
شــركت اپل قصد دارد بهاي برخي از گوشــي هاي آيفون خود را در خارج از 
مرزهاي آمريكا كاهش دهد. به گزارش يورونيوز، اين دومين بار در 12 سال 
اخير است كه اين شركت آمريكايي چنين تصميمي مي گيرد؛ پيش از اين تنها 
يك بار در ســال 2۰۰۷ ميالدي براي دوره اي كوتاه بهاي گوشي هاي آيفون  

كاهش يافته بود. 
يكي از مهم ترين داليل اتخاذ چنين تصميمي، كاهش قدرت خريد مشتريان 
گوشي هاي اپل در برخي از كشــورها با توجه به افزايش ارزش دالر آمريكا در 
 »iPhone XS« مقابل ساير ارزهاست. بهاي جديدترين محصول اپل يعني
كه در ماه سپتامبر وارد بازار شد ۹۹۹ دالر آمريكاست. اگرچه پرداخت اين بها 

براي مصرف كننده آمريكايي ممكن است؛ اما براي مصرف كنندگان بازارهاي 
خارج از آمريكا از جمله در كشورهاي چين و تركيه كه ارزش پول ملي آنها در 

مقابل دالر كاهش يافته است، بسيار گران محسوب مي شود. 
گزارش ها حاكي از افت چشــمگير فروش گوشي هاي آيفون در بازار چين در 
سال گذشته ميالدي است. بنا بر آمارها ميزان عرضه گوشي هاي آيفون در بازار 
چين در سال 2۰1۷ ميالدي 36.۷ ميليون دستگاه و در سال 2۰1۸ ميالدي 
34.2 ميليون دستگاه بوده و بدين ترتيب اپل در سال گذشته ميالدي با افت 

عرضه 3.1 ميليوني گوشي هاي آيفون در چين روبه رو شده است. 
افزايش 1۰ درصــدي ارزش دالر در مقابل يوان چين باعث شــد كه در اين 

كشور محصوالت اپل بسيار گران تر از محصوالت شركت هاي رقيب از جمله 
هواوي، اوپو و ويوو شود و بدين ترتيب اپل جايگاه خود را در بازارهاي چين از 
دست بدهد. طي يك سال گذشته ارزش لير تركيه نيز در مقابل دالر آمريكا 
33 درصد كاهش يافت و بر اين اساس فروش اپل در اين كشور در مقايسه با 
مدت مشابه در سال قبل از آن ۷۰۰ ميليون دالر كمتر شد. تصميم به كاهش 
قيمت ها به ويژه پس از آن گرفته شد كه تيم كوك، مديرعامل اپل روز سه شنبه 
گزارش كاهش فروش گوشي هاي اپل در دوران تعطيالت سال جديد ميالدي را 
دريافت كرد و اين شركت پيش بيني خود را از سود چهار ماهه اول سال 2۰1۹ 

ميالدي نيز كاهش داد. 

شــركت اپل هنوز اعالم نكرده اســت كه قصد دارد بهاي گوشي هاي آيفون 
را در چه كشــورهايي كاهش دهد؛ با اين وجــود نمايندگي هاي فروش اين 
محصوالت در چين، از اوايل ماه جاري ميالدي كاهش بهاي گوشي هاي اپل 
را آغاز كرده اند. گمان مي رود كه برزيل، هند و روسيه نيز از ديگر كشورهايي 
باشند كه با توجه به كاهش ارزش پول ملي آنها در مقابل دالر آمريكا، قيمت 
گوشي هاي اپل در آنجا كاهش يابد. هنوز مشخص نيست كه اين سياست از چه 
تاريخي اجرايي شود؛ با اين وجود لوكا مائستري، رئيس بخش مالي اپل اعالم 
 كرد كه اين تخفيف ها شامل بخش فروش خدمات اپل از جمله فروشگاه اپل 

)App Store( نخواهد شد. 

وزارت دارايــي ايرلنــد اعــالم كــرد خــروج 
ســخت انگليــس از اتحاديــه اروپــا مي تواند 
منجر بــه كاهش 4.25 درصدي رشــد اقتصاد 
 اين كشــور شــود. به گزارش ايســنا به نقل از 
آر.تــي.اي، وزارت دارايي ايرلند در گزارشــي 
هشدار داد در صورتي كه انگليس بدون رسيدن 
به توافق مشــخصي با اتحاديه اروپا، از آن خارج 
شــود، توليد ناخالص داخلي ايرلنــد به ميزان 
4.25 درصد كاهش خواهد يافت. اين وزارتخانه 
همچنين اعالم كرده اســت در صــورت وقوع 
 چنين رخدادي، نرخ بيكاري تا 2 درصد افزايش 

خواهد يافت. 
پاســكال دونوئه، وزير دارايي ايرلند در همين 
رابطه گفــت: ارزيابــي وزارتخانه من نشــان 
مي دهد خروج بدون توافــق انگليس از اتحاديه 
اروپا براي اقتصــاد كشــور دردآور خواهد بود. 
نيــروي كار به ويــژه در بخــش كشــاورزي و 
 شركت هاي كوچك و متوسط با خطرات زيادي

 مواجهند. 

به گفته ايــن وزارتخانه، ريســك خروج بدون 
توافق انگليــس از اتحاديه اروپــا در هفته هاي 
اخير افزايش يافته است. در صورت باقي ماندن 
انگليس در اتحاديــه اروپا، مقامــات ايرلندي 
انتظار دارند توليد ناخالص داخلي اين كشــور 
تا 6  درصــد افزايــش يابــد. همچنين طبق 
پيش بينــي وزارت خزانه داري ايرلنــد، مازاد 
تراز تجاري اين كشــور كه امســال ۰.3 درصد 
اســت، پس از خروج بدون توافــق انگليس از 
 اتحاديــه اروپــا به منفــي ۰.5 درصــد تغيير

 خواهد يافت. 
دونوئــه گفــت: موقعيــت جغرافيايي خاص 
ايرلند باعث شــده است اين كشــور در معرض 
تهديدات منحصربه فــردي از جانب برگزيت در 
مقايسه با ساير كشــورهاي عضو اتحاديه اروپا 
باشد. دولت ايرلند در تالش است تا جنبه هاي 
كالن اقتصادي برگزيت را بســنجد و به پاسخ 
 مناســب در برابر چالش هاي پيش رو دســت

 يابد. 

با وجود اصراري كه نمايندگان براي افزايش بيش 
از رقم 2۰ درصد پيشــنهادي دولت براي افزايش 
حقوق كاركنان در ســال 13۹۸ داشتند، آخرين 
اخبار از ايــن حكايت دارد كه بعــد از مذاكرات و 
رايزني ها در كميســيون تلفيــق در نهايت همان 
افزايش 2۰ درصدي مورد موافقت قرار گرفته است. 
به گزارش ايســنا، دولت در بخشنامه بودجه سال 
 جاري افزايش حقوق كاركنان را به طور متوســط
 2۰ درصد در نظر گرفت و براســاس همين رقم، 
اعتبارات هزينه اي خود براي سال آينده را در اليحه 
بودجه گنجاند و به مجلس پيشنهاد كرد. گرچه در 
مدت اخير بارها برخي از نمايندگان تاكيد داشتند 
كه با توجه به افزايش تــورم در ماه هاي اخير بايد 
افزايش حقوق بيش از 2۰ درصد باشد؛ اما در نهايت 
دولت معتقد بود كه منابــع موجود، اجازه افزايش 

بيش از اين رقم را نمي دهد. 
آنچه در روزهاي گذشته از سوي برخي نمايندگان 
مطرح شد، از اين حكايت داشت كه درباره افزايش 
25 درصدي حقوق كاركنان در مجلس توافقاتي 

انجام شــده؛ ولي اين در شرايطي است كه آخرين 
دريافتي از مســئوالن بودجه ريزي از اين حكايت 
دارد كه چنين مصوبه و توافقي در كميسيون تلفيق 
كه اكنون اليحــه بودجه در آن در حال بررســي 
است، انجام نشــده و آنچه مورد توافق قرار گرفته 
همان پيشــنهاد دولت در اليحه است؛ به گونه اي 
كه افزايــش حقوق كاركنان به طور متوســط 2۰ 
درصد بوده و رشد به صورت پلكاني انجام مي شود. 
اين در شرايطي اســت كه دولت در تبصره )12( 
اليحه بودجه سال آينده گرچه به طور مستقيم رقم 
افزايش حقوق را مورد اشاره قرار نداده است؛ اما با 
توجه به متوسط 2۰ درصدي كه در بخشنامه اعالم 
كرده بود، تاكيد كرده كه افزايش حقوق گروه هاي 
مختلف حقوق بگير از قبيل هيات علمي، كاركنان 
كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط 
دولت در قانون بودجه انجام مي شــود؛ به نحوي 
كه تفاوت تطبيق در مــاده )۷۸( قانون مديريت 
 خدمات كشوري در حكم حقوق بدون تغيير باقي

 بماند. 

براساس گزارش سازمان »شفافيت بين الملل« 
درباره فساد اداري افغانســتان در سال 2۰1۸ 
ميالدي كه روز چهارشنبه منتشر شد، افغانستان 
با دستيابي به رتبه 1۷2، از جمع 5 كشور فاسد 

دنيا خارج شد.
 ســازمان غيردولتــي »شــفافيت بين الملل« 
كه دفتــر اصلــي آن در برلين آلمان اســت، 
 در نزديــك بــه 1۰۰ كشــور نمايندگــي 
دارد و هدف آن تــالش براي مبارزه با فســاد 
 اداري و افزايش آگاهي مردم درباره اين موضوع

 است. 
در گــزارش ايــن ســازمان كه 1۸۰ كشــور 
را در فهرســت خــود قــرار داده، افغانســتان 
 بــا داشــتن 16 امتيــاز از 1۰۰ شــاخص 
 در رتبــه 1۷2 قــرار گرفتــه كــه نســبت به 
ســال گذشــته از رده 5 كشور فاســد جهان 
خارج شــده اســت؛ با ايــن حال افغانســتان 
هنــوز هــم در آســيا جــزو فاســد ترين 
 كشــورها از نظــر فســاد اداري محســوب

 مي شــود. بنا بر گزارش ســازمان شــفافيت 
 بين الملــل، ســومالي امســال نيــز همانند
 ســال گذشــته با رتبه 1۸۰، رتبه فاسدترين 
دولت دنيا را به خود اختصــاص داد؛ همچنين 
 در همســايگي افغانســتان، تركمنســتان در 
رده 161، ازبكســتان 15۸، تاجيكستان 153 
 و پاكســتان در رده 11۷ ايــن فهرســت قرار 

گرفتند.
 در گــزارش ايــن ســازمان همچنيــن 
دانمــارك، نيوزلنــد و فنالنــد بــه ترتيــب 
 ســه دولت جهــان بــا كمترين ميزان فســاد

 اداري هستند. 
 ســازمان شــفافيت بين الملــل هــر ســال 
بخش هــاي  در  موجــود  اداري   فســاد 
دولتــي كشــورهاي جهــان را پــس از 
مشــورت با كارشناســان بررســي و ارزيابي 
می كنــد و ايــن كشــورها را بــه ترتيــب 
 فســاد اداري شــان در فهرســت خــود قرار

 مي دهد. 

