 
چند وقت پيش رئيس جمهــور با تصريح به اينكه 
"دانشگاه نبايد محل درآمدزايی باشد و ما مجبور 
باشيم به خاطر كسب درآمد دانشجوی پولی جذب 
كنيم"، گفت: شــأن و منزلت دانشــگاه، استاد و 

دانشجو بايد در نظر گرفته شود.

دانشگاه های پولی تبدیل به محلی برای  خرید و فروش مدرک شده اند

دیوار کج خصوصی سازی آموزش  عالی

واعظی:
 ایران آماده برداشتن گام چهارم 

هسته ای است
رئيس دفتــر رئيس جمهور خواســتار عمل 
اروپا بــه تعهدات برجامی خود شــد و گفت: 
در صــورت عمل نكــردن اروپا بــه تعهدات 
برجامی خود، جمهوری اسالمی ايران آماده 
 برداشتن گام چهارم كاهش تعهدات خود در

 برجام است.
به گزارش تســنيم ، محمود واعظی ساعتی 
پيش در پاســخ به پرســش خبرنگار تسنيم 
درباره واكنش ايران بــه انفعال اروپا در عمل 
به تعهدات مندرج به برجام، از رصد مســتمر 
اجرای ايــن تعهــدات از ســوی جمهوری 
اســالمی ايران خبر داد و اظهار داشــت: در 
صورتی كه اروپا به تعهدات خود عمل نكند؛ 
 ايــران گام چهــارم را نيز در موعــد مقرر بر 

می دارد.
وی از تشكيل يك كميته ای در اين راستا خبر 
داد و گفت: اين كميته ها هم گام ســوم و هم 

تأثيرات آن را رصد می كنند.
رئيــس دفتــر رئيس جمهور خاطرنشــان 
كرد: همچنيــن اين كميته برســی می كند 
كه گام چهارم با توجه به شــرايط كه هست 
 بايد چه نــوع اقداماتــی را در دســتور كار 

قرار دهد.
واعظی تصريح كرد: طبيعی اســت كه نتيجه 
اين تصميمات يــك هفته قبــل از اتمام دو 
ماه مهلت ايران بــه كشــورهای اروپايی به 

رئيس جمهور تقديم می شود.
وی با بيان اينكــه در اين زمينه بررســی ها 
الزم انجام می شود و در نهايت تصميم گيری 
می شود افزود: اگر هدف گذاری های انجام شده 
برای گام ســوم محقق نشــود و اروپايی ها و 
گروه ۱+۴ نتوانند به تعهدات خود عمل كنند 
طبيعی است برای برداشت گام چهارم اقدام 

می كنيم.

همتی: 
عرضه ارز بر تقاضــای آن در 

سامانه نيما پيشی گرفت
رئيــس كل بانــك مركزی بــا بيــان اينكه 
عرضــه ارز بر تقاضــای آن در ســامانه نيما 
پيشــی گرفته اســت، از اتخــاذ دو تصميم 
مهم در هيات دولت مبنــی بر ارتقای فضای 
 كســب وكار و ثبــات در مقــررات صادراتی 

خبر داد.
بــه گــزارش  مهــر، عبدالناصــر همتی در 
يادداشتی در صفحه خود در شبكه اجتماعی 
اينستاگرام با بيان اينكه  عرضه ازر بر تقاضای 
آن در سامانه نيما پيشی گرفته است، اظهار 
داشت: وضعيت ســامانه نيما و پيشی گرفتن 
عرضه ارز بــر تقاضای آن كــه نقش مهمی 
در ثبات ايــن روزهای بازار ارز دارد، نشــانه 
خوبی اســت كه اتخاذ سياست های درست 
 صادراتی و ارزی می تواند اين روند را مستمرا 

بهبود بخشد. 
وی تصريح كرد: كاهش اتــكا به درآمدهای 
نفتی، متنــوع ســازی درآمدهــای ارزی، 
تعييــن نقشــه راه بــرای صادرات كشــور 
و از همــه مهمتر ثبــات در سياســت ها از 
 اهم موضوعات سياســت گذاری در كشــور

 است.
رئيس كل بانك مركزی گفت: در اين  راستا دو 
موضوع مهم در جلســه روز قبل هيات دولت 

مطرح شد:
۱-توجه بيشتر به مساله اصالح و ارتقا فضای 

كسب و كار
2-ثبــات در مقررات صادراتــی و اجتناب از 
صدور بخشــنامه های مــوردی در مقاطع 
مختلف ســال برای منع صــادرات با هدف 

تنظيم بازار
رئيــس شــورای پــول و اعتبــار همچنين 
افزود: نقشــه راه برای رونق صادرات، تعيين 
كشــورهای هدف صادراتی، مشخص كردن 
ســهم هركدام از كاالهای صادراتی در سبد 
صادراتــی و تعيين يــك برنامــه هدفمند 
 حداقل 5 ســاله بــرای كشــورمان اقدامی 

ضروری است.
وی گفت: در اين راســتا و در كنار گسترش 
تعامل با كشــورهای مختلف، بايــد به طور 
جدی تالش شــود محدوديت هــای تحريم 
های خصمانه را كه آثار منفی زيادی بر اقتصاد 
كشــور و وضعيت اقتصادی مــردم دارد به 
فرصتی جهت رونــق توليد و جهش صادرات 

غيرنفتی تبديل كنيم.

اخبار
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متاسفانه با وجود بارندگی های سال گذشته، همچنان 
بحران بی آبی يكی از بزرگترين بحران هايی است كه 
سرزمين ما را تهديد می كند و آمارها خبرهای خوبی را 
برای ما به همراه ندارند. به گزارش پايگاه خبری بانك 
مسكن- هيبنا ،مهدی احمدی اظهار داشت : با توجه به 
سرعت برداشت آب های زيرزمينی در كشور ما كه سه 
برابر استاندارد جهانی است و همچنين اتمام سفره  های 

زيرزمينی تا 5۰ سال آينده در  ۱2 استان ايران و با توجه 
به مصرف آب روزانه ۱9۰ ليتر آب برای هر شــهروند 
ايرانی كه از استانداردهای جهانی فاصله بسياری دارد 

نگرانی های زيادی در خصوص بحران كم آبی برای نسل 
های آينده احساس می شود.

در همين راســتا و با توجه به بحران كــم آبی، بانك 

مسكن از اسفندماه ۱39۶ تصميم گرفت در كنار ديگر 
مسووليت های اجتماعيش نسبت به اجرای كمپينی 
اجتماعی به منظور ترغيب به صرفه جويی و مصرف 
صحيح آب اقدام نمايد و اين جشنواره با همين هدف و 
به منظور جلب حمايت مردم در مصرف صحيح آب و 
درخواست ياری از دانش آموزان عزيز كه آينده  سازان 

اين مرز و بوم هستند طراحی و اجرا می شود.

رييس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از 
رســيدگی به پرونده تخلفات رانندگان اتوبوس 
در مســيرهای اربعين خبر داد و گفت: اقدامات 
مختلفی برای بهبود ارائه خدمات به زائران اربعين 
در مسير بازگشت انجام شده است و حدود 7۰۰۰ 
دستگاه اتوبوس برای پايانه مرزی مهران در نظر 

گرفته ايم.
به گزارش ايسنا، بر اســاس گزارش های و اخبار 

منتشر شــده امسال بيش از ســه ميليون نفر از 
زائران ايرانی برای شــركت در مراسم اربعين به 
عراق رفتند كه حدود 5۰ درصد بيشــتر از تعداد 
زائران در سال گذشته اســت و بر همين اساس 
بايد تمهيدات بهتری برای ارائه خدمات به آن ها 

انديشيده شود.
عبدالهاشم حسن نيا -معاون وزير ره و شهرسازی 
و رييــس ســازمان راهــداری و حمل ونقــل 

جاده ای-دربــاره برنامه ريزی انجام شــده برای 
روزهای بازگشــتن زائران اربعين به كشــور در 
گفت وگو با ايســنا اظهاركرد: در روزهای آينده 
منتظريم تــا بيش از دو ميليون نفــر ديگر نيز از 
زائران اربعين به كشــور برگردند كه بيشــترين 
تقاضا برای بازگشت از مرز مهران است و به نظر 
می رسد كه اوج سفرهای بازگشت زائران در چهار 
 روز، شــامل دو روز قبل و دو روز بعــد از اربعين 

تقسيم شود. وی افزود: بر اين اساس مرز مهران 
ظرفيتی حدود يك ميليون و 3۰۰ تا 5۰۰ هزار نفر 
دارد و برای بازگشت زائران تا اين تعداد تداركات 
الزم را در ايــن زمينه انديشــيده ايم. همچنين 
برای پوشــش خدمات حمل ونقل جاده ای كامل 
به زائران همه ناوگان اتوبوس بين شــهری را در 
 اين ايام بسيج كرده ايم كه مشكلی در اين زمينه 

پيش نيايد.

