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ایران وجهان

بانک مرکزی اعالم کرد
معامله مستقیم تجار در سامانه 

نیما  امکان پذیر  شد
طبق اطالعیــه بانک مرکــزی، صادرکنندگان 
می تواننــد ارز حاصــل از صــادرات را در قالب 
»آگهی« در ســامانه جامع تجارت ثبت کنند و 
واردکنندگان متقاضی ارز نیــز می توانند با آنها 
مذاکره و معامله کنند. به گزارش ایسنا، بر اساس 
اطالعیه جدید بانک مرکزی، در راستای تسهیل 
فرایند واردات مقابل صادرات غیر )واگذاری پروانه 
صادارتی(، ارتباط مستقیم بین واردکنندگان و 
صادرکنندگان در سامانه نیما و در بستر ارتباطی 
سامانه جامع تجارت برقرار شده است. بر این اساس 
صادرکنندگان می توانند ارزهای حاصل از صادرات 
خود را در قالب »آگهی« در سامانه جامع تجارت به 
ثبت برسانند و واردکنندگانی که متقاضی استفاده 
از این ارزها هستند، با صادرکنندگان وارد مذاکره و 
معامله شوند. در پایان ذکر این نکته ضروری است 
که رفع تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات برای 
صادرکنندگان، منوط به طی کردن کامل فرآیند و 
ثبت اطالعات پروانه صادراتی در بانک عامل توسط 
واردکننده است و ثبت آگهی به خودی خود موجب 

رفع تعهد نمی شود.

ترخیص کاالهای متروکه بدون 
مجوز ممنوع شد

طبق بخشنامه  جدید گمرک، ترخیص کاالهای 
متروکه بدون اخذ مجوز ممنوع شد.

به گزارش ایســنا، گمرک طی بخشــنامه ای به 
ناظرین گمرکات استان ها اعالم کرد که موضوع 
نحوه و چگونگی انجام تشــریفات متروکه جهت 
کاالها و ماشین آالت مستعمل، بنابر اطالع واصله 
برخی بازرگانان نسبت به واردات این گونه کاالها و 
ماشین آالن بدون اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی 
به ویژه مجوز کمیته ماده یک آئین نامه اجرایی 
قانون مقــررات صادرات و واردات اقــدام کرده و 
پس از اتمــام مهلت مانــدگاری کاالی موضوع 
ماده ۲۴ قانون امــور گمرکی و متعاقب تنظیم و 
ارسال اظهارنامه متروکه به سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی مراجعــه و درصدد ورود 
کاال به کشــور بدون اخذ مجوزهای باال هستند. 
بر اساس این بخشــنامه، به منظور جلوگیری از 
هرگونه سوءاســتفاده های احتمالی، در هنگام 
انجام تشریفات ترخیص کاالهای متروکه، لزوم 
اخذ مجوزهای مورد نیاز به ســازمان مزبور اعالم 
و تاکید شود. همچنین در صورتی که مقرر است 
پس از فروش کاالهای متروکه موجود در اماکن 
گمرکی، تحویل کاال با نظارت آن گمرک صورت 
گیرد، اخذ مجوزهای الزم توسط همکاران درب 

خروج گمرکات اجرایی کشور تاکید شود.

مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل 
ریلی صفر شد

ســازمان امور مالیاتی بخشنامه حذف مالیات بر 
ارزش افزوده حمل و نقل ریلی بار را ابالغ و اعالم 
کرد: مالیات بر ارزش افزوده هایی که در این بخش 

تاکنون پرداخت شده، قابل استرداد است.
در این بخشنامه آمده است: در اجرای بند ۳ ماده 
۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به پیوست نظر 
اکثریت اعضای شــورای عالــی مالیاتی موضوع 
صورتجلسه شماره ۲۰۱-۴۱ مورخ ۱۲/ ۱۲/ ۹۷  
در خصوص حکم بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه پنج 
ساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش 
افزوده خدمات حمل و نقل ریلی، جهت اطالع و 

اجرا به شرح ذیل ابالغ می گردد:
»با توجه به حکم بند ب مــاده ۵۲ قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه مبنی بر اینکه »مالیات بر 
ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی عالوه بر 
معافیت های مذکور در بند ۱۲ مــاده ۱۲ قانون 
مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد 
شــد« از آنجایی که به موجب بنــد ۱۲ ماده ۱۲ 
قانون مالیــات بر ارزش افــزوده، خدمات حمل 
و نقل عمومی مســافری درون و برون شــهری 
جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و 
عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف 
می باشــد، بنابراین در اجرای حکم بند ب ماده 
۵۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه در طول اجرای 
برنامه مذکور عالوه بــر معافیت خدمات حمل و 
نقل عمومی مســافری ریلی، مالیات و عوارض 
ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ 
صفر محاسبه و به استناد ماده ۱۷ قانون مالیات بر 
ارزش افزوده، مالیات هایی که در موقع خرید کاال یا 
خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود )به نسبت 
حمل و نقل ریلی بار( به استناد صورتحساب های 
صادره موضوع این قانون پرداخــت نموده اند، با 

رعایت مقررات قابل استرداد می باشد.«

خبر

هرچند طی چنــد ماهه 
گذشــته بــازار خودروها 
محــل مطمئنــی برای 
ســرمایه گذاران و دالالن 
بــوده اســت، حــاال این 
موضوع  با افزایش هر چه بیشــتر عطش دالالن و 
با بدقولی ادامه دار خودروسازان باعث رشد هر چه 

بیشتر قیمت خودرو شده است. 
در بازار روز گذشــته خرید و فروش خودرو پراید 
۱۱۱ با قیمت ۵۰میلیون تومــان، پژو ۲۰6 تیپ 
۲  با افزایش ۲ میلیون تومانی با ۳ میلیون تومانی 
با قیمــت ۹۴ میلیون تومان ، پــژو۲۰6 تیپ ۵ با 
افزایش ۵ میلیون تومانی بــا قیمت ۱۱۰ میلیون 
تومان، پژو۴۰۵ بــا افزایش ۲ میلیــون تومانی با 
قیمت 8۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، اســتپ وی 
با  قیمت ۲۰۰ میلیون تومان و H۳۰ با افزایش 8 
میلیون تومانی با قیمت۱۵۵  میلیون تومان مورد 

معامله قرار گرفت.
عبور قیمت پرایــد از ۵۰ میلیون تومــان و پژو از 
۱۰۰میلیون، در کنار رشــد ادامــه دار قیمت ها، 
نشان می دهد که دالالن مثل ماه های گذشته میل 
ســیری ناپذیری در خرید و فروش خودرو دارند و 
همین امر باعث قیمت گذاری سلیقه ای خودروها 
شده و در افزایش قیمت ها نقش مستقیمی داشته 
اســت. قیمت هایی که با پیش بینی کارشناسان از 
افت تقاضای واقعی و رکود حاکم در بازار خودرو، 

بایستی روند نزولی پیدا می کرد.
جدا از انتقاداتی که به ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان و تولید کنندگان وارد اســت، 
انتقاد همیشگی به خودروسازان نیز مطرح است. 
تاخیر و بدقولی خودروســازان اگرچه به تنهایی 

عامل گرانی خودرو نیســت اما اثر مستقیمی در 
افزایش قیمت هــا و یا حداقل هجــوم نقدینگی 
به ســمت ایــن بازار داشــته اســت. امــا اینکه 
 چاره چیســت و چه اقدامــی باید کــرد؟ نیاز به

 بررسی دارد.

اعتــراض مشــتریان بــه بدعهدی 
خودروسازان

از سوی دیگر در حالی که رشد خودروها به بیش از 
۲۰ میلیون رسیده و کمتر معامالتی در بازار انجام 
می شــود، طرح های فروش فوری خودروســازان 
بزرگ کشــور ادامه دارد و هر روز یک خبر تازه در 
این خصوص اعالم می شود. اما نکته این جاست که 
مشــتریان خودروهای پیش فروش از قیمت های 
تحویل خــودرو معترض هســتند و اعتقاد دارند 
خودروسازان در اعالم قیمت ها تخلف کرده اند؛ به 

طوری که شرکت خود قیمت مصوب اعالم می کند، 
اما اعمال نمی کند.

فروش فوری خودرو فقط روی کاغذ است
چنین به نظر می رسد که فروش های فوری خودروسازان 
که این روزها خبرهای آن در بوق و کرنا می شــود، هم 
پاسخ گوی نیاز متقاضیان نبوده است تا بلکه گرهی از 
مشکل بازار بگشــاید. در همین رابطه رییس اتحادیه 
نمایشگاه داران تصریح می کند: خودروهای فروش فوری 
فقط روی کاغذ انجام می شــود. فروش فوری خودروها 
مستلزم این است که خودروها را به مردم تحویل دهند 

و بازار نیز نیاز روزانه دارد که این نیاز باید تامین شود.

بــازار داغ خودروهــای وارداتی برای 
دالالن

از آنجایی کــه واردات خودرو بــا محدودیت های 

زیــادی روبرو اســت، اینبــار دالالن به ســمت 
خودروهــای وارداتی هجــوم آورده و باعث پرش 
آنچنانی قیمت ها در بازار این خودروها شــده اند. 
خودرهایی که با قیمت های نجومی در بازار فروخته 
می شــود و رشــد قیمتی آنها غیرقابل باور است. 
اینکه این خودروهای فروشــی آیا مشتری  واقعی 
هم دارد یا نه؟ نیز مســئله مبهم دیگری اســت.  
با این حال با کاهشــی که در قــدرت خرید مردم 
به وجود آمده ماجــرای گرانی خــودرو با وجود 
رکود حاکــم در این بــازار، چیزی جــز ماحصل 
 خرید و فــروش دالالن و عطش آنهــا برای خرید 

نمی تواند باشد.

پرش 200 میلیــون تومانــی قیمت 
خودروهای وارداتی 

بر اســاس گزارش های  موجــود در طول ۱۰ روز 
گذشته ســانتافه از  ۷۰۰ میلیون تومان به ۹۰۰ 
میلیون تومان، توســان از ۵۵۰ میلیون تومان به 
۷۵۰ میلیون تومان، اســپورتیج از ۵۵۰ میلیون 
تومان بــه 8۰۰ میلیــون تومان و النتــرا از ۴۰۰ 
میلیون تومان به ۵۳۰ میلیون تومان رسیده است.