به نوشــته روزنامه اينديپندنــت، در جديدترين 
نظرسنجي مشــترك »واشنگتن پست« و شبكه 
خبري »اي. بي.سي«، 56 درصد پرسش شوندگان 
گفتنــد كه اگــر ترامــپ نامــزد قطعــي حزب 
جمهوري خواه در انتخابات رياست جمهوري باشد، 
قطعا به او راي نخواهند داد. اين در حالي است كه 
تنها 2۸ درصد گفته اند قطعا به ترامپ راي مي دهند. 
در ميان بانوان شركت كننده در اين نظرسنجي، 64 
درصد گفتند كه موافق حمايت از ترامپ نيستند. 
اين درحالي اســت كه 4۸ درصد مــردان نيز نظر 
مشابهي داشــتند. نظرســنجي هاي جديد نشان 
مي دهد كه اكثريت مــردم آمريكا به دونالد ترامپ 
براي انتخابات آتي رياست جمهوري راي نخواهند 

داد. به گزارش فارس، براســاس نظرســنجي هاي 
جديد، اكثريــت آمريكايي ها گفته انــد كه قطعا 
بــه دونالد ترامــپ، رئيس جمهــوری كنوني اين 
 كشور براي انتخابات بعدي رياست جمهوري راي

 نخواهند داد. 5۹ درصد راي دهندگان مستقل نيز 
گفتند كه از ترامپ براي »انتخاب مجدد« حمايت 
نخواهند كرد. بر پايه اين گزارش، 31 درصد )يك 
سوم( راي دهندگان جمهوري خواه نيز گفتند كه 
خواهان كانديدا شدن شخص ديگري از اين حزب 
براي شركت در انتخابات رياست جمهوري هستند. 
البته ۷5 درصــد )دو ســوم( از راي دهندگان اين 
حزب نسبت به عملكرد ترامپ تاكنون ابراز رضايت 
كرده اند. برايان كالس، يك تحليلگر سياسي آمريكا 

در اين زمينه اظهار داشت: »اين ارقام نظرسنجي 
براي ترامپ فاجعه آميز است. «اين نظرسنجي بين 
21 تا 24 ژانويه )دوشنبه يكم تا پنج شنبه چهارم 
بهمن( با شركت 1۰۰1 شهروند بزرگسال آمريكايي 
با حاشيه خطاي 3.5 درصد صورت گرفت. ترامپ در 
داخل كشور در حال حاضر با بحران تعطيلي دولت 
بابت طرح ديواركشي بين مرزهاي آمريكا و مكزيك 
و همچنين اعتصاب معلمان برخي ايالت هاي آمريكا 
مواجه شده و از بعد بين المللي نيز با روسيه و چين 
مشكالت ريز و درشــتي دارد كه در كنار اينها بايد 
به تصميم گيري هاي نابه هنگام وي نيز اشاره كرد 
كه بهت مقام هاي داخلي و خارجي را موجب شده 

است. 

طبق اعالم معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، دارندگان كارت بازرگاني استان تهران و 
واحدهاي توليدي كه در استان هايي غير از تهران 
مستقر هســتند، مي توانند ثبت سفارش كاال را در 

استان محل استقرار واحد توليدي انجام دهند. 
 به گزارش ايســنا، نشســت بررســي نحوه تاييد

 ثبت سفارش و تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي با 
حضور رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران 
و مديران معاونت امور صنايع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، نماينده اتاق بازرگاني و سرپرست مركز 
تجارت الكترونيك وزارت صنعت، معدن وتجارت 
برگزار شــد كه طي آن فرشــاد مقيمي گفت: اين 
تصميم در راستاي تســهيل ورود مواد اوليه مورد 

نياز به كشور و توســعه ظرفيت توليد صنايع اتخاذ 
شده است. 

در اين نشست ضمن تشريح چالش ها و مشكالت 
ثبت سفارش كاال، بر تســريع در تامين مواد اوليه 
واحدهاي توليدي تاكيد شــد. همچنين مقرر شد 
كه ثبت سفارشات واحدهاي توليدي حداكثر ظرف 

يك هفته تاييد شود. 
در اين نشست تخصصي، وضعيت زير ساخت هاي 
الكترونيكي ســامانه جامع تجــارت الكترونيك 
نيز مورد بررســي قرار گرفت و مقررشد تا ابتداي 
هفته آينده اصالحــات مورد نيــاز در اين بخش 
جهت تســهيل امور صاحبان صنايع انجام شــود. 
عالوه بر اين، با اصالحات زير ســاختي در سامانه 

جامع الكترونيك، ثبت سفارش واحدهاي توليدي 
داراي كارت بازرگاني اســتان تهران كه واحدهاي 
توليدي آنها در ديگر اســتان ها مستقر هستند، به 
همان اســتان ارجاع مي شــود. قرار است هرگونه 
هماهنگي با معاونت امور صنايع براي تســريع در 
امور واحدهاي توليــدي و بازرگاني معمول انجام 
شود. در راستاي تســريع در امور واحدهاي توليد 
و بازرگاني نيز مقررشــد هرگونه تفويض اختيار و 
اصالح دستورالعمل كه براي اين موضوع الزم است 
با هماهنگي معاونت امور صنايع به استان ها واگذار 
شود. همچنين ارتقای زير ساخت هاي الكترونيكي 
استان تهران نيز از جمله موضوعاتي بود كه در اين 

نشست مورد تاكيد قرار گرفت. 

اپلقيمتگوشيهايآيفونراكاهشميدهد
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روحانی:

سرمقاله

كاهش تورم با هدایت 
سرمایه ها به سمت تولید

مشكالت زيادي طي چند 
ماه اخيــر و از آغاز ســال 
جــاري تاكنــون اقتصاد 
كشور را درگير كرده و اين 
در حالي اســت كه ادامه اين مشكالت مي تواند 
تهديدي جدي تر براي اقتصاد باشد. برنامه هايي 
الزم اســت تا هرچه زودتر و در كمترين زمان 
ممكن از بحران اقتصــادي به وجودآمده خارج 
شد تا به دنبال آن كاهش تورم نيز در آينده ديده 
شود. خروج از مشكالت اقتصادي راهكارهايي 

دارد كه از جمله آنها...

معاون فناوری های نوين بانــك مركزی با بيان 
اينكه توقف فعاليــت كارت خوان های خارج از 
مرز شــدنی اســت، گفت: آی پی خارجی قابل 
شناسايی است و كارت خوان هايی كه از وی پی ان 
اســتفاده می كنند، هم رديابی می شوند. ناصر 
حكيمی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اينكه با 
توجه به اســتفاده ازكارت خوان هــای ايرانی در 
خارج از مرزها و خروج ســرمايه از اين طريق آيا 
 نمی توان با ابزارهای فنــاوری اطالعات فعاليت 
كارت خوان های خارج از مرزها را متوقف كرد، 

اظهار داشت: بله، اين امكان وجود دارد...

  مرتضي عــــــزتي، 
اقتصاددان
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SPVبالتکليفیادامهدار

درآمدزايیتجارخارجی
ازگلخانههایايران

»كسب و كار«  برنامه  بانک  مركزی  برای مبارزه  با پولشویی را  بررسی می كند

رصد    تراکنش  های   مشکوک    بانکی
صفحه2

صفحه3

مازاد    تولید   تخم مرغ    روی  دست   مرغداران
ممنوعیت   صادرات    تخم مرغ    فرصت     ارزآوری    را    از   فعاالن    بازار    گرفته    است

تالش ها برای برقراری ارتباط مالی با اروپايی ها در 
حالی همچنان پابرجاســت كه كارشناسان حوزه 
تجارت افق روشــنی پيش روی روابــط تجاری ما 
با اروپايی ها نمی بينند.  مدت هاســت كه موضوع 
ارتباط با اروپايی هــا و حل و فصل محدوديت های 
تحريم ميان ما با اروپايی ها به شــيوه های مختلف 
مطرح است اما هنوز نتيجه مشخصی از اين امر به 
دست نيامده است. به گفته مسئوالن حوزه تجارت 
اينكه اين ساختار مالی، تنها معطوف به محصوالت 
انسان دوستانه باشــد يا تمام اقالم غيرتحريمی ، 
همچنان مبهم است و تا تعيين تكليف نهايی بايد 
صبر كرد. به گفته مسئوالن حوزه تجارت، اطالعات 
به دست آمده نشان می دهد ساختار مالی تعريف شده 
در SPV به اين شكل است كه احتماال مركزيت آن 
در فرانسه خواهد بود، مديريت آن با آلمانی ها ست و 

انگليسی ها هم بخش اجرايی...

پرورش گل و گياه در ايران ســابقه ديرينه ای 
دارد و با وجود توليد بــاالی انواع گل در داخل 
كشــور هنوز از نظر اقتصادی و صادرات گل و 
گياه موقعيت مناسبی در ســطح جهان برای 
توليدكنندگان وجود ندارد. همچنين مشكالت 
 بسياری بر ســر راه توليدكنندگان، از فروش 
گل های توليدی گرفته تا قيمت تمام شــده 
گياهان به واســطه وارداتی بودن كود، سم و 
برخی بذرها وجود دارد كه توليد گل و گياه را 
تحت تاثير خود قرار داده اســت. تجارت گل و 
گياه در جهان تجارتی پر سود است و هم اكنون 
بيشتر ســهم آن در اختيار كشــورهايی چون 
هلند، آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ايتاليا و 

سوئيس است...

نتایج نظرسنجي  واشنگتن پست   و  اي. بي. سي  نشان  داد

 56درصدآمريکاييهادرانتخاباتبعديقطعابهترامپراينخواهندداد
معاون  وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

امکانثبتسفارشكاالدراستانهاباكارتبازرگانيتهران



اقتصاد2
ایران وجهان

بانک مرکزی اعالم کرد
واردات کاالهای گروه چهارم در 

مناطق آزاد هم ممنوع شد
واردات کاالهای گروه چهارم حتی در مناطق آزاد 
تجاری و ویژه  اقتصادی هم ممنوع شد. پیرو صدور 
مجوز واردات کاالهای گروه چهــارم به برخی از 
مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی توسط برخی 
مسئوالن اســتان های مرتبط آن مناطق، رئیس 
کل بانک مرکزی اعالم کرد که در جلســه امروز 
هیأت دولت این تخلف برخی مناطق مطرح شد. 
طبق اعالم بانک مرکزی و بــه گفته همتی، نظر 
دولت همچنان بر ممنوع بودن ورود این کاالها به 
کشور حتی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی 
است. به گزارش ایســنا گفتنی است؛ ممنوعیت 
واردات کاالهای گروه چهارم به کشــور در خرداد 
ماه امسال طی یک لیست شامل ۱۳۳۹ قلم کاال از 
سوی محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و 
تجارت وقت - ابالغ شده بود که اینک این ممنوعیت 
به مناطق آزاد و ویژه تجاری نیز تسری پیدا کرده 
است. از عمده ترین اقالم گروه چهارم کاالیی برای 
واردات، لباس و منسوجات، لوازم آشپزخانه، ابزار 
کار، لوازم مورد استفاده در ساخت مسکن، خودرو، 
کفش و کیف و سایر مصنوعات چرمی، لوازم آرایشی 

بهداشتی و مبلمان و مصنوعات چوبی هستند.

