
قيمت طال در معامالت روز سه شــنبه بازار جهاني به دنبال 
تقويت ارزش دالر كه تقاضا براي خريد اين فلز ارزشــمند را 

محدود كرد، با كاهش روبه رو شد. 
به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت 
روز سه شــنبه بازار ســنگاپور 0.2 درصد كاهش يافت و در 
1275.61 دالر معامله شــد. در بازار معامالت آتي آمريكا، 
هر اونس طال با 0.2 درصد كاهش، به 1275.20 دالر رسيد. 
دالر روز سه شنبه تحت تاثير بازده باالتر اوراق خزانه آمريكا و 

تشديد اختالفات تجاري ميان واشــنگتن و پكن، نزديك به 
باالترين حد خود در دو هفته و نيم اخير ايستاد. 

به گفته ديويد سانگ، تحليلگر ديلي فاركس، ارزش دالر دوباره 
در حال تحكيم است زيرا برخالف انتظارات بازار، بانك مركزي 
آمريكا موضع خود را درباره افزايش نرخ هاي بهره ماليم نكرده 
اســت. تا زماني كه آمار اقتصادي مطلوب نظر بانك مركزي 
آمريكا باشــد، مقاماتش تمايلي براي پايان دادن به سيكل 

افزايش نرخ هاي بهره نخواهند داشت. 

جروم پاول، رئيس بانك مركزي آمريكا اعالم كرده كه هنوز 
براي ارزيابي تاثير اختالفات تجاري آمريكا و چين روي مسير 

سياست پولي زود است. 
در اين بين، بازارهاي ســهام آســيايي به دليل نگراني هاي 
فزاينده نســبت به قرار گرفتن شــركت چينــي هواوي در 
ليســت ســياه كاخ ســفيد، نزديك به پايين ترين حد خود 
در چهار ماه اخير ايســتادند. تحليلگران مي گويند طال كه 
معموال يك دارايي مطمئن به شــمار نمي رود، نتوانســته 

اســت از اخبار تشــديد تنش هاي تجاري بهره ببرد. اكنون 
دالر موقعيت ســال گذشــته خود را پيدا كرده كه طي آن 
 ســرمايه گذاران ترجيح دادنــد به جاي طــال، ارز آمريكا را

 خريداري كنند. 
براســاس گزارش رويترز، پكن واشنگتن را متهم كرده است 
كه انتظارات عجيب و غريبي براي توافق براي پايان دادن به 
اختالفات تجاري دارد واين موضوع نگراني ها نسبت به ادامه 
اختالفات پرهزينه ميان دو غول اقتصادي جهان را برانگيخت. 

بازارها منتظر انتشار گزارش نشســت بانك مركزي آمريكا 
در روز چهارشنبه هســتند تا به ارزيابي تصميمات احتمالي 
نشست ماه مه اين بانك مركزي بپردازند. در بازار ساير فلزات 
ارزشــمند، هر اونس نقره براي تحويل فــوري با 0.2 درصد 
كاهش، به 14.44 دالر رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل 
فوري 0.2 درصد افت كرد و به 809.80 دالر رسيد. هر اونس 
پاالديم براي تحويل فوري با 0.2 درصد افزايش، 1331.35 

دالر معامله شد. 

در حالــي كــه براســاس طــرح كارورزي ويژه اشــتغال 
فارغ التحصيالن دانشگاهي قرار بود طي سال هاي 96 و 97 
تعداد 235 هــزار نفر تحت عنــوان كارورز جذب بنگاه هاي 

اقتصادي شوند؛ اما فقط 24 هزار نفر جذب شدند. 
به گزارش مهر، طرح كارورزي ويژه اشتغال فارغ التحصيالن 
از ســال 96 تحت عنوان طرح كارورزي آغاز شد؛ طرحي كه 
طي آن قرار بود طي ســال هاي 96 و 97 تعــداد 235 هزار 

دانش آموخته جوياي كار جذب بازار كار شوند. 
اما براســاس آخرين گزارشــات، تا فروردين امسال بيش از 
391 هزار نفر از دانش آموختگان دانشــگاهي جوياي كار در 

سامانه كارورزي ثبت نام كردند و 106 هزار نفر واجد شرايط 
شدند. همچنين براي جذب كارورزان 29 هزار كارگاه و بنگاه 
اقتصادي به عنوان متقاضي جذب اين افراد در سامانه اعالم 
آمادگي كردند كه »داشتن زيرساخت هاي جذب كارورز« و 
»داشتن ظرفيت هاي آموزش و انتقال دانش« به كارجويان 

در حين كار دو شرط مهم كارگاه ها براي جذب كارورز بود. 
اما با بررســي صالحيت بنگاه هاي متقاضي جذب كارورزان، 
از بين 29 هــزار كارگاه متقاضي در نهايت بــراي 13 هزار 
و 160 بنگاه مجــوز جذب كارورز صادر شــد و 24 هزار نفر 
براي طــي كارورزي در دوره هاي 4 تا 6 ماهه متناســب با 

نوع فعاليت، در 13 هزار بنگاه واجد شــرايط جذب شــدند. 
كارورزاني كــه در بنگاه هــا و واحدهاي اقتصــادي جذب 
مي شوند در طول مدت دوره مشــمول دريافت كمك هزينه 
مي شــوند و ماهيانه يك سوم دســتمزد مصوب شورايعالي 
 كار معادل حدود 370 هــزار تومان از ســوي دولت به آنها 

پرداخت مي شود. 
همچنين كارفرمايان بنگاه هايي كه نسبت به جذب كارورزان 
اقدام كنند تا دو ســال از پرداخت حق بيمه اين افراد معاف 
خواهند شد؛ اما با وجود اينكه براي سال هاي 96 و 97 جذب 
235 هــزار دانش آموخته جوياي كار تحت عنــوان كارورز 

هدف گذاري شــده بود، طي مدت مذكور فقط 24 هزار نفر 
جذب شدند. از روزي كه اين افراد تحت عنوان كارورز فعاليت 
خــود را آغاز مي كنند دولت مشــمول پرداخــت دو هزينه 
مي شود. نخست اينكه كارورزان تحت پوشش بيمه حوادث 
قرار مي گيرند كه اعتبارات آن بايد پيش از اجرا تامين مي شد؛ 
اما فرايند تخصيص اعتبار از سوي سازمان برنامه و بودجه و 

همچنين انعقاد قرارداد با بيمه زمان بر شد. 
همچنين هزينه ديگري كه دولت متحمل مي شود، پرداخت 
كمك هزينه آموزشي ماهيانه به كارورزان است. فرايند تامين 
بودجه اين بخش نيــز زمان بر بود؛ به نحوي كه براي ســال 

96 تا اســفندماه هيچ اعتباري بــراي پرداخت كمك هزينه 
 كارورزان از ســوي ســازمان برنامــه و بودجــه تخصيص 

اعتبار نشد. 
در ســال 97 البته فرايند جذب كارورزان سرعت گرفت؛ اما 
به دليل فضاي ركود اقتصادي، استقبال براي جذب كارورز 
توســط كارفرمايان كاهش يافت. براســاس ايــن گزارش، 
تاخير در تخصيص اعتبار و فضــاي ركود بر بنگاه ها دو عامل 
عقب ماندگي طرح اشتغال فارغ التحصيالن از اشتغال 235 
هزار نفري در سال هاي 96 و 97 بود كه فقط منجر به جذب 

24 هزار كارورز شد. 

شركت پخش فرآورده هاي نفتي از افزايش 56.8 
توماني هر كيلوگرم CNG )معــادل 9.5 درصد 

افزايش( از ساعت 24 سه شنبه شب خبر داد. 
به گزارش ايسنا، شــركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران با انتشــار اطالعيه اي اعــالم كرد: در 
راســتاي اجراي بنــد چهار تصويب نامه شــماره 
174195/ ت 55196 مورخ 25 اســفند ماه سال 

1397 هيات وزيــران، به منظور تامين منابع مالي 
اجراي الزامات ايمني و هوشمندسازي جايگاه هاي 
عرضه گاز طبيعي فشــرده » CNG « و كمك به 
تعويض مخازن وسايل نقليه با سوخت گاز طبيعي 
فشرده »CNG «، از ساعت 24 شب 31 ارديبهشت 
 )CNG( ماه هر كيلوگرم گاز طبيعي فشرده شده

به قيمت 6.568 ريال عرضه خواهد شد. 

براساس اين اطالعيه نرخ فروش فعلي سي.ان.جي 
به ازاي هر كيلوگرم 6.000 ريال است كه با اعمال 
نرخ جديد، افزايش قيمت اين سوخت پاك كمتر 
از 10 درصد خواهد شد كه منابع حاصل از افزايش 
آن نيز صرف اجراي الزامات ايمني و هوشمندسازي 
جايگاه هاي عرضــه گاز و كمك به تعويض مخازن 

CNG خودروها می شود. 

نگاهی به مبــادالت بازرگانی كشــور در فروردين 
ماه ســال 98 نشــان می دهد كه صادرات با كاهش 
18.25 درصــدی ارزش دالری و واردات بــا كاهش 
7.65 درصدی ارزش دالری روبه رو شــده اســت.به 
گزارش فــارس، مجموع مبادالت بازرگانی كشــور 
فروردين ماه سال 98 نشان می دهد كه در صادرات و 
واردات با كاهش روبه رو شد.در يك ماهه نخست سال 
 1398، ميزان صادرات قطعی كاالهای غيرنفتی كشور 
)به اســتثنای نفت خام، نفت كوره و نفت ســفيد و 
همچنين بدون صادرات از محل تجارت چمدانی(، بالغ 
بر 8.528 ميليون تن و به  ارزش 2.547 ميليارد دالر 
بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال 1397، 
افزايشــی 7.66 درصدی در وزن و كاهشی 18.25 
درصدی در ارزش دالری داشته است. همچنين ميزان 

واردات كشور در اين مدت، با افزايشی 7.75 درصدی 
در وزن و كاهشی 7.65 درصدی در ارزش دالری در 
مقايسه با مدت مشابه ســال 1397، به ارقام 2.083 

ميليون تن و 2.334 ميليارد دالر رسيده است. 
اقالم عمده صادرات طی يك ماهه نخست سال 1398، 
شامل »ميعانات گازی« به ارزش 348 ميليون دالر و 
سهم ارزشــی 13.67 درصد، »ساير روغن های سبك 
و فرآورده ها به جز بنزين« به ارزش 147 ميليون دالر 
و سهم ارزشــی 5.76 درصد، »پروپان مايع شده« به 
ارزش 144 ميليون دالر و ســهم ارزشی 5.65 درصد، 
»متانول« به ارزش 100 ميليون دالر و ســهم 3.94 
درصد، »محصوالت نيمه تمام از آهن يا فوالد غير ممزوج 
با سطح مقطع مربع يا مستطيل« به ارزش 90 ميليون 

دالر و سهم ارزشی 3.52 درصد، بوده است.

متوسط قيمت هر تن كاالی صادراتی، در حدود 299 
دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 24.06 
درصد، كاهش داشته است.  اقالم عمده وارداتی طی 
يك ماهه نخست سال 1398، شامل »برنج« به ارزش 
196 ميليون دالر و سهم ارزشی 8.38 درصد، »ذرت 
دامی« به ارزش 123 ميليون دالر و سهم ارزشی 5.26 
درصد، »كنجاله ســويا« به ارزش 98 ميليون دالر و 
سهم ارزشی 4.20 درصد، »كره بسته بندی شده به 
صورت بســته های بيش از 500 گرم« به ارزش 91 
ميليون دالر و سهم 3.90 درصد و »لوبيای سويا« به 
ارزش 75 ميليون دالر و سهم 3.23 درصد بوده است. 
متوسط قيمت هر تن كاالی وارداتی، در حدود 1.121 
دالر بوده كه نسبت به سال قبل، حدود 14.29 درصد 

در ارزش دالری كاهش داشته است.

يك عضو مجمع تشخيص مصلحت 
 CFT نظام از خارج شــدن لوايح
و پالرمو از دســتور كار اين مجمع 

خبر داد. 
روزنامــه كيهــان در ســتون خبر 
ويژه بــه نقل از محمــد صدر، عضو 
مجمع تشــخيص مصلحــت نظام 
نوشــت: اليحه CFT و پالرمو هر 
دو از دســتور كار مجمــع خــارج 
شــده اند. وي گفت: علــت اين امر 
 را از دبيرخانــه و رئيــس مجمــع

 بپرسيد. 