به گفته برخــی از فروشــندگان روزانه به صورت 
متوســط قیمت خودروهای خارجــی ۱۰ تا ۲۰ 
میلیون تومان افزایش پیــدا می کند در حالی که 
فروشنده ای در بازار نیست و فقط هر  روز قیمت ها 

تغییر پیدا می کند.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی در حالیست که 
پیش بینی می شد با ترخیص ۱۳ هزار خودرویی 
که سال گذشــته در گمرک دپو شده بود و مجوز 
مشــروط ترخیص آن اوایل اسفند سال ۹۷ صادر 
شــده بود، قیمــت خودروهــای خارجــی روند 
کاهشــی پیدا کند. اما به گفته کارشناسان روند 
 کند ترخیص این خودروهــا مانع از تحقق این امر 

شده است.

بانک مرکزی سعی دارد نرخ تورم را که امید به 
کاهش آن این روزها تقریبا از دست رفته است، با 
ابزار سود مدیریت کند تا بلکه روند افزایشی تورم 
و نقدینگی که با پیش بینی رشد پس اندازهای 
مردم و سرمایه های سرگردان در آینده معضل 
آفرین خواهد شــد، متوقف کند. بیش از 8 ماه از ریاست همتی بر بانک 
مرکزی می گذرد. اقدامات مهم او در توقف روند افزایشی نرخ ارز با ورود و 
نظارت بیشتر بر این بازار و همچنین سیاست هایی که اخیرا در دست اجرا 
قرار داده مثل سیاست عملیات بازار باز و تالش برای راه اندازی بازار متشکل 
ارزی، نشان می دهد عزم رئیس بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم که عمدتا 
ناشی از افزایش نرخ ارز بوده، جدی است. اما همه این سیاست ها به کاهش 
نرخ ارز به زیر ۱۰ هزار تومان و تک رقمی کردن آن منتهی نشــده است. 
به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی کاهش تورم از مسیر سیاست کاهش 
نرخ سود بانکی می گذرد که رد پای آن را چند ماه پیش با تبدیل نرخ سود 
روزشمار به ماه شمار دیدیم و حتی کارشناسان تاکید داشتند، بانک مرکزی 
باید این رویه را تا صفر کردن نرخ سود سپرده های کوتاه مدت دنبال کند. 
حاال هم بنا به پیگیری این سیاست، همتی سعی دارد با مدیریت نرخ سود 
کوتاه مدت به هدف خود در مهار تورم دست پیدا کند. اما سوال اساسی این 
است که نرخ سود ظرفیت کاهش بیش از این را خواهد داشت؟ با توجه به 
تجربه کاهش نرخ سود در هجوم سرمایه های خرد مردم به بازار ارز و طال 
طی ماه های اخیر، چطور می توان مطمئن بود که این سیاست التهاب بازارها 

را تشدید نمی کند؟ با وجودی که همه کارشناسان اذعان دارند ریشه تورم 
فعلی به نرخ ارز بر می گردد، چرا بانک مرکزی مهار تورم را از مسیر نرخ ارز 

پیگیری نمی کند؟
در همین راستا عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: علیرغم 

نوسانات اقتصادی سال پیش، با اقدامات کنترلی، رشد نقدینگی در سال 
۹۷ معادل ۲۳ درصد، یک واحد درصد بیشتر از سال ۹6 و ۷ واحد درصد 
کمتر از سال ۹۴ ثبت شد. وی افزوده است: در شرایط حاضر نباید با تشدید 
نااطمینانی، تقاضای داخلی تشدید شود، به  همین دلیل، بانک مرکزی برای 
برون رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور به دنبال راه حل های بهینه، 
مدرن و امکان پذیر برای کنترل نوسانات متغیرهای کالن و به ویژه مهار نرخ 
تورم است. در ساختار سیاست پولی جدید و به کمک عملیات بازار باز، بانک 
مرکزی به دنبال آن است که با مدیریت نرخ سود کوتاه مدت و تغییر کانال 
اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت کند. رییس 
شورای پول و اعتبار عنوان کرده است: بدیهی است، سیاست های پولی 
پیشین در کنترل مقداری کل های پولی، با ساختار جدید سیاست گذاری 
پولی اصالح شده و نااطمینانی کنترل تقاضای پول کاهش پیدا خواهد کرد. 
شرط موفقیت این سیاســت های اصالحی، انضباط مالی دولت و اصالح 

ناترازی ترازنامه بانک هاست که به یاری خدا با قوت پیگیری خواهد شد.

»کسب و کار«    قیمت گذاری  سلیقه ای  و  سکوت   مسئوالن    را    بررسی    می کند

سکته   بازار خودرو

»کسب و کار« برنامه  بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم  را بررسی  می کند

مهار تورم   با  کاهش  نرخ   سود

بورس به اوج رسید
روز یکشنبه گروه های پاالیشی، معدنی و فلزی به 
رشد نماگر اصلی بازار سهام کمک کردند و فعاالن 
بازار در بسیاری از سهم ها شاهد صف های خرید 
بودند. افزایش تقاضا نســبت به عرضه سبب شد 

شاخص کل بار دیگر رکوردی جدید را ثبت کند.
به گزارش ایسنا، روز یکشنبه در ادامه رشد شاخص 
کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
بار دیگر این شاخص توانست چند بار کانال شکنی 

کند و رکورد جدیدی را به ثبت برساند.
روز یکشنبه  نماگر اصلی بازار ۳۹۵6 واحد افزایش 
یافت و به رقم ۲۰۹ هزار و ۲۴۳ واحدی رســید. 
همچنین شاخص کل هم وزن با 8۱۷ واحد رشد 

به رقم ۴۲ هزار و ۵۷۷ واحد رشد کرد.
روز یکشنبه  بیشتر سهم های بزرگ و شاخص ساز 
از جمله فلزی ها، پاالیشی ها و معدنی ها به رشد 
شاخص های بازار کمک کردند. بطوریکه شاخص 
آزاد شــناور نیز با ۴۳8۲ واحد رشد مواجه شد و 
کانال ۲۳6 هزار واحدی را تجربه کرد. همچنین 
شاخص بازار اول با ۳۴۰۱ واحد افزایش تا رقم ۱۵۷ 
هزار و 6۵۰ واحدی باال رفت. در عین حال شاخص 
بازار دوم نیز ۵۵۹۰ واحــد افزایش یافت و تا رقم 
۴۱6۱ واحد رشــد کرد. فوالد مبارکه اصفهان به 
تنهایی ۳۹۳ واحد شاخص های بازار را تقویت کرد 
و پاالیش نفت اصفهان و پاالیش نفت بندرعباس 
هر کدام ۲6۱ واحد تأثیر افزاینده روی شاخص ها 
داشــتند. اما امروز تعــدادی از نهادهای بانکی و 
خودرویی بر خالف جریان بازار عمل کردند و به 
کاهش شاخص ها دامن زدند. از جمله این نمادها 
می توان به بانک پارســیان، بانک تجارت، بانک 

صادرات، ایران خودرو و سایپا اشاره کرد.
در عین حال در بسیاری از آنها از جمله سهم های 
معدنی، پاالیشی و فلزی با صف های خرید مواجه 
شــدند. افزایش تقاضا نسبت به عرضه سبب شد 

این سهم ها تا پایان ساعت معامالتی پایدار باشند.
ارزش معامالت بورس تهران امروز به رقم ۱,۴۹۹ 
میلیارد تومان رســید و حجم معامالت از چهار 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون سهم و اوراق مالی عبور کرد. 
همچنین تعداد معامالت این بازار به عدد ۳۰۴ هزار 

و ۷۱۷ نوبت رسید.
 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
اگر نفت ما از تنگه هرمز عبور 
نکند نفت دیگر کشورها نیز عبور 

نخواهد کرد
رئیس ستاد کل نیروهای مســلح تاکید کرد که 
اگر نفت مــا از تنگه هرمز عبور نکنــد نفت دیگر 
کشورها نیز از این تنگه عبور نخواهد کرد.به گزارش 
ایسنا، سرلشــگر محمد باقری درباره اینکه وزیر 
امور خارجــه تصمیم گیری دربــاره تنگه هرمز را 
به نیروهای مسلح مربوط دانســته، گفت: در این 
خصوص مقامات باالتــر صحبت کرده و ما مجری 
این دستورات هستیم. همان طور که پیش از این 
نیز بارها توسط مقامات کشــورمان گفته شده ما 
خواهان تأمین امنیت تنگه هرمز هستیم و امنیت 
این تنگه نیز توسط کشور ما برقرار می شود.وی افزود: 
کشتی های کشور ما نیز همچون دیگر کشورها در 
حال عبور از این تنگه هســتند؛ اما اگر قرار باشد 
کسی تنگه هرمز را ناامن کند قطعا ما با آن برخورد 
خواهیم کــرد. همچنین اگر نفت مــا از این تنگه 
عبور نکند حتما نفت دیگر کشورها نیز از این تنگه 
عبور نخواهد کرد. البته ما قصد بستن تنگه هرمز 
را نداریم مگــر اینکه اقدامات دشــمنان به جایی 
 برســد که مجبور شــویم و چاره ای جز این وجود 
نداشته باشد. باقری افزود: تا همین دیروز نیز ناوهای 
آمریکایی موظف به پاســخگویی به سواالت سپاه 
پاسداران درباره تنگه هرمز بودند و آنان می دانند که 

امنیت این تنگه نیز بر عهده کیست.

سری اول پرداخت بانکی به سیل زدگان 
استان گلستان انجام شد

آغاز بازسازی های پس از سیل با 
تسهیالت بانک مسکن

کار بازسازی مناطق سیل زده در استان گلستان، با 
پرداخت سری اول تسهیالت مربوط به خانه های 
تخریب شده توسط »بانک مسکن« رسما آغاز شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن اســتان 
گلستان اولین استانی بود که از بارش های سیل 
ساز ایام نوروز و حتی اواخر سال ۹۷ به شدت دچار 
سیل و آبگرفتگی در مناطق شهری و روستایی شد.
در این اســتان بخش قابل توجهی از خانه های 
روستایی و شهری در شهرستان های در معرض 
سیل تخریب اساسی یا ویران شدند و بخشی نیز 

آسیب دیدند.