تراز تجارت خارجی به مثبت 
678 میلیون دالر رسید

گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که مازاد 
تراز تجارت خارجی کشور تا پایان دی ماه امسال به 
678 میلیون دالر رسید. صادرات غیرنفتی ایران در 
۱0 ماه امسال از مرز ۳6 میلیارد دالر گذشت و به 

۳6 میلیارد و ۳50 میلیون دالر رسید. 
در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۹4 
میلیون و 875 هزار تن رسیده است که ارزش آن 
رقمی برابر ۳6 میلیارد و ۳50 میلیون دالر می شود.

بر این اساس، تا پایان دی ماه صادرات ایران نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افزایش 2.2۱ درصدی 
از نظر ارزش دالری داشته است.  از سوی دیگر در 
همین مدت میزان واردات قطعی کاال به ایران 26 
میلیون و 6 هزار تن بــه ارزش ۳5 میلیارد و 672 
میلیون دالر بوده است.برهمین اساس، مازاد تراز 

تجارت خارجی به 678 میلیون دالر رسید. 
واردات ایران در این مدت نسبت به ۱0 ماه سال 
گذشته ۱7.۳8 درصد از نظر وزنی و ۱8.87 درصد 

از نظر ارزش دالری کاهش داشته است.
برپایه این گزارش، اقالم عمده صادراتی ایران در 
این مدت به ترتیب، میعانات گازی به ارزش سه 
میلیارد و 5۳ میلیون دالر و ســهم ارزشــی 8.4 
درصد، گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد 
و 8۱5 میلیون دالر و سهم ارزشی 4.۹۹ درصد، 
پروپان مایع شــده به ارزش یک میلیارد و 484 
میلیون دالر و سهم ارزشی 4.08 درصد، متانول 
به ارزش یک میلیارد و 22۹ میلیون دالر و سهم 
ارزشی ۳.۳8 درصد و ســایر روغن های سبک و 
فرآورده ها به جز بنزین به ارزش یک میلیارد و 22۳ 
میلیون دالر و سهم ارزشی ۳.۳6 درصد بوده است.
گزارش گمرک می افزاید: اقالم عمده وارداتی در 
این مدت شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد 
و 6۱8 میلیون دالر و ســهم ارزشی 5.54 درصد، 
قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف 
870۳ بنزینی با حجم سیلندر 2 هزار سی سی با 
ساخت داخل ۱4 تا کمتر از ۳0 درصد به استثنای 
الستیک به ارزش یک میلیارد و 266 میلیون دالر و 
سهم ارزشی ۳.55 درصد، برنج به ارزش یک میلیارد 
و ۱02 میلیون دالر و ســهم ارزشی ۳.0۹ درصد، 
لوبیای ســویا به ارزش ۹75 میلیون دالر و سهم 
ارزشی 2.7۳ درصد و کنجاله سویا به ارزش 4۹۳ 
میلیون دالر و سهم ارزشی ۱.۳8 درصد بوده است.

در این مدت مهمترین مقاصد صادراتی ایران به 
ترتیب پنج کشــور چین با هفت میلیارد و 524 
میلیون دالر و سهم ارزشــی 2.7 درصد، عراق با 
هفت میلیارد و 5۱5 میلیون دالر و سهم ارزشی 
20.67 درصد، امارات متحده عربی با پنج میلیارد 
و ۳۱۳ میلیون دالر و سهم ارزشی ۱4.62 درصد، 
افغانستان با 2 میلیارد و 5۳۳ میلیون دالر و سهم 
ارزشــی 6.۹7 درصد و ترکیه با 2 میلیارد و 26 

میلیون دالر و سهم ارزشی 5.57 درصد بودند.
در مقابل واردات عمده کاالها به ایران نیز در ۱0 
ماهه امسال به ترتیب از پنج کشور چین با هشت 
میلیارد و ۹05 میلیون دالر و سهم ارزشی 24.۹6 
درصد، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و 456 
میلیون دالر و سهم ارزشی ۱5.2۹ درصد، ترکیه 
با 2 میلیارد و ۳8 میلیون دالر و سهم ارزشی 5.7۱ 
درصد، آلمان با 2 میلیــارد و ۱8 میلیون دالر و 
سهم ارزشی 5.66 درصد و هند با یک میلیارد و 
۹27 میلیون دالر و سهم ارزشی 5.4 درصد انجام 

شده است.

اخبار

تالش ها بــرای برقــراری 
ارتباط مالی بــا اروپایی ها در 
حالی همچنانان پابرجاست 
که کارشناسان حوزه تجارت 
افق روشنی پیش روی روابط 
تجاری ما با اروپایی ها نمی بینند.  مدت ها اســت که 
موضوع ارتباط با اروپایی ها و حل و فصل محدودیت های 
تحریم میان ما با اروپایی ها به شیوه های مختلف مطرح 
است اما هنوز نتیجه مشخصی از این امر به دست نیامده 
است. به گفته مسئوالن حوزه تجارت اینکه این ساختار 

مالی، تنها معطوف به محصوالت انسان دوستانه باشد یا 
تمام اقالم غیرتحریمی ، همچنان مبهم است و تا تعیین 
تکلیف نهایی باید صبر کرد. به گفته مســئوالن حوزه 
تجارت، اطالعات به دست آمده نشان می دهد ساختار 
مالی تعریف شده در spv به این شکل است که احتماالً 
مرکزیت آن در فرانسه خواهد بود، مدیریت آن با آلمان ها 
اســت و انگلیســی ها هم بخش اجرایی آن را عهده دار 
خواهند بود. مشارکت ۳ کشور فرانسه، آلمان و انگلیس در 
این ساختار مالی به این دلیل است که از یک سو تعهدات 
خودشان در برجام را در برابر ایران حفظ کنند و از سوی 
دیگر به گونه ای فعالیت کنند که واکنش مقابله ای آمریکا 

در برابر این ساختار مالی سخت و مشکل باشد.

اهمیت مبارزه با پولشــویی 
به ویژه در شــبکه بانکی که 
حساسیت بیشــتری از این 
منظر نســبت به سایر حوزه 
ها دارد و در معرض این خطر 
است، رصد رفتار مشــتریان بانک ها را ضروری کرده 
اســت. مســئوالن این حوزه گاها از رفتارهای مغایر 
مشتریان با شاخص های نظام بانکی، گله دارند. به همین 
دلیل همانطور که تاکید شده است، بانک ها باید جزئیات 
این رفتارها را در اختیار بانک مرکزی قرار بدهند. چنین 
موضوعی به منظور تسهیل فرایند مالیات ستانی نیز 
پیش از این به طور جدی مورد تاکید قرار گرفته است.

به عقیده کارشناسان اما این امر با موانعی جدی از سوی 
خود بانک ها روبرو است. از جمله این منابع طمع بانک 
ها نسبت به منابعی اســت که از طریق پولشویی عاید 

می شوند.
در همین رابطه رییس گروه بازرســی اداره مبارزه با 
پولشــویی بانک مرکزی گفت: نظام بانکی باید رفتار 
مشــتری در هر بانک را رصد کننــد و در صورتی که 
همخوانی با شاخص ها نداشته باشــد حتما به بانک 

مرکزی گزارش دهند.  محمدحسین دهقان در میزگرد 
شناسایی تراکنش های مشکوک )داده محور( گفت: 
باید ریسک های حوزه پولشویی در کشور مورد بررسی 

قرار گیرد، به این معنا که همه ریسک های عمده باید 
از قبل بررسی شود.

وی افزود: وقتی راجع به ریســک های مشــتری نیز 

صحبت می کنیم همه موارد از جمله اینکه چه کسی 
است و چطور خدمت می گیرد مورد بحث است؛ این ها 

برای ما مهم است.
دهقان از تفکیک وظایف در حوزه مبارزه با پولشویی در 
سیستم بانکی خبر داد و افزود: البته خیلی از شاخص ها 
هنوز آنطور که ما می خواهیم در سیستم کافی نیست. 
دوستان بانکی باید رفتار مشتری در هر بانک را رصد 
کنند و در صورتی که همخوانی با شاخص ها نداشته 
باشد حتما به بانک مرکزی گزارش دهند. ضمن اینکه 
در حوزه شاپرک و چکاوک نیز می توانیم رفتار مشتری 

را در سطح شبکه بانکی رصد کنیم.
این مقام مســئول در بانک مرکزی درباره زیرساخت 
های حقوقی و قانونی برای شناســایی تراکنش های 
مشکوک گفت: فضای مقرراتی در کشور با فضای اجرا 
فاصله زیادی دارد. همچنین دستورالعمل ها روی کاغذ 

با زمان اجرا تفاوت های زیادی دارد.
وی با بیان اینکه باید مبارزه با پولشــویی در سیستم 
بانکی اصالح شود، درباره عدم وجود بسترهای مناسب 
در این حوزه تصریــح کرد: راســتی آزمایی خیلی از 
اطالعات دریافتی ممکن نیست و به همین دلیل حتما 
باید مرکزی برای راســتی آزمایی اطالعات مشتریان 

وجود داشته باشد. 

»کسب و کار« وضعیت مبهم کانال مالی میان اروپا و ایران را بررسی می کند
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»کسب و کار«  برنامه بانک ها برای مبارزه با پولشویی را  بررسی می کند

رصد    تراکنش های   مشکوک    بانکی

حضور شرکت های گروه تعاونی 
پیشگامان در نمایشگاه بین المللی 

لجستیک و زنجیره تامین
نمایشگاه بین المللی لجســتیک و زنجیره تامین، 
صنایع و تجهیزات وابســته با حضور شرکت های 
بندرخشک پیشگامان، بازرگام، پست پیشگامان بادپا 
و اکوبار در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار 
می شــود. به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی 
پیشگامان، چهارمین نمایشگاه لجستیک و زنجیره 
تامین، صنایع و تجهیزات وابسته با حضور شرکتهای 
بندرخشک پیشــگامان اولین بندرخشک تعاونی 
کشور، بازرگام اولین سامانه آنالین میوه و تربار در 
کشور ، پست پیشگامان بادپا اولین اپراتوری پستی 
تعاونی کشور و همچنین اکوبار سامانه جابه جایی 
بار ،از مجموعه شرکت های گروه تعاونی پیشگامان 
 از ۱۳ بهمن ماه بــه مــدت 4 روز در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.

مدیر عامل بانک مسکن:
اتحاد استراتژیک برای تمامی 

بانک ها ضروری است
ابوالقاســم رحیمی انارکی با تاکید بــر الزامات 
اتحاد استراتژیک بانک ها گفت: خیلی به موضوع 
اتحاد استراتژیک از ســوی بانک ها توجه نشده 
است و پیش از اتحاد سرمایه ای باید زمینه اتحاد 
غیرسرمایه ای بانک ها فراهم شــود. به گزارش 
پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، پنل »میزگرد 
اتحاد اســتراتژیک بانک ها« در حاشیه اولین روز 
از هشتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک 
و نظام های پرداخت در برج میالد با حضور مدیران 
عامل بانک مسکن، بانک ملت، بانک آینده و رییس 
پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر همایش برگزار شد.