كيهان در ادامــه افــزود: »يادآور 
از  اليحــه  دو  ايــن  مي شــود 
مطالبــات FATF از ايران اســت 
كه به اعتبــار عهدشــكني آمريكا 
ننــدگان اصلــي  و اروپــا )گردا
 FATF( از حيــز انتفــاع ســاقط 

شده است.
به عبــارت ديگــر با زير پــا ماندن 
برجــام و بازگشــت تحريم هــا، 
ديگــر دليلي نــدارد كه كســي به 
 FATF تحريم زدايــي از طريــق 

دل ببندد.«

شركت خودروســازي فورد آمريكا 
اعالم كــرد كه بــراي صرفه جويي 
در هزينه هــا 10 درصــد معــادل 
 7 هزار نفــر از كارمنــدان خود را

 اخراج مي كند. 
بــه گــزارش شــبكه خبــري 
نفــر   2400 سي ان بي ســي، 
نيــروي  درصــد   10 ايــن   از 
اخراجــي در آمريــكا و بقيــه در 
كشــورهاي اروپايــي، چيــن و 
 آمريكاي شــمالي و جنوبي اشتغال 

دارند. 

اين برنامــه تعديل نيــروي كار تا 
پايان ماه اوت )مرداد ماه( امســال 
اجرا مي شــود. افرادي كــه اخراج 
خواهند شــد از ميــان كارمندان 
اداري و مديــران ايــن شــركت 
 خودروسازي هستند و نه كارگران 

شركت. 
فورد 70 هــزار نيروي شــاغل در 
كشــورهاي مختلف جهــان دارد و 
دفتر مركزي آن در شــهر ديربورن 
 ايالــت ميشــيگان آمريــكا قــرار 

دارد. 

قيمت هاي نفت روز سه شــنبه با تشديد تنش هاي 
ژئوپليتيكي و انتظارات براي ادامه محدوديت عرضه 

اوپك، صعود كرد.
به گزارش ايســنا، بهاي معامالت آتي نفت برنت با 
27 سنت يا 0.4 درصد، به 72.24 دالر در هر بشكه 
رسيد. بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت 
آمريكا با 26 سنت يا 0.4 درصد افزايش، به 63.36 

دالر در هر بشكه رســيد. رشــد قيمت ها به دليل 
نگراني ها نسبت به تداوم جنگ تجاري ميان آمريكا و 
پكن كه به كندي رشد اقتصاد جهاني منجر مي شود، 

محدود شده است.
جاســپر الولر، مدير تحقيقات در شركت كارگزاري 
لندن كپيتال گفت: تشــديد تنش هاي ژئوپليتيكي 
عالوه بر نشــانه هاي ادامــه كاهش توليــد اوپك، 

قيمت هاي نفت را باالتر برده است. پس از پايان ديدار 
كميته نظارتي مشــترك وزيران اوپك و غيراوپك 
كه يكشنبه هفته جاري در شــهر جده برگزار شد، 
خالد الفالح، وزير انرژي عربســتان سعودي، اظهار 
كرد: توليدكنندگان از اقدامات بــراي پايين بردن 
 ســطح ذخاير نفــت در نيمــه دوم ســال 2019 

حمايت مي كنند. 

ادامه  ارزاني طال  در بازار جهاني

 CNG  افزايش 9/5 درصدي قيمت

لوايح CFT  و پالرمو از دستور مجمع کاهش همزمان واردات و  صادرات
تشخيص مصلحت نظام خارج شده است

فورد آمريكا ۷ هزار کارمند خود
را  اخراج  مي کند

صعود  قيمت نفت در پي تشديد جنگ تجاري جهاني
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صفحه 2

روند كاهشــی قيمــت دالر در حالی ادامه 
دارد كه برخی از كارشناســان پيش بينی 
 می كنند  با اقدامات بانــك مركزی و البته 
راه اندازی بازار متشــكل ارزی كه به زودی 
انجام می شــود، به زير 10 هزار تومان هم 
برســد. البته بانك مركزی در اين راستا به 
 دالالن و خريداران غيرواقعی هشدار داده و از 

آينده خوب بازار ارز...

سيگنال مثبت بازار 
متشكل ارزی  به دالر

 ۲۰ سال زندان، 
بازگرداندن
 ۴۸۸ ميليارد
 و ۷۴ ضربه شالق

حکم  حسین  هدایتی  صادر  شد

هر زمان
اراده کنيم
وارد  بازار 

می شويم
صفحه2صفحه 2

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

همتی:

سرمقاله

کاهش کیفیت
برای بقا

يكــی از راهكارهايــی كه 
بنگاه ها برای تداوم فعاليت 
خود در شرايط تورمی به كار 
می گيرند، كاهش هزينه های 
بنگاه با به كارگيری تجهيزات ارزان تر و مواد اوليه كم 

ارزش تر است كه به...

  حسن فروزان فرد، عضو اتاق 
بازرگانی تهران
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خدمات  ليزينگ  برای 
بازارسازی  دانش  بنيان ها

دور  باطل خصوصی سازی 
صنعت   نساجی

سه  استراتژی  بخش  خصوصی  در دوره نهم تشریح  شد

هدف گذاری  بهبود  فضای کسب و کار
صفحه2

صفحه2

نسخه  غلط  برای کاهش   اجاره بها
»کسب و کار«   پیشنهاد   تعیین   سقف   اجاره بها   با   ابزار  مالیاتی   را   بررسی   می کند

 مشــكل بازار و بازارسازی اساســی ترين مشكل 
پيش روی شركت های دانش بنيان است و رقبای 
چينی و برخی كشــورهای ديگر بازار ما را تسخير 
كرده اند. بنابراين بايد بــه دنبال راهكارهايی برای 
بازاريابی مناسب باشيم تا جايگاهی را كه شايسته 
دانش بنيان هاســت در بازارهای جهانی به دست 
آوريــم. در اين رابطــه  رئيس صنــدوق نوآوری 
و شــكوفايی گفت: به واســطه خدمات ليزينگ 
بازارسازی محصوالت دانش بنيان قدری تسهيل 
می شود؛ به طوری كه شركت های دانش بنيان هنگام 
مذاكره، می توانند بسته های مالی به خريداران دهند. 
علی وحدت در نشســت مديران صندوق نوآوری 
با شــركت های دانش بنيان حوزه تجهيزات دوار و 
نيروگاهی با اشاره به مشكالت حوزه توليد در كشور 

گفت: شركت های دانش بنيان...

تا قبــل از آنكه پارچه ها و منســوجات بی كيفيت 
وارداتی و چينی بازارهای كشور را قبضه كنند، نام 
نساجی ايران به خصوص نساجی های شمال كشور 
و ارزنده ترين آنها، نساجی مازندران و محصوالتش 
در مناطق مختلف كشور بر سر زبان ها بود و توليدات 
اين كارخانه ها همچنان در خاطره ها مانده است. 
متاسفانه امروز صنعت نساجی و كارخانجات وابسته 
به آن و مهم تر از همه بزرگ تريــن واحد توليدی 
نساجی كشــور در 20 ســال اخير با چالش های 
اقتصادی دســت وپنجه نرم می كنند كه اين امر به 
اقتصاد خانوارها و كارگران تحت پوشــش آن نيز 
آسيب وارد كرده است. سوء مديريت، معوقات بانكی، 
بدهی به تأمين اجتماعی و خالی ماندن بخشی از 

ظرفيت ها سبب شده تا...

24 هزار نفر سر کار  رفتند

اشتغال فارغ التحصيالن از  برنامه جا  ماند 

يادداشت

تعیین  سقف  اجاره بها  
اجرایی  نیست

  حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک
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اقتصاد2
ایران وجهان

حکم حسین هدایتی صادر شد
 ۲۰ سال زندان، بازگرداندن ۴۸۸ 

میلیارد  و ۷۴ ضربه شالق
سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد: حسین هدایتی به 
جرم اخالل در نظام اقتصادی به جرم ۲۰ سال حبس، 
محرومیت دائم از بکارگیری درخدمات دولتی و رد 
مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه 
و به تحمل ۷۴ ضربه شالق محکوم شد.غالمحسین 
اسماعیلی در سومین نشست خبری خود در ارتباط 
با آراء پرونده های مفاسد اقتصادی رسیدگی شده و 
اخیراً صادر شده، اظهارداشت: پرونده مربوط به آقای 
حسیین هدایتی مورد رســیدگی قرار گرفت و رأی 
صادر شد و با رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرائم 
اقتصادی ما آقای حسین هدایتی فرزند علی اکبر به 
جرم اخالل عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور به 
تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری از 
خدمات دولتی و رد مال معادل ۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد 
و ۳۹۵ میلیون ریال یعنی ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع 
بانک سرمایه که از این بانک تحصیل مال نامشروع 
کرده بود و همچنین تحمل ۷۴ ضربه شالق، متهم 
دیگر آقای سید مهدی موسوی نژاد به جرم اخالل در 
نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس، محرومیت 
دائم از مشاغل دولتی، استرداد ۹۳ میلیارد تومان و 
۷۴ ضربه شالق، علی اکبر یقینی به جرم معاونت در 
اخالل در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس، 
محرومیت به کارگیری در مشــاغل دولتی و آقای 
کیان پیشــه به جرم معاونت در نظام اقتصادی به 
تحمل ۵ سال حبس. وی افزود: آقای محمد محسنی 
آقویی به جرم اخالل در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ 
سال حبس، ضبط ارز های مکشوفه و ۵۰۰ میلیون 
ریال جزای نقدی، محمد حســین عابدینی نژاد به 
جرم اختالس به جرم ۴ ســال حبس و انفصال دائم 
از مشاغل دولتی و اســترداد ۱۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ 
میلیون و ۷۲۲ تومان درر حق صندوق دولت. آقای 
جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخالل در نظام 
اقتصادیی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت جزای 
نقدی مجموعاً ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار 
ریال در حق ۳۱ نفر از شکات، آقای سید حمیدرضا 
رضوی به جرم اخالل در نظام اقتصادی به تحمل ۳ 
سال حبس و ضبط ارز های مکشوفه، سید رضا میری 
به تحمل ۳ سال حبس، نوید محمد به جرم اخالل در 
نظام اقتصادی ۳ سال حبس، سیید ناصر مزیدیبه 
جرم اخالل در نظام ارزی کشور تحمل ۳ سال حبس 

و ضبط ارز های مکشوفه صادر شد.

دفاع وزیر راه و شهرســازی از 
کارایی تسهیالت بانک مسکن

وزیر راه و شهرســازی از عملکرد بانک مســکن در 
پرداخت تسهیالت ساخت وساز در بافت فرسوده دفاع 
کرد و این تسهیالت را ابزار موثری برای رونق بخشی به 
فرآیند نوسازی محالت و واحدهای مسکونی قدیمی 
عنوان کرد.به گــزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک 
مسکن-هیبنا، محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، 
در پاســخ به برخی انتقادها مبنی بر ناکارآمد بودن 
تسهیالت ساخت مسکن در بافت های فرسوده این 
تســهیالت را به عنوان یکی از موثرترین محرک ها 
در ساخت واحدهای مســکونی جدید در محالت و 
محدوده های هدف نوسازی اعالم کرد که طی سال 
های اخیر بیشترین میزان از این تسهیالت از سوی 

بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شده است.