اخبار

بانک ها
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طی ســال ۹۷ بیش از ۴۰ میلیارد دالر انواع کاال 
وارد کشور شــده اســت، که حدود ۱۳ میلیارد 
دالر آن متعلق به کاال های اساســی بوده که ارز 
آن ها بــا نــرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین شــد. بعد از 
اعتراض برخی گروه ها بــه تخصیص این ارز، در 
ســامانه نیما بازار ثانویه تشکیل شــد و از نیمه 
مرداد ماه ســال ۹۷ عماًل تخصیــص ارز با نرخ 
 ۴۲۰۰ تومانــی به کاال های گــروه ۲ و ۳ متوقف 

شد.
بــا وجــود تغییــرات جدیــد در سیاســتهای 
اقتصــادی دولــت برنامــه حــذف کامــل ارز 

۴۲۰۰تومانــی در کوتاه مــدت منتفــی شــد. 
به گزارش تســنیم، طی ســال ۹۷ بیش از ۴۰ 
میلیارد دالر انواع کاال وارد کشــور شــده است، 
که حدود ۱۳ میلیارد دالر آن متعلق به کاالهای 
 اساســی بوده که ارز آنها با نــرخ ۴۲۰۰ تومان 

تأمین شد.
بعد از اعتراض برخی گروههــا به تخصیص این 
ارز، در ســامانه نیما بازار ثانویه تشکیل شد و از 
نیمه مرداد ماه سال ۹۷ عماًل تخصیص ارز با نرخ 
۴۲۰۰تومانی به کاالهای گروه ۲ و ۳ متوقف شد.

بررسی ها نشان می دهد طی ســال ۹۷ بیش از 

۱۳ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به واردات 
کاالهای مختلف تخصیص داده شده و همچنین 
۲۷ میلیارد دالر نیز ارز بانکی برای واردات انواع 

کاال تأمین شده است.
ظاهراً از ۲۷ میلیــارد دالر مورد اشــاره حدود 
۹میلیارد دالر به واردات مــواد اولیه تولید و ۱۳ 
میلیارد دالر نیز به واردات کاالهای اساسی تعلق 

گرفته است.
در حال حاضر و از ابتدای ســال۹8 سیاستهای 
دولت در خصــوص پرداخــت ارز ۴۲۰۰تومانی 
بــا تغییراتی همراه شــده اســت، شــنیده ها 

حاکــی از آن اســت کــه در گام اول تخصیص 
ارز دولتــی به ۵ قلم کاال متوقف شــده اســت، 
بنابرایــن به خــالف گمانه زنی هــا سیاســت 
 تزریق ارز دولتــی به طور کامل کنار گذاشــته 

نشده است.
گفتنــی اســت، مقــرر شــده وزارتخانه های 
مســئول به گونه ای برنامه ریزی کنند که قیمت 
مصرف کننده کاالهایی که ارز ۴۲۰۰تومانی آنها 

حذف شده از قیمت در بازار آزاد کمتر شود.
 ظاهراً این تصمیم جدید دولت به بانک مرکزی 

هم ابالغ شده است.

حذف کامل ارز ۴200 تومانی منتفی شد

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه  به ۴ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید، ۸ اردیبهشت ۹۸ به ۴ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان رسید.  همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، ۴ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان، نیم سکه 

۲ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۷۵ هزار تومان است.ر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۲۸۶ دالر و ۳۰ سنت و هر گرم 
طالی ۱۸ عیار نیز ۴۴۶ هزار و ۲۳۳ تومان است.

سودی در انتظار سرمایه گذاران خودرو نیست
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو

با توجه به انتظارات تورمی که با شروع سال جدید به اوج می رسد، قیمت ها در بازارهای مختلف افزایش پیدا می کند و این مسئله 
هم امری طبیعی است. بخشی از قیمت خودرو به دلیل این انتظارات تورمی باال رفته است. اما در کنار آن محدودیت های حاصل 
از تحریم و ممنوعیت واردات خودرو باعث شده که خریداران از عدم عرضه خودروی وارداتی جدید به بازار تقریبا مطمئن باشند. 
این اطمینان با توجه به شرایط تحریمی و عزم دولت برای تداوم سیاست ممنوعیت واردات خودرو، آنها را به سمت خرید خودرو 
می کشاند که البته باید تاکید کرد که فروش این خودروها برای دارندگان کار سختی به نظر خواهد رسید و شاید حتی میسر نباشد. 
اما دالل ها که دنبال سود اند و کششی در بازار ارز برای رشد قیمت با توجه به نظارت بانک مرکزی، نمی بینند از فرصت استفاده 
می کنند. همین شرایط در بازار مسکن هم وجود دارد، منتهی مسئله این است که در بازار مسکن قیمت ها تا حد امکان افزایش پیدا 
کرده و شاید بیش از این ممکن نباشد. تا مسائل کالن اقتصادی حل نشود، مقصد پول های سرگردان همچنان خودرو، سکه و مسکن 

خواهد بود. هر چند سرمایه گذاران از این وضعیت با توجه به روند رو به کاهش فروش به متقاضیان واقعی، سودی نخواهند کرد.

شرط مهار تورم
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

نرخ سود بانکی و بهره با سرمایه گذاری رابطه معکوسی دارد. یعنی زمانی که نرخ بهره پایین می آید، انگیزه برای نگهداری پول نقد هم کمتر می شود و به 
سمت سرمایه گذاری می رود. وقتی سرمایه گذرای رونق پیدا کند و ریسک سرمایه گذاری پایین بیاید، تورم هم کنترل  می شود. بنابراین شرط کنترل تورم 
در رونق تولید است که در بلند مدت اثر خود را نشان می دهد. البته بانک مرکزی با این اقدام بنا دارد تا هزینه تولید کاهش پیدا کند که البته این امر شروطی 
دارد و آن این است که بانک مرکزی همزمان با کاهش نرخ سود مانع از جریان حرکت پول به سمت بازارهای موازی شود. الزم است هم زمان با آن ریسک 
سرمایه گذاری با اعطای مشوق های بیشتر به تولید پایین بیاید تا زمینه برای سرمایه گذاری و تولید فراهم شود. هدف بانک مرکزی از این سیاست تعیین 

تکلیف سپرده های غیرمولد و هدایت پول به سمت تولید است که در کنار سیاست  های نظارتی میسر خواهد بود. 

تورم ۴۳.۶ درصدی خوراکی ها و دخانیات
طبق اعالم مرکــز آمار محــدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهــه در گروه عمــده »خوراکی ها، 

آشامیدنی ها و دخانیات« به طور میانگین ۴۳.6 درصد است.
به گزارش ایسنا، گزارش شاخص قیمت مصرف کننده بر اساس دهک های هزینه ای فروردین 

۱۳۹8 از سوی مرکز آمار منتشر شد.
محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین 

۴۱.۳ درصد برای دهک اول تا ۴۵.۹ درصد برای دهک دهم است.
نرخ تورم کل کشور در فروردین ماه ۱۳۹8 برابر ۳۰.6 درصد است که در دهک های مختلف 

هزینه ای در بازه ۲۹.۹ درصد برای دهک اول تا ۳۲.۷ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
همچنین در مورد گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« بین ۲۰.۹ درصد برای دهک 

اول تا ۲۹.8 درصد برای دهک دهم است.



3 اقتصاد
ایران
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نشــت اطالعات 60 هزار 
راننده مشــغول بــه کار 
در ســامانه یک تاکســی 
اینترنتی در هفته گذشته 
سر و صداهای زیادی به پا 
کرد و هنوز اقدامات الزم برای حل آن مشکل آغاز 
نشده که در دو روز گذشته خبری منتشر شد که 
اطالعات 40 میلیون کاربر کافه بازار نیز به بیرون 
درز کرده است. البته چند ماه گذشته نیز زمانی که 
بحبوحه توجه به راه اندازی پیام رسان های بومی 
بود اطالعــات کاربران آن نیز به بیــرون درز کرد 
اما با دالیل و توجیهات آن موضوع به فراموشــی 

سپرده شد. 
در این رابطه اما امیر حقیقت، مدیر روابط عمومی 
کافه بازار اذعان داشــت تیم فنی در حال بررسی 
موضوع است و در حال حاضر نمی توان این اتفاق 
را تأیید یا رد کرد. در ابتــدا این موضوع با صحبت 
کاربری بــا نــام mohammad jorjandi در 
توییتر منتشر شد که با انتشــار تصاویری نوشت: 
منبع کد و دیتابیس کاربران کافه بازار در دســت 
گروهی از هکرها و بخشی از آن منتشر شده است. 
بخشــی از منبع را چک کردم که بــه نظر صحیح 

اســت؛ بهتر اســت خود کافه بازار این موضوع را 
انکار نکند. این سرویس بیش از 40 میلیون نصب 
دارد و احتماال این بزرگ ترین افشــای اطالعات 
سایبری ایران تا به امروز اســت. در حال بررسی 
منبع هســتم؛ متاسفانه افشــای اطالعات قطعی 

اســت. پس از واکنش کافه بازار منبــع در اختیار 
محققان قرار می گیــرد )هم اکنــون در اینترنت 
موجود اســت، البته منتشــرکننده من نیستم(؛ 
منتظر دریافت بخشی از اطالعات کاربران هستم. 
روابط عمومــی کافه بازار همچنیــن تاکید کرده 

اســت که اظهارنظرها از ســوی افراد مختلف در 
شبکه های اجتماعی بازتاب نظر شخصی آنهاست 
و موضع رســمی کافه بازار تنها از طریق حســاب 
 توییتر کافه بازار و وبالگ روابط عمومی بازار اعالم 

می شود.
میالد منشی پور مدیرعامل تپسی نیز درباره نشت 
اطالعــات رانندگان در توییتی نوشــت: از اتفاقی 
که افتاده ناراحتــم، مســئولیت آن را پذیرفته و 
 عذرخواهی می کنم. به زودی اقدامات و برنامه عملی 
خودمان برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی را 
منتشر خواهیم کرد.  این اطالعات مربوط به بخشی 
از مشــخصات 60 هزار راننده فعــال و ۱۸0 هزار 
راننده غیر فعال است؛ شامل اطالعات مسافران و 
سفرها نمی شود. اطالعات فوق فقط در اختیار یک 
فرد بوده که با هدف شناســایی نقاط نفوذ صورت 

گرفته و نشر پیدا نکرده است. 
کارشناسان امنیتی باور دارند هنگامی که کانفیگ 
دیتابیس لو برود یعنی اتصال و رمزعبور و مسایل 
دیگری نیز لو رفته اما این امــکان وجود دارد که 
کسی بعد از به دســت آوردن کانفیک، نتوانسته 
باشد به این اطالعات حســاس دست پیدا کند. به 
نظر می رسد کافه بازار پیرامون این موضوع تحقیق 
کرده و رسما اعالم نموده که اطالعاتی از قبیل رمز 
کاربران مصون باقی مانده و به دست جامعه هکرها 

نیفتاده است.