عباس نجفی عضــو هيات مديره بانك توســعه تعاون: 
مديريت اثربخش دانش سازمان رمز موفقيت و مانايی 
سازمان های امروزی است. عباس نجفی عضو هيات مديره 
بانك توســعه تعاون كه صبح امروز در كارگاه آموزشی 
دوروزه معاونين اداره شعب استان ها در شهرستان شيراز 
سخن می گفت با اعالم مطلب فوق اظهار داشت: دو مولفه 

سرعت پرشتاب تكنولوژی و فناوری و موضوع توسعه و 
تحقيق، مهم ترين توفير و تفاوت مديريت در سازمان های 
گذشــته و امروزی به شــمار می رود. نجفی با تأكيد بر 
ضرورت تحقق مديريت دانش در سازمان ها، خلق دانش، 
تسهيم دانش و به كارگيری دانش را مبتنی بر هدف خاص 

و مشخص فرايندی امری مهم يادكرد.

در نشســت تخصصــی بانــك توســعه صــادرات 
ايــران در اراک چگونگــی خدمــات و حمايــت 
 هــای ايــن بانــك از صــادرات غيرنفتی تشــريح 

شد.
به گزارش روابــط عمومی بانك توســعه صادرات به 
نقل از اگزيم نيوز دكتر حبيب احمــدی، مدير امور 

شــعب و بازاريابی ايــن بانك گفت: هــدف اصلی از 
برگزاری نشست های تخصصی و مشاوره ای مستمر 
در استانهای مختلف ، تعامل بيشتر با صادركنندگان 
و توليدكننــدگان و اســتماع نقطه نظــرات فعاالن 
 اقتصادی و بهره گيری از اين نظرات در ارتقا عملكرد 

بانك است.

ریيس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن اعالم کرد:

اولین جشنواره انشاء نویسی برگزار می شود

پرونده تخلف رانندگان اربعین روی میز

نشست تخصصی معرفی خدمات بانک توسعه صادرات در اراک برگزار شدمدیریت اثربخش دانش، رمز موفقیت و مانایی سازمان های امروزی است

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

دالر به ۱۱هزار و ۴۰۰ تومان رسید
 قیمت دالر آمریکا در صرافی های بانکی برای فروش به ۱۱هزار و ۴۰۰ تومان و برای خرید به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.  همچنین قیمت هر یورو در صرافی های بانکی برای فروش 

۱۲هزار و ۶۰۰ و برای خرید ۱۲هزار و ۵۰۰ تومان است.

تجربه ناموفق خصوصی سازی دانشگاه ها
وحيد شقاقی، كارشناس اقتصادی

عمال در دنيا دانشگاه های مهم و برتر متعلق به بخش خصوصی است. در كشــورهای دنيا مثل كشور ما دو نوع دانشگاه دولتی و خصوصی وجود دارد. در دانشــگاه های خصوصی اين كشورها معموال به اين دليل كه 
دانشجويان هزينه دانشگاه را متقبل می شوند، هم كيفيت خدمات دانشگاه و هم سطح علمی دانشگاه نسبت به دانشگاه های دولتی باال ست. اما در كشور ما خصوصی سازی دانشگاه برعكس عمل كرده است. به طوری 
كه دانشگاه های آزاد و غيرانتفاعی به مراتب كيفيت پايين تری نسبت به دانشگاه های دولتی داشــته و از نظر علمی نيز سطح بسيار پايينی دارند. علت اساسی اين موضوع اين است كه روند خصوصی سازی در بخش 
آموزش به خوبی انجام نشده است و مثل ساير بخش هايی كه خصوصی سازی در آن نتيجه معكوس داشته است. هدف دانشگاه های پولی در كشور عمدتا درآمدزايی با شعار مدرک گرايی بوده است. به همين دليل تبديل 
به كاسبی و محلی برای خريد و فروش مدرک شده و عمال به زيان اقتصاد كشور است. مهم ترين شرط خصوصی سازی وجود يك فضای سالم و رقابتی در كسب و كار است. در حالی كه اين دو مولفه در كسب و كار ما 

مشاهده نمی شود و نمود عينی آن را در نظام آموزشی كشور كه خصوصی سازی شده می شود ديد.

يكی از مهم ترين اقداماتی 
كه دولت در مــدت اخير 
انجام داده حــذف يارانه 
افراد ثروتمند اســت كه 
به اعتقاد كارشناســان در 
صورت تداوم آن به عدالت يارانه ای كمك می كند. 
اما مسئله اينجاست كه دولت برنامه ای برای توقف 
و يا حذف يارانــه ای كه چه به صــورت پنهان به 
اقشــار ثروتمند و چه به صورت آشكار به صنايع و 
بنگاه های دولتی می دهد، ندارد. اين مسئله از ديد 
كارشناسان مهم ترين مانع برقراری عدالت يارانه ای 

در كشور است.
بــه اعتقــاد برخــی از كارشناســان ســهم 
بنگاه هــای رانتــی از يارانه هــا بــه مراتب بيش 
از ديگــر مــردم عادی اســت. بــه اعتقــاد آنها  
 ايــن يارانه در بيــن صنايع پايين دســتی توزيع 
نمی شود.  از آنجايی كه پرداخت اين نوع ماليات ها، 
مانع از عدالت يارانه ای است، مسئله اين است كه 
عدم حذف اين ماليات ها چه تاثيری منفی بر فضای 
كسب و كار كشور دارد؟ و حذف آن چه كمكی به 
 رقابتی شدن بازار و ايجاد فضای سالم در بنگاه ها 

خواهد كرد؟
به اعتقاد كارشناسان، نيمی از يارانه پنهان انرژی 
كه اين همه روی آن مانور تبليغاتی داده می شود به 
بنگاه های صنعتی و معدنی متكی به رانت منابع و 
انرژی تخصيص پيدا كرده كه به قيمت های جهانی 

توليدات خود را به فروش می رسانند. در حال حاضر 
نزديك به 9۰۰ هزار ميليــارد تومان يارانه پنهان 
در اقتصاد ايران كشــور وجود دارد كــه به اعتقاد 
كارشناسان برای برقراری عدالت يارانه ای بايد آن 

را متوقف كرد.

صنایع  پایين دستی همچنان  از  یارانه  بی بهره اند

سهم    نا برابر  صنایع   از   یارانه
ثمانه نادری

News kasbokar@gmail.comمحروميت صنايع كوچک از يارانه
حسن مرادی، كارشناس اقتصادی

در همه جای دنيا به صنايع نوپا و بنگاه های كوچك 
به منظور حمايت و رونق توليــد، يارانه پرداخت 
می شود. اما مسئله اين اســت كه در كشور ما اين 
يارانه در اختيار بنگاه هــای رانتی و صنايع دولتی 
قرار می گيرد و بنگاه ها سهم نابرابری از آن دارند. 
به همين دليل پرداخت يارانه به صنايع در كشور ما 
به جای اينكه به ايجاد رقابت بنگاه ها منتهی شود، 
قدرت رقابت برخی از بنگاه ها را از آنها سلب كرده 
است. به همين دليل در اقتصاد كشور به جای اينكه 
شاهد افزايش تعداد بنگاه ها باشيم، شاهد رشد يك 
سری بنگاه رانتی و وابسته به منابع دولتی هستيم 
كه اثر مثبتی روی بهره وری و اشتغال كشور به جا 
نگذاشته اند. بلكه بدتر از آن عرصه را برای بنگاه های 
سالم و شــفاف در بخش خصوصی تنگ كرده اند. 
برای مثال در حال حاضر بنگاه هايی كه بايد مشمول 
يارانه باشند و يا سهمی از يارانه به آنها تعلق بگيرند، 
از يارانه محروم هستند. سهم توليد از يارانه پرداخت 
نمی شود و در همين پروسه حذف يارانه ثروتمندان 
و تالش برای ســاماندهی يارانه ها، برنامه ای برای 

پرداخت يارانه توليد نيست.



