
پس از موافقت آمريكا با تعويق موقت اعمال تعرفه هاي جديد 
روي محصوالت چيني، بازارهاي جهاني صعودي شدند. 

به گزارش ايســنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، دونالد ترامپ، 
رئيس جمهوری آمريكا اعالم كرد كه اعمال تعرفه هاي جديد 
روي محصوالت وارداتي اين كشور از چين را كه براي يكم اكتبر 
در نظر گرفته شــده بود، به تعويق انداخته است. قرار است دو 
اقتصاد نخست جهان براي رسيدن به چارچوبي مشخص بر سر 

كاستن از تنش هاي موجود به ميز مذاكره برگردند. 

آدام سرهان، معامله گر سهام در بورس هاي آسيايي گفت كه 
بورس ها به خبر كاستن از تنش هاي تجاري، واكنشي عادي و 
سالم نشــان دادند. وي افزود: اين مي تواند شروعي براي ثبت 
ركورد هاي جديدي در بازارهاي بورس باشد. در آخرين روز از 
معامالت هفتگي بازارهاي بورس در اروپا، شــاخص »فوتسي 
۱00« بورس لندن با 0.3 درصد صعود تا 7367.46 واحد باال 
رفت، شاخص »كك 40« بورس پاريس با افزايش 0.2 درصدي 
در سطح 5655.53 واحد بسته شــد و شاخص »دكس 30« 

بورس فرانكفورت در آلمان با افزايش 0.5 درصدي و ايستادن 
در سطح ۱2 هزار و 468.53 واحدي به كار خود خاتمه داد. 

 در وال استريت نيز روند صعودي كامال محسوس بود؛ تا جايي 
كه شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با 0.۱ درصد افزايش 
به 27 هزار و 2۱9.52 واحد رسيد، شاخص »اس اند پي 500« 
با 0.۱ درصد افزايش تا ســطح 3007.39 واحد باال رفت؛ اما 
ديگر شاخص مهم بورسي يعني »نزدك كامپوزيت« با كاهش 

0.2 درصدي در سطح 8۱76.7۱ واحدي بسته شد. 

با اين حال طرف آمريكايي در اظهارات خود سعي كرد بازارها 
را خيلي به حصول توافق سريع اميدوار نكند: ترامپ گفته است 
كه دستيابي به راه حلي آسان براي حل اختالفات با چين چندان 
واقع بينانه نيست و استيون منوچين، وزير خزانه داري آمريكا 
نيز گفته اســت كه موافقت رئيس جمهوری با تعويق اعمال 

تعرفه هاي جديد به درخواست طرف چيني بوده است. 
همچنين در معامالت آسيا، شاخص »نيك.كي 225« بورس 
توكيو ژاپن با جهش ۱.۱ درصدي تا سطح 2۱ هزار و 988.29 

واحدي باال رفت و شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 
با جهش يك درصــدي به 27 هزار و 352.69 واحد رســيد. 
در چين شاخص »شــانگهاي كامپوزيت« به دليل تعطيالت 

عمومي بسته بود. 
در بازار طالي سياه، هر بشكه نفت »وست تگزاس اينتر مديت« 
با 24 ســنت كاهش به 54.85 دالر رســيد و نفت خام برنت 
درياي شمال با كاهش ۱6 ســنتي به ازاي 60.22 دالر در هر 

بشكه مبادله شد. 

در شــرايطي كه بازارهاي مالي تحت تاثير 
جنگ تجاري قرار گرفته اند، برخي نمادها 
توانسته اند ارزش باالي خود را حفظ كنند. 

به گزارش ايســنا بــه نقــل از فاينانس 
آنالين، اگر شما ســرمايه گذاري هستيد 
كــه مي خواهيــد كمترين ريســك را 
متحمل شويد، بهتر است پول خود را در 
حساب هاي بلندمدت بانكي يا اوراق قرضه 
سرمايه گذاري كنيد، اما اگر به بازار بورس 
عالقه داريد بايد بدانيد كــه اين بازار در 
سطح جهان به طور متوسط داراي نوسان 

ساالنه 7 درصدي است. 
بازار بــورس براي فعــاالن حرفه اي مكان 
بسيار مناسبي براي حفظ و تقويت ارزش 
پول خود است. در شرايطي كه ارزش پول 
براساس قدرت خريد در آمريكا طي 20 سال 
اخير تقريبــا 40 درصد كاهش پيدا كرده، 
ارزش بورس اين كشــور )شاخص اس.اند.
پي 500( طي 70 سال ۱۱ برابر شده است. 
در ادامه با گران ترين سهام هاي جهان آشنا 

مي شويد: 

 Berkshire ۱- بركشــاير هاثاوي
Hathaway

اين شــركت كه وارن بافت، سومين فرد 
ثروتمند جهــان مديريــت آن را بر عهده 
دارد، يك صندوق سرمايه گذاري است كه 
عالوه بر در اختيار داشتن چندين شركت 
مختلف، بخشي از سهام شركت هاي اپل، 
امريكن اكســپرس، كوكاكوال و ولزفارگو 
را در اختيــار دارد. ارزش هــر ســهم اين 
 شــركت در حال حاضر 296 هزار و 922 

دالر است. 

 Lindt &  ۲- ليند اوند اشپرونگلي
Sprüngli AG

اين گروه در سال ۱854 ميالدي در شهر 
زوريخ سوئيس بنيان گذاري شد و در زمينه 
توليد شــكالت فعاليت دارد. اين گروه با 
پيوستن برخي از شكالت سازهاي مشهور 
ديگر از اتريش و ايتاليا به خود اكنون بخش 
بزرگي از بازار اين محصــول را در اختيار 
دارد. ارزش هر سهم اين شركت در حال 

حاضر 80 هزار فرانــك )بيش از 82 هزار 
دالر( است.

 
Next  ۳- نكست

يك شركت چند مليتي توليد لباس كه مقر 
اصلي آن در شهر اليكستر انگليس است. 
اين برند تنها در اروپا 700 شعبه دارد. ارزش 
هر سهم اين شركت در حال حاضر 5766 

پوند )بيش از 7069 دالر( است. 

۴- سي بورد كورپوريشن
يك گروه حمل و نقل دريايي كه مقر آن در 
كانزاس آمريكا قرار دارد. اين شركت بيش 
از 23 هزار كارمند دارد. ارزش هر سهم اين 

شركت در حال حاضر 3963 دالر است. 

NVR -۵
يك شركت فعال در حوزه ساخت وساز كه 
مقر آن در ويرجينيا آمريكاست. ارزش هر 
سهم اين شركت در حال حاضر 3564.23 

دالر است. 

وزارت دارايي روســيه اعالم كرد اين كشور 
ســال آينده تنها برحســب يــوان و يورو 

استقراض خواهد كرد. 
به گزارش ايسنا به نقل از راشاتودي، روسيه در 
راستاي كاهش وابستگي اقتصاد خود به دالر 
و كاهش آسيب پذيري در برابر تحريم هاي 
آمريكا تصميم گرفته اســت اســتقراض 
برحسب دالر را كنار بگذارد و ديگر ارزهاي 
مهم جهاني نظير يوان را جايگزين اسكناس 
سبز كند. وزارت دارايي روسيه در بيانيه اي 
اعالم كرد امســال و ســال آينده، وام هاي 
خارجي روسيه تنها برحســب يورو و يوان 
خواهد بود و ديگر استقراضي برحسب دالر 

صورت نخواهد گرفت. 
آنتون ســيلوانوف، وزير دارايي روســيه در 
توضيح دليل انگيزه اين كشور گفته كه اين 
تصميم در چارچوب برنامه ريزي بلندمدت 
اين كشور براي كاهش وابســتگي به دالر 
اتخاذ شده است. در ماه مارس امسال وزارت 
دارايي روسيه اوراق قرضه يورويي به ارزش 
2.7 ميليارد يورو )معادل 0 3 ميليارد دالر( با 

سرسيد ۱6 ساله منتشر كرد. اين وزارتخانه 
همچنين 750 ميليون يورو اوراق قرضه با 
سررسيد شش ســاله و ۱.37 ميليارد يورو 
اوراق قرضه يورويي با سررســيد ۱0 ساله 
منتشر كرده است.  پيش تر مشخص شده بود 
كه مسكو و پكن در حال همكاري با يكديگر 
براي كاهش وابســتگي به دالر هستند؛ به 
گونه اي كه روسيه در نظر دارد امسال براي 
نخســتين بار اقدام به انتشــار اوراق قرضه 
برحسب يوان كند. در شــرايطي كه اوراق 
قرضه برحسب روبل در چين خريد و فروش 
نمي شــود، اوراق قرضه يواني مي تواند راه را 
براي سرمايه گذاري چيني ها در بازار اوراق 

قرضه روسيه هموار كند. 
از سوي ديگر روسيه به تدريج در حال تقويت 
ذخاير طالي خود و تنوع بخشــي به ذخاير 
ارزي خود است. نسبت بدهي دولت به توليد 
ناخالص داخلي روسيه نيز براي نخستين بار 
از سال 20۱4 وارد محدوده منفي شده است. 
دولت روســيه در حال حاضر ۱6.2 تريليون 
روبل )معادل 247.3 ميليارد دالر( بدهي دارد. 

بانك مركزي تركيه نرخ بهره را 3.25 درصد 
ديگر كاهش داد. به گزارش ديلي صباح، بانك 
مركزي تركيه براي دومين ماه متوالي نرخ 
بهره را كاهش داد و با اين اقدام خود، زمينه 
تقويت لير در برابر ارزهاي ديگر را نيز فراهم 
كرد. كميته پولي بانــك مركزي تركيه در 
بيانيه اي اعالم كرد كه نرخ بهره در اين كشور 
با 3.25 درصد كاهش به ۱6.5 درصد رسيده 
است.  كميته پولي بانك مركزي تركيه در 
بيانيه خود افزوده است: با نگاهي رو به جلو، 
انتظار مي رود پيشي گرفتن صادرات از واردات 
به تقويت رشد اقتصادي كمك كند و به تدريج 
از محدوده رشد منفي خارج شويم. اين كميته 
اطمينان دارد كه تراز حساب جاري تركيه به 

روند رو به بهبود خود ادامه خواهد داد. 
پيش تر رجب طيب اردوغان كه از مخالفان 
سرسخت نرخ بهره باال محسوب مي شود و 
بارها خود را دشمن نرخ بهره خوانده، گفته 
بود كه هدف تركيه آن اســت كه نرخ بهره 
را تا پايان ســال حــدود ۱5 درصد كاهش 
دهد و ســپس به نرخ تك رقمي برســاند. 

رئيس جمهوری تركيه در بخش ديگري از 
سخنان خود وعده داده است كه مردم تركيه 
ثمره كاهش نرخ بهره را خواهند ديد: وقتي 
اين اتفاق افتاد، خواهيد ديد كه نرخ تورم نيز 

به طرز محسوسي كمتر خواهد شد. 
رجب طيــب اردوغان كــه همانند همتاي 
آمريكايي اش به اتخاذ رويكرد انتقادي از نرخ 
بهره باال مشهور است، گفته بود: من نسبت 
به نرخ بهره آلرژي دارم. مــن كامال مخالف 
نرخ بهره باال هستم. اردوغان پيش تر نيز نرخ 
بهره باال را مادر شياطين خوانده بود.  به دنبال 
بركناري رئيس قبلي بانك مركزي تركيه و 
روي كار آمدن تيم جديد، چرخه كاهش نرخ 
بهره در تركيه آغاز شده است؛ تا جايي كه بانك 
مركزي نخستين بار در ماه ژوئيه نرخ بهره را 
به ۱9.75 درصد كاهش داد و انتظار مي رود 
اين روند كماكان ادامه داشته باشد.  به دنبال 
كاهش نرخ بهره، ارزش ليــر در برابر ارزهاي 
مهم تقويت شد؛ تا جايي كه نرخ برابري هر دالر 
معادل 5.686۱ لير، هر يورو معادل 6.298 لير 

و هر پوند معادل 7.۱087 لير اعالم شد. 