در آســتانه فرا رســیدن 
ماه مبارک رمضان شــاهد 
اتخاذ تصمیماتی هســتیم 
که به طور قطــع بر قیمت 
کاالهای مرتبــط با این ماه 
تاثیر خواهد گذاشــت. در حالی که اواخر فروردین 
ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف شدن ارز 
دولتی 4۲00 تومانی برای واردات گوشت قرمز خبر 
داده بود، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
وزیر جهاد کشاورزی از حذف شدن ارز دولتی برای 
واردات کره، حبوبات و چای خبر داد. سال گذشته 

دولت تصمیم گرفت تا برای تنظیم بازار گوشت قرمز 
این محصول را به صورت تازه و با ارز دولتی 4۲00 
تومانی به کشــور وارد کند تا بازار آن کنترل شــود 
اما این اتفاق چندان نتوانســت بازار گوشت قرمز را 
متعادل کند و نهایتــاً محمدرضا کالمی - مدیرکل 
تأمین، برنامه ریزی و تنظیم بــازار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت - اواخــر فروردین ماه اعالم کرد که 
هیأت وزیران مصوبه ای را ابالغ کرده که بر اســاس 
آن ارز دولتی 4۲00 تومانی برای واردات گوشــت 
قرمز منتفی شده اســت و از این پس این محصول 
پروتئینی نیز با هدف حذف رانت و یکســان سازی 
نرخ ها با ارز نیمایی وارد خواهد شد. در همین زمینه 
علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع 
کشــاورزی وزارت جهاد کشــاورزی در این رابطه 

گفت: بر اساس همین مصوبه ارز دولتی با نرخ 4۲00 
تومانی برای واردات گوشــت قرمز، کره، حبوبات و 
چای حذف شــده و از ارز نیمایی برای واردات آنها 
استفاده خواهد شــد. وی افزود: در سال گذشته به 
غیر از چهار قلم کاالیی که ارز دولتی شان به نیمایی 
تغییر پیدا کرده است، نهاده های بخش کشاورزی، 
نهاده های دامی و کاالهای اساسی نیز از ارز دولتی 
برای واردات استفاده می کردند که تا پایان سال ۹۷ 
میزان واردات این کاالها در گروه های مذکور به ۱۲ 

میلیارد دالر رسید. 
معاون توســعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت 
جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا تنظیم 
بازار گوشت قرمز با موفقیت انجام شد که ارز دولتی 
برای واردات آن حذف شده و ارز نیمایی جایگزین آن 

شده است، اظهار کرد: پس از این مصوبه گوشت قرمز 
با ارز نیمایی وارد و در کشور توزیع شده و قیمت این 
محصول پروتئینی نسبت به گذشته در بازار ارزان تر 
شده اســت که البته باید همه اقدامات برای تنظیم 
بازار آن ادامه پیدا کند اما صفی که در گذشته درست 
می شد به هیچ وجه وجهه مناسبی نداشت و اگر قرار 
باشد دولت از این به بعد گوشت قرمز با نرخ ارز دولتی 
یا نیمایی وارد و توزیع کند، این کار با در نظر گرفتن 
گروه های هدف و کارت های ملی همه شــهروندان 
صورت خواهد گرفت تا دیگر شــاهد صفوف مردم 
برای گرفتن گوشت نباشیم و عده ای چندین بار در 
این صف ها بایستند و گوشت دولتی دریافت کنند و 
عده ای هیچگاه دست شان به این محصول با قیمت 

مناسب نرسد.

نشت  اطالعات  كاربران  پلتفرم  كسب و كارهای  اینترنتی  نگران كننده  شده  است

تهدید  اطالعات  میلیون ها  کاربر  ایرانی

پس از گوشت قرمز ارز دولتی برای واردات كره، حبوبات و چای هم حذف شد

گرانی ارزاق ماه رمضان

دولت قصد دارد بازار را به حال خود رها کند
اصغر بالسینی، کارشناس اقتصادی

در بازار کاالهای اساسی به خودی خود شاهد نوسانات قیمتی هستیم حال با این تصمیمات در آستانه این ماه حساس مطمئن هستیم که گرانی باز هم تکرار خواهد شد. کاالهایی که ارز دولتی برای واردات آنها حذف شده در لیست کاالهای پرمصرف 
ماه رمضان قرار دارند و تعجب اینجاست که چرا این تصمیم درست در آستانه این ماه گرفته شده است. البته ممکن است اجرای آن مدتی به طول بینجامد ولی در کشور ما انتشار یک خبر نیز برای گرانی کاالها کفایت می کند. متاسفانه بازارهای ایران در 
هر بخش و حوزه ای بر پایه اخبار و شایعات می چرخند و تنها افرادی از این موقعیت سود می برند که دالل و واسطه باشند. دولت باید بر این موضوع واقف باشد که با اعالم این تصمیمات تنها بازار داللی را رونق می دهد و دود گرانی ها تنها به چشم مردم 

و مصرف کنندگان خواهد رفت. اختصاص ارز دولتی و سپس حذف آن تصمیمی است که به طور قطع ماه رمضان و ارزاق مرتبط به آن را  با گرانی های چندین باره روبه رو خواهد کرد. 
با حذف ارز دولتی برای واردات این قبیل کاالهای اساسی گمان می رود دولت قصد دارد بازار را به حال خود رها کند و نظارتی بر بازار نداشته باشد. قرار گرفتن کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در کنار سایر کاالهای غیر ضروری که اصال نیازی به تخصیص 
ارز دولتی ندارند تصمیمی اشتباه است که تاوان آن را مردم باید بدهند. در سالی که گذشت عوامل بسیاری موجب شد تا مردم از نظر اقتصادی آسیب جدی ببینند و امید این بود که با آغاز سال جدید دولت تکانی به بازار بدهد اما امروز شاهد هستیم که 

گویا قرار است مردم در معرض آسیب های جدی تر قرار بگیرند. ادامه این رویه می تواند اقتصاد ایران را آسیب پذیر تر کند. 

بی توجهی به تست نفوذ روی سایت
بهروز امیدواری، کارشناس فضای سایبری

موضوع نشت اطالعات کاربران در چند روز اخیر دغدغه ای است که باید نگران آن شد. سایت های اینترنتی و یا استارت آپ هایی که در ایران در حال ارائه خدمات و محصوالت به کاربران هستند باید از لحاظ امنیت و زیرساخت آن بیشتر هوشیار 
باشند چراکه مواردی که در این چند روزه اتفاق افتاده نشانگر ضعف زیرساخت های امنیتی آنها بوده است. نشت اطالعات 60 هزار راننده تپسی و امروز نشت اطالعات 40 میلیون کاربر کافه بازار تهدید جدی برای کسب و کارهایی است که بر پایه 
اینترنت برنامه ریزی شده و فعالیت می کنند. این اتفاق به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست و باید دالیل آن اعالم و شفاف سازی شود. حق کاربران و مشترکان یک سایت و سامانه و یا هر کسب و کار اینترنتی است که  بدانند دلیل درز اطالعات آنها چه 
بوده و باید این اطمینان داده شود که تمهیدات درستی برای عدم تکرار این اتفاق وجود خواهد داشت. باید مدیران سایت ها به تست نفوذ  روی سایت خود اطمینان داشته و آن را داشته باشند که در ایران کمتر به این موضوع مهم توجه می شود.  
همین جا می توان به دلیل بی اعتمادی مردم به اینترنت داخلی و سایت های ایرانی پی برد. در حال حاضر می توان متوجه شد که چرا مردم به پیام رسان های داخلی نتوانستند اعتماد کنند. با وجود تبلیغات و مزایای زیادی که برای استفاده از آنها 
گذاشتند کسی به سمت آنها از روی اختیار نرفت و امروز شاهد هستیم که پیام رسان های بومی شکست خورده اند. البته در پیام رسان ها اطالعات بیشتری از کاربر وجود دارد مانند عکس ها، فیلم ها و هزاران مدرک دیگر به همین دلیل مقاومت 
برا ی انتخاب آنها بیشتر یود. این سامانه هایی که امروز مورد حمله واقع شده اند و یا سیستم امنیتی مناسبی نداشته اند اطالعات زیادی از کاربران در اختیار ندارند البته اگر موضوع هک درست باشد تمام اطالعات گوشی همراه کاربران لو خواهد 

رفت. اما به هر ترتیب این اتفاق می تواند زنگ خطری برای سایت ها و کسب و کارهایی باشد که بر بستر اینترنت فعالیت دارند. متاسفانه با اتفاقاتی که شاهد آن هستیم اطالعات میلیون ها کاربر ایرانی در تهدید است. 
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عضو هیأت مدیره یک شــرکت دانش بنیان گفت: 
مشــکالت به وجود آمده بــرای کاربــران ایرانی 
اپلیکیشن های هاتگرام و تلگرام طالیی که در پی 
نقض آشکار حریم خصوصی توسط شرکت گوگل 
اتفاق افتاده اســت، با راهکارهای شــرکت بومی و 
کارشناســان ایرانی تولیدکننده این اپلیکیشن ها، 
به زودی برطرف خواهد شــد. به گزارش ایســنا، 
مصطفی انوشه گفت: از روز چهارشنبه هفته گذشته 
)4 اردیبهشت( در اقدامی هماهنگ با سیاست های 
خصمانه دولت آمریکا، گوگل پلی بدون کسب مجوز 
از کاربران، در اقدام کم سابقه ای که مصداق بارز نقض 
حریم خصوصی است، اپلیکیشــن های هاتگرام و 

