
قرار است امروز بودجه شــرکت های دولتی در 
هیات وزیران تصویب شود که با توجه به پیشنهاد 
افزایش حامل های انرژی در ســال آینده، سقف 
بودجه شــرکت ها حداقل 12 درصــد افزایش 

می یابد.
بودجه شرکت های دولتی که بخش اعظم بودجه 
کل کشور را تشــکیل می دهند در هیات وزیران 

بررسی و تصویب خواهد شد.
بودجه شــرکت های دولتی در ســال 98 بالغ بر 
1271 هزار میلیارد تومان است. منابع شرکت ها 
همیشه در بودجه به دلیل آنکه شفافیت نداشت 
نمایندگان مجلس در قانون بودجه امسال تصمیم 
گرفتند برای سال 99 بندی به بودجه اضافه کنند 
تا بودجه این شرکت ها شفاف و روشن درج شود.

براین اســاس طبق جزء 7 بند ط تبصره 2 قانون 
بودجه امسال »دولت مکلف است بودجه تفصیلی 
شــرکتهای دولتی را که حداکثر تا پایان آبان ماه 
هر ســال به تصویب مجامع آنها می رســد، در 
یک پیوســت جداگانه تهیه و به همــراه لوایح 
بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای 
اســامی ارائه کند. مجامع عمومی شــرکتهای 
دولتــی مکلفند ضمن رعایت کامــل ماده)7۵( 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت)2( در خصوص اصاح بودجه 
تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه های 
پرســنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی 
رفاهی به کارکنان شــرکت و کاهش هزینه های 

سرمایه گذاری اجتناب کنند.«

از دولت خبر می رســد با توجه به اینکه یکی از 
رویکردهای دولت در بودجه ســال آینده اصاح 
حامل های انرژی پنهان و آشــکار است، باید آثار 
مالی آن در منابع شــرکت ها به خصوص شرکت 

ملی نفت، گاز و سایر شرکت ها منعکس شود.
براساس اخبار کسب شده حداقل افزایش بودجه 
شــرکت های دولتی 12 درصد اســت که با این 
حساب 1430 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد 

رسید.
در سال 98، تعداد کل شرکت های دولتی 38۵ 
شــرکت بوده اســت که به 384 شــرکت برای 
ســال آینده کاهش پیدا کرده است. همچنین 
 شــرکت های در اولویــت واگــذاری هم هیچ 

تغییری ندارد.

رئیس جمهور آمریکا از مدیران فدرال رزرو خواست با 
کاهش بیشتر نرخ بهره، ارزش دالر را تضعیف کنند.

به گزارش رویترز، پس از آن که بانک مرکزی آمریکا 
در پایان نشست هفتگی خود با کاهش 0.2۵ درصدی 
نرخ بهره موافقت کرد، ارزش دالر در برابر همتایانش 
کاهش یافت اما به نظر می رســد که این کاهش آن 
طور که باید و شــاید، رئیس جمهور آمریکا را راضی 

نکرده است.
ترامپ در واکنش به کاهش 0.2۵ نرخ بهره توســط 
بانک مرکزی آمریکا گفته اســت که نرخ بهره باید 
بیشتر و سریع تر از میزان فعلی کاهش پیدا کند چرا 
که با توجه به مشکات تولیدکنندگان آمریکایی در 
نتیجه دالر نیرومند، تصمیم فعلی مدیران فدرال رزرو 
تنها نیشخند زدن به مشکات آن ها است. ترامپ با 

بیان این که آمریکا اکنون بزرگ ترین و نیرومندترین 
کشور جهان است افزود: نرخ بهره ما باید پایین تر از 
آلمان و ژاپن باشد اما ) وضعیت فعلی( دقیقا بر عکس 
است. مشکل ما چین نیســت مشکل ما خود فدرال 

رزرو است!
شــاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از 
ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، از ماه ژانویه تاکنون 
دستخوش تغییرات گسترده ای نشده است. از نظر 
تئوری وقتی بانک مرکزی یک کشــور نرخ بهره را 
کاهش می دهد، جذابیت سرمایه گذاری بر حسب آن 
ارز به دلیل پایین آمدن نرخ بازدهی کاهش می یابد و 
این مساله، خود منجر به کاهش ارزش آن ارز می شود 
اما در واقعیت، رابطه پویاتری بین نرخ برابری ارزهای 
مختلف برقرار اســت و با در نظر گرفتن فاکتورهای 

کان تری نظیر چشم انداز رشد، سهم ارز مورد نظر از 
ذخایر ارزی و ابزار پرداخت، ارزش دالر کاهش خیلی 
زیادی پس از ســه کاهش متوالی نرخ بهره نداشته 
است. جان دویل- مدیر مبادالتی و معاماتی موسسه 
" تمپوس" گفت: حتی اگر فــدرال رزرو نرخ بهره را 
بیشتر و ســریع تر از دیگر بانک های مرکزی کاهش 
دهد، کاهش رشد اقتصادی در نقاط مختلف و جنگ 
تجاری باعث تقویت دالر خواهد شــد. کلی ریسک 
ژئوپلتیکی مختلف وجود دارد: برگزیت، هنگ کنگ، 
ترکیه و... دویل افزود: فکر نمی کنم خیلی واقع بینانه 
باشــد اگر بگوییم با کاهش نرخ بهره همه چیز حل 
می شود. می توانم بفهمم چرا رئیس جمهور ترامپ 
نمی خواهد دالر خیلی قوی باشد اما دالر ضعیف هم 

مشکات خودش را خواهد داشت.  

یک پنل سازمان جهانی تجارت )WTO( اعام کرد به 
دلیل امتناع آمریکا از حذف تعرفه های ضد دامپینگ، 
چین می تواند تعرفه های تافی جویانه علیه واردات 
ساالنه آمریکا به ارزش 3.۵79 میلیارد دالر وضع کند.

به گزارش ایســنا، این تصمیم همزمان با تاش دو 
ابرقدرت اقتصادی برای نهایی کردن فاز اول یک توافق 
تجاری اعام شده است. لری کودالو، مشاور کاخ سفید 
اظهار کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مذاکره 
کنندگان آمریکایی درباره به نتیجه رسیدن این توافق 

بسیار خوش بین هستند.
طبق حکم پنل WTO که از سوی سه داور اعام شده 
است، صادرکنندگان چینی در تجارتی به ارزش ساالنه 
3.۵79 میلیارد دالر ضرر کرده اند. چین ممکن است 

اکنون از نهاد حل اختــاف WTO بخواهد با وضع 
تعرفه های تافی جویانه علیه کاالهای آمریکایی به 

ارزش مشابه، چراغ سبز نشان دهد.
چین در سپتامبر سال 2018 به WTO اعام کرد 
که به دلیل تعرفه های ضد دامپینگ آمریکا که در سال 
201۶ از سوی یک پنل WTO غیرقانونی شناخته 
شــد، 7.043 میلیارد دالر ضرر ساالنه متحمل شده 
است و اجازه خواست تعرفه های واردات روی کاالهای 

آمریکایی را به میزان مشابه باال ببرد.
در حالی که دولت ترامپ به ارزش تعیین شده اعتراض 

کرده اما این موضوع به داوری ارسال شده است.
این پرونده مربوط به تعرفه های ضد دامپینگ آمریکا 
علیه صنایعــی همچون ماشــین آالت و محصوالت 

الکترونیکی، صنعت فلزات و مواد معدنی و شیوه محاسبه 
میزان دامپینگ – صادرات چینی که به قیمت پایینتر 
از قیمت کاالهای ساخت آمریکا ارزش گذاری شده - از 
سوی  وزارت بازرگانی آمریکا اســت. شیوه محاسبه 
دامپینگ آمریکا سطح تعرفه های ضد دامپینگ روی 
تولیدکنندگان خارجی را افزایش داده و مکررا در احکام 
صادره از سوی WTO غیرقانونی شناخته شده است. 
یک مقام دولت آمریکا در واکنش به این تصمیم اعام 
کرد آمریکا از تصمیــم WTO که چین را برای وضع 
تعرفه روی واردات کاالهای آمریکایی به ارزش 3.۵79 
میلیارد دالر مجاز می شــمارد، مایوس شده و تصمیم 
مذکور تاثیر تعرفه های آمریکا روی چین را بیش از حد 

برآورد کرده است.

رییــس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان 
خودرو تهران بــا بیان اینکه ســایپا و ایران خودرو 
عامل گرانی های اخیر در بازار خودرو هســتند، از 

سازمان های نظارتی خواست به موضوع ورود کنند.
ســعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
افزایش قیمت هــا تنها در خودروهــای پرتیراژ دو 
شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو رخ داده و 
برای خودروهای باالی 100 میلیون تومان افزایش 
قیمتی وجود نداشته اســت، اظهار کرد: عرضه این 
خودروها در بازار به درســتی انجام نمی شود، اگر  
عرضه به اندازه کافی انجام شود، گرانی در بازار خودرو 
ایجاد نمی شود. وی ادامه داد: این گرانی ها در حالی 
است که با توجه به اینکه نوسان نرخ ارز در بازار وجود 

نداشته است، بنابراین نباید افزایش قیمتی در بازار 
خودرو وجود داشته باشــد. گرانی های اخیر به این 
دلیل است که شرکت های خودروسازی نتوانسته اند 

نیاز بازار را تامین کنند و عرضه کم بوده است.
رییــس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان 
خودرو تهران افزود: الزم اســت که ســازمان های 
نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان ورود کرده و پاسخگو باشند که چه 
اتفاقی افتاده که افزایش قیمت  داشته ایم. طی دو سه 
هفته اخیر بیشتر افزایش قیمت ها در پژو 20۶ و پراید 
بوده که عرضه آن به بازار کم بوده است و به طور مثال 

پراید 131 و 111 کم فاکتور شده اند.
وی ادامه داد: نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند 

که چرا خودروســازان نمی توانند نیاز بازار را تامین 
کنند که این موضوع باعث شده اختاف قیمت بازار 
و کارخانه زیاد شــود. غیر از ایران خودرو و سایپا که 
شرکتی مسئول پاسخگویی به نیاز بازار خودروهای 
پرتیراژ نیست. وقفه ای در عرضه ایجاد شده که باعث 

اختاف قیمت ها شده است که غیرمنطقی است.
موتمنی با بیــان اینکه اینکه ایــن اتفاق به صورت 
مقطعی افتاده است، تصریح کرد: اگر عرضه خودرو 
به بازار به صورت کافی و به درستی انجام شود و نیاز 
روزانه بازار تامین شود، صد درصد قیمت ها پایین 
خواهد آمد؛ ضمن اینکه در بازار خریدار کم است و 
هرکس که در این وضعیت خرید انجام دهد؛ متضرر 

خواهد شد.

نفت آخرین روز معامات هفته گذشته را تحت تاثیر 
رشد مطلوب مشاغل و کاهش شمار دکلهای حفاری 
نفت آمریکا با افزایش قیمت به پایان برد اما موفق 

نشد از کاهش هفتگی اجتناب کند.
به گزارش ایسنا، بهای معامات آتی وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با دو دالر و دو سنت یا 3.7 درصد 
افزایش، در ۵۶ دالر و 20 سنت در هر بشکه بسته 

شد.
بهای معامات آتی نفت برنت دو دالر و هفت سنت 
یا 3.۵ درصد افزایش یافت و در ۶1 دالر و ۶9 سنت 

در هر بشکه بسته شد.
افزایش قیمت معامات جمعه، افت هفتگی نفت را 
محدود کرد و در نتیجه وست تگزاس اینترمدیت 
0.8 درصد و نفت برنت 0.1 درصد کاهش پیدا کرد.

شــرکت خدمات انرژی بیکرهیوز اعام کرد شمار 
دکلهای حفاری نفت خام در هفته گذشــته پنج 
حلقه کاهش یافته و به ۶91 حلقه رســید و اکنون 

183 حلقه کمتر از مدت مشابه سال گذشته است 
با این حال تولید آمریکا در یک سال گذشته حدود 

یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده است.
طبق آمار رســمی، تولید نفت آمریکا در اوت ۶00 
هزار بشــکه در روز رشــد کرده و به 12.4 میلیون 
بشکه در روز رسیده که این افزایش به دلیل رشد 30 

درصدی تولید در خلیج مکزیکو بوده است.
به گفته تحلیلگران، عامل دیگری که از رشد بهای 
معامات نفت پشــتیبانی کرد، اخباری بود که بر 
اساس آن، مقامات چینی اعام کردند به توافق کلی 

در زمینه تجارت با آمریکا نزدیک شده اند.
فیلیپ فاین، تحلیلگر ارشد شرکت پرایس فیوچرز 
با اشاره به گزارشــهای روز پنج شنبه که به نقل از 
مقامات چینی نوشــته بودند آنها نسبت به توافق 
بلندمدت بــا آمریکا بدبین هســتند، گفت: لحن 
مقامات چینــی درباره توافق با آمریکا نســبت به 
روز قبل فرق کرده بود. مقامات آمریکایی گفته اند 

مذاکره کنندگان گفت و گوی تجاری ســازنده ای 
داشتند و این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد.