نرخ بهره در منطقه يورو به كمترين ســطح تاريخ 
خود رســيد. به گزارش اي.بي.ســي نيــوز، بانك 
مركزي اروپا با كاهــش 0.۱ درصدي نرخ بهره در 
ســطح منطقه يورو موافقت كرد تــا بدين ترتيب، 
نرخ بهره با رسيدن به منفي 0.5 درصد در كمترين 
سطح خود از زمان تشــكيل منطقه يورو تاكنون 
قرار گيرد. بانك مركزي اروپا همچنين اعالم كرد 
بسته بزرگ محرك اقتصادي را از ماه نوامبر مجددا 
اجرايي خواهد كرد. اين بسته كه شامل خريد اوراق 
قرضه دولتي كشــورهاي عضو است آخرين بار در 

سال گذشته اجرا شده بود. 
احتماال اين تصميم، آخرين اقدام مهم بانك مركزي 
اروپا تا پيــش از كنار رفتن ماريــو دراگي، رئيس 
ايتاليايي فعلي آن است. وي سي ويكم اكتبر از اين 

سمت كنار خواهد رفت و جاي خود را به كريستين 
الگارد، رئيس ســابق صندوق بين المللي پول كه 
سابقه وزارت دارايي فرانسه را نيز در كارنامه دارد، 

خواهد داد. 
قرار است بانك مركزي اروپا در هر ماه 20 ميليارد 
يورو اوراق قرضه دولتي را خريــداري كند تا راه را 
براي تقويت رشــد اقتصادي در سطح منطقه يورو 
هموار كند. اين بســته فرا تر از حد انتظار، احتماال 
بانك هاي مركزي ژاپن و آمريكا را نيز مجبور خواهد 

كرد كه سياست هاي مشابهي را در پيش بگيرند. 
ماريو دراگي در كنفرانس خبــري خود به همين 
مناســبت به خبرنگاران گفت: يادتان هســت كه 
گفتم همه ابزارها روي ميز اســت و آماده استفاده 
از آن هســتيم؟ امروز اين كار را كرديم. با اين حال 

هنوز ترديدهايي نسبت به موفقيت اجرايي شدن 
اين بســته وجود دارد كه يكي از آخرين تيرهاي 
موجــود در توپخانه بانك مركزي اروپا محســوب 
مي شود. با توجه به در پيش بودن برگزيت و كاهش 
رشد اقتصادي اعضاي مهم منطقه يورو نظير آلمان 
و ايتاليا و رشد ضعيف ســاير اعضا نظير فرانسه و 
اســپانيا، كار بانك مركزي براي احياي رشد بسيار 

دشوار خواهد بود. 
الزم است ذكر شــود منطقه يورو شامل ۱9 كشور 
بلژيك، آلمان، اســتوني، ايرلند، يونان، اســپانيا، 
فرانسه، ايتاليا، قبرس، لتوني، ليتواني، لوكزامبورگ، 
مالت، هلند، اتريش، پرتغال، اسلووني، اسلواكي و 
فنالند اســت كه از يورو به عنوان واحد پولي خود 

استفاده مي كنند. 

يك مقام ارشد روسي از همكاري اين كشور با ايران 
براي يافتن جايگزين سامانه سوئيفت خبر داد. 

به گزارش ايســنا به نقــل از اســپوتنيك، يوري 
يوشــاكوف، دســتيار رئيس جمهوری روســيه 
بــه خبرنــگاران گفــت كه ايــران و روســيه در 
حــال برنامه ريزي بر ســر اســتفاده از سيســتم 
پيام رســان مالــي روســي مشــابه ســوئيفت و 
سيســتم ايراني »ســپام« به عنــوان جايگزين 
سيســتم ســوئيفت و محافظت از روابط دوجانبه 
 خــود در برابــر تحريم هــاي ديگــر كشــورها 

هستند. 
نوامبر سال گذشته سيســتم پيام رسان سوئيفت 
تحت فشــارهاي آمريكا مجبور شــد دسترســي 
بانك هــاي ايراني به اين ســامانه را كــه به دنبال 

توافق اتمي ســال 20۱5 مجددا برقرار شده بود، 
قطع كند. سيستم ســوئيفت يك سامانه ارتباطي 
بين بانكي جهاني اســت كه در ســال ۱973 در 
 بلژيك تاســيس و چهار ســال بعد به طور رسمي 

راه اندازي شد. 
يوشــاكوف افزود: براي مراقبت از تجارت دوجانبه 
و روابط اقتصادي، در حال ارزيابــي اقدامات الزم 
نظير اســتفاده از ارزهاي ملي و اتصال سيســتم 
 پيام رســان مالي روســيه و ايــران بــه يكديگر

 هستيم. 
الزم است ذكر شود ايران در سال ۱370 به عضويت 
ســوئيفت درآمد؛ اما به دليــل تحريم هاي آمريكا 
و اتحاديه اروپا بــر ضد برنامه هســته اي ايران در 
ســال ۱390 دسترســي بانك هاي ايراني به اين 

سيستم قطع شــد. به دنبال امضاي برجام در تير 
ماه ۱394، دسترســي بانك هاي ايراني مجددا به 
اين ســامانه برقرار شــد و پس از خروج آمريكا از 
اين توافق و بازگشــت يك جانبه تحريم ها، مجددا 
 ســوئيفت تصميم به قطع همكاري بــا بانك هاي 

ايراني گرفت. 
طبق اعالم گمرك روســيه، در هفت ماهه نخست 
امســال، ايران و روســيه با يكديگر ۱.33 ميليارد 
دالر مراوده تجاري داشــته اند كه از اين بين، سهم 
صادرات روســيه به ايران حدود يك ميليارد دالر 
و صادرات ايران به روســيه 333 ميليون دالر بوده 
است. مبادالت دوجانبه ايران و روسيه در مقايسه 
با مدت مشابه سال قبل بيش از 24 درصد افزايش 

داشته است. 

استقبال جهاني  از تعويق تعرفه هاي تجاري جديد

گران ترين  سهام متعلق  به كدام شركت هاست؟ تقويت  لير با كاهش نرخ بهره در تركيهروسيه ديگر دالر قرض  نمي كند

ايران  و  روسيه به دنبال جايگزين سوئيفتركورد  نرخ  بهره منفي اروپا  شكسته شد

پیامک: 30004800سال هفتم |  شماره      1728| یکشنبه24 شهریورماه 1398 |15 محرم  1441 |  15 سپتامبر  2019 |  4صفحه| 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

به  یاد   اسدا...  عسگر اوالدی
اعتبار صادرات  ایران

فراتر از يک تـاجر

توسعه فعاليت 
استارت آپ ها  
در  بخش 
دفاعی

سورنا  ستاری  خبر داد

حمايت  هزار 
ميلياردي از 

دانش بنيان ها
در  سال 98
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وزیر دفاع اعالم كرد
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بازار ۴00 ميليون  نفری 
صادرات  نان صنعتی

جبران  زيان انباشته 
ايرالين ها   از جيب  مردم

درآمد تا 50 میلیون مشمول 15 درصد و باالی 100 میلیون مشمول 25 درصد مالیات می شود

فرار مالیاتی موجران  با  قرارداد   زیرزمینی
صفحه۲

صفحه۲

باج خواهی خودروسازان   خصوصی   از دولت

خـودروسازان    بخش   خصوصی   با   وجود   افزایش  نجومی
قیمت   محصوالت     برای   کمک   مالی  به   دولت   اولتیماتوم    دادند

ايران چند سالی است كه وارد بازار جهانی نان صنعتی 
شــده؛ ولی در همين مدت نيز هر ســاله با روند رو 
 به رشــد حجم صادرات چنين نان هايی از كشــور 
روبــه رو بوده اســت. نان هــای صنعتــی در تمام 
دنيا به عنوان ســالم ترين اســنك مصرفی خريد و 
فروش می شــود. در كشــور ما از چند سال گذشته 
سرمايه گذاری های بسيار كالنی در بخش توليد نان 
صنعتی و حجيم انجام شــده كه توانايی ايران را در 
صادرات اين محصول خوراكی بسيار افزايش داده است؛ 
اما در حال حاضر با توجه به روند رو به رشد صادرات 
انواع نان اليه ای از كشــور، متأسفانه ميزان صادرات 
 اين نان از كشور در مقايسه با كشورهای ديگر بسيار 
 ناچيز اســت. در همين زمينه مدير عامل نمايشگاه 

بين المللی با بيان اينكه...

موضوع گرانی بليت هواپيما مدت هاســت مطرح 
اســت و نارضايتی ها و شــكايات از گران فروشی 
شــركت های هواپيمايی به اوج خود رسيده است. 
بر اســاس گزارش ها و اخبار منتشــر شده قيمت 
بليت هواپيما در برخی مســيرها به بيش از 800 
هزار تومان رســيده كه قيمــت و ارزش واقعی آن 
از 300 تــا 400 هزار تومان برآورد می شــود. اين 
قضايــا در حالی مطرح می شــود كــه طی هفته 
 گذشته سازمان هواپيمايی كشوری پس از گذشت 
 ماه ها از مطرح شدن اين نارضايتی ها از كاهش نرخ 
بليت ها در مسيرهای مختلف پروازی خبر داده است. 
به نظر می رسد مسئوالن كشور در سه ماهه ابتدای 
سال تصميم گرفتند هزينه سفر های مردم را در آغاز 

تعطيالت تابستانی به اوج...

سرمقاله

يادداشت

ادغام 
خودروسازان  خصوصی

بازگشت  قراردادهای 
زیرزمینی  اجاره

خيلی از شركت های خودروساز 
 بخــش خصوصی مشــمول 
 قيمت گذاری دستوری نيستند، 
از اين رو درخواست كمك آنها 
از دولت با وجود زيان سنگينی كه روی دوش شركت های 

خودروساز...

  اميرحسن كاكايی، كارشناس 
بازار خودرو

  حسام عقبايی، نايب رئيس اول اتحاديه امالک تهران 

متن كامل  د ر صفحه۲

متن كامل  د ر صفحه۲



اقتصاد2
ایران وجهان

اختیارات رئیس بانک مرکزی 
در مورد ثبات بازار ارز یک سال 

دیگر تمدید شد
اختیارات رئیس بانک مرکــزی در مورد ثبات 
بازار ارز یک ســال دیگر تمدید شد.سخنگوی 
دولت گفت: اختیــارات رئیس بانک مرکزی در 
مورد ثبات بازار ارز یک سال دیگر تمدید شد.به 
گزارش فــارس، علی ربیعی ســخنگوی دولت 
در مورد مصوبات امروز جلســه شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی با حضور ســران قوا، گفت: 
مجموع مصوبات مربوط به به کنترل قیمت ها، 
ثبات نســبی خوبی که در بازار از ایجاد شده  و 
حمایــت از مدیران مباحث مهمــی بود که در 
این جلســه صورت گرفت.وی ادامه داد: یکی 
دیگر از مصوبات این بود که قرار شد اختیارات 
بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز تا یک سال 
دیگر تمدید شود. امروز با یک ثبات قابل قبول 
در بازار از مواجه هســتیم و ادامه این روند نیاز 
داشت که اختیارات رئیس بانک مرکزی تمدید 
شود.سخنگوی دولت تصریح کرد: یکی دیگر از 
مصوبات در خصوص تنظیم بازار کاال و خدمات 
بود که برخی اشــکاالت در مصوبه قبلی مورد 
بحث قرار گرفت. بر این اســاس تصمیم گرفته 
شد تا یک سال دیگر مصوبه که دولت داده است 
تمدید شود و چند قیمتی مواردی از این قبیل 
صورت نگیرد. همچنین کنترل قیمت ها و اقدام 
به برچســب درج قیمت کاال از دیگر مصوبات 
بود.ربیعی بیان داشــت: یکی دیگر از بحث ها 
تعیین اختیارات ســازمان تعزیرات حکومتی 
بود که مقرر شد تا یک هفته قوه قضاییه و دولت 
یک فوریتی را برای مجلس ارسال کنند. ما در 
خصوص تعزیرات حکومتی هم اختیاراتی را به 
سازمان تعزیرات حکومتی دادیم که بر اساس آن 
اختیارات می توانند با کم فروشی، گران فروشی یا 
خودداری از عرضه کاال به میزان متعارف تبعیض 
در فروش و موادی از این قبیل دستشان باز شود 
تا بتوانند ثبات نسبی که در بازار ایجاد شده است 
را به طور کامل کنترل کنید.وی در مورد دیگر 
مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
با حضور سران قوا گفت: حمایت از تولید و رفع 

موانع تولید از دیگر مصوبات این جلسه بود.