تلگرام طالیی را حذف کرد.
وی افزود: همکاران ما در شرکت دانش بنیان از زمان 
چنین اقدامی تاکنون بیش از ۵0 بار با این مجموعه 
مکاتبه کرده اند تا ضمن پاســخگویی به ادعاهای 
نادرست و کذبی که از سوی گوگل مبنی بر بدافزار 
بودن و انجام عملیات جاسوســی توســط این دو 
اپلیکیشن بومی مطرح شده بود، مشکالت به وجود 
آمده را حل کنند اما تاکنون این مجموعه هیچ گونه 
پاسخی به تماس های ما نداده است و عجیب تر این که 
نسخه های متنوعی را نیز که از این اپلیکیشن ارائه 
کرده ایم بر مبنای همان ادعاهای واهی حذف کرده 
است و همه این ها در حالی است که پوسته هایی مانند 
تلگرام پالس که در اسپانیا فعالیت دارد، همچنان به 

فعالیت خود ادامه می دهند.
انوشه ادامه داد: پرواضح است مشکل به وجود آمده 
برای حدود 40 میلیون کاربر ایرانی این دو اپلیکیشن 
فنی نیست و نتیجه خصومت آشکار شرکت گوگل 
است که حتی برای تبعیت از دولت آمریکا حاضر شده 

شعارهای خود مبنی بر حفظ حریم خصوصی کاربران 
را نیز آشکارا نقض کند. از این رو حل این اختالل با 
راهکارهای فنی مانند ارائه به روز سازی های جدید 
قابل حل نیست و امیدواریم در اسرع وقت راه حلی 
برای ارائه خدمت به مردم عزیز آمــاده کنیم. این 
فعال حوزه فناوری اطالعات با اشاره به نیازهایی که 
ایجاد پوسته هایی مانند هاتگرام و تلگرام طالیی را 
ضروری می کرد، گفت: پوسته های تلگرام طالیی و 
هاتگرام با رویکرد ایجاد فضای پاک برای کودکان 
سال ها قبل تولید شد. پس از فیلترینگ تلگرام و با 
تأیید مرکز ملی فضای مجازی بنا شد، این کالینت 
جهت کنترل و مدیریت فضای ترویج خشــونت و 
غیراخالقی تلگرام به ادامه فعالیت خود بپردازد؛ تا 
ضمن ارائه کالینت بومی، به ارائه خدمات پرداخته 
شود. پس از انتشار گزارش مرکز ماهر در خصوص 
مخاطرات ناشی از کالینت های تلگرام، این مجموعه 
به عنوان اولین و تنها مجموعه در راســتای ایجاد 
شفافیت به سازمان فناوری اطالعات مراجعه و ضمن 
انتشار کلیه دسترسی ها بر روی سایت و نیز در حین 
نصب اپلیکیشن کلیه نکات ســازمان مذکور را در 
خصوص رعایت حریم خصوصی رعایت کردیم که 
این مطلب پیش تر به صورت رسمی به این سازمان 
در تاریخ ۹۷/04/۱۱ ارسال شده است و آماده ارزیابی 
کارشناسان امنیتی ذی صالح در خصوص مجوزهای 
دسترسی اپلیکیشن های خود هستیم. انوشه تأکید 
 IT کرد: امیدواریم با بومی سازی هرچه بیشتر صنعت
کشور، به نفوذ سلطه جویانه گوگل و دیگر ابزارهای 
خارجی دیگر شــاهد این هجمه ها که مبین نقض 
حریم خصوصی کاربران و ســلب آزادی مردم در 

انتخاب فناوری است، خاتمه داده شود.

رهبر معظم انقالب  تاکید کردند:نیروی انتظامی باید 
به صورت جدی با قاچاق مبارزه، و با عوامل ناامن کننده 
فضای مجازی مقابله کند. حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
فرمانده معظم کل قوا ظهر در دیدار فرماندهان و مدیران 
نیروی انتظامی، با تأکید بر لزوم استمرار حرکت این نیرو 
به ســمت نیروی انتظامِی مطلوب جمهوری اسالمی، 
نقش آن را در تحقق شعار سال یعنی »رونق تولید« و 
همچنین تأمین امنیت فضای مجازی مهم بر شمردند 
و خاطرنشــان کردند: نیروی انتظامی باید به صورت 
جدی با قاچاق مبارزه، و بــا عوامل ناامن کننده فضای 
مجازی مقابله کند.حضرت آیــت اهلل خامنه ای در این 
دیدار، »اقتــدار« و »مهربانی« نیــروی انتظامی را دو 
عنصر مکمل یکدیگر خواندند و با اشاره به کار و تالش 
شبانه روزی کارکنان زحمتکش این نیرو در ایام عید و 
تعطیل، افزودند: در قضیه سیل اخیر نیروی انتظامی با 
خدمتگزاری به مردم آسیب دیده و تأمین امنیت مناطق 
سیل زده خوش درخشید. ایشان پیشرفت های نیروی 
انتظامی در سالهای اخیر را حقیقتی با ارزش دانستند و 
افزودند: البته این به معنای آن نیست که نیروی انتظامی 
در سطح مطلوب نظام اسالمی قرار دارد، بلکه باید با تالش 
و کار مداوم به آن سطح رسید و هر عاملی را که فضیلت ها 
و افتخارهای نیروی انتظامی را در ذهن مردم زیر سؤال 
می برد، ولو یک مأمور ناباب در یک کالنتری باشد، اصالح 
کرد. رهبر انقالب اسالمی، تأمین امنیت را الزمه تحرک و 
رونق اقتصادی خواندند و خاطرنشان کردند: یکی از موانع 
تحقق رونق تولید، »قاچاق« است که امروز به صورت 
دوطرفه درآمده است و عالوه بر واردات قاچاق، برخی 
اجناس مورد نیاز مردم و بخش کشاورزی نیز از کشور 
خارج می شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: 
پشت پرده برخی از این موارد صرفاً سودطلبی نیست، 

بلکه فکر، نقشه و مقاصد سویی در این قضایا وجود دارد 
که نیروی انتظامی باید با مراقبت کامل، با آنها برخورد 
کند.»تأمین امنیت فضای مجازی« نکته دیگری بود که 
رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند و گفتند: فضای 
مجازی امروز در زندگی مردم گسترش زیادی پیدا کرده 
است و در عین منافع و امکانات، خطرات بزرگی نیز دارد. 
ایشان ناامن شدن فضای مجازی را موجب ضرر و زیان 
به مردم دانستند و بر وظیفه نیروی انتظامی در تأمین 
امنیت فضای مجازی تأکیــد کردند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، »جلوگیری از خرید و فروش سالح« را یکی 
دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی برشمردند و افزودند: 
در برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سالح به 
علت منافع مافیای کمپانی های اسلحه سازی آزاد است و 
برای مردم آن مشکل ساز است، اما در کشور ما که چنین 
مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سالح ممنوع است، 
باید جلوی آن گرفته شود.رهبر انقالب اسالمی با تأکید 
بر جلوگیری از خرید و فروش سالح در فضای مجازی، 
گفتند: قاتل دیروز روحانِی همدانی در صفحه اینستاگرام 
با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که 
مقابله با اینگونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.پیش 
از سخنان رهبر انقالب اسالمی، سردار سرتیپ اشتری 
فرمانده نیروی انتظامی، حضور فعاالنه و برقراری امنیت 
در موقعیت های مختلف همچون راهپیمایی اربعین، 
شناسایی و برخورد با مفسدین اقتصادی، اجرای طرح 
نوروزی و کاهش سوانح و تلفات رانندگی، بسیج امکانات 
و نیروها برای کمک به سیل زدگان و تأمین امنیت آن 
مناطق را جزو خدمات نیــروی انتظامی خواند و افزود: 
در گام دوم انقالب با عزم و اراده راســخ، سالمت اداری، 
قاطعیت و خدمت بدون منت به مردم، به دنبال دستیابی 

به پلیِس تراز انقالب و تمدن اسالمی خواهیم بود.

رئیس اتحادیه میوه فروشان البرز با اشاره به نقش صادرات 
محصوالت کشاورزی در افزایش قیمت ها گفت: دولت 
فقط و فقط باید جلوی صادرات محصوالت را بگیرد و 
تنها راه برای کاهش قیمت محصوالت با توجه به میزان 
تقاضای بازار همین است.محمدرضا فالح توضیح داد: به 
دلیل بارش و سرمازدگی های چند روز اخیر، بخشی از 
نوبرانه ها و درخت های اردبیل، زنجان و غرب البرز دچار 

سرمازدگی و آسیب شده است.
وی افزود: گرگان تأمین کننده بخش عمده ای از توت 
فرنگی کشور اســت که با توجه به بروز سیل وضعیت 
آن مشخص نیست و در حال حاضر توت فرنگی قیمت 
باالیی پیدا کرده است و حدوداً کیلویی ۳0 تا ۳۵ هزار 
تومان عرضه می شود. فالح در ادامه به قیمت هندوانه هم 
اشاره و با بیان اینکه قیمت این محصول در بازار ۲,۵00 
تومان اســت، اظهار کرد: ۲,۵00 تومان برای هر کیلو 
هندوانه رقم باالیی نیست، چون باید هزینه های تولید 

و جا به جایی را هم در نظر گرفت، بروز سیل درگرگان 
هم در این قیمت بی تأثیر نیســت، البته طبیعی است 
که هرچه به تابستان نزدیک شویم قیمت کاهش پیدا 

خواهد کرد.
رئیس اتحادیه میوه فروشان البرز قیمت هر کیلو گوجه 
سبز را از ۲۵ هزار تومان اعالم کرد و افزود: گوجه سبز در 
بار فروشی ها کیلویی ۲۵ هزار تومان و در میوه فروشی ها 
۳0 تا ۳۵ هزار تومان عرضه می شود. فالح در خصوص 
صادرات میــوه و صیفی جات گفت: جلــوی صادرات 
محصوالت گرفته شــده اســت اما به صفر نرسیده؛ با 
ممنوعیت صادرات پیاز شاهد کاهش قیمت آن تا حدود 
۹ هزار تومان بودیم اما حاال بــا صادرت گوجه فرنگی، 
قیمت آن به حدود کیلویی ۷,000 تومان رسیده است. 
وی در پایان اظهار داشت: دولت فقط و فقط باید جلوی 
صادرات محصوالت را بگیرد و تنها راه برای کاهش قیمت 

محصوالت با توجه به میزان تقاضای بازار همین است.