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
 7 محصول جدید بانک توســعه 

تعاون رونمایی می شود
حجت اهلل مهدیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون از رونمائی هفت محصول جدید 

بانک توسعه تعاون خبر داد.
مهدیان هفــت خدمت و محصــول جدید بانک 
توسعه تعاون را برگرفته از عدد 7 در بخش تعاون 
یادکــرد و دراین باره گفت: حداقــل اعضای یک 
شــرکت تعاونی برای تأســیس، ثبت و فعالیت 
می بایست 7 نفر باشد که بر همین اساس و به منظور 
ترویج و توسعه فرهنگ تعاونی نگاه ویژه ای به این 
موضوع و عدد هفت به عنوان نماد تعاون داشته ایم.

بر اساس »شاخص فروش«
بانک صادرات ایران پنجمین 

شرکت ایران شد
بانک صادرات ایران در آخرین رتبه بندی سال ۹7 
در بین 500 شرکت بزرگ ایران از نظر »شاخص 
دارایی« رتبه اول، بر اساس »شاخص فروش« رتبه 
پنجم، از منظر میزان اشــتغالزایی رتبه دوم و بر 
مبنای شاخص ارزش افزوده جایگاه ششم را به خود 
اختصاص داد. بنا براین گزارش، افزایش دارایی های 
بانک صادرات ایران تا 2000 هزار میلیارد ریال تا 
پایان آذرماه ســال جاری، رشد قابل توجه خالص 
درآمد تسهیالت و سپرده گذاری، فروش هزار ملک 
مازاد، واگذاری شرکت های غیرابزاری، وصول ۹0 
هزار میلیارد ریال مطالبات از دولت از طریق تهاتر با 
بدهی به بانک مرکزی و بهبود شرایط سهام بانک در 
بازار سرمایه  و روند قابل توجه کاهش زیان انباشته 
بانک از جمله مهم ترین ظرفیت های حاصل شده 
اخیر است که با توجه به برنامه های کالن بانک برای 
افزایش سرمایه و ورود به عرصه سودآوری افق به 

مراتب روشن تری را برای آن ترسیم کرده است

موفقیت بانک توسعه صادرات در 
ارزیابی عملکرد بانک های دولتی

دربررســی عملکــرد بانک هــای دولتی در 
ســال ۱۳۹6 که به تازگی از ســوی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته اســت، 
عملکرد بانک توسعه صادرات موفق و " خوب 
" ارزیابی شــد.به گزارش روابــط عمومی بانک 
توسعه صادرات، در نتایج نهایی این ارزیابی بانک 
توسعه صادرات در مقام دوم بین شش بانک دولتی 
قرار گرفته است.براســاس این گزارش، این بانک 
در ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی بانک 
های دولتی در ســال ۹6، از مجموع ۱000 امتیاز 

اختصاصی ۹57 امتیاز را از آن خود کرده است.
همچنین بانک توسعه صادرات و با دریافت ۱5۹2 
امتیاز از مجموع 2000 امتیاز، حدود 80 درصد از 
اهداف کمی مدنظر در ارزیابی یاد شده را محقق 

کرده است.
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رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹8 مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه هنوز درباره نرخ بنزین تصمیمی 
گرفته نشده است، گفت: مجلس و دولت هنوز به یک 

مدل اجماعی برای تغییر نرخ بنزین نرسیدند.
به گزارش تســنیم، غالمرضا تاجگــردون ، افزود: بر 
اساس الیحه بودجه ســال ۹8، بودجه عمومی دولت 
در سناریوی نخست با فروش روزانه یک و نیم میلیون 
بشکه نفت به قیمت هر بشکه 54 دالر و درآمد 407 
هزار میلیارد تومان و سناریوی دوم با فرض فروش نفت 

به قیمت باالتر و درآمد 447 هزار میلیارد تومان است.
وی در پاســخ به این ســوال که چرا طرح اختصاص 

سهمیه روزانه 0.8 یا ۱ لیتر بنزین به هر ایرانی، علیرغم 
اینکه به نفع دهک های پایین است و جبران افزایش 
قیمت هم در آن نهفته اســت، در مجلس توافق نشد، 
گفته که، هر چند ایــن طرح به نفع فقــرا همچون 
مشموالن کمیته امداد و بهزیســتی است، ولی برای 

متوسط به باال مشکالتی ایجاد می کند.
وی ادامه داد: از این مبلغ حدود ۱50 هزار میلیارد تومان 
پول نفت و حدود ۱50 هــزار میلیارد تومان مالیات و 
گمرک و 50 هزار میلیارد تومان سایر درآمدهای دولت 
و حدود 50 هزار میلیارد تومان هم از طریق فروش اوراق 

مشارکت است.

تاجگردون افــزود: در صورت افزایــش 20 درصدی 
حقوق کارکنان دولت، از این 407 هزار میلیارد تومان، 
۳۱0 هزار میلیارد تومان فقط برای پرداخت حقوق و 
مزایاست. 60 هزار میلیارد تومان هم برای فعالیت های 

عمرانی و بقیه برای حقوق جاری دستگاه هاست.
وی درباره افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت 
گفت: این را مانند سال ۹7 به صورت پلکانی تصویب 
کردیم تا همه با هم برابر نباشند اما امسال دولت برای 

همه، 20 درصد افزایش حقوق را لحاظ کرده است.
رئیس کمیســیون تلفیق بودجه ســال ۹8 مجلس 
شــورای اســالمی افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم 

امسال باالست سعی می کنیم کف معافیت مالیاتی 
را باالتر ببریم و حقوق حــدود 2 میلیون و 700 هزار 
یا ۳ میلیــون تومــان را از پرداخت مالیــات، معاف 
 کنیم که این موضوع چهارشــنبه ۱0 بهمن تعیین 

تکلیف می شود.
تاجگردون درباره نرخ حامل هــای انرژی هم گفت: 
حدود ۹00 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان وجود دارد 
که از این میزان یارانه مربوط به انرژی از جمله ، آب، برق، 
نفت و بنزین و مانند آن تقریبــاً نزدیک به بودجه کل 
کشور است که این موضوع منطقی نیست اما نماینده ها 

و دولت مالحظه مردم را می کنند.

معاون فناوری های نوین بانــک مرکزی با بیان 
اینکه توقف فعالیت کارتخوان های خارج از مرز 
شدنی است، گفت: آی پی خارجی قابل شناسایی 
اســت و کارتخوان هایی که از وی پی ان استفاده 

می کنند، هم ردیابی می شوند.
به گزارش فــارس، ناصر حکیمی در پاســخ به 
ســؤالی، مبنی بر اینکه بــا توجه به اســتفاده 
ازکارتخوان های ایرانی در خارج از مرزها و خروج 
ســرمایه از این طریق و یا نمی توان با ابزارهای 
فناوری اطالعات فعالیت حوزه ها خارج از مرزها 
را متوقف کرد، اظهار داشت: بله این امکان وجود 

دارد. 
وی افزود: هم اکنون اگر آی پی خارجی باشــد، 
آن را می بندیــم و در حالتی دیگــر، اگر دارنده 
کارتخــوان از وی پی ان اســتفاده کند، برای آن 
هم راه حل هایی درنظر گرفتیــم که با همکاری 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، فعالیت آن 

تشــخیص داده و مانع از فعالیت شویم.  معاون 
فناوری های نویــن بانک مرکــزی تأکید کرد: 
محدودیت تراکنش هــای کارتخوان ها در ثبت 
50 تا ۱00 میلیون تومان قسمت عمده نگرانی 
ما را در این زمینه رفع کرده است. وی در واکنش 
به این نکته که از کارت های اجاره ای برای نقل و 
انتقال پول استفاده می شود، گفت: چیزی که در 
حال حاضر جا افتاده این است که ما روی کد ملی 
کار می کنیم و از اجاره کردن کارت ها برای دور 
زدن این محدودیت استفاده می شود و اگر ما باز 
هم جلــوی این کار را بگیریــم، از روش دیگری 

استفاده خواهند کرد. 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعالم کرد: 
با اتصال فین تک ها و بانک ها به سامانه شاهکار 
که احراز هویت کاربران را برعهده دارد، مشکل 
امن نبودن کدهای دســتوری )USSD( برای 

تراکنش های مالی برطرف شد.

قیمت ســکه تمام بهار آزادی در بازار تهران روز 
چهارشنبه  به 4 میلیون و 270 هزار تومان رسید.

به گزارش تســنیم ،امروز در بــازار آزاد قیمت 
انواع سکه و طال نسبت به روز قبل افزایش یافته 
است؛ برهمین اساس در بازار تهران سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید در قیمــت 4 میلیون و 
270 هزار تومان و ســکه تمام بهار آزادی طرح 
 قدیــم 4 میلیــون و ۱۳0 هزار تومــان معامله 

می شود.
در بــازار آزاد هر قطعه نیم ســکه بهار آزادی 2 
میلیون و 250 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون 
و  ۳50 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 720 

هزار تومان فروخته می شود.
هر گرم طــالی ۱8عیار هم ۳7۹ هــزار و 500 
تومان ارزش گذاری شــده است، ضمن آنکه هر 
اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت ۱۳۱۳.۳ 

دالر معامله می شود.

گفتنی اســت، صرافی های بانک ها قیمت دالر 
را برای روز چهارشــنبه با افزایش نسبت به نرخ 
پایانی سه شــنبه، ۱۱ هزار و ۹50 تومان اعالم 
 کرده اند. این صرافی هــا دالر را از مردم با قیمت 

۱۱ هزار و ۹00 تومان خریداری می کنند.
قیمت فروش یورو نیــز در صرافی های بانک ها، 
۱4 هزار و ۱50 تومان اعالم شــده است؛ قیمت 
خرید یورو  نیز در ایــن صرافی ها ۱4 هزار و 50 

تومان است.

دولت و مجلس هنوز برای تغییر نرخ بنزین به اجماع نرسیده اند

سکه 4 میلیون و ۲۷۰ هزار تومان شدتوقف فعالیت کارتخوان های خارج از کشور

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

گروه بانک، بورس و بیمه
News kasbokar@gmail.com

افزایش قیمت ارز در بانک و بازار
قیمت دالر در بانک ها و صرافی های بانکی با افزایش همراه بود و یورو نیز در صرافی ها وارد کانال ۱۴ هزار تومان شد. بانک ها هر دالر آمریکا را ۱۱ هزار و ۸۴۲ تومان و هر یورو را ۱۳ 

هزار و ۵۴۹ تومان از مردم می خرند. همچنین نرخ خرید پوند انگلیس در بانک ها امروز ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. این در حالی است که قیمت خرید دالر در بانک ها در چند روز گذشته 
۱۱ هزار و ۷۸۲ تومان بود.