3 اقتصاد
ایران
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معــاون آمــوزش، پژوهش و 
فناوری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از پیشــنهاد تسهیل 
شرایط برای جذب نخبگان به 
حوزه های اقتصادی که بنابر آن 
در مرحله اول ۵۰۰ تن از شاگردان برتر دانشگاه های برتر طی 
فراخوانی به بنگاه های اقتصادی می پیوندند خبر داد. برات 
قبادیان اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در 
روز های آتی صنعت گران کشور قادر خواهند بود نیاز های 
علمی و فناوری خود را روی ســامانه ای ثبت کرده و از این 
طریق با دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و نخبگان کشور 
ارتباط برقرار کنند. او ادامه داد: برقراری این ارتباط می تواند 
باعث شود ارتباط بین صنعتگران و نخبگان بهبود پیدا کرده 
و نیاز های صنعت با سرعت بیشتری برطرف شود. قبادیان 
از موافقت رهبر انقالب با ایجاد شــرایط ویژه برای نخبگان 
اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: بنابر دسته بندی های انجام 
شده سه گروه استاد تاپ، سرباز تاپ و دانشجو تاپ در نظر 
گرفته شده اند و با موافقت مقام معظم رهبری ۲۰۰ نفر از 
سرباز تاپ ها که قصد انجام خدمت سربازی را دارند می توانند 
بعد از گذراندن دوره آموزشــی به یکی از شرکت های مورد 
تایید این ســازمان مراجعه کرده و دوران سربازی خود را 
در آنجا بگذرانند.معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت 

صنعت، معدن و تجــارت تصریح کرد: شــرکت هایی که 
برای گذراندن دوره سربازی انتخاب می شوند باید عالوه بر 
داشتن شرایط دانش بنیانی واحد تحقیق و توسعه داشته 
باشند. امیدوار هستیم با این طرح تحولی اساسی در ارتباط 
عرصه های علمی و فناوری و اقتصاد کشور ایجاد شود. او بیان 
کرد: مقام عالی وزارت پیشنهاد تسهیل شرایط را برای جذب 
نخبگان به حوزه های اقتصادی مطرح کرده که بنابر آن در 
مرحله اول ۵۰۰ تن از شاگردان برتر دانشگاه های برتر کشور 
که در حوزه های صنایع، معادن و تجــارت تحصیل کرده 

باشند می توانند طی فراخوانی کامال شفاف و تحت نظارت 
وزارت صنعت به بنگاه های اقتصــادی بپیوندند. قبادیان 
 تاکید کرد: بنا داریم تا پروپوزال های ارائه شده در دانشگاه ها 
 مسئله محور شده تا به حل مشکالت کشــور بپردازد. در

 سال های اخیر به دلیل مشکالت زیادی که بر سر راه کشور 
قرار گرفته اقتصاد شرایط خوبی را تجربه نمی کند. بنگاه های 
اقتصادی به دلیل شرایط بد اقتصادی در رکود کامل به سر 
می برند و بسیاری دیگر تعطیل یا ورشکسته شده اند. اما در 
سال هاي اخیر اهمیت و نقش صنایع کوچك و متوسط در 

کشورهاي صنعتي و کشورهاي در حال توسعه رو به افزایش 
بوده است. در دو دهه گذشته با ظهور فناوري های جدید در 
تولید و ارتباطات، تحوالتي در قابلیت هاي واحدهاي صنعتي، 
روش هاي تولید و توزیع و ساختار تشکیالتی بنگاه ها پدید 
آمده که عموما افزایش رقابت و تمرکز بر اهمیت واحدهاي 
کوچك و متوسط افزوده است. از طرفی دیگر استفاده از توان 
باالی دانش نخبگان نیز می تواند در پیشبرد اهداف بنگاهای 
اقتصادی و تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی موثر باشد و این 

کسب و کارها را از رکود خارج کند. 

صنعتگران می توانند نیازهای علمی و فناوری خود را روی سامانه ای ثبت كنند

نخبگان دانشگاهی جذب بنگاه ها می شوند

غفلت از ظرفیت استفاده از نخبگان در بنگاه ها و صنایع
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان

امروز شرایط اقتصادی  فرصت مناسبی را برای شناسایی نخبگان مهارتی و اتصال آن ها به صنایع و بازار کار فراهم کرده است. با وجود مشکالتی که در صنایع و بنگاه های ایران وجود دارد شاهد هستیم که افراد تحصیلکرده و نخبگان دانشگاهی ما  با وجود  
نیاز کشور جذب شرکت های خارجی می شوند و به فکر مهاجرت می افتند. صنایع و بنگاه های اقتصادی نیز امروز در شرایطی قرار دارند که با ورود نخبگان به کسب و کارشان می توانند شاهد تغییر و تحولی عمیق باشند که سال هاست در انتظار آن هستند.

اقتصادی که در رکود قرار دارد بنگاه های اقتصادی آن هیچگونه فعالیت چشمگیری نخواهند داشت که امروز شرایط این کسب و کارها  در کشور همین است. ظرفیت استفاده از نخبگان در بنگاه ها و صنایع مغفول واقع شده و امروز که کشور دچار 
تحریم و رکود است باید از این ظرفیت و دانش استفاده شود. چابك سازی بنگاه های اقتصادی در گرو جذب نخبگان و ممانعت از مهاجرت آنهاست. برای اینکه جلوی مهاجرت این افراد را به خارج از کشور بگیریم باید فضای کسب و کار را برای ورود 

آنها آماده کنیم. مدتی که این افراد برای یافتن شغل مرتبط صرف می کنند و بروکراسی هایی که برای این استخدام ها گذاشته ایم جرقه مهاجرت را در ذهن نخبگان روشن می کند. 
در کشور فارغ التحصیالن، استادان و نخبگان زیادی داریم و نباید بگذاریم آنها بدون شغل بمانند و باید از آنها استفاده کرد. متاسفانه ما نخبگان و فارغ التحصیالن خود را به بنگاه های تولیدی دنیا می فرستیم و هیچ استفاده ای از دانش باالی آنها که دنیا 
متقاضی آن است نمی کنیم. تجارت بدون اتکا به دانش و علم الزم، بی فایده است و نتیجه نمی دهد.همچنین معتقدیم به دلیل ارتباط تشکل های تخصصی و بخش خصوصی با صنایع و بنگاه ها، واگذاری بخشی از فرآیند آموزش نیروی کار می تواند 

به شناسایی مزیت ها و فرصت های شغلی و ارتباط مهارت آموزان با صنایع و بنگاه ها کمك کند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی از افت ۱۰ 
هزار تومانی قیمت گوشــت در بــازار خبر داد 
و گفت: هم اکنون هر کیلو شــقه گوســفندی 
 با نرخ ۹۶ تــا ۹۸ هزار تومان بــه مصرف کننده 

عرضه می شود.
علی اصغر ملکی از کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت 
گوشــت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر 
کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۸۶ تا ۸۸ 
هزار تومان به مغازه دار و با احتســاب ۱۰ درصد 
ســود معادل ۹۶ تا ۹۸ هزار تومان به مشــتری 

عرضه می شود.
او فراوانی دام در دامداری ها، عرضه مناســب و 
مسدود شــدن مرز ها و جلوگیری از قاچاق دام 
را دلیل اصلی افت قیمت گوشت گوسفندی در 
بازار اعالم کرد و افزود: بنابــر آخرین اطالعات 
امســال خروج دام از مرز های کشــور مسدود 
شــده اســت چرا که بــا تثبیت قیمــت دالر 
قاچاقچیان انگیزه چندانی به خروج غیر قانونی 
دام ندارند که با اســتمرار این روند پیش بینی 
 می شــود که روند کاهش قیمت گوشت در بازار 

ادامه یابد.
ملکی قیمــت هــر کیلــو دام زنــده را ۳۹ تا 
۴۲ هزار تومــان اعالم کرد و گفــت: با توجه به 
انباشــتگی دام در واحد ها و ازدیــاد عرضه در 
برابر تقاضا قیمت دام زنده نســبت به روز های 
اخیر افت محسوسی داشته اســت که با توجه 
به شــرایط فعلی عرضه و رکود بازار پیش بینی 
 می شود که نوســان خاصی در ایام اربعین اتفاق 

نیفتد.
به گفتــه وی کاهــش ۱۰ هزار تومــان قیمت 
شــقه گوســفندی موجب شــده قیمــت ران 
و سردســت به همین نســبت در بازار کاهش 
یابد بــه طوری که هــم اکنون هر کیلــو ران با 
نرخ ۱۰۶ تــا ۱۰۸ هزار تومان و ســر دســت 
 ۱۰۰ تــا ۱۰۶ هــزار تومــان در بــازار عرضه 

می شود.
رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی ادامه داد: 
در جلســه اخیر فرمانداری در ارتباط با قاچاق 
کاال اطالع رســانی کردیم که به ســبب بسته 

شــدن مرز ها دام به میــزان کافی در کشــور 
موجود است که با اســتمرار روند فعلی کنترل 
 مرز هــا هیچ گونــه تنــش قیمتــی نخواهیم 

داشت.
ملکی بــا بیان اینکــه قیمت فعلی گوشــت با 
نرخ منطقی خود فاصلــه دارد اظهار کرد: بنابر 
آمار در آبان سال گذشــته قیمت هر کیلو شقه 
گوســفندی ۵۸ تا ۵۹ هزار تومــان بود که این 
امر نشــان می ده علی رغم افت قیمت گوشــت 
در بازار همچنان ۲۰ هــزار تومان حباب قیمت 
داریم انتظار می رود با مســدود شــدن مرز ها و 
 نگهداری داشته ها در کشــور به قیمت منطقی 