رشد بهای نفت در اوایل معامات جمعه پس از انتشار 
گزارش وزارت کار آمریکا روی داد که نشان داد اقتصاد 
این کشور در اکتبر 128 هزار شغل ایجاد کرده که باالتر 
از برآورد 7۵ هزار شغل جدید از سوی اقتصاددانان بود 
اما نرخ بیکاری همان طور که پیش بینی شده بود، به 
3.۶ درصد رشد کرد. آمار اقتصادی مطلوبتر کمک کرد 
نگرانیها نسبت به چشم انداز تقاضا برای نفت رفع شود. 
تحلیلگران همچنین رشــد قیمت نفت را تا حدودی 
تحت تاثیر آماری دانســتند که نشــان داد شاخص 
مدیران خرید بخش تولید کایشــین چیــن، در ماه 
میادی گذشته به ۵1.7 واحد صعود کرده که باالترین 
حد در 32 ماه گذشــته بود. این آمار برخاف شاخص 
مدیران خرید بخش تولید بود که از سوی دولت چین 
منتشر شد و در اکتبر به 49.3 واحد کاهش پیدا کرده 

بود که پایینترین حد در هشت ماه اخیر بود.

اشتغال زایی نیرومند و نزدیک شدن آمریکا به توافق 
تجاری جدید با چین با اســتقبال گسترده معامله 

گران وال استریت مواجه شد.
به گزارش اسوشیند پرس، شــاخص های بورسی 
در آخرین روز از معامات هفتگی تحت تاثیر اخبار 
مربوط بــه اقتصاد آمریــکا قرار گرفتنــد: با وجود 
اعتصابات گســترده در جنرال موتورز، اشتغال زایی 
خوبی در بازار کار آمریکا صــورت گرفت و از طرف 
دیگر چین و آمریکا نیز به رسیدن به توافق تجاری 
نزدیک تر شده اند. اســتیون منوچین- وزیر خزانه 
داری و رابرت الیت هایرز- وزیر بازرگانی آمریکا با لیو 
هه- معاون نخست وزیر چین گفتگو کردند تا مراحل 

امضای فاز نخست توافق تجاری را نهایی کنند.
جفری هالی - استراتژیست ارشد بازارهای جهانی 
در موسسه "اواندا " - گفت: توافق تجاری بین چین 
و آمریکا حتی اگر موقتی باشد می تواند یک لحظه 
سرنوشت ساز برای اقتصاد کان و بازارهای جهانی 

باشد. مساله دوم مهم موافقت بانک مرکزی آمریکا با 
کاهش مجدد نرخ بهره خواهد بود که می تواند نیروی 

محرکه جدیدی برای رشد باشد.
در وال استریت شــاخص ها  همگی صعودی بودند 
تا جایی که شاخص "داوجونز ایدانستریال اوریج"  
1.11  درصد پرش کرد و به 27 هزار و 347.33  واحد 
رسید، شــاخص " اس اند پی ۵00" با 0.97 درصد 
صعود تا ســطح 30۶۶.91 واحدی بــاال رفت و به 
باالترین سطح تاریخ خود رسید و دیگر شاخص مهم 
بورســی یعنی " نزدک کامپوزیت" با جهش 1.13 
درصدی در ســطح 838۶.40 واحدی بسته شد و 

رکورد قبلی خود را جابجا کرد.
در اروپا، مجلس انگلیس که پیش تر به کلیات الیحه  
خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای مثبت داده بود 
با درخواست دولت این کشور برای انحال پارلمان و 
برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه دسامبر موافقت 
کرد. از سوی دیگر اتحادیه اروپا با درخواست انگلیس 

برای تمدید مجدد برگزیت موافقت و اعام کرد که 
تاریخ برگزیت به ژانویه ســال 2020 موکول شده 

است.
در معامات بازارهای بورس در اروپا، شــاخص ها 
عملکرد مشــابهی داشــتند تا جایی که شاخص " 
فوتسی 100" بورس لندن با افزایش 0.7۵ درصدی 
تا 7302.42 واحد باال رفت، شــاخص " کک 40" 
بورس پاریس با افزایش 0.۵۶ درصدی در ســطح 
۵7۶1.89  واحد بسته شد و شاخص " دکس 30" 
بورس فرانکفورت در آلمان با افزایش 0.73 درصدی 
و ایستادن در سطح 12 هزار و 9۶1.0۵  واحدی به 
کار خود خاتمه داد. در مادرید شاخص " ایبکس 3۵" 
حدود 0.7۶ درصد باال رفت و به 9328  واحد رسید.

در بازار طای سیاه، هر بشکه نفت " وست تگزاس اینتر 
مدیت" با 3.73 درصد افزایش به ۵۶.20  دالر رسید و 
نفت خام برنت دریای شمال با افزایش 3.47 درصدی 

به ازای ۶1.۶9  دالر در هر بشکه مبادله شد.

ترامپ خواهان کاهش ارزش دالر شدافزایش حداقل 12 درصدی بودجه شرکت ها روی میز دولت

ایران خودرو و سایپا عامل گرانی های اخیر هستندچین برای تحریم ۳.۵ میلیارد دالری علیه آمریکا چراغ سبز گرفت

رکورد شکنی مجدد وال استریتخوش بینی کم سابقه در بازار نفت
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رییس کنفدراسیون صادرات ایران:

 از اینستکس 
قطع امید کرده ایم

مازاد عرضه بیش از یک و 
نیم میلیارد یورویی در سامانه نیما

 درباره انعقاد 
قراردادهای

 کالن بیمه ای 
شفاف سازی کنید

سوال نماینده قزوین از آذری جهرمی :

استمرار برجام
با تعادل 

در اجرای 
تعهدات
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جهانگیری  مطرح کرد

سرمقاله

چارچوب  حمایت  صادراتی 
از دانش بنیان ها

مســاله صادرات کاالهای 
دانش بنیــان با صــادرات 
کاالهــای غیردانش بنیان 
خیلی فرقــی نمی کند. ما 
تجربیات تلخ فراوانی در صادرات عادی و کاالهای 
غیردانش بنیان داشــته ایم یا بهتر است بگوییم 
کاالهای غیرفناورانه؛ مثــل کاالهایی که خیلی 
عادی اند و بازار مصرفی شــان کشورهای حاشیه 
دریای خزر یا کشــورهای آفریقایی اســت. مثل 
یک سری کاالهای مواد غذایی که ما به اروپا و آسیا 

هم صادر می کنیم...

  اميد هاشمي، مدیر واحد کسب وکارهای 
نوین و کارآفرینی اتاق تهران

۳متن کامل  د ر صفحه 4

4

بالک چین  
پشت  سد   رگوالتوری

دانش بنیان ها 
نقشه صادراتی ندارند

شورایعالی اقتصاد واردات همه کاالهای دارای مشابه داخل را ممنوع کرد

بیراهه حمایت از تولید با  ایجاد  انحصار
صفحه2

صفحه۳

اولتیماتوم به نانوایی ها
سهمیه   آرد   نانوایی های   متخلف   قطع   می شود

گران فروشی و کم فروشی، تخلفات ۶۰ درصد نانوایی ها اعالم شد

ارزهای دیجیتال و حوزه باکچین آنقدر برای کشور 
فرصت بزرگی هســتند که غفلت از آنها می تواند 
تبدیل به یــک تهدید اقتصادی و سیاســی بزرگ 
برای آینده کشور باشــد. قانونگذاری و رگوالتوری 
صحیح و بجا می تواند زمینه را برای استفاده از این 
فرصت بزرگ تاریخی فراهم آورد. با تغییر تکنولوژی 
رگوالتوری تا سال ها مساله نبود. تکنولوژی مفهومی 
به نام شــی گرایی را به وجود آورد که باعث ایجاد 
پدیده های نوین همچون شبکه های اجتماعی شد 
و اینجا بود که بعد از سال ها بحث رگوالتوری مطرح 
شد. رگوالتور اعتمادساز است و برای قانون گذاری در 
حوزه باکچین باید نهادهای باالتر از بانک مرکزی 
وارد میدان شوند؛ زیرا نهادهایی همچون این بانک، 

بیمه مرکزی و بورس تنها...

هرچند شعار حمایت از شــرکت های دانش بنیان 
ســر می دهیم، اما در عمل این شرکت ها هنوز در 
ابتدایی ترین مساله صادرات محصوالتشان با مشکل 
مواجه هستند. محصوالت دانش بنیان و مبتني بر 
فناوري هاي نوین ارزش افزوده باالتري نســبت به 
محصوالت دیگر دارند و صــادرات این محصوالت 
براي توســعه اقتصادي کشــور نیز بهتر است. به 
صورت کلي محصوالت دانش بنیــان و مبتني بر 
فناوري اســت که ارزش افزوده باالتري نسبت به 
کاالهاي دیگر ایجاد مي کنند. بنابراین استفاده از این 
محصوالت ضمن کاهش خام فروشي موجب توسعه 
اقتصادي کشور هم مي شود. بنابراین باید به صادرات 
 محصوالت با ارزش افزوده بیشتر یا به عبارت دیگر

 هایتک تاکید کنیم...

يادداشت
سلب حقوق مصرف کننده

با  ممنوعیت واردات
 مجيدرضا حریری، فعال اقتصادی
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اقتصاد2
ایران وجهان

پیش بینی بانک مرکزی؛
افزایش نجومی قیمت مسکن 

دیگر تکرار نمی شود
مدیر اداره بررسی ها  و سیاســت های اقتصادی 
بانک  مرکزی با تأکید بر اینکــه افزایش نجومی 
قیمت مسکن مشابه آنچه در ســال ۹۷ رخ داد 
دیگر در بازار مسکن تکرار نمی شود، از برنامه های 
این بانک برای رونق مســکن و شــرط این بانک 
برای افزایش رقم وام مسکن خبر داد. به گزارش 
تســنیم، جعفر مهدی زاده  ضمن شفاف سازی 
درباره گزارش تحوالت بازار مســکن شهر تهران 
بانک مرکزی و پاسخ به برخی ابهامات و شبهات 
مطرح شده در خصوص آغاز رونق در بازار مسکن، 
اظهار داشت: اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی 
بانک مرکزی در تهیه گزارش تحوالت بازار مسکن 
شهر تهران از اطالعات خام سامانه معامالت مسکن 
اســتفاده می کند، البته این اطالعات خام قبل از 
اســتفاده، ابتدا پاالیش می شوند. فرایند پاالیش 
این اطالعات نیز عمدتاً شامل حذف و در مواردی 
اصالح اطالعاتی است که از ســوی آژانس های 
معامالت مسکن به اشتباه در سامانه ثبت می شوند.

وی افــزود: به عنوان مثال در برخــی موارد، رقم 
قیمت مسکن به تومان ثبت می شود ولی در فرایند 
پاالیش این ارقام به ریال تبدیل می شوند؛ یا بعضاً 
منطقه واحد مسکونی معامله شده به صورت صحیح 
ثبت نمی شود که در این موارد نیز از طریق مطابقت 
کد پستی ملک مورد نظر با مناطق مختلف، ارقام در 
طبقه منطقه ای صحیح خود ثبت می شوند، عالوه 
بر این درصد ناچیزی از داده های قیمتی خیلی باال 
و خیلی پایین در هر منطقه نیز به عنوان داده پرت 
تلقی شده و از محاسبات متوسط گیری هر منطقه 
حذف می  شوند. مدیر اداره بررسی ها  و سیاست های 
اقتصادی بانک  مرکزی با تأکید بر اینکه میانگین 
قیمت بعد از پاالیش اطالعات محاسبه می شود، 
تصریح کرد: ســایر مراجعی که نســبت به تهیه 
گزارش تحوالت بازار مســکن اقدام می کنند نیز 
اقدامات مشابهی را جهت پاالیش داده های خام 
سامانه معامالت مسکن انجام می دهند و به همین 
دلیل آمارهایی که در خصوص تحوالت بازار مسکن 
شهر تهران اعالم می شود، معموالً از روند مشابهی 
برخوردار هستند. مهدی زاده ضمن اشاره به اینکه 
گزارش های منتشرشده از ســوی بانک مرکزی 
هیچ شک و شبهه ای از نظر صحت اطالعات ندارند، 
افزود: در گــزارش مهر ماه بانک مرکزی، رشــد 
معامالت مسکن در شهر تهران معادل 22 درصد 
اعالم شــده اســت، این در حالی است که طبق 
گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
این رقم 1۹ درصد بوده که روندی مشابه و نزدیک 

به ارقام اعالمی بانک مرکزی را به دست می دهد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه با تأکید 
بر اینکه حجم معامالت مسکن در ماه های گذشته 
خیلی پایین و نگران کننده بود، گفت: معامالت 
مسکن در شهریور ماه به زیر 3 هزار فقره رسیده 
بود و این رقم خیلی پایین بود. اما در مهر ماه روند 
معامالت مسکن افزایشی بود که این تغییر روند 
امیدوار کننده است. وی افزایش معامالت مسکن را 
بیانگر ایجاد امید برای متقاضیان و عرضه کنندگان 
و سازندگان مسکن دانســت و ادامه داد: در این 
شرایط، ســازندگان به افزایش عرضه و ساخت 
مسکن ترغیب می شــوند، در صورت تداوم این 
وضعیت شاهد رونق در ساخت مسکن خواهیم بود.