شاخص بورس قله ۳۰۰ هزار 
واحدی را فتح کرد

خودرویی ها، فلزات اساسی و بانکی ها از جمله 
گروه های بورسی بودند که رشد قیمت را تجربه 
کردند. رشد تقاضا نسبت به عرضه در گروه های 
شاخص ســاز روز  دوشنبه ســبب شد نماگر 
اصلی بازار برای اولین بار بتواند کانال ۳۰۰ هزار 
واحدی را پشت سر بگذارد.به گزارش ایسنا، با 
باز شــدن معامالت بورس تهران شاخص کل 
بازده نقدی و قیمتی ۴۵۲۹ واحد رشــد کرد 
و توانست برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه 
کانال ۳۰۰ هزار واحدی را بشــکند و حتی تا 
نیمه کانال ۳۰۴ هزار واحدی پیشروی کنند. 
در عین حال شاخص کل هم وزن نیز با ۱۷۰۶ 
واحد افزایش رقم ۸۵ هزار و ۲۰۶ را تجربه کرد.
شاخص آزاد شناور نیز با ۵۹۸۱ واحد افزایش 
رقم ۳۴۸ هزار و ۱۹۲ را تجربه کرد و شاخص 
بــازار اول و دوم هر کدام بــه ترتیب ۳۹۴۰ و 
۶۲۹۹ واحد رشــد کردند.پتروشیمی خارک، 
ملی صنایع مس ایران و فوالد مبارکه اصفهان 
هر کدام به ترتیب ۷۶۴، ۳۱۸ و ۲۹۱ واحد به 
رشد شاخص های بازار کمک کردند اما در طرف 
مقابل پاالیش نفت تهران، پاالیش نفت اصفهان 
و پاالیش بندر عباس بــه ترتیب با ۲۸۷، ۱۴۲ 
و ۱۱۷ واحد تاثیر کاهنده شــاخص های بازار 
را با افت مواجــه کردند.بانکی ها پس از مدتی 
توانستند با حجم معامالت ۳.۷ میلیارد سهم 
واوراق مالی بیشترین ارزش معامالت را معادل 
با ۲۵۳ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ثبت 
برساندند.پس از بانکی ها گروه خودرو، فلزات 
اساسی و شــیمیایی ها بیشتر ارزش معامالت 
را به خود اختصاص دادند.بانکی های که جزو 
تاثیرگذاران روی شــاخص های بازار سرمایه 
بودند اکثرا با رشد قیمت نیز مواجه شدند و در 
بخشی از نمادهای این گروه با صف های خرید 
رو به رو بودیم.در گروه خودرو و ساخت قطعات 
نیز اکثر سهم ها با رشد قیمت رو به رو شدند به 
طوری که بسیاری نزدیک به ۵ درصد در قیمت 
پایانی افزایش را تجربه کرده اند.اما همانطور که 
اشاره شد پاالیشــی ها روی شاخص های بازار 
تاثیر کاهنده داشتند و عمدتا با افت قیمت رو به 
رو شدند. به طوری که تابلوی گروه فرآورده های 
نفتی به جز در یک نماد با کاهش قیمت رو به 

رو بودند.

اخبار

معاون مالیات های مســتقیم 
سازمان امور مالیاتی از  کسر ۱۵ 
درصدی مالیات از موجرانی که 
درآمد باالی ۵۰ میلیون دارند، 
خبرداد. موضوع اخذ مالیات بر 
اجاره بها چند وقت پیش هم از سوی مسئوالن طرح شد و 
در همین رابطه کمیته ای نیز تشکیل شده بود. اما با وجود 
مخالفت برخی از فعاالن این حوزه و نبود نقشه ای عملیاتی 
برای این امر به مرحله اجرا نرسید. هدف از این طرح این 
بود که از مالکانی که نرخ مشخص شده و معقول اجاره را 
رعایت نمی کنند، مالیات گرفته شده و با این کار از فشار بر 
مستاجران کاست. اما به اعتقاد کارشناسان اخذ مالیات از 
مسکن بر اخذ مالیات از اجاره ارجحیت دارد. به طوری که 
برخی هم می گویند؛ با اخذ مالیات از خانه های خالی شاید 
دیگر ضرورتی بر اخذ مالیات از اجاره بها نباشد. در همین 
راستا چند ســال پیش نیز عباس آخوندی وزیر سابق راه 
و شهرسازی در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور، پیشــنهادی برای اصالح موادی از قانون 
اصالح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ را برای 
تصویب در دولت و ارسال آن به مجلس در قالب یک الیحه 
دوفوریتی ارائه داد که براساس آن از یک سو مالیات بر اجاره 
مسکن در واحدهای کم متراژ به عنوان عامل تشویقی برای 
اجاره دادن واحدهای مســکونی و عرضه بیشتر در بازار 
حذف شود و از سوی دیگر اجاره واحد مسکونی برای ۲ سال 
یا بیشتر نیز مشــمول معافیت مالیاتی باشد تا به افزایش 

مدت قراردادها و کاهش دغدغه مستأجرین کمک کند. 
آخوندی پیشنهاد داده بود شناسایی خانه های خالی نیز 
پس از ۴سال مسکوت ماندن در وزارت راه به شهرداری ها 
سپرده شود تا واحدهایی که بیش از ۶ ماه خالی می مانند 
به صورت تصاعدی مشمول مالیات شوند.اما با گذشت چند 
سال از این پیشنهاد و پیشــنهادات مشابه، موانعی بر سر 
راه اخذ مالیات از موجران وجــود دارد. از جمله این موانع 
احتمال دور زدن این قانون از ســوی موجران است. با این 
حال باید دید دریافت این مالیات تا چه اندازه می تواند در 

ساماندهی بازار اجاره موثر باشد؟در همین رابطه نادر جنتی 
درباره آخرین وضعیت مالیات بر اجاره بها اظهار داشــت: 
وزارت راه و شهرسازی با توجه به التهابات بازار مسکن به 
دنبال اصالح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم 
است.وی افزود: بر اساس این تبصره ماده ۵۳ قانون مالیات 
های مستقیم، کسانی که مجتمع های مسکونی که الگوی 
مصرف مســکن را رعایت کرده یا بیش از ۳ واحد مسکن 
احداث کنند، به طور کلی از پرداخت مالیات معافند؛  در 
غیر این صورت، واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر مربع یا 

تا مجموع ۱۵۰ متر در تهران و تا ۲۰۰ متر در سایر استان 
های کشور از مالیات بر اجاره بها به طور کامل معاف هستند.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی یادآور 
شــد: وزارت راه و شهرسازی پیشــنهادی به کمیسیون 
اقتصاد دولت ارائه داد که به موجب آن پیشنهاد، واحدهای 
مســکونی زیر ۱۵۰ متر در تهران و زیر ۲۰۰ متر در سایر 
شهرها در صورتی می توانند از این معافیت استفاده کنند که 
۲ شرط را رعایت کنند؛ یکی اینکه قراردادهای اجاره مسکن 
میان موجر و مستأجر دو ساالنه باشد؛  دوم اینکه مبلغ اجاره 
ای که در قالب کارگروه تعیین ســقف اجاره بها،  تعیین و 
اعالم می شود، از سوی موجر تخطی نشود.وی درباره میزان 
درصد مالیاتی که قرار است از موجران گرفته شود، گفت: 
در مذاکراتی که میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور 
مالیاتی بوده، درباره نرخ مالیاتی که قرار است از موجر اخذ 
شود، صحبتی نشد و فقط به واحدهای مسکونی که مشمول 
مالیات بر اجاره بها یا معافیت مالیاتی می شوند، پرداخته شد. 
اما آن دسته از موجرانی که موارد مذکور در این پیشنهاد را 
رعایت نکرده و مشمول پرداخت مالیات بر اجاره بها شوند، 
۲۵ درصد هزینه استهالکات منزل، طبق قانون معاف از 
مالیات بر اجاره بها بوده و مابقی درآمد حاصل از اجاره بها را 
طبق ماده ۳۱ قانون مالیات های مستقیم پرداخت خواهند 
کرد.معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: بر اساس ماده 
۳۱ قانون مالیات های مستقیم، درآمد تا ۵۰ میلیون تومان، 
مشمول ۱۵ درصد مالیات،  تا ۱۰۰ میلیون تومان، مشمول  
۲۰ درصد و درآمد باالی ۱۰۰ میلیون تومان، مشمول ۲۵ 

درصد مالیات خواهد شد.

هرچنــد اظهــار یکــی از 
خصوصــی   شــرکت های 
خودروســاز مبنی بر تعطیل 
شدن این شرکت به دلیل کمبود 
نقدینگی جای تامل دارد. اما به 
اعتقاد برخی از کارشناسان مشــکل خودروسازان بیش از 
آنکه کمبود نقدینگی و تامین مالی باشد، به محدودیت های 
حاصل از تحریم بر می گردد. به گفته کارشناسان درخواست 
خودروســازان بخش خصوصی کــه در قیمت گذاری آزاد 

بوده اند، نشان از زیاده خواهی آنها دارد.
موضوع کمبود نقدینگی در شرکت های خودروساز تقریبا 

به موضوعی تکراری بدل شده است. از زمانی که قیمت ها 
باال رفته و قیمت خودرو چندبرابر افزایش پیدا کرده است، 
خودروسازان از کمبود شــدید نقدینگی و تاثیر مستقیم 
این موضوع بر کاهش تولید و عرضه خودرو گالیه می کنند. 
به دنبال همین امر بود که بانک مرکزی به خودروســازان 
وعده تامین مالی داد و به همین منظور تسهیالتی ۱۵ هزار 
میلیاردی برای آنها در نظر گرفته شد. در قالب بسته دولت 
پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تســهیالت شامل ۴ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت ریالی و ۸۵۰ میلیون یورو تسهیالت 
ارزی برای حفظ اشتغال صنعت قطعه سازی و زنجیره تامین 
خودروسازان در نظر گرفته شد. اگرچه ایرادات و انتقادات 
زیادی نسبت به شیوه تامین مالی و پرداخت این تسهیالت به 
خودروسازان وجود دارد و تسهیالت بانک مرکزی، آنها را قانع 

نکرده است، اما بنا به اظهارات خودروسازان موضوع تامین 
مالی وخیم تر از آن چیزی است که دیگران تصور می کنند. 
بر همین اساس برخی از شرکت های خودروسازان به دولت 
هشــدار داده اند که در صورت عدم کمک، تعطیل خواهند 
شد.به دنبال اعالم شرکت کرمان موتور مبنی بر تعطیل شدن 
تا آبان ماه در صورت عــدم کمک دولت، عضو هیات علمی 
دانشگاه علم و صنعت گفت: خودروسازان بخش خصوصی 
که از یک سو همراه با افزایش نرخ ارز قیمت محصوالتشان را 
افزایش داده و از سوی دیگر اعالم می کنند بدون کمک دولت 
تعطیل می شوند، به دنبال سوءاستفاده از شرایط و باج خواهی 
از دولت هستند.چندی پیش شــرکت کرمان موتور اعالم 
کرد:» با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص محدودیت 
تأمین قطعه و تعطیلی شرکت کرمان موتور به دلیل کمبود 

نقدینگی تا پایان آبان ماه، به استحضار مشتریان می رساند 
برای تحویل خودروهای تعهدات فعلی شرکت جای هیچگونه 
نگرانی نبوده و تمام قطعات و مواد اولیه الزم برای تولید این 
خودروها تأمین و تا آبان ماه تمام تعهدات ثبت نام شده تحویل 
می شود«.پیش از آن ســامان فیروزی - مدیرعامل کرمان 
موتور - اعالم کرده بود: اگر از کرمان موتور حمایت های الزم 
صورت نگرفته و نقدینگی به این شرکت تزریق نشود، تا آبان 

ماه این خودروسازی تعطیل خواهد شد.
به گفته کارشناســان هم اکنــون که برخــی خودروها با 
قیمت گذاری آزاد به جایی رســیده اند که قیمت کارخانه 
 باالتر از قیمت بازار است، مدیران صنعتی باید با بهره گیری از 
روش های مدیریتی، بتوانند کارخانه های خود را مدیریت 

کنند.

درآمد تا 5۰ میلیون مشمول 15 درصد و باالی 1۰۰ میلیون مشمول 25 درصد مالیات می شود

فرار مالیاتی موجران  با  قرارداد   زیرزمینی

خـودروسازان    بخش   خصوصی   با   وجود   افزایش  نجومی  قیمت   محصوالت   به   دولت   برای   کمک   مالی   اولتیماتوم    دادند

باج خواهی خودروسازهای  خصوصی  از دولت

قدردانی رئیس دفتر رئیس جمهور 
از اثربخشی طرح »طراوت« بانک 

صادرات ایران در رونق تولید
رئیس دفتر رئیس جمهــور از مدیرعامل بانک صادرات 
ایران در خصوص »نحوه اجــرا و اثرات طرح اعتبای ویژه 
تولید، طراوت« قدردانــی کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، دکتــر محمود واعظی، رئیس دفتر 
رئیس جمهور از نحوه اجرا و اثرات طرح ویژه اعتباری تولید 
)طراوت( و عملکرد اعتبارات اعطایی به مشتریان بانک 
صادرات ایران در قالب این طرح، قدردانی کرد.در گزارش 
حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران به دفتر 
رئیس جمهور، عملکرد اعتبارات اعطایی به مشتریان در 
قالب طرح طراوت طی چهار ماه ابتدای ســال ۹۸ ارائه 
شد که بر اساس آن، مانده اعتبارات اسنادی داخلی ریالی 
مدت دار گشایش شده )ثابت واحدهای تولیدی( این بانک 

به  ۴۵ هزار و ۵۹۵ میلیارد ریال رسیده است. 

اعطای جایــزه نخبه اقتصادی 
جهان اسالم به مدیرعامل بانک 

قرض الحسنه مهر ایران
سازمان همکاری اسالمی )OIC( جایزه نخبه اقتصادی 
جهان اسالم را به دلیل تالش هاي قابل توجه در ترویج 
بانکداري اســالمي، حمایت از توسعه تولید صنعتي، 
اقتصادي، اجتماعي و اشتغالزایي و کارآفریني به دکتر 
مرتضي اکبري مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران 
داد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، در نهمین نمایشگاه و کنفرانس تجارت سرمایه 
گذاري جهان اسالم »Muslim World Biz«، جایزه 
نخبه اقتصادي جهان اسالم به دکتر مرتضي اکبري 
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران تعلق گرفت. 