برسیم.
او ادامه داد: از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان 
متولی تولید انتظار می رود برای ۵ ماه آینده که 
علوفه ای در صحرا نیست نهاده با قیمت مناسب 
در اختیار دامداران قرار دهند تا آن ها مجبور به 
عرضه یکباره دام در بازار نباشند چرا که این امر 
شرایط عرضه را برای ســال آینده دچار چالش 

می کند.
ملکی درباره تأثیر بازگشــت زائران حســینی 
و ایام اربعین در شــرایط بازار گفــت: با توجه 
به آنکه تقاضا بــرای ایام اربعیــن همانند دهه 
اول محــرم و عید قربــان نیســت و از طرفی 
زائران اربعین بــرای چندمین بار اســت که به 
کربال مشــرف شــدند از این رو نوسان چندانی 
در حوزه قیمت دام زنده نخواهیم داشت ضمن 
 آنکه به ســبب فراوانــی کمبــودی در توزیع 

وجود ندارد.
رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی در پایان در 
واکنش به اظهارات برخی از مسئوالن مبنی بر 
صادرات دام تصریح کرد: با توجه به آنکه صادرات 
دام منجر به بر هم زدن تعادل بازار می شود از این 
رو تنها عده ای از بازار به سودشــان که واردات و 
صادرات است اظهارتی مبنی بر صادرات دام در 
ازای واردات گوشت را مطرح می کنند در حالی 
که هیچ دلیلی ندارد که داشته های مرغوب خود 
را به دیگر کشور ها صادر کنیم و در مقابل گوشت 

وارد کنیم.

بازار خودرو این روزها در 
رکودی سنگین فرو رفته و 
آن طور که نمایشگاه داران 
و فعــاالن در ایــن بــازار 
می گویند، کمتر کســی 
اقدام به خریــد و فروش در این فضــا می کند. در 

واقع مشتریان با وجود نزولی شدن قیمت ها، میل 
چندانی به خرید ندارند، هرچند البته فقط پای بی 
میلی در میان نیست و خیلی ها نیز توان خریداری 
خودرو را با قیمت حال حاضر ندارند. در نتیجه، افت 
قیمت ها نیز سبب نشده که خرید و فروش در بازار 
خودرو جان بگیرد و سایه رکود همچنان سنگینی 

می کند.
در باب اینکه بازار خودرو چرا به چنین رکودی دچار 
شده، دالیل مختلفی عنوان می شود و مهم ترین آن 

حول محور قیمت می چرخــد. در واقع باال ماندن 
قیمت خودروها دلیل اصلی افــت تقاضا و در پی 
آن، رکود فعلی بازار است، زیرا بسیاری از مشتریان 
قدرت خرید خود را )با توجه به رشد شدید قیمت 
خودروها طی یك ســال و نیم گذشــته( از دست 

داده اند.
به گفتــه کارشناســان، ثبات قیمت ارز ســبب 
شــده تا آن دســته از خریدارانی که از بی ثباتی 
قیمت ها ســود می بردند از این بازار خارج شوند. 

امروز کمتر کســی خودرو در پارکینــگ یا انبار 
نگه می دارد، خــودرو به انــدازه کافــی در بازار 
وجود دارد، اما تقاضا بــرای خرید در حداقل خود 
اســت. این کارشناســان همچنین ممنوع شدن 
عمده فروشی خودروسازان و فروش های کارتکسی 
و ورود قــوه قضائیــه، وزارت کشــور و نهادهای 
نظارتی به موضوع خودروسازان را از دیگر عوامل 
 تاثیرگذار بر شرایط ثبات این روزهای بازار خودرو 

بیان کردند.

سودجویان بی ثباتی قیمت ها از بازار خودرو خارج شدند

بازار   بی  رونق  خودرو
به دلیل نبود نوسان ارزی تغییرات قیمتی خودروها یک تا 2 میلیونی است                                     راز ركود بازار با وجود كاهش قیمت خودرو

تعداد خودروهایی که روزانه معامله می شود بسیار کم است
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه  و فروشندگان خودرو

پس از شرایط نابه سامان و بی ثباتی که نوسانات نرخ ارز برای بازار خودرو ایجاد کرد امروز  بازار خودرو شرایط آرامی را تجربه می کند و خریدار زیادی در این بازار وجود ندارد. موضوعات مرتبط با دو خودروساز بزرگ کشور نیز در این رابطه 
بدون تاثیر نبوده و کمتر کسی امروز مشتری بازار خودرو است. افزایش نرخی به آن صورت در بازار خودرو نداریم و افزایش نرخ در حد یك میلیون  ۲ میلیون تومان طبیعی است.در هفته گذشته نیز شاهد افزایش نرخ برخی از محصوالت 

بودیم. افزایش قیمت فقط در خودروهای داخلی به خصوص سمند و پژو در حد ۲ میلیون تومان الی ۵ میلیون تومان بوده است. به طور کلی بازار آرام است و تعداد خودروهایی که روزانه معامله می شود بسیار کم است.
در شرایط فعلی حیاط بازار خوردو خالی از مشتری است و خریداران وفروشندگان تمایلی برای معامله در این بازار ندارند. نابه سامانی هایی زیادی در این بازار توسط عوامل مختلف ایجاد شد و هنوز شاید در برخی خودروها و به خصوص 
خودروهای وارداتی این تکانه ها هنوز احساس می شود. اما به طور کلی در دو ماه اخیر با توجه به ایام عزاداری هم معامالت در بازار کاهش داشته است. البته الزم به ذکر است که قیمت خودروهای وارداتی در ۲۰ روز گذشته تغییر خاصی 
نداشته و محصوالت مونتاژی نیز همین روال را طی کرده اند. در محصوالت سایپا، تیبا و ساینا فاکتور می شود اما عدم فاکتور پراید از جمله مدل ۱۱۱ باعث افزایش قیمت شده است. بازار نیاز روزانه دارد و در صورتی که احساس شود خودرویی 

عرضه نمی شود افراد قیمت ها را باال می برند. اگر تامین و عرضه به خوبی انجام شود اختالف نرخ بازار و کارخانه نیز از بین می رود.
طبق آخرین قیمت های اعالم شده در بازار پراید ۱۳۱ حدود ۴۳ میلیون تومان و مدل ۱۱۱ تقریبا ۴۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شده است. خودروهای تیبا هاچ بك و ساینا نیز نرخ تقریبی ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارند. در مورد 
محصوالت ایران خودرو سمند  ۷۷ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ با نرخ ۷۳ میلیون تومان به فروش می رسد. پژو ۲۰۶ تیپ جهش قیمتی داشته که نسخه فول آن ۸۲ و نسخه بدون ضبط و سنسور ۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. محصوالت 
مونتاژی از جمله پژو ۲۰۰۸ و سراتو به ترتیب با قیمت های ۳۰۴ و ۲۸۱ میلیون تومان فروش می روند. در خصوص قیمت خودروهایی که از نرخ آن ها در بازار از کارخانه کمتر است نیز باید اشاره شود که در این میان نرخ برخی از خودروها در 
بازار پایین تر از نرخ اعالم شده توسط کارخانه است. محصوالت شرکت مدیران خودرو چنین شرایطی را دارند و تقریبا ۱۵ الی ۴۵ میلیون تومان زیر نرخ شرکت، در بازار فروخته می شود. دلیل نیز این است که اگر خریدار کم باشد چنین اتفاقی 

می افتد ضمن این که نرخ این خودروها در زمان نوسانات ارزی اعالم شد و هنوز شرکت ها نرخ را کاهش ندادند. سراتو مونتاژ نیز چنین شرایطی دارد که توسط کارخانه ۲۹۵ میلیون تومان فاکتور می شود اما در بازار نرخ ۲۸۱ میلیونی دارد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

افت 1۰ هزار تومانی قیمت گوشت در بازار 

نرخ هر کیلو شقه گوسفندی به ۹۶ هزار تومان رسید

شرکت معدني و صنعتي چادرملو 
شرکتي فعال در حوزه سنگ آهن 
است و جزو شرکت هایي است که 
زنجیــره ارزش را تا مرحله تولید 
شمش فوالد تکمیل کرده است. 
»کچاد« در گــزارش عملکرد ۶ 
ماهه موفق به ثبت فروش بیش از 
۴۷۰۰میلیارد توماني شده است 
که این رقم در مدت مشابه سال 
گذشته ۲۷۰۰ میلیارد تومان بوده 

است.
 مدیر عامل چادرملو روز شــنبه 
اعالم کرد بزودی واحد مگامدول 
این شرکت رسماً افتتاح می شود، 
سید محمود سیدي معاون مالي 
و اقتصادي چــادر ملو درباره این 