فروش سفته و برات در تهران 
زیاد شد

براســاس آمار بانک مرکزی بالغ بر 3۰میلیارد و 
۴۰میلیون تومان سفته و برات در ۶ ماه ابتدای سال 
در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل 3۵.۷ درصد افزایش نشان می دهد. 
به گزارش تسنیم، بر اساس آمار بانک مرکزی بالغ 
بر ۵ میلیارد و 23۰ میلیون تومان سفته و برات در  
شهریورماه 13۹٨ در شهر تهران فروخته شد که 
در مقایسه با ماه قبل ۷ درصد کاهش و نسبت به 
ماه مشابه سال قبل 3۷ درصد افزایش داشته است. 
همچنین در شش ماه اول سال 13۹٨ بالغ بر 3۰ 
میلیارد و ۴۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر 
تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 

قبل 3۵.۷ درصد افزایش نشان می دهد.
طبق آمار شعبه واخواســت دادگستری استان 
تهران در شــهریورماه 13۹٨ معادل ۴۰۰ برگ 
ســفته و برات به مبلغی معادل ۹ میلیارد و ۷۰ 
میلیون تومان در شــهر تهران واخواست شد. در 
این ماه شــاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات 
واخواست شده به ترتیب به اعداد ۴٨ و ۴۹.2 رسید 
که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ به 
ترتیب ۵۰.1 درصد و 32.3 درصد و نســبت به 
ماه مشابه سال قبل به ترتیب 33.3 درصد و ۷.2 

درصد کاهش داشته است.

خبر

ممنوعیــت ورود کاالی 
مشــابه داخــل از جمله 
مصوبات دولت در حمایت 
از تولیــد داخلی اســت. 
اما مســئله این است که 
حمایت از تولید داخلی به قیمت فدا شدن اختیار 
مشــتریان در رابطه با انتخاب کاالها منتهی شده 
و مصرف کننــده را وادار به خریــد کاالی داخلی 
حتی از نوع بی کیفیــت آن خواهد کرد. به عبارتی 
اگرچه در این پروسه تولیدکننده سود می کند، اما 
در بلندمدت به این دلیل کــه رقیبی خارجی در 
برابر او وجود ندارد بــه تولید کاالی بی کیفیت تن 
خواهد داد و در نهایــت مصرف کننده را متحمل 

ضرر خواهد کرد. 
یکی از خواســته های همیشگی تولیدکنندگان از 
دولت کاهش و یا عدم ورود کاالی مشــابه ساخت 
داخل بــرای رونق بــازار این کاالها اســت. هر از 
چندگاهی نیز این مســئله مطرح می شــود و در 

راســتای آن نیز دولت واردات برخــی از کاالها را 
به کشــور ممنوع اعالم می کند. برای مثال اوایل 

مردادماه ســال جاری نیز واردات یک هزار و 33۹ 
قلم کاال که مشابه آن توســط صنعتگران داخلی 

ساخته می شــود، ممنوع و مسدود شــد. جدا از 
اینکه این مصوبات به طور کامل اجرایی نمی    شود 
و واردات برخــی از این اقالم کمــاکام ادامه پیدا 
می کند، مســئله این اســت که دولت در رابطه با  
واردات کاالی مشــابه داخل باید چه سیاســتی 
در نظر بگیرد که در برگیرنده حقوق مشــتریان و 
مصرف کننده باشد؟ از سویی آیا دولت در رابطه با 
موضوع واردات این کاالها چه سیاستی باید اتخاذ 
کند تا به کیفیت محصوالت تولیدی داخلی، صدمه 

وارد نکند؟
بر اســاس گزارش های موجود، در جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ممنوعیت ورود کاالهایی 
که امکان تولید داخلی آنها و تأمین نیازهای بازار 
وجود دارد، تصویب شــد. در این جلسه قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در 
گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در حوزه واردات 
و صادرات ارایه نمود و مقرر شد ورود کاالهایی که 
امکان تولید داخلی آن و تأمین نیازهای بازار وجود 
دارد، در حمایت از تولیدگــران داخلی و افزایش 

اشتغال ممنوع شود.

شورایعالی اقتصاد واردات همه کاالهای دارای مشابه داخل را ممنوع کرد

بیراهه حمایت از تولید با  ایجاد  انحصار

جهانگیری  مطرح کرد
اســتمرار برجام با تعادل  در 

اجرای  تعهدات
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه برجام یک 
الگوی کارآمد و موفق دیپلماسی چندجانبه است 
که در چارچوب مذاکرات دشــوار و طوالنی ایران 
با شش قدرت موثر جهان به نتیجه رسید، گفت: 
بدیهی است استمرار برجام تنها با تعادل در اجرای 
تعهدات از ســوی تمامی طرف هــا و برخورداری 
جمهوری اسالمی ایران از مزایای اقتصادی برجام 
مقدور خواهد بود. به گزارش اقتصادآنالین به نقل 
از ایسنا، اســحاق جهانگیری صبح امروز )شنبه( 
در هجدهمین اجالس نخســت وزیران سازمان 
همکاری شانگهای اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
ایران پس از خروج آمریکا از برجام، همواره ضمن 
اعالم آمادگی خود برای ادامه گفت وگوها با طرف  
های دیگر برجام، پس از یکسال روند توقف اجرای 
تعهدات هسته ای را طبق برجام آغاز و اعالم داشته 
است، در صورت عمل طرف  های مقابل به تعهدات 
خود، اجرای تعهدات هسته ای خود را وفق برجام 
مجدداً از ســر خواهد گرفت. معــاون اول رییس 
جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 
جایگاه ویژه ای برای همکاری های منطقه ای قائل 
است، تصریح کرد: از آنجایی که سازمان های منطقه 
ای نقش مهمی در پیشــبرد رویکرد چند جانبه 
گرایانه در نظام بین الملل دارند، سازمان همکاری 

شانگهای می تواند در این مسیر پیشگام باشد.
وی گفــت: امنیــت دریانوردی به عنــوان اصل 
شناخته شده حقوق بین الملل، همواره مورد تأکید 
جمهوری اسالمی ایران بوده است. نظام دریانوردی 
در تنگه هرمز بر پایه »عبور بی ضرر« کلیه شناورها، 
بدون تبعیض بــوده و جمهوری اســالمی ایران 
هرگونه اقدام الزم جهــت حفاظت از امنیت این 
تنگه و حراست از مرزهای آبی خود را جزو حقوق 
حاکمیتی خود می داند و هرگونه اقدام در جهت 

امنیتی  سازی دریانوردی آزاد را نمی پذیرد.

تغییر قوانین مالیاتــی در بازار 
سرمایه حقیقت ندارد    

رییس ســازمان بورس و اوراق بهــادار، زمزمه های 
مطرح شده در فضای مجازی در خصوص وضع مالیات 
جدید بر سود سهام شرکت های بورسی و فرابورسی 
را تکذیب کرد. شــاپور محمدی اظهار داشت: بنا بر 
مذاکرات صورت گرفته با وزیــر اقتصاد، هیچگونه 
تغییری در مالیات سود سهام شرکت های بورسی 
و فرابورســی صورت نخواهد گرفت؛ در صورتی هم 
که مقررات مالیاتی جدیدی وضع شود، بنا به اعالم 
وزیر، این مالیات باید در راستای حمایت از شرکت 
های بورسی کاهش یابد تا شــفافیت مورد تشویق 
قرار گرفته و تولید و صادرات کشــور تقویت شود . 
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار، همچنین در 
خصوص شایعاتی مبنی بر وضع مالیات عایدی سرمایه 
تصریح کرد: همانگونه که در مصاحبه های قبلی هم 
اعالم شده بود، مخالفت سازمان بورس با وضع چنین 
مالیاتی بر بازار سرمایه به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
اعالم شد و وزیر محترم نیز بر عدم وضع چنین مالیاتی 
تاکید داشته اند . به گزارش سنا، محمدی اطمینان 
داد: جای هیچگونه نگرانی درخصوص تغییر مقررات 
مالیاتی مرتبط با بازار ســرمایه نیست و در صورت 
تغییر، به گونه ای خواهد بود که بازار سرمایه بیش از 

پیش مورد حمایت قرار گیرد.

بورس با کاهش قیمت هفته را 
آغاز کرد

در اولین روز معامــالت بازار ســهام در این هفته، 
شاخص کل بورس ۹31 و شــاخص کل فرابورس 
11 واحد افت کرد و در نهایت 2٨۵ ســهم با رشد 
قیمت و 2۹3 سهم با افت مواجه شدند. به گزارش 
ایســنا، در اولین روز معامالت بورس تهران در این 
هفته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس تهران 
با باز شدن معامالت با روند افزایشی مواجه شد اما از 
حدود ساعت ۹:2۰ روند کاهشی آغاز کرد و در نهایت 
نسبت به آخرین روز معامالتی هفته گذشته با ۹31 
واحد کاهش مواجه شد. در عین حال شاخص کل 
هم وزن توانســت ۵3۴ واحد رشد کند؛ هرچند که 
شاخص آزاد شناور نیز با 1۰1۴ واحد کاهش تا رقم 
3۵2 هزار و ۷۴۷ پایین رفت. شاخص بازار اول نیز هم 
جهت با شاخص کل 11۵۶ واحد کاهش یافت و تا 
رقم 22۴ هزار و 33۶ واحدی پایین رفت، اما شاخص 
بازار دوم با 2۶٨ واحد رشد تا رقم ۶2٨ هزار و ۴۹ رشد 
کرد.بانک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، گروه مدیریت 
سرمایه  گذاری امید و تاپیکو چهار نمادی بودند که 
بیشترین تاثیر کاهشی را روی شاخص بازار سرمایه 
داشتند. بدین ترتیب هر کدام از نمادهای یاد شده 
1۷۶، 1۵۶، 13۶ و 11۵ واحد تاثیر کاهشــی روی 

شاخص های بازار سرمایه داشتند.

اخبار

جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد 
که از فروردین مــاه تا آبان ماه ســال جاری 1۰ 
میلیارد و 3۴۴ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات 
در سامانه نیما عرضه شــده و از این عدد هشت 
میلیــارد و 3٨1 میلیون یــورو بــرای واردات 

تخصیص یافته است. 
به گــزارش کســب و کار نیوز محمــد الهوتی 
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران در نشست 
خبری خود بــا خبرنگاران، به بیــان آمار خرید 
و فــروش ارز در ســامانه نیما پرداخــت: از اول 
فروردین ۹٨ تا ٨ آبان ســال جاری، 1۰ میلیارد 
و 3۴۴ میلیون یورو فــروش ارز صادراتی بوده و 
 ٨ میلیارد و 3٨1 میلیون یورو تأمین ارز واردات 

انجام شده است.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران در پاســخ 
به مهر گفت: هم اکنون ســامانه نیما بالغ بر 1.۵ 
میلیارد یورو مازاد ارزی داشــته و عرضه در آن 

بیش از تقاضای ارز است.
وی تصریح کرد: میانگین نرخ فروش یورو 11 هزار 
و ٨31 تومان و میانگین نرخ خرید آن 11 هزار و 
٨٨۹ تومان است ضمن اینکه در بازار ثانویه، نرخ 
خرید هر دالر 1۰ هزار و ۷۰2 تومان و نرخ فروش 
آن 1۰ هزار و ۵۹۴ تومان است که نشانگر تفاوت 
3 تا ۵ درصدی قیمت ارز در ســامانه نیما با بازار 

آزاد است.
الهوتی این تفاوت نرخ را معقول دانست و اظهار 
داشــت: بیشــتر واردکنندگان تمایل دارند تا از 
ارز صادراتــی برای واردات خود اســتفاده کنند 
چرا که نقــل و انتقاالت ارزی راحتــر، هزینه ها 
کمتر و نرخ به صورت توافقی بر اساس اختیاری 
 که بانــک مرکــزی به دو طــرف داده اســت، 

صورت می گیرد.
به گفته رئیس کنفدراســیون صــادرات ایران، 
تقاضا کماکان برای ارز ۴2۰۰ تومانی باال اســت 
و این نشــان می دهد هر چه نرخ ارز به ســمت 
 واقعــی پیــش بــرود، تقاضــای کاذب در بازار 

کمتر می شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران خاطرنشــان کرد: از آنجایی 
که ارائــه ارز ۴2۰۰ تومانی مــورد انتقاد فعاالن 
اقتصادی قرار دارد، اما دولت معتقد است که باید 
این سیاســت را ادامه دهد، اگرچه ردیف کاالیی 
آن را به ۵ قلــم کاهش داده ولی بــاز هم امکان 
کوتاه تر کردن لیست مشموالن دریافت ارز دولتی 

وجود دارد.
وی معتقد است: با توجه به درآمد ارزی کشور در 
شرایط سخت تحریمی، باید هر یک دالر را هم به 

دقت هزینه کرد.