آمار پرداخت تسهیالت خرید به خانه اولی ها در 
بهار 98  نشان داد

مقاومت صندوق یکم در برابر رکود مسکن
صندوق پس انداز مسکن یکم در برابر رکود سنگین خرید 
و فروش خانه، مقاومت کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مســکن-هیبنا،  آمارهای مربوط به پرداخت تسهیالت 
خرید مسکن یکم طی بهار سال جاری نشان می دهد: به 
رغم کاهش شدید حجم معامالت خرید مسکن در تهران 
و عمده شهرهای بزرگ و مناطق شهری کشور طی بهار 
۹۸، تعداد تسهیالت پرداختی از صندوق یکم به خانه اولی 
ها طی همین مدت ۸ درصد افزایش پیدا کرد. این میزان 
افزایش در مقایسه با بهار سال ۹۷ بوده است.طی سه ماه 
اول امسال نزدیک به ۱۰ هزار فقره تسهیالت خرید مسکن 
توسط صندوق پس انداز مسکن یکم به سپرده گذاران این 
صندوق پرداخت شد.این در حالی است که در سه ماه اول 
سال گذشته حدود ۹ هزار و ۲۰۰ فقره تسهیالت از محل 

این صندوق به متقاضیان خرید مسکن پرداخت شد.

مهلــت ارســال آثــار بــه 
جشــنواره فیلم 18۰ ثانیه ای 

بانک پاسارگاد به اتمام رسید
مهلت ارسال فیلم و ایده به سومین جشنواره فیلم ۱۸۰ 
ثانیه ای بانک پاســارگاد به اتمام رسید و هم اکنون آثار 
ارسال شده وارد مرحله ی انتخاب برای ورود به بخش 
داوری شده اند.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
سومین جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای بانک پاسارگاد، با 
هدف شناسایی استعدادها در میان جوانان و عالقمندان 
و همچنین جلب افکار عمومی به موضوعات و محورهای 
تعیین شــده در حال برگــزاری اســت. محورهای 
مسئولیت های اجتماعی اعم از تکریم خانواده، حفظ 
منابع  طبیعی و محیط زیست، اهدای عضو و همدلی و 
همبستگی ملی در مواجهه با بالیای طبیعی و همچنین 
محور حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی از 

موضوعات مطرح شده در این جشنواره هستند.

تخصیص ارز 42۰۰ تومانی را به 
حداقل ممکن کاهش دهیم

دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
ایران در یادداشتی که در ماهنامه آینده نگر منتشر شد، 
راهکارهای استفاده بهینه از ارز یارانه ای را تشریح کرد.

وی گفت: دالر ۴۲۰۰ تومانی، نوعی ارز یارانه ای بود 
که با هدف کنترل تورم کاالهای اساسی و ارزان شدن 
برخی اجناس برای مصرف کننده عرضه شد. موافقان 
این سیاست ارز ترجیحی برای استفاده بهینه از این 
ارز یارانه ای بر نظارت و کنترل بیشتر در اعطای این 
ارز تاکید داشتند. در مقابل هم کسانی بودند که عدم 
تخصیص نامناسب این ارز را عاملی برای تضعیف تولید 
داخلی و افزایش رانت می دانستند.صالح آبادی ادامه 
داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها بــرای کاالهایی می تواند 
استفاده شود که اول، کاالی اساسی باشند. به این معنی 
که ارز دولتی نباید به کاالهای غیر ضروری اختصاص 
یابد. دوم، کاالهایی باشند که دولت می تواند تا زمانی 
که به دست مصرف کننده نهایی می رسد، نظارت و 

کنترل الزم را در قیمت آن داشته باشد.

بانک ها

اســداهلل عســگراوالدی از بنیانگذاران پارلمان بخش 
خصوصی در دوره انقالب اســالمی و عضو اسبق هیات 
رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز 
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ در سن ۸۶ سالگی درگذشت. 
عسگراوالدی از پیشکسوتان صادرات خشکبار کشور به 
شمار می رفت و در سابقه فعالیت خود در بخش خصوصی، 
ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین و اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و روسیه را نیز در کارنامه داشت.به گفته 
شافعی رئیس اتاق ایران، اسداهلل عسگراوالدی همواره 
در همه جلســات اتاق ایران حضور داشــت و به معنای 
واقعی به فعالیت های اقتصــادی و اقتصاد ایران اهمیت 
ویژه می داد. یقیناً از دست دادن ایشان یکی از محورهای 
اصلی فعالیت اتاق ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ما 
فقط یک صادرکننده بزرگ و موفق را از دست نداده ایم؛ 
عسگراوالدی یکی از خدمتگزاران بزرگ اقتصاد ایران بود و 
در نشر مسائل اسالمی و انجام کارهای اجتماعی و مذهبی 
نیز فعالیت های چشمگیری داشت. امیدواریم نسل جوان 
ما با الگوپذیری از افرادی نظیر ایشان، خستگی ناپذیر و 
مصمم، جای خالی این بزرگان را در اقتصاد ایران پر کنند.
بررسی زندگی عسگراوالدی نشــان می دهد، خانواده 
اسداهلل عسگراوالدی نه تنها پولدار نبودند که در سطح 
پایین تر از متوسط قرار داشــتند. پدر خانواده عطاری 
داشت. سه پسر خانواده از همان دوران نوجوانی کار در 
بازار تهران را آغاز کردند. اســداهلل روزها با دوچرخه کار 
می کرد و شب ها به سفارش مادر درس می خواند. کنکور 
آن سال ها او را به رشته ادبیات دانشگاه تهران رساند اما با 
عالقه و پیگیری خودش هم زمان حضور در کالس های 

اقتصاد و حقوق را هم در دانشکده های مجاور تجربه کرده 
باشد. اسداهلل عسگراوالدی اما نابغه تجارت شد تا نخبه 
علمی. خودش می گوید: کارم را از صفر شــروع کردم. 
اولین حقوقی که در دوره شاگردی گرفتم روزی ۲ ریال 
بود که می شد ماهی شش تومان. اولین تجارتم را با خرید 
یک کیسه کنجد به قیمت ۵۳ تومان از بازار تهران شروع 
کردم و آن کیسه کنجد را به نانوایی محل به قیمت ۷۰ 
تومان فروختم و این اولین سود من در تجارت بود که سال 
۱۳۲۷ رقم خورد. تا ســال ۱۳۳۴ کارمند بودم و در یک 
شرکتی کار می کردم که فعالیتش درزمینٔه صادرات بود. 
به صادرات عالقه مند شدم اما پول نداشتم. تنها دارایی ام 
خانه ای بود که در خیابان شهید مصطفی خمینی به مبلغ 
۵۶۰۰ تومان خریده بودم. در آن خانه من و دو خواهر و 
پدر و مادرم زندگی می کردیم. اولین ماشینم که در سال 
۱۳۳۳ خریدم یک فولکس به مبلغ ۵۹۰۰ تومان بود که با 
همین ماشین چند کیسه خواربار از بازار می خریدم و بین 

نانوا و بقال توزیع می کردم.

ورود به اتاق بازرگانی
اسداهلل عسگراوالدی که در دسته باسابقه ترین اعضای 
اتاق بازرگانی قرار داشت، سال ۱۳۳۴ تصمیم گرفت قدم 
در راه تجارت بگذارد و به عضویت اتاق بازرگانی درآید. 
سن او دو ســال کمتر از حد قانونی برای عضویت بود به 

همین دلیل باید امتحان می داد. نایب رئیس اتاق بازرگانی 
۲۰ سؤال درباره ارز کشورها، حمل کاال و امثال آن از جوان 
۲۲ ساله می پرسد که تمام آن ها پاسخ می دهد. او حکایت 
این روزها را چنین بیان می کند:»نایب رئیس به معرف من 
مرحوم عبداهلل توسلی زنگ زد و گفت که این باید جای 

من بنشیند. البته من ۲۵ سال بعد جای او نشستم.«

از اولین حجره تا تجارت جهانی
عسگراوالدی جوان در سن ۲۴ سالگی با قسط و تخفیف 
حجره ای به مبلغ ۴ هزار تومان در بازار تهران خریداری 
کرد و به فروش خشکبار اختصاص داد. او چنین روایت 
می کند: زیره ســبز را خیلی دوســت داشتم. چون هم 
سرمایه کمی می خواست و هم قیمتش ارزان بود. از کار 
در داخل خوشــم نمی آمد می خواستم صادرات داشته 
باشم. کار را در سال ۱۳۳۶ و از صفر با صادرات زیره شروع 
کردم و قســطی پنج تن زیره خریدم. اولین مشتری ام 
در صادرات سنگاپور بود. با تمام دنیا از طریق اتاق های 
بازرگانی شان مکاتبه کردم و دنبال خریدار گشتم. اولین 
معامالتم با نیویورک را هم در همان دهه ۱۳۳۰ شروع 
کردم. نیویورک از دیرباز بورس زیره بوده و هست. به این 
بورس راه پیدا کردم و روزی رسید که دیکته کننده قیمت 
زیره در جهان و ایران شدم. دوشنبه ای نبود که بازار ادویه 
نیویورک که زیره هم زیرمجموعه آن اســت باز شود و 

نرخ شرکت من، یعنی "حســاس" برای آغاز معامالت 
روی میز نرود. این کار با سختی های بسیار زیادی همراه 
بود. بااین وجود در سال ۱۳۴۷ به صادرات دو قلم دیگر 
خشکبار یعنی پسته و کشمش رو آوردم. پسته کار بزرگی 
بود و پول سنگینی می خواست. من پول نداشتم اما چون 
در بازار آبرو داشتم و خوش حســاب بودم به من نسیه 
می دادند و هنر من این بود که یک ماهه آن جنس را به 
خارج می فروختم و پولش را می گرفتم.عسگراوالدی در 
سال ۱۳۴۳ اولین انبار خشکبار خود را در خیابان تختی 
تهران خرید و کارخانه زیره حساس را در مشهد تأسیس 
کرد که هنوز فعال است. او می گوید: هرسال که سودی 
می بردم انبار و دفتر و خانه و ملک می خریدم. در سرای 
امید بازار که روزی در آن حجره قسطی خریده بودم تمام 

دفاتر همسایه را خریدم.
اسداهلل عسگراوالدی عالقه زیادی به ادامه فعالیت های 
مدنی خود داشــت. در تمام ادوار اتــاق بازرگانی پس 
از انقالب عضــو هیئت نمایندگان بوده و ۱۶ ســال هم 
عضویت هیات رئیسه را بر عهده داشــت. تنها در دوره 
نهم که اسفند ســال گذشته آغاز شــد، موفق به جلب 
رأی فعاالن اقتصادی نشــد. اتاق های مشترک ایران و 
چین، ایران و روســیه و ایران و اســترالیا را هم خودش 
بنیان گذاشت و سال ها ریاســت آن ها را بر عهده داشت 
تا فعالیت هایش در اتاق وجهه های مختلفی داشته باشد. 
حاج اسداهلل عسگراوالدی فعالیت های مدنی اش را به اتاق 
بازرگانی محدود نکرده بود. تشــکل های صادراتی مثل 
کنفدراسیون صادرات، صادرکنندگان خشکبار و ... هم از 

دیگر حوزه های فعالیت تاجر باتجربه بود.

به  یاد   اسدا...  عسگر اوالدی  اعتبار صادرات ایران

فراتر از یک تـاجر
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سکه طرح جدید، ۴ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان
یک مقام مسئول از برقراری ثبات در بازار طال و سکه خبر داد و گفت: قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۴ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان رسیده است. آیت محمدولی با اشاره 
به اینکه هر انس طال  در بازارهای جهانی ۱۴۸۸ دالر عرضه شد افزود:  )شنبه ۲۳ شهریور ۹۸( هر مثقال طال نیز یک میلیون و ۷۷۳ هزار تومان در بازارهای داخلی به فروش رسیده است.
وی با اشاره به تاثیر ثبات نرخ ارز در ثبات بازار طال و سکه گفت: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۷۱ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۴ میلیون ۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ 

میلیون و ۹۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز ۹۰۰ هزار تومان معامله شد.

بازگشت  قراردادهای زیرزمینی  اجاره 
حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران  امالک تهران 

الزمه اخذ مالیات از اجاره بها تصویب قانون و تایید مجلس است. اما همانطور که تجربه هم نشان داده تا این مسئله به مرحله قانونی برسد، حداقل دو سال زمان خواهد برد. یعنی به عمر مجلس دهم نخواهد رسید. نکته دیگر آنکه با فرض تائید 
قانونی این امر، خطر بازگشت قراردادهای زیرزمینی اجاره بها را در پی دارد و طبیعتا هیچ نقشی روی کنترل قیمت اجاره و یا کاهش آن نخواهد داشت. مسئله اینجاست که نهادهای متولی، اصل مسئله یعنی اخذ مالیات از خانه های خالی و 
عایدی سرمایه در بازار مسکن را رها کرده و به موضوع اجاره بها می پردازند. در حالی که اگر از مسکن مالیات اخذ شود، بازار اجاره نیز سامان خواهد یافت و قیمت ها پایین می آید. چرا که قیمت مسکن تاثیر مستقیمی در قیمت اجاره دارد. اگر 
به دنبال اصالح سیاست های مالیاتی در حوزه مسکن هستیم، سراغ اصل موضوع یعنی مالیات بر عایدی سرمایه برویم. در غیر این صورت هم موجران راه فرار از مالیات را پیدا خواهند کرد و هم تخلفات بازار اجاره گسترش پیدا خواهد کرد. 
از سویی بر اساس قانون مدنی، تجاری و قوانین مالکیت اخذ مالیات از بازار اجاره منطقی نیست. به جای حل مسئله مسئوالن دست روی طرح های نپخته و فاقد کارشناسی گذاشته اند. موضوعاتی که با قوانین ما به هیچ روی سازگاری ندارد.