خبر و عملکرد ۶ ماهه این شرکت 
گفت: واحد مگامدول از دي ماه 
سال گذشــته تولید آزمایشي را 
شــروع کرده بود و اوایل امسال 
وارد تولید تجاري شد. بر اساس 
آنچه که در کدال منتشر کردیم 
در صورتي که از آهن اســفنجي 
براي تولید واحدهــاي چادرملو 

اســتفاده کنیم ۸ میلیون ریال 
بهاي تمام شده براي تولید فوالد 
به ازاي هر تن کاهش مي باید. او 
گفت: پیش بیني تولید ما براي 
این واحد ۱میلیــون و ۲۵۰ هزار 
تن است که با توجه به تولید ۷۶۰ 
هزار تني در نیمه نخســت سال 
جاري انتظار داریم حجم تولید 
این واحد بیش از پیش بیني باشد. 
سیدي گفت: انتظار داریم صورت 
سود و زیان ۶ماهه سال مالي ۹۸ 
در هفته جاري در کدال منتشر 
شود، از نظر حجمي و سود و زیاني 
بر اســاس برنامه حرکت کردیم 
و مشــکل خاصي در امر تولید و 

فروش نداشتیم.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشــاورزی گفت: با 
توجه به شروع فصل کاشت و تشویق کشاورزان برای 
مصرف بذور گواهی شده، قیمت جدید هرکیلوگرم بذر 
گندم آبی و دیم گواهی و اصالح شده بین پنج تا هشت 

درصد کاهش یافت.
»اسماعیل اسفندیارپور« بیان اینکه ۴۷۵ هزارتن بذر 
گندم گواهی شده برای سال زراعی جدید تولید شده 
است، افزود: طبق مصوبه جدید دولت نرخ هر کیلوگرم 
بذر گندم آبی گواهی شده دو هزارو ۵۲۳ تومان و بذر 
گندم دیم دو هزار و ۲۶۵ تومان تعیین شده که نسبت 
به مصوبه قبلی بین پنج تا هشت درصد کاهش قیمت 
دارد. به گفته وی، این درحالیســت که نرخ مصوبه 
پیشین هر کیلو بذر گندم آبی دو هزار و ۶۵۰ و گندم 
دیم دو هزارو ۴۵۰ تومان بود. مجری طرح گندم وزارت 
جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بذرهای گواهی شده 
در افزایش عملکرد گندم تولیدی کشور موثر است، 
اظهارداشت: بذرهای گواهی شده توسط موسسه ثبت 
گواهی بذر و نهال تایید و در اختیار کشاورزان قرار می 
گیرد. وی تصریح کرد: بذر گندم آبی و دیم گواهی شده 
مورد نیاز کشور تامین اســت و کشاورزان نگرانی در 

خصوص تامین این بذرها نداشته باشند.

۲۳ درصد برنامه کشت گندم انجام شد
اســفندیار پور گفت: با توجه به برنامه کشت و تولید 
گندم در سال زراعی ۹۸ – ۹۹ برای تولید ۱۴ میلیون 
۵۰۰ هزارتن گندم حدود ۶ میلیون هکتار از اراضی 
کشور زیرکشــت گندم می رود که از این میزان دو 
میلیون هکتار برای کشت آبی و چهار میلیون هکتار 

مربوط به کشت دیم است.
اســفندیار پور درخصوص ســطح زیرکشت گندم 

تصریح کرد: از ابتدای فصــل زراعی جدید )مهرماه( 
تاکنون یك میلیون و ۳۸۳ هزار هکتار از اراضی گندم 
معادل ۲۳ درصد برنامه کشــت گندم در  اقلیم سرد 
کشور زیرکشت گندم رفته که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته در یك سطح اســت. وی اضافه کرد: از 
این میزان یك میلیون و ۱۸۳ هزار هکتار معادل ۲۹ 
درصد مربوط به کشت گندم دیم  و ۲۰۰ هزار هکتار 
معادل ۱۰ درصد مربوط به کشت گندم آبی است. وی 
افزود: کشت گندم اقلیم سرد شامل استان های شمال 
غرب و غرب کشور تا نیمه اول آبان ماه ادامه دارد و از 
اواسط آبان ماه کشت در استان های گندم خیز کشور 
از جمله خوزستان، گلستان، مرکزی و جنوب فارس 

عملیاتی می شود.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت بارندگی ها 
در استان های زیرکشت گندم گفت: متوسط بارندگی 
کشور تاکنون ۵.۸ درصد نزدیك بارندگی های سال 
گذشته در همین زمان است به طور مثال بارندگی در 
استان اردبیل ۲۰ میلیمتر بوده اما هنوز بارندگی در 

دیگر استان های گندم خیز کشور شروع نشده است.
وی افــزود: طبق مصوبه شــورای اقتصاد قیمت هر 
کیلوگرم گندم معمولی ۲۲۰۰ تومان و گندم دوروم 
۲۲۹۰ تومان تعیین شده است بنابراین نیاز است تا 
گندمکاران نسبت به کشــت گندم دوروم مورد نیاز 

صنف و صنعت و کارخانجات ماکارونی اقدام کنند.
به گفته اســفندیار پــور، در تفاهمــی بین صنف 
کارخانجات ماکارونی و بنیاد ملی گندمکاران مقرر 
شده تا  کارخانجات ماکارونی در استان های گندم خیز 
همچون خوزستان، فارس و کرمان )جیرفت، کهنوج 
و اورزویه( که تولید گندم دوروم دارند این محصول را 

با ۱۰ درصد افزایش قیمت دولتی خریداری کنند.

قیمت بذر گندم گواهی شده تا ۸ درصد کاهش یافت

دالیل مثبت چادرملو در بورس

ثبت فروش بیش از 4٧٠٠ میلیاردي در ۶ ماهه اول امسال
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يك كسب وكار خلق مي شود تا به سود برسد. از نظر اقتصادي، هدف ديگري 
براي كسب وكارها تعريف نمي شود. نخستين هدف كارآفرين از پياده سازي يك 
ايده، ايجاد يك استارت آپ و پس از آن ساخت يك كسب وكار اين است كه پول 
دربياورد. به گزارش اتاق تهران، فوربز سه راه حل براي اطمينان پيدا كردن از 
بازگشت سرمايه اي كه براي يك ايده خرج مي كنيد، ارائه كرده كه خالصه اي 

از آن را در ادامه مي خوانيد. 

مثل يك كسب وكار كوچك با استارت آپ خود رفتار كنيد  
تصور كنيد هر رستوراني مي توانست به طور آنالين غذا بفروشد. آيا بزرگ تر 
شدن بازار به معناي بيشتر شدن تعداد خريداران مي توانست رقابتي كه در 
بازار ايجاد شده را جبران كند؟ پاســخ به طور روشن منفي است. خريداران 
به دنبال بهترين عرضه كننده در درياي فروشــندگان اند. اگر شــما يكي از 
بهترين ها نيستيد، كسب وكار شما شكست مي خورد. براساس نظرسنجي 
TOAST رستوران هاي جديد به طور ميانگين در هر ماه از نخستين سال 
فعاليت خود 111 هزار دالر در آمد دارند. درحالي كه حاشيه سود رستوران ها 
كمتر از 5 درصد است، ميزان درآمد آنها از نگاه يك استارت آپ فناوري محور 

زياد هم هست. 
مقياس پذيري يكــي از بزرگ ترين تفاوت هاي كســب و كارهاي كوچك و 
استارت آپ هاست. برعكس كسب وكارهاي كوچك، مدل كار استارت آپ ها 
قابل تكرار و مقياس پذير اســت. به عبارت ســاده تر، اين يعني هر كســي 
مي تواند پرداخت كند، اســتفاده كند و از توليد در هر جايي ســود ببرد. با 
تشكر از فناوري كه اين امكان را براي بشــر فراهم كرده، همين مدل كسب 

وكار دليل حاشيه سود 80 درصدي شــركت هاي نرم افزاري است؛ اما پيدا 
كردن يك مدل كســب وكاري تكرارپذير و مقياس پذير كار ساده اي نيست. 
اگر مي خواهيد يك رســتوران باز كنيد، حتي اگر هيچ تجربه اي نداشــته 
 باشيد، مي توانيد جا پاي ديگر صاحبان رستوران ها بگذاريد و يك رستوران

 پرسود راه بيندازد. 
استارت آپ ها، از سوي ديگر، به زمان و آزمون و خطاي بيشتري براي شروع 
نياز دارند. حتي اگر يك مدل را براي اجراي ايده خود بارها آزمون كنيد، باز هم 
ضمانتي براي پاسخ اين مدل به نيازهاي كاربران شما وجود ندارد. در اين شرايط 
ساده ترين راه براي اطمينان از بازگشت سرمايه اي كه هزينه اجراي ايده خود 
كرده ايد، رفتار كردن با استارت آپ مثل يك كسب وكار كوچك است. بيشتر 
بنيان گذاران استارت آپ ها با عجله به سراغ توسعه اپليكيشن خود مي روند تا 
سرانجام بفهمند كدام فرضيه ها و ويژگي ها رد شدني است. يكي از روش هاي 
ساده براي كاهش ريسك در راه اندازي استارت آپ ها، صرف زمان بيشتر بر 
فرايند سرمايه گذاري و رفتار كردن با استارت آپ مانند يك كسب وكار كوچك 
است. اين كار به شما كمك مي كند، محصول خود را به تدريج پرورش دهيد. 