مشکالتبهوجودآمدهبرایهاتگراموتلگرامطالییبرطرفمیشود

رهبر معظم انقالب  در دیدار  با  فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی:

باقاچاقوعواملناامنکنندهفضایمجازیبرخوردجدیکنید

جلویصادراتپیازرامیگیرندگوجهگرانمیشود



بانك مركزي اعالم كرد بانك ها در صورت كافي نبودن موجودي 
حســاب، مكلف به پرداخت وجه چك از محل موجودي ســاير 
حساب هاي صاحب حساب و مسدودســازي تمامي حساب ها و 

كارت هاي بانكي به ميزان مبلغ چك هستند. 
بانك مركزي در بخشــنامه اي به مديران عامل شبكه بانكي پيرو 
تصويب قانون اصالح چك با مصوبه مجلس شوراي اسالمي، تغييرات 
و اصالحاتي را با توجه به تاكيد مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي 
و مبارزه با پولشويي ابالغ كرد كه اصالحات جديد بايد در سامانه هاي 

داخلي بانك هاي كشور لحاظ و عملياتي شود. 
بر اين اساس، طبق مفاد قانون جديد چك و دستورالعمل حساب 
جاري كه بانك مركزي به شبكه بانكي اعالم كرده، در صورت كافي 
نبودن موجودي حساب صادركننده چك، بانك ها مكلف به پرداخت 
وجه چك از محل موجودي ســاير حساب هاي صاحب حساب به 
ترتيب اولويت از حساب جاري، حســاب قرض الحسنه پس انداز، 
حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت و حساب سرمايه گذاري بلندمدت 
و همچنين مسدود كردن كليه حساب ها و كارت هاي بانكي و هر 

مبلغ متعلق به صادركننده به ميزان مبلغ چك هستند. 

در زمينــه عملياتي كــردن مفــاد جديــد قانون چــك براي 
مســدودي حســاب در صورت كافي نبودن موجودي حســاب، 
تاكيد شــده كه بايد مشــخصات صادركنندگان چك برگشتي 
از ســوي بانك مركزي جهت شناســايي حســاب هاي ايشــان 
و انســداد مبالغ چك هاي برگشــتي از طريق بســتر ســامانه 
 كاشــف انجام شــود كه پــس از اعمــال تغييــرات الزم اعالم 

خواهد شد. 

فرايند رفع اثر از چك هاي برگشتي
بانك مركزي درباره رفع سوءاثر از چك برگشتي نيز اعالم كرده كه در 
صورت واريزي كسري مبلغ چك، بانك مكلف خواهد بود نسبت به 
رفع اثر از چك هاي برگشتي به درخواست صادر كننده چك، كسري 
مبلغ چك برگشــتي را حداكثر به مدت يك سال تا زمان مراجعه 
دارنده چك در حساب جاري مربوطه نزد بانك محال عليه مسدود 
كند و ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوه قابل استناد به اطالع 

دارنده چك برساند. 
همچنين در صورت ارائه هر يك از مدارك موضوع بندهاي »ب«، 

»ج«، »د«، »ه« يا شمول بند »و«، پيش از يك سال از تاريخ انسداد 
مبلغ چك، بايد از مبلغ مسدودشده رفع انســداد شود.  براساس 
اين بخشــنامه، هرگاه وجه چك به علتي از علــل مندرج در ماده 
۳ پرداخت نشود، بانك مكلف اســت بنا به درخواست دارنده چك 
فورا غير قابل پرداخت بودن آن را در سامانه يكپارچه بانك مركزي 
ثبت كند و با دريافت كد رهگيــري و درج آن در گواهينامه اي كه 
مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده 
 باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر به

 متقاضي تسليم كند. 
الزم است ذكر شود به گواهينامه فاقد كد رهگيري و فاقد مهر شخص 

حقوقي در مراجع قضايي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود. 
ماده ۳: صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ 
مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشــد و نبايد تمام يا 
قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از 
بانك خارج كند يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد 
چك را به صورتي تنظيم كند كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت 
امضا يا قلم خوردگي در متن چك يــا اختالف در مندرجات چك 

و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري كند.  بانك مركزي در 
همين راستا تاكيد كرده محدوديت ۱۰ روزه موجود در سامانه هاي 
داخلي شبكه بانكي لغو شــده و به محض صدور گواهينامه عدم 
پرداخت، بايد اطالعات چك برگشــتي به سامانه هاي چك هاي 
برگشتي بانك مركزي ارسال شود. همچنين محدوديتي كه تا امروز 
در سيستم بانكي مبني بر ارسال اطالعات چك هايي كه صرفا به 
دليل كسر يا فقدان موجودي برگشت مي شوند، لغو شده و عالوه 
بر علت فوق، اطالعات كليــه گواهينامه هاي عدم پرداخت صادره 
بايد در ســامانه هاي بانك مركزي ثبت شود كه بر همين اساس از 
تاريخ ۱۳98/2/۱۵)۱۵ ارديبهشت ماه( استفاده از فيلد كد پستي 
جهت درج كدهاي مربوط به علل برگشت چك در سامانه هاي بانك 

مركزي ضروري خواهد بود. 
اين بانك اعالم كرده كه شناسه چك برگشتي كه در سامانه هاي 
چك برگشتي بانك مركزي توليد مي شود، همان كد رهگيري بوده و 
بانك واگذارنده مي بايست تمهيدات الزم را براي درج شناسه يادشده 
روي گواهينامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان كد رهگيري اتخاذ 
كند و بانك موظف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به درج كد 

رهگيري روي گواهينامه عدم پرداخت به صورت سيستمي اقدام 
كند. به استاد تبصره يك ماده ۵ مكرر، چنانچه صدور گواهينامه عدم 
پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون صدور 

چك و تبصره هاي آن باشد، سوءاثر محسوب نمي شود. 
اطالعــات چك هــاي برگشــتي موضــوع مــاده فوق الذكــر 
بايــد همانند گذشــته به ســامانه چك هــاي برگشــتي بانك 
مركزي ارسال شــوند. بر همين اســاس پس از درج اطالعات با 
كد اختصــاص يافته بــراي علت برگشــت چك موضــوع ماده 
 ۱۴ قانــون، اطالعــات مذكور در پاســخ اســتعالم نمايش داده 
نخواهد شد.  براي اجراي مفاد قانون فوق درباره چك هاي مشمول 
ماده ۱۴ قانون كه پيش از اين در سامانه به ثبت رسيده است، كد 
مربوطه مي بايست در فيلد كد پستي فرم اصالحي در سامانه ارسال 
شود. بانك مركزي در تبصره ماده 2 ماده ۵ مكرر، اطالعات چك هاي 
برگشتي اشخاص حقوقي در ســابقه امضا كنندگان آنها نمايش 
داده خواهد شد و بر همين اساس ضروري است همچون گذشته 
اطالعات امضاكنندگان چك هاي برگشــتي به صورت منظم در 

سامانه چك هاي برگشتي بانك مركزي ثبت شود.

دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد از اصالح ماده ۱۶۷ 
قانون ماليات های مستقيم و افزايش مدت زمان تقسيط 
بدهی بنگاه های توليدی از ۳ سال به ۵ سال خبر داد و 

گفت : اين مصوبه فقط تا پايان سال 98 قابل اجراست.
به گزارش تســنيم، ميثم زالی با اعالم اين خبر گفت: 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد نسبت به رفع مشكالتی 
كه امسال به طور فراگير برای بنگاه های توليدی به وجود 
آمده تالش می كند با حمايت موثر از توليدكنندگان اين 
مشكالت را رفع كند. در ابتدا طی مصوبه ای درخواست 
افزايش مدت زمان تقسيط ماليات بنگاه های توليدی از 
۳ سال به ۵ سال را به جلسه سران قوا اعالم كرد كه اين 

مصوبه در جلسه روز گذشته بررسی و تصويب شد.

وی افزود: بنگاه های توليدی مشــروط بــه ارائه برنامه 
مشخص و اجرايی برای تثبيت و ارتقای توليد و اشتغال 
می توانند درخواســت خود را به كارگروه های استانی 
اعالم كنند تا در صورت تاييد اوليه كارگروه اســتانی و 
تاييد نهايی ستاد در تهران، از اين مزيت بهره مند شوند.

دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد تصريح كرد: طبق 
ماده ۱۶۷ وزارت امور اقتصادی و دارايی يا سازمان امور 
مالياتی كشور می توانست نسبت به موديانی كه قادر به 
پرداخت بدهی مالياتی خود اعم از اصل و جريمه به طور 
يكجا  نبودند، از تاريخ ابالغ ماليات قطعی بدهی مربوط را 
حداكثر به مدت سه سال تقسيط كند كه هم اكنون اين 

مدت زمان به ۵ سال افزايش پيدا كرد.

ستاد تنظيم بازار كشور كاالهاي اساسي مشمول طرح 
ويژه توزيع در ماه مبارك رمضان را اعالم كرد. 

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجــارت، با تصميم 
اعضاي ســتاد تنظيم بازار مقرر شد با هدف تامين برنج 
مورد نياز خانوار در كشــور ۳۰ هزار تــن برنج با قيمت 
۷.۴۰۰ تومان عرضه شــود و در صورت نياز استان ها، 
اين ميزان تا سقف ۵۰ هزار تن با مسئوليت وزارت جهاد 
كشاورزي افزايش يابد. همچنين ۱۴۰ هزار تن با هدف 
تامين شــكر مورد نياز صنف، صنعــت و خانوار توزيع 
مي شــود كه ۱2۰ هزار تن از اين محصول براي صنف و 
صنعت و 2۰ هزار تن براي مصرف خانوار خواهد بود كه 
قيمت شــكر توزيعي در اين طرح ۳ هزار و ۴۰۰ تومان 

است. براساس تصميم ســتاد تنظيم بازار، ۳۰ هزار تن 
روغن نيز در اين ماه با هدف تامين نياز خانوار و صنف و 
صنعت توزيع خواهد شد. سهم خانوار از روغن توزيعي 
در اين قالب 2۰ هزار تن و سهم صنف و صنعت ۱۰ هزار 
تن خواهد بود. قيمت روغن براي صنف و صنعت توسط 
كارگروه تنظيم بازار مصوب خواهد شد و روغن خانوار 
نيز با قيمتي معادل ۱۰ درصد كمتر از نرخ مصوب عرضه 
مي شود. همچنين با هدف تنظيم بازار پروتئين مورد نياز 
كشور گوشت مرغ گرم و منجمد و گوشت قرمز منجمد 
نيز توزيع خواهد شد. حجم گوشت مرغ گرم توزيعي در 
اين ماه ۱۵ هزار تن و حجم گوشت مرغ منجمد توزيعي 

۵ هزار تن است.