ادغام خودروسازان  خصوصی
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو

خیلی از شرکت های خودروساز بخش خصوصی مشمول قیمت   گذاری دستوری نیستند، ازاینرو درخواست کمک آنها از دولت با وجود زیان سنگینی که روی دوش شرکت های خودروساز دولتی وجود دارد، تامل برانگیز است. سوال این است 
خودروسازان بخش خصوصی که با افزایش قیمت خود را از هزینه های گرانی نرخ ارز و... رها کرده و بعضا خودرو را با قیمت های غیرمنطقی فروخته اند، چطور است که چنین خواسته ای از دولت دارند.با فرض تامین مالی و پرداخت تسهیالت به آنها، 
شرایط بهتر خواهد شد؟ یعنی باید منتظر ماند و دید که بعد از تسهیالت دهی به آنها این منابع چطور خرج می شود. اگر هدف حفظ نیروی کار است که به نظر نمی رسد با این کار نتیجه بخش باشد. از سویی اگر هدف آنها توسعه ظرفیت های این 
خودروسازان است. این مسئله با وجود تعداد زیاد خودروسازها  در کشور معنی ندارد. آیا کشورهای پیشرفته ۳۰ خودروساز دارند؟ به نظر می رسد به دلیل فعالیت های بی بازده خودروسازهای کوچک خصوصی به ادغام این شرکت ها در قالب یک 

کمپانی بزرگ نیاز باشد. این ادغام دیر و یا زود به ضرورت بازار خودرو به ویژه در رابطه با شرکت های خودروساز خصوصی مبدل می شود.

يادداشت

سرمقاله



3 اقتصاد
ایران
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ایران چند ســالی اســت 
که وارد بــازار جهانی نان 
صنعتی شــده ولــی در 
همین مدت نیز هر ســاله 
با روند رو به رشــد حجم 
صادرات چنین نان هایی از کشور روبرو بوده است. 
نان های صنعتی در تمام دنیا به عنوان سالم ترین 
اســنک مصرفی خرید و فروش می شود. در کشور 
ما از چند سال گذشــته سرمایه گذاری های بسیار 
کالنی در بخش تولید نان صنعتی و حجیم انجام 
شــده که توانایی ایران را در صادرات این محصول 
خوراکی بســیار افزایش داده اســت. اما در حال 
حاضر با توجه به روند رو به رشــد صــادرات انواع 
نان الیه ای از کشور، متأسفانه میزان صادرات این 
 نان از کشور در مقایســه با کشورهای دیگر بسیار 

ناچیز است.
 در همیــن زمینــه مدیــر عامــل نمایشــگاه 
بین المللی با بیــان اینکه ۴۰۰ میلیــون نفر در 
۱۴ کشــور همســایه مصرف کننده حــوزه نان 
هستند گفت: در شــرایط کنونی باید در هر حوزه 
ای کــه امکان صــادرات و ارزآوری برای کشــور 

وجــود دارد ورود کنیم که نان صنعتــی یکی از 
آنهاســت. بهمن حســین زاده مدیرعامل شرکت 
سهامی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران در آستانه 
برپایی دوازدهمین نمایشــگاه نان و غالت گفت: 
 برپایی نمایشــگاه صنعت آرد و نان مــی تواند به 

فرهنگ سازی، اصالح الگوی تولید و مصرف غالت، 
آرد و نان و افزایش ســطح فعالیت های تجاری و 
 ســرمایه گذاری در صنعت غالت آرد و نان کمک 

دوچندانی کند.
وی با اشاره به ســرانه مصرف باالی نان در ایران 

خاطرنشان کرد: طبق اعالم ســازمان غذا و دارو 
ســرانه مصرف نان در ایران ۱25 کیلوگرم است 
که دو برابر ســرانه مصرف اروپایی هاســت با این 
تفاوت که بخش عمده نان مصرفــی در اروپا نان 
صنعتی اســت در حالی که ســهم نان صنعتی در 
 کشــور ما 8 تا 9 درصد است و بستر مناسبی برای 
ســرمایه گذاری بدون ریســک در این حوزه در 
راســتای رونق تولید ، اصالح الگــوی تغذیه ای و 
اشــتغالزایی وجود دارد. حســین زاده با تاکید بر 
اینکه نباید به راحتی بــازار ۴۰۰ میلیون نفری در 
۱۴ کشور همســایه در حوزه نان را نادیده گرفت 
تصریح کرد: در شرایط کنونی باید در هر حوزه ای 
که امکان صادرات و ارزآوری برای کشور وجود دارد 
ورود کنیم که نان صنعتی یکی از آنهاست و برپایی 
 نمایشگاه صنعت آرد و نان می تواند در این زمینه 

موثر واقع شود.
بنابراین گزارش هم اکنون ۱6۰ واحد نان صنعتی 
در کشور فعال هســتند و 95 شــرکت داخلی و 
خارجی از روز جمعه 22 شــهریور ماه دستاوردها 
و توانمندی های خود را در صنعــت آرد و نان در 
فضای حدود 8 هــزار مترمربــع در دوازدهمین 
نمایشــگاه بین المللی صنعت آرد و نــان که در 
نمایشگاه بین المللی تهران برپا می شود در معرض 

دید عموم قرار می دهند.

صنعت  بسیار پرسود  نان حجیم شده فرصت ارزآوری میلیون دالری را رقم زده است

بازار 400 میلیون نفری صادرات  نان صنعتی

رشد تولید داخلی نان صنعتی به دلیل نبود واردات 
کاوه زرگران، دبیرکل انجمن های صنایع غذایی ایران

در سالهای اخیر نان صنعتی به فرصتی مناسب برای درآمدزایی و ارزآوری تبدیل شده است. پیشرفت های خوبی در این زمینه در کشور شکل گرفته و برندهای زیادی فعالیت خود را در این بخش گسترش داده اند 
و با توجه به ظرفیت کشورهای همسایه برای صادرات می توان به این صنعت به عنوان یک صنعت ارزآور نگاه کرد. 

در کشورهای همسایه ایران ظرفیتی در حدود ۴۰۰ میلیون نفر وجود دارد که استقبال آنها در صورت اقدامات درست در زمینه صادرات می تواند درآمد خوبی را نصیب ایران کند. برندهای نان صنعتی در کشور طی 
چند سال اخیر بازار داخلی را به دست آورده اند و با محصوالت متنوع و با کیفیتی که تولید می کنند مشــتریان داخلی را جذب کرده اند. در این باره حتی می توان اشاره کرد که محصوالت  ایرانی طرفداران بسیار 

بیشتری نسبت به نمونه های خارجی خود دارند. البته این صنعت به دلیل اینکه واردات کمتری به دلیل نوع کاال انجام می شود توانست رشد خوبی را تجربه کند. 
بنابراین باید از این تجربه در زمینه های دیگر نیز استفاده و با کاهش صادرات بستر رشد و توسعه دیگر صنایع را نیز فراهم کرد. خوشبختانه کیفیت نان های صنعتی سال های گذشته افزایش یافته و موفق شده ایم به 
صورت جسته و گریخته محصوالتی که دارای ماندگاری باالیی است به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و حتی به کانادا و آلمان صادر کنیم. اما با توجه به پتانسیل خوبی که در این صنعت وجود دارد باید میزان 
صادرات افزایش پیدا کند. ایران قابلیت بســیار باالیی در تولید و صادرات نان صنعتی دارد و چنانچه دولت با اتخاذ سیاست های حمایتی روند توسعه این صنعت را تسریع کند، آینده بسیار روشنی برای صادرات نان 

حجیم شده از کشور وجود خواهد داشت.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: قرار 
است در حوزه دفاعی، اســتارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان فعالیت هایی در چهار حوزه انجام دهند. 
سورنا ســتاری در »مراســم آئین تبادل تفاهمنامه 
همکاری میان معاونت علمی و فناوری و وزارت دفاع« 
که در محل این معاونت برگزار شد، اظهار داشت: ما 
موفق شدیم تفاهمنامه ای با وزارت دفاع در چهار حوزه 

هوایی، فضایی، زیستی و علوم شناختی منعقد کنیم.
وی با بیان اینکــه معاونت علمی از ســال های قبل 
به واسطه ستادهای توســعه فناوری و شرکت های 
دانش بنیان، با وزارت دفاع همکاری داشــته است، 
گفت: حرکت خوبی که در وزارت دفاع مورد پیگیری 
قرار می گیرد، این اســت که کمتر وارد مرحله تولید 
می شــود؛ زیرا نوآوری از دل بخش خصوصی شکوفا 
می شود و اگر بخواهیم نوآوری داشته باشیم، باید این 
اقدام به واسطه بخش خصوصی توسعه یابد. معاون 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری با تأکید بر اینکه 
وزارت دفاع همواره پیشتاز در مسئله استفاده از فناوری 
و نوآوری بوده است، افزود: بســیاری از شرکت های 
دانش بنیان مدیون حوزه دفاع هستند زیرا حوزه دفاع 
به واسطه وزارت دفاع تقویت شده و نتیجه آن، سرریز 
تکنولوژی در حوزه دفاعی بوده است. ستاری تأکید 
کرد: حوزه دفاعی زمینه ایجاد شــرکت هایی بر پایه 
فناوری و نوآوری با هدف توســعه دفاعی دارد؛ از این 
رو این تفاهمنامه با هدف ایجاد الگوهای جدید برای 

توسعه همکاری ها منعقد شده است. به گفته وی، این 
تفاهمنامه بر مبنای این است که بدانیم به چه شکلی 
از قابلیت های شــرکت های دانش بنیان بهره ببریم. 
قطعاً ما شاهد ایجاد حرکت نوآوری در حوزه دفاعی به 
واسطه شرکت های دانش بنیان و استارت آپی هستیم. 
وی با بیان اینکه قرار است یک مرکز نوآوری در حوزه 
دفاعی ایجاد شود، افزود: پیش بینی می کنیم که در 
حوزه های مختلف دفاعی، اتفاقات خوبی به واسطه 
شــرکت های دانش بنیان رخ دهد.معــاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بیوتکنولوژی، 
سلول های بنیادی، علوم شناختی و هوافضا، می تواند 
در حوزه دفاعی استفاده شود، گفت: امیدواریم اتفاقات 
خوبی بَعد از این تفاهمنامه رخ دهد؛ در این راستا الزم 
است کمک جدی به ایجاد شرکت های دانش بنیان در 
این حوزه شود. ستاری تصریح کرد: کار معاونت علمی، 
توسعه فناوری اســت و در حوزه های نمونه سازی، 
سرمایه گذاری و پوشــش ریسک شرکت ها فعالیت 
می کند.وی با بیان اینکه به واســطه این تفاهمنامه، 
بازار در دســت وزارت دفاع اســت، گفت: با نظارت 
بخش دفاعی فعالیــت کاراولی ها در حــوزه دفاعی 
شکل می گیرد؛ بدین واسطه فناوری وارد بخش دفاع 
می شود. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تأکید 
کرد: در راستای اجرای این تفاهمنامه، بخشی از وظایف 
بر عهده ما و بخشی دیگر در زمینه توسعه محصول، بر 

عهده وزارت دفاع است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واردات 
چادر مشکی موردنیاز بانوان حدود ۱۳۰ میلیون دالر ارز 
بری دارد در صورتی که با گسترش زیرساخت تولید آن 
می توان از خروج این رقم ارز جلوگیری کرد. رمضانعلی 
سبحانی فر  با انتقاد از گرانی چادر مشکی، گفت: ایران 
کشور مسلمانی است که اعتقادات دینی و مذهبی پررنگی 
دارد و استفاه از چادر با قیمت مناسب یکی از دغدغه های 
خانم ها است اما این روزها گرانی این محصول خانواده ها 
را در تامین آن به ســختی انداخته است. نماینده مردم 
سبزوار، جغتای، جوین و خوشــاب در مجلس شورای 
اسالمی افزود: واردات چادر مشکی موردنیاز بانوان حدود 