Basecamp يك شركت توسعه وب است و اكنون به عنوان يك استارت آپ 
چند ميليون دالري شناخته مي شود. اين استارت آپ به عنوان يك تجارت 
كوچك كار خود را آغاز كرده اســت، ابزارهاي داخلي را ســاخته تا خدمات 
بهتري به كاربران ارائه كند و به طور پايدار و منظم ايــن ابزارها را ارتقا داده 
 و عرضه كرده تا زماني كه به اســتحكام الزم رســيده اســت. اين شركت 

 هميشــه
 سودآور بوده است. 

قبيله خودت را پيدا كن
بنگاه هاي كوچك كه به خوبي مديريت شده اند، باوجود محدوديت هاي مكاني، 
در مقايسه با استارت آپ هاي فناوري محور سودآورترند. براي مثال يك رستوران 
ممكن است به تعداد كمي مشتري كه در پنج مايلي آن زندگي مي كنند غذا 
بفروشد. نكته جالب ماجرا اين است كه چطور يك كسب وكار كوچك مي تواند 
با وجود چنين محدوديتي و چند صد مشتري رونق پيدا كند. درسي كه بايد 
گرفت اين است؛ استارت آپ ها براي شروع و سودآوري نياز به هزاران كاربر ندارند 
حتي اگر بخواهند به سود باال دست پيدا كنند. به عبارت ديگر يك استارت آپ 
لزوما نبايد براي پاسخ به نياز هزاران نفر محصولي را توليد كند. مي توانيد با اتكا 
به 100 مشتري استارت آپي محكم و پرسود راه اندازي كنيد، مشترياني كه به 
راه حل شما نياز دارند و آن را مي خرند. در اين شرايط اگر برنامه شما كار هم نكند، 
دست كم براي يادگيري هزينه كرده ايد و مي توانيد خيلي زود با ايجاد تغييراتي 

پيش برويد. در اين حالت شما شكست نمي خوريد، بلكه تجربه مي كنيد. 

به خودت حقوق بده
بعضي از بنيان گذاران اســتارت آپ ها حقوق كمتري از كاركنان خود دارند. 
بنيان گذاري كه رشد شركت را در اولويت قرار داده، درآمدهاي به دست آمده را 
هم صرف استخدام كاركنان بيشتر مي كند؛ اما زماني كه استارت آپ شكست 
بخورد، سرمايه اي كه بنيان گذار صرف كاركنان بيشتر كرده، ناپديد مي شود. 
اينكه كسب رضايت خود را براي موفقيت به تاخير بيندازيد، مهم است؛ اما 
اطمينان حاصل كنيد كه دست كم به اهداف توزيع ساالنه به عنوان دارنده 

يك شغل خوب رسيده ايد. 
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يك زندگي پر از اشتباه نه تنها افتخارآميز است، بلكه بسيار بهتر و مفيدتر از زندگي اي است كه در 
آن هيچ كاري انجام نشده است. 
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معرفي توانمندي هاي شركت هاي دانش بنيان در 
نمایشگاه متالورژي

پاويون شــركت هاي دانش بنيان در شانزدهمين نمايشــگاه بين المللي 
متالورژي بــا حمايت صنــدوق نــوآوري و شــكوفايي برپا مي شــود. 
به گزارش ايســنا، شــانزدهمين دوره نمايشــگاه بين المللي متالورژي 
)IranMetafo ۲01۹( از 8 تــا 11 آذر مــاه ســال جــاري در محل 
دائمي نمايشــگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شــود. اين نمايشگاه 
داراي بخش هاي آهــن و فــوالد، ريخته گري، قالب ســازي، آهنگري و 
ماشــين كاري، فلزات غيرآهني، معدن و صنايع معدني، كوره ها، نسوزها 
و ســراميك هاي صنعتي و پروژه هاي صنعت و معدن برگزار مي شود. در 
اين نمايشــگاه از سوي صندوق نوآوري و شــكوفايي پاويون شركت هاي 
دانش بنيان برپا مي شــود تــا شــركت هاي دانش بنيان حــوزه فوالد، 
فلزات غيرآهني، معــدن و صنايع معدنــي به ارائــه آخرين محصوالت 
و دســتاوردهاي خود بپردازند. در اين نمايشــگاه شــركت هاي صنعتي 
داخلي و بين المللي محصوالت، قابليت هاي فنــي و نوآوري هاي خود را 
 به بازديدكنندگان عرضه مي كنند و از تعامل با دســت اندركاران صنعت 

و فرصت هاي موجود بهره مي گيرند. 

دبير ستاد ويژه توسعه فناوري نانو: 
اجراي نانو نماد در مراحل نهایي است

دبير ستاد ويژه توســعه فناوري نانو با اشــاره به اينكه اجراي »نانو نماد« 
در مراحل نهايي اســت، گفت: اميدواريم تا يكي دو ماه آينده، بتوانيم به 
چندين محصول اوليه نانو نماد اهدا كنيم. به گزارش ايرنا، ســعيد سركار 
روز پنج شــنبه افزود: »نانو نماد« با هدف تامين اعتماد مشتري و توسعه 
بازار براي محصوالت با فناوري نانو، از سوي اين ستاد با همكاري سازمان 
ملي استاندارد طراحي شده است. وي بيان كرد: نانو نماد براي محصوالتي 
كه در حوزه نانو كارايي دارنــد و آزمون هاي ســالمت را با موفقيت طي 
مي كنند، كاربرد دارد تا توليدكنندگان بتوانند آن را روي محصوالت شان 
نصب كنند. ســركار با اشــاره به اينكه با وجود تصويب نانو نماد در هيات 
دولت، اجرايي كــردن آن به كندي پيش مي رود، افــزود: ما تالش مان را 
براي اجراي هرچه سريع تر آن انجام مي دهيم؛ اما بايد يك سري اقدامات 
از قبيل شــرايط آزمايش و كميته اي كه بايد تاييديه نهايي را بدهد شكل 
مي گرفت كه اكنون در مراحل نهايي است و اميدواريم تا يكي دو ماه آينده 
بتوانيم به چندين محصول اوليه نانو نماد اهدا كنيم. وي درباره مشكالت 
موجود گفت: ستاد نانو و سازمان استاندارد دو نهاد متولي اين كار هستند؛ 
اما مشكل، يك سري تفاهم هايي است كه بايد صورت بگيرد. يك نگراني 
درباره اين است كه تمام اين ســاختار، درست چيده شود، شايد بد نباشد 
از ابتدا خوب بينديشــند و با هم تعامل كنند و ســاختار را شكل دهند تا 
در آينده در فرايند كار مشــكلي ايجاد نشود.  دبير ســتاد نانو يادآور شد: 
امروز شاهد اين هستيم كه بيش از ۲۲0 شــركت توليدي در حوزه نانو، 
۶00 محصول مورد تاييد ستاد نانو را وارد بازار كرده اند، ما هر ساله شاهد 
يك رشــد 80 تا 100 درصدي بازار محصوالت نانو هستيم. فناوري نانو، 
نانوفناوري يا نانوتكنولوژي رشــته اي از دانش كاربردي و فناوري اســت 
كه جستارهاي گسترده اي را پوشــش مي دهد. موضوع اصلي آن نيز مهار 
ماده يا دســتگاه هاي در ابعاد كمتر از يك ميكرومتر، معموال حدود يك تا 
 100 نانومتر است. وجه منحصر به فرد فناوري نانو داشتن عناصري به نام 

نانومواد و نانوساختار است. 

هشدار درباره مخاطرات یک فناوری دولت گریز
»هوش مصنوعی« كه انســان موفق به توليد آن شــده، به زودی با آناليز 
وجوه مختلف ذهن، جای انســان را می گيرد، به همين دليل مركز فضای 
مجازی رويارويی هدفمنــد با اين فنــاوری را در دســتور كار قرار داده 
است. به همين دليل است كه كشــورهای مختلف در حال بررسی ابعاد 
مواجهه با اين فناوری هســتند. برای مثال اين كشــورها در حال بررسی 
اين موضوع هســتند تا بدانند زمانــی كه هوش مصنوعــی وارد زندگی 
بشــر می شــود آيا می توان مطمئن بود كه همان طور كه انسان وقايع را 
 پردازش می كند، هوش مصنوعی نيز عمل كرده و مانند انســان در لحظه

 و در زمان الزم تصميم می گيرد و يا خير؟

از اينترنت اشيا تا هوش مصنوعی
از آنجايی كه رويای نفوذ ابعاد مختلف هوش مصنوعی در زندگی روزمره ما 
روز به روز رنگ واقعيت به خود می گيرد، مواجهه هدفمند با اين پديده در 
كشور و تدوين راهكارهای آينده نگرانه برای آن، ضروری به نظر می رسد. 
در اين راســتا عباس آسوشــه معاون مركز ملی فضای مجازی در مورد 
پديده »هوش مصنوعی« و اقداماتی كه در اين راســتا در كشور در حال 
انجام اســت، الزامات و مخاطرات مواجهه با اين فنــاوری، گفت: در حال 
تهيه يك سند و نقشه راهی هســتيم كه ابعاد مختلف هوش مصنوعی را 
دربرگيرد. آسوشه با اشــاره به فناوری اينترنت اشــيا و علوم شناختی به 
عنوان محورهای هوش مصنوعی گفت: اينترنت اشــيا زمينه الزم را برای 
بارور شدن و هوشمند شــدن همه چيز در اختيار ما می گذارد. وی با بيان 
اينكه هم اكنون حوزه هوش مصنوعی، استارت آپ ها و پلتفرم های مختلف 
از توليد گرفته تا هوش تجــاری، كارخانه و صنعــت، امنيت، بحث های 
مهندســی و علم داده و تجارت الكترونيك را درگير كرده اســت، تاكيد 
كرد: دنيا درحال حركت بسيار شــتابان و هدف گذاری شده در اين حوزه 
اســت. در بحث نرم افزار و پلتفرم های نرم افزاری مبتنی بر اينترنت اشيا ) 
IOT ( ما كارهای جدی می توانيم انجام دهيم، اما متاسفانه جهت گذاری 
مشخصی نشده است. آسوشه با بيان اينكه سند توسعه اينترنت اشيا بيش 
از ۶ ماه است كه ابالغ شــده اســت، افزود: قبل از اينكه اين سند را آماده 
 كنيم از دستگاه های مختلف نماينده گرفتيم. معاونت علمی رئيس جمهور 
را بــه كمك طلبيديــم و دبيرخانــه را در معاونــت علمی قــرار داديم. 
 دستگاه های مختلف را دعوت و سند را تكميل كرده و به تمام دستگاه های

 مرتبط ابالغ كرديم. 

ارسال نامه عملکرد هوش مصنوعی به رئيس جمهوری 
معاون مركز ملی فضای مجازی با بيان اينكه راجع به اينها بايد فكر شــود 
و بخش های حقوقــی و قانون گــذار و قضايی بايد راجع بــه اين مباحث 
كار كننــد، ادامه داد: به دليــل موضوعات متنوع و بســيار اثرگذار، صف 
حجيمی از آيين نامه ها و اســناد در پشــت درهای شــورايعالی تشكيل 
شــده اســت، بنابراين برای كارهايی هم كه انجام شــده، ســرعت الزم 
وجود ندارد. وی بــا بيان اينكه ما در مركز ملی فضــای مجازی نامه هايی 
را با عنوان »بلوغ ســازمانی« در بحث تاثير عملكــرد هوش مصنوعی در 
اقتصاد، بهداشت، آموزش و پرورش و كشــاورزی، برای رئيس جمهوری 
ارســال كرده ايم، اضافه كرد: در بحث پولی مالی نيز در حال آماده سازی 
 مســائلی هســتيم كه از طرف رئيس جمهــوری بــه مجموعه هايی كه 

متولی آن هستند ارسال شود.
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قرعــه ورود به بازار ســرمايه 
به نــام كــدام اســتارت آپ 
می خورد؟ آيا اســتارت آپ ها 
به بورس می روند يا به بيراهه؟ 
مدتی است كه در اكو سيستم 
اســتارت آپی ايران، گمانه زنی هايی درباره ورود برخی 
اســتارت آپ ها به بورس يا همــان IPO كردن مطرح 
می شــود. حتی اين گمانه زنی تا آنجا مطرح شد كه نام 
چند استارت آپ كه درخواست ورود به بورس را داشتند 

نيز شنيده شد. 
ورود به بورس برای استارت آپ ها در ظاهر غايت مطلوبی 
است كه به دست آمدن آن راه دشواری دارد و بايد گفت 
در عمل استارت آپ های ايرانی برای ورود به بورس هفت 
 خوان ســختی در پيش دارند. كارشناسان بازار سرمايه 
اعتقاد دارند با توجه به هدف گذاری ها و درخواست های 
موجود، هنوز هم می شنويم اســتارت آپ های ما فاصله 
زيادی بــا ipo شــدن و پذيرش در بــورس و فرابورس 
دارند. يكی از پرتكرارتريــن اين چالش ها هم عدم وجود 

شفافيت  و ساختارهای مالی الزم در استارت آپ ها برای 
ورود به بورس اســت. ســرمايه گذاران بايد معنی رشد 
را بفهمند و بدانند كه لزوما ســود تنها دغدغه نيست و 
اســتارت آپ ها هم بايد بدانند نبايد تنها به دنبال جذب 
سرمايه بود و نكته مهم اين است كه بتوانند اثبات كنند 
كه كسب وكارشــان در نهايت به ســود خواهد رسيد. 
ورود به بورس اخيرا بيشــتر مورد توجه اســتارت آپ ها 
قرار گرفته  اســت. حتی برخی از استارت آپ های بزرگ 
مانند ديجی كاال گفته اند كه سعی دارند تا سال ۹8 وارد 
بازار ســرمايه شــوند، اما قوانين را مناسب شركت های 
تكنولوژی نمی بينند. از ســوی ديگر ورود شركت های 
به بورس نيــاز به ارائه تصويری شــفاف از عملكرد مالی 
آنها دارد و به هميــن دليل برخی تصــور می كنند كه 
وارد نشدن استارت آپ ها به بورس نشان دهنده كارنامه 
 مبهم مالــی آنها و يا عدم تــوان رقابت در بــازار بورس

 است.
مجموع همين عوامل، موجب شده تا اين تصوير به وجود 
بيايد كه ورود شــركت ها و مخصوصا اســتارت آپ ها به 
بورس، نشانه ای از موفقيت آنهاست. اين درحالی است كه 
طبق آمارهای جهانی ۷5 درصد از استارت آپ هايی كه به 

بورس وارد می شوند، عالمت سقوط سهم آنها روی تابلوها 
نمايش داده می شود. اما واقعا شرايط بازار بورس ايران تا 
چه اندازه آماده پذيرش استارت آپ هاست و چه عواملی 
موجب می شود تا آنها از ورود به تابلوها صرف نظر كنند؟ 
اين در حالی است كه مديرعامل فرابورس ايران چندی 
پيش گفت: مشــكل قوانين برای ورود استارت آپ ها به 
بازار بورس حل شده اســت. امير هامونی ادامه داد: »در 
حال حاضر در فرابورس تابلوهايــی وجود دارد كه برای 

ورود به آن شركت ها الزم نيست سه سال سودآور باشند و 
برای ورود به تابلوی دوم كافی است تا يك سال از تاسيس 
شركت ها گذشته باشد. حتی اگر شركت ها زيان  ده باشند 
هم می توانند با يك چشــم انداز مثبت وارد تابلوی دوم 
فرابورس شوند.« با همه اين تفاســير بايد ديد چرا ورود 
اســتارت آپ ها تاكنون رنــگ واقعيت به خــود نگرفته 
است. »كسب وكار« در گفتگو با كارشناسان اين مساله 

را بررسی می كند. 