ديوان عالي كشور حكم اعدام داريوش ابراهيميان و يونس 
بهاءالديني دو متهم به افساد في االرض از طريق اخالل در 
نظام اقتصادي كه پيش تر در دادگاه ويژه استان فارس به 

اعدام محكوم شده بودند را نقض كرد. 
به گزارش تســنيم، داريوش ابراهيميان بيلندي فرزند 
علي اكبر و يونس بهاءالديني فرزنــد ابراهيم به لحاظ 
اخالل باندي و سازمان يافته در شبكه بانكي و اقتصادي 
كشور به مبلغ ۱۵۴۰ ميليارد و ۴۶۱ ميليون و 9۰۰ هزار 
و ۱۴۳ ريال، از ســوي دادگاه ويژه رسيدگي به مفاسد 
اقتصادي، مفسد في االرض شناخته و به مجازات اعدام 

محكوم شدند. 
پس از صدور حكم اعدام، طبق آيين نامه اجرايي استجازه 

اخذشــده از رهبر معظم انقالب اسالمي، متهمان طي 
مهلت ۱۰ روزه به حكم دادگاه اعتراض كردند و پرونده 
به ديوان عالي كشور ارسال شد. نهايتا شعبه ديوان عالي 
 كشور به خاطر نقص تحقيقات، حكم اعدام را نقض  كرد

و پرونده را به شعبه صادر كننده حكم بازگرداند. 
براســاس آنچه پيش تر دادگســتري اســتان فارس 
 اعالم كــرده، در اين پرونــده متهم رديــف اول مدير
 و هماهنگ كننده اقدامات مجرمانه مذكور و متهم رديف 
دوم از اعضاي اصلي اخالل گسترده در شبكه بانكي كشور 
بودند. در اين پرونده همچنين براي متهمان اصلي عالوه 
بر مجازات اعدام، ضبط همه وجوه و منافع حاصله از اقدام 
مجرمانه به نفع دولت و رد مال به ميزان ۳۵ ميليون تومان 

در حق يكي از شاكيان خصوصي نيز صادر شده است.  اين 
پرونده متهمان ديگري هم داشت كه طبق رأي صادره از 
شعبه ويژه رسيدگي به جرائم اخاللگران و مفسدان نظام 
اقتصادي در استان فارس محمد بهاءالديني به ۱۰ سال 
حبس تعزيري و رد مال محصلــه، داوود كاتبي فرزند 
ولي ا... به ۷ ســال حبس تعزيري، ايمان پهلواني فرزند 
نعمت ا...، مرتضي كاتبي نژاد فرزند صفر، رضا نادري فرزند 
صفرعلي هريك به پنج سال حبس تعزيري و ضبط كليه 
وجوه و منافع محصله به عنوان جزاي نقدي در حق دولت 

محكوم شدند. 
احكام دادگاه درباره آن دسته از متهمان اين پرونده كه به 

حبس محكوم شدند، قطعي است. 

به نظر مي رســد هكرها و مجرمان ســايبري بدافزار 
جديدي را منتشر كرده اند تا بتواند عالوه بر دسترسي 
به اطالعات محرمانه برخي سازمان هاي مهم، ارزهاي 

ديجيتال رمزنگاري شده را نيز استخراج كند. 
به گزارش ايســنا، ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده 
خيلي زودتر از آن چيزي كه تصور مي شــد در ميان 
مردم و كاربران در فضاي اينترنت به محبوبيت و شهرت 
بااليي دست يافت؛ به گونه اي كه بسياري از كاربران و 
ســازمان ها از اين طريق توانستند ثروت بسياري را به 

دست بياورند. 
بســياري از هكرها و مجرمان ســايبري ايــن روزها 
براي اســتخراج بيت كوين ماينينگ، از حساب هاي 

كاربري، مرورگرهاي اينترنتي و دستگاه هاي متصل 
به اينترنت كاربران )گوشي همراه و رايانه( بدون اجازه 
آنها سوءاستفاده مي كنند و اين امر مي تواند مشكالت 
و چالش هاي متعــددي را براي كاربــران در فضاي 
اينترنت ايجاد كند. حاال تازه ترين اخبار و گزارش هاي 
منتشرشده در هكرنيوز حاكي از آن است كه هكرها و 
مجرمان سايبري با انتشار بدافزار خطرناكي سعي دارند 
اسناد ســازمان امنيت ملي اياالت متحده آمريكا را به 
دســت آورده و به اطالعات محرمانه و فوق سري آنها 
نفوذ و دسترسي پيدا كنند و همچنين ارزهاي ديجيتال 
رمزنگاري شده اي كه در شركت ها و موسسات متعددي 
وجود دارد را اســتخراج كرده و از ايــن طريق ثروت 

زيادي را به دست بياورند.  محققان و پژوهشگران در 
موسسه سيمنتك كه در زمينه امنيت سايبري فعاليت 
مي كنند، در سال هاي اخير دريافته و اعالم كرده اند كه 
ابزارهاي جديدي براي انجام حمالت سايبري و توسعه 
بدافزارهاي ارز كاو كشف كرده اند كه قادر است ارزهاي 
ديجيتال رمزنگاري شــده متعــددي را كه موردنظر 
هكرهاست، استخراج كند و ثروت بادآورده هنگفتي 
را براي آنها بــه ارمغان بياورد. ايــن بدافزار كه بي پي 
)BeePy( نام دارد، شركت و ســازمان هاي بزرگ را 
مورد حمالت و هجوم خود قرار مي دهد و از رايانه هاي 
 موجود روي شــبكه به آنها امكان اســتخراج مقادير

 قابل توجهي ارز ديجيتال را  مي دهد. 

بدافزاري كه  ارز استخراج  مي كندحكم  اعدام  دو  متهم  اقتصادي  نقض  شد 
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صفحه 2

حذف كامل ارز
۴۲۰۰ تومانی منتفی شد

نفت  ما  از  تنگه  هرمز 
عبور  نكند  نفت

 دیگر كشورها  نیز 
عبور  نخواهد كرد

رئیس ستاد کل نیروهای  مسلح:

با قاچاق و عوامل 
نا امن كننده فضای 

مجازی  برخورد 
جدی كنید

صفحه2صفحه 3
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رهبر معظم انقالب:

سرمقاله

يادداشت

شرط مهار تورم

الزامات رونق تولید

نــرخ ســود بانكــی و بهره 
بــا ســرمايه گذاری رابطــه 
معكوسی دارد؛ يعنی زمانی كه 
نرخ بهره پايين می آيد، انگيزه 
برای نگهداری پول نقد هم كمتر می شود و به سمت 

سرمايه گذاری می رود... 

نرخ باالي ارز بزرگ ترين مشكلي است كه بر سر راه 
توليد داخلي  قرار دارد و در سال گذشته به همين 
دليل شاهد ضرر و زيان و خســارت هايي با مبالغ 
بسيار زياد به توليد و توليدكننده داخلي بوده ايم. 

نرخ ارز با آن اعداد و ارقام و نوسانات...

  کمیل طیبی، کارشــناس 
اقتصادی

  امرا... امیني، کارشناس اقتصادي

متن کامل  د ر صفحه ۲

ادامه  د ر صفحه ۴

۲

3

مهار  تورم
 با   كاهش  نرخ   سود

گرانی  ارزاق
 ماه  رمضان

نشت  اطالعات  کاربران  پلتفرم  کسب و کارهای  اینترنتی  نگران کننده  شده  است

تهدید  اطالعات  میلیون ها   کاربر  ایرانی
صفحه3

صفحه۲

سکته   بازار خودرو
افزایش   لحظه ای   قیمت    خودرو

»کسب و کار«    قیمت گذاری  سلیقه ای  و  سکوت   مسئوالن    را    بررسی    می کند

بانك مركزی سعی دارد نرخ تورم را كه اميد به كاهش 
آن اين روزها تقريبا از دســت رفته است، با ابزار سود 
مديريت كند تا بلكه روند افزايشی تورم و نقدينگی كه 
با پيش بينی رشد پس اندازهای مردم و سرمايه های 
سرگردان در آينده معضل آفرين خواهد شد، متوقف 
كند. بيش از 8 ماه از رياست همتی بر بانك مركزی 
می گذرد. اقدامــات مهم او در توقف روند افزايشــی 
نرخ ارز با ورود و نظارت بيشتر بر اين بازار و همچنين 
سياست هايی كه اخيرا در دست اجرا قرار داده مثل 
سياست عمليات بازار باز و تالش برای راه اندازی بازار 
متشكل ارزی، نشان می دهد عزم رئيس بانك مركزی 
برای مهار نرخ تورم كه عمدتا ناشی از افزايش نرخ ارز 
بوده، جدی است. اما همه اين سياست ها به كاهش نرخ 

ارز به زير ۱۰ هزار تومان و تك رقمی...

در آستانه فرا رسيدن ماه مبارك رمضان شاهد اتخاذ 
تصميماتی هستيم كه به طور قطع بر قيمت كاالهای 
مرتبط با اين ماه تاثير خواهد گذاشت. در حالی كه 
اواخر فروردين ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از حذف شدن ارز دولتی ۴2۰۰ تومانی برای واردات 
گوشت قرمز خبر داده بود، معاون توسعه بازرگانی 
و صنايع كشــاورزی وزير جهاد كشاورزی از حذف 
شــدن ارز دولتی برای واردات كره، حبوبات و چای 
خبر داد. سال گذشــته دولت تصميم گرفت برای 
تنظيم بازار گوشت قرمز اين محصول را به صورت 
تازه و با ارز دولتی ۴2۰۰ تومانی به كشور وارد كند 
تا بازار آن كنترل شود؛ اما اين اتفاق چندان نتوانست 
بازار گوشت قرمز را متعادل كند و نهايتا محمدرضا 

كالمی،  مديركل تأمين...