منتظر اروپایی ها نباشیم
محمدحسین برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران

اگر قول اروپایی ها درست باشد و به آن وفا کنند؛ باز شدن این کانال مالی فرصت بسیار خوبی در اختیار تاجران و بازرگانان ما و به طور کلی اقتصاد کشور قرار داده و باعث دور زدن تحریم ها می شود. اما اگر این ارتباط 
مالی به هر بهانه ای برقرار نشود، راهی برای گریز از فشارهای تحریم وجود ندارد. در حال حاضر گزارشی در سنای آمریکا ارائه شده که خود مسئوالن امنیتی به سنا گفته اند که ایران به دنبال بمب اتم نیست و برجام را 
رعایت می کند. بنابراین تقریبا برای اروپایی ها بهانه ای برای رفع محدودیت های ارتباطی وجود ندارد. اما طبق آنچه از ارتباط با اروپایی ها در این سال ها، تجربه شده، به نظر نمی آید که اروپایی ها به قول خود وفا کنند و 
صحبت های آنها در این خصوص به نتیجه مشخصی برسد. بنابراین اگر کسی در حوزه تجارت هر اقدامی می خواهد انجام دهد از همین حاال دست به کار شود. منتطر اروپایی ها نباشیم. 40 سال است که فضای تجاری 
ما تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته و دوباره وضعیت به همان حالت اول بر می گردد. از طرفی میزان کل صادرات  غیرنفتی ما 50 میلیارد است که از این رقم مبلغ ناچیزی، کاالی غیرنفتی است. پس حتی با فرض به هم 

خوردن زمینه های ارتباط مالی با اروپا، فضای کلی تجارت ما چندان تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

اراده ای برای شفافیت در بانک ها نیست
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی

نظارت بر تراکنش های بانکی و رصد فعالیت های مشتریان، با نصب سیستم هایی که البته  در اختیار بانک هاست و به راحتی قابل تهیه است، کاری صددرصد شدنی است. اما اینکه چرا بانک ها تن به نصب این سیستم ها نمی دهند، به دالیل 
منافعی است که از نبود این رصد ها بر تراکنش های بانکی، عاید آنها می شود. در حال حاضر تنها نظامی که اطالعات کامال به روز و در دسترسی دارد، نظام بانکی است. با اندک عزمی، کل اطالعات مشتریان را می توان در اختیار بانک مرکزی 
قرار داد. اما بانک ها از پول پولشویی و عدم شفافیت، نفع می  برند. عزم و اراده ای در بانک ها برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد. در حالی که همین بانک ها بعدا باید بابت این رفتار، هزینه کالنی بپردازند. با این کارها به تدریج منابع آنها کاهش 

پیدا می کند و از آنجایی که خارج از قاعده و قانون به همین مشتریان غیرشفاف وام پرداخت کرده اند، با افت و کاهش منابع روبه رو  و  ورشکسته می شوند. یعنی در نهایت آسیب این کم کاری ها به چشم خود بانک ها خواهد رفت.
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صنعت مرغ و تخم مرغ طی 
چند ماه گذشــته تا به امروز 
درگیر مشــکالت بسیاری 
بوده و فعــاالن این صنعت را 
با چالش های زیــادی روبرو 
ساخته است. ارزآوری از صادرات تخم مرغ مدتی است 
که به دلیل اجرای طرح ممنوعیت صادرات این محصول 
فراموش شده و فرصت درآمدزایی را نیزاز مرغداران گرفته 
است. در همین رابطه ســیدرضا ترکاشوند مدیرعامل 
اتحادیه مرغداران میهن دربــاره آخرین تحوالت بازار 
تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو تخم مرغ 
درب مرغداری ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هــزار و ۸۰۰ تومان 
بوده، در حالیکه قیمت تمام شده هر کیلو محصول برای 
مرغدار ۷ هزار و ۸۰۰ تومان اســت. وی شرایط مساعد 
تولید را دلیل اصلی افت قیمت و زیان مرغداران در بازار 
اعالم کرد و افزود: ماهانه ۸۰ هزارتن معادل رقم روزانه ۲ 
هزار و ۶۰۰ تا ۲ هزار و ۷۰۰ تن تخم مرغ در کشور تولید 
می شود که این میزان به سبب مازاد بر نیاز داخل موجب 
شده تا قیمت تخم مرغ به رقمی کمتر از قیمت تمام شده 
درب مرغداری برسد. ترکاشــوند با انتقاد از ممنوعیت 
صادرات تخم مرغ بیان کرد: در شرایطی که تولید مازاد 
بر نیاز داخل است، اتخاذ تصمیم ممنوعیت صادرات از 
سوی وزارت صمت آسیب جدی به صنعت وارد می کند 
به طوری که مرغداران به سبب ترس از آینده تولید اقدام 

به حذف مرغ های خود از چرخــه تولید خواهند کرد. 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن صادرات تخم مرغ 
را ابزار مدیریت بازار داخل برشــمرد و گفت: با توجه به 
کاهش مصرف تخم مرغ در فصل بهار از مسئوالن وزارت 
صمت انتظار می رود که ممنوعیت صادرات تخم مرغ را 
هر چه سریع تر بردارند تا با صادرات محصول بتوانیم از 
افت قیمت در بازار داخل جلوگیری کنیم. وی ادامه داد: با 
توجه به شرایط مساعد تولید به پشتیبانی امور دام اعالم 
کرده ایم که برای ذخیره ســازی تخم مرغ با مرغداران 

بزرگ انعقاد قرارداد کنند که تاکنون به ســبب کاهش 
قیمت محصول در بازار، استقبالی صورت نگرفته است. 
ترکاشوند با اشــاره به اینکه بخشی از مشکالت تأمین 
نهاده های دامی مورد نیاز مرغداران مرتفع شده است، 
بیان کرد: با توجه به نوسان اخیر نهاده های دامی در بازار 
با کمک پشتیبانی امور دام درصدد تأمین بخشی از نیاز 
مرغداران از ذخیره اســتان ها و بنادر هستیم. این مقام 
مسئول مسئله تخصیص و نقل و انتقال ارز را مشکل اصلی 
تأمین نهاده ها اعالم کرد و گفت: با پیگیری اتحادیه ها 

درصدد رفع این مشکالت هستیم. به گفته وی، اگرچه 
نهاده های دامی به ســبب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
قیمت مصوب دارد، اما در شرایط فعلی مرغداران بخشی 
از نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می کند که در برخی موارد 
قیمت نهاده های موجود در بازار ۷۰ تا ۸۰ درصد باالتر 
از قیمت مصوب است. ترکاشوند در پایان تصریح کرد: با 
توجه به شرایط کنونی بازار از مسئوالن انتظار می رود که 
هرچه سریع تر نسبت به رفع ممنوعیت صادرات اقدام 

کنند تا قیمت تخم مرغ در بازار داخل به تعادل برسد.

پرورش گل و گیاه در ایران 
ســابقه دیرینه ای دارد و 
با وجود تولید باالی انواع 
گل در داخل کشور هنوز 
از نظر اقتصادی و صادرات 
گل و گیاه موقعیت مناسبی در سطح جهان برای 
تولیدکنندگان وجود ندارد. همچنین مشــکالت 
بسیاری در سرراه تولیدکنندگان، از فروش گل های 
تولیدی گرفته تا قیمت تمام شده گیاهان به واسطه 
وارداتی بودن کود، سم و برخی بذرها وجود دارد که 
تولید گل و گیاه را تحت تاثیر خود قرار داده است. 
تجارت گل و گیاه در جهان تجارتی پر سود است و 
هم اکنون بیش تر سهم آن در اختیار کشورهایی 
چون هلند، آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ایتالیا 

و سوئیس است. 
در همین رابطه اکبر شــاهرخی رئیــس اتحادیه 
گل و گیاه استان تهران از رکود حاکم بر بازار گل 
خبر داد و گفت: با توجــه به کاهش قدرت خرید و 
نوسان قیمت گل در پی افزایش هزینه های تولید، 

رکود ســنگینی بر بازار حاکم اســت. وی افزود: 
اگر رکود بر بازار گل و گیاه حاکم نبود، بی شــک 
قیمت گل باالتر از نرخ های کنونــی در بازار بود. 
شاهرخی با اشاره به اینکه هیچ رقم گل شاخه ای به 
بازار های هدف صادر نمی شود، بیان کرد: با توجه 
به آنکه تجاربازار هــای هدف، خواهان کیفیت گل 
یکنواخت با شاخه گل ۷۰ سانتی متر و غنچه ۷۰ تا 
۱۰۰ سانتی متر هستند، از این رو امکان صادرات 

وجود ندارد.

رئیس اتحادیه گل و گیاه استان تهران ادامه داد: هم 
اکنون بسیاری از تجار عراقی به گلخانه های شمال 
و محالت می روند و کامیــون کامیون گلدان های 
ریشه ای و بیرونی از کشور بیرون می برند. به گفته 
وی، با توجــه به افزایش هزینه هــای تولید اعم از 
لوله های گلخانه، کاغذ، ربان، سبد و سایر ملزومات 
و واردات پیاز و نشــا گل با ارز آزاد نمی توان پیش 
بینی خاصــی را راجع به بــازار گل در ایام پایانی 
سال داشت. شــاهرخی نرخ هر شــاخه گل رز را 

از ۸ تا ۱۲ هزار، آنتوریوم ۳ تــا ۵ هزار، لیلیوم ۳۰ 
تا ۳۵ هــزار، مریم ۴ تا ۸ هزار، میخک دســته ای 
۱۲ هزار و نرگــس ۶ تا ۷ هزار تومــان اعالم کرد 
و گفت: در گل فروشــی های لوکــس در مناطق 
باالی شهر ممکن اســت که با نرخ های باالتری به 
فروش رســد. این مقام مســئول در پایان تصریح 
کرد: با توجه به افزایش تقاضا در ایام پایانی ســال 
 برای خریــد گل انتظار می رود که بــازار از حالت 

رکود خارج شود. 

ممنوعیت صادرات تخم مرغ فرصت ارزآوری را از فعاالن بازار گرفته است

مازاد  تولید  تخم مرغ  روی  دست  مرغداران

تجار عراقی از گلخانه های شمال و محالت كامیون كامیون گلدان  از كشور خارج  می كنند

درآمدزایی  تجار خارجی  از گلخانه های  ایران 

مشکالت قیمت تمام شده باال و کاهش قدرت خرید 
ابوالفضل محمدی، فعال بازار گل

صنعتی که امروز می توانست گل سرسبد درآمدزایی و ارزآوری باشد به دلیل عدم بی توجهی و نظارت گرفتار مشکالت داخلی و خارجی زیادی شده و حتی 
در داخل کشــور هم فروش زیادی ندارد. گل خانه های بزرگ و درآمدزای ایرانی که تا قبل از این مشــکالت اخیر که همه از آنها با اطالع هستند مرکز رشد 
 و پرورش و صادرات گل های زیبا و بی مثال ایرانی بوده که امروز محلی برای درآمدزایی خارجی ها شــده است. تجار کشورهای خارجی و بخصوص عراق با 
بهره برداری بدون مجوز از این گلخانه ها و محیط اطراف آن درآمدزایی ای را کلید زده اند که اگر برنامه ریزی درستی در این صنعت وجود داشت این سهم 
امروز متعلق به خودمان بود.  از سوی دیگر به دلیل همین مشکالت بوجود آمده و به دنبال آن کاهش قدرت خرید مردم، خرید گل از اولویت خارج شده و به 
تبع آن سرانه خرید آن در کشور کاهش که این موضوع نیز بر کاهش درآمد گلخانه داران تاثیر گذاشته است. امروز ایران از لحاظ حجم، تناژ وتولید گل های 
زینتی در رتبه هفدهم جهان قرار دارد اما در حوزه صادرات محصوالت اینچنینی، جایگاه یکصد و هفدهمی را به خود اختصاص داده که این تفاوت در میزان 
تولید و ضریب صادرات به روشنی موید عمق فرصت سوزی هایی است که در این بخش شاهد هســتیم. مانع اصلی در ارتباط با توسعه صادارت گل از ایران 
به دیگر کشورها به مشکل قیمت تمام شده باال باز می گردد و تا زمانی که شاهد چنین چالشی هستیم توفیق در امر توسعه صادارت گل به دیگر کشورهای 

جهان، قطعا ناممکن خواهد بود.

تصمیمات اشتباه سد راه صادرات تخم مرغ
جواد ابوطالبی، فعال صنعت مرغداری

مشکالت زیادی بر سر راه تولید تخم مرغ وجود دارد و اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین تصمیمی را مبنی بر ممنوعیت صادرات تخم مرغ گرفته مزید بر علت شده و مرغداران را با کاهش درآمدزایی شدید 
روبرو ساخته است. در چند ماه اخیر با توجه به مشکالتی که به دلیل نوسانات ارزی به وجود آمد مرغداران در مضیقه برای تهیه نهاده ها بودند و موضوع خوراک مرغداری ها تبدیل به دردسر بزرگی شد. 

در این بین شاهد بودیم که مرغداران در بســیاری موارد با قرض گرفتن نهاده و خوراک، امورات مرغداری ها را می گذراندند. به هر ترتیب تصمیمات اشتباه موجب رقم خوردن این وضعیت شد و امروز نیز مرغداران 
با تصمیم اشتباهی که وزارت صمت گرفته قربانی شده اند و راه صادرات و درآمدزایی بر روی آنها بسته شده است. تصمیمات غلطی که یکی پس از دیگری گرفته و اجرایی می شود به زیان مرغداران و صادرات تخم 
مرغ ختم شده مازاد تولید این محصول روی دست مرغداران مانده است. متاسفانه با این تصمیم و به دلیل عدم خروج تخم مرغ از کشور روزانه با ۱۰۰ تن تولید مازاد این محصول روبه رو هستیم. در این بین حضور 
مرغداری های تولیدکننده تخم مرغ در برخی استان های پرتراکم آن بیشتر شده و در نتیجه این واحدها آسیب بیشتری دیده اند و مشکالت هر روز این صنعت را تهدید می کند. فرصت سوزی میلیارد دالری از صادرات 

تخم مرغ وجود دارد و ضروریست مسووالن هر چه زودتر برای تغییر و یا اصالح این قانون وارد عمل شوند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه بارفروشان استان البرز از احتمال 
کاهش قیمت میــوه برای بازارهای شــب عید 
خبر داد و گفــت: در حال حاضر کشــاورزان و 
باغداران خودشــان محصوالت را ذخیره سازی 
کرده اند به امیــد آن که بتواننــد در بازارهای 
 شــب عید بــه قیمت های مــورد نظــر خود 

بفروشند.
سیف اهلل عسکرخانی در خصوص وضعیت بازار 
میوه اســتان گفت: وضعیت بازار میوه مساعد 
اســت و کمبودی در میوه نداریم، اکثر میوه ها 
به وفور در بازار موجود است و کمبودی در این 

خصوص نداریم.
وی در ادامه افــزود: پرتقال به وفــور و قیمت 
مناســب در بازارهای اســتان عرضه می شود، 
سیب درختی هم نسبت به پرتقال ممکن است 
قیمتی باالتر داشته و یا کم باشد که دلیل آن هم 
سرمازدگی سال گذشته است که به محصوالت 

آسیب رساند. 
عسکر خانی از احتمال کاهش قیمت میوه برای 
بازارهای شب عید خبر داد و گفت: در حال حاضر 
کشاورزان و باغداران خودشــان محصوالت را 
ذخیره سازی کرده اند به امید آن که بتوانند در 
بازارهای شب عید به قیمت های مورد نظر خود 

بفروشند.

به همین دلیل ممکن است با عرضه این میوه ها 
در بازارهای شــب عیــد قیمت ها شکســته و 
 میوه با قیمت پایین تری به شــهروندان عرضه 

شود.
وی در خصــوص وضعیــت صیفی جــات در 
شــب عید نیز اظهــار کــرد: فعــاًل نمی توان 
وضعیتــی را بــرای صیفی جات پیــش بینی 
کرد، اگــر آب و هوا برای کشــاورزی مســاعد 
باشــد می توانیم شــاهد محصوالتی با کیفیت 
 باشــیم و حتی در خصوص مقــدار عرضه هم 

مشکلی  نباشد.
رئیس اتحادیه میوه فروشــان البرز اظهار کرد: 
همیشــه گفته ایم که بازار میــوه و صیفی جات 
کاماًل وابســته به عرضه و تقاضا است، اگر تقاضا 
در بین خریداران باال باشــد قطعاً مقدار عرضه 
 پاییــن خواهــد آمــد و قیمت ها فزونــی پیدا 

خواهند کرد.
عباس وحیدی، رئیس ســازمان ســاماندهی 
مشــاغل شــهری و فرآورده های کشــاورزی 
شهرداری کرج گفته، طبق آخرین نرخ مصوب، 
آناناس طالیی به قیمت هر کیلو ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان گران ترین میوه و هندوانه هر کیلو ۲,۹۰۰ 
تومــان ارزان ترین میوه میادین میــوه و تره بار 

کرج است.

رئیس اتحادیه بارفروشان استان البرز خبر داد

احتمال کاهش قیمت میوه شب عید

تازه تریــن برآوردها حاکی از آن اســت که هزینه و 
ســرمایه گذاری های جهانــی در زمینه توســعه 
زیرســاخت های فناوری و ارتباطات در سال ۲۰۱۹ 
میالدی با یک رشد ۳.۲ درصدی به ۳.۸ تریلیون دالر 
خواهد رسید.به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش های 
جدیدی که از سوی کارشناسان و تحلیلگران فعال در 
مؤسسه تحقیقاتی و آمری گارتنر منتشر شده است، 
صرف هزینه و سرمایه گذاری کشورهای مختلف در 
جهان بر روی توسعه زیرساخت های مربوط به فناوری 
ارتباطات )IT( در ســال جاری میالدی با یک رشد 
و افزایش ۳.۲ درصدی بــه ۳.۸ تریلیون دالر خواهد 
رسید.آنها همچنین در این گزارش عنوان کرده اند 
که سرمایه گذاری های مربوطه بیشتر در فناوری های 
cloud-( نوین و مدرنــی همچون خدمات ابــری
 data( و مراکز داده )IoT( اینترنت اشیا ،)based

center( صورت خواهد پذیرفت.
در این گزارش که در وب ســایت زد دی نت نیز ذکر 
شــده، آمده اســت که صرف هزینه های جهانی از 
بازارهای اشباع شده ای همچون صنعت گوشی های 
هوشــمند و تبلت درخواهد آمد و به سمت و سوی 
بازارهــای نوپــا و نوظهوری همچــون گجت های 
هوشمند، خدمات و سرویس های ابری و مبتنی بر 
کالد، اینترنت اشیا و خانه و شهرهای هوشمند سوق 
داده خواهد شد.همانطور که به نظر می رسید و پیش 
بینی شده بود، بسیاری از شرکت های تولیدکننده 
موبایل و غول های تکنولــوژی نیز تحت تأثیر رکود 
بی سابقه در بازارهای جهانی موبایل سعی دارند که 
با عرضه محصوالت و خدمــات نوین دیگری، توجه 
مخاطبان و عالقمندان خــود را جلب کنند و بدین 
ترتیب در فناوری های جدید دیگری که به آینده تعلق 

خواهند داشت، سرمایه گذاری کرده اند.
اینترنت اشیا و شهر هوشــمند عباراتی هستند که 
این روزها در فضای مجازی زیــاد به گوش کاربران 
می خورد. باید گفت که اینترنت اشیا به کاربران ساکن 
در شهرهای هوشــمند این امکان را می دهد که با 
استفاده از دستگاه های الکترونیکی و هوشمند خود 

به کارها و فعالیت های روزمره خود بپردازند و این امر 
در زمینه هایی همچون انرژی، حمل و نقل، صنعت، 
بهداشت و درمان، ساخت و ساز، خانه و شهر هوشمند 
نقش پررنگ و بسزایی ایفا خواهد کرد. اینترنت اشیا 
)IoT( به معنی یک شــبکه جهانی از اشیا مرتبط 
و متصل اســت که هر یک دارای آدرس مختص به 
خود بوده و بر اســاس قراردادهای استانداردشده ای 
با یکدیگر در ارتباطند. این سیستم جدید کنترل از 
راه دور و کنترل هوشــمند اشیا و دستگاه ها، امروزه 
در کشورهای توسعه یافته ای همچون کره جنوبی در 
سیستم های اداری و همچنین وسایل منزل بسیار 

مورد استفاده قرار می گیرد.
با وجود تنش های سیاســی و جنگ تجاری میان 
چین و ایاالت متحده آمریکا در کنار احتمال خروج 
بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کارشناسان 
همچنان بر این باورند که می توان به توسعه و رشد 
روزافزون صنعت فناوری ارتباطات در جهان امیدوار 
بود و بدین ترتیب نیز یک روند رو به رشد را برای آن 
پیش بینی کرده اند.به گفتــه جان دیوید الوالک، 
مدیر ارشــد تحقیقات در مؤسسه گارتنر، فناوری 
ارتباطات دیگر تنها یک پلتفرم برای انجام کارهای 
موردنیاز شــرکت های مختلف نیست بلکه خود 
تبدیل به یکی از بزرگترین و مهم ترین صنایع در 
جهان شده است که نرخ رشد تجاری و سودآوری 
قابل مالحظــه ای را برای کشــورهای مختلف به 
دنبال داشــته اســت.وی ادامه می دهد: جهان در 
مرحله ای به ســر می برد که دیگر نمی توان ادامه 
حیات بدون تکنولوژی را برای آن متصور شــد و 
می توان گفت که توســعه زیرساخت های فناوری 
ارتباطات با وجود تمامی مشــکالت و تنش های 
سیاســی و تجاری موجود و همچنین بحران های 
اقتصادی که پیش روی بسیاری از کشورهای جهان 
قرار دارد، از مؤلفه های مهم زندگی در قرن بیست و 
یکم محسوب می شود و به همین دلیل صرف هزینه 
و سرمایه گذاری در این صنعت مهم نیز با روندی رو 

به رشد و صعودی همراه خواهد بود.