۱۳۰ میلیون دالر ارز بری دارد، بنابراین باید با تامین مواد 
اولیه، به روزرسانی ماشین آالت، استفاده از تکنولوژی 
روز دنیا و متخصصان این حوزه زمینه تولید چادر مشکی 
را در داخل کشــور فراهم کرد. وی با بیــان اینکه ایران 
بزرگ ترین مصرف کننده پارچه چادر مشکی در جهان 
است اما به جای آنکه صادرکننده باشد، آن را وارد می کند، 
اظهار کرد: باید به جای واردات چادر، زمینه تولید چادر 
باکیفیت در داخل فراهم شود چراکه در گذشته ایران یکی 
از کشورهایی بود که می توانست با تولید پارچه با کیفیت 
چادر نه تنها نیاز داخل را تامین کند بلکه به سایر کشور 

نیز صادرات داشته باشد.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد گفت: صحبت 
از بورس خشکبار زیاد بوده و قرار است برخی از اقالم 
آجیل و خشکبار در بورس ارایه شــود، شرایط آن 
نیز وجود دارد و کشور ما کشور توانمندی است اما 
متاسفانه قوانین دست و پاشکسته موجب می شود 
نتوانیم این کار را انجام دهیم. علیرضا ارزانی ممقانی 
در خصوص صادرات آجیل و خشکبار، اظهار کرد: 
پیش بینی ما این است که سال 98 سال خوبی برای 
صادرات خواهد بود، البتــه این پیش بینی تاکنون 
محقق نشــده اما با توجه به افزایش تولید، ســال 
خوبی است. محصوالت کشــاورزی آفت چندانی 
 نداشتند و پیش بینی ما این است که محصول خوبی 

داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ما دومین قطب تولید پسته کشور 
هستیم، عنوان کرد: وضعیت خراسان رضوی در این 
زمینه خوب است، محصولش در حال رسیدن بوده، 
نوبرانه آمده، بنابراین امسال بازار خوبی است و افزایش 
تولید بسیار خوبی را داریم، مخصوصا نسبت به سال 
گذشته که کاهش تولید داشتیم. وی ادامه داد: این 
افرایش تولید در کل کشور بوده و پیش بینی ما برای 
امسال باالی 22۰ هزار تن تولید پسته در کشور است 
که سال گذشته ۷5 هزار تن بود. این افزایش تولید 
چشــمگیر و خوب بوده و در حال رسیدن به تولید 
سال های قبل هستیم. ارزانی ممقانی افزود: صادرات 
خشکبار استان معموال پســته، تخمه ژاپنی، آلو و 
کشمش بوده که امسال وضعیت آن ها خوب است. 
امیدواریم با وجود محصولی کــه اکنون در ابتدای 
آن بوده و در حال جمع اوری است، در ماه های آینده 
وضعیت صادرات بسیار خوبی داشته باشیم. رئیس 
اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد ادامه داد: البته اگر 
قوانین، دســتورالعمل ها و آیین نامه هایی از طرف 
دولت صادر نشود و اذیت نکند زیرا متاسفانه گاهی 
می بینیم در یک ماه چندین آیین نامه و دستورالعمل 
به گمرکات داده می شود که موجب آسیب به صادرات 
ما خواهد شــد. یک صادرکننده و بازرگان آرامش 
نســبی و وضعیت خوب در ثبات قوانین و مقررات 
موجود را می خواهد که بداند با چه قوانین و چگونه 

باید کار کند.
وی بیان کرد: صادرکنندگان ما زحمات زیادی در 
بازارهای جهانی می کشند تا سهم بازار را برای خود 
ایجاد کنند اما متاسفانه برخی اوقات این قوانین دست 
و پاشکسته و غیر کارشناسی از طرف دولت موجب 
می شود که آن ها صدمه ببینند و نتوانند به تعهدات 
خود در بازارهای بین المللی عمل کنند، در نتیجه 
باعث لطمه خوردن بازرگانی و محصول کشاورزی 
کشور می شود که قابل جبران نیست. ارزانی ممقانی 
اضافه کرد: همه در بازار جهانی برای گرفتن سهم بازار 
می جنگند اما یک باره با قوانین اشتباه سهم بازار شما 
از بین می رود، در حالی که شما تقصیری نداشتید، 
بلکه دولت کاری کرده که صدمه ببینید، در نتیجه 
بازگشت به وضعیت اولیه کار سخت و ناشدنی است. 
امیدواریم شاهد ثبات تصمیم گیری در بدنه دولت 

و صادرات و واردات باشــیم. رئیس اتحادیه آجیل و 
خشکبار مشهد با بیان اینکه افزایش نرخ و هزینه های 
بسته بندی نیز بر صادرات تاثیرگذار بوده و وضعیت 
ما در بحث افزایش نرخ ها وضعیت خوبی نیســت، 
عنوان کرد: این وضعیت موجب شــده تا هزینه ها و 
قیمت تمام شده محصول ما افزایش یابد. بی ثباتی 
در نرخ ارز نیز تاثیرگذار اســت که موجب می شود 
صادرکننده و واردکننده ما نداند با چه نرخ ارزی باید 
عملیات صادراتی و وارداتی خود را محاسبه کند. وی 
خاطرنشان کرد: بحث تحریم ها، مشکالت در انتقال 
ارز و تحریم بانکی موضوعاتی است که مشکل ایجاد 
می کند. مشــکالت صادراتی ما در دنیا ایجاد سهم 
بازار و پیدا کردن مشتری بوده و صادرکننده ما انواع 
و اقسام مشکالت و در واقع سبد کاملی از مشکالت 
است که این موارد وضعیت را سخت می کند و باید 

به نوعی حل شود.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد افزود: مشکلی 
در زمینه بورس خشــکبار وجود ندارد، پتانســیل 
هست و کشور توانمندی به ویژه در بحث خشکبار 
هســتیم، بنابراین امکان این موضوع برای ما وجود 
دارد. هیچگونه مشــکلی در ایــن زمینه نخواهیم 
داشت، اگر این تصمیم گیری ها در بدنه دولت انجام 
شود، در نتیجه دیگر مشــکل و مانعی در این قضیه 
وجود نخواهد داشــت. وی با اشاره به اینکه به دلیل 
افزایش تولید و تعدیل قیمت در نــرخ ارز، کاهش 
چشمگیری در قیمت خشکبار داشتیم، تصریح کرد: 
در بسیاری از اقالم در مدت مشابه سال قبل حدود 
25 درصد کاهش قیمت داشتیم. ما معتقدیم اگر نرخ 
ارز ثابت شود، بهتر می توان کار کرد. منتظر هستیم 
که وضعیت ارزی کشور سر و سامان پیدا کند و نرخ 
ارز مشخص شود. اصل گرفتاری ما نرخ ارز است که 
امیدواریم نرخ ارز ثابت شود، ما نیز به تدریج در حال 

حل مشکالت خود هستیم.
ارزانی ممقانی ادامه داد: نرخ وامی که یک صادرکننده 
و کشــاورز ما از بانک می گیرد، بهره ای که پرداخت 
می کند و نرخ سود بانکی که می دهد، قابل مقایسه 
با هیچ جای دنیا نیست. شرایط بسیار سختی است، 
در حال پشت سر گذاشتن این مشکالت هستیم اما 
متاسفانه همتی در بدنه بخش دولتی نمی بینیم که 
واقعا قصد داشته باشند این مشکالت را حل کنند زیرا 
هیچ قدم مثبتی را در این مورد ندیدیم. امیدواریم 
این اتفاق بیفتد زیرا اقتصاد ما وابسته به دولت بوده 
و تصمیم گیری های سیاسی بسیار تاثیرگذار است. 
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد اضافه کرد: 
اگر امروز کشور تحریم می شــود و مشکالت نفتی 
و تحریم ها ما  را اذیت می کنــد، می توان با توجه به 
محصوالتی چون خشکبار، کشور را از تک محصولی 
نجات داده و باعث شــویم این مشکالت حل شود. 
تالش ما بر این است که این اتفاق رخ دهد، کشور از 
تحریم ها نجات پیدا کند و کشور را  از اتکا به نفت و 
محصوالت نفتی که قابل تحریم هستند و هر روز ما را 

تحریم می کنند، نجات دهیم.

موضــوع گرانــی بلیــت 
هواپیمــا مدت هاســت 
مطرح است و نارضایتی ها 
و شکایات از گران فروشی 
شــرکت های هواپیمایی 
به اوج خود رسیده اســت. بر اساس گزارش های 
مطرح شــده و اخبار منتشــر شــده قیمت بلیت 
هواپیما در برخی مســیرها به بیش از 8۰۰ هزار 
تومان رسیده که قیمت و ارزش واقعی آن از ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ هزار تومان برآورد می شــود. این قضایا در 
حالی مطرح می شود که طی هفته گذشته سازمان 
هواپیمایی کشوری پس از گذشت ماه ها از مطرح 
شــدن این نارضایتی ها از کاهش نــرخ بلیت ها 
در مســیرهای مختلف پروازی خبر داده است. به 
نظر می رسد مسئوالن کشــور در سه ماهه ابتدای 

ســال تصمیم گرفتند هزینه سفر های مردم را در 
آغاز تعطیالت تابستانی به اوج برسانند تا حداقل 
تفریح این روز های مــردم باز هــم در تنگنا قرار 
گیرد. این در حالی که ســازمان میراث فرهنگی 
به ویژه مدیریت این ســازمان بار ها بر ارزان سازی 
ســفر تاکید کرده و دائما از برنامه ریزی برای این 
اتفاق صحبت می کند، اما با توجه به اینکه سیستم 
سفر و گردشگری در ایران یکپارچه نیست تنها به 
یک وعده نافرجام تبدیل شده است. به طوری که 
از خرداد ماه امسال بسیاری از شرکت های حمل 
ونقلی قیمت بلیت های خود را بین ۱۰ تا 25 درصد 
افزایش دادند که در این بین بخش هوایی باز هم در 

گرانی بلیت ها رکورددار بود. 
در همیــن زمینــه دبیــر انجمن شــرکت های 
هواپیمایی گفت: با توجه به کاهش نرخ ارز، از 2۱ 
شهریور قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای پر تردد  
تا 2۰ درصد هم کاهش می یابد. مقصود اســعدی 
سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان 

اینکه کاهش نرخ ارز در روزهای گذشــته زمینه 
ساز کاهش قیمت بلیت هواپیما شده است گفت: 
به دلیل آنکه بســیاری از هزینه های شرکت های 
هواپیمایی بر اســاس قیمت ارز اســت در نتیجه 
با توجــه به رونــد نزولی قیمت ارز شــرکت های 
هواپیمایــی تصمیمــی به کاهــش میانگین ۱۰ 
درصدی قیمت بلیت هواپیما در تمام مســیرهای 
داخلی گرفته اند. او ادامه داد: از 2۱ شــهریور ماه 
قیمت بلیت هواپیما در تمام مســیرهای داخلی 
به طور متوســط ۱۰ درصد کاهــش می یابد و در 
مسیرهای پر تقاضا تا 2۰ درصد هم کاهش قیمت 
بلیت ادامه خواهد داشت. دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی افزود: به طور مثال قیمت بلیت مشهد با 
توجه به عوارض خروج هم اکنون ۷5۴ هزار و 6۰۰ 
تومان اســت که در نرخ جدید به ۷۰۰ هزار تومان 

کاهش می یابد.
او بیان کرد: در صورتی که قیمت ارز همچنان روند 
نزولی داشته باشــد کاهش قیمت بلیت هواپیما 

ادامه دار خواهد بود و شرکت های هواپیمایی جهت 
تسهیل تردد مســافران و همچنین آسایش آن ها 
تصمیم به کاهش قیمــت بلیت هواپیما گرفته اند. 
اســعدی ســامانی درباره قیمت بلیت هواپیما در 
ایام اربعین هم گفت: به دلیل آنکه ســوداگران و 
دالالن، بازار ســیاه برای ایام اربعین ایجاد نکنند 
شــرکت های هواپیمایی تصمیم گرفته اند که نرخ 
ثابتی برای نجف و کربال اعالم کننــد البته هنوز 
تصمیم شرکت های هواپیمایی قطعی نشده است. 
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی اظهار کرد: 
شرکت های هواپیمایی از تمامی ظرفیت  خود جهت 
تردد راحت تر مسافران استفاده می کنند و با توجه 
به لغو روادید کشور عراق امســال اشتیاق زائران 
برای سفر به کربال و نجف بسیار بیشتر خواهد شد. 
اسعدی سامانی تاکید کرد: شرکت های هواپیمایی 
جهت تامین سوخت هواپیماهای خود با فرودگاه 
نجف رایزنی های بسیاری کرده اند تا مشکل سوخت 

در این ایام برای هواپیماهای ایرانی ایجاد نشود.

چرا قیمت بلیت هواپیما هم زمان با پایان تعطیالت تابستانی و توقف سفرها كاهش یافت؟

جبران  زیان انباشته ایرالین ها   از جیب مردم

حذف سفر هوایی از سبد مصرفی خانوار ها
آرمان بیات، کارشناس صنعت هوایی

قیمت ها در حوزه حمل و نقل هوایی به درجه ای از گرانی رسیده است که باور آن برای هیچ کسی آسان نیست. این بخش از صنعت حمل و نقل می بایست در آغاز فصل پرتردد و پرمسافرت برای رفاه حال مردم قیمت ها را 
کاهش می داد که این اتفاق نیفتاد. هرچند از قبل مشخص بود این اقدام در روزهای آخر شهریور ماه که میزان تقاضا برای سفر کاهش پیدا می کند انجام خواهد شد. همین انتظار می رفت که شرکت های حمل و نقل هوایی 

برای استفاده از سود و درآمد خود به فکر کاهش نرخ بلیت ها با آغاز فصل تابستان نباشند و گرانی تنها مشخصه سفرهای مردم در این ایام بوده است.
این در حالی است که حتی قبل از گران شــدن نرخ بلیط ها آمار زیادی به مسافرت هوایی اختصاص نداشت و به همین دلیل باید جبران خسارت ها انجام شــود. با توجه به جمعیتی که ایران دارد آمار 5 درصدی 
استفاده ازحمل و نقل هوایی به هیچ عنوان قابل باور نیست و جمعیت خاصی از این بخش برای حمل و نقل و مسافرت استفاده می کنند. بنابراین سفر هوایی به دلیل افزایش قیمت هایی که رخ داد از سبد مصرفی 
بسیاری از خانوار ها حذف شد و دیگر کمتر کسی به فکر سفر هوایی خواهد بود. شرکت های هواپیمایی به دلیل اینکه با زیان انباشته سنگین حاصل از مدیریت های غلط گذشته روبه رو هستند می خواهند این ضرر 

را با افزایش قیمت بلیت از جیب مردم پرداخت کنند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

۱۳۰ میلیون دالر چادر مشکی وارد کشور شد

سورنا ستاری خبر داد

توسعه فعالیت استارت آپ ها در بخش دفاعی کشور

ارایه برخی از اقالم آجیل و خشکبار در بورس 



استارت آپ ها4
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از خامی تا پختگی اكوسیستم استارت آپی
فقدان فرهنگ سرمايه گذاري خطرپذير، عدم شفافيت و شناخت از سرمايه گذاران استارت آپي 
و وجود ابهام در سرمايه گذاري ها و تعدد نهادهاي مسئول در زمينه استارت آپ ها از جمله 
چالش هاي شركت هاي استارت آپي است. مشــكالت و معضالت اكوسيستم استارت آپي 
كشور مواردي مانند »رشد حبابي و شتاب زده«، »عدم ساماندهي نوآوري و فناوري كشور«، 
»رويكرد لوكس و تشريفاتي به استارت آپ ها«، »عدم تناســب نياز كشور با توسعه كمي 
استارت آپ ها«، »اثرگذاري بر سبك زندگي« است. معموال شكل گيري اكوسيستم كارآفريني 
تكنولوژي محور در دنيا را به وجود آمدن »سيليكون ولي« در آمريكا در نظر مي گيرند كه چند 
روز قبل ۷۰ سالگي آن را جشن گرفتند. طي چند دهه گذشته، اين اكوسيستم جهاني فراز 
و فرودهاي بسياري پشت سر گذاشته است تا بتواند به بلوغ و پختگي امروز برسد. اين بلوغ 
در همه اركان اكوسيستم و در سطح جهاني روي داده اســت و نيروي انساني، دانشگاه ها، 
سرمايه گذاران خطرپذير، سازمان هاي بزرگ، استارت آپ ها، نهادهاي دولتي، بازار و غيره 
هركدام در نوع خود نقشي حياتي در آن داشــته اند. به طور خالصه يك اكوسيستم كارا و 
بالغ، در نهايت منجر به افزايش نرخ موفقيت تالش ها در جهت راه اندازي استارت آپ هاي 
مختلف درون خود مي شود. در واقع اهميت وجود يك اكوسيستم بالغ، افزايش و بهينه سازي 
دسترسي استارت آپ ها به مواردي همچون نيروي انساني، سرمايه، دانش و تجربه، سناريوهاي 
موفقيت و شكست، همكاران استراتژيك يا به بيان كلي تر شبكه هاي ارتباطي و... است. نكته 
تاريخي و قابل تامل در فرايند رشد اكوسيستم هاي استارت آپي بالغ دنيا، وجود نوعي رابطه 
معنادار بين سطح بلوغ يك اكوسيستم استارت آپي با نوع استارت آپ هايي است كه در آن 
اكوسيستم شكل مي گيرند. يعني هرچه يك اكوسيستم بالغ تر باشد، استارت آپ هاي نوآورانه 
با تكنولوژي هاي پيچيده تري در آن توسعه پيدا مي كنند كه طبعا ريسك شكست آنها باالست. 
براي توضيح اين موضوع نياز داريم آن را كمي بشكافيم. يكي از مهم ترين علل به وجود آمدن 
استارت آپ ها، ارائه راه حلي ساده تر نسبت به راه حل هاي فعلي، براي مشكالت موجود است. 
طبيعي است كه در ابتداي مسير شكل گيري يك زيست بوم استارت آپي، جامعه )بازار هدف 
استارت آپ ها( مملو از مشكالت دم دستي و ساده است كه با به كارگيري تكنولوژي و نوآوري 
ساده هم، مي توان پاسخ نياز بازار براي رفع آن مشكل را داد. اما هرچه اكوسيستم به سمت بلوغ 
بيشتر حركت كند، پيچيدگي مشكالت از يكسو و لزوم نوآوري و به كارگيري تكنولوژي هاي 
خاص و پيچيده تر از سوي ديگر افزايش مي يابد. همان گونه كه اشاره شد يكي از پايه هاي اين 
اكوسيستم مسائل مرتبط به سرمايه گذاري است. سرمايه گذاران خطرپذير در يك اكوسيستم 
جوان، معموال عالقه مند به سرمايه گذاري روي اســتارت آپ هايي هستند كه در حال ارائه 
پاسخ به مشكالت آن مرحله از جامعه هستند. به تعبير ديگر، سرمايه گذاران در شرايطي كه 
بخش عمده اي از استارت آپ هاي متقاضي جذب سرمايه، در حال توسعه محصول يا خدمت 
خود براساس مشكالت روزمره جامعه اند، به سختي حاضر مي شوند ريسك سرمايه گذاري 
روي استارت آپ هايي را بپذيرند كه درگير مشكالت پيچيده تر بوده و آينده دورتري را هدف 
قرار داده اند. خصوصا زماني كه براي حل آن مشكالت، استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و 
همچنين تحقيقات )R&D( پرهزينه الزم باشد. مثاًل در زماني كه بازارگاه هاي اينترنتي، 
پلتفرم هاي ارائه خدمات و... همچنان فضاي كار و توســعه دارند، يك استارت آپ در حوزه 
راه اندازي شبكه هاي اجتماعي بسيار سخت تر مي تواند موفق به جذب سرمايه شود. به همين 
دليل حتي اگر ابتداي مسير را بدون نياز به ســرمايه گذار و با موفقيت طي كند، در نهايت 
احتمال شكست بسيار بااليي خواهد داشت. اكوسيستم كارآفريني كشور ما بسيار جوان 
است و براي رسيدن به بلوغ راهي طوالني در پيش دارد. در فضاي فعلي اكوسيستم كارآفريني 
ايران، سرمايه گذاري هايي انجام شده است. اما اكثر قريب به اتفاق سرمايه گذاري ها همچنان 
به عنوان سرمايه در گردش در اختيار استارت آپ ها هستند؛ مگر مواردي كه استارت آپ به 
شكست خورده و كليه سرمايه آن از گردش كار خارج شده باشد. اين بدان معني است كه هنوز 
چرخه عمر سرمايه گذاري هاي استارت آپي هنوز به آن مرحله به پاياني نرسيده است كه اصل 
مبلغ سرمايه به همراه سود سرمايه را بازگردانده و امكان سرمايه گذاري مجدد در استارت آپ 

بعدي را فراهم آورد.

آگاهی
ترويج مفهوم استارت آپ خيلی قديمی نيست و شايد تنها يك يا دو 
دهه از استفاده از اين لفظ در ايران و ساير نقاط جهان می گذرد، اما 
متاســفانه به دليل جذابيت يا به هر حال رقابت های ناسالم، شاهد 
استفاده پرتكرار از اين عنوان برای مشاغل مختلف هستيم. استفاده 
از اين عنوان برای كســب وكارهای مختلف هيــچ اعتباری به آنها 
نبخشيده است و اين تالش و كوشش گروه عضو در اين تيم است كه 
می تواند باعث موفقيت آنها شود. در واقع، استارت آپ تمامی مسير از 
صفر تا صد را طی می كند و تمامی مراحل را به صورت آزمون و خطا 
و يا يادگيری اصول و مبانی پايه آن انجام می دهد. حال ممكن است 
شروع مفهوم اســتارت آپ به صورت يك كار علمی خيلی پيچيده 
مانند يك اختراع سخت در حوزه نرم افزاری باشد، يا يك گروه بازاری 
تصميم به تغيير در يك محصول خيلی ساده بگيرند و زمينه ورود آن 
به بازار به عنوان يك محصول جديد را فراهم كنند. پس الزم است 
كه دوباره تكرار كنيم، ايده های موفق استارت آپی يا استارت آپ های 
موفق جهانی و استارت آپ های موفق ايرانی لزوما روی كارهای علمی 
پيچيده كار نمی كنند؛ بلكه در توليد يك محصول و در فروش آن به 
مشتری، موفق تر از سايرين هستند. اگر ما راه اندازی استارت آپ را 
به عنوان شروع يك كســب و كار جديد در نظر بگيريم، جنبه روانی 
اين موضوع بيشتر از اين مسئله نشــأت می گيرد كه همه انسان ها 
به دنبال چالش های جديد و در حقيقت ديده شدن هستند. وقتی 
كه شــخصی اقدام به توليد يك محصول جديد و جذاب در سطح 
جامعه می كند، تعداد كســانی كه اين محصول را انتخاب می كنند 
و به عنوان انتخاب اول خــود در نظر می گيرند، تعيين كننده ميزان 
موفقيت استارت آپ است. بنابراين وقتی شخصی روی يك كار جديد 
ريســك می كند و در تصور خود به اين نتيجه می رسد كه محصول 
مورد نظر باعث ديده شــدن و حتی برند شــدن آن می شود، سعی 
می كند كه به شكل های مختلفی اين كار را مطرح كند.»استراتژي 

خروج شما چيســت؟« اين يكي از متداول ترين پرسش هايي 
است كه از استارت آپ ها يا شركت هاي نوپا پرسيده مي شود؛ 
ولي بسياري از كارآفرينان معموال توجه زيادي به استراتژي 
 )Exit Strategy( خروج شركت شان ندارند. راهبرد خروج
روشی است كه سرمايه گذار مخاطره پذير يا مالك بنگاه برای 
خروج سرمايه گذاری خود از يك شركت يا كسب  و كار در 
صورت شكست يا ايجاد مشكالت قابل توجه برای آن اتخاذ 
می كند.»استراتژي خروج« صرفا به معني بيرون رفتن 

شما از شركت تان نيست هر چند كه ممكن است اين 
معني را هم بدهد، بلكه بيشتر به اين معني است كه 

سرمايه گذار چگونه به بازده سرمايه اش دست 
خواهد يافت. 

اگرچه فكر كــردن درباره اســتراتژي خروج از همــان ابتدا كمي 
غيرعادي به نظر مي رســد؛ اما اگر اين كار را انجام دهيد، مي توانيد 
شيوه ســازمان دهي و عملكرد شــركت تان را تعيين كنيد، ضمن 
آنكه بسياري از سرمايه گذاران قبل از سرمايه گذاري تمايل دارند از 
استراتژي خروج شــما اطالع پيدا كنند. ضمنا در نظر داشته باشيد 
كه اين استراتژي هاي متنوع انحصاري نيستند و شركت شما ممكن 

است در دوران فعاليتش يك يا چند مورد از آنها را تجربه كند. 

 )Cash Cow( 1. استراتژي گاو شيرده
آسان ترين جواب براي اين سوال كه استراتژي خروج شما چيست، 
اين اســت كه بگوييد: »هيچي!« اما بســياري از ســرمايه گذاران 
تمايل دارند به راه خود ادامه دهند و  بازده سرمايه شــان را ببينند، 
بنابراين اگر هيچ فرصتي براي فروش سهم شان وجود نداشته باشد، 

نمي توانند به نتيجه دلخواه شان برسند. 
بسياري از كارآفرينان ســريالي ترجيح مي دهند به 
جاي آنكه مدت زيادي در يك شركت بمانند، از كسب 

 و كار خارج شوند و پروژه هاي جديدي آغاز كنند. 