طرح »حمایتی فــرد حقیقی« 
طرحي فراخور انتظار مشتري

مشتریان بانک قرض الحسنه مهرایران می توانند با 
استفاده از طرح »حمایتي فرد حقیقي« از تسهیالت 
قرض الحسنه بانک در زودترین زمان ممکن بهره مند 
شوند. به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهرایران، در حالت عادی، مشتریان براي استفاده از 
تسهیالت قرض الحسنه بانک، ملزم به کسب میانگین 
با حداقل کارکرد ۳ ماهه حساب مي باشند. این طرح 
با توجه به ایجاد صندوق اجتماعی در هر شعبه، برای 
افرادي که فرصت ایجاد میانگین را ندارند، مطلوب 
بوده که متقاضیــان با افزایش مبلــغ موجودي در 
دسترس خود، تمام یا بخشي از مشکالتشان، مرتفع 
مي گردد.در این طرح، متقاضی با تودیع درصدی از 
مبلغ تسهیالت مورد نیاز خود به صندوق اجتماعي 
شعبه حسب انتخاب خود )۴۰% یا ۵۰% یا ۵۵ %( 
از هم افزایي همزمان بانک متناسب با مبلغ تودیعي 
ایشان در صندوق موصوف)۶۰% یا ۵۰% یا ۴۵ % 
( برخوردار مي شود. متعاقباً متقاضي پس از سپري 
شدن مدت انتظار تعیین شده براي تسهیالت، پس 
از تکمیل پرونده خود، از تسهیالت طرح »حمایتي 
 فرد حقیقي« تا ســقف فــردي ۴۰۰ میلیون ریال 

بهره مند مي شود.

خبر

بانک ها

صعود قیمت ها در بازار اجاره بها 
باالخره مسئوالن را در فکر ورود 
به بازار اجاره بهــا و دخالت در 
نرخ گذاری ها انداخت. چندی 
پیش معاون مسکن وزیر راه و 
شهرسازی از تعیین سقف اجاره توسط دولت خبر داد و در 
این راستا تاکید کرد که »کمیته سقف اجاره بهای مسکن« در 
وزارت راه و شهرسازی آغاز به کار کرده و هدف آن حمایت از 

مستأجران با ابزار مالیاتی است.
 سازوکار قانونی این کمیته با مشارکت نمایندگان دولت، 
بخش خصوصی و مجلس تعیین خواهد شد و هدف از آن 
نیز آرام کردن جو ملتهب بازار اجاره بها است. اینکه دولت 
در حصول به این هدف محقق می شــود یا نه یک ســوال 
مهم است و اینکه این سیاســت قابل اجرایی شدن است؟ 
ســوال مهم دیگر.تجربه اجرای طرح های مشــابه نشان 

می دهد، دولت در ســرکوب قیمت ها با مکانیزم دستوری 
موفق نبوده اســت و احتمال اینکه این طرح نیز به نتیجه 

نرسد، وجود دارد. بر همین اســاس برخی طوالنی شدن 
زمان عقد قراردادهای اجاره را گزینه ای مناســب تر از این 

پیشنهاد برای کاهش التهاب بازار اجاره پیشنهاد می کنند. 
پیشنهاد دیگر کارشناسان کنترل قیمت اجاره با کنترل 
قیمت مسکن است که با خروج تقاضای سرمایه ای از بازار 
مسکن میسر خواهد شد. برخی از فعاالن بازارمسکن هم 
چنین طرحی را به لحاظ دخالت در در نحوه قیمت گذاری 
امالکی که خــارج از حوزه اختیار دولت اســت، منطقی 
 نمی دانند و از نظر آنها  کســی نمی تواند برای ملک کسی 
دیگر، نرخ تعییــن کند.راهــکار برخی از کارشناســان 
بــازار مســکن نیــز، اتخــاذ سیاســت های تشــویقی 
 مثل معافیت مالیاتی بــرای موجران بــه منظور کنترل 
قیمت اجاره اســت.در ســال گذشــته قیمت ها در بازار 
اجاره بیــش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کــرد و پیش بینی 
کارشناسان برای ماه های آتی این است که افزایش اجاره 
بها تــا ۳۰ درصد دیگر نیز محتمل خواهد بود. بر اســاس 
آمارها حدود ۳۵ درصد مردم اجاره نشین هستند و به دلیل 
 رکود بازار مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، بر این میزان 

نیز افزوده می شود.

روند کاهشــی قیمت دالر در 
حالی ادامــه دارد که برخی از 
کارشناسان پیش بینی می کنند  
با اقدامات بانک مرکزی و البته 
راه اندازی بازار متشکل ارزی که 
به زودی انجام می شود، به زیر ۱۰ هزار تومان هم برسد. البته 
بانک مرکزی در این راستا به دالالن و خریداران غیرواقعی 
هشدار داده و از آینده خوب بازار ارز و کنترل قیمت ها خبر 
داده است. با این حال یکی از پیش شرط های کاهش نرخ 
دالر از دیــد صاحب نظران تک نرخی کــردن ارز و حذف 

رانت هایی است که به نوعی در هدر رفت منابع ارزی و به تبع 
افزایش نرخ دالر، تاثیر گذار بوده اند.در جریان روند کاهشی 
نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت دالر در بازار آزاد با صرافی های 
بانکی به هم نزدیک شد و اکنون با اختالف ناچیزی معامالت 
در جریان است.در جریان روند کاهشی نرخ ارز در بازار آزاد، 
قیمت دالر در بازار آزاد با صرافی های بانکی به هم نزدیک 
شد و اکنون با اختالف ناچیزی معامالت در حال انجام بوده 
و نرخ به ۱۳,۷۵۰ تومان رسیده است.هم اکنون نرخ هر دالر 
آمریکا در صرافی های بانکی بــرای خرید ۱۳,۶۵۰ تومان 
و برای فــروش ۱۳,۷۵۰ تومان اســت. همچنین هر یورو 
برای خرید ۱۵,۵۵۰ تومان و برای فروش ۱۵,۶۵۰ تومان 
نرخ گذاری شده است. رئیس کل بانک مرکزی طی روزهای 

گذشــته به دفعات مردم را از ورود به بازار ارز و خریدهای 
هیجانی منع کرده و با اشاره به کاهش دو هزارتومانی قیمت 

طی دو هفته اخیر گفته است: توصیه می شود مردم با توجه 
به متغیرهای سیاسی تأثیرگذار در بازار ارز، وارد آن نشوند.

»کسب و کار«   پیشنهاد   تعیین   سقف   اجاره بها   با   ابزار  مالیاتی   را   بررسی   می کند

نسخه غلط برای کاهش اجاره بها

همتی:
هر زمان اراده کنیم وارد بازار 

می شویم
رییس کل بانک مرکزی، با بیــان اینکه مردم نباید 
وارد بــازار ارز شــوند چرا که ممکن اســت متضرر 
شوند،گفت:ذخایر کافی ارز در کشــور وجود دارد و 
بانک مرکزی هر زمانی اراده کند وارد بازار می شود. 
به گزارش ملت، عبدالناصر همتی، با بیان اینکه سال 
۹۸ حدود ۱۸,۷ میلیارد دالر ارز صادراتی به کشور 
بازگشته اســت،گفت: طی دو ماه گذشته نیز روند 
بازگشت ارز صادراتی به کشور خوب بوده و یک مولفه 
به نام واردات در برابر صادرات به این بخش اضافه شده 
که براین اساس صادرکنندگان می توانند ارز خود را 
برای وارداتی که ثبت سفارش شده اختصاص دهند. 
رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به صدور بخشنامه 
امروز بانک مرکزی درباره سیاســت های ارزی سال 
۹۸ این بانک در برابــر صادرکنندگان، افزود: در این 
بخشنامه پیش بینی شده که پتروشیمی ها عمده، 
صادرکنندگان غیرنفتی هســتند، بتوانند حداقل 
۶۰ درصد از ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و 
مابقی نیز به خود آنها اختصاص یابد، چرا که خودشان 
به واردات تجهیــزات احتیاج دارنــد. وی ادامه داد: 
همچنین در بخشــنامه امروز بانک مرکزی تأکید 
شده که مابقی صادرکنندگان برای اینکه تسهیالت 
بیشتری در اختیارشــان قرار گیرد، باید حداقل ۵۰ 
درصد صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده و 
مابقی آن را می توانند به صورت اسکناس وارد کشور 
یا به صورت واردات در برابر صادرات توســط خود یا 
دیگران اختصاص دهند و دلیل اصرار بانک مرکزی 
برای عرضه این ارز در سامانه نیما به این دلیل بوده 
که این سامانه منبع تأمین کاالهای اولیه و اساسی 
کشور، مواد اولیه کارخانه ها، مواد واسطه ای و کاالهای 
ضروری است. وی با اشاره به اینکه اقشار متوسط رو 
به پایین جامعه تحت فشار هستند، ادامه داد: تمام 
تالش دولت این بوده که فشــار تورمی به این اقشار 
را کاهش دهد و در این راستا دنبال راهکارهایی بوده 
تا از میزان این فشــارها کاسته شود. همتی با تأکید 
بر اینکه بسیاری از نوســانات بازار ارز سیاسی است، 
تصریح کرد: مردم نباید وارد این بازار شــوند چرا که 
ممکن است متضرر شوند. ظرف این دو هفته  قیمت 
دالر حدود دو هزار تومان کاهش یافته است، بنابراین 
توصیه می شود مردم با توجه به متغیرهای سیاسی 
تأثیرگذار در بازار ارز وارد آن نشوند. وی در گفت وگو 
با خانه ملت افزود:ذخایر کافی ارزی در کشور وجود 
دارد و بانک مرکزی هر زمانی اراده کنــد وارد بازار 
می شود، کما اینکه گاهی وارد این بازار شده و نتیجه 

را تغییر داده است.

عرضه 5۸ هزار تن مواد پلیمری و قیر
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی 
ایران روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه میزبان عرضه 
۵۴ هزار و ۴۶۷ تن انواع مواد پلیمری و ۳ هزار و ۵۰۰ 
تن قیر اســت.به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل بورس کاالی ایران، ۱۲ هزار تن شــمش بلوم 
و یک هزار و ۱۰۰ تن میلگــرد در تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی عرضه می شود. این گزارش حاکی 
است، ۶ هزار و ۹۵۰ تن عایق رطوبتی و قیر نیز در تاالر 
صادراتی عرضه می شــود. بازار فرعی بورس کاالی 
ایران نیز در این روز عرضه ۱۰ هزار تن کنســانتره 

فسفات را تجربه می کند.

مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به 
شکایات خبر داد

رشد تولید بیمه های اموال در 
بیمه دانا 

مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بیمه 
دانا گفت: این شرکت در سال ۱۳۹۷ موفق به تحقق 
۱۰۵ درصدی بودجه پیش بینی شده خود شده است 
. به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، مسعود رستم پور 
در جمع مدیران این شرکت، با ارائه گزارشی از عملکرد 
فنی شرکت در سال گذشته و مقایسه آن با عملکرد فنی 
تعدادی دیگر از شرکت ها افزود: رشد حق بیمه تولیدی 
بیمه دانا در بیمه های اموال بالغ بر ۳۴ درصد است، در 
حالی که این رشد در شرکت بیش از ۲۶درصد بوده که 
حکایت از افزایش آهنگ رشد در بیمه های اموال دارد. 
وی در ادامه با توجه به تحقق برنامه تولید درشرکت، 
علی رغم عدم تمدید اختیاری تعدادی از بیمه نامه های 
بزرگ از سوی شرکت در سال گذشته، تمامی همکاران 
را بابت تالش های انجام شــده شایسته تقدیر دانست 
. مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
بیمه دانا، با ارائه نمودار سهم مدیریت های این شرکت از 
میزان شکایات واصله افزود: بنا به اطالع واصله و برخی 
آمار منتشــره، میانگین مدت پاسخگویی به شکایات 
در صنعت بیمه ۲۸ روز بوده، درحالی که این میانگین 
زمانی در سال ۱۳۹۷ در بیمه دانا به۱۴ روز رسیده است 
که تحقق آن با تالش و همت در خور سپاس همکاران 

سراسر کشور حاصل شده است.