سرمایه گذاری جهانی 3/8 تریلیون دالری در فناوری ارتباطات
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خيلي از ما تصور مي كنيم كه براي شروع يك كسب و كار بايد به دنبال 
ايده اي ناب گشت. در همين راستا فرايند ايده يابي و پرورش آن چنان 
طوالني مي شود كه ايده به مرحله اجرا نمي رسد يا آنقدر بد اجرا مي شود 
كه كسب و كار شكســت مي خورد. با ما همراه باشيد تا با دو مرحله مهم 
شروع استارت آپ آشنا شويد. داشتن ايده اي نو تصوري رايج و البته غلط 
بين افراد است كه به عنوان رمز موفقيت يك كسب و كار معرفي مي شود. 

اكثر استارت آپ هاي موفق در سه نكته با هم مشترك هستند: 
۱- لزوما بهترين ايده را براي شروع كار خود انتخاب نكرده اند. 

۲- ايده اصلي كار از خودشان نبوده  است. 
۳- روي ايده هايي مشابه با ايده هاي رقباي خود در بازار كار كرده اند. 

مهم ترين نقطه تمايز كسب و كارهاي شكســت خورده در نحوه اجراي 
ايده است. البته اين موضوع نبايد اين طور تلقي شود كه ايده به هيچ وجه 
اهميت ندارد؛ چراكه ايده مناسب موتور محركه شروع يك كسب و كار به 
شمار مي رود و تقريبا اجراي يك طرح كسب و كار بدون داشتن ايده اي 

مركزي غيرممكن به نظر مي رسد. 

چرا ايده مهم است؟
ايده هسته كار است: تمام فعاليت هاي ما در طول روز براساس يك 
ايده شكل مي گيرند. در بيشتر اوقات ايده ها روزمره و عادي به حساب 
مي آيند و در بعضي اوقات نيز ايده هايي ناب و نوآورانه به ذهن مي آيند. 
ايده نخســتين قدم براي اجراي فعاليت ها هســتند. بنابراين هر فرد 
توانايي ايده پردازي را دارد؛ ولي آدم هاي خالق ايده هاي خود را جدي 

تلقي مي كنند. 
ايده ها مسير را به شما نشان مي دهند: براي حل يك مساله كافي 
است به يك ايده برسيد، ايده مسير حل آن را به شما نشان خواهد داد. 
براي اينكه به تصويري شفاف تر از اين مسير رسيد بايد به ايده پردازي 
مشغول شد و ايده اوليه را پرورش داد. ايده هاي خود را دسته بندي، هر 

دسته را با استراتژي خود مقايسه و بهترين را پيدا كنيد. 
ايده ها جنبه هاي جديدي از كسب و كار را به شما نشان مي دهند: 
ايده هرچند ناقص و بد مي تواند مسيرهاي جديدي را به شما نشان دهد. 
هر مسير به سمت يك هدف مي رود و استراتژي جديدي را بيان مي كند 
تا جنبه هايي از كسب و كار خود را ببينيد كه قبال به آن توجه نمي كرديد. 
ايده ها روي تمام فعاليت هاي كسب و كار تاثير مي گذارند: وقتي 

خود را كشــف كرديد، بايد براي هر بخش مسير اصلي كسب و كار 
مســير  برنامه ريزي كنيــد. ايده ها به كمك از 
به شيوه اي نو سرويس و كاالي خود شما مي آيند تا 
معرفــي را به مشــتريان 
كنيد يا خالقيت 
بيــن  در  را 

نيرو هــاي كاري 
خــود گســترش 

دهيد. 

چرا ايده مهم نيست؟
ايده  به تنهايي كارايي ندارد: بعد از اينكه ايده به ذهن شــما رسيد، 
بايد ايده پردازي كنيد و ايده اصلي را پــرورش دهيد. اين مرحله مثل 
روياپردازي اســت؛ اما خيلي از افراد در مرحله رويا مي مانند و به اجرا 
نمي رسند. به ياد داشته باشيد بهترين ايده ها هم اگر به اجرا درنيايند به 

هيچ دردي نمي خورند. 
ايده گمراه كننده است: همه ما در كسري از دقيقه فهرستي از ايده ها 
را براي هم بيان مي كنيم؛ اما چالش اصلــي در پيدا كردن بهترين ايده 
است. با گفتن ايده ها احساس موفق بودن به ما دست مي دهد، در حالي 

كه نمي توانيم حتي بهترين ايده را پيدا كنيم. 
ايده گول زننده اســت: ايده مثل چاقــو عمل مي كند؛ هــم ابزار 
مفيدي اســت و هم مي تواند دست شــما را ببرد. اگر نتوانيد فهرست 
ايده هاي خود را كوتاه كنيد و به ايده هاي برتر جنبه عملي ببخشــيد 
 به بيراهه خواهيد رفت و تمام تالش شــما براي ســاخت كسب و كار از

 بين مي رود. 

اجرا
جاي هيچ شكي نيســت كه اگر مرحله اي به اســم اجرا وجود نداشته 
باشد، ايده به هيچ دردي نخواهد خورد. نخستين مرحله در ايجاد يك 
استارت آپ داشتن هسته اوليه آن يا ايده است؛ اما در مرحله دوم خوب 
يا بد بودن ايده آزمايش مي شود. بنابراين به جاي اينكه مدام به ايده هاي 

خود بباليد، به دنبال اجرايي كردن آنها باشيد. 
اجرا مثل آب هسته اصلي كسب و كار را سيراب مي كند: مثل بذر 
يك گياه كه براي رشــد خود به آب، خاك و نور خورشيد احتياج دارد، 
ايده هم براي رشــد به اجرا نياز دارد. بدون اجرا هيچ ايده اي هرچقدر 

عالي به واقعيت نمي رسد. 
اجرا درستي ايده را آزمايش مي كند: بين داشتن يك برنامه مناسب 
و انجام مناسب يك برنامه تفاوت هاي زيادي وجود دارد. در فضاي رقابتي 
بازار مطمئنا با چالش هاي جديد و پيش بيني نشده اي روبه رو خواهيد 
شــد كه امكان بروز خطا را به مراتب باالتر مي بــرد. ايده براي حل اين 

كمك شما مي آيد و اجرا درستي ايده را نشان مي دهد. چالش هــا به 
اجرا  مزيت رقابتي يك كســب و كار است: اجرا نحوه 

به معناي بهبود مداوم كســب و كار است. 
درست مثل پرورش ايده كه بايد 

يك ايده بزرگ را به گروهي از ايد ه هاي مرتبط با آن تقسيم كنيد، مرحله 
اجرا نيز به مرحله هايي كوتاه تر و قابل دسترســي تقسيم مي شود. مثل 
بازي دومينو، با پيشروي مهره ها نتيجه كار شــما بيشتر خود را نشان 

مي دهد و عامل تمايز شما با بقيه رقبا مي شود. 

چرا اجرا سخت ترين مرحله است؟ 
اجراي يك ايده چالشي ترين بخش يك كسب و كار است: خيلي 
از ايده هايي كه به فكر شما مي رسند قبال به فكر افراد ديگر هم رسيده اند 
و به دليل ناتواني در اجرا، ايده را پيگيري نكرده اند. شما هم اگر توانايي 
انجام ايده خود را نداريد احتماال آن را فرامــوش خواهيد كرد يا اگر به 

درستي اجرا نكنيد، شكست خواهيد خورد. 
اجرا كار زيادي مي طلبد: براي رســيدن به محصول نهايي مراحل 
زيادي را بايد طي كنيد. عامل مشترك تمامي اين مراحل كار زياد است 
كه به پشتكار شما بستگي دارد. بنابراين نبايد خيلي زود نااميد شويد و 

دست از كار بكشيد. 
 اجرا نيازمند سرمايه مالي است: پيدا كردن ايده مناسب كار زياد 
سختي نيست و نياز به پول و سرمايه زيادي هم ندارد. شما در هر حالتي 
مي توانيد به ايده مناسب برســيد. اما در اجرا نياز به يك بودجه از پيش 
تعريف شده داريد. پيدا كردن منبع مالي يكي از چالش هاي شروع يك 
استارت آپ به شــمار مي رود كه موفقيت در آن مي تواند مسير اجرا را 

آسان تر كند. 
ايده و اجرا هر دو براي شروع يك استارت آپ حياتي به نظر مي رسند. ايده 
مسير را نشان مي دهد و اجرا مسير را براي رسيدن به هدف هموار مي كند. 
بنابراين اگر به دنبال ايجاد يك كســب و كار جديد هستيد بايد به ايده و 

اجرا اهميت زيادي بدهيد. 
بايد توجه كنيد كه به اجرا درآوردن ايده كار هر فردي نيست و توانايي هاي 
زيادي را مي طلبد. به همين دليل هم در بســياري از سازمان ها، دفتري 
به نام اتاق فكر تشكيل مي دهند تا با بحث و بررسي ايده هاي مختلف كار 
اجرايي را به بخش هاي ديگر بسپارند. در طرف مقابل نيز مرحله اجرا يك 
شبه اتفاق نمي افتد؛ بسياري از شركت هاي مطرح نيز در انجام پروژه هاي 
خود شكست مي خورند. همچنين اگر ايده شما قبال توسط شركت هاي 
ديگر اجرايي شده اند نگران نباشيد. رمز موفقيت در ايده بي همتا نيست، 
اجرا عامل تمايز شما از بقيه رقبا خواهد بود. فيسبوك بعد از ماي  اسپيس 

و پپسي بعد از كوكاكوال شروع به فعاليت كرده اند. 
به ياد داشته باشــيد هيچ ايده اي آنقدر درخشــان نيست كه 
آينده كسب و كار شما را 
تضميــن كند و 
هيچ  ايده اي هم 
آنقدر بد نيســت 
كــه نتــوان آينده اي 
مطمئن براي آن ترسيم 
كــرد. بنابرايــن دســت از 
ايده پــردازي برنداريــد، 
ايده هاي خود را يادداشت 
كرده و براي اجرايي شدن 

آنها برنامه ريزي كنيد. 

ايده يا اجرا؛ براي موفقيت استارت آپ كدام مهم تر است؟

كاهش تورم با هدايت 
سرمايه ها به سمت توليد

اين اســت كــه بايــد رويكردها و 
ذات اقتصــادي كشــور به ســمت 
رشــد حركت كند و به معنــاي بهتر 
 هدف گيــري اقتصــاد بــه ســمت 

رشد باشد.
 با اين شرايط توسعه و اصالح و در كنار 
 آن بهبود وضعيت اقتصادي را خواهيم

 داشت. 
عالوه بر اين ســازكارهاي نهادها بايد 
اصالح شــود كه در صورت تحقق اين 
امر در بلندمدت موفــق خواهيم بود. 
چنانچه در اين مسير پيش نرفتيم در 
بلندمدت نيز با همين مشكالت مواجه 

خواهيم بود. 
بايد كاهش تورم در دســتور كار قرار 
بگيرد تا رشــد قيمت ها متوقف شود. 
كاهش تورم امروز ضرورت اقتصاد است 
كه اگر اين موضوع هم در موعد مناسب 
خود بررســي و اصالح نشود، ديگر در 
آينده با مشكالت بدتري روبه رو خواهيم 

شد. 
كاهش تــورم بايد به كاهش رشــد 
قيمت ها منجر شــود تا بــا افزايش 
 قدرت خريد مــردم، اقتصاد از بحران

 خارج شود.
 ايــن حركــت را مي توان بــا برخي 
سياســت ها و هدايــت ســرمايه 
بــه ســمت توليــد انجــام داد كه 
البتــه ايــن امر نيــاز بــه امنيت و 
اطمينان بخشــي به توليدكنندگان و 
حمايت هــاي معنــوي و فرهنگي از 
 صاحبــان ســرمايه و توليد كنندگان 

دارد. 
توليد كننــدگان ايرانــي در صورت 
حمايت بجا و به موقع مي توانند اقتصاد 
بحران زده را نجــات دهند؛ چراكه اين 
بحران به دنبال عدم حمايت و ناتواني 
توليد داخلي در برابر كاالهاي خارجي 

ايجاد شده است. 