اطالعیه  مهم  بانک   مرکزي

پرداخت  وجه چك از دیگر حساب ها  امكان پذیر شد

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد

افزایش تقسیط مالیات بنگاه های تولیدی تا پنج  سال
ستاد  تنظیم بازار اعالم کرد

نرخ كاالهاي اساسي توزیعي در طرح ویژه ماه مبارك  رمضان انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت جناب آقاي سید کاظم دوست حسیني، 
مديرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ايران و 
را  ايران  صادرات  توسعه  بانك  مديرعامل  مشاور 
براي  متعال  خداوند  از  و  می کنیم  عرض  تسلیت 
آن مرحوم، آمرزش و براي خانواده ايشان صبر و 

شكیبايي مسئلت داريم. 
روزنامه »کسب وکار«

طی سال 9۷ بيش از ۴۰ ميليارد دالر انواع كاال 
وارد كشور شده است  كه حدود ۱۳ ميليارد دالر 
آن متعلق به كاال های اساسی بوده كه ارز آن ها 
با نرخ ۴2۰۰ تومان تأمين شــد. بعد از اعتراض 
برخی گروه ها به تخصيص اين ارز، در سامانه نيما 

بازار ثانويه تشكيل شد...



استارت آپ ها4
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برگزاري استارت آپ ویكند در نمایشگاه كتاب تهران
مديركل دفتر مجامع و فعاليت هاي فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از برگزاري 
استارت آپ ويكند در نمايشگاه كتاب تهران خبر داد. علي فريدوني گفت: با همكاري 
معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، براي نخستين بار در سي ودومين 
نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، بخش ويژه اي براي حمايت از استارت آپ هاي حوزه 
صنايع خالق فرهنگي در نظر گرفته شده است. دبير جايزه فيروزه اعالم كرد: تعداد 
52 گروه استارت آپي مورد پذيرش قرار گرفت كه از اين ميان، 38 استارت آپ فعال در 
بخش نمايشگاهي حضور دارند. وي ادامه داد: همچنين 16 استارت آپ در حوزه نشر و 
كتاب در اين بخش نمايشگاهي حضور دارند. اين گروه سعي دارند بتوانند با استفاده از 
رسانه هاي ديداري و شنيداري نوين دنياي امروز و بهره مندي از فناوري هاي نوظهور 
با تركيبي از تكنيك هاي خالق، به روز، جــذاب و روش هاي نوآورانه بتوانند فضاي 
ارتباطي ميان ناشران و مخاطبان عمومي يعني مردم را تسهيل كنند. علي فريدوني 
درباره ويژگي هاي استارت آپ ها گفت: ويژگي هايي چون ايده محوري، سريع و چابك 
بودن، آشنايي با تحوالت و نوآوري هاي روز جامعه و نزديك بودن به ذائقه مخاطب 
مردمي در ميان استارت آپ ها باعث مي شود كه اين گروه هاي كوچك كسب وكاري 
بتوانند نقش اساسي در رونق ملي و ترويج فرهنگ مطالعه داشته باشند. وي ادامه داد: 
محورهاي فعاليت استارت آپ هاي حاضر در سي ودومين نمايشگاه كتاب تهران شامل 
نشر ديجيتال، خدمات و سرويس، بازي و سرگرمي، بازي رايانه اي، رسانه هاي ديداري 
و شنيداري مانند پادكست، گردشگري فرهنگي، فناوري هاي نو مانند واقعيت افزوده 
و... مي شود. همچنين در روزهاي نمايشگاهي، برنامه هاي جانبي و مسابقات ويژه اي 
در نظر گرفته شده است كه به بازديدكنندگان اين امكان را مي دهد كه با استارت آپ ها، 
زمينه هاي كاري آنها، محصوالت، ايده ها و دستاوردهاي شان آشنا شوند. وي افزود: 
همچنين در روزهاي پاياني نمايشگاه، بزرگ ترين »استارت آپ ويكند« نمايشگاه 
كتاب تهران در روزهاي چهارشنبه تا جمعه )11 تا 13 ارديبهشت ماه( برنامه ريزي 
شده است و عالقه مندان مي توانند در مدت سه روز در كنار گروه هاي استارت آپي، 
منتورها و مربيان مطرح قرار بگيرند، ايده پردازي كنند و تشكيل تيم بدهند تا مدل هاي 
كسب وكاري خود را تكميل كنند. عالقه مندان جهت ثبت نام و اطالعات بيشتر براي 
حضور در رويداد استارت آپ ويكند نمايشگاه مي توانند به دبيرخانه جايزه فيروزه در 
غرفه گذر خالقيت واقع در طبقه دوم رواق شرقي، انتهاي سالن ناشران ديجيتال، 
بخش اســتارت آپ ها مراجعه كنند و از برنامه هاي روزانه اين بخش مطلع شوند. 
سي ودومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران با شعار »خواندن توانستن است« از 4 

تا 14 ارديبهشت ماه در مصالي امام خميني )ره( برگزار مي شود. 

نمایشگاه مرجان شكري با »ذره دیوانه خدا« پس از پنج سال
پس از پنج سال تازه ترين نقاشي هاي 
مرجان شكري در گالري چهار به نمايش 
درمي آيد. »ذره ديوانــه خدا« عنوان 
مجموعه تازه مرجان شكري است كه 
هفتمين نمايشگاه انفرادي او محسوب 
مي شــود. در اين نمايشگاه هفت تابلو 
در ابعاد بزرگ ارائه مي شود كه ضمن 
داشتن فرم هاي چشمگير، روايتگر بيگ بنگ ابدي ازلي است كه نقاش در سلسله 
آثارش آنها را بازتاب داده است. مرجان شكري در مقدمه نمايشگاه تازه اش نوشته 
است: »از منظري متافيزيكي همه ما پيوســته در يك خأل معلق شناور در زمان و 
مكان به سر مي بريم، سياليتي دائم و در حال گردش بي پايان. گاه به صورت نور و 
گاهي بسان يك انفجار يا بيگ بنگ. تمام عناصر وجودي و پيراموني ما در ذات خود 
واجد يك نيروي جوهري هستند كه روي هم تاثيرگذارند. اگر توجه و مكاشفه ما 
به اطراف عميق تر شود، اين نيروي بنيادي را درك خواهيم كرد. گاهي درون مان 
احساس شوري جريان دارد از جنس همين نيروي سيال كه بيانش سخت است؛ اما 
هنر مي تواند بهترين زبان براي بيان اين احساس دروني باشد: جايي كه از شهود و 
وجد گفته مي شود، بدون واهمه و بدون مرز... من در اين جهان ذهني با رنگ ها وارد 
معاشقه مي شوم؛ رنگ هايي كه با جنون و ديوانگي من به حركت در مي آيند تا فرياد 
من را تجسم بخشند...« نمايشگاه »ذره ديوانه خدا« عصر جمعه سيزدهم ارديبهشت 
در گالري چهار واقع در خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان، كوچه اشراقي، 

شماره چهار آغاز به كار مي كند و به مدت 10 روز داير خواهد بود. 

اخبار

با توجه به رشــد تكنولوژی و افزايش روزافزون اســتفاده از دنيای مجازی، 
نياز قشرهای مختلف جامعه به اين فضا روز به روز بيشتر می شود. از طرفی 
برطرف كردن اين نيازها و تبادل اطالعات در اين عرصه راه را برای ورود به 
سرمايه گذاری های پربازده هموار كرده است. در سال های اخير شركت های 
نوپا و تازه شكل گرفته با بهره گيری از اين فرصت و استفاده از تكنولوژی فضای 
مجازی، توانسته اند به رشد و پويايی قابل مالحظه ای برسند. شركت هايی كه 
با تلفيق ايده جديد خود با فناوری روز، از يك گروه تيمی به كسب و كارهای 
سودآور و محبوبيت بين طيف های مردمی رسيده اند. ازاين رو استارت آپ ها 
در شرايط فعلی تبديل به فرصتی ايده آل برای سرمايه گذاری های اقتصادی 
شده اند. اين روزها راه اندازي وب سايت، از شاخص هاي بسيار تعيين كننده در 
»اعتبار كارآفريني« است؛ استارت آپ شما بدون داشتن وب سايت مختص 
خودش، به عنوان يك كسب و كار جاافتاده در نظر گرفته نخواهد شد. بر اين 
اساس راه اندازي وب سايت يكي از دســتاوردهاي پرارزش در فرايند رشد و 
شكل گيري كسب و كار )به ويژه آنالين( شما بوده و مرحله اي است مهم كه 
در برنامه ريزي هاي شما براي استارت آپ تان تاثير خواهد گذاشت. راه اندازي 
وب سايت همزمان كه چالش برانگيز است مي تواند سرگرم كننده هم باشد. با 
وجود اينكه توسعه هاي تكنولوژيك و فني تا جايي پيش رفته اند كه تقريبا همه 
مي توانند وب سايت خودشان را راه اندازي كنند )الگوهايي مثل وردپرس(، 
راه اندازي وب سايت آنقدر هم بي دردسر نبوده و موانع بزرگي پيش روي تان 

خواهد بود كه مي بايست با آنها روبه رو شويد. 

۱- پيدا كردن MVP يا محصول حداقلي
اينكه هنگام توسعه و طراحي وب ســايت برندمان )Brand( دوست 
داشته باشــيم همه چيز كامل و بي كم و كاست باشــد، طبيعي است. 
شما يك چشــم انداز جسورانه و جذاب براي اســتارت آپ خود داريد، 
چشم اندازي كه شما را به هيجان مي آورد، دوستش داريد و مي خواهيد 
وب سايت تان منعكس كننده آن باشد. در توسعه وب سايت، بهتر است 
تســليم وسوســه اضافه كردن ويژگي هاي جديد به آن نشويد. سعي 
نