
عده ای از افراد گمان می کنند که با استفاده از کارت سوخت 
شخصی از سهمیه بنزین خود می کاهند، اما این گونه نیست 
 و آن طور که وزیر نفت نیز صراحتا اعالم کرده اســت، جای 

هیچ گونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، اوایل خردادماه بود که خبر طرح الزام استفاده 
از کارت سوخت شخصی منتشر شد و آن طور که شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد، قرار بر این بود که ابتدا این 

طرح در ۲۰ مردادماه در چهار کالن شهر و سپس در کل کشور 
اجرایی شود. البته تاریخ اجرای این طرح از سوی شرکت ملی 
پخش به ۲۲ مردادماه تغییر یافت و از این تاریخ این طرح به 

طور رسمی آغاز به کار کرد.
با  وجود این تا اول شهریورماه، شــاهد تغییرات چندانی در این 
حوزه نبودیم؛ چراکه کارت سوخت جایگاه داران در اختیار تمام 
متقاضیان قرار داشت و هر فردی می توانست هر میزانی که تقاضا 

داشت، سوخت گیری کند. اما از اول شــهریورماه به بعد میزان 
ســوخت گیری با کارت آزاد جایگاه ها در کل کشــور در هر بار 
سوخت گیری، از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافت و به تازگی نیز 
در تاریخ ۱۶ مهرماه، بار دیگر سهمیه کارت سوخت جایگاه داران 
به ۲۰ لیتر در هر بار سوخت گیری کاهش پیدا کرد.در این بین 
زمزمه هایی نیز مبنــی بر کاهش مجدد این ســهمیه به گوش 
می رسد که طبق گفته های فاطمه کاهی - سخنگوی شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی، قرار بر این بود که سهمیه کارت سوخت 
جایگاه داران بــه صورت پلکانی کاهش یابد، امــا تاکنون برنامه 
جدیدی ابالغ نشده است.با این وجود همچنان استقبال از کارت 
سوخت شخصی در میان مالکان وســایل نقلیه بسیار کم است. 
یکی از دالیلی که برای این مساله مطرح می شود نگرانی افراد در 
مورد کاهش سهمیه کارت سوخت شخصی است که بیژن زنگنه 
وزیر نفت در این باره توضیحاتی را اعالم کرده است که طبق آن 

دلیل کاهش سهمیه ســوخت جایگاه داران نیز، ترغیب مردم به 
استفاده از کارت شخصی است؛ اکنون بیش از ۹۶ درصد کارت 
سوخت دست مردم است و باید از آن استفاده کنند.به گفته وزیر 
نفت، بسیاری گمان می کنند در صورت استفاده از کارت شخصی، 
سهمیه آن کاهش می یابد، در حالی که بنزین سهمیه بندی نشده 
است؛ مردم هر میزان بخواهند می توانند از کارت سوخت شخصی 

سوختگیری کنند.

در ســه ماه اول امســال حدود ۱۰۰ میلیون دالر از 
طرح های پذیرش شــده و مســدودی مورد تائید 

صندوق توسعه ملی باطل شده است.
به گزارش ایسنا، طبق قانون تمامی تسهیالت ارزی 
از محل صندوق توسعه ملی از طریق عاملیت بانک ها 
انجام می شــود و باید طرح ها بعد از درخواســت به 
صندوق توسعه ملی ارائه و در صورت بررسی و تایید 
پذیرفته شود که در ادامه برای آنها منابع الزم در بانک 
مرکزی مسدود و بعد از طی فرآیند مربوطه اختصاص 

پیدا می کند.
این در حالی است که بررسی عملکرد صندوق توسعه 
ملی در مــورد طرح های ارزی تامین مالی شــده از 
محل قراردادهای عاملیت در ســال جاری نشــان 
می دهد که در سه ماه اول امسال هیچ طرحی اعالم 
وصول نشده است، دلیل این موضوع به عدم تکمیل 
پرونده های ارســالی بانک ها به صندوق برمی گردد 
که ناشــی از  عواملی از جمله عدم ارسال مستندات 
 کامل و یا عــدم ارز آوری پروژه های معرفی شــده 

بوده است.
اما در فصل اول امسال بابت سه طرح در مجموع حدود 
۲۸۸ میلیون دالر نزد بانک مرکزی نامه مسدودی 
صادر شده و به عبارتی منابع الزم برای آن در بانک 

مرکزی و از حساب صندوق توسعه ملی پیش بینی 
شده است.

از سوی دیگر اعالم وصول دو فقره طرح به مبلغ ۲۲ 
میلیون دالر و مسدودی سه فقره طرح به ارزش ۸۰ 
میلیون دالر به دالیل مختلفــی از جمله عدم انجام 
تعهدات توسط متقاضی در مهلت مقرر و یا درخواست 

بانک عامل ابطال شده است.
همچنین از محــل کل تســهیالت ارزی که دارای 
منابع مسدود شــده هستند در ســه ماه اول سال 
جاری مجمــوع پوشــش های صادر شــده بابت 
گشایش اعتبار اســنادی صادره توسط بانک های 
 عامل  حــدود ۸۲۴ میلیــون دالر بــرای ۱۰ طرح 

بوده است.
در سه ماه اول امســال بابت ۴۷ فقره طرح مجموعا 
مبلغی معادل ۴۵۵ میلیــون دالر پرداخت قطعی 

انجام شده است.
 ساالنه و طبق تکلیف قانون درصدی از منابع ارزی 
ناشی از فروش نفت و فرآورده های آن وارد صندوق 
توسعه ملی می شــود تا ضمن ایجاد ذخیره ای برای 
نســل های آینده، منابع آن برای اعطای تسهیالت 
ارزی و در حجمی محدودتر تســهیالت ریالی مورد 

استفاده قرار گیرد.

معاون وزیر جهاد با اشــاره به تولید حدود ۵۰۰ تن 
زعفران در سالجاری، از موافقت سازمان برنامه بودجه 

برای خرید حمایتی این محصول خبر داد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد 
درباره خرید حمایتی زعفران توسط سازمان مرکزی 
تعاون روستایی اظهار داشت:خرید حمایتی زعفران 
در سال زراعی ۹۷-۹۶ با مدیریت سازمان مرکزی 
تعاون روستایی کشور بدون ایجاد هرگونه ضرر و زیان 
برای دولت انجام و فروش آن نیز در بازار بورس کشور 

به طور شفاف انجام شد.
وی با اشاره به این که بیش از ۲۰۰ هزار نفر به صورت 
مستقیم و غیرمســتقیم در زنجیره ارزش زعفران 
فعالیت دارند، تصریح کرد: براساس آمارهای موجود، 
امســال بیش از ۱۱۴ هزار هکتار از اراضی کشــور 
به کشــت زعفران اختصاص یافتــه  و عمده تولید 
کنندگان این محصول، ســاکنان مناطق روستایی 

کمتر برخوردار کشور هستند.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با 
بیان اینکه زعفران از مهمترین محصوالت صادراتی 
کشور است و  سال گذشته ۳۵۱ میلیون دالر برای 
کشور ارزآوری داشت، خاطرنشان کرد: پیش بینی 
می شود تولید زعفران امسال به حدود ۵۰۰ تن برسد 

و این رکورد، احتمال دارد منجــر به  عرضه مازاد و 
غیر متعادل شود. وی با اعالم اینکه امسال با تالش 
زعفران کاران، حمایت فنی وزارت جهاد کشاورزی 
و  میزان بارش مناسب باعث شــده  تولید زعفران 
از وضعیت مطلوبی برخوردار باشــد، تاکید کرد: به 
منظور جلوگیری از کاهش و نوسان نامتعارف قیمت 
و احتمال ایراد خسارت به کشاورزان، خرید حمایتی 
محصول توسط ســازمان مرکزی تعاون روستایی 
کشور امری اجتناب ناپذیر است و برنامه ریزی جهت 

خرید توافقی زعفران از ماه گذشته آغاز شده است.
شــیرزاد با یادآوری این که براســاس تحلیل های 
قیمتی انجام شده توســط معاونتهای تخصصی و 
بازرگانی وزارتخانه و مؤسسه پژوهش های اقتصادی 
و برنامه ریزی، قیمت تمام شده هر کیلوگرم زعفران 
پوشــال معادل ۸۲ میلیون ریال برآورد شده است، 
گفت: ســازمان برنامه و بودجه نیز با پیشنهاد وزیر 
جهاد کشاورزی برای مداخله حداقلی در بازار زعفران 
جهت جلوگیری از کاهش قیمت و خرید حمایتی 
زعفران سال ۱۳۹۸ موافقت کرده و دستورالعمل ها 
و سازوکارهای عملیاتی و اجرایی آن در حال تدوین 
است و به زودی با دســتور وزیر جهاد کشاورزی در 

موقعیت زمانی مشخص اعالم خواهد شد.

برنده نوبل اقتصاد، رابرت شیلر، می گوید این بار 
حباب همه جای اقتصاد را فرا گرفته اســت، که 
این شامل بازارهای ســهام، اوراق قرضه و مسکن 

می شود.
به گزارش راشــاتودی، برنده نوبل اقتصاد، رابرت 
شــیلر، که برای پیش بینی درست سقوط سهام 
در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۷ معروف شد، می گوید 
این بار حباب همه جای اقتصاد را فرا گرفته است، 
که این شامل بازارهای سهام، اوراق قرضه و مسکن 

می شود.
او در لس آنجلس به سرمایه گذاران گفت: هیچ جایی 
برای سرمایه گذاری وجود ندارد. شما فقط می توانید 
با این جریان همراه شوید، حتی با این که انتظار 

دارید قیمت ها سقوط کنند.
این اقتصاددان که اســتاد اقتصاد دانشــگاه ییل 
اســت، می گوید: همه جا حباب وجــود دارد... 
شــما در وضعیتی گیر افتاده اید کــه می دانید 
بازار ســقوط خواهد کرد، اما به قــدر کافی برای 
 دوام آوردن ذخیره کرده اید. شــما هیچ انتخابی 

ندارید.
این هشــدار در نودمین سالگرد ســقوط بزرگ 

سهام در ســال ۱۹۲۹ مطرح می شود، سقوطی 
که پس از آن آمریکا و ســایر اقتصادهای بزرگ 
دنیای صنعتی به دوره رکود بزرگ وارد شدند. این 
دوره طوالنی ترین و بدترین دوره رکود اقتصادی 
 تاریخ جهان مدرن اســت و تــا ۱۹۳۹ به طول 

انجامید.
شیلر پیش بینی کرد که در ۳۰ سال آینده میانگین 
سود ساالنه ســهام تنها ۴.۴ درصد باقی بماند. او 
همچنین نگرانی هایی در مورد بازار اوراق قرضه، 
که در مواقِع رکود، پناهگاه ســرمایه گذاران است 

مطرح کرد.
او گفت: مردم باید به یک منطق ساده در مورد بازار 
اوراق قرضه توجه کنند، رشد این اوراق نمی تواند 
برای همیشه ادامه پیدا کند و این روند پایان بدی 
خواهد داشت. این اوراق مدتی بعد سقوط می کنند.

شیلر در مورد بازار مســکن هم گفت: این بازار در 
فاز حبابی شــدن و وضعیت آن دوباره مثل سال 
۲۰۰۵ است. سان فرانسیسکو و لس آنجس همین 
حاال در حال افول هســتند. این شــاخص بدی 
 است، چراکه این بازارها ســال های سال در حال 

رشد بوده اند.

به دلیل اجرای قانون جدید صدور چک، نســبت 
تعداد و ارزش چک های برگشــتی در شهریورماه 
به کل چک های مبادله شــده در این ماه نسبت به 
شهریورماه پارسال به ترتیب حدود ۳۳ و ۳۰ درصد 

کاهش یافته است.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی درباره چک های 
مبادله شــده که به صورت ماهانه منتشر می شود، 
 نســبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به کل 
چک های مبادله شده در شهریورماه ۹۸ نسبت به 
مدت مشابه یعنی شهریور ماه ۹۷، به ترتیب حدود 

۳۳ و ۳۰ درصد کاهش یافته است.
براساس این گزارش، در شــهریورماه ۹۸، عددی 
نزدیک به ۷.۵ میلیون فقره چک به ارزش تقریبی 
۸۳۴ هزار میلیارد ریال مبادله شــده  است و از این 

مقدار، ۹.۲ درصد تعداد چک ها و ۱۳ درصد ارزش 
چک ها تسویه نشده و برگشت خورده است.

گفتنی اســت در شــهریورماه ۹۷، در کل کشور، 
عددی در حدود ۹.۷ میلیــون فقره چک به ارزش 
حدودی ۹۰۹ هزار میلیارد ریال مبادله شــده بود 
که از این مقدار حدود ۱۳.۹ درصد تعداد چک ها و 
۱۷.۲ درصد ارزش چک ها تسویه نشده و برگشت 

خورده  بود.
کارشناسان معتقدند تصویب و اجرای قانون جدید 
چک که در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید، 
علت اصلی روند کاهشی نسبت چک های برگشتی 
به چک های مبادله ای در ماه های اخیر اســت. در 
این قانون، پیگیری قضایی چک برگشــتی، بسیار 
ساده شده و زمان صدور اجرائیه علیه صادر کننده 

چک بالمحل بــه کمتر از یک هفتــه کاهش پیدا 
کرده است.

به گزارش فــارس، همچنین اخیرا بخشــنامه ای 
از سوی بانک مرکزی ابالغ شــد که به واسطه آن، 
کلیه بانک ها از اول آبان ۹۸، مکلف به رفع سوء اثر 
از چک های برگشتی فاقد شــکایت، ۳ سال پس از 
صدور گواهی عدم پرداخت شدند. این اقدام، گامی 
 مثبت در روند اجرای کامل تــر قانون جدید چک 
به شمار می آید، و باعث رونق تولید و بیرون آمدن از 
بالتکلیفی تولید کنندگان می گردد.البته باید به این 
نکته توجه داشت که در روند ابالغ این بخشنامه های 
مرتبط با قانون جدید چک از بانک مرکزی، تعلل و 
اهمال زیادی شده  است و ضرورت دارد بانک مرکزی 

در زمینه اجرای این قانون، سرعت بیشتری دهد.

دســتیار رئیــس جمهــور روســیه گفــت: از 
زمــان فروپاشــی شــوروی تاکنــون حــدود 
 یــک تریلیون دالر ســرمایه از این کشــور خارج 

شده است.
به گزارش مســکو تایمز، ســرگی گالژیف- وزیر 
یکپارچگی اتحادیه اوراسیا در دولت پوتین و یکی 
از دستیاران ارشد وی در زمینه تجارت و اقتصاد با 
انتقاد از برخی سیاست گذاری های نادرست روسیه 
در طول ســال های اخیر گفت که با نظر صندوق 
بین المللی پــول در خصوص لــزوم بازنگری در 
سیاست گذاری های تشویقی سرمایه گذاری موافق 
است و افزود که در نتیجه دیدگاه نادرست برخی 
سیاست مداران روسی نسبت به سرمایه گذاری، از 
زمان فروپاشی شوروی تاکنون یک تریلیون دالر 

سرمایه از این کشور به کشــورهای دیگر منتقل 
شده است.

گالژیف که این ماه از ســمت مشــاور اقتصادی 
والدیمیر پوتین کنار گذاشــته و به ســمت وزیر 
یکپارچگی اتحادیه اوراســیا منصوب شده است 
دارای ارتباط گسترده تری با اندیشمندان طرفدار 
اقتصــاد آزاد در مقایســه با بســیاری از مقامات 
کرملین است. بســیاری از مقامات روسی طرفدار 
ایفای نقش گسترده تر دولت در اقتصاد و افزایش 

بودجه دولتی هستند.
در ســال های اخیر با افزایش تحریم های غرب بر 
ضد روسیه و برخی سیاست گذاری های مالیاتی، 
فرار سرمایه از روسیه شدت گرفته است تا جایی که 
طبق اعالم بانک مرکزی این کشور، در هفت ماهه 

نخست امسال، خالص سرمایه خروجی از روسیه 
با ۱۶۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۲۸ 
میلیارد دالر رسیده است. ســال گذشته این رقم 
برای بازه زمانی ژانویه تا ژوئیه ۱۷.۴ میلیارد دالر 

اندازه گیری شده بود.
طبق اعالم بانک مرکزی روسیه، بخشی از خروج 
ســرمایه به دلیل بازپرداخت بدهی های خارجی 
بانک های بزرگ این کشــور بوده اســت. تنها در 
 ماه ژوئیه امســال ۰.۷ میلیارد دالر سرمایه توسط 

بانک ها از روسیه خارج شده است.
بانک مرکزی روسیه در گزارش جدید بازبینی شده 
خود پیش بینی کرده اســت که حداکثر سرمایه 
خروجی از این کشور تا پایان سال جاری میالدی 

به ۵۰ میلیارد دالر برسد.

بااستفادهازکارتسوختشخصی،سهمیهآنکاهشنمییابد
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وزیر اقتصاد:

سرمقاله

کاهش بازدهی  بازارها 
به  نفع  بانک ها

رشد نقدینگی در کشورهای 
توسعه یافته دنیا یک فرصت 
برای تولید به شمار می رود. 
اما در کشور ما به دلیل عدم 
وجود ساختارهای کافی برای رونق تولید و همچنین 
ریسک باالی تولید، نقدینگی به یک تهدید تبدیل 
شده و باعث نگرانی مسئوالن از جمله بانک مرکزی 
اســت. ازاین رو با شیوه هایی ســعی در مهار رشد 

نقدینگی می شود... 

  حســن مرادی، کارشناس 
اقتصادی
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پشت پرده  شایعات اخیر در مورد 
»سرآوا« چیست؟

VCهاشفافعملکنند

ریزشنیرو
درصنعتهتلداری

آیا  افول  بازارهای   موازی   نقدینگی  را  به  سمت  بانک ها  هدایت  می کند؟

مقصد   نامعلوم   نقدینگی
صفحه2

صفحه2

بنزین  سوپر  صادر می شود
جایگاه ها    همچنان    با   کمبود    بنزین    سوپر    رو به رو    هستند

استارت آپ هاي ایراني در تنگناي تامین سرمایه، پیدا 
کردن مشــتري براي ایده هاي خالقانه شان و مهم تر 
از همه چالش نوســان هاي اقتصاد، گیــر افتاده اند. 
اکوسیستم استارت آپی که سال ها پیش با ورود موج 
اول سرمایه گذاري هاي خطرپذیر به کشور، به یکي از 
بارقه هاي امید اقتصادي بدل شده بود حاال حال نزاري 
دارد و چشم به راه راه نجاتي اســت. راهي که به نظر 
مي رسد با یک بازبیني ماهیتي و البته به دست آدم ها 
و چهره هاي جدیدي رقم خواهد خورد که مي توان از 
آنها به نسل دوم استارت آپ هاي ایراني یاد کرد. نسل 
دوم امروز در هیاهوي ارزش گذاري ها، حاشــیه هاي 
استارت آپ هاي بزرگ، رفتن سرمایه گذاران خطرپذیر 
و خارجی، تحریم و البته جذابیت هاي بازارهایي چون 

خرده فروشي، حمل و نقل و غذا...

آسیب های صنعت هتلداری در چند سال گذشته 
افزایش یافته و بسیاری از هتل ها را وادار به تعدیل 
نیرو و کاهش کیفیت خدمات ارائه شده کرده است. 
 متاسفانه ســال گذشــته میانگین ضریب اشغال 
هتل ها در کشــور آن چنان مناسب نبود و ضریب 
اشغال هتل ها کاهش زیادی داشته است.در کنار 
آن هزینه ها از جمله آب و برق به شــدت افزایش 
داشت و به چند برابر رسید و همه این ها برای صنعت 
هتلداری یک آسیب بزرگ است. افزایش هزینه ها، 
ضریب اشغال هتل ها کاهش داد و در نتیجه بسیاری 
از هتل ها با ضرر مواجه شدند و این موضوع به روند 
توسعه صنعت هتلداری ضربه می زند. همچنین 
مشــکالت بیمه ای و مالیات بر درآمــد را از دیگر 

مشکالت بر سر راه صنعت... 

يادداشت

دامن زدن  رفتار  
»سرآوا«  به  شایعات

  حمیدرضا اعتدال مهر، رئیس هیات مديره  انجمن  کسب وکارهاي اينترنتي
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اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر اقتصاد: 
فضای اقتصادی کشور  رو   به 

بهبود  است
وزیر امــور اقتصادی و دارایی گفت: شــاخص های 
اقتصادی کشور اعم از تولید، تجارت خارجی و اشتغال 
در سال جاری نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی 
با وجود همه تحریم ها و محدودیت هایی اســت که 
کشــورهای دیگر برای ایران ایجاد کرده اند.فرهاد 
دژپسند عصر شنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی خراسان رضوی که در محل استانداری این 
استان برگزار شد افزود: در شرایط کنونی نسبت به 
همین زمان در سال گذشته تالطم خوابیده و روند 
باثباتی در کشور آغاز شده است.وزیر امور اقتصادی 
و دارایی گفت: در هفت ماهه امســال با وجود همه 
فشارهای حداکثری و تحریم های همه جانبه، میزان 
صادرات کاال از کشــور ۲۴.۴ میلیارد دالر بود و این 
در حالی است که در مدت مشــابه سال قبل ۲۷.۵ 
میلیارد دالر کاال از کشور صادر شد.دژپسند افزود: 
میزان صادرات کاال در هفت ماهه امسال از نظر وزنی 
۱۷.۷ درصد رشد داشته اما از نظر ارزشی ۱۱.۳ درصد 
کاهش یافت و این کاهش به دلیل اصالح قیمت پایه 
صادراتی اســت و در غیر این صورت ارقام صادرات 
کاال در مدت مزبور حداقل ۲۰ درصد بیشتر از مدت 
مشابه ســال قبل می شــد.وی اضافه کرد: واردات 
کاالهای اساسی به کشور نیز در هفت ماهه امسال 
حدود ۲۲ درصد از نظر ارزش و ۱۹ درصد از نظر وزنی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.وزیر 
امور اقتصادی و دارایی گفت: کل واردات کاال به کشور 
در هفت ماهه امسال ۲۵.۲ میلیارد دالر بوده که ۸۵ 
درصد از این مقدار را کاالهای واسطه ای، سرمایه ای 
و مواد اولیه برای بخش تولید تشکیل داده است و این 
میزان  واردات کاال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
که ۲۵.۶ میلیارد دالر بود پنج درصد کاهش داشت.
دژپسند افزود: با وجود همه شیطنت ها و فشارهایی 
که بر کشور ایران وارد شده آمارها حاکی از افزایش 
فعالیت های اقتصادی در کشور است که جهت گیری 
اقتصاد را مطلوب نشان می دهد.وی ادامه داد: امسال 
روند تنزل رتبه کشورمان در بهبود فضای کسب و کار 
هم متوقف شد و یک رتبه نیز بهبود یافت و این در 
حالی است که بانک جهانی اعالم کرده بود که رتبه 
ایران در بهبود فضای کسب و کار طی چهار سال اخیر 
روندی کاهشی داشته و از ۱۱۸ به ۱۲۶ رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایــی گفت: تورم ۴۲ درصد 
منتهی به ۱۲ ماهه در سال جاری زیاد است اما نرخ 
تورم نقطه به نقطه روند کاهشی داشته و به ۲۸ درصد 

رسیده که روند امیدبخشی است.

رشد2/7 درصدی شمار صدور 
چک های بانکی در کشور

طبق آمار بانک مرکزی ۷.۵ میلیون فقره چک 
در شهریور ماه امسال در کل کشور مبادله شد 
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲.۷ درصد 
افزایش و از نظــر مبلــغ ۳.۷ درصد کاهش 
نشان می دهد.براســاس تازه ترین آمار بانک 
مرکزی حدود ۷ میلیــون و ۵۰۰ هزار فقره 
چک به ارزشی حدود ۸۳۴ هزار میلیارد ریال 
در شــهریورماه ۱۳۹۸ در کل کشور مبادله 
شد.براساس این بررسی در ماه مورد گزارش 
در استان تهران بالغ بر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار 
فقره چک به ارزشی حدود ۴۲۷ هزار میلیارد 

ریال مبادله شد.
رشد وصول چک های مبادله ای  

حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هــزار فقره چک به ارزش 
حدود ۷۲۶ هزار میلیــارد ریال در شــهریورماه 
۱۳۹۸ درکل کشور وصول شــد که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعــداد ۲.۴ درصد افزایــش و از نظر 
مبلغ ۴.۲ درصد کاهش نشــان می دهد.همچنین 
در ماه مورد بررســی، درکل کشور ۹۰.۸ درصد از 
کل تعداد چک های مبادلــه ای و ۸۷ درصد از کل 
مبلغ چک های مبادله ای وصول شد.در شهریورماه 
۱۳۹۸، در اســتان تهران بالغ بر ۲ میلیون و ۲۰۰ 
هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۷۸ هزار میلیارد 
ریال وصول شد .عالوه براین  ۶۸۸ هزار فقره چک 
به ارزش ۱۰۸ هزار میلیارد ریال در شــهریورماه 
۱۳۹۸ در کل کشور برگشــت داده شد که نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد ۶.۴ درصد افزایش و از نظر 
مبلغ ۰.۳ درصد کاهش نشان می دهد.شهریور در 
استان تهران بالغ بر ۲۰۳ هزار فقره چک به ارزشی 
بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.این 
بررسی نشان می دهد در کل کشــور ۹.۲ درصد 
از کل تعــداد چک های مبادلــه ای و ۱۳ درصد از 
کل مبلغ چک های مبادله ای برگشــت داده شده 
است. در ماه مورد بررسی، در اســتان تهران ۸.۴ 
درصــد از کل تعداد چک های مبادلــه ای و ۱۱.۴ 
 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشــت

 داده شده است.

خبر

آمارهــا حاکــی از افزایش 
سرعت رشد نقدینگی است 
که برنامه ای هم برای توقف 
آن تدارک دیده نشده است. 
بر اســاس آخرین آمارهای 
بانک مرکزی، حجم نقدینگی ۱۸ هزار و ۸۲۸ هزار 
میلیارد ریال شده که نسبت به پایان سال ۹۶ معادل 
۲۳.۱ درصد افزایش داشــته و برخی از کارشناسان 
پیش بینی می کنند با توجه به انفعال بانک مرکزی 
در قبال سرعت رشــد نقدینگی، این رقم از۲۰ هزار 

میلیارد تومان هم بگذرد.
راهکارهای متعددی بــرای  کنترل نقدینگی وجود 
دارد که از جمله مهم ترین آن تــالش برای هدایت 
نقدینگی به سمت تولید اســت. در شرایط فعلی که 
التهاب بازار ســکه و ارز از فروکش کــرده و کاهش 
قیمت مسکن و خودرو تب ســرمایه گذاری در این 
بازار را کم کرده، بانک ها و بازار سرمایه گزینه مهمی 
برای جذب نقدینگی و هدایت آن به ســمت تولید 
است. اما رفتارهای هیجانی بازار سرمایه و وضعیت 

پیش بینی ناپذیر بورس، امید خیلی از تولیدکنندگان 
را به تامین مالی از طریق بورس کم کرده است. ضمن 
آنکه کارشناســان بورس نیــز پیش بینی می کنند، 

بازار سرمایه در نیمه دوم ســال با کاهش التهابات و 
شکستن حباب قیمتی فعلی روبرو باشد.

به گفته کارشناسان برای جذب نقدینگی در بانک ها 

نیز الزم نیست که نرخ سود بانکی باال باشد، همین 
که بازارهای موازی برای ســرمایه گذاری جذابیتی 
نداشته باشــد، کشش ســرمایه گذاران را به سمت 
بانک ها، بیشتر خواهد کرد و این مسئله باعث کاهش 
قیمت کاالها می شود. با این اوصاف هنوز این مسئله 
وجود دارد که نظــام بانکی گزینه مناســبی برای 
جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید با توجه 
کوتاهی هایــی که در قبال تولیدکنندگان داشــته، 
خواهد بود؟ با توجه به جان گرفتن امید مردم به بازار 
سرمایه و افزایش سرمایه این بازار، چطور می شود از 
موضوع مهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه، صرف 

نظر کرد؟
البتــه راهکارهــای دیگری نیــز برای مهار رشــد 
نقدینگی وجود دارد. برای مثال برای کاهش حجم 
نقدینگی موجود دو راهکار از سوی مرکز پژوهشهای 
مجلس پیشنهاد شده اســت که اولی فروش اموال 
مازاد بانکهــا و دیگری تســویه مطالبات غیرجاری 
بدهکاران بانک ها با ســپرده های ایــن بدهکاران 
در بانک های دیگر اســت. در این صــورت، عالوه بر 
 وصول مطالبات بانک ها، حجــم نقدینگی کاهش

 می یابد.

کمبــود بنزین ســوپر در 
پاالیشــگاه ها در حالی به 
دغدغه متقاضیان تبدیل 
شــده اســت که برخی از 
گزارش  ها حاکی از صادرات 
آن به کشورهای همســایه است. از ابتدای مهر بود 
که بنزین ســوپر در جایگاه های عرضه ســوخت 
نایاب شد. صحبت های ضد و نقیضی در خصوص 
این موضــوع ارائه بود کــه از جملــه آن کمبود 
بنزین سوپر در ســطح کشــور به علت تعمیرات 
پاالیشگاه ها بود. اما برخی از شــنیده ها حاکی از 
 صادرات این فرآورده به کشــورهای همســایه با

 مجوز دولت است.
بر اســاس گزارش ها،  در حالی نایب رئیس و عضو 
هیات مدیره اتحادیه جایگاه  داران ســوخت عنوان 
کرده که اکثر جایگاه های سوخت فاقد بنزین سوپر 

هستند که مسئولین شرکت ملی پاالیش و پخش 
در واکنش به آن اعالم کرده اند که طبق قانون مکلف 
به تولید و توزیع بنزین معمولی و بنزین با استاندارد 

یورو ۴ اســت و بنزین معمولی تولید شده موسوم 
به بنزین یورو ۴، از نظــر کیفیت تفاوت چندانی با 
بنزین سوپر ندارد، اما تجربیات مالکان خودروها و 

تعمیرکاران، خالف این ادعا را بیان می کند.
در رابطه بــا کمبود بنزین ســوپر، مدیــر تامین 
و توزیــع شــرکت ملــی پخش بــا تاییــد این 
خبر گفــت: تعمیر پاالیشــگاه ها علــت کاهش 
عرضه بنزین ســوپر بــوده اســت. همچنین وی 
 از عرضه ۹ میلیون لیتر بزنین ســوپر در ســطح 

جایگاه های شهر تهران خبر داد.
در ماه اخیر بورس انرژی تالش کرده تحرکاتی در 
زمینه صادرات فرآورده های نفتی به کشــورهای 
اطراف داشته باشد. این در حالی است که به نظر می 
رسد در همه کشورها، تامین نیاز داخل در اولویت 
بوده و پس از آن است که می توان به صادرات فکر 

کرد.
بر اساسی گزارش های موجود، حجم فروش بنزین 
سوپر به کشورهای همســایه افزایش یافته است. 
عراق، ترکیه، آذربایجان، ارمنســتان، پاکســتان، 
عمان و ترکمنســتان، اصلی ترین مشتریان بنزین 

سوپر ایران هستند.

آیا  افول  بازارهای   موازی   نقدینگی  را  به  سمت  بانک ها  هدایت  می کند؟

مقصد   نامعلوم   نقدینگی

جایگاه ها    همچنان    با کمبود    بنزین    سوپر    رو به رو    هستند

بنزین  سوپر  صادر می شود

همتی خبر داد
متوسط قیمت مسکن در تهران

 0/4 درصد رشد کرد
رئیس کل بانک مرکزی اعــالم کرد که روند نزولی 
معامالت مســکن در پایتخت که تا پایان شهریور 
ماه ادامه داشــت، در مهرماه متوقف و رشــد ۲۲ 
درصدی را نسبت به ماه قبل ثبت کرد.عبدالناصر 
همتی خاطرنشــان کرد: آمار مقدماتی معامالتی 
واحدهای مســکونی در تهران نشــان می دهد در 
مهرماه تعداد۳۴۰۱ مورد  انجام گرفته اســت که 
نسبت به ۲۷۸۷ مورد معامله شهریورماه، رشد۲۲ 
درصدی داشته اســت.به گزارش ایسنا، وی تاکید 
کرد: درمهرماه امسال متوسط قیمت مسکن تهران 
نیز با رشــد ۰.۴درصدی نسبت به شــهریور ماه، 

مقداری افزایشی بوده است.

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد،:
تالش بانک مسکن در خانه دار 

کردن مردم ستودنی است
محمد رضا بوســتان افروز مدیر شعب استان 
با محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان 

جنوبی دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار اســتانی پایــگاه خبری 
بانــک مســکن- هیبنــا ، در ایــن دیــدار 
معتمدیــان اســتاندار خراســان جنوبی با 
اشــاره به قدمت بانک، بانک مسکن را بانکی 
 مردمی و برخواسته از خواســت و نیاز مردم

 دانست.
 وی رســالت خانــه دار نمــودن را امــری 
مقدس برشــمرد وتــالش کارکنــان بانک 
مسکن در این امر را ســتود. وی تعامل بانک 
با ســازمانهای مختلف بخصــوص متعامل 
بخش مســکن را مثبــت ارزیابــی نموده و 
ادامه داد ، در ســایه تعامل مشکالت و موانع 
 شناسایی و رفع شــده ، امور به خوبی پیش

 می رود . 
معتمدیان با بیان اینکه باید در شرایط خاص 
تدابیر خاص اندیشید اظهار داشت : پرداخت 
تسهیالت به موقع می تواند پروژه های راکد 
را فعال و بــه چرخه اقتصــادی و مدار تولید 
بازگردانــد . وی افزود : همگام بــودن بانکها 
با اهداف دولت در تســریع امور مشــتریان 
نقش عمده ای ایفا می کنــد که در این میان 
 تعامل و همراهی بانک مســکن ویژه و خاص

 است . 
در این دیــدار محمــد رضا بوســتان افروز 
مدیرشــعب اســتان پس از ارایــه گزارش 
فعالیتهای انجام شده بانک ، از بخش مسکن به 
عنوان یک مهم یاد نمود و گفت : بخش مسکن 
موتور مولد اشتغال در جامعه می باشد و رونق 
بخشی به آن قطعا موجب پویایی بسیاری از 

مشاغل خواهد بود . 

چرخــه فرایندی محصــوالت و 
خدمات بانک توسعه تعاون در مسیر 

نظام مندی و پایایی حرکت می کند
امیر هوشــنگ عصارزاده عضو هیات مدیره 
بانــک توســعه تعــاون: چرخــه فرآیندی 
محصوالت و خدمــات این بانک در مســیر 
نظام مندی، پایایی و اطمینان بخشی حرکت 

می کند.
امیر هوشــنگ عصارزاده عضو هیات مدیره 
بانک توســعه تعاون در نوبــت صبح دومین 
روز کارگاه آموزشی مدیران ارشد، ستادی و 
استانی بانک توسعه تعاون در سالن اجتماعات 
مدیریت شعب اســتان مرکزی گفت: تحقق 
مطلوب شاخص های عملکردی بانک درنتیجه 
افزایش بهره وری واحدهای ستادی، استانی و 

شعب بانک بوده است.
وی با اشاره به اینکه حفظ، مانایی و استمرار 
شــرایط مطلوب مهم تر از کســب شــرایط 
مطلوب است گفت:آنچه عملکرد مثبت بانک 
را ارزشــمندتر می کند التزام و تعهد کامل به 
انجام صحیح تســهیالت و تکالیف توسعه ای 

طراحی و توسعه محصول می باشد.
عصارزاده همچنین تدوین دقیق دستورالعمل 
و شــیوه نامه اجــرای محصــول و تکمیــل 
زیرســاخت های مرتبط فنــاوری را در تبیین 
شفاف محصول و اجرای سهل و صحیح محصول 
و ارائه خدمت به مشتری موثر دانست و آموزش 
کاربــردی و برنامه دقیق فــروش و بهره گیری 
از بازخــورد محصــول را در تجاری ســازی 
 و فــروش انبــوه محصــول حائــز اهمیــت 

قلمداد کرد.

خبر

بانک ها
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طی مهر ماه سال جاری نرخ ۷ گروه خوراکی از جمله نان، 
ماهی، میوه و سبزیجات کاهشی شــد اما نرخ خدماتی 
همچون آب، برق، سوخت، آموزش، حمل و نقل و بهداشت 

و درمان روند افزایشی داشت.
تغییــرات نــرخ کاالها و خدمــات به اســتناد گزارش 
مرکز آمــار در مهر ماه نشــان می دهد که نــرخ گروه 
خوراکی ها و آشــامیدنی ها، نســبت به شــهریور ماه 
کاهــش ۱.۱ درصــدی داشــته اســت؛ در حالی که 
 نسبت به مهر ماه سال قبل رشــد ۳۳.۶ درصدی یافته 

است.
در این گروه، رشــد نرخ کاالها نسبت به شــهریور ماه 
برای نان و غالت ۱.۴ درصد، شــیر، پنیر و تخم مرغ ۱.۵ 
درصد، روغن ها و چربی ها ۰.۳ درصد، شکر، مربا، عسل، 
شــکالت و شــیرینی ۰.۴ درصد و چای، قهوه، کاکائو، 
نوشــابه و آب میوه ۱.۹ درصد بود.از ســوی دیگر، آمار 
نشان می دهد در این گروه، نرخ گوشــت قرمز و سفید 
و فرآورده های آنها ۲.۴ درصد، گوشــت قرمز و گوشت 
ماکیان ۲.۶ درصد، ماهی ها و صــدف داران یک درصد، 
میوه و خشــکبار ۲.۶ درصد، خوراکی هــا ۱.۷ درصد، 
ســبزیجات ۴.۶ درصد و محصــوالت و خوراکی های 
 طبقه بندی نشــده در جای دیگر ۲.۴ درصد با کاهش

 مواجه شده است.
البته نرخ کاالهای این گروه، نســبت به مهر ماه ســال 
گذشته )تورم نقطه به نقطه( با رشد مواجه بوده است؛ به 
گونه ای که به ترتیب برای خوراکی ها ۳۲.۶ درصد، نان و 

غالت ۳۲.۲ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده های 
آنها ۵۴.۵ درصد، گوشــت قرمز و گوشت ماکیان ۵۴.۵ 
درصد، ماهی ها و صدف داران ۵۴.۲ درصد، شیر، پنیر و 
تخم مرغ ۳۳.۶ درصد، روغن ها و چربی ها ۲۱.۱ درصد، 
میوه و خشکبار ۱۵.۶ درصد، ســبزیجات ۱۴.۲درصد، 
شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی ۴۳.۹ درصد، چای، 
قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه ۵۵.۶ درصد و محصوالت 

خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر ۸۴.۹ درصد رشد 
را شاهد بودیم.از سوی دیگر، نرخ دخانیات نیز نسبت به 
شهریور ماه هیچ تغییری نداشته اما نسبت به مهر ماه سال 
گذشته ۰.۷ درصد کاهش داشته است. همچنین بخش 
پوشاک و کفش نیز با رشد ۲ درصدی نسبت به شهریور 
ماه سال جاری و رشد ۴۰ درصدی نسبت به مهر ماه سال 
گذشته مواجه بوده است.گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر 

سوخت ها به طور کلی رشد ۴.۴ درصدی نسبت به ماه قبل 
و رشد ۲۳.۵ درصدی نسبت به مهر ماه سال گذشته داشته 
است؛ ضمن اینکه در این گروه، بخش مسکن ۴.۲ درصد 
نسبت به شهریور ماه و ۲۱.۸ درصد نسبت به مهر ماه سال 
گذشته با رشد قیمت مواجه شده است. همچنین نرخ آب، 
برق و سوخت نیز به صورت جداگانه نسبت به شهریور ماه 
۶.۲ درصد و نسبت به مهر ماه سال قبل ۳۶ درصد رشد 
داشته است.قیمت مبلمان و لوازم خانگی نیز نسبت به 
شهریور ماه سال جاری و مهر ماه سال گذشته به ترتیب 
با رشد ۱.۴ درصدی و ۴۲.۳ درصدی رو به رو بوده است و 
همچنین بخش مربوط به بهداشت و درمان ۲.۶ نسبت به  
شهریور ماه و ۲۵.۱ درصد نسبت به مهر ماه سال گذشته 

رشد داشته است.
 نرخ بخش حمل و نقل هم نسبت به شهریور ماه با کاهش 
یک درصد و نسبت به مهر ماه ســال قبل ۲۸.۳ درصد 
رشد داشــته اســت.همچنین گروه تفریح و فرهنگ و 
آموزش بــه ترتیب با رشــد ۲.۱ درصــد و ۱۲.۷ درصد 
نسبت به شهریور ماه و ۳۳.۸ درصد و ۲۲.۷ درصد نسبت 
به مهر ماه ســال گذشته مواجه بوده اســت.نرخ هتل و 
رســتوران نیز نسبت به شهریور ماه ســال جاری و مهر 
ماه سال گذشــته به ترتیب با رشــد ۱.۷ درصد و ۳۸.۱ 
درصد مواجه شده اســت و همچنین نرخ ارتباطات نیز 
به ترتیب نسبت به شهریور ماه امســال و مهر ماه سال 
 گذشته با کاهش ۰.۶ درصد و رشــد ۲.۲ درصد مواجه

 شده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران

قیمت ۷گروه خوراکی کاهشی شد

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

نرخ سکه به ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان رسید
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران  )شنبه( به قیمت سه میلیون و ۸۹۰ هزار تومان فروخته شد.سکه که از هفته گذشته به کانال سه میلیون تومانی سقوط 

کرده، همچنان در حال نوسان در داخل این محدوده قیمتی است.هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد تهران در ساعت ۱۳  به نرخ سه میلیون و ۸۹۰ هزار تومان فروخته 
شد.همچنین نیم سکه نیز ۲ میلیون تومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۸۲۰ هزار تومان داد و ستد شد.

کاهش بازدهی  بازارها  به  نفع  بانک ها
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

رشد نقدینگی در کشورهای توسعه یافته دنیا یک فرصت برای تولید به شمار می رود. اما در کشور ما عدم وجود ساختارهای کافی برای رونق تولید و همچنین ریسک باالی تولید، نقدینگی به یک تهدید تبدیل شده و باعث نگرانی مسئوالن 
از جمله بانک مرکزی است. ازاین رو با شیوه هایی سعی در مهار رشد نقدینگی می شود. غافل از اینکه خیلی از بنگاه ها و صنایع با کمبود نقدینگی مواجه هستند.در حالی که اگر بانک ها رسالت واقعی خود را در قبال تولید به انجام برسانند، با 
معضل  رشد نقدینگی و سرگردانی آن روبه رو نخواهیم بود. اما در حال حاضر کوتاهی بانک ها در قبال تولیدکنندگان باعث شده، حتی با فرض هدایت نقدینگی به سمت بانک ها، دغدغه تولید برای تامین مالی حل نشود. به عبارتی با توجه به 
کارنامه بانک ها در وام دهی به دالالن و بخش های غیرمولد و نقش آنها در خلق نقدینگی، اطمینانی به مهار نقدینگی با هدایت آن به بانک ها نیست و برعکس ممکن است این نقدینگی بار  دیگر از سوی شبکه بانکی به اقتصاد و بخش داللی 
هدایت پیدا کند و بحران نقدینگی را تشدید کند. تا زمانی که بانک ها در انجام تکالیف خود در قبال تولیدکننده بی توجه هستند، مامن مناسبی برای جذب نقدینگی نخواهند بود. اما در حال حاضر بازدهی بازارهای موازی به نفع بانک ها تغییر 

کرده است. از سویی بورس هم به دلیل مشکالتی که در فرایند مدیریتی دارد، گزینه مناسبی نیست. مگر آنکه با توجه به استقبال چند ماه اخیر سرمایه گذاران از این بازار، اصالحاتی در آن صورت بگیرد. 

قیمت غیرواقعی بنزین سوپر
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته

بزرگ ترین مسئله ای که درخصوص قیمت حامل های انرژی وجود دارد، غیر واقعی بودن قیمت آنان است که به قاچاق آنها منجر شده است. روزانه بین ۷ الی ۸ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق می شود که رقم قابل توجهی 
است و به هدر رفت سوخت در کشور و مشکل کمبود بنزین در بازار داخل منتهی می شود. از آنجایی که آزادسازی قیمت حامل های انرژی طول می کشد، افزایش قیمت بنزین سوپر برای جلوگیری از صادرات آن ضروری 
است. یعنی اگر قیمت بنزین سوپر افزایش پیدا کند، صادرات آن کاهش پیدا کرده و کشش عرضه کنندگان به تامین بازار داخل بیشتر می شود. اما در حال حاضر قیمت غیرواقعی بنزین سوپر منجر به آن شده که دولت اجازه 
صادرات را به این بنزین بدهد، در حالی که خودروهای متقاضی با مشکل تامین این بنزین روبه رو باشند. یکی از مهم ترین موضوعات کشور، همین موضوع حامل های انرژی و نحوه قیمت گذاری آن است. بنابراین دولت باید 

در این راستا برنامه ریزی داشته باشد.  با وجود این باید تاکید کرد در حال حاضر تقاضای عمده برای بنزین و گازوئیل است و بنزین سفید کمتر متقاضی دارد.

سرمقاله
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این روزها تعرفه تبلیغات در 
رسانه ملی، تبلیغات شهری، 
جراید و فضای مجازی بسیار 
باالست و از آنجاییکه رسانه 
 ملی بــه عنوان یک رســانه 
همه پسند معرفی شده تا می تواند در باال بردن تعرفه 
پخش آگهی های خــود می تازاند و معدود شــرکت 
ها و کســب و کارهایی توانایی پرداخــت این مبالغ را 
برای دیده شــدن دارند. کســب و کارهــای نوین که 
در حال حاضر در تمــام دنیا اقتصاد را دســت گرفته 
 اند هم جایــی در تبلیغات رســانه ملــی ندارند. هر 
استارت آپی اگر بخواهد در صدا وسیما تبلیغ شود، اول 
باید با بخش بازرگانی هماهنگی های الزم را انجام دهد 
و این در حالی است که اغلب استارت آپ ها هم هزینه 
ســنگین برای این چنین تبلیغات بازرگانی ندارند. در 
همین زمینه »وحید رجبلو«، مدیرعامل اســتارتاپ 
»توانیتو«اعالم کرد که نیاز است تا استارتاپ های این 

حوزه از جمله توانیتو به کمک شــهرداری و از طریق 
تبلیغات محیطــی به جامعه معرفی شــوند، یا صدا و 

 سیما بر اساس مسئولیت اجتماعی خود، در معرفی این 
استارتاپ ها کمک کند. در این باره برخی فعاالن استارت 

آپی بر این باورند که صدا وسیما از بودجه عمومی ارتزاق 
می کند و در حمایت از اســتارتاپ ها به ویژه در بحث 
تبلیغات باید طوری حرکت کند کــه منافع عمومی 
تامین شود.  هم چنین مشاور معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری بــا بیان این که ایــن حمایت های 
رسانه ملی شامل شرکت هایی است که با توانمندی 
داخلی به تولید کاال و ارائه خدمات اقدام کنند، گفت: 
در همین راستا، محصوالت دارای شاخص ارتقا یافته 
سطح مصرف انرژی به سطح A  و باالتر، صاحبان کاال 
و خدمات برتر صادراتی، صاحبان کاالها و اختراعات 
ثبت شده، خدمات دانش بنیان، فناوری های جدید 
و همچنین انرژی های نو همچون موتور ســیکلت و 
خودروی برقی نیز بایــد ۳۰درصد حق اضافه پخش 

دریافت  کنند.
کرمی ادامه داد: برنامه های فرهنگساز در رسانه ملی 
بابد گسترش پیدا کند. با همکاری و پشتیبانی سازمان 
 صدا و ســیمای جمهوری اســالمی ایران، می توان
 برنامه های متنوع و مختلفی را برای فرهنگسازی و 
ایجاد زیست بوم کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان، ارائه 

کرد و در این زمینه، سالیق مختلف را در نظر داشت.

صدا و سیما در معرفی كسب و كارهای نوین وارد انحصار شده است

تبعیض در تبلیغات  رسانه ای  استارت آپ ها

حمایت سیما از خرید شارژ و نصب یک اپلیکیشن
برزو نیک پور، کارشناس بازاریابی کسب و کارهای نوپا

در حالی که استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان برای راه اندازی و به تحقق رساندن ایده اولیه شان درگیر مشکالت بسیار زیادی هستند در ادامه این فعالیت نیز باید برای معرفی خود وشناساندن محصول و خدمت تولید شده 
سرمایه زیادی را صرف کنند. امروز دغدغه اصلی این مدل کسب و کارها تامین سرمایه برای راه اندازی تیم و شروع فعالیت است که همین هم مشکالت زیادی دارد و جذب سرمایه گذار برای تامین نیازهای اولیه و بدیهی ترین 

شرایط فعالیت بسیار سخت شده است.
این در حالی است که بازاریابی و تبلیغات در مرحله دوم فعالیت این کسب و کارهاست و باید نقشه راه درستی برای آن وجود داشته باشد. رسانه ملی شاید مهم ترین رسانه برای تبلیغات این کسب و کارها باشد که متاسفانه آنطور 
که باید به آن پرداخته نمی شود. یکی از انتظارات تیم های استارت آپی از اصلی ترین رسانه کشور درک مشکالت این کسب و کارها و کنار آمدن با آنها در مبالغ تبلیغاتی و تعرفه آگهی های این سازمان است. کسب و کاری که برای 
فعالیت و حیات تا رسیدن به هدف نیازمند سرمایه کالن است چطور می تواند از پس میلیاردها تومان هزینه چند ثانیه ای تبلیغات در تلویزیون بربیاید. صدا و سیما می تواند در قالب قرارداد با استارت آپ ها و شرکت های دانش 
بنیان وارد معامله شود و به عنوان تامین کننده نیاز بازاریابی این شرکت ها بخشی از هزینه تبلیغات را تقبل کند و در نهایت با تحقق دستیابی به محصول و یا خدمت مورد نظر سهمی را از سود کسب و کار برای خود داشته باشد. در 

صورت همکاری رسانه ملی با استارت آپ ها جذب مشتری می تواند در بازه زمانی کمتری اتفاق بیفتد چراکه تعدد بیننده این رسانه بسیار باالست و این امکان را برای جذب مشتری فراهم خواهد کرد. 
البته این شرایط را نمی توان برای تمام استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان لحاظ کرد. باید شرکت های فناور خالق و نوآور حائز صالحیت از سوی سازمانی معتبر به عنوان مثال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
صدا و سیما معرفی  شوند و در آگهی های صداوسیما برای تبلیغات صرفا کاالها و خدمات دانش بنیان معرفی شوند. اینکه در برخی از کانال های رسانه سیما و در برنامه های پرطرفدار صرفا از یک  یا چند اپلیکیشن و استارت آپ 
مشابه برای معرفی و شرکت در مسابقات استفاده می شود شائبه های زیادی را ایجاد کرده که این رسانه با دریافت مبالغ بسیار کالن در این حوزه انحصار ایجاد کرده است. صدا و سیما مجموعه ای ملی و عمومی است و باید در انعقاد 
قراردادها به گونه ای رفتار کند که شائبه حمایت جهت دار از مجموعه ای خاص به وجود نیاید. خرید شارژ و نصب یک اپلیکیشن سرگرمی تنها حرکت رسانه ملی در حمایت از استارت آپ هاست و این همان انحصار در تبلیغات 

یک یا چند کسب و کار است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرکل ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان گفت: در پی بررسی روند تغییرات 
قیمت ۱۰۰ قلم کاالی ضروری و اساســی در ۲۴ 
مهرماه امســال، قیمت ۵۳ قلم کاالی پرمصرف 
روند کاهشی داشته است.به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، مهرداد ایزدی با اشاره به رصد روزانه 
و مستمر ۱۰۰ قلم کاالی پرمصرف و اساسی بیان 
کرد: نتایج این رصد در بیست و چهارم مهرماه امسال 
نشان می دهد در ۶ گروه کاالیی منجمله کاالهای 
اساسی و مواد غذایی، لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، 
کاغذ، لوازم مصرفی، مصالح ساختمانی و در نهایت 
خودرو، ۵۳ قلم کاال نسبت به میانگین ماه گذشته 
روند کاهشی داشته که بیشترین کاهش قیمت به 
ترتیب به سیب زمینی با ۳۴.۳ درصد، گوجه فرنگی 

با ۱۰.۴ درصد و موز با ۸.۶ درصد اختصاص دارد.
او افزود: شــواهد نشــان می دهد که در این بازه 
زمانی کاالهایی همچون رب گوجه فرنگی، کاغذ 
چاپ، گوساله و گوسفند زنده، گوشت گوسفندی 
و گوشــت گوســاله مخلوط، دو نوع روغن، کاغذ 

روزنامه وارداتی، مرغ زنده و گوشــت مرغ، لوازم 
خانگی از قبیل لباسشــویی و تلویزیون از کاهش 
محسوس قیمت برخوردار بوده اند.به گفته مدیرکل 
دفتر مطالعــات و برنامه ریزی ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان، از بین ۱۰۰ 
قلم کاال؛ ۱۸ قلم کاال شــامل برنج داخلی، برخی 
حبوبات، سیمان و الســتیک پژویی افزایش بین 
صفر تا یک درصدی داشته اند.ایزدی اضافه کرد: 
البته در مقابل نیز قیمت ۲۹ قلم کاال همچون خیار 
رسمی، تخم مرغ، جوجه یکروزه و انواع تیرآهن ۱۴، 
۱۶ و ۱۸؛ افزایش بیش از یک درصد داشته اند که 
تنها ۶ قلم از آنها افزایش بیش از ۵ درصد داشته اند.

او تغییر فصل را عامل برخی از این افزایشها دانست 
و تصریح کرد: کماکان پیگیری ها و اقدامات الزم به 
منظور ثبات و حتی کاهــش قیمت این کاالها در 
دســتور کار قرار دارد و پیش بینی ما این است که 
با توجه به برنامه ریزی های که در این حوزه انجام 
داده ایم، در آینده شاهد نتایج این اقدامات و کاهش 

قیمت ها در بازار باشیم.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان خــودرو گفت: 
قیمت ها در بازار تغییر آنچنانی نداشته و از ثبات 
نسبی برخوردار بوده است.سعید موتمنی اظهار 
کرد: قیمت ها در بازار تغییر آنچنانی نداشته و از 
ثبات نسبی برخوردار بوده است.رئیس اتحادیه 
فروشــندگان خودرو افــزود: مونتاژی ها تغییر 
نکردی و وارداتی ها نسبت به یک ماهه گذاشته 
پایین آمده، اما افزیشی نداشته است اما، برخی 
خودرو های زیر ۱۰۰ میلیون تومان مانند ۲۰۶ 
تیپ ۵ به دلیل کم شــدن عرضه کمی افزایش 

قیمت داشته است.
وی گفــت: زمانــی کــه نوســان ارزی نداریم 
نبایــد نوســان قیمــت در کاال ها را داشــته 
باشــیم و خریــداران بایــد برای خریــد آگاه 
باشــند.موتمنی خاطرنشــان کــرد: خریدار 
برای خودرو هــای باالی ۴۰۰ میلیــون تومان 
بســیار کم اســت، امــا خودرو هایی کــه زیر 

۴۰۰ میلیون تومان هســتند خریــد و فروش 
می شوند.رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو 
ادامــه داد: قیمت خودرو های مونتــاژی مانند 
 ســراتو و جک در بازار در حال حاضر به تعادل 

رسیده است.
وی دربــاره قیمت خودرو در بــازار گفت: ۲۰۶ 
تیپ دو با قیمت ۸۱ میلیون، سمند ۷۷ میلیون 
تومان، دنا ۱۰۷ میلیــون تومان، ۲۰۶ تیپ پنج 
۹۴ میلیون تومان، ۲۰۶ صندوق دار ۹۸ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومان، اســتپ وی ۱۸۲ میلیون 
تومان، تیبا ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ساینا 
۵۷ میلیون تومان، سراتو ۲۸۲ میلیون به فروش 
می رسد.موتمنی درباره پیش بینی وضعیت بازار 
خــودرو در آینده افزود: به دلیل اینکه نوســان 
ارزی نداریم نباید قیمت ها در بازار تغییر خاص 
 داشته باشــند و همین روند ثبات ادامه خواهد 

داشت.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان 
تهران با اشاره به تداوم توقف صادرات تخم مرغ به عراق 
گفت: میانگین قیمت تخم مرغ طی ماه های گذشته 
حدود ۵۶۰۰ تومان بود که اکنــون نزدیک به هزار و 
۲۰۰ تومان افزایش یافته و قیمت متوسط آن درب 
مرغداری در حال حاضر ۶۸۰۰ تومان است اما حدود 
۹۴۰ تومان با نرخ مصوب ۷۷۴۰ تومان تفاوت دارد.

ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار 
استان تهران با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ گفت: 
میانگین قیمت تخم مرغ طی ماه های گذشته حدود 
۵۶۰۰ تومان بود که در حال حاضر نزدیک به هزار و 
۲۰۰ تومان افزایش یافته و قیمت متوسط آن درب 
مرغداری در حال حاضر ۶۸۰۰ تومان است.نبی پور 
با اشاره به اینکه این قیمت حدود ۹۴۰ تومان با نرخ 
مصوب ۷۷۴۰ تومان تفاوت دارد، تصریح کرد: اتمام 
ماه محرم وصفر و قرارگرفتن دوباره در آستانه برگزاری 
مراسم جشن و سرور، یکی از دالیل افزایش قیمت تخم 

مرغ بوده ضمن اینکه صادرات این محصول به کشور 
افغانستان نیز از سر گرفته شده و طی حدود ۱۰ روز 

اخیر اوج گرفته است.
وی افزود: در سال جاری حدود ۱۶ هزار تن تخم مرغ 
از کشور صادر شــده و در حال حاضر روزانه ۶۰ تا۷۰ 
تن از این محصول به افغانستان می رود.رئیس هیئت 
مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران درباره اینکه 
آیا پیش بینی می کنید قیمت تخم مرغ به نرخ مصوب 
در روزهای آینده برسد، اظهار کرد: بعید می دانم اما 
امیدوار هستیم که قیمت به حدی برسد که بتوانیم 
زیان چند ماه گذشته را جبران کنیم.وی تصریح کرد: 
طی ۶ الی ۷ ماه گذشته، مرغداران هر کیلوگرم تخم 
مرغ را با دو هزار تومان ضرر عرضه کردند. رئیس هیئت 
مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران در خصوص 
آخرین وضعیت صادرات بــه عراق گفت: صادرات به 
عراق همچنان متوقف است و دلیل این مسئله نیز عدم 

رغبت عراقی ها به واردات از ایران است.

گارانتی و خدمات پس از فروش، از امتیازهایی است که 
هنگام خرید، می تواند به خریداران برای انتخاب گوشی و 
شرکت فروشنده کمک کند و اگرچه ممکن است بیش تر 
گوشی ها در حال حاضر از گارانتی های معتبری برخوردار 
نباشند، اما ارائه خدمات پس از فروش، می تواند سطح 
رضایتمندی مصرف کننده را افزایش دهد؛ موضوعی 
که به نظر می رســد شــرکت های واردکننده بیش از 
پیش به دنبال آن هستند. سوء اســتفاده از امکانات و 
تعرفه های پایین گوشی های مسافری باعث شد برای 
جلوگیری از واردات بی رویه و غیررســمی گوشی که 
به اسم مسافری انجام می شد، روشــی در نظر گرفته 
شود و به همین دلیل وزارت صنعت،  معدن و تجارت، 
تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه را با افزایش حقوق 
ورودی گوشی به ۲۶ درصد رساند، هم چنین معافیت 
۸۰ دالری برای واردات تلفن همراه مسافری حذف شد. 
این تصمیم ها مسیر واردات گوشی  را برای شرکت های 
رســمی واردکننده هموار کرد تا بتوانند با تامین نیاز 
مصرف کننده، آشفته بازار گوشی های مسافری و وارداتی 
را ساماندهی کنند. به طوری که به اذعان واردکنندگان، 
درحالی که مصرف گوشی در ایران ماهانه بین ۸۰۰ هزار 
تا یک میلیون دستگاه است، شهریورماه سال جاری، 
بیش از یــک میلیون و ۱۰۰ هزار دســتگاه به صورت 
قانونی توسط شرکت های واردکننده وارد شده و بازار را 

به وضعیت اشباع رساند.
بنابراین درحالی که تا ماه پیش، معافیت ۸۰ دالری 
گوشی های مســافری در مقایســه  با تعرفه  وارات 
گوشی هایی که توسط شرکت های واردکننده ثبت 
سفارش می شدند، از مزیت قیمت پایین تر برخوردار 
بودند، اکنون با افزایش تعرفه و حذف معافیت گمرکی 
گوشی های مسافری، دیگر واردات چمدانی گوشی 

به روش مسافری، نه برای واردکنندگان به این شیوه 
و نه مصرف کننده نهایی صرفه ای ندارد، زیرا قیمت 
گوشی های شرکتی پایین تر از گوشی های مسافری 
است. از طرفی یکی از مواردی که خرید گوشی از بازار 
داخلی و واردکنندگان رسمی را برای مصرف کننده 
منطقی تر می کند، گارانتی و خدمات پس از فروش 
است که در صورت خرید از کشورهای خارجی، برای 
مصرف کننده ساکن ایران مورد استفاده نخواهد بود، 
زیرا بیش تر این شرکت ها نمایندگی رسمی در ایران 
ندارند، درصورتی که به گفته انجمن واردکنندگان 
موبایل، تمامی گوشی های شرکتی ۱۸ ماه خدمات 

پس از فروش و گارانتی دارند.
در این راستا میثم دادخواه - کارشناس حوزه مخابرات 
و فنــاوری اطالعات با بیان این که بــا افزایش تعرفه 
گوشی های مسافری، عمال جلوی قاچاق گرفته  شده 
است، اظهار کرد: ســازمان حمایت از مصرف کننده، 
اشــراف ویژه ای بر موضوع واردات دارد و سازوکاری 
برای ارزیابی شرکت ها ایجاد کرده است. بدین  ترتیب 
قرار است برخی شرکت های ارزیاب، در روزهای آینده 
شرکت های واردکننده دارای مجوز را ارزیابی کنند 
و در این فرآیند ارزیابی، ســطح گارانتی شــرکت ها 
مشخص شود.وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
گارانتی واردات برای خریداران اهمیت چندانی ندارد 
و شرکتی که ۱۰۰ مرکز خدمات دارد، با شرکتی که 
۱۰ مرکز خدمات دارد، از دید مشتری برابر است؛ اما 
کیفیت گارانتی ها روزبه روز در حال افزایش اســت و 
شرکت های واردکننده باید تا ۱۸ ماه خدمات گارانتی 
دســتگاه را ارائه دهند و همچنیــن تالش می کنند 
در زمینه گارانتی و خدمــات پس از فروش، باالترین 

رضایت مندی را داشته باشند.

آسیب های صنعت هتلداری 
در چند سال گذشته افزایش 
یافته و بسیاری از هتل ها را 
وادار به تعدیل نیرو و کاهش 
کیفیت خدمات ارایه شده 
کرده است. متاســفانه سال گذشته میانگین ضریب 
اشغال هتل ها در کشور آن چنان مناسب نبود و ضریب 
اشغال هتل ها کاهش زیادی داشته است.در کنار آن 
هزینه ها از جمله آب و برق به شدت افزایش داشت و 

به چند برابر رسید و همه این ها برای صنعت هتلداری 
یک آسیب بزرگ است. افزایش هزینه ها، ضریب اشغال 
هتل ها کاهش داد و در نتیجه بســیاری از هتل ها با 
ضرر مواجه شدند و این موضوع به روند توسعه صنعت 
هتلداری ضربه می زند. هم چنین مشکالت بیمه ای و 
مالیات بر درآمد را از دیگر مشکالت بر سر راه صنعت 
هتلداری است. سیاست وزارت نیرو به گونه ای است که 
به جای حمایت از صنعت هتلداری و توسعه گردشگری 
در تضاد با این توسعه است. وزارت نیرو اعالم می کند 
مصرف یک واحد یا هتل هرچه باال رود هزینه را چند 
برابر دریافت می کند در حالی که برای تشویق هتلها 
باید همانند سایر کشورها هزینه آب و برق را کاهش 

داد. امروز نگاه وزارت نیرو به هتلداری نگاه خانگی است 
و این نگاه باعث شده که این صنعت دچار آسیب شود.

محمدعلی فرخ مهر رئیس اتحادیــه هتل ها و هتل 
آپارتمان ها درباره وضــع هتل های تهران اظهار کرد: 
بیش از ۳۰ درصد هتل های تهران کاهش اشــتغال 
داشــتند، که یکی از علل این امر را می توان سیاست 
گذاری در تهران دانست؛ چرا که این سیاست گذاری 
می تواند حضور گردشــگر را در تهران محدود کند. 
دیگری اینکه تعریف درستی از حوزه گردشگر نشده 
است. رئیس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان ها با اشاره 
به اینکه گرایش گردشگر خارجیبه خانه های مبله در 
تهران بیشتر شده است تصریح کرد: این موضوع سبب 

شده که گرایش به هتل آپارتمان ها کمتر شود که علل 
آن را می توان رفاه و آزادی در آن دانست. فرخ مهر با 
تاکید بر اینکه حضور گردشگر خارجی نسبت به سال 
گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است افزود: این در 
حالی است که بیشتر هتل آپارتمان ها، تخفیف ۳۰ 
تا ۶۰ درصدی را در تهران داشته اند. رئیس اتحادیه 
هتل ها و هتل آپارتمان ها بیان کــرد: امیدواریم که 
همکاری مســئوالن ذیربط بتواند در جهت بهبود و 
توسعه این هتل آپارتمان ها تاثیرگذار باشد.به گفته 
فرخ مهر، باتوجه به شرایط اقتصادی در کشور، بسیاری 
از دســتمزد ها باال رفته که البته هنوز هم جوابگوی 

آن ها نیست.

گرایش به اقامت در خانه های مبله  افزایش یافته است

ریزش نیرو  در صنعت هتلداری
كاهش 3۰ درصدی گردشگران خارجی و ركود هتلداری

امنیت خانه های مبله را نمی توان تضمین کرد
شهرام شیروانی، نایب رئیس جامعه هتل داران ایران

موضوع اجاره ساعتی و روزانه خانه های مبله معضلی است که امروز بیشترین تاثیر خود رابر صنعت هتلداری گذاشته است. اینکه بگوییم نرخ هتل ها در ایران گران است اصال توجیه خوبی برای افزایش فعالیت این خانه ها نیست. در مقایسه 
با کشورهای همسایه و همجوار خود مانند ترکیه نرخ هتل در ایران بسیار ایده آل و مناسب است در صورتی که در کشوری مانند ترکیه که از نظر مسافت فاصله زیادی با ایران ندارد و از لحاظ فرهنگی نیز به ایران نزدیک است نرخ هتل ها قابل 

مقایسه نیست بنابراین فعالیت این خانه ها به این بهانه توجیه ناپذیر است.
سایت های زیادی در این رابطه فعالیت می کنند که هیچ کدام از سازمان و اتحادیه ای مجوز ندارند و تمام مسئولیت اقامت در این منازل بر عهده خود مهمان است. بنابراین از لحاظ امنیت نمی توان آن را تضمین کرد. از طرفی دیگر تاثیر آن 
بر هتلداری به رکود و تعدیل نیرو ختم شده که در نهایت بسیاری از فعاالن این صنعت بیکار شده اند. به عبارتی بهتر با شرایطی که امروز اتفاق افتاده شاهد تعدیل نیرو در هتل ها هستیم که بعضا در شهرستان ها و در هتل های دولتی اتفاق 
افتاده اما در صورتی که این شرایط ادامه پیدا کند قطعاً تعدیل نیروی بیشتری چه از هتل های دولتی و چه از هتل های خصوصی خواهیم داشت. این موضوع بسیار جدی است و نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت چراکه صنعت هتلداری 

را به تعطیلی می کشاند. 
این واقعیت که شرایط اقتصادی قدرت خرید مردم را کاهش داده را قبول داریم و به این موضوع آگاهیم که کمتر کسی دیگر برای اقامت می تواند هزینه هتل را پرداخت کند بنابراین باید به راهکارهای رفع این موانع بپردازیم. باید سرمایه گذاران 

را برای ورود به صنعت هتلداری تشویق کرد تا با هتل سازی تعرفه ها تعادل پیدا کند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سازمان حمایت:

قیمت ۵۳ کاالی پرمصرف کاهشی شد 

ثبات قیمت ها در بازار خودرو

تخم مرغ ۱۲۰۰ تومان گران شد

طی روزهای آینده

واردکنندگان گوشی با گارانتی های معتبر ارزیابی می شوند
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در فضاهاي كار اشــتراكي يكي از اتفاقات مهمي 
كه رخ مي دهد تبادل اطالعــات و دانش و تعامل 
و گفتگو بيــن فريلنســرها و كارآفرينان جوان 
اســت. هم زمان با رشــد اســتارت آپ ها به ويژه 
اســتارت آپ هاي نوپا در كشورمان كه تعدادشان 
هر روز بيشتر و بيشتر مي شــود؛ بازار كار ايران با 
پديده نو ظهوري روبه رو شده است به نام »فضاي 
كار اشــتراكي« فضاهايي كــه در روزهاي خاص 
و ســاعت هايي مشــخص ميزكاري را در اختيار 
يك نفر يا چند نفر قرار مي دهنــد كه با يكديگر 
كســب وكاري را راه انداخته اند يا به صورت آزاد 
)فريلنسر( مشــغول به كار هســتند و دفتر كار 
ندارند و درآمدشــان هم به شــكلي نيســت كه 
بخواهند هزينه هاي زيادي را بــراي اجاره دفتر 
كار پرداخت كنند. البته گروهي از فريلنســرها و 
استارت آپ ها هم هســتند كه حوصله چانه زدن 
با صاحبان ملك، پرداخت ماليــات و... را ندارند و 
در نهايت تصميم مي گيرند كه فضاي اشــتراكي 
اجاره كننــد. در اين بين معمــوال خدمات ارائه 
دفاتــر كار كوتاه مدت و ميز كار اشــتراكي را هم 
گروهي از استارت آپ هايي كه در اين حوزه فعال 
شــده اند به ديگران اجاره مي دهند. ميزكاري كه 
شــما بايد از قبل آن را براي يــك هفته، يك ماه 
يا بيشتر رزرو كنيد و به شــما خدماتي همچون 
اينترنت پرســرعت هم مي دهند. البته برخي از 
اين اســتارت آپ ها اين امكان را هم دارند كه يك 
اتاق مجزا، يك سالن، منشــي حقيقي يا مجازي 

و... در اختيارتان قرار دهنــد. حتي برخي از اين 
اســتارت آپ ها عالوه بر فضاي شركت مي توانند 
ميزي را در يكي از كافه هاي شهر )البته كافي هاي 
محدود( به شــما پيشــنهاد كنند تا براي تنوع 
در فضاي كار و به ويژه در ســاعت روز كه كافه ها 
خلوت هستند، به گوشــه دنج پناه ببريد، چاي و 
قهوه بنوشيد و كار كنيد. مثال استارت آپ كامسرا 
مجموعه اي از فضاهــاي كاري منعطف در ايران 
است و كارآفرينان، اســتارت آپ ها و فريلنسر ها 
مي توانند در هر زمان، فضاي كاري دلخواه خود 
را براي مدت مشــخص از طريق اين استارت آپ 
رزرو كــرده و از امكانات و خدمــات آن بهره مند 
شــوند. زاويه يكي ديگر از استارت آپ هايي است 
كه اين روزها به پاتوق بزرگي براي استارت آپ ها 

و فريلنسرها بدل شــده است با فضايي به وسعت 
۱۰۰۰ متركه روزانه ميزبــان بيش از ۲۰۰ عضو 
فعال اســت. روي ســايت اصلي اين استارت آپ 
نوشــته شــده: »زاويه يعني چي؟ زاويه نوعي از 
فضاهايي بوده كه در گذشته به نام خانگاه )خانقاه( 
شناخته مي شده، در دوره هاي گذشته سالك در 
سير و سلوك جغرافيايي خود به عنوان استراحتگاه 
و توقف از وجود زاويه ها اســتفاده مي كردند. ما 
ميزبان تمامي افرادي هستيم كه نيازي به گوشه 
امني دارند كه روي هدف بزرگ تري كه در زندگي 
دارند تمركز كنند و در اين مســير با آماده كردن 
اين گوشه امن همراهشــون هستيم.« شعار اين 
استارت آپ اين است: »گوشه امني براي تجربه، 
ساختن و يادگرفتن« همچنين روي اين سايت 

استارت آپي نوشته شده: »زاويه يك فضاي كاري 
مشترك براي كارآفرينان، فريلنسرها و افراد خالق 
است. در زاويه شما مي تونيد با استفاده از فضاي 
كاري حرفه اي، روي پروژه ها و كسب و كار خودتون 
تمركز داشته كنيد و به شبكه ارزشمندي از افراد 
و كسب و كار ها دسترسي داشــته باشيد.« اما در 
فضاهاي كار اشتراكي يكي از اتفاقات مهمي كه رخ 
مي دهد تبادل اطالعات و دانش و تعامل و گفتگو 
بين فريلنسرها و كارآفرينان جوان است؛ هرچقدر 
اين جو در فضاي كار اشتراكي قوي تر باشد در اصل 
افراد تجربه هاي مفيد تري را كسب خواهند كرد. در 
اين بين برخي از استارت آپ هاي فضاي اشتراكي 
همچون تيوان بر اين موضوع تاكيد بيشتري دارند. 
روي سايت اين اســتارت آپ نوشته شده است: » 
باشــگاه كارآفريني تيوان، مجموعه اي است كه 
با هدف گسترش فرهنگ كارآفريني ايجاد شده 
است. اعضاي تيوان، در كنار هم اثر بخشي تيمي و 
فردي خود را باال مي برند، در دورهمي ها ايده هاي 
جديدي خلــق مي كنند، با اســتفاده از منتورها 
و مربيان حرفــه اي دانش خــود را در حوزه هاي 
فني، كارآفريني و كســب و كار ارتقا مي بخشند 
و در نهايت براي جذب ســرمايه گذار يا حضور در 
شتابدهنده براي طي مراحل رشد آماده مي شوند. 
همچنين اعضا در اين مجموعه مي توانند از فضاي 
كار مشتركي كه براي كارآفرينان و عالقه مندان 
اين حوزه در نظر گرفته شــده براي كار تيمي يا 

فردي استفاده كنند. «

ول
كس

ن م
روي خودتان كار كنيد، شما بزرگ ترين دارايي خودتان هستيد. روي اولويت هاي خود كار كنيد، به خاطر آنها بجنگيد و مبارزه كنيد. روي نقاط قوت خود تالش جا

كنيد، تنها آن موقع مي توانيد به توانمندي هاي بالقوه خود دست پيدا كنيد. با هم دوره ها و اشخاص پيرامون خود كار كنيد، كسي به تنهايي موفق نمي شود. 
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ايجاد نخســتين صندوق خطر پذيري تعاون براي 
حمايت استارت آپ هاي دانش بنيان

معاون تعاون وزير كار با اشاره به ايجاد حوزه نوآوري و نوبنيان ادامه داد: ايجاد نخستين 
صندوق خطر پذيري تعاون براي حمايت استارت آپ هاي تعاوني و دانش بنيان در دستور 
كار است. محمد كبيري درباره برنامه هاي اين معاونت گفت: تدوين طرح نوين اشتغال 
بخش تعاون )تعاون، اشتغال، بازار( براي تثبيت ۱.8 ميليون شغل موجود در بخش 
تعاوني و افزايش بهره وري و توسعه اشتغال تعاوني هاي دانش بنيان و نوبنيان، اعطاي 
تسهيالت هوشمند با هدف حمايت از توليدات بازارمحور و حمايت از زنجيره ها، تكميل 
طرح روستا تعاون با رويكرد حمايت از تعاوني هاي روستايي با هدف ايجاد اشتغال و ارائه 

تسهيالت مربوطه جز برنامه هاي تثبيت اشتغال و ايجاد اشتغال جديد است. 

به دستور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
شــركت های نوپا مورد حمايت ســازمان تامين 

اجتماعی قرار می گيرند
براساس دستور مصطفی ســاالری مديرعامل ســازمان تامين اجتماعی و در اجرای 
آيين نامه اجرايی حمايت از شركت های نوپا، اين شركت ها مورد حمايت سازمان تامين 
اجتماعی قرار می گيرند. به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان تامين اجتماعی، 
شركت های نوپای مورد حمايت اين آيين نامه، متشكل از شركت های خصوصی و تعاونی 
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات هستند. براساس اين آيين نامه، فهرست مراكز 
رشد، فضاهای كاری اشتراكی و شتاب دهنده ها، توسط كارگروهی مركب از معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات و علوم، 
تحقيقات و فناوری و همچنين  سازمان های امور مالياتی و تامين اجتماعی اعالم می شود. 
گفتنی است شركت های مورد حمايت ساكن مراكز رشد، در صورتی كه فضاهای كاری 
اشتراكی و شتاب دهنده ها باشند، با ارائه مدارك كامل شناخت كارفرمايی از جمله پروانه 
بهره برداری فناوری اطالعات و تخصيص كد كارگاهی از سوی شعبه، دريافت ليست و 

حق بيمه كاركنان شاغل با رعايت مقررات تامين اجتماعی بالمانع است.

یک فلسطینی در صدر است
معرفي برگزيدگان جايزه هاي IPA و لوسي در نيويورك

جايزه IPA، رويداد بين المللي عكاسي 
و جايــزه معتبر بين المللي لوســي كه 
رياست شان را يك ايراني به عهده دارد، 
در دو شــب پياپي در نيويورك برگزار 
شــد و يك فلســطيني با عكس هايي 
خيره كننده و افشــاگر از درگيري هاي 
نقاط مرزي كشــورش به مقام نخست 
 Lusie و جايزه IPA دست يافت. جايزه
از زيرمجموعه هاي بنياد فرماني هستند 
كه رياست آن را »حسين فرماني« به عهده دارد. برگزيدگان هر دو اين جوايز توسط 
هيات داوران بين المللي كه از كارشناسان مشهور عكس هستند از ميان ۱۱ هزار و 5۰۰ 
عكاس از ۱۱۰ كشور در سراسر جهان انتخاب شدند. در فرايند جايزه IPA كه بيست 
و يكم اكتبر برپا شد، به رسم هر ساله دو نفر از فيناليست ها به عنوان »عكاس سال« از 
ميان عكاسان حرفه اي و »استعداد برتر« از بين عكاسان آماتور و دانشجويان برگزيده 
مي شوند كه امسال در هفدهمين دور اين جايزه، عنوان »عكاس سال« به مصطفي 
حسن Mostafa Hassona با موضوع درگيري هاي مرزي فلسطينيان با سربازان 
اسراييلي و جايزه اســتعداد برتر به مايكل هورليك Mikkel Horlyck با موضوع 
غفلت تعلق گرفت. جايزه شناخته شده »عكاسي لوسي« نيز بيست و دوم اكتبر در خضور 

چهره هاي شاخص عكاسي برگزيدگانش را شناخت. 
در اين مراسم باشكوه

Jay Maisel جايزه »يك عمر دستاورد هنري« به
Stephen Shore »جايزه عكاسي »هنرهاي زيبا

 Annie Leibovitz »جايزه عكاسي »پرتره
Maggie Steber »جايزه عكاسي »خبري

Edward Burtynsky »جايزه عكاسي »مستند
Ellen Von Unwerth »جايزه عكاسي »مدلينگ

Zanele Muholi »جايزه عكاسي »بشردوستانه
 Al Bello »جايزه عكاسي »ورزشي

Rencontres d’Arles »جايزه عكاسي »نور موضعي
Tyler Hick »جايزه »تاثيرگذارترين عكاس

براساس اعالم جايزه لوسي، عكاس بين المللي سال، ۱۰۰۰۰هزار دالر جايزه نقدي 
باحمايت مالي atedge و برترين اســتعداد 5۰۰۰ دالرجايزه نقدي با حمايت مالي 

سوني دريافت مي كند.

برگزاری رويداد هفته جهانی كارآفرينی
دانشكده كارآفريني دانشــگاه تهران در 
راســتاي تاكيدات مقام معظم رهبري در 
سال هاي اخير درباره رشد، توسعه و ترويج 
فرهنگ كارآفريني در كشــور، دانشكده 
كارآفريني دانشــگاه تهــران با همكاري 
مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و ساير دستگاه هاي اجرايي، سياست گذار 
و قانون گذار عالقه مند، در نظر دارد براي 
ششمين سال متوالي »رويداد هفته جهاني 
كارآفريني« را برگــزار كند. هفته جهاني 
كارآفريني )GEW( بزرگ ترين رويداد هماهنگ بــراي ترويج و ترفيع كارآفريني 
است كه هر ساله در بازه زماني ۱8 تا ۲4 نوامبر برابر با ۲7 آبان تا 4 آذر در سراسر دنيا 
برگزار مي شود. در اين رويداد با هدف كمك به كارآفرينان بالقوه براي ورود به عرصه 
كارآفريني، تالش مي شود تا نسل جديدي از كارآفرينان به راه اندازي كسب وكار تشويق 
شده و كسب وكار خود را آغاز كنند. رويداد هفته جهاني كارآفريني سكويي براي توسعه 
ارتباطات و همكاري هاي پيوســته تمامي نقش آفرينان عرصه كارآفريني است تا از 
 اين طريق زيست بوم كارآفريني و اكوسيستم مناسب در كشور ايجاد و در سطح ملي

 و جهاني تقويت شود. 
از جمله برنامه هاي اين رويداد: 

- برگزاري رويداد استارت آپي صنايع و خدمات نوآور )دانش آموزي و بزرگساالن( 
- كارگاه ها و سمينارهاي تخصصي كسب وكار و كارآفريني

- نشست هاي تخصصي با مديران و كارآفرينان كشور
- كارآفريني اجتماعي

- تور بازديد از جوامع اســتارت آپي )مراكز نوآوري، شــتابدهنده ها، سرمايه گذاران، 
استارت آپ هاي موفق فناور و نوآور( 

- نمايش و تحليل فيلم هاي كسب وكار
- برپايي نمايشگاه كسب وكار

- مشاوره هاي تخصصي كسب و كار
 www. gewiran. comجهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــه ســايت
 مراجعــه يــا بــا دبيرخانــه رويــداد بــه شــماره 86۰936۲۱-۰۲۱ تمــاس 

حاصل كنيد. 
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اســتارت آپ هاي ايرانــي در 
تنگناي تامين ســرمايه، پيدا 
كردن مشتري براي ايده هاي 
خالقانه شان و مهم تر از همه 
چالش نوسان هاي اقتصاد، گير 
افتاده اند. اكوسيستم استارت آپی كه سال ها پيش با ورود 
موج اول سرمايه گذاري هاي خطرپذير به كشور، به يكي 
از بارقه هاي اميد اقتصادي بدل شده بود حاال حال نزاري 
دارد و چشم به راه راه نجاتي است. راهي كه به نظر مي رسد 
با يك بازبيني ماهيتي و البته به دست آدم ها و چهره هاي 
جديدي رقم خواهد خورد كه مي توان از آنها به نسل دوم 
استارت آپ هاي ايراني ياد كرد. نسل دوم امروز در هياهوي 
ارزش گذاري ها، حاشــيه هاي اســتارت آپ هاي بزرگ، 
رفتن سرمايه گذاران خطرپذير و خارجی، تحريم و البته 
جذابيت هاي بازارهايي چون خرده فروشي، حمل و نقل 
و غذا، كمتر جدي گرفته شــده اند ولي حاال اميدوارند از 
ركودي كه به وجود آمده براي جلب نگاه ها به سوي خود 
بهره ببرند. استارت آپ هايي كه در ساحت هاي جديدي 
به دنبال اجرايی كردن ايده های خود هســتند و به نسل 
اول ســرمايه گذارها و اســتارت آپ ها و حتي منتورهاي 
استارت آپي كمتر اميد و دل بسته اند. اين در حالی است 
كه معاونت علمی و فنــاوری رئيس جمهوری و صندوق 
نوآوری و شكوفايی و از سوی ديگر پارك های علم و فناوری 
به حمايت از استارت آپ ها برخاسته اند؛ ولی اين حمايت ها 
همه رنگ و بوی دولتی دارد و برای اكوسيستم استارت آپی 
به چيزی فراتر از وام و تسهيالت نيازمند است. اينجاست 
كه بايد به سراغ بخش خصوصی و سرمايه گذاران خطرپذير 
)VC( رفت زيرا برخي از مديران اســتارت آپ ها بر اين 
باورند كه نيازي به حمايت دولت ندارند؛ چراكه در دنياي 
كسب وكار حمايت اصال معنا ندارد. آنها يك دليل براي اين 
نظر خود دارند و آن اينكه يك كسب وكار مي آيد كه يك 
فرايندي را شروع كند، يك مســاله اي را حل كند و براي 
يك مساله پاسخ مناسبي داشته باشد. اگر راهكار مناسبي 
استارت آپ داشته باشد مشتري از آن كسب وكار حمايت 
خواهد كرد؛ موضوعي كه سعيد ابراهيميان، بنيان گذار 
يك استارت آپ به آن اشاره مي كند: »ما مشكلي در زمينه 
حمايت دولتي نداريم. مشكل اصلي اينجاست كه چرخه 
استارت آپ در ايران، چرخه كاملي نيست. مثال در كشور 

بخش هاي اوليه اين چرخه كه شامل پيش شتاب دهي، 
شــتاب دهي و پس از آن جذب سرمايه مشكالتي وجود 

دارد.« 
يكي از اين راه هاي جذب سرمايه سرمايه گذاری خطرپذير 
است. شركت سرمايه گذاری »ســرآوا پارس« دست كم 
روي كاغــذ بزرگ ترين شــركت ســرمايه گذاري روي 
استارت آپ هاست و در پرتفوليوي خود، سرمايه گذاري 
روي استارت آپ هايي همچون »ديجي كاال«، »فيديبو«، 
»كافه بازار«، »اي نتورك«، »تخفيفان« و »ريحون« را دارد. 
چندی پيش خبر رفتن »سعيد رحمانی«، مديرپرآوازه اين 
شركت خبرساز شد و فعاالن اكوسيستم استارت آپی به 
رفتن او كه پدرخوانده اين اكوسيستم بود واكنش نشان 
دادنــد. ازجمله اين فعاالن پدرام ســلطانی، نايب رئيس 
پيشين اتاق بازرگانی تهران بود كه نوشت: »خبر بدی بود. 
رحمانی از پيش قراوالن اكوسيســتم استارت آپی كشور 
بود.« با رفتن او شــايعه هايی درخصوص انحالل يا كند 
شدن مسير سرمايه گذاری اين شركت قوت گرفت. در مورد 
پيشينه اين شركت صحبت های زيادی مطرح شده است 
ازجمله وقتي در اواسط سال 9۱ بسياري از بيزنس من ها 
و سرمايه گذارهاي ايراني در حال سبك و سنگين كردن 
فضاي سياسي كشور و آماده شدن براي ورود محتاطانه 
به انتخابات سال بعد بودند شــركتي به نام سرآوا پارس 
به عرصه اقتصادي كشــور پا گذاشــت كه رويكردها و 
برنامه هايي بسيار متفاوت از همه آن چيزي داشت كه تا 
پيش از آن در سپهر سرمايه گذاري كشور تجربه شده بود. 
مردي كه دو ســال پيش از آن و در قامت يكي از مديران 
ارشد شــركت نســپرز به ايران آمده بود تا موقعيت هاي 
سرمايه گذاري  روي شركت هاي نوآور ايراني را بررسي كند؛ 
مردي كه وقتي شركت آفريقايي-اروپايي اش بازار ايران را 
براي تزريق سرمايه جذاب نديد فرصتي را شكار كرد كه 
بعدها شد مايه تحسين ديگران و مباهات خودش. صحبت 
از سعيد رحماني اســت. مرد پيشروي سرمايه گذاري در 
استارت آپ هاي ايراني كه در سكوتی عجيب ايران را ترك 
كرد. مردي كه در 7 سال گذشته با وجود نقدهاي زياي 
كه به او مي شد تاثيري شگرف بر اكوسيستم استارت آپي 
ايران گذاشت، حاال جايش را به علي سمساريلر داده است. 
اين خبر، پيش درآمد يك عصر تازه در اكوسيستمي است 
كه اين روزها بيش از هر زمان ديگــر به دنبال بهانه هاي 
نااميدي مي گردد. با ورود يكي از شــركت هاي معروف 
بورسي به نام فيروزه و شركت توسعه صنعتي ايران، شركت 
سرمايه گذاري سرآواپارس شكل گرفت. شركتي كه در يك 

دوره طاليي با سرمايه گذاري روي استارت آپ هايي چون 
اي نتورك، كافه بازار، ديجــي كاال، تخفيفان و راه اندازي 
نخستين شتاب دهنده اســتارت آپي ايران يعني آواتك، 
به چيزي كه بعدها به نام اكوسيســتم استارت آپي ايران 
شناخته شده كمك انكارناپذيري كرد. رحماني مطمئن 
بود كه گل سرســبد اقتصاد دهه نود ايران استارت آپ ها 
هستند و اين را زماني متوجه شده بود كه استارت آپ هاي 
ايراني چيزي بيش از وب سايت هايي در مرحله بذري يا 
مرحله اوليه رشــد نبودند و به شدت براي همه گير شدن 
و گرفتن كاربران ميليوني نياز به سرمايه داشتند. صحبت 
از سرمايه  گذاري هاي چند ميليون دالري به ميدان آمد 
و استارتاپ هاي كوچك و ناشناخته اي چون ديجي كاال 
با موجي كه سرآوا راه انداخته بود و سرمايه اي كه به آنها 
تزريق كرده بود و مهم تر از همه، جسارتي كه رحماني به 
آنها داده بود به شركت هايي بزرگ تبديل و الگويي براي 
استارتاپ ها و ايده هاي تازه كار شدند. نقدي كه منتقدان 
دوآتشه ســرآوا وارد مي كردند، اين بود كه اين شركت با 
ارزش گذاري هاي صوري و خبرسازي هاي جذاب، تالش 
دارد ارزش سبد اســتارت آپ هاي خود را بيش از چيزي 
كه هست، بزرگ نشــان دهد تا بعدها به هنگام ورود به 
بورس يا فروش اســتارت آپ هايش به خارجي ها ســود 
بيشتري از سرمايه گذاري هايش به دست بياورد. حاال با 
رفتن ســعيد رحماني به نظر مي رسد حاشيه هاي سرآوا 
وارد فاز ديگري شود. رفتني كه به فشارهايي بيرون ربط 
داده شده و غيبت رحماني از ابتداي ارديبهشت امسال هم 
مدتي بود كه بر تنور شايعات مي دميد. فشارهايي كه حدود 
دو سال پيش و به هنگام حمله شبانه به دفتر اين شركت 
در خيابان الوند گفته مي شد به دليل برخي ابهامات مالي 

درباره سازوكارهاي سرمايه گذاري هاي سرآوا رخ داده و 
عده  ديگري هم كه در صف هواداران سرآوا بودند آن را به 
تالش براي امنيتي كردن فضاي كارآفريني در ايران مرتبط 
مي دانستند. راه و كارنامه اي كه نقدهاي زيادي به آن وارد 
است اما سخت بتوان منكر نقشي شد كه رحماني در ساخته 
شدن چيزي داشت كه مي توان از آن به روياي استارت آپي 
ايراني ها تعبير كرد. رويايي كه اين روزها در شكننده ترين 
وضعيت خود قرار دارد و وضعيت نه چندان مساعد فروش 
استارت آپ هايي چون »ديجي كاال« و افت رشد سال هاي 
گذشــته آنها آن را در ابهامي وهم برانگيز فرو برده است. 
نكته مهم تر اينكه موقعيت رقيب قدرتمند سرآوا يعني 
گروه اينترنتي ايران )IIG( كه مالك اســتارت آپ هايي 
بزرگي چون اسنپ و اســنپ فود و زودروم است چقدر با 
رفتن رحماني تغيير خواهد كرد؟ هم اكنون روابط عمومی 
سرآوا اطالعيه رسمی در پاسخ به شــايعات انحالل اين 
شركت داشته كه آن را تكذيب كرده است: »برخی از اين 
شبهه ها جديد هســتند و برخی ديگر، مثال واقعی بودن 
ســرمايه گذاری خارجی، با وجود پاسخ های مستقيم و  
مستند متعدد هر از چندگاهی مجددا تكرار می شوند. قصد 
اين افراد مشخص نيست؛ هدف شان ضربه زدن و نابودی 
اكوسيستم است يا مخالف ســرمايه گذاری خارجی اند؟ 
هرچه باشد اشاعه اخبار كذب، دروغ پردازی و شايعه پراكنی 
در اكوسيستم كارآفرينی به نفع بدخواهان ايران است. چه 
كسی می تواند از اشاعه جو نااميدی در ميان كارآفرينان 
كشور كه در سخت ترين شرايط اقتصادی به اشتغال زايی و 
خلق ارزش می پردازند، خوشحال باشد؟«همه اين مسائل 
برای اكوسيستم استارت آپی ايران تبعاتی خواهد داشت كه 

موجب نااميدی فعاالن اين اكوسيستم می شود. 

پشت پرده  شايعات اخير در مورد »سرآوا« چيست؟
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دامن زدن  رفتار   »سرآوا«  به  شایعات
حمیدرضا اعتدال مهر، رئیس هیات مدیره انجمن صنفي كسب وكارهاي اینترنتي

در مورد انتشار اطالعيه انحالل شركت »سرآوا پارس«، الزم است يك اليه عقب تر بايستيم؛ يعني نگاه كنيم كه اگر اين خبر شايعه نباشد چه وضعيتي و مسئوليتي براي چه نهادها و ارگان هايي ايجاد مي كند؟ 
يعني فرض محال بگيريم كه شايعه انحالل اين شركت درست است. با اين فرض اتفاقي كه مي افتد، چيست و چه كساني بايد راجع به آن پاسخگو باشند؟ آيا نظارت حقوقي كافي روي اين شركت در هنگام كار و عقد قرارداد صورت گرفته است؟ چه تضاميني از اين 

شركت گرفته شده تا در صورت ورشكستگي آن، شركت هاي وابسته متحمل ضرر و ورشكستگي نشوند. 
 اين گونه خبرها فارغ از شايعه بودن يا نبودن، مي تواند يك زنگ خطر باشد و ما را هوشيار بكند كه در صورت درست بودن اين اخبار آيا تمهيدي انديشيده ايم؟ آيا فكري كرده ايم كه اگر استارت آپي كه فاند اولش را از شركت ديگري مي گيرد و آن شركت را عضو سهامش 
مي كند عمال جزو دارايي هايش محسوب مي شود يا خير؟ اينكه آيا آن شركت در شرايط ورشكستگي طبق قانون تجارت، اموالش به طلبكارانش مي رسد يا خير؟ آيا ما نگاه كرده ايم كه اگر طلبكاران شركت »سرآوا« با در نظر گرفتن فرض محال، شركت »ديجي كاال« 

را تصاحب كنند، چه ضرباتي به آن شركت يا ساير اموالي كه به شكل استارت آپ در اختيار آنها بوده است وارد مي شود؟ 
بنابراين اين شايعه در صورت حقيقت چه وضعيتي را ايجاد می كند؟ آيا مسئول جبران خسارات، دولت است؟ آيا حاكميت است؟ آيا با ثبت شركت هاست يا قوه قضائيه؟

چه كسي پاسخگوست و چه كسي اين مسئوليت ها را مي پذيرد؟ 
در حال حاضر رفتار خود شركت سرآوا باعث دامن زدن به اين شايعه شده است؛ يعني شركتي كه روي كسب وكارهاي اينترنتي سرمايه گذاري مي كند به اندازه كافي بايد شفافيت داشته باشد كه براي كساني كه در اين وضعيت ذي نفع محسوب مي شوند يا به هر حال 

جزو شركاي آن حساب مي شوند، شرايط ابهام آلود ايجاد نشود كه با هرگونه خبري تحت تاثير قرار بگيرند و به اين شايعه دامن بزنند. 
 به عنوان مثال دو سال پيش اين شركت پلمب شد. ظاهرا يك سري از مقامات ناشناس، دفاتر اين شركت را براي كنترل بردند و دفتر آرژانتين آن شركت يكي دو روز بسته شد. بعد از آن ماجرا گفتند اشتباهي صورت گرفته است. بعد آقاي »سعيد رحماني« بدون خبر 

و بدون هماهنگي از ايران مي رود. اگر ابهامي وجود ندارد، چرا ايشان يك مراسم توديع برگزار نكرد؟
 يعني به نظر مي رسد اين شركت ها با رفتار غيراصولي باعث دامن زدن به اين شايعات شده اند و در ادامه دور از ذهن نيست كه اين شايعه در ذهن هر كسي مي تواند تكميل كننده پازل ابهامات قبلي باشد و احساس ورشكست شدن اين شركت را در ما تقويت مي كند. 
چه بسا اين اتفاق هم در شرف وقوع باشد؛ اما در آينده اگر مي خواهيم اين اتفاقات تكرار نشود، راهكار اين است كه الگوريتم مشخصي داشته باشيم و كساني كه مسئوليت وثيقه و تضامين كافي را از چنين شركت هايي داشته باشند، چه به لحاظ ضعف مديريتي و چه 

به لحاظ مشكالت اقتصادي آسيب ديدند يا دچار مشكل شدند، تمام سرمايه گذاري هاي آنها پابرجا باشد و براي استارت آپ هايي كه با اين وضعيت توانسته اند رشد كنند، مشكلي به وجود نيايد. 
به عنوان مثال، ادبيات مورد استفاده روابط عمومي اين شركت در اطالعيه منتشرشده چندان در قالب ادبيات يك شركت خصوصي نمي گنجد؛ يعني روابط عمومي و مديرعامل اين شركت نيز براي ايجاد اين ترس و رعب و صدمات وارده ناشي از آن، بايد پاسخگو باشند. 

در فضاي بازار كار ايران پديده اي با عنوان فضاي كار اشتراكي به وجود آمده است

استارت آپ هايي با فضاي كار اشتراكي
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