ادامه سرمقاله مهارت هاي مديريتي

بــه شــما اين كار كردن به صورت فريلنســينگ 
زماني كه صرف امكان را مي دهد كه به اندازه انرژي و 
يــي مي كنيد، درآمد داشــته باشيد؛ اما  ن ها ما ز
مي شــود، وجود دارد كه اين كار كمي گيج كننده 
خصوصا براي كســاني كــه كارمند 
هســتند يا پروژه هاي زيــادي را به 
صورت همزمان مي پذيرند. مديريت 
چند كار به صــورت همزمان مي تواند 
استرس زا باشد. بنابراين براي تبديل 
شــدن به يك فريلنســر موفق بايد 
تعدادي دستورالعمل را رعايت كنيد. 
1. مديريت زمان را بهتر بياموزيد: شما 
يك شغل تمام وقت كارمندي و يك شغل 

نيمه وقت فريلنسينگ داريد. براي مديريت بهتر كارها به مديريت 
زمان نياز داريد. كليــد موفقيت در مديريت زمان، نوشــتن يك 
برنامه زمان بندي شده مناسب اســت. 2. توانايي خود را بشناسيد: 

براساس ارزش هاي اخالقي هر دو طرف خريدار فريلنسينگ 
و مجري بنا شده است. بنابراين براي ادامه 
كار به عنوان يك فريلنسر بايد حرفه اي 
و بااخالق باشيد. 3. زماني را به ريلكس 
كردن اختصاص دهيد: بــراي رهايي از 
استرس به ميزان كافي استراحت، تفريح 
و سرگرمي نياز داريد. 4. آخر هفته ها كار 
كنيد: اگر مي خواهيد در دنياي فريلنسري 
موفق باشيد بايد كار كردن در آخر هفته ها 

را به يك عادت تبديل كنيد. 

 4 نكته فريلنسينگ براي كارمندان 
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روحانی در مراسم تجديد ميثاق با آرمان های امام و شهدا:
با بزرگ ترين فشار اقتصادی پس از انقالب روبه رو 

هستيم
رييس جمهور گفت: تا جمهوريت و اسالميت در اين سرزمين باقی است 
انقالب و نظام اسالمی هم پايدار می ماند.به گزارش ايسنا، حجت االسالم 
حســن روحانی در مراســم تجديد بيعت هيأت دولت با آرمان های امام 
خمينی )ره( كه صبح امروز )چهارشــنبه( در حــرم مطهر امام خمينی 
)ره( برگزار شد، با اشــاره به اين كه امام خمينی )ره( اميد به آينده بهتر 
به سرزمين مستقل، حاكم بودن مردم و حكمفرمايی مواضع اسالم را در 
جامعه ايجاد كرد، اظهار كرد: همين اميد مايه پيوستگی، وحدت و بسيج 
مردم شد. قدرت امام خمينی )ره( ايجاد اميد و بسيج جامعه ميليونی بود. 
قدرت بسيج كنندگی امام خمينی )ره( در تاريخ بی نظير بود. فتوا، كالم، 
ســخنان، اعالميه ها و مصاحبه های امام )ره( توانست سراسر ايران را به 

حركت در آورد.
وی ادامه داد: امام )ره( بود كه شرايط جديدی را برای ايران فراهم كرد آن 
هم در زمانی كه هيچ كس فكر نمی كرد كه دين بتواند حركت عظيمی را 
به وجود آورد. همه فكر می كردند دوران دين به سر آمده است. جايی هم 
اگر انقالب بود گاهی ناسيوناليستی و گاهی ماركسيستی بود. باور ايجاد 

انقالب اسالمی برای مردم سخت بود.
رئيــس جمهور با اشــاره بــه اين كه مردم فكــر نمی كردنــد مخاطب 
امر به معروف و نهــی از منكر می توانــد ديكتاتور زمان يــا قدرت های 
استبدادی و استكباری باشــد، بيان كرد: هنر امام خمينی )ره( اين بود 
كه اين ســقف باور مردم را شــكاند. امام خمينی )ره( معــروف را به ما 
معرفی كرد و گفت معروف فقط عبادت، راســتگويی و تعاون نيســت، 
بلكه يكــی از بزرگتريــن معروف ها ســاختن نظامی عادالنه اســالمی 
اســت. امام گفت نهی از منكر فقط دروغ و شــراب و فاصلــه گرفتن از 
 معنويت دين نيســت، بلكه اســتبداد و اســتعمار می توانــد بزرگترين 

منكر باشد.
روحانــی ادامــه داد: مبنــای مذاكــره اين نيســت كه طــرف مقابل 
تا كی پــای عهدش می مانــد، بلكه اصل انجــام مذاكــره اهميت دارد. 
 پيروزی هــای سياســی، اخالقــی و حقوقــی مذاكــرات هيــچ گاه از 

بين نمی رود.
وی تاكيد كرد: امروز روز وحدت و اتحاد مســئوالن است. امام )ره( همه 
ما را در خيلی از امور سفارش كرد اما بيشترين سفارش ايشان به وحدت 
كلمه بود. امام )ره( بارها گفت از قدرت خارجی نمی ترسد و نترسيد، اما 
گفت كه از وحدت نداشتن شما می ترســم. دولت، مردم و ارشادات مقام 
معظم رهبری در كنار هم می تواند ما را از مشكالت برهاند دولت در اين 
مقطع وظيفه سختی در برابر توطئه دشمنان بر دوش دارد. با بزرگ ترين 
فشــار اقتصادی پس از انقالب روبه رو هستيم، اما با وحدت، اميد و نشاط 

از آن عبور خواهيم.

زنگنه در حاشيه جلسه هيات دولت:
چاره ای جز ســهميه بندی و افزايش قيمت بنزين 

نداريم
وزير نفــت گفت: ما جز ســهميه بنــدی و افزايش قيمــت بنزين راهی 
 نداريــم يعنــی بايــد يــا ســهميه بندی كنيــم يــا افزايــش قيمت 

داشته باشيم.
بيژن نامــدار زنگنــه در جمــع خبرنــگاران در حاشــيه جلســه روز 
چهارشــنبه هيئــت دولت در خصــوص نامــه نماينــدگان مجلس به 
ســران قوا در مورد عملكــرد وزارت نفــت، گفت: فرصتی پيــش آمد تا 
بطور مكتوب مواردی كــه در مورد آن زمزمه ای وجود داشــت پاســخ 
 دهيم، البته هر كســی موضوعی مطرح می كند بايد بر اســاس ســند و

 مدرك باشد.
وی با بيان اينكه اين مباحث از نظر حقوقی اتهام بــود، افزود: با زبانی كه 
برای صادرات نفت دچار مشكل نشويم، واقعيت ها را با مردم خواهيم گفت.
وزير نفت همچنين در مورد مجوز اخذ شــده از شورای اقتصاد در رابطه با 
برخی از طرح های سرمايه گذاری در ميادين نفتی، گفت: بر اساس ماده ۱۲ 
قانون رفع موانع توليد، اعتبار ۶ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالری اخذ كرديم.

زنگنه گفت: يكســری طرح های در حال توليــد در ميدان های در حال 
بهره برداری را به اتــكا درآمدهای آتی حاصل از افزايش توليد، توســعه 
 خواهيم داد كه ايــن طرح ها بالــغ بر ۲۰ ميليــارد دالر درآمــد ايجاد 

می كنند.
وزير نفت افزود: با هزينه های مالی بالغ بر ۷ ميليارد دالر، بايد بازپرداخت 
صورت گيرد كه اولين قراردادهای آن هفته پيش بــا اعتبار يك ميليارد 
و ۲۰۰ ميليون دالر امضاء شــد و اين اولين قدمی است كه دارای ۱۰۰۰ 

ميليارد اوراق منفعت است.
وی در هميــن رابطــه گفت: بــر اين اســاس االن منفعــت می كنيم و 
پول را جمع كــرده و در آينده اصــل و فــرع آن را بازپرداخت می كنيم. 
ســطح توليد داخل در اين قراردادها بســيار باالســت. در عرضه و توليد 
 نفت يكــی از اهداف مــا ايجاد كار و اشــتغال بــرای صنايــع داخلی و 

پيمانكاران است.
زنگنه در پاســخ به ســوالی درخصوص نامه ۸ وزير ازجمله وی به رهبر 
انقالب درخصوص لوايح پالرمو و CFT، گفت: من هيچ نامه ای امضا نكردم، 
دروغ اســت و عده ای بدون هيچ دليلی اين دروغ را گفتــه و بر آن اصرار 
می كنند. من هيچ نامه ای را در مورد پالرمــو، FATF و CFT امضا نكردم 
و نامه ای را هم پيــش من نياوردند كه امضا كنــم. برخی می گويند نامه 
 ۷۲ نفر هم بر اساس اين امضا بوده اســت و شما دليل اين فضا سازی ها را 

بهتر می دانيد.
وزير نفت در مورد خودكفايی بنزين، تصريــح كرد: در حال حاضر نه تنها 
خودكفا هســتيم بلكه مازاد هم، به دليل فصل، داريم و دائما به ذخاير ما 
اضافه می شود. ۳۰ ميليون ليتر در روز توليد می كنيم، با وجود اينكه هنوز 
ســتاره خليج فارس به طور كامل راه اندازی نشده و فاز سوم آن در دست 

احداث است.
وی همچنين بيان كرد: خط لولــه صلح از طرف ما نزديك مرز اســت و 
پاكســتانی ها آمادگی ندارد، در آن نامه ۷۲ نماينده گفته شده كه اينها 
عامدانه اين خــط لوله را برقــرار نمی كنند و گفتند روس ها خواســتند 
 وارد شــوند و ما مانع شــديم درحالی كه هيچ گاه اعالم رســمی صورت

 نگرفته است.
زنگنه در مورد ســهميه بندی بنزين گفت: اين موضوع در كميســيون 
تلفيــق تصميم گيری می شــود امــا ما جز ســهميه بنــدی و افزايش 
قيمت راهــی نداريــم يعنی بايد يا ســهميه بنــدی كنيم يــا افزايش 
قيمت داشــته باشــيم. افزايش قيمت بنزين بالشــك اثر تورمی دارد، 
البته تورم دو بخــش دارد كه يك بخــش آن عدد و رقم اســت و بخش 
 ديگر ان آثــار روانی اســت كه به فضــای رســانه ای و افــكار عمومی 

بستگی دارد.
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