»كسب وكار« از نااميدی استارت آپ ها برای ورود به بازار سرمایه گزارش می دهد

آینده مبهم استارت آپ ها در بورس 
ورود نمایشی استارت آپ ها به بورس

مينا حسينی
News kasbokar@gmail.com

زمان   مناسب  ورود  استارت آپ ها به بورس
عادل طالبي، كارشناس تجارت الکترونيك

در آمريكا هم تعداد استارت آپ هايی كه وارد بورس شده اند، زياد نيست. به هر حال وارد بورس شدن عمال كنترل استارت آپ را از مدير آن می گيرد. »علی بابا« هم سال گذشته بعد از 1۲ يا 13 سال وارد بورس آمريكا 
شد. اجبار نيست كه حتما هر استارت آپی بايد وارد بورس شود. هل دادن استارت آپ ها هم به اينكه وارد بورس شوند، اشتباه است. بايد اجازه بدهيم استارت آپ به آن بلوغ الزم برسد تا از نظر مالی، مديريتی و فرايندها 
آمادگی آن را داشته باشد تا وارد استارت آپ شود. سال گذشته می خواستند تعدادی از استارت آپ ها را به شكل نمايشی وارد بورس كرده و از اين كار استفاده تبليغاتی كنند. با توجه به اينكه بورس يك سری قوانين 
سخت گيرانه دارد و عمال استارت آپ ها بخشی از اين قوانين را نمی توانند رعايت كنند و آن مواردی كه بورس دارد مثل آمارها و اعداد  و ارقام، يك سری مشكل قانونی هست كه آنها می خواستند آن را تسهيل كنند. اما 
اينكه استارت آپ ها وارد نشدند، جای خوشحالی دارد چون بورس اصوال دست و پای استارت آپ را می بندد و آن را كند می كند چون روندهای حضور يك شركت در بورس روندهايی است كه از نظر مالی، تصميم گيری و 
اجرايی و مجامع و... جلوی پيشرفت يك استارت آپ را می گيرد چون هر لحظه بايد تصميم بگيرد. نيازی نيست استارت آپ ها را برای ورود به بازار سرمايه هل بدهيم و اگر اين اتفاق نيفتاده جای خوشبختی و خوشحالی 
دارد. كما اينكه بورس ايران هم بورس به معنای جهانی آن نيست. ما يك كشور تحريم شده هستيم كه يك تراريوم درست كرديم كه نه می توانيم از خارج مشتری بگيريم و نه می توانيم چيزی را به خارجی ها بفروشيم 

و نه می توانيم سرويسی را از خارجی ها بگيريم و هيچ كاری نمی توانيم بكنيم. پس چه بورسی است؟ و آيا با وارد شدن در اين بورس اتفاقی برای استارت آپ ها خواهد افتاد؟ 
مشكل نقدينگی استارت آپ ها را نبايد با زور و با ورود به بورس تامين كرد زيرا تنها راهكار ما بورس نيست. شايد مشكل ما VCها يا شركت های سرمايه گذاری مان هستند. الزاما نبايد بورس به عنوان يك راهكار مد نظر 
قرار بگيرد. راهكاری به ذهن مان رسيده و می خواهيم آن را به زور به استارت آپ ها قالب كنيم. اگر در قسمت سرمايه گذاری مشكل داريد صندوق های سرمايه گذاری بايد اصالح شوند و الزاما نبايد به بورس برويم. به زور 
فرستادن استارت آپ ها به بورس كار درستی نيست. اگر يك استارت آپی بزرگ و بالغ شد و آن شرايط قانونی ورود به بورس را پيدا كرد آن موقع مدير و مالك آن استارت آپ تصميم می گيرد كه وارد بورس بشود يا نه؛ 
اما اينكه به زور با دستور دولت برای اينكه نمودار درست كنند و گزارش بدهند اين كار نتيجه ای نخواهد داشت. مانند شركت های دانش بنيان می شود كه وارد بورس شدند. چه اتفاقی افتاد؟ دانش ما بنيان شد يا بنيان 
ما دانش؟ اجازه بدهيم خود بازار به بلوغ برسد كه با همين قوانين موجود بتواند وارد بورس شود. يك چيز طبيعی است كه اگر بچه چند ماه زودتر متولد شود بايد در دستگاه نگهداری شود. بايد اجازه بدهيم استارت آپ 
نيز مانند بچه به زمان تولدش برسد؛ اما در ايران استارت آپی نداريم كه به آن مرحله رسيده باشد. فعال يكی، دو بيزينس هستند كه آمادگی پيدا كرده اند مانند »پارس آنالين«، »آسياتك« و »افرانت«. اينها يك مقدار به 
آن حد و اندازه رسيده اند كه وارد بورس شوند. سال گذشته چند استارت آپ درخواست داده بودند؛ ولی نمی توانند وارد شوند. يك كميسيون هايتك در فرابورس ايجاد كردند كه از آن طرف به گونه ای آن استارت آپ ها 
را وارد بورس كنند؛ در حالی كه نبايد اين كار را كنند زيرا اين كار نوعی زود به دنيا آوردن بچه است كه باعث می شود بچه ناقص به دنيا بيايد يا مشكل جدی تری پيدا كند. بايد اجازه بدهيم اين استارت آپ ها خود بالغ 

و بزرگ شوند و قدرت تصميم گيری پيدا كنند، نه با دستور نهادهای مالی و دولتی. 
تا وقتی تحريم ها رفع نشود هيچ اتفاقی نمی افتد زيرا ما به بازارهای جهانی دسترسی نداريم. اندازه ما خيلی كوچك است و فقط 80 ميليون هستيم. نفوذ موثر اينترنت كمتر از ۶0 درصد است. می گويند ۹0 درصد است؛ 
ولی آن محاسباتی كه انجام می دهند ضريب نفوذ اينترنت نيست. اين اينترنت نيست. بايد وارد گوگل شويد و جستجو كنيد تا از نت استفاده كرده باشيد. اين گونه فقط 30 تا 40 درصد ما به اينترنت دسترسی دارند. تا 
مشكل تحريم ها، دستوری بودن تصميم گيری ها و اقتصاد حل نشود عمال حماقت است اگر بخواهيم به زور استارت آپ ها  را وارد بازی بورس كنيم كه بازی بزرگان است. تا زمانی كه تحريم ها حذف نشود و به بازارهای 

جهانی راه پيدا نكنيم و سايز و اندازه استارت آپ ها بزرگ نشود، ورود به بورس اشتباه است. 

موانع ورود استارت آپ ها به بورس
افشين كالهي، رئيس مجمع تشکل های دانش بنيان ايران 

منظور ما ازاستارت آپ هايی كه می خواهند وارد بورس شوند، شركت هايی است كه پيش از اين اســتارت آپ بوده اند و در حال حاضر بزرگ شده اند؛ ولی استارت آپی كه بزرگ و بالغ می شود و تبديل به يك شركت 
بزرگ می شود طبيعتا می تواند وارد بورس شود و خارج از كشــور هم همين گونه است و يكی دو شــركت هم در تدارک اين هستند كه وارد بورس شوند. چند مشــكل بوده كه بعضی رفع شده و تعدادی هنوز رفع 
نشده است. در اين ميان مساله ريسك هم مطرح است. مشكل اولی كه وجود دارد، اين است كه برخی از استارت آپ ها به دليل رشــد سريع شان زيان ده هستند زيرا معموال استارت آپ ها كه رشد زيادی دارند برخی 
مواقع زيان ده هستند و فقط رشد می كنند. در واقع ارزش سهام آنها باال می رود؛ ولی سود به آنها نمی دهند. اين يكی از مشكالت اســت چون وقتی بخواهيد وارد بورس شويد حداقل بايد سه سال گذشته را سودآور 
باشيد كه اين شركت های استارت آپی به اين مشكل خورده اند. بورس به نوعی اين مشكل را حل كرده است و گفته شــركت ها می توانند وارد بازار دوم فرابورس شوند. مشكل دوم اين است كه معموال استانداردهای 
حسابداری كامل كه بورس انتظار دارد، در اين شركت ها اســتفاده نمی شــود و فرايند پيچيده ای دارد كه در كار اســتارت آپ ها برای ورود به بورس وقفه ايجاد می كند چون تا اين شركت ها اصالح ساختار كنند و 
سيستم حســابداری خود را مطابق با بورس ما اصالح كنند، زمان بر است. مساله سوم كه مهم تر است مســاله ارزش گذاری است. معموال ارزش گذاری شركت های اين حوزه مشــكل است زيرا سرمايه های پنهانی 
دارند كه به راحتی نمی توان روی آنها ارزش گذاشــت به خصوص در ســاختار ايران كه جا نيفتاده و ما ابزار آن را نداريم. البته بورس برای اين كار نيز ابزاری در نظر گرفته؛ ولی 10-1۲ شــركت هســتند كه در آن 
ساختار ارزش گذاری رفته اند و مشخص اســت كه جواب نداده است. مثال يك شركت زيان ده اســت؛ ولی در ازای آن يك ميليون مشترک دارد. اين يك ميليون مشترک اســت كه استارت آپ را ارزشمند می كند؛ 
 ولی ما برای اين هيچ ابزار سنجشی نداريم. در واقع از نظر يك خريدار سهام پول بايد به چه چيز بدهد؟ اين مساله ای است كه نمی شــود روی آن ارزش گذاشت. بحث ارزش گذاری سهام نيز هست كه آنها نيز كار را 

مشكل می كند. 
البته استارت آپ يعنی شركتی كه هنوز در مرحله پيشرفت است؛ يعنی هنوز به بلوغ و به باالی منحنی نرسيده است. درست هم نيست كه وارد بورس شود و بهتر است از سرمايه های ديگر استفاده كند و وارد بازار سرمايه 

نشود؛ مانند VC، يا روش هايی كه برای استارت آپ هست چون هنوز به آن مرحله سوددهی نرسيده و در ساختار ايران  مشكالتش وقتی به بورس وارد شود بيشتر نيز می شود. 

3 راه حل فوربز براي استارت آپ ها 

چه كار كنيم كه ريسك سرمايه گذاري كم شود؟
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