تراز تجاری 2۷3 میلیون دالر منفی است
الهوتی در ادامه به بیان آمارهای تجارت خارجی 
در نیمه اول امســال پرداخت و گفت: امســال 
اولین ســالی اســت که دولت به غیر از کاالهای 
اساسی، حتی یک دالر هم ارز بابت واردات کاالها 
نداده اســت، به نحوی که ارز صادرات غیرنفتی 
جایگزین ارز نفتی بودجه شــده اســت. این در 

شرایطی اســت که صادرات در شــش ماهه اول 
امسال، علیرغم کاهش ارزشــی، به لحاظ وزنی 
با 22 درصد رشــد مواجه بوده و تــراز تجاری با 
 اختالف 2۷3 میلیــون دالری، به نفــع واردات 

منفی است.
وی افزود: بازارهای ســنتی ایــران در صادرات 
همچنان حفظ شــده؛ به نحوی که چین، عراق، 
ترکیه، امارات و افغانستان در زمره ۵ کشور اول 
صادراتی ایران قــرار گرفته اند؛ ضمن اینکه هند 
نیز از این فهرســت خارج شده که نشان می دهد 
هندی ها سختگیری های بیشتری نسبت به ورود 

کاالهای صادراتی ایران داشته اند.
الهوتی با بیان اینکــه در حوزه واردات نیز چین، 
امارات و ترکیه شرکای اول ایران هستند؛ اظهار 
داشت: میانگین ارزش هر تن کاالی صادراتی نیز 

به 2۹۵ دالر رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه بانک مرکزی بازگشت ارز 
صادراتی ار تســهیل کرده اســت، گفت: بر این 
اســاس، با توجه به مازاد عرضه ارز در ســامانه 
نیما، تفاوت قیمــت در بازار آزاد و ســامانه نیما 
به حداقل رسیده اســت و سیاست های تعاملی 
به صادرکنندگان فرصــت داده تا ارز را به چرخه 
اقتصادی برگردانند و بر این اســاس، رئیس کل 
بانک مرکزی هــم اعالم کرده کــه ۷1 درصد از 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشــور 
بازگشته است؛ البته این به معنای آن نیست که 
2۹ درصد مابقی بازنخواهد گشت، چراکه هنوز 
هم فرصــت صادرکنندگان برای بازگشــت ارز 

صادراتی به اتمام نرسیده است.

مسئول اعالم صادرکنندگان متخلفی که ارز 
نیاوردند، بانک مرکزی است

الهوتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس 
اعالم معاونــت معدنی وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت، کمتر از ۵ صادرکننده معدنی ارز حاصل از 
صادرات را به کشور برگردانده اند، گفت: متاسفانه 
معاونت معدنی وزارت صمت، بــه جای دفاع از 
وضع عوارض صادراتی به صورت کارشناســی و 

ارایه توجیه فنــی آن، صادرکنندگان را متهم به 
عدم بازگشــت ارز صادراتی کرده اند، در حالیکه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مرجع اعالم چنین 

آماری نیست.
وی افــزود: متولی بازگشــت ارز صادراتی بانک 
مرکزی اســت و این نهاد باید پاسخگوی منابع 
ارزی کشور باشــد؛ این در حالی است که معاون 
معدنی وزیر صنعت اعــالم می کند که کمتر از ۵ 
صادرکننده معدنی ارز به کشور برگردانده اند؛ در 
حالیکه با توجه به طرح این موضوعات در جلسه 
صبحانه کاری فعاالن اقتصــادی با وزیر صنعت، 
بهتر است که معاونت معدنی در حوزه تخصصی 
خود اظهار نظر می کردند که منجر به تشــویش 

صادرکنندگان معدنی نشود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران خاطرنشــان کرد: ما به عنوان 
فعاالن اقتصادی، کامال مدافع اعالم اســامی آن 
دسته از صادرکنندگانی هستیم که ارز حاصل از 
صادرات خود را به کشور برنگردانده اند و معتقدیم 
که باید با این افــراد برخورد کــرد. البته ما هم 
معتقدیم که زمانی کــه صادرکننده می تواند ارز 
را به کشور برگرداند، حتما باید در شرایط برابر با 
مابقی افراد، ارز حاصل از صادرات خود را برگرداند 
و هیچ بهانه ای پذیرفته شــده نیســت؛ پس اگر 

کسی هم تخلف کرد باید با وی برخورد شود.

اعالم آمار ۷ میلیارد دالری کاهش صادرات 
به دلیل کم کردن پایه های صادراتی منطق 

ندارد
الهوتی گفت: گزارش گمرک جمهوری اسالمی 
ایران حکایت از آن دارد کــه 1۰ درصد از ارزش 
پایه های صادراتی کم شــده اســت که رقم آن 
در صــادرات 21 میلیــارد دالری چیزی معادل 
دو میلیارد دالر کاهش می شــود و طرح عدد ۷ 
میلیارد دالری صحیح نیست. البته این سوال از 
رئیس کل بانک مرکزی هم پرسیده شد که ایشان 
هم پاسخ ندادند چراکه مسئولیتی در این زمینه 

ندارند و مسئول اصلی، گمرک است.

وی اظهار داشــت: صادرکنندگان به دلیل اینکه 
باید تعهد ارزی بدهند، ارزش پایه های صادراتی 
را در محاســبات خود مهم تلقی می کنند که بر 
این اساس، گمرک نیز اقدام به کاهش ارزش پایه 
های صادراتی متناسب با شرایط روز کرده است؛ 
بنابراین صادرکننده هم بر اســاس آن متعهد به 
بازگشت ارز است؛ چراکه نمی تواند برای کاالیی 
را که یک دالر فروخته، 1.3 دالر تعهد ارزی بدهد.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران خاطرنشان 
کرد: بر اســاس اعالم گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، بــه طــور میانگین ارزش پایــه کاالهای 

صادراتی 3۰ تا 3۵ درصد کم شده است.

بازار متشــکل ارزی، تقاضاهــای خرد را 
مدیریت خواهد کرد

وی در خصوص راه اندازی بازار متشــکل ارزی 
نیز اظهار داشــت: بازار نیما یک بازار برای خرید 
و فروش حواله ارزی اســت و بازار متشکل ارزی 
قصد دارد تا بــازار اســکناس و تقاضاهای خرد 
را ســاماندهی نماید، این در حالی اســت که با 
ساماندهی که در بازار ارز به لحاظ قیمت رخ داده، 
تصور من بر این اســت که بازار متشکل ارزی از 
سوی دولت، استندبای نگاه داشته شده تا بتوان 

در زمان مناسب خود، به کار  گرفته شود.

اینستکس عمال قدرت اجرایی ندارد
الهوتی با بیان اینکه با خــروج آمریکا از برجام، 
این انتظــار از اروپا وجود داشــت کــه از طریق 
اینســتکس با ایران معامله کند، امــا این کانال 
اجرایی نشــده اســت و به نظر هم می رسد که 
خروجی نخواهد داشت، به این معنا که اینستکس 
عمال قدرت اجرایی نــدارد؛ پس باید به بازارهای 
پیرامونی و از جمله ســوریه تمرکــز کنیم ولی 
 اگر کانال مالی با اروپا باز شــد شــاید شــرایط 

بهتر شود.
وی در خصــوص پیــش بینی افزایــش مالیات 
در بودجه ۹۹ نیز گفت: یکــی از حوزه هایی که 
درآمدهای بودجه را افزایش خواهد داد، مالیات 
است، این در حالی است که اخذ مالیات و شفافیت 
مالیاتی در پرداختها خواســته بخش خصوصی 
اســت. اما اگر بخواهیم فشــار را بر بخش های 
شــفاف مالیاتی کشــور به لحاظ افزایش درآمد 
دولت وارد کنیم، باعث تعطیلی بنگاهها خواهیم 
شــد، پس باید پایه های مالیاتی را بیشتر کرده 
 و از افرادی کــه فــرار مالیاتی دارنــد، مالیات 

بستانیم.
الهوتی گفــت: کارمند، کارگــران و واحدهای 
تولیدی شناســنامه دار، مالیات خود را به موقع 
پرداخت می کنند و هنوز هم بخشــی از صنوف 
به روش ســنتی از جمله مالیات علــی الراس و 
توافــق، مالیــات خــود را می پردازند کــه باید 
ساماندهی شوند؛ به هر حال اینکه سازمان امور 
مالیاتی چطور مــی خواهد پایه هــای مالیاتی 
را گســترش دهد، نکتــه مهمی اســت که اگر 
 به درســتی اجرایی نشود، مشــکالت را بیشتر 

خواهد کرد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران:

ازاینستکسقطعامیدکردهایم
مازاد عرضه بیش از یک و نیم میلیارد یورویی در بازار نیما 
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ثمانه نادری
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سکه به کانال ۴ میلیون تومان نزدیک شد
 هرقطعه سکه تمام بهارآزادی در حالی هفته را آغاز کرد که با افزایش۳۶ هزارتومانی همراه بود. سکه که به تازگی از کانال ۴ میلیون تومان فاصله گرفته است دوباره به کانال ۴ میلیون 
تومان  نزدیک شد به طوری که هر قطعه سکه تمام بهارآزادی به قیمت ۳ میلیون و۹۷۴ هزارتومان فروخته شد. این درحالی است که هرقطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیزبدون 

تغییر ماند وبا همان قیمت ۳ میلیون و۹۴۵ هزارتومان به فروش رسید.  تا این لحظه از گزارش، هرقطعه نیم سکه با قیمت ۲ میلیون و۷۲ هزارتومان و هرقطعه ربع سکه با قیمت یک 
میلیون و۲۷۲ هزارتومان، هرکدام با ۳۰ هزارتومان افزایش قیمت نسبت به روز کاری گذشته، در بازار فروخته شدند.

سلب حقوق مصرف کننده با  ممنوعیت واردات
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی

بر اساس قانون دولت حق ممنوعیت واردات کاالها را جز در مواقع خاص ندارد. از تجربه کشورهای توسعه یافته در خصوص واردات نیز می توان چنین دریافت که تعامالت بین المللی و واردات کاال جزوی از سیاست خارجی آنها 
به شمار می آید و کشورها بدون واردات و تعامالت تجاری به توسعه و رشد دست پیدا نخواهند کرد. اما با توجه به شرایط کنونی و وضعیت فعلی تولید در کشور یعنی محدودیت منابع ارزی، دولت ناگزیر از ممنوعیت واردات است. 
یعنی این سیاست با هدف مدیریت منابع ناچیز ارزی صورت می گیرد، نه با نیت واقعی کمک به تولید. تجربه تولید در کشورهای دیگر نیز نشان می دهد الزمه افزایش کیفیت کاال و حمایت از تولید داخلی ممنوعیت واردات کاال 
نیست. به عبارتی ما نباید با ممنوعیت واردات، فرصت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی بگیریم. از سویی این موضوع باعث تنگ شدن عرصه انتخاب برای مصرف کننده خواهد شد. یعنی ما فرصت انتخاب را از مشتری داخلی 
می گیریم. دولت می تواند مانع از واردات بی رویه شده و یا میزان واردات را کاهش دهد و یا جلوی قاچاق را بگیرد. اما ممنوعیت کامل واردات مشابه ساخت داخل یعنی فرصت سازی برای تولیدکنندگانی که در شرایط حاضر نیز 

برای افزایش کیفیت محصوالت خود تالشی نمی کنند.



3 اقتصاد
ایران
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دوم مهرماه ســال جاری نرخ جدید انواع 
نان اعالم شــد و طبق تصمیم کارگروه 
تنظیم بازار استان تهران، بربری با آرد ۸۳۰ 
تومانی به قیمت ۱۰۰۰ تومان، سنگک با 
آرد ۸۱۵ تومانی، به قیمت ۱۲۰۰ تومان، 
تافتون با آرد ۸۲۰ تومانی، به قیمت ۵۵۰ تومان و لواش با آرد ۸۲۰ 
تومانی به نرخ ۳۰۰ تومان عرضه می شود. به دنبال ابالغ قیمت های 
جدید به دنبال ابالغ قیمت های جدید نان در شهر تهران، سرپرست 
نظارت و بازرسی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از 
طرح نظارتی ۱۵ روزه این سازمان بر قیمت نان در شهر تهران خبر 
داد. این مقام مسئول در روزهای پایانی مهرماه از ادامه طرح نظارت بر 
نانوایی ها در سطح استان تهران خبر داد و اعالم کرد که تخلف مجدد 
واحدهای نانوایی در مرحله بعدی طرح نظارت منجر به تعطیلی و 
قطع سهمیه آن ها خواهد شد. در این رابطه معاون نظارت و بازرسی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران با بیان اینکه 
عمده تخلف نانوایان در زمینه کم فروشی و گران فروشی بوده، اعالم 

کرد که همه نانوایی های استان تهران بازرسی خواهند شد.
عزیزاله افضلی با اشاره به ابالغ قیمت های جدید نان از اول مهر ماه 
سال جاری از سوی استانداری، هشدار داد که این قیمت ها برای همه 
واحدهای نانوایی الزم االجرا است. به گفته وی، از ابتدای طرح بازرسی 
و نظارت بر نانوایی های اســتان تهران، ۶۰ درصد واحدهای صنفی 
نانوایی مورد بازرسی قرار گرفتند که بیشترین تخلفات مشاهده شده، 
گران فروشی و کم فروشــی در وزن چانه بوده است. معاون نظارت و 

بازرسی سازمان صمت استان تهران همچنین از وجود بیش از ۶۴۰۰ 
واحد نانوایی فعال در کل استان تهران خبر داد و تصریح کرد: از این 
تعداد، ۳۷۵۰ واحد مورد بازرســی قرار گرفتند و تعداد ۹۴۰ واحد 
متخلف با ارزش ریالی بیش از ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال شناسایی 
و به تعزیرات حکومتی  معرفی شدند. وی همچنین از ادامه نظارت 
و بازرســی بر واحدهای صنفی، مخصوصا نانوایی ها تا دستیابی به 
قیمت ها و وزن چانه های ابالغی خبر داد و اظهار کرد: مردم می توانند 
در صورت مشــاهده هرگونه تخلف صنفی، اعم از گران فروشی، کم 
فروشی، تقلب و سایر تخلفات مراتب را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند. 
در همین رابطه رئیس اتاق اصناف تهران نیز از توزیع نرخ نامه های 
ســبز و آبی  برای نانوایی های دولتی و آزادپز خبر داد و با بیان اینکه 
قیمت نان های آزادپز نیز تعیین شده است، گفت: سهمیه آرد نانوایان 
متخلف قطع می شود. قاسم نوده فراهانی از توزیع نرخ نامه های نان در 

نانوایی های دولتی و آزادپز خبر داد و گفت: با هماهنگی های صورت 
گرفته از سوی اتاق اصناف تهران با اتحادیه های نانوایی، نرخنامه نان 
بر اساس مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده و در دو 
رنگ سبز و آبی در نانوایی هایی دولتی و یارانه ای نصب خواهد شد. 
رئیس اتاق اصناف تهران از توزیع نرخ نامه ها در تمام نانوایی ها خبر 
داد و افزود: از امروز یکشنبه ۱۲ آبان ۹۸ هر نانوایی که این نرخ نامه را 
نصب نکرده باشد، جریمه خواهد شد. وی تصریح کرد: اگر واحدهای 
نانوایی، نرخنامه را در معرض دید عموم مــردم قرار ندهند، اخطار 
دریافت خواهند کرد و در ادامه، چنانچه بازرسان به نانوایی ها مراجعه 
کرده و نرخنامه جلوی دید مردم قرار نداشته باشد، به قطع سهمیه 
آرد نانوایی منجر خواهد شد. به گفته نوده فراهانی، قیمت های مصوب 
ستاد تنظیم بازار برای نان های یارانه ای و آزادپز کامال مشخص است و 

البته اولویت پخت در نانوایی ها هم با نان های ساده است.

گران فروشی و كم فروشی، تخلفات 6۰ درصد نانوایی ها اعالم شد

اولتیماتوم به نانوایی ها
سهمیه   آرد   نانوایی های   متخلف   قطع   می شود

قیمت گذاری منطقه ای راه حلی برای کاهش تخلفات نانوایی ها
میثم اسفندیاری، کارشناس اقتصادی

تخلفات در حوزه نان بسیار بیشتر از آن چیزی است که در رسانه ها و توسط نهادهای ناظر اعالم می شود. پروندهای انبوه در این صنف نشان دهنده ضعف نظارت بر عملکرد فعاالن است. در بسیاری موارد نهادهای ناظر و بازرسان مربوطه با سرپوش گذاشتن بر تخلفات فراوان نانوایی ها سعی دارند حقوق مصرف کننده را نادیده بگیرند که دود این کم کاری به چشم 
مردم و مصرف کنندگان می رود که حداقل یک بار در روز از نان استفاده می کنند. اصال نمی توان دلیل موجهی برای گرانفروشی و یا کم فروشی نان توسط برخی نانوایی ها داشت. آن دسته از نانوایی هایی که در فروش نان تخلف می کنند باید توسط دستگاه های مربوطه شناسایی و دستور توقف فعالیت دریافت کنند. البته منکر این موضوع نمی توان شد که در 
حال حاضر نانوایی ها مشکالت بسیاری دارند و برای حل این مشکالت دست به اقدامات زیادی زده اند. اما داشتن مشکالت در نانوایی ها توجیه این نیست که نانوایان هر قیمتی را برای خود تعریف کنند و به زور نان را به دست مصرف کننده بدهند چراکه هیچ خانواده ای نیست که در شبانه روز نان مصرف نکند. حتی یک وعده هم که شده در هر خانه ای نان مصرف 
می شود. به خصوص این روزها به دلیل مشکالت اقتصادی که گریبانگیر مردم شده، رویکرد جامعه به مصرف نان بسیار بیشتر از گذشته است و این اتفاق نظارت حداکثری اتحادیه ها را هم نیاز دارد. بنابراین فروش این محصول استراتژیک خیلی بیشتر از سایر محصوالت است و طبیعتا اگر نظارت فوری روی عرضه نان صورت نگیرد، این حوزه آشفته تر خواهد شد.
البته مضووع نرخ گذاری منطقه ای نان هم می تواند راه حلی برای پایان مشکالت در این بخش باشد. در قیمت گذاری منطقه ای می توان قیمت نان را بر اساس وضعیت درآمدی افراد آن منطقه یا شهر و استان تعیین کرد. برای این کار نیز نیاز به برنامه  ریزی خاصی وجود ندارد، بلکه صرفا آرد و ماده اولیه تولید نان باید با قیمت کمتری در اختیار نانوایان آن مناطق قرار گیرد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سوال ســیده حمیده زرآبادی از آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره انعقاد 
قراردادهای کالن بیمه ای با شرکت رایتل تقدیم 

هیات رئیسه مجلس شد.
به گزارش فارس، سوال »سیده حمیده زرآبادی« 
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی 
از محمدجــواد آذری جهرمی وزیــر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات درباره انعقــاد قراردادهای 
 کالن بیمه ای با شــرکت رایتــل تقدیم هیات 

رئیسه شد.

خالصه سوال: 
نقش خانم ثنا اســدیان در انعقــاد قراردادهای 

کالن بیمه ای با شرکت رایتل چیست؟

شرح سوال:
باتوجه به انعقــاد قراردادهــای کالن بیمه ای 
توسط خانم ثنا اســدیان نمایندگی کد ۲۳۲۳ 
بیمه ما )وابســته به بانک ملت( با شرکت رایتل 
و شرکت های حوزه ارتباطات و ای تی پاسخ به 
سؤاالت زیر به طور کامل و شفاف در اسرع وقت، 

الزم و ضروری است.
۱- آیا خانم ثنا اســدیان با جنابعالــی ارتباط 
فامیلی دارد؟ در صورت پاســخ مثبت، نســبت 

دقیق ایشان را اعالم کنید.
۲- با توجه به فعالیت کوتاه مدت این نمایندگی، 
چگونه این خانم توانســته اســت انحصار کلیه 
خدمات بیمه ای شرکت بزرگ و مهمی همچون 

رایتل را به دست آورد؟
۳-شــرح دقیــق چگونگــی رونــد واگذاری 
بیمه نامه ها به این نمایندگی تازه کار چیســت؟ 

آیا در این خصوص مناقصه ای برگزار شده است؟
۴-دریافــت کارمزدهای از چند صــد میلیون 
ریالی تا بیش از یک میلیارد ریالی این نمایندگی 
در مــاه از هماهن بدون تأســیس در حالی که 
نمایندگی هــای قدیمی صنعت بیمــه  درگیر 
دریافت کارمزد پایینی در این ســال ها هستند. 
در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات چگونه 

رخ داده است؟
۵- بررسی لیســت کامل پرتفوی نمایندگی از 
ابتدا تاکنون و ارتباطات نامبرده با وزیر و مدیران 
ارشد وزارتخانه و سازمان های تابعه نشان از یک 
رانت بزرگ در کارمزد ایــن نمایندگی دارد، در 
این خصوص به صورت دقیق و شــفاف توضیح 

دهید.
۶- در بررسی سبد پرتفوی این نمایندگی نشان 
از وجود یک انحصار خاص در حوزه شرکت های 
زیرمجموعه بخش فنــاوری اطالعات و ای تی 
می باشد مانند: رایتل، شــاتل، آسیاتک، دانک، 
فرابرد داده های ایرانیان و ترانه سبز تهران، علت 

چنین اتفاقی چیست؟
۷- آیا تمرکز حضور در شرکت ها در پرتفوی این 
نمایندگی نشان از یک رانت سازمان یافته برای 

نامبرده نیست؟
۸- نقــش همســر خانم ثنــا اســدیان )آقای 
نواب زاده( در انعقاد قراردادهای کالن بیمه ای با 
شرکت های حوزه ای با شرکت های حوزه ای تی 
چیست؟ نسبت نواب زاده با شما چیست؟ که در 
قامت مشاور بیمه ای مخابرات حداقل سابقه در 
امر بیمه گری برای سرنوشت بیمه سازمان های 
بزرگــی همچــون مخابــرات تصمیم گیــری 

می کند؟«

رئیس اتحادیه فروشندگان گل گفت: هم اکنون 
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت را در بازار گل 
شاهد هستیم. اکبر شــاهرخی رئیس اتحادیه 
فروشندگان گل درباره بازار گل اظهار کرد: هم 
اکنون افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی را در بازار گل 
شاهد هســتیم؛ این در حالی است که می توان 
علت این افزایش قیمت را در ســایت ها و فضای 
مجازی جستجو کرد. رئیس اتحادیه فروشندگان 
گل در پاسخ به این پرســش که چرا هم اکنون 
بعضی از مغازه های گل فروشــی گل را در بازار 
گران تر از نرخ مصوب می فروشند؟ تصریح کرد: 
هم اکنون پیاز گل، در بازار وارد نمی شود و اگر 
هم در بازار یافت شــود با دالر فعلی خریداری 

می شــود و همین امر می تواند تاثیر خود را در 
بازار داشته باشد. شــاهرخی در ادامه از قیمت 
گل های پر مصــرف در بازار خبــرداد و افزود: 
گل رز، ۱۵ هزار تومــان، گل آنتریوم، ۱۵ هزار 
تومــان، گل داوودی، دســته ای ۱۵ تا ۲۰ هزار 
تومان، گل میخک، ۱۰ تــا ۲۰ هزار تومان، گل 
لیلیوم، شاخه ای ۶۰ هزار تومان در بازار به فروش 
می رسد. رئیس اتحادیه فروشندگان گل با اشاره 
به اینکه هم اکنون قیمت خاک و کود و سم گران 
شده است, تصریح کرد: زمانی که زیرساخت های 
پرورش و واردات گل، افزایــش پیدا کند بطور 
قطع می تواند تاثیر خود را  بر قیمت گل  داشته 

باشد.

ارزهــای دیجیتال و حوزه 
بالکچین آنقدر برای کشور 
فرصــت بزرگی هســتند 
که غفلت از آنها می تواند 
تبدیل بــه یــک تهدید 
اقتصادی و سیاسی بزرگ برای آینده کشور باشد. 
قانونگذاری و رگوالتوری صحیــح و بجا می تواند 
زمینه را برای استفاده از این فرصت بزرگ تاریخی 
فراهم آورد. با تغییر تکنولوژی رگوالتوری تا سال ها 
مســاله نبود. تکنولوژی مفهومی به نام شی گرایی 
را به وجود آورد که باعث ایجــاد پدیده های نوین 

همچون شــبکه های اجتماعی شد و اینجا بود که 
بعد از سال ها بحث رگوالتوری مطرح شد. رگوالتور 
اعتمادســاز اســت و برای قانون گذاری در حوزه 
بالکچین باید نهادهای باالتر از بانک مرکزی وارد 
میدان شــوند؛ زیرا نهادهایی همچون این بانک، 
بیمه مرکزی و بورس تنها با توجه به شرایط فعلی 

خود تصمیم می گیرند.
ابوذر عــرب ســرخی، مدیر پژوهشــکده امنیت 
فاوا وزارت ارتباطات و مدیر نقشــه راه بالکچین، 
در رابطــه با تنظیــم مقررات و سیاســت گذاری 
زنجیره بلوک و دارایی های رمزنگاری شده در ایران 
و جهان گفت: زمانی که سیســتم های مرکزی از 
جانب مردم و قلمروی جغرافیایی دچار مشــکل 
شدند، مردم سراغ فناوری های غیرمتمرکز مانند 

بالکچین رفتند. ماهیت ایــن فناوری هم چیزی 
نیســت که ســازمان ثالث مورد اعتمــاد، رفتار 
حاکم بــر آن را رگوله کند. او تصریــح کرد: »اگر 
حاکمیت متوجه قابلیت و محدودیت رگولیشــن 
این فناوری شود می تواند جلوی توسعه این فناوری 
را بگیرد. مگر به شــبکه های کنسرسیومی اجازه 
دهد در این حوزه فعالیت کنند. عرب  ســرخی در 
ادامه به چالش های رمزارزها اشــاره کرد و گفت: 
مدیریت نقدینگی و حفــظ ارزش پول یکی از این 
چالش هاســت. دیگر اینکــه دور زدن تحریم ها و 
تســهیل مبادالت با بالکچین عمال کاربرد ندارد 

مگر به صورت خرد.
عرب  سرخی در رابطه با رگوالتوری زنجیره  بلوک 
نیزعنوان کرد: جلوگیــری از جرائم، تحقق اهداف 

حاکمیتی و توســعه ای، حمایت از امنیت ملی و 
حمایت از کسب وکارها باید در این بخش مد نظر 
قرار گیرد.« او درباره پیاده ســازی این فناوری در 
ایران گفت: در کشورمان اگر بخواهیم از این فناوری 
استفاده کنیم نیاز به بازطراحی ساختار داریم. باید 
به این موضوع اشاره کنیم که در کشورمان وقتی 
بانکداری الکترونیک آمد، مشــکالت بیشــتری 
ایجاد شد چراکه زیرســاخت ها همسو با آن نبود. 
اگر ســاختارهای مناســب را پیــاده می کردیم 
مطمئنا کارایی و ســرعتمان بیشتر می شد. برای 
زنجیره بلوک هم این موضوع صادق اســت. عرب 
سرخی در پایان ترویج و آگاهی رسانی، پیش بینی 
تمهیدات قانونی و تنظیم و اعمــال مقررات را از 

جمله اقدامات پیشنهادی برای ایران خواند.

قانون گذاری در حوزه بالک چین به نهادی باالتر از بانک مركزی نیاز دارد

بالک چین  پشت  سد  رگوالتوری

رگوالتوری نباید سد راه هر گونه نوآوری قرار بگیرد
مسعود نارنجی، کارشناس بانکداری مبتنی بر بالکچین 

شاسی نظام اقتصادی دنیا در حال تغییر است و باید در این رابطه بسترهای آن در کشور ما نیز پایه ریزی شود. فناوری زنجیره بلوکی یا بالک چین فناوری ای است که شاید سالها برای رسیدن به آن تالش شد اما همین تالش ها امروز جواب 
بسیاری از مشکالت غیرقابل حل را داده است. با ظهور فناوری های جدید دیگر قوانینی که وجود دارد را نمی توان به آنها تعمیم داد چراکه ماهیت آنها با تمام موجودیت هایی که تاکنون داشته این تفاوت دارد. قانونگذاری برای فعالیت این 
فناوری ها از جمله بالک چین و رمزارزها مهم ترین مسئله ای است که باید قبل از آغاز فعالیت در این حوزه ها وجود داشته باشد. اقدامی که در کشور ما آن را نادیده گرفتند و مشکالتی که امروز وجود دارد دلیل نبود قانونگذار و رگوالتوری 
است. در حال حاضر فناوری بالک چین و کاربردهای متنوع آن، از جمله پیشران های روز فناوری در جهان محسوب می شوند که ایران نیز چاره ای غیر از پرداختن به آن ندارد. این موضوع که فعالیت های انجام شده در حوزه بالک چین و رمز 

ارزها، با چه تسهیالت و موانعی در کشور مواجه است، موضوعی مهمی محسوب می شود. قانون و قانونگذار باید برای بکارگیری این فناوری وجود داشته باشند. 
باید دید در چه مواردی الزم است که رگوالتور خود را با فناوری های نوین هماهنگ کند و در چه مواردی همراهی کسب و کارها با رگوالتوری ضروری است. از سوی دیگر رگوالتوری نباید سد راه هر گونه نوآوری قرار بگیرد یا نسبت به 
چنین فناوری های پرکششی، بی تفاوت باشد و یا فشار فناوری نیز نباید خطوط قرمز نهاد سیاست گذار را مخدوش کند. در بسیاری از موارد به دلیل نبود قوانین مرتبط شاهد عبور فناوری از قوانین و خطوط قرمز حاکمیت و نهادهای سیایت 
گذار هستیم که مورد عکس آن نیز دیده می شود. به دلیل نبود قانونگذار حاکمیت هم در بسیاری موارد تصمیماتی برای فناوری های مبتنی بر بالک چین، رمزارزها و کسب و کارهای نوین می گیرد که اصال کارشناسی شده و مرتبط نبوده 

است. این در حالی است که قانونگذار در تدوین قوانین برای این فناوری ها باید نکات زیادی را در نظر بگیرد. اگر قوانین قدیمی برای فناوری های جدید استفاده شود نوآوری از بین برده و یا شرکت ها را از حوزه قضایی خود دور می کنند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

افزایش 3۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گل در بازار

لیلیوم، شاخه ای ۶۰ هزار تومان شد

سوال نماینده قزوین از آذری جهرمی :

 درباره انعقاد قراردادهای کالن بیمه ای شفاف سازی کنید



استارت آپ ها4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هفتم،شماره 1767| یکشنبه 12 آبان ماه 1398

سرعت باالي رشد استارت آپ عالوه بر دســتاوردهاي مثبتي كه براي 
بنيان گذاران و كارمندان دارد، نيازمند هماهنگي و كنترل بيشــتري 
هم هست. بسياري از بزرگ ترين ســرمايه گذاران و كارآفرينان جهان 
اعتقاد دارند موفقيت استارت آپ زماني رخ مي دهد كه بتواند هماهنگي 
كاملي بين بازار و محصول خود ايجاد كند. در آن حالت، كارآفرين به اين 
درك مي رسد كه بازاري بزرگ، ناديده گرفته شده است و او، محصولي 
متناسب با نيازهاي آن دارد. البته نخستين بودن در ارائه راهكار به بازار، 
لزوما به معناي تضمين موفقيت نيســت. درواقع، چالش اصلي پس از 
آن تركيب و رسيدن به مراحل مقياس دهي شروع مي شود. رسيدن به 
موقعيت مقياس دهي استارت آپ، خود مسيري دشوار محسوب مي شود. 
شما به عنوان كارآفرين پس از تشكيل تيم و تاسيس استارت آپ، مراحل 
متعددي را بايد پشت ســر بگذاريد كه همه، مستلزم همان هماهنگي 
محصول با بازار هستند. پس از مدتي تجربه آن چالش ها، به مرحله اي 
مي رسيد كه استارت آپ براي مقياس دهي و توسعه بازار آماده مي شود. 
در آن مرحله، ســرعت رشد به حدي سريع مي شــود كه شايد نتوانيد 
خود و تيم تان را با آن هماهنگ كنيــد. در مراحل مقياس دهي، نياز به 
جذب، پرورش و رشد استعدادهاي جديد بيش ازپيش حس مي شود. 
همه كارآفرينان مي دانند كه آن مراحل، دشــواري هاي زيادي دارند. 
در مرحله مقياس دهي، نياز به نيروي انساني هم چندين برابر مي شود 
كه درنهايت به معناي چالش هاي بيشــتر خواهد بود. شــما بايد زمان 

بيشــتري را براي آن فرايند اختصاص دهيد تا افرادي مناسب فرهنگ 
سازماني خود، جذب كنيد. چالش نيروي انساني، در كنار دشواري ها، 
جذابيت هايي هم دارد كه به هرحال آن را از وضعيت خسته كننده دور 
مي كند. مقياس دهي عالوه بر آن چالش، موارد ديگري را هم به همراه 
دارد كه شايد خسته كننده تر باشند. به عنوان مثال، احتماال با روندهاي 
اداري و كاغذبازي هاي بيشــتري روبه رو خواهيد شد كه قبال آن را در 
اســتارت آپ كوچك خود تجربه نكرده ايد. راهكارهاي متعددي براي 
كارآفرينان وجود دارد كه با استفاده از آنها، مي توان فرايند مقياس دهي 
و سرعت باالي رشــد را كمي لذت بخش تر و آسان تر كرد. در ادامه اين 
مطلب، راهكارهايي را شرح مي دهيم كه شايد در آسان تر كردن فرايند 

مقياس دهي براي استارت آپ ها مفيد باشند. 

۱- حذف هزينه هاي اضافي
مقياس دهي و افزايش ســرعت رشــد، نيازمند هزينه هاي جديد در 
بخش هاي مختلف خواهد بود. اكثر استارت آپ ها هم از سرمايه گذاراني 
بيرون از تيم خود در آن مرحله كمك مي گيرند. قطعا با بزرگ شدن تيم، 
هزينه ها هم بزرگ تر مي شوند. درنتيجه، برخي هزينه ها كه شايد زماني 
اهميت زيادي نداشــتند، به يك باره به چالشي عظيم براي شما تبديل 
خواهند شد. به عنوان مثال از هزينه هاي به ظاهر بي اهميت كه سريعا 
افزايش مي يابند، مي توان به هزينه غذاي كارمندان يا موارد ســاده تر 

همچون كاغذ و ملزومات اداري اشاره كرد. همان ملزومات اداري، برخي 
اوقات به درگيري ذهني اصلي مديران بدل مي شوند. مي توان پيش از 
رسيدن به آن مراحل، برخي از هزينه هاي احتمالي را پيش بيني كرد و با 
تدبير راهكارهاي جايگزين، هزينه ها را قبل از مقياس دهي، حذف كرد. 

۲- شناخت زمان پايان نياز به نوآوري
افراد نوآور در تيم هاي اســتارت آپي، عموما محبوبيت بااليي دارند، اما 
قطعا نمي توان در فرايندهاي مقياس دهي، به آنها مسئوليت هاي اصلي 
داد. جســتجوي دائمي براي راه هاي جديــد كاري و روش هاي بهينه 
فرايندي، نيازمند هزينه هاي باالي زماني، انرژي و پول خواهد بود. در 
رشد سريع، به زماني مي رسيد كه وفاداري به روش هاي موجود و تالش 
براي حفظ آنها، نســبت به نوآوري و امتحان كردن روش هاي جديد، 
اهميت بيشتري پيدا مي كند. زماني كه استارت آپ ها از مرحله نوپا بودن 
عبور مي كنند و به استانداردهاي صنعتي شدن نزديك مي شوند، ديگر 
نوآوري هاي آن چناني و تغييرات اساســي در محصول، معناي خاصي 
نخواهد داشــت. در آن مراحل، ارائه خدمات بهينه به مشتري، اهميت 
بيشتري دارد و مي تواند شما را نسبت به رقباي بزرگ خود متمايز كند. 
اگر بتوانيد حتي پس از جذب چند صد هزار مشتري، هر فرد جديد را به 
عنوان نخستين مشتري خود در نظر بگيريد، قطعا در حفظ آنها و توسعه 

پايگاه مشتريان موفق خواهيد بود. 

چگونه  با  سرعت باالي رشد استارت آپ هماهنگ شويم؟
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وقتي اهداف تان را مي نويسيد اتفاقي بسيار باورنكردني بين مغز و دستتان رخ مي دهد. وقتي 
قلم و كاغــذ برمي داريد و اهداف تان را مي نويســيد به گونه اي هم زمان قانــون آرزو، جاذبه، 

هماهنگي و تطابق را فعال مي كنيد.  
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وزير نيرو مطرح کرد
رشد چهار برابری حضور شركت های دانش بنیان در 

صنعت برق
وزير نيرو گفت: يكی از ويژگی های نمايشگاه امسال رشد چهار برابری حضور 

شركت های دانش بنيان است.
بيشترين ميزان حضور شركت های داخلی در نمايشگاه صنعت برق مربوط به 
دوره هفدهم است. رضا اردكانيان در حاشيه نوزدهمين نمايشگاه بين المللی 
صنعت برق گفت: يكی از ويژگی های نمايشــگاه امســال رشد چهار برابری 
حضور شركت های دانش بنيان است كه در اين رويداد بين المللی 41 شركت 
دانش بنيان توليدی و نوپا به ارائه آخرين دستاورد های خود در حوزه صنعت 
برق خواهند پرداخت. وی ادامــه داد: پيش از اين بيشــترين ميزان حضور 
شركت های داخلی در نمايشگاه صنعت برق مربوط به دوره هفدهم با مشاركت 
458 شركت داخلی بوده است؛ ازاين رو در نمايشگاه نوزدهم شاهد بيشترين 
حضور شركت های صنعت برق طی چند سال اخير هستيم. وی ادامه داد: در 
اين نمايشگاه، 500 شــركت داخلی و خارجی حضور دارند. اردكانيان گفت: 
در اين دوره، 36 شركت از كشورهايی همچون آلمان، ايتاليا، چين، روسيه، 
فرانسه، ژاپن، انگلستان، اسپانيا، ســوئيس، بلژيك، تركيه، فنالند و لبنان در 
اين نمايشگاه حضور دارند. اردكانيان در ادامه با تاكيد بر اينكه اين نمايشگاه، 
به ميزبانی 464 شركت داخلی است، تصريح كرد: اين ميزان مشاركت بخش 
خصوصی داخل كشور نسبت به ادوار پيشين برگزاری اين نمايشگاه بی سابقه 

بوده است. 

صنعت برق، متکی به منابع داخلی است
اردكانيان در ادامه با اشاره به تحوالت صنعت برق كشور عراق گفت: در آستانه 
رسيدن به يكی از مهم ترين تحوالت در ارتباط با بازسازی و توسعه صنعت برق 
عراق هســتيم و اميدوارم از اين فرصت برای ارتباط نزديك تر و توسعه پايدار 
در منطقه بهره ببريم. وزير نيرو در ادامه با تاكيد بر اينكه برق در همكاری بين 
كشورهای منطقه، عامل مهمی اســت، افزود: هم اكنون، در حال ساخت يك 
نيروگاه 526 مگاباتی در سوريه هستيم. به گفته اين مقام مسئول، ايران پروژه های 
متعددی از جمله نيروگاه سيكل تركيبی 540 مگاواتی الذقيه و احداث پست های 
برق در سوريه را بر عهده دارد. از سويی ديگر يكی از برنامه های ما، صادرات برق 
به سوريه از طريق عراق است كه چنين اقدامی نيازمند راه اندازی يك خط 400 
كيلوولت انتقال است تا همان طور كه بتوانيم با توانمندی های عمرانی خود به 
بازسازی و توسعه اين كشــور كمك كنيم. او بيان كرد: حدود 23 هزار ميليارد 
تومان از گردش مالی صنعت برق متكــی به منابع داخلی و صادرات تجهيزات 
و خدمات مهندســی در بازار های منطقه اســت. اردكانيان در ادامه با اشاره به 
عضويت ايران در اوراسيا گفت: اين موضوع باعث می شود 862 قلم كاال از تخفيف 
يا از معافيت تعرفه ای برخوردار شــوند. هدف اين است كه بخش خصوصی و 
توليدكنندگان بتوانند راحت تر در بازار 190 ميليون نفری كشور های عضو اوراسيا 
حضور پيدا كنند. اين در حالی است كه توليدكنندگان تجهيزات صنعت برق 
كاالی باكيفيت توليد كنند نيز از اين قاعده مستثنی نيستند. در ادامه خربوطلی، 
وزير برق سوريه گفت: هدف از حضور در اين نمايشگاه آن است كه ادامه همكاری 

برقی با ايران وجود داشته باشد.

توسعه زیست بوم بالک چین در ایران
زيست بوم زنجيره بلوكی )بالك چين( در ايران با حمايت ستاد توسعه فناوری های 
حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازی معاونت علمی رياست جمهوری، توسعه 
می يابد. ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری در نظر دارد تا برنامه هايی را در جهت حمايت 
و فعال سازی، زيست بوم اين فناوری در ايران اجرا كند. اين ستاد كارگروهی در 
حوزه زنجيره بلوكی )بالك چين( تشكيل داده است. اين كارگروه كه متشكل از 
اساتيد و متخصصان اين حوزه است، از ميان طرح های پيشنهادی، در نهايت 6 
طرح را انتخاب می كند. شركت ها و فعاالن عالقه مند می توانند در صورت داشتن 
شرايط با ارائه يك طرح، در فرايند انتخاب مجريان قرار گيرند. سوابق شركت های 
پيشنهاددهنده، قيمت پيشنهادی و بازخوردهای احتمالی در جلسات بررسی، 
در اولويت بندی و پذيرش طرح ها موثر است. طرح ها در 4 زمينه مختلف پذيرش 
می شوند. بستر زنجيره بلوكی محاسبات توزيع شده يكی از اين زمينه هاست. در 
برخی سرويس ها و خدمات مورد استفاده، الزم است تا محاسبات و پردازش های 
سنگين و پيچيده ای روی داده ها و اطالعات حجيم صورت گيرد. ستاد توسعه 
فناوری های حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمند سازی در نظر دارد با اجرای اين 
پروژه، به گونه ای بستر زنجيره بلوكی را برای محاسبات توزيع شده فراهم كند 
كه توان های كم پردازشی تجميع شود و بتوان آنها را در قالب يك زنجيره تعريف 
كرد. همچنين زنجيره تامين مبتنی بر زنجيره بلوكی كاالهای اساسی و مبادالت 
چندجانبه مالی، از جمله ديگر حوزه هايی اســت كه پروژه های منتخب در آنها 

اجرايی خواهد شد.
پروژه های منتخب در حوزه زنجيره بلوكی می توانند از تسهيالت و وام بالعوض 
برخوردار شوند كه براساس مقررات و با توجه به نوع پروژه ها، برابر آيين نامه ها به 
طرح های منتخب تخصيص می يابد. پيش تر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد 
ديجيتال، فراخوانی برای انتخاب طرح های برتر در حوزه اينترنت اشيا اعالم كرده 
بود. اين ستاد سعی دارد تا با ايجاد رويدادهای علمی و همچنين مسابقات و اعالم 
فراخوان، توجه بيشتری به اين حوزه ها جلب كند. بخش های مختلف معاونت علمی 
و فناوری رياست جمهوری، همچون ستاد توسعه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازی 
تالش می كنند تا با ايجاد مشــوق های مالی و ارائه بسته های مختلف حمايتی 
استعدادها و ذهن های خالق كشور را به سمت كار و تالش در بخش فناوری های 

نوين و جديدتر هدايت كنند.

بيرونيت به بخش معدن آمد 
تولد استارتاپ بیرونیت در حضور معدنی ها 

اســتارتاپ "بيرونيت" امروز صبح   با 
حضور خداداد غريب پور رئيس هيات 
عامل ايميدرو، محمدرضا بهرامن رئيس 
خانه معدن ايران، اردشير سعدمحمدی     
مديرعامل شــركت ملی صنايع مس 
ايران، فريد دهقانی مديرعامل صندوق 
بيمه فعاليت های معدنی در سالن نشست های تخصصی معدن و صنايع معدنی 

پانزدهمين نمايشگاه ايران كانمين 2019 رونمايی شد. 
"بيرونيت" يك كانی است كه كانی شناســان دنيا نام آن را به افتخار ابوريحان 

بيرونی، دانشمند بزرگ ايران و جهان اسالم نامگذاری كرده اند.
به گزارش بيرونيت، ابوريحان بيرونی خدمات بزرگی به توسعه علم زمين شناسی، 

كانی شناسی و جواهر شناسی كرده است.
"بيرونيت" قرار است در گردشــگری معادن و صنايع معدنی بزرگ به فعاليت 
بپردازد. بازديد اقتصاددانان، جامعه شناسان و هنرمندان برتر كشور از واحدهای 

معدنی و صنايع معدنی بزرگ از نخستين برنامه های بيرونيت است.
هدف "بيرونيت" اين است كه چالش ها و پيشــرفت های بخش معدن از زبان 

اقتصاددانان، جامعه شناسان و هنرمندان روايت شود.
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هرچنــد شــعار حمايت از 
شــركت های دانش بنيــان 
ســر می دهيم، اما در عمل 
ايــن شــركت ها هنــوز در 
ابتدايی ترين مساله صادرات 
محصوالتشان با مشكل مواجه هســتند. محصوالت 
دانش بنيان و مبتني بر فناوري هاي نوين ارزش افزوده 
باالتري نســبت به محصوالت ديگر دارنــد و صادرات 
اين محصوالت براي توســعه اقتصادي كشور نيز بهتر 
است. به صورت كلي محصوالت دانش بنيان و مبتني بر 
فناوري است كه ارزش افزوده باالتري نسبت به كاالهاي 
ديگر ايجاد مي كنند. بنابراين استفاده از اين محصوالت 
ضمن كاهش خام فروشــي موجب توســعه اقتصادي 
كشور هم مي شود. بنابراين بايد به صادرات محصوالت با 
ارزش افزوده بيشتر يا به عبارت ديگر هايتك تاكيد كنيم.

در همين راســتا با امضاي قراردادي ميان ايران و هند، 
مســير صادرات محصوالت دانش بنيــان ايراني به هند 
تسهيل مي شود. مركز فروش و خدمات فناوري ايران در 
هند با امضاي توافقنامه بين طرف ايراني و هندي رسما 
فعاليت خود را آغاز كرد. اين در حالی اســت كه پيش از 

اين چنين مراكزی در كشورهاي چين )شهرهاي سوژو 
و گوانگجو(، اندونــزي، تركيه، عراق، ســوريه مراكزي 
به اين جهت راه اندازي شــده اند. با توجه به نيازهاي رو 
به رشــد بازارهاي بين المللي و توانمندي شركت هاي 
ايرانــي در توليدات دانش بنيان، خدمــات صادرات اين 

دســته از محصوالت مي تواند جذابيت جديدي را براي 
بخش صادرات ايــران فراهم كنــد. ارزش افزوده  نهفته 
در محصوالت دانش بنيان، ظرفيتي است كه بايد براي 
برون رفت كشور از خام فروشي فعال شود. در اين مسير 
دولت، صنعت و واحدهاي علمي كشور به كمك يكديگر 

مي توانند مشكالت و محدوديت هاي پيش روي صادرات 
را برداشته و با نگاه هم افزا، گام هاي موثري را در پيشرفت 
صادرات فناوري بردارند. مركز فروش و خدمات فناوري 
ايران در هند با امضاي توافقنامه بين موسســه خدمات 
فناوري تا بازار و طرف هندي رسما فعاليت خود را آغاز كرد. 
اين مركز عالوه بر ارائه خدمات براي تسهيل امر صادرات 
محصوالت دانش بنيان به هند، با برگزاري نشست هاي 
نامزد تجاري و شركت در نمايشگاه هاي معتبر هند درصدد 
اســت تا تجار و صنايع هند را براي خريد از شركت هاي 
فناور ايراني ترغيب كند. محصوالت شركت هاي ايراني 
در حوزه هاي انرژي، سالمت و بهداشت، مواد هوشمند 
و پيشرفته، ساختمان از اولويت باالتري براي صادرات به 
هند برخوردارند. دسترسي آسان و ارزان، رابطه خوب دو 
كشور ايران و هند، خطوط كشتيراني و بنادر، معافيت از 
تحريم هاي بندر چابهار براي هند، خوشنامي محصوالت 
ايران در بازار هند از جمله موارد و مزيت هاي اين بازار يك 
ميليارد و چهارصد ميليون نفري است. نخستين برنامه اين 
مركز كه به زودي اعالم خواهد شد برگزاري يك نشست 

نامزد تجاري با حضور بيست شركت از ايران خواهد بود. 
با وجود همه ايــن حمايت هــا؛ اما راه شــركت های 
دانش بنيان برای صادرات محصوالت شان راه ناهمواری 
است كه »كسب وكار« در گفتگو با يك كارشناس راهكار 

عبور از اين راه ناهموار را بررسی می كند.

»كسب و كار« از مشکل سیاست گذاری و حکمرانی در صادرات كاالی دانش بنیان گزارش می دهد

دانش بنيان ها  نقشه صادراتی ندارند
صادرات محصوالت دانش بنیان ایراني به هند تسهیل مي شود

مينا حسينی
News kasbokar@gmail.com

چارچوب حمايت صادراتی از دانش بنيان ها
اميد هاشمي، مدير واحد کسب وکارهای نوين و کارآفرينی اتاق تهران

مساله صادرات كاالهای دانش بنيان با صادرات كاالهای غيردانش بنيان خيلی فرقی نمی كند. ما تجربيات تلخ فراوانی در صادرات عادی و كاالهای غيردانش بنيان داشته ايم يا بهتر است بگوييم كاالهای غيرفناورانه؛ مثل كاالهايی كه خيلی 
عادی اند و بازار مصرفی شان كشورهای حاشيه دريای خزر يا كشورهای آفريقايی است. مثل يك سری كاالهای مواد غذايی كه ما به اروپا و آسيا هم صادر می كنيم. اصوال وقتی داريم از صادرات صحبت می كنيم، صادرات چند مولفه دارد. مهم ترين 
مولفه آن، اين است كه خريدار اعتماد بكند به طرف خارجی. وقتی ما در داخل كشور داريم كسب وكار می كنيم و می خواهيم كااليی را به يك نفر بفروشيم و پولش را بگيريم، خيلی سخت است كه نتوانيم به يك نفر اعتماد نكنيم زيرا داخل 
كشور، شركت ها هم را می شناسند، دفاترشان را می شناسند، آدم ها يكديگر را می شناسند و شبكه كسب وكار به هم وصل است؛ يعنی اگر يك شركت عدم تعهد در مقابل شركتی ديگر داشته باشد، اعتبارش خدشه دار می شود و می داند كه 
ديگر ممكن است بقيه با او كار نكنند. به اضافه اينكه مراجع قضايی داخلی هم به اين قضيه رسيدگی می كنند؛ يعنی مراجع قضايی داخلی مرضی الطرفين هر دو طرف يك قرارداد هستند. همين اتفاق دارد در فضای بين الملل می افتد. مهم ترين 
مساله اينجا شناخت است. مساله اول اين است كه بازار هند يا هر كشوری از كجا بايد شركت ايرانی را بشناسد؟ وقتی فضای كسب وكار خيلی پيچيده می شود هزينه تبليغات و اطالع رسانی هم باال می رود. در داخل كشور هم خيلی ها نمی توانند 
تبليغات كنند چون هزينه ها بسيار باالست. شما فرض كنيد در كشورهای بين المللی با هزينه های ارزی اگر شما بخواهيد تبليغات برای يك محصول بكنيد، در يك نمايشگاه شركت كنيد يا حتی در يك نشريه و در يك وب سايت تبليغات 
ديجيتال ماركتينگ داشته باشيد هزينه ها ارزی و خيلی سنگين است. بنابراين در اصل اول كه كشورهای خارجی بفهمند كه ما چه محصوالتی داريم، شركت های دانش بنيان دچار مشكل هستند. دولت اينجا می تواند در وظايفی كه دارد، اين 
هزينه را هم به صورت ظاهری و هم به صورت باطنی كم كند. چگونه؟ اين كاری است كه دولت از قبل انجام می دهد. صندوق نوآوری و شكوفايی در مورد شركت های دانش بنيان يا توسعه تجارت در مورد خيلی از شركت های ديگر ادعا می كند 
كه اگر خارج از كشور رفتيد و برنامه بازاريابی داشتيد و خواستيد در نمايشگاه شركت كنيد كه مرحله اول صادرات است، من به شما تسهيالت می دهم يا به صورت بالعوض يا وام. مساله اينجاست كه مبلغ اين تسهيالت خيلی پايين است. 
سازمان توسعه تجارت يا صندوق نوآوری و شكوفايی چقدر می تواند پول بدهد به چند شركت ايرانی و از كجا رصد كند كه اين شركت ها اين كار را واقعا انجام داده اند؟ يك كار ديگر كه معموال كشورها و دولت ها در جاهای ديگر دنيا می كنند 
كه آن مستلزم روابط سياسی درست و صحيح است كه نداريم، آن است كه به طور مثال كشور آلمان با كشور تركيه، دولت ها و وزارتخانه های شان يك تفاهمنامه هايی را دارند و سالن های تجاری و امكانات خود را تهاتر می كنند. مثال می گويند 
اگر من يك نمايشگاه در كشور آلمان در مورد صنايع غذايی دارم وزارتخانه ها در سطح باال در اين هيات های اقتصادی توافق كرده اند كه مثال 500 متر فضا را ما اختصاص می دهيم به كشور شما و تواماً شما هم در نمايشگاه مشابه اين فضا را به 
ما اختصاص بدهيد. اين گونه دولت به جای اينكه هزينه مستقيم بكند و پول و وام بدهد، در اصل دارد از منابع و اقتدارش استفاده می كند كه اين كار مستلزم روابط سياسی درست است و اينكه دولت ها وقتی دارند به هيات های خارجی و 
كشورهای مختلف می روند نگاه اقتصادی داشته باشند. اين قدم اول است كه به اين معناست كه دولت با كشورهايی كه روابط خوبی دارد )يا اگر رابطه بدی دارد آن را خوب كند( و توجه اقتصادی كند و اين گونه بگويد كه در نمايشگاه های تان 
من دولتم و اقتدار دارم. پس در كشور خودم امكانات دارم و من اين امكانات را در اختيار شما می گذارم و شما هم اين امكانات را در كشور خودتان در اختيار من بگذاريد. ديگر دولت الزم نيست نقدينگی هزينه كند و پول بدهد كه اين شركت ها 
خارج بروند. حاال فرض می كنيم كاالی دانش بنيان ايرانی به اين كشورها رفت و شناخته شد، نكته بعدی اينجاست كه ما می خواهيم قرارداد ببنديم. كشورهای خارجی معموال ضمانتنامه می خواهند. وقتی ما كاال صادر می كنيم صندوق های 
ضمانت و صادرات اينجا بايد وسط بيايند كه معموال در حال حاضر پول ندارند. در حال حاضر تمركز دولت اين است كه شركت جديد دانش بنيان متولد كند؛ يعنی وام می دهد )300 ميليون، 500 ميليون، يك ميليارد( و كمك می كند شركت های 
جديد دانش بنيان متولد شوند. پس دولت بهتر است به جای اينكه وام بدهد و توسعه محصول اتفاق بيفتد، اين پول ها را جمع كند و در اين صندوق های ضمانت صادرات قرار دهد كه شركت هايی كه حداقل محصولی را توسعه داده اند و رفته اند 
از مرحله اول آنجا گذشته اند، بتوانند با طرف خارجی قرارداد داشته باشند؛ يعنی دولت در مورد مساله شركت های دانش بنيان به جای آنكه منابع خود را در تمام سطوح فعاليت يك شركت دانش بنيان از مرحل خلق تا مرحله توسعه پخش كند 
و بدين ترتيب مقدارش كم شود و به هيچ جايی نرسد، بهتر است كه مثال اگر در اين 4 سال هزينه كرده برای تولد شركت های دانش بنيان جديد و وام های اصطالحا شركت های نوپا داده يا از اين كارها كرده، در حال حاضر منابع خود را متمركز 
كند به سمت اينكه يك شركت جديد متولد نكند. البته اين مخالف آن ادعای 20 هزار شركت دانش بنيان است و با سياست دولت يكی نيست. پس بهتر است دولت منابعی كه دارد برای تولد شركت های جديد می دهد را برای كمك به صادرات 
شركت های قبلی قرار دهد. مساله سوم: حاال فرض كنيد قرارداد هم بسته شد. يكی از مهم ترين مولفه ها در كسب وكار در سطح بين المللی مساله اختالفات است. مثال هفته گذشته بين يك شركت ايرانی و يك شركت هندی اختالف داشتيم. 
وقتی اين اختالفات به وجود می آيد، ما به كدام مراجع قضايی بين الملل بايد شكايت كنيم؟ هيچ كدام، زيرا هيچ كدام ما را قبول ندارند. يك نكته اصلی ديگر كه باعث شود ما وقتی يك شركت هزينه شده، كاال توسعه داده و رفته در يك نمايشگاه های  
خارجی شركت كرده است، قرارداد هم بسته، حتی چند بار هم كار مشترك كرده؛ چه در صادرات و چه در واردات، اينجا دولت بايد با اقتدار سياسی اش كاری كند، مثال معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به سراغ سفارتخانه ها برود و به شخص 
سفير يك ماموريتی بدهند چون سفير در هر كشوری يك عزت و احترامی دارد. ما كه دسترسی به مراجع قضايی بين المللی نداريم حداقل به صورت مراجع حل اختالف در سفارتخانه ها اين كار را انجام بدهيم؛ يعنی سفارت ايران در هند به 
همراه وزارت امور خارجه هند، آنجا يك دفتر به نام حل و فصل اختالفات تشكيل بدهند و آن را به اطالع فعاالن كسب وكار برسانند و دولت و وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد و معاونت علمی وفناوری رئيس جمهوری به دولت هند فشار بياورند 
كه اگر دچار اختالف شدی بايد فالن كاربر برای ايران در هند به آن موضوع رسيدگی كند چون ما اگر به هر دادگاه كسب وكار ديگر در دنيا برويم، ما را قبول ندارند. در مورد مشخصاً كاالی دانش بنيان يك مشكل سياست گذاری و حكمرانی هم 
وجود دارد. دولت خيلی دوست دارد كه بگويد »ما مرزهای علم و فناوری را فتح كرديم«، »ما دستاوردهای بزرگی داشتيم«، »ما قابليت رقابت با كشورهای بسيار پيشرفته را داريم«. اگر بخواهيم در مورد صادرات كاالی دانش بنيان يك مقدار 
واقع گراتر نگاه كنيم بايد بپذيريم كه ما در سه سطح كاالی لوتك، ميدتك و هايتك )كاال با سطح پايين، متوسط و پيشرفته( كاالهای دانش بنيان ما بيشتر مابين متوسط به باال هستند تا هايتك باشند. اگر اين را بپذيريم يعنی الگوهای فناوری 
در جهان را بشناسيم، اگر بدانيم محصول فناوری امروز در جهان به چه چيز می گويند، اگر بدانيم مثال تجهيزات آمريكايی و چينی چه چيز دارد توليد می كند آن وقت بازار را بهتر می شناسيم. شركت خصوصی خود توان اين شناخت را ندارد. 
اين شركت ها خيلی نمی توانند وارد تحقيقات بازار شوند و اين را بفهمند. دولت بايد اينجا يك تحقيقاتی بكند از طريق دفاتری كه در كشورهای مختلف دارد و يك آدرس درست به اين شركت ها بدهد. دولت تاكنون چنين كاری نكرده است و 
صرفا در بوق و كرنا كرده ايم كه ما فالن تجهيزات را توليد می كنيم. مثال يك شركت دانش بنيان در يك نمايشگاه در يك كشور خارجی شركت كرده است. اين شركت هزينه ارزی كرده و تبليغات كرده، بعد از يك سال می بيند كه سطح كيفی 
اين كاال با سطح كيفيت كااليی كه از يك كشور مثل لهستان دارد می آيد بسيار متفاوت است و اينجا اتالف منابع اتفاق افتاده است؛ يعنی در مورد كشور خارجی بهتر است بپذيريم كه هنوز از نظر فناوری خيلی توان رقابت با كشورهای پيشرفته 
را نداريم و در بازارهايی نرويم كه بخواهيم با آنها رقابت كنيم. اين گونه ما فقط داريم يك شركت نوپا و يك شركت دانش بنيان را تخريب می كنيم. پس دولت )منظور معاونت علمی يا سازمان های ديگر( بايد يك الگو و نقشه ای از سطح فناوری 
كسب وكارها و كاالها در كشورهای همسايه و كشورهای آفريقايی يا حتی اروپايی دربياورد و آن فارغ از شعارزدگی باشد. ما بفهميم اگر امروز داريم دارو توليد می كنيم برای اين دارو بهتر است در آفريقا دنبال بازار مصرفش باشيم تا مثال در تركيه 
بگرديم چون زيرا تركيه دسترسی بااليی به داروهای اروپايی دارد و توان اقتصادی آن نيز باالست و ارزش پولش هم خيلی كم نيست و قيمت دارو به دالر و يورو خيلی برای شان سنگين نيست؛ ولی در كشورهای آفريقايی اين گونه نيست. اين 
نقشه صادراتی هم خيلی مهم است كه تاكنون كسی انجام نداده است. با يك مصاحبه به يك شركت دانش بنيان خط می دهيم و آن شركت با هزينه های بسيار از جمله هزينه های تبليغات به نمايشگاه می رود و بعد فهميده است كه شبيه اين 

كاال چندين سال است در اين كشور هست و با همان قيمت عرضه می شود. اين نتيجه همان مصاحبه های دروغينی است كه انجام می شود. 
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