 )M&A( 2. ادغام و اكتساب
ادغام و اكتساب براي استارت آپ ها به معني فروش تمام يا بخشي 
از شركت )دارايي ها يا ســهام( به فرد يا شركتي ديگر است اما براي 

نادرســت بايد بگوييم ادغام و جلوگيري از برداشــت 
ب  كتســا سهام يك شركت ا

اوراق ســهام با صــدور 
ي  ا ب بــر جــذ

يه  ما ســر
ت  و تفــا
 . د ر ا د
در دوره 
ميــن  تا
 ، لــي ما

سرمايه گذار معموال سهام را مستقيما از شــركت ديگري دريافت 
مي كنــد و دارندگان ســهام باقيمانده همچنان به كارشــان ادامه 
مي دهند. در حالــي كه به هنگام ادغام و اكتســاب، كليه ســهام 
باقيمانده و سهامي كه قبال فروخته شده از دارندگان فعلي به شخص 
ثالث واگذار مي شــود. در واقع صاحبان فعلي ســهام، سهام شان را 
مي فروشند و در ازاي اين سهام، پول نقد )يا دارايي مشابه( دريافت 
مي كنند. اين نقد شدن سرمايه كه در حالت ايده آل سرمايه اوليه و 

سود آن را در برمي گيرد، »خروج« محسوب مي شود. 

 )IPO( 3. عرضه اوليه سهام
در دوران حباب هــاي اســتارت آپي، يعنــي در اواخــر قرن 2۰ 
و اوايل قرن 21، اســتارت آپ ها كــه از مزاياي به ظاهــر نامحدود 
بــازار جديــد ايجاد شــده يعنــي فــروش آنالين، هيجــان زده 
 بودنــد، شــتاب زده بــه ســمت خــط پايــان IPO هجــوم 
بردند. بعــد از آنكه اين حباب تركيد، اســتارت آپ ها روي رشــد 
متعادل تر و پايدارتر متمركز شــدند. ايــن ذهنيت كه IPO هدف 
نهايي است رويكرد بعضي شركت ها را تعديل كرد، اما وقتي شركتي 
ارزشمند مي شود، هنوز هم IPO يكي از متداول ترين استراتژي هاي 
خروج براي آن شــركت محســوب مي شود. فيســبوك، توئيتر و 
اســنپ چت همگي فرايند IPO را پشت سر گذاشــته اند و درباره 
استارت آپ هاي معروف ديگر هم اين شايعه وجود داشت؛ براي مثال 
 IPO قرار است در سال گذشته ميالدي Airbnb گفته مي شد كه
داشته باشد. اگرچه اين يك برنامه كوتاه مدت است ولي هنوز هدف 
نهايي بسياري از استارت آپ هاست. روش هاي ديگري نيز براي خروج 
از كسب وكار مطابق گزارش مركز توانمندسازي كسب وكارهاي نوپا 
وجود دارد كه البته جذابيت و ســودآوري كمتري دارند، از جمله 
فروش يا نقد كردن ســهام )ضمن آنكه ســاير مالكان همچنان به 
مالكيت و اداره كســب وكار ادامه مي دهند( يــا حتي انحالل كامل 
شركت؛ البته ممكن است زماني كه شركت خود را تاسيس مي كرديد 
به اين استراتژي ها فكر نكرده باشيد اما در حال حاضر اين روش ها 
هم براي بعضي شركت ها روش هاي مفيدي براي خروج هستند. فكر 
كردن به استراتژي خروج از همان ابتدا نه تنها به هنگام رشد شركت 

به شما كمك مي كند، بلكه به سرمايه گذاران و سود نهايي آنها نيز 
كمك مي كند. هر گزينه اي مزايا و معايب خاص خود را 

دارد و ســرمايه گذاران نيز ممكن است 
ايده هاي خود را داشته باشند. 

استراتژي هاي   خروج   براي استارت آپ ها 

4 نکته مهم در 
الكچري ماركتینگ

اغلب افراد تاثيرگذار در سمت مديريت برندهاي 
لوكس به اين نتيجه رسيده اند كه تجربه اهميت 
بسيار زيادي دارد، اما اكثر آنچه ما درباره استفاده 
از تجربيــات مشــتريان مي دانيــم در واقع امور 
توســعه يافته در ارتباط با برندهاي عمومي است. 
برندهاي لوكس كامال جبهه متفاوتي را تشكيل 
مي دهند و درباره آنها بايد رويكرد خاصي را براي 
مديريت برند و بازاريابي در نظر داشــته باشــيم. 
براساس پژوهش هاي گسترده در زمينه بازار كه 
از ســوي پرنود ريكارد انجام گرفته است، ما براي 
طراحي و بازاريابي يك محصول لوكس به معناي 

واقعي بايد 4 مولفه را مطالعه كنيم. 

1. از ديدگاه طرفداران استفاده كنيد
درباره برندهــاي لوكس بايــد روي ديدگاه هاي 
مشتريان نيز تمركز داشته باشيم. در واقع ديدگاه ها 
ارزش بيشتري دارند و خاص تر هستند و در نتيجه 

به بخش بندي بيشتري احتياج دارند. 

2. فراتر از يك لوگو
وقتي مشتريان به فكر يك برند لوكس هستند، در 
واقع آنها در جستجوي يك سري كامل از نمادهاي 
تصويري هستند تا اينكه بخواهند صرفا فقط به لوگو 

توجه داشته باشند. 

3. همراه ساختن مشتري با آداب و رسوم
اين موضوع مي تواند تنها با نيروي فروش با دقت يا 
افراد حرفه اي شاغل در خدمات مشتريان صورت 
پذيرد، اما واقعا بايد پا را فراتر از اين گذاشت تا آداب 
و رسوم خاصي ايجاد شود و مشتري واقعا برند را به 

شكلي حرفه اي تجربه كند. 

۴. فروشگاه مانند يك جاي بسيار خاص است
برندهاي لوكس بايد بتوانند سبك ويژه و نوآورانه اي 
در فروشگاه خود به كار گيرند. اين برندها در گذشته 
با يك طراحي ساده نماي فروشــگاه مشتري را 
جذب مي كردند، اما اكنــون بايد بتوانند طراحي 
چندمنظوره اي به همراه فضاهاي كنترل شــده 

ايجاد كنند. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

از انجام هر جابه جايي نيروي انســاني در 
محيط كار، نمي توان نتيجه مطلوب گردش 
شــغلي را حاصل كرد. اگــر جابه جايي 
كارمندان اصولي و حساب شــده نباشد، 
باعث افت راندمــان كاري و دلزدگي آنها 
از كارشان مي شــود. در جابه جايي ها به 
عاليق و اســتعدادهاي افراد توجه نشان 
داده و براساس آنها جابه جايي ها را انجام 
دهيد. برخي سازمان ها آنقدر فرد را جابه جا 

مي كنند تا اينكه نتيجه مطلوب 
را بگيرند. اين كار آسيب هاي 
زيادي به عــزت نفس كارمند 
وارد مي سازد. در وهله اول الزم 

است به ســرعت هدف ها و ماموريت ها را 
مشــخص كنيد. اغلب كساني كه فردي را 
در ســمت مديريت قرار مي دهند، خواه از 
اين شخص توقع داشــته باشند واحدي را 
اداره كند خواه بخواهند كه او ســرمربي 
يك تيم باشد، انتظار دارند كاري كه براي 
انجام دادن آن استخدام شده است را انجام 

دهد و البته اين 
كار را به سرعت 

انجام دهد. مقامات باالدستي گروه انتظار 
ندارند شما پنج سال را صرف بازسازي گروه 
كنيد و برنامه بريزيد. حتي اگر آنها معتقد 
باشند كه رسيدن به سطح قهرماني ممكن 
است پنج ســال به طول بينجامد، انتظار 
دارند پيشرفت سال به سال شما را ببينند. 
اگر شما را به سرپرســتي واحدي انتخاب 
كرده اند و به شما سه سال فرصت 
داده اند كه بر سود واحد بيفزاييد، 
مقامات باالدستي سازمان از شما 
انتظار دارند پس از سه تا شش ماه 
 نشانه اي از پيشرفت به آنها نشان

 دهيد. 

چرخش   شغلي

ت
باف

ن 
انسان يك ويژگي بسيار منفي دارد و آن ويژگي اين است: او كارهاي آسان را براي خود وار

سخت جلوه مي دهد.
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وزير دفاع اعالم كرد
حمایت  هزار میلیاردي از دانش بنیان ها  در  سال 98

وزير دفاع و پشتياني نيروهاي مسلح از اختصاص هزار ميليارد تومان براي همكاري با 
شركت هاي دانش بنيان فعال در حوزه صنايع دفاعي كشور خبر داد و گفت: با الگو سازي 
كه در همــكاري با معاونت علمي ايجــاد كرده ايم، تالش داريم تــا از خزانه فناوري 
شركت هاي دانش بنيان در اين حوزه بهره مند شويم. به گزارش ايسنا، امير سرتيپ 
امير حاتمي در مراسم تبادل تفاهمنامه مشترك معاونت علمي با وزارت دفاع با اشاره 
به همكاري هاي ديرينه وزارت دفاع با معاونت علمي رئيس جمهوري با تاكيد بر اينكه 
ما از آثار مستقيم و غيرمستقيم اين همكاري ها بهره مند بوديم، افزود: تفاهمنامه اي 
كه در اين مراسم به امضا مي رسد يك الگوي جديد براي توسعه همكاري ها خواهد 
بود و براساس اين الگو اتفاقات خوبي در حوزه صنايع دفاعي كشور رخ خواهد داد. وي 
نقش آفريني بيشتر متخصصان و شركت هاي دانش بنيان در حوزه صنايع دفاعي را از 
دستاوردهاي اين تفاهمنامه نام برد و ادامه داد: ما مصمم هستيم تا در اين همكاري ها 
حمايت هاي بيشتري از شركت هاي دانش بنيان داشته باشيم كه اين حمايت ها شامل 
حمايت هاي مالي و كمك به تجاري ســازي فناوري هاي بخش دفاعي خواهد بود. 
وزير دفاع با اشاره به بهره مندي كشور از علم و فناوري هاي توليدشده در شركت هاي 
دانش بنيان و هسته هاي نوآور كشور خاطرنشان كرد: ما نيز تالش داريم تا با ظرفيتي 
كه در حوزه صنايع دفاعي كشور است به صورت تجمعي بهره مند شويم؛ ولي ما در اين 
راستا در ابتداي راه قرار داريم به گونه اي كه متناسب با استفاده از ظرفيت هاي علم و 
فناوري كشور حركت نشده و ما با اين الگو سعي داريم كه بتوانيم سامانه اي را ايجاد كنيم 
تا از خزانه علم و فناوري كشور بهره مندي بيشتري داشته باشيم. حاتمي با تاكيد بر اينكه 
بخش دفاعي كشور به عنوان پيشرو در اين زمينه عمل خواهد كرد، ابراز اميدواري كرد 
كه در سايه اين الگو بتواند از توانمندي هاي شركت هاي دانش بنيان در صنايع دفاعي 
كشور استفاده كنيم. وزير دفاع با ابراز اميدواري از اينكه با امضاي اين تفاهمنامه نقطه  
عطفي براي همكاري بيشتر با شركت هاي دانش بنيان كشور باشد، اضافه كرد: با عزمي 
كه در اين راستا ايجاد شده بتوانيم حركت هاي با امنيت بيشتري براي مجموعه هاي 
دفاعي و اقتصادي كشور رقم زده شود؛ چراكه اين دو بخش مكمل يكديگر هستند. وي 
در بخش ديگري از صحبت هاي خود با تاكيد بر اينكه دشمنان ما و در راس آن آمريكا 
تالش دارند تا ما را از حقوق اوليه محروم كنند، يادآور شد: همه دولت هاي دنيا مجاز 
به خريد و فروش و جابه جايي پول هاي خود هســتند؛ ولي از ما به صورت ظالمانه اي 
اين حقوق اوليه ملت دريغ شده است. در حالي كه مي خواهند ما را با آسيب ها مواجه 
كنند؛ ولي با عزمي كه در جوانان ايران ايجاد شــده تالش داريم تا اين تحريم ها را به 
فرصت تبديل كنيم و آنكه مورد نياز كشور اســت در داخل توليد كنيم. وزير دفاع با 
تاكيد بر اهميت حوزه تجاري سازي فناوري ها در كشور گفت: بر اين اساس اگر بتوانيم 
سامانه هايي را طراحي كنيم كه بتوان بخش هايي از آنها را به شركت هاي دانش بنيان 
واگذار كرد مي توانيم حركت هاي هدفمند در اين شبكه همكاري شكل بگيرد. وي با 
اشاره به تعهدات وزارت دفاع در اين همكاري تصريح كرد: در حال حاضر زيرساخت هايي 
چون آزمايشــگاه ها در اختيار ايــن وزارتخانه قرار دارد كه ايجاد اين آزمايشــگاه ها 
براي شركت هاي دانش بنيان كار دشواري اســت و ما در اين همكاري مي توانيم اين 
آزمايشگاه ها را در خدمت شركت ها قرار دهيم. وي حمايت هاي مالي از شركت هاي 
دانش بنيان را از ديگر تعهدات وزارت دفاع در ايــن تفاهمنامه نام برد و گفت: در گام 
اول حدود هزار ميليارد تومان براي سال 98 براي همكاري با شركت هاي دانش بنيان 
در نظر گرفته ايم. وي با تاكيد بر اينكه ما در حال حاضر تنها از 1۰ درصد شركت هاي 
 دانش بنيان همكاري داريم، گفت: ما ظرفيت هاي بيشتري براي حمايت از شركت هاي

 دانش بنيان داريم. 
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