اخبار
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 دومین نشست دور نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران برگزار شــد. نماینــدگان بخــش خصوصی در 
دومین نشست خود در اتاق تهران، با هدف بهبود فضای 
کسب وکار، حتی در شرایط سخت اقتصاد داخلی و فشار 
تحریم ها، بر اتخاذ و پیگیری سه استراتژی »نقش آفرینی 
در تصمیم گیری های کالن«، »توســعه روابط تجاری با 
همسایگان« و »نتیجه محور شدن اقدامات اتاق« تاکید 
کردند.در آغاز این نشســت، رئیس اتاق تهران به بررسی 
وضعیت اقتصادی کشور در ســال پیش رو و همچنین 
اقداماتی که اتاق تهران و فعاالن بخش خصوصی باید انجام 
دهند، پرداخت. مسعود خوانساری با اشاره به شاخص های 
اقتصادی در سال گذشته گفت: سال ۹۷ را با همه فراز و 
نشیب هایش پشت سر گذاشــتیم که سال سختی برای 
اقتصاد کشــور بود. تورم نقطه به نقطه بر اساس آمارهای 
منتشرشده، به حدود ۵۰ درصد رسید و پیش بینی ها و روند 
پیش روی اقتصاد حاکی از افزایش این نرخ است. هم چنین 
با توجه به این که در سال جاری فروش نفت کاهش پیدا 
خواهد کرد به طور قطع به درآمدهای پیش بینی شــده 
در بودجه نخواهیم رســید. این در حالی است که بودجه 
انبساطی بسته  شده و ســال ۹۸ با کسری بودجه مواجه 
می شویم. نتیجه طبیعی این مســاله استقراض از بانک 

مرکزی یا چاپ اوراق قرضه اســت که منجر به افزایش 
پایه پولی و تورم خواهد شد.خوانساری در ادامه مباحث 
تحلیلی اقتصادی خود به مساله رشــد اقتصادی کشور 
پرداخت و گفت: سال گذشته رشد اقتصادی حدود ۵ تا 
۶ درصد منفی بود و در سال ۹۸ هم رشد اقتصادی منفی 
خواهد بود. یعنی در پایان سال حجم اقتصاد کشور نسبت 
به سال ۹۶ و ۹۷ کوچک تر خواهد شد. مشخص است که 
فشار تحریم ها بر اقتصاد در ماه های آینده بیشتر می شود 
و پیش بینی این است که فشــارهای بیشتری بر بخش 
 خصوصی به ویژه در حوزه های تجارت خارجی و مبادالت 

بانکی وارد شود.
 عالوه بر این شاهد اثرات منفی کاهش منابع دولتی هم 
از محل فروش نفــت و هم درآمدهای گمرکی و ســایر 
درآمدهــای دولــت در ماه های آینده و فشــار بر بخش 
خصوصی به خصوص در حوزه هــای  تولیدی و توزیعی 
خواهیم بود.خوانساری افزود: افزایش فشار مالیاتی نکته 
مهمی است؛ در بودجه سال ۹۸ درآمدهای مالیاتی افزایش 

پیداکرده اســت، در حالی که می دانیم درآمد بسیاری از 
بنگاه ها نسبت به سال ۹۷ و ۹۶ کاهش می یابد اما متأسفانه 
در بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی لحاظ شده است. 
هم چنین فشار تأمین اجتماعی حتماً در ماه های آینده 
روی فعاالن بخش خصوصی و بنگاه ها برای کسب درآمد 
بیشتر، افزایش پیدا خواهد کرد. و در کنار همه پیش بینی 
می شود که  شاهد گســترش دخالت ها در قیمتگذاری  
باشیم که با خود مسائل و تبعات دیگری مانند احتکار و 
کم فروشــی را به دنبال دارد که خود چالش های دیگری 
اســت.رئیس اتاق بازرگانی تهــران در ادامه به تعطیلی 
بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷ شاهد 
تعطیلی بسیاری از واحدها و بنگاه ها بودیم و پیش بینی 
این است که در ســال ۹۸ هم به دلیل تحریم ها و رکود 
تقاضا بنگاه های بیشتری رو به تعطیلی بروند. نتیجه گیری 
همه این بحث ها این خواهد بود که احتماالً شاهد افزایش 
نارضایتی هم در کل جامعه و مردم و هم در حوزه فعالیت 

فعاالن اقتصادی باشیم.

سه استراتژی اتاق تهران در دوره نهم
مسعود خوانســاری در ادامه به ۳ اســتراتژی اصلی اتاق 
تهران در دوره نهم اشاره کرد و گفت: اولین استراتژی ما 
گسترش حضور و نقش آفرینی در تصمیم گیری های قوا 
و تســریع در ایجاد اجماع در حوزه های اقتصادی است. 
او دومین اســتراتژی اتاق را در حوزه بین الملل دانست و 
گفت: در بخش بین الملل استراتژی ما تمرکز بر ارتباط با 
کشورهای همسایه که دارای مرزهای زمینی با آنها هستیم 
و کشورهایی است که آماده همکاری با ما در دوران تحریم 
هستند.رئیس اتاق تهران سومین استراتژی پارلمان بخش 
خصوصی در دوره جدید را  نتیجه محور شدن فعالیت های 
داخلی اتاق اعالم کرد و گفت: باید بتوانیم یکپارچگی بین 
کمیسیون های مشورتی اتاق تهران، معاونت بررسی های 
اقتصادی و روابط عمومی ایجاد کنیم.  مسعود خوانساری 
در ادامه هدف گذاری نهایی اتاق در چهار ســال آینده را 
این گونه بیان کرد: ما باید بتوانیم رتبه کسب وکار ایران را 
باوجود همه مشکالت و مسائلی که وجود دارد در چهار سال 
آینده ارتقا دهیم. اگر اتاق و قوای سه گانه دست به دست هم 
دهند می توان کارهای مهمی انجام دهیم، کما اینکه در دور 
قبل در خصوص رتبه ایران در رقابت پذیری توانستیم رتبه 

کشور را باوجود همه مشکالت ارتقا دهیم.

سه  استراتژی  بخش  خصوصی  در دوره نهم تشریح شد

هدف گذاری بهبود فضای کسب و کار

»کسب  و کار« بررسی می کند

سیگنال مثبت بازار متشکل ارزی به دالر
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سکه به ۴میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید
در جریان معامالت بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح جدید )۳۱ اردیبهشت ۹۸( به ۴ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون و ۱۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۲۷۶ دالر و ۱ 

سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۲۲ هزار و ۶۸۶ تومان است.

تعیین سقف اجاره بها  اجرایی نیست
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک

در دولت نهم و دهم بود که موضوع تعیین سقف برای اجاره بها مطرح شد و بر اساس آن به مشاوران امالک اعالم کردند که نباید قراردادها را بیشتر از سقف معین اجاره بها تدوین کنند. اما این کار نتیجه نداد و به سرانجامی نرسید. البته 
جزئیات طرح جدید هنوز بازگشایی و رونمایی نشده و تا به مجلس برود چند ماهی طول می کشد. یعنی حداقل به تابستان امسال نمی رسد. اما با توجه به تجربه شکست خورده طرح های مشابه در سال های گذشته، آثار مثبتی از این طرح 

عاید بازار اجاره نخواهد شد. 
در یک نگاه دقیق تر این طرح از دو بعد قابل بررسی است. یکی بعد حقوقی و یکی بعد اقتصادی عملی و اجرایی است. در بعد حقوقی بر اساس قوانین باالدستی و طبق قانون اساسی، مدنی، تجارت، قانون مالک و مستاجر و همینطور بر اساس 
دین مبین اسالم، مالکیت محترم شمرده شده و قمیت گذاری کاال مثل لوازم خانگی، اتومبیل، مصالح و خدمات با قیمت گذاری اموال غیرمنقول کامال متفاوت است. دولت می تواند اموال منقول را قیمت گذاری کند اما اموال غیرمنقول را نه.

از سویی اقدامات پلیسی و تعزیراتی مشکل قیمت مسکن و اجاره بها را در کشور حل نمی کند. در مورد سوداگری البته برعکس باید برخورد تعزیراتی و حتی برخورد قضایی کرد اما بازار مسکن و اجاره خیر. 
نکته دوم بحث اقتصادی و عملیاتی این طرح است. در اجرای یک قانون باید به  زیرساخت های اجرایی و عملیاتی آن قانون توجه داشت. از سال ۱۳۹۴ مصوب شده که سامانه امالک و مستغالت در وزارت راه و شهرسازی شکل بگیرد ولی 
دولت کوتاهی کرد. لذا بدون داشتن ابزار و سامانه امکان اجرای این قانون وجود ندارد. لذا این طرح در اجرا هم مشکل دارد و زیرساخت آن نیز فراهم نشده است. لذا پیش بینی این است که خود مالکان هم این طرح را دور می زنند.  به عبارتی 
وجه التزامی برای مالک در اجرای طرح وجود ندارد. آنها می توانند قانون را دور زده و بار مضاعفی برای مستاجرا ایجاد کنند. اما راهکار صحیح که البته در کشورهای توسعه یافته نیز اجرا می شود، اخذ مالیات های سنیگن از خانه های خالی 
است. میزان آن نیز باید آنقدری باشد که موثر و کارا باشد. یعنی صاحب خانه را وادار به عرضه خانه کند. راهکار دیگر تولید خانه های استیجاری است. اصالح سیاست های پولی برای کنترل ورود بانک ها به ساخت و ساز و تصاحب امالک هم 

راهکار اثربخش دیگری برای کنترل قیمت در بازار اجاره است.

امید بازار به بازگشت ارزهای صادراتی
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی 

در حال حاضر موضوع بازار متشکل ارزی و صحبت هایی که خبر از راه اندازی آن در آینده ای نزدیک می دهد، اثر مثبت خود را بر بازار ارز بر جای گذاشته است. به عبارتی روند کاهشی نرخ دالر، ریشه در سیگنال های مثبتی دارد که بازار متشکل ارزی به 
بازار ارز می دهد. البته باید تاکید کرد که بخشنامه جدید بانک مرکزی و اولتیماتوم به صادرات نیز در روند کاهشی نرخ دالر بی تاثیر نبوده است. در حال حاضر هم از نظر حقوقی هم قضایی و رسانه ای و بخشنامه هایی که بانک مرکزی صادر کرده، فضایی 
را به نفع بازار ایجاد کرده و بر صادرکنندگان این فشار را وارد می کند که باید ارز صادراتی خود را به کشور برگردانند. در صورتی که پتروشیمی ها در بازگشت ارز صادراتی آنطوری که بانک مرکزی پیش بینی کرده، تعجیل کنند، نرخ ارز به زیر ۱۰ هزار 
تومان هم خواهد رسید. منتهی باید تاکید کرد راه اندازی بازار مشتکل ارزی باید توام با تک نرخی شدن ارز باشد. بنابراین هشدارهای بانک مرکزی و همچنین کنترل قیمت دالر و نویدی که به بازگشت ارزهای صادراتی داده می شود، روند کاهشی نرخ 

دالر را ادامه دار خواهد کرد.

سرمقاله
 حسن فروزان فرد، عضو اتاق بازرگانی تهران

یکــی از راهکارهایی کــه بنگاه ها بــرای تداوم 
فعالیت خود در شرایط تورمی به کار می گیرند، 
کاهش هزینه های بنگاه با به کارگیری تجهیزات 
ارزان تر و مواد اولیه کم ارزش تر است که به مراتب 
ســطح کیفیت کاال را پایین می آورد. از آنجایی 
که قیمت ها روزانــه افزایش پیدا می کند و صرفه 
تولید به شدت پایین آمده است، کاهش کیفیت 

یکــی از گزینه های مهم بنگاه ها بــرای نجات از 
بحران فروش است. افزایش قیمت ها همزمان با 
افت ارزش پول ملی و به تبــع درآمد مردم باعث 
شده حتی ضروری ترین کاالها مثل رب گوجه، 
لبنیات، گوشت و ... نیز  با افت تقاضا روبه رو باشند 
و کاهش فروش آنها سود تولید را به شدت پایین 
بیاورد. اما با توجه به نیازی که بازار داخلی به این 

کاالها دارد و ترفندهایی که تولیدکنندگان برای 
رهایی از تنگناها به کار می گیرند، فرایند عرضه 
و تولید این کاالها همچنــان ادامه دارد و متوقف 
نشده اســت. با این حال سطح کیفیت، بهداشت 
و ســالمت برخی از محصوالت به دلیل باال رفتن 
قیمت و هزینه مواد اولیه اســتاندارد پایین آمده 
است و تولیدکنندگان از مواد بی کیفیت تر برای 

تولید کاال بهره می گیرند. در حال حاضر بسیاری 
از تولیدکنندگان با تغییراتی در شــرایط تولید و 
کاهش هزینه ها در کیفیت محصوالت تغییراتی 
ایجاد کرده  و سطح آن را پایین آورده اند تا از بازار 
رقابت عقب نمانند که البته به دلیل بحران فعلی 
چندان نمی توان به آنها ایــراد گرفت. هدف آنها 
پایداری و ماندگاری در بازار است و این امر با توجه 
به افت قدرت خرید مردم جز با کاهش هزینه ها و 

ارزان سازی تولید، میسر نخواهد شد.

کاهش کیفیت برای بقا

يادداشت
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ایران
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مشــکل بازار و بازارســازی 
 اساســی تریــن مشــکل 
 پیــش روی شــرکت هــای 
دانش بنیان اســت و رقبای 
چینــی و برخــی رقبــای 
کشورهای دیگر بازار ما را تسخیر کرده اند. بنابراین باید 
به دنبال راهکارهایی برای بازاریابی مناســب باشــیم تا 
جایگاهی را که شایسته دانش بنیان هاست در بازارهای 
جهانی به دست آوریم. در این رابطه  رئیس صندوق نوآوری 
و شکوفایی گفت: به واسطه خدمات لیزینگ بازارسازی 
محصوالت دانش بنیان قدری تسهیل می شود به طوری که 
شرکت های دانش بنیان هنگام مذاکره، می توانند بسته های 
مالی به خریداران دهند. علی وحدت در نشست مدیران 
صندوق نوآوری با شرکت های دانش بنیان حوزه تجهیزات 
دوار و نیروگاهی با اشاره به مشکالت حوزه تولید در کشور 
گفت: شرکت های دانش بنیان نیز از مشکالت حوزه تولید 

مستثنی نیستند، اما ارزشــمندی کار این شرکت ها در 
اقتصاد کشور بر هیچ کس پوشیده نیست. وی تغییر نگاه 
به شرکت های دانش بنیان و تسریع در روند درخواست 
شرکت های کوچک را از دستاوردهای اخیر صندوق نوآوری 
و شکوفایی برشمرد و افزود: در گذشته شرکت های کوچک 
و بزرگ دانش بنیان با ظرفیت های مختلف و ویژگی های 

متفاوت، می بایست برای دریافت خدمات مالی صندوق 
نوآوری در یک صف می ایستادند، اما اکنون و در دوره جدید 

این رویه اصالح شده است.
وحدت با اشاره به تجمیع ســه معاونت صندوق نوآوری 
و شــکوفایی در یک معاونت برای تســهیل در اعطای 
تســهیالت به شــرکت های دانش بنیان در دوره جدید 

فعالیت این صندوق، درباره مکانیزم های ارائه این خدمات 
به شرکت های کوچک و بزرگ، گفت: شرکت های کوچک 
از این پس برای گرفتن تســهیالت باید به صندوق های 
پژوهش و فناوری مراجعه کنند و دیگر نیازی به مراجعه 
به صندوق نوآوری و شــکوفایی ندارند. رئیس صندوق 
نوآوری و شکوفایی صندوق های پژوهش و فناوری و نیز 
پارک های علم و فناوری را از جمله مراکز رفع نیازهای مالی 
شرکت های کوچک دانش بنیان و فناور معرفی کرد.وحدت 
با اشاره به اینکه ابزارهای سرمایه گذاری مشترک صندوق 
نوآوری و شکوفایی با شرکت های بزرگ دانش بنیان فعال 
است و این شرکت ها می توانند از این ابزار استفاده کنند، 
اظهار کرد: در دوره جدید روند صدور ضمانتنامه ها تسریع 
شده است، به گونه ای که اگر حد اعتباری شرکت ها، یک 
مرتبه مشخص شده باشد دیگر این روند یک روزه انجام 
می شــود. صدور این ضمانتنامه نیز بــه تازگی به بانک 
مســتقر در صندوق سپرده شده اســت.رئیس صندوق 
نوآوری و شکوفایی، ارائه تسهیالت، ویژه خرید تجهیزات 
آزمایشگاهی در قالب وام قرض الحسنه را از دیگر خدمات 

این صندوق به شرکت های دانش بنیان عنوان کرد.

تــا قبــل از آنکــه پارچه ها و 
منسوجات بی کیفیت وارداتی 
و چینــی بازارهای کشــور را 
قبضه کنند، نام نساجی ایران 
به خصوص نساجی های شمال 
کشور و ارزنده ترین آنها نساجی مازندران و محصوالتش 
در مناطق مختلف کشور بر سر زبان ها بود و تولیدات این 
کارخانه ها همچنان در خاطره ها مانده اســت. متاسفانه 
امروز صنعت نساجی و کارخانجات وابسته به آن و مهم تر 
از همه بزرگ ترین واحد تولیدی نساجی کشور در ۲۰ سال 
اخیر با چالش های اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند که 
این امر بر اقتصاد خانوارها و کارگران تحت پوشش آن نیز 
آسیب وارد کرده است. سوء مدیریت، معوقات بانکی، بدهی 

به تأمین اجتماعی، خالی ماندن بخشی از ظرفیت ها سبب 
شده تا کارخانجات نساجی در سال های اخیر با چالش هایی 
روبرو شوند که رفع آن مستلزم حمایت و برنامه ریزی متولیان 

امربرای حمایت از تولید است.
اما در همین زمینه مدیرکل صنایع نســاجی، پوشــاک و 
سلولزی با بیان اینکه برای توسعه صنعت نساجی تسهیالتی 
در نظر گرفته شده است، گفت: صنعت نساجی و پوشاک 
می تواند با ســرمایه گذاری اندک ایجاد اشــتغال و ارزش 
افزوده داشــته باشــد. افســانه محرابی، مدیرکل صنایع 
نساجی و پوشــاک با بیان اینکه در امســال برنامه رونق 
تولید در دو صنعت لوازم خانگی و نساجی و پوشاک مورد 
 توجه قرار گرفته است، گفت: صنعت نساجی و پوشاک با 
سرمایه گذاری اندک می تواند اشتغال و ارزش افزوده قابل 
توجهی داشته باشد این در حالی است که در شرایط کنونی 
کشور اشتغال یکی از مباحث جدی است که می تواند امنیت 

اجتماعی را تأمین کند. 

محرابی صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی با اشاره به اینکه 
در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ در بخش نساجی و پوشاک 
به لحاظ وزنی ۲۶ درصد و به لحاظ ارزشی۶ درصد افزایش 
صادرات بوده است، افزود: تحریم تیغ دولبه است و در کنار 
مشکالتی که ایجاد می کند، می تواند فرصت خوبی برای 
رشد تولید و صادرات است. مدیرکل صنایع نساجی پوشاک 
و سلولزی درخصوص اهداف برنامه رونق تولید تصریح کرد: 
برنامه رونق تولید جهت حفظ و تثبیت وضعیت واحدهای 
موجود، تکمیل ظرفیت های خالی، توســعه، بازسازی و 

نوسازی واحدهای تولیدی تدوین شده است. 
این برنامه ها برای کل زنجیره تولید بوده و نیازمند الزاماتی 
از جمله کاهش نرخ بهره بانکی، مشوق های مالیاتی، بیمه 
و تسهیل تأمین مواد اولیه می باشد. که در راستای تحقق 
برنامه ها، سیاست گذاری مناســب، نظارت و پیگیریهای 
الزم از سوی وزارت متبوع ضروری است. وی ادامه داد: در 
شرایط فعلی صندوق توسعه ملی تخصیص منابع برای ایجاد 

واحدهای جدید ندارد ولی با پیگیری و هماهنگی هایی که 
تاکنون وزارت صنعت، معدن تجارت انجام داده تخصیص 
منابع به صنعت نساجی و پوشاک صورت می پذیرد. محرابی 
تصریح کرد: با تو جه به اینکه تأمین مواد اولیه در شــرایط 
فعلی از مهم ترین دغدغه های تولیدکنندگان می باشد، دفتر 
صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی با رصد مواد اولیه وارداتی، 
مشکالت و مسائل واحدهای تولیدی را در تأمین ارز جهت 
واردات مواد اولیه به کمیته ارزی وزارت متبوع جهت تسریع 
در رفع مشــکل و تامین ارز الزم اعالم می نماید. همچنین 
در راستای رفع موانع و مشــکالت واحدهای تولیدی در 
حوزه گمرکی نیز، ضمن بررسی و پیگیری، مراتب را جهت 
طرح در کمیته گمرکی وزارت متبوع منعکس می کند. از 
جمله اقدامات دیگر که به منظور حمایت از تولید داخل و 
جلوگیری از خروج ارز از کشــور صورت گرفته ممنوعیت 
واردات کاالی نهایی از جمله پوشــاک کفش فرش کاالی 

خواب و غیره است.

محصوالت كسب و كارهای نوین ویترینی برای نمایش در بازارهای خارجی ندارند

خدمات لیزینگ برای بازارسازی دانش بنیان ها
نداشتن بازار فروش فعالیت كسب و كارهای نوین را غیراقتصادی كرده است

روند معیوب واگذاری نساجی ها خسارت میلیاردی به این صنعت وارد كرده است

دور باطل خصوصی سازی صنعت نساجی

چاره اندیشی برای بازگشت نساجی ها به چرخه رقابت
عبدا...  رضیان، نماینده مجلس

صنعت نساجی به دلیل اینکه رابطه مستقیمی با بسیاری از صنایع دیگر دارد باید بیشتر از اینها به آن توجه می شدو در حال حاضر مشکالتی وجود دارد که به دلیل سوء مدیریت های گذشته به وجود آمده و اقدامات مناسبی نیز برای حل آنها انجام نشده است. 
مشکالت کارخانه های نساجی به خصوص در مازندران به دلیل مدیریت نادرست به وجود آمده و امروز باید چاره اندیشی در جهت ارتقا  و بازگشت آنها به چرخه تولید انجام شود. به عبارتی باید برنامه ریزی برای حرکت شتابنده و ارتقای ظرفیت های موجود 
این کارخانه ها پیگیری شود و برنامه ای تدوین شود که بازدهی سریع تری داشته باشد. یکی از راه حل هایی که برای نجات کارخانجات نساجی مطرح شد واگذاری آنها به بخش خصوصی بود. اما همین مورد یکی از نمونه های مدیریت نادرست بوده است. 
 سوء مدیریت در واگذاری برخی کارخانه های نساجی شمال که خارج از چارچوب های قانونی بوده اند.اگر مدیریت درستی اعمال می شد واگذاری به بخش خصوصی باید مشکالت کارخانه ها را حل می کرد نه این که بر مشکالت آنها اضافه کند. 
خصوصی سازی اگرچه می تواند نجات بخش یک صنعت شود اما اگر در مسیر درست و قانونی انجام نشود خسارت زیادی به آن وارد می کند. میلیاردها تومان خسارت از واگذاری نادرست و غیرقانونی به برخی کارخانجات وارد شده که جبران آن تقریبا 
غیرممکن است.  با از دور خارج شدن این کارخانجات مهم ترین مزیت آنها نیز از بین رفت. اشتغالزایی که امروز مهم ترین دغدغه دولت و نمایندگان است با نابودی این کارخانه ها از بین خواهد رفت. باید برای نجات صنعت نساجی و دیگر صنایع وابسته 

به آن مانند پوشاک سریع تر وارد عمل شویم و سریع ترین راهکاری را که جواب می دهد اجرایی کنیم. 

ضرورت دخالت دولت در تحریک تقاضا و بازارسازي شرکت های دانش بنیان
امین نیکوبین، مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

هدف از تاسیس شرکت های دانش بنیان هدف مشخصی است که برای اعتالی اقتصاد کشور گام برمی دارند. بنابراین نکته ای که مهم است موضوع رشد اقتصادی است که در کنار فعالیت این شرکت ها ممطرح می  شود و هرچه فعالیت این شرکت ها 
و فروش محصوالت و خدمات تولید شده در داخل و در بازارهای بین المللی بیشتر باشد رشد اقتصادی نیز با سرعت بیشتری طی خواهد شد. مسیر تحقق رشد اقتصادی و پیاده سازی اقتصاد فناور با مسیر فعالیت شرکت های دانش بنیان یکی است و 
این دو رابطه مستقیمی با هم دارند. امروز در دنیای حاضر این شرکت ها تعیین کننده رشد اقتصادی هستند و به علت تولید محصوالت و خدماتی که دارای ارزش افزوده بسیار هستند در دنیا مشتریان زیادی دارند. در شرایط حال حاضر تعداد زیادی از 
 کاالهای باکیفیت و در عین حال دارای فناوری ایرانی به دلیل عدم وجود بستر مناسب برای بازاریابی و بازارسازی ویترین قابل توجهی برای نمایش چه در داخل و چه در خارج از کشور ندارند. باید این بستر فراهم شود تا ویترینی برای دیده شدن محصوالت 

دانش بنیان ها به خصوص در بازارهای خارجی فراهم شود و مشتریان به سمت این محصوالت کشیده شوند. امروز ارزآوری برای کشور بسیار الزم است و این یک فرصت مغتنم است که باید از آن به نحو احسن استفاده کرد. 
طرح های بسیاری برای بازارسازی محصوالت شرکت های دانش بنیان اجرا شده و یا تصمیم گیری برای اجرای آنها گرفته شده است. به هر ترتیب اقدامات زیادی برای بازارسازی ها انجام شده اما کافی نیست و باید در این راه قدم های بزرگ تری برداشته شود. 
یکی از مهم ترین تکنیک های توسعه این بازار و فروش کاالهای ایرانی، حضور در نمایشگاه های تخصصی- تجاری است. حضور شرکت های دانش بنیان در این رویدادها بیشتر و تقویت شود امکان مشتری یابی و آشنایی دیگر کشورها با آنها بیشتر خواهد شد. 
البته این شرایط در حال حاضر به دلیل نوسانات ارزی و چند مورد دیگر به سختی انجام می شود که برای این مورد مهم نیز باید چاره اندیشی شود. از طرفی دیگر در حال حاضر پارک های بزرگ دنیا شرکت های دانش بنیان را مورد حمایت خود قرار می دهند 

تا  شرکت ها  بتوانند دستاوردهای خود را به بهترین شکل ممکن به مشتریان خاص خود ارائه کنند و عالوه بر درآمدزایی نقش مستقیمی در اشتغالزایی هم دارند که پارک های کشور نیز باید به این سمت حرکت کنند.
به طور کلی تضمین بازار فروش محصوالت الزمه موفقیت یک شرکت دانش بنیان است ولي متاسفانه سازکار مستحکمي براي حمایت از محصول باکیفیت ایراني وجود ندارد و همین مسئله گاهي سبب سرخوردگي شرکت هاي دانش بنیان و غیراقتصادی 
شدن فعالیت آنها می شود. کسب و کارهای نوین همان طور که از نام شان پیداست نوپا  هستند و مدلی جدیدی از عملکرد را ارائه می دهند بنابراین توانایي ایجاد بازار و فروش حرفه اي براي آنها وجود ندارد. به همین دلیل دولت به عنوان اصلي ترین حامي 

باید براي تحریک تقاضا و بازارسازي این شرکت ها حمایت هاي الزم را انجام دهد.
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مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام گفت: 
قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان اســت اما به طور متوسط این محصول در 
کشور ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در کشور به فروش 
می رسد و قیمت این محصول در برخی نقاط به 
۹۵۰۰ تومان کاهش یافته است.حمید ورناصری 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار کرد: 
اگر حوزه تامیــن نهاده هــای دام و طیور دچار 
اختالل شــود اثر نهایی خود را بــر روی تولید 
می گذارد و در نتیجه ســفره مــردم تحت تاثیر 

قرار می گیرد. 
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام افزود: 
از ایام پایانی ســال، نوروز  و اکنون در نیمه ماه 
مبارک رمضان شرایط خوبی در بازارمحصوالت 
پروتئینــی حاکم بوده اســت و قیمت هــا با در 
نظر گرفتن مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
متعادل شده اســت. وی یادآور شــد: در حال 
حاضر گوشــت مرغ برای مصرف کننده بســیار 
مناسب است و در برخی اســتان ها قیمت مرغ 
بسیار افت کرده اســت به همین منظور شرکت 
پشــتیبانی امور دام به بــازار وارد شــد و مرغ 
مرغداران را به صورت منجمد خریداری می شود. 
ورناصری گفــت: قیمت مصوب هــر کیلوگرم 
مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اســت امــا به طور 
متوســط این محصول در کشور ۱۰ هزار و ۵۰۰ 
تومان در کشــور به فروش می رسد و قیمت این 
 محصول در برخی نقاط به ۹۵۰۰ تومان کاهش 

یافته است. 
نرخ هر کیلوگرم مرغ در میادیــن میوه و تره بار 
شهرداری تهران ۹۶۰۰ تومان است. مدیرعامل 
شرکت پشــتیبانی امور دام تاکید کرد: ما باید 
منافع مصرف کنندگان و تولیدکننده را به طور 
همزمان در نظر بگیریم به همین دلیل است که 
اکنون مرغ مازاد مرغداران را به صورت منجمد 
خرید حمایتی می شــود. وی گفت: در حالیکه 
نرخ مصوب هر شــانه تخم مرغ ۱3 هزار و 8۰۰ 
تومان تعیین شــده امروز قیمت این محصول 
به ۱۱ و نیم تا ۱۲ هزار تومان کاهش پیدا کرده 
است. ورناصری تصریح کرد: در حوزه نهادهای 
دام و طیور نیز شرایط مناسبی داریم و مشکلی 

بابت تامین و قیمــت آن وجود نــدارد و تمام 
تولیدکنندگان با مراجعه به جهاد کشــاورزی 
اســتان ها نیاز خود را تامین می کنند.وی گفت: 
در ســال ۹۷، ۹ میلیون تن ذرت، ۲.۵ میلیون 
تن دانه ســویا، ۱.۵ میلیون تن کنجاله سویا و 
۲.۵ میلیون تن جو به کشور وارد شده است که 
عالوه بر دولت بخش خصوصی نیز خود اقدام به 
واردات می کند و در مجموع مشکلی برای تامین 

بازار مصرف نداریم.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تاکید کرد: 
با توجه به خرید همزمان نهاده ها توسط دولت و 
بخش خصوصی میــزان ورود این محصوالت به 
کشور بیشتر از مصرف اســت و ما بخشی از آن 
را در قالب ذخایر استراتژیک نگهداری خواهیم 
کرد.ورناصری با اشاره به کاهش قیمت گوشت 
قرمز در بازار گفــت: قیمت هــر کیلوگرم دام 
زنده در مقایســه با ماه های گذشــته ۱۲ تا ۱۵ 
هزار تومان کاهش یافته و امــروز هر کیلوگرم 
الشه گوســفندی ۷۵ تا 8۰ هزار تومان معامله 
می شود.وی افزود: با توجه به تداوم روند تامین و 
ذخیره سازی نهاده های مورد نیاز وضعیت عرضه 
و تولید دام و در نهایــت قیمت این محصول در 
ماه های آینده کاهش قیمــت دوباره ای خواهد 
داشت. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در 
پاســخ به دالیل عدم افزایش قیمت گوشت بعد 
از حذف ارز 4۲۰۰ تومانی گفت: در این مدت نه 
تنها قیمت باال نرفت بلکه شــاهد کاهش قیمت 
نیز بودیم؛ دالیل این امر شــاخص هایی مانند 
قیمتگذاری های صورت گرفته ناشی از قاچاق بود 
که اکنون بازار کنترل شده است.ورناصری تاکید 
کرد: هنوز گوشت هایی که با ارز نیمایی وارد شده 
به کشور نیامده اســت و گوشت های قرمزی که 
به تازگی ترخیص شده است ارز 4۲۰۰ تومانی 
دریافت کرده اند اما بــا توجه به حذف ارز مرجع 
از واردکنندگان مابه التفاوت دریافت شده است. 
وی گفت: برای کل نیاز کشور به نهاده های دام 
و طیور معرفی نامه صادر شده است و اگر کسی 
این محصول را با قیمت های دیگری خریداری 
کرده بحث دیگری است به خواست خود این کار 

را انجام داده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک در خصوص دالیل 
افزایش قیمت تایــر پراید در بازار افــزود: هر کاالیی که 
تقاضایش زیاد و عرضه اش محدود باشــد، به طور حتم 
شاهد افزایش قیمت خواهد بود.داوود سعادتی نژاد با اشاره 
به اینکه در طول یک ماه اخیر عرضه الســتیک از سوی 
کارخانجات به بازار کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: 
همین توزیع نامناسب کاال عاملی شده تا ما شاهد افزایش 

قیمت انواع تایرهای سواری در سطح بازار باشیم.
وی با اعالم اینکه اگر توزیع همچنان کند و کم باشد  فروش 
تایرهای قاچاق در بازار رونق پیدا می کند، افزود: در حال 

حاضر قیمت تایر پراید در کارخانه ۲84 هزار تومان است 
اما در بازار با قیمت ۵3۰ هزار تومان به فروش می رســد. 
قیمت تایر سمند نیز در کارخانه 3۷۵ هزار تومان است اما 
در بازار با قیمت ۵۱۰ هزار تومان فروخته می شود.رئیس 
اتحادیه فروشندگان الستیک در خصوص دالیل افزایش 
قیمت تایر پراید در بازار افزود: هر کاالیی که تقاضایش زیاد 
و عرضه اش محدود باشد، به طور حتم شاهد افزایش قیمت 
خواهد بود.سعادتی نژاد در مورد قیمت تایرهای خودرهای 
وارداتی نیز گفت: قیمت تایرهای وارداتی متفاوت است اما 

از ۶۵۰ هزار تومان به باال شروع می شود.

در حالی که قرار بود رجیستری گوشی مسافری به شکل 
فعلی از اول خردادماه لغو شود، عضو هیات رئیسه اتاق 
اصناف ایران از امکان ثبت و رجیســتری گوشی تلفن 
همراه مســافری تا اطالع ثانوی و طبق روال گذشته با 
هماهنگی وزارت کشور خبر داد.ابراهیم درستی رئیس 
اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن 
همراه و لوازم جانبی اظهار داشت: »در جلسه ای که روز 
دوشنبه 3۰ اردیبهشت ۹8 به ریاست رحمانی فضلی 
وزیر کشــور و با حضور قبادی معاون بازرگانی داخلی 

وزارت صمت تشکیل شد پس از تبادل نظر و رفع ابهامات 
موجود، مقرر شد سایت ثبت گوشی مسافری همچون 
گذشــته فعال و امکان ثبت و رجیستری تلفن همراه 
مسافری تا اطالع ثانوی کما فی الســابق )۹۷/۱۲/۷( 
فراهم شــد«.  حمید رضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید کرده بود: این 
زمان، آخرین مهلت برای راه اندازی اتصال سامانه گمرک 
به نیروی انتظامی است و با توجه به اطالع رسانی های 

انجام شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

یک محقق امنیتی مخزنی حاوی اطالعات شخصی 
بیش از 4۹ میلیون اینفلوئنســر و برندهای مختلف 
در اینســتاگرام را کشــف کرده که بدون هیچ اقدام 
امنیتی در فضای آنالین رها شــده است.یک محقق 
امنیتی مخزن آنالین بزرگی را کشف کرده که حاوی 
اطالعات شــخصی بیش از 4۹ میلیون اینفلوئنسر 
و برندهای مختلف در اینســتاگرام است.»آنورانگ 
ســن« محقق امنیتی این مخزن اطالعاتی را کشف 
کرده که حاوی اطالعات تماس شخصی بالگرهای 
مشغول غذا، افراد مشهور و اینفلوئنسر دیگر در شبکه 
اجتماعی اینستاگرام است.این مخزن اطالعاتی که به 
Amazon Web Services تعلق دارد بدون هیچ 
گونه پسورد در فضای مجازی رها شده بود و هرکسی 
می توانســت اطالعات داخل آن را بررسی کند. در 
زمان تنظیم این گزارش بیش از 4۹ میلیون سوابق 
اطالعاتی در آن وجود داشــت اما حجم اطالعات هر 

ساعت افزوده می شد.
بررسی سطحی اطالعات نشان داد هر سابقه حاوی 
اطالعاتی از حساب کاربری یک اینفلوئنسر اینستاگرام 
است که به طور عمومی نیز قابل دسترسی است. این 
اطالعات شامل بیو، عکس پروفایل، تعداد فالوئرها و در 
برخی موارد شهر و کشور محل زندگی بود. اما عالوه بر 

آن اطالعات شخصی کاربر مانند آدرس ایمیل و شماره 
تماس او نیز فاش شده بود.»سن« برای یافتن مالک 
مخزن اطالعاتی و ایمن کردن آن، کشف خود را به تک 

کرانچ گزارش کرده است.
طبق پیگیری های این وب سایت، مخزن اطالعاتی به 
Chtrbox)یک شرکت بازاریابی شبکه اجتماعی در 
بمبئی( تعلق دارد. این شرکت بازاریابی به اینفلوئنسر 
مبالغی پرداخت می کند تا محتوای اسپانسری را در 
حساب کاربریشان به اشــتراک بگذارند.جالب آنکه 
ارزش هر حساب کاربری بر اســاس تعداد فالوئرها، 
میزان فعالیت، گســتره فعالیت، تعــداد الیک ها و 
اشتراک گذاری های هر پســت )Sharing( در این 
مخزن اطالعاتی وجود داشت. از این اطالعات برای 
تعیین میزان پرداخت دستمزد تبلیغات به اینفلوئنسر 
یا فردی مشهور در اینســتاگرام استفاده شده است.
البته تک کرانچ با چند نفر از افرادی که اطالعاتشان 
فاش شده بود، تماس گرفت و آنان را مطلع کرد.مدت 
کوتاهی پس از این امر Chtrbox این مخزن اطالعاتی 
را آفالین کرد. مدیر ارشد اجرایی و مؤسس این شرکت 
هنوز هیچ اظهار نظری نکرده اســت.از سوی دیگر 
فیس بوک )که مالک اینستاگرام نیز است( اعالم کرده 

این موضوع را بررسی می کند.

مرغ مازاد مرغداران  به صورت منجمد خرید حمایتی می شود

چرا الستیک خودرو گران شد؟

اختالف دو برابری قیمت تایر از کارخانه تا بازار

یک محقق امنیتی اعالم كرد

اطالعات شخصی ۴۹ میلیون اینفلوئنسر اینستاگرامی فاش شد

رجیستری گوشی مسافری متوقف نمی شود



استارت آپ ها4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال ششم،شماره 1638| چهارشنبه اول  خرداد ماه 1398

مســاله مالكيت فكري معموال يكي از مهم ترين مسائلي 
است كه يك شركت اســتارت آپي مبتني بر فناوري با آن 
روبه رو مي شــود. يك اســتارت آپ عمدتا با چالش هاي 
متعددي مواجه اســت كه از آن جمله مي توان به توسعه 
 محصول، اســتخدام نيروهــاي توانا و افزايش ســرمايه

 اشاره كرد. 
در ميان همه اين دغدغه ها، مبحــث مالكيت فكري يكي 
از مواردي اســت كه بايســتي توجه ويژه اي به آن داشت 
تا پيــش از ارائه محصول نهايــي به بازار، رقبــا اقدام به 
پيشــتازي در آن زمينه نداشته باشــند. مالكيت فكري 
عمدتــا باارزش ترين بخــش از فناوري اســتارت آپي 
محســوب مي شــود؛ ازاين رو حفاظت از مالكيت فكري 
مي توانــد براي جــذب ســرمايه گذاري هاي اساســي 
 مورد اســتفاده قرار گرفته و از رقابت هــاي غيرمنصفانه

 جلوگيري كند. 
در اين بخش از مقاله چهار استراتژي كليدي براي شركت هاي 
استارت آپي مبتني بر فناوري در حوزه مالكيت فكري ارائه 

مي شوند. 

1. فعاليت كارمندي خود را جدا از ايده هاي جديدتان نگاه 
داريد

قطعا مساله صرف نظر از حقوق دريافتي متداول و پذيرش 
ريســك كار كردن براي ســاعات طوالني روي يك ايده 
اســتارت آپي بدون دريافت حق الزحمه مشــخص بسيار 
ترسناك اســت. با اين وجود يكي از بزرگ ترين مشكالت 
در شروع كار يك شــركت زماني است كه موسسان شروع 
به كار روي ايده هاي جديد خود كرده و در عين حال، خود 
نيز مشغول به كار براي ديگران هستند. تعهدات متناقض 
مي تواند مالكيت شما در دارايي هاي فكري شركت را تحت 

شرايط ريسك آميزي قرار دهد؛ به همين دليل است كه 
در ابتدا مي بايست مشخص شود كه چه بايد كرد، از چه 

منابعي بايد استفاده كرد و كجا اين كار را بايد شروع 
كرد. 

در ايــن راســتا درك الزامــات و محدوديت هاي 
موجود در شــرايطي كه براي ديگري مشــغول 
به كار هســتيد بســيار مهم بــوده و تعهدهاي 
ارائه شــده به كارفرما دربــاره دارايي هاي فكري 
 و نيز حــق مالكيت بر آنهــا از اهميــت بااليي 

برخوردار است. 

2. اجازه ندهيد ديگران نســبت به دارايي هاي فكري يا 
شركت تان ادعاي مالكيت كنند 

بســياري از ايده هاي جديد در نتيجه مشــورت و بحث با 
دوستان در محيط هاي خوابگاهي يا در حين نوشيدن يك 
نوشيدني يا قهوه به دســت مي آيد. بايستي از اين لحظات 
نهايت استفاده را كرد؛ در واقع صحبت كردن درباره ايده هاي 
هيجان انگيز و دانستن نظرات ديگران در اين مسير همراه با 

لذت خاصي است.
 عدم رسميت اين قبيل بحث ها، اغلب منجر به همراهي با 

درخواست هاي مشاركتي با يكديگر و درخواست سهم هاي 
برابر مي شود.

 گاهي درك هاي مبهم يا غيررســمي كه به صورت شفاف 
 در مدارك به آنها اشــاره نشــده اســت، مي تواند ايجاد 

خطر كند.
 درباره دوستان و آشــنايان نيز بايد درباره صحبت هايي 
كه دربــاره شــراكت يا بحث هايــي كه دربــاره ايده ها 
مي شــود كمال دقت را به خرج داد. هميشــه مي بايست 
 مســتندات الزم از چگونگــي تــراوش و تكميل ايده

 جمع آوري شود. 

3. از واگذاري دارايي هاي فكري شــركاي اوليه به شركت 
اطمينان حاصل كنيد 

ذي نفعان متعددي ممكن اســت در توسعه مالكيت فكري 
متعلق به شــركت جديد شما مشــاركت كنند. عالوه بر 
 اين، نوآوري معموال قبل از تاســيس رســمي شــركت

 رخ مي دهد. 
به طــور كلــي در صــورت عدم وجــود يــك توافق 
شــفاف و روشــن، حقوق مالكيــت فكــري متعلق به 
 فردي اســت كــه در وهله اول اقــدام به اجــراي ايده

 مي كند.
 اطمينــان از اينكــه يــك اســتارت آپ صاحــب 
حقوق مالكيت فكــري ايده هاي توســعه داده شــده 
اســت، بســيار حياتي خواهد بــود و مي بايســت به 
 وضوح مشــخص شــود چه كســي مالك چــه چيزي

 خواهد بود. 

4. دارايي هاي محوري خود را ارزيابــي كنيد و درباره نوع 
حفاظت از دارايي هاي فكري كه مورد نياز اســت، تصميم 

بگيريد
داشتن بودجه كافي، يكي از مهم ترين شاخصه هاي موفقيت 
يك اســتارت آپ به شمار مي رود. بســياري از افرادي كه 
اقدام به راه اندازي يك فناوري استارت آپي مي كنند، راغب 
به صرف هزينه براي محافظــت از دارايي هاي فكري خود 

نيستند. 
به اعتقاد اغلب افراد يادشده، حفاظت از دارايي هاي فكري 
امري پيچيده و به شدت گران است. با اين حال، در بسياري 
موارد شركت هاي استارت آپي به دليل غفلت از اين كار مهم، 
بسياري از حقوق و مزاياي ناشي از دارايي هاي فكري توسعه 

داده شده را از دست مي دهند. 
با اســتفاده از برخي روش هاي ســاده و مقرون به صرفه، 
مي توان از دارايي هاي محوري شركت محافظت كرد. يك 
نقطه شروع خوب براي اين كار، يك ارزيابي نقادانه و مبتني 
 بر واقعيت از ارزش شــركت و نيز دارايي هاي فكري متعلق

 به آن است.
 اين نوع از ارزيابي مي توانــد در هدايت نحوه بودجه ريزي 
شركت و نيز شناسايي و حفاظت از دارايي هاي محوري بسيار 
سودمند واقع شود. گاهي اوقات شركت ها تصور مي كنند 
ثبت پتنت تنها راه محافظت از دارايي هاي فكري اســت؛ 
همين تصور موجب مي شود اســتارت آپ ها از ارزش ديگر 

انواع مالكيت فكري غافل شوند.
 بايد توجه داشت كه ثبت پتنت مي تواند بسيار باارزش تلقي 
شود، با اين حال لزوما منجر به اطمينان از توليد محصوالت 

خوب در شركت يا فروش باالي آنها نخواهد بود.
 اسرار تجاري، سياست هاي امنيت سايبري، عالئم تجاري 
و كپي رايت مي تواند به عنوان ديگر اشكال مالكيت فكري 
مطرح شود كه هر يك از آنها به سطوح متفاوتي از حفاظت 
نيازمند خواهند بود. صرف زمان اندكي براي ارزيابي گزاره 
ارزش شركت و بهترين راه هاي حفاظت از آن، مي تواند در 
درازمدت تغييرات شگرفي در مسير موفقيت شركت ايجاد 

كند. 
- پتنت: پتنت بهترين راه بــراي محافظت از يك محصول 
جديد خواهد بــود. با ثبت پتنت، حقوقــي به مخترع آن 
اعطا مي شود كه براساس آن، ديگران را از هر گونه ساخت، 
اســتفاده يا فروش نوآوري هاي مطرح شده در ادعاهاي 
پتنت منع مي كند. نــكات تعيين كننده براي ثبت يك 
پتنت عبارتند از: صرفا يك تجسم عيني از يك ايده، 
فرمول يا محصول، قابليت پتنت شــدن را داراست. 

اختراع بايد جديد بوده و تازگي داشته باشد. 
اختراع نبايد پيش از ارائه براي ثبت پتنت، پتنت شــده 
يا در نشريات چاپ شده باشد. اختراع بايد برخي اهداف 
كاربردي داشته باشد. بايد توجه داشت ثبت پتنت، كاري 
زمان بر و پيچيده بوده و مي تواند سال ها به طول بينجامد. 
افراد و شركت ها معموال براي ثبت درخواست خود به يك 
وكيل مجرب و آشنا به فرايندهاي ثبت پتنت نياز خواهند 

داشت. 

چهار   استراتژي  مالكيت فكري     براي   استارت آپ ها

بازاريابي روابط عمومي 
يكــي از مهم تريــن راهكارهــاي بازاريابي 
روابط عمومي )Public Relation( است. 
بســياري از بازاريابان موثر با رســانه ها كار 
مي كنند تــا آگاهي از محصــوالت و مزاياي 
آنها را به عمــوم ارائه دهنــد. همچنين، در 
بســياري از موارد كه همه چيز اشتباه است، 
يك استراتژي بازاريابي خوب PR مهم است. 
وقتي استيو جابز، بنيان گذار اپل زنده بود، اپل 
يك كنفرانس مطبوعاتي بــزرگ براي اعالم 
هر محصول جديد ايجاد كرد. اين ســنت در 
حال حاضر توســط مديرعامل شركت اپل و 
CMO جديد خود ادامــه دارد. اصطالحات 
»بازاريابي« و »روابط عمومي« قابل تعويض 
نيستند. تعريف آنچه آنها را متفاوت مي سازد 
مي تواند به شــما در ايجاد بازاريابي متمركز 
بهتر و كمپين هــاي روابط عمومي با اهداف 
بهتر و نتايج مورد انتظار كمك كند. بسياري 
از تازه كاران اشتباه مي كنند كه روابط عمومي 
را در استراتژي هاي خود در نظر نمي گيرند، 
همانطور كه آنها از مرحله اوليه خارج مي شوند 
و شروع رشد به سمت سودآوري مي كنند نبايد 
روابط عمومي، مطبوعات و گسترش رسانه ها، 
هفته اي پس از راه اندازي را متوقف نكنند. اين 
بايد بخشي از ابزارهاي بازاريابي برند تجاري در 
حال رشد باشد و ممكن است فقط يك بخش 
اصلي از استراتژي برند شما باشد - همانطور 
كه بايد باشد. در اينجا سه تفاوت بين بازاريابي 

و روابط عمومي وجود دارد. 
عملكرد: دو صنعــت داراي توابــع مختلف 
هســتند. عملكرد روابط عمومي ايجاد روابط 
مطلوب با اجزا كليدي سازمان است. بازاريابي 
درباره ترويج و فروش محصوالت يا خدمات، از 

جمله تحقيقات بازار و تبليغات است. 
مشتريان هدف: اســتراتژي هاي بازاريابي و 
روابط عمومي مخاطبان هدف مختلف است. 
هدف بازاريابي مشتري است. بازاريابان واقعا 
براي پاسخگويي به نيازهاي مشتري بسيار كار 
مي كنند. در PR، مخاطبان از طيف وسيعي از 
مردم تشكيل مي شوند كه به طور كل از اهداف 

سازمان حمايت مي كنند. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

 ،Apple كاواســاكي، نظريه پرداز مديريت و از مشــاوران شركت
پديده اي را در سازمان هاي اداري و صنعتي عنوان مي كند كه استيو 

جابز از آن به عنوان »انفجــار ناداني« نام مي برد. 
اين نظريه مي گويد: مديران درجه يك، كساني 
را اســتخدام مي كنند كه از خودشان بهتر و 

تواناتر هستند؛ اما افراد درجه دو 
و پايين تر، با نگراني از دســت 
دادن جايگاه خــود، افرادي از 

خود پايين تر را استخدام مي كنند 
و همين  طور نفرات رده هاي پايين تر 

نيز همين چرخه باطل را ادامه مي دهند؛ 
ازاين رو پس از مدتي با موجي فراگير از افراد 

ضعيف و ناتوان در ساختار سازمان مواجه مي شويد 

كه معدود افراد توانمند را نيز نااميــد و فلج مي كنند. اين نظريه را 
مي شود هم در زندگي شخصي به كار برد، هم در راهبري سازماني و 
هم در عرصه كشورداري. از خودتان بپرسيد آيا 
با كساني دوست هستم، كه از من باهوش ترند 
و مرا به نقد مي كشند يا كساني هستند 
كه هم رده مــن يــا پايين ترند 
و بيشــتر مرا تاييد مي كنند؟ در 
سازمان، از خودتان بپرسيد آيا از 
استخدام و به كارگيري كساني كه 
از من باهوش تر، مطلع تر و كاربلدتر 
هستند، ترس دارم؟ آيا تعداد كساني كه از 
من باهوش تر هستند در سازمان من به تعداد 

انگشتان يك دست مي رسد؟

نظریه انفجار ناداني در سازمان
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ما هماني مي شويم كه تمام روز به آن مي انديشيم. 
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وفاي عهد بيمه كشاورزي
  رامين اميني زارع، مدرس مديريت ريسك و بيمه

در يك تعريف جهاني، رضايتمنــدي )Satisfaction( را ميزان ايفاي 
تعهدات مي دانند. يك نهاد مالي همچون بيمــه وقتي مي تواند با جامعه 
پيراموني خويش كنش گري كند كه به تعهدات خويش وفا كرده باشد. اگر 
نگاهي به وضعيت بيمه كشاورزي كشور داشته باشيم، مي بينيم در شرايط 
كنوني اقتصاد كشور توانسته است در چند محور خوب بدرخشد؛ نخست 
آنكه از سه ســال پيش تمامي تراكنش هاي مالي و تحركات بيمه اي را در 
قالب سامانه جامع بيمه كشــاورزي آورده است كه به طور شفاف مي تواند 
به دقت و آسان پايش شود. دوم آنكه در همين ســيل اخير ارزيابي همه 
خسارات را با فناوري روز ماهواره اي و سنجش از دور )RS( به سرعت پايان 
داد و از نيمه فروردين تاكنون تقريبا مي توان گفت همه خسارات سيل در 
كشور را پس از ارزيابي دقيق، پرداخت كرده است، سوم آنكه پرداخت حدود 
5 هزار ميليارد ريال خسارات سيل و مطالبات پيشين در همين چند روزه 
سال نو، آرام، متين، بدون هياهو و براساس مكانيزم دقيق بيمه به عنوان 
اصلي ترين ابزار مديريت ريسك هاي مالي در كشور انجام شده است. اين 
فرايند دانش بنيان توانسته است به خوبي از فناوري ديجيتال بهره ببرد و به 

عنوان دستگاه برتر از دانشگاه تهران، تنديس نوآوري دريافت كند. 
حركت امســال صندوق بيمه كشــاورزي را كه از بيرون نگاه مي كنيم، با 
توســعه طرح هاي جالبي همچون بيمه فراگير آبزي پروري و دام روبه رو 
مي شويم كه براساس اخبار رسيده فاز اجرايي آن در همين ماه هاي پيش 
رو آغاز می شود و انقالب بزرگي در زمينه حمايت نظام مند از سرمايه دام 
و آبزيان كشور خواهد بود. از ديگر طرح هاي بيمه كشاورزي بيمه عوامل 
توليد، ابنيه، تاسيسات و تراكتور و كمباين است كه فرصتي مغتنم را براي 
كشاورزان فراهم مي كند تا با خيالي راحت به كار ارزشمند خويش ادامه 
دهند. به عقيده نگارنده، اكنون بيمه كشاورزي، مهم ترين كاري كه كرده، 
همين تسويه مطالبات بيمه گذاران اســت كه اعتماد كشاورزان را هر چه 

بيشتر مستحكم مي سازد. 

مثلث طاليي استارت آپ ها 
كارشناسان حوزه كسب وكارهاي نوين )استارت آپ ها( معتقد هستند كه اين گونه 
فعاليت ها در ايران، هنوز در آغاز راه هستند و براي رسيدن به نتايج مورد نظر، بايد 
فرماندهي واحد سازمان هاي مسئول را به صورتي يكپارچه و هماهنگ هدايت كند. 
»استارت آپ ها« )Startup company( يا »كسب وكارهاي نوپا« در ايران، چند 
سالي است كه مورد توجه مديران و سياست گذاران كشور قرار گرفته اند و برنامه هاي 
متعددي از سوي سياست گذاران و برنامه ريزان براي تقويت اين كسب وكارها اجرايي 
شده است. در جامعه تصوري اشتباه از كسب وكارهاي نوين شكل گرفته است و افراد 
تصور مي كنند كه قرار است وارد كاري ساده و جذاب شوند؛ در حالي كه به هيچ وجه 
چنين نيست. در عين حال سياست گذاري در حوزه كسب و كارهاي نوپا در ايران، 
فرماندهي واحدي ندارد و اين مساله بزرگ ترين مشكل پيش روي سياست گذاران 
است. يكي از سواالت رايج در ميان جامعه آن است كه »استارت آپ« چيست؟ آيا 
هر شركتي را مي توان يك استارت آپ دانست؟ آيا استارت آپ ها فقط شركت هايي 
محسوب مي شوند كه در حوزه فناوري اطالعات مشغول به كار هستند؟ در پاسخ به 
اين سوال بايد گفت: استارت آپ يك سازمان موقتي يا »شركت نوپا« است كه هنوز 
به دنبال پيدا كردن مدل كسب و كار مناسب خود است. يك استارت آپ تا آن زمان 
مشغول آزمون و خطا خواهد بود. از همين رو بايد انتظار داشت كه استارت آپ ها 
يا شركت هاي نوپا تا زمان رسيدن به نتيجه مناسب در حال سنجش بازار و بهبود 
كيفيت محصول خود باشند. اين روند تا زماني كه شركت به نتيجه نهايي كار خود 
برسد، ادامه خواهد يافت. تا زمان رسيدن به نتيجه و دستيابي به مدل نهايي تجارت 
توسط شركت، به آن شــركت استارت آپ يا شــركت نوپا، گفته مي شود. معموال 
استارت آپ ها مي توانند رشد بسيار بااليي داشته باشند. چنين شركت هايي ممكن 
است به سرعت ارزشي بسيار باالتر از شركت هايي با سال ها تجربه كسب وكار را به 
دست آورند. دومين ويژگي مهم يك شركت نوپا يا استارت آپ، »گستردگي« است. 
مدل تجاري استارت آپ بايد قابل گسترش و تكثير باشد. به طور مثال، تاسيس يك 
فروشگاه معمولي مثل ساير فروشگاه ها، به معناي ايجاد يك استارت آپ نيست؛ اما 
اگر قرار باشد آن فروشگاه به سرعت شعبات متعددي تاسيس كند و مدل جديدي 
در كسب و كار ارائه دهد مي توان به آن استارت آپ گفت. استارت آپ ها به فناوري 
براي ايجاد سرعت گسترش كسب وكار خود نياز دارند؛ اما اشتباهي كه وجود دارد آن 
است كه فقط فناوري سطح باال براي ايجاد استارت آپ نياز نيست و نبايد اين تصور را 
كرد كه بدون چنين فناوري هايي، ايجاد يك كسب و كار نوپا وجود نخواهد داشت. 

مثلث موفقيت استارت آپ
اســتارت آپ ها براي موفقيت به يك مثلث نياز دارند. اين مثلث ســه ضلع دارد: 
نــوآوري، فنــاوري و كارآفريني. بايد گفت كه پيشــرفت فناوري در گســترش 
اســتارت آپ ها موثر هســتند و فناوري نيز مي توانــد تبديل به بســتري براي 
نوآوري شــود. نوآوري هم مي تواند ايجاد ارزش كند و به كارآفريني منجر شــود. 
استارت آپ تا زماني اســتارت آپ است كه در حال جســتجوي مدل كسب وكار 
 خود باشــد. زماني كه استارت آپ به اين مدل برسد و كســب وكارش رونق گيرد، 

ديگر استارت آپ نيست. 

هوشمندي و خالقيت در نحوه ارائه طرح
مهم ترين ركن موفقيــت اســتارت آپ ها، خالقيت و نوآوري نيســت. در دنياي 
اســتارت آپ ها ما با مفهوم نوآوري تكراري روبه رو هستيم. تعريف ما از نوآوري آن 
است كه از يك چيز، كاربردي سازي جديدي صورت پذيرد. اين چيز گاهي اختراع 
و حاصل يك نوآوري مطلق است. اما براي ايجاد يك استارت آپ نيازي نيست كه 
حتما يك نوآوري مطلق به وجود آيد. ايده ممكن است تنها در يك كشور يا شهر يا 
حتي يك شركت نو باشد. نوآوري مي تواند بسيار ساده باشد. حتي مي شود با يك 
مدل كسب و كار جديد، ايده اي قديمي را به شكلي جديد عرضه كرد. نوآوري در 
استارت آپ، مي تواند شامل يك تغيير بسيار كوچك باشد. وقتي ذهن كارآفرين به 
دنبال اختراع خالقيت و نوآوري هاي عجيــب و بزرگ برود، از فرصت هاي خوب و 

واقعي دور مي ماند. 

كارآفريني يك بازي شيك نيست
فضاي كارآفريني پر از ابهام و خطر است. شخص موسس كارآفريني بايد يك سري 
ويژگي و مهارت ها را داشته باشد. يك كارآفرين نمي تواند نسبت به پول ديد منفي 
داشته باشد. كارآفرين بايد حتما مهارت مديريت ابهام داشته باشد. كارآفرين بايد 
آمادگي رويارو شــدن با اين ابهامات را در خود ببيند. متاســفانه در ايران فضاي 
كارآفريني خيلي جذاب و الكچري به نظر مي رسد؛ اما به هيچ وجه چنين نيست. 
اصال قرار نيســت يك كارآفرين، كار خود را از يك محيط جذاب و زيبا و شكيل، 
با همكاراني جوان و جســور و شــيك آغاز كند. كارآفريني به هيچ وجه يك بازي 
شيك نيســت. كارآفرين بايد همواره با خود بايد بگويد كه در حال راه اندازي يك 

كسب وكار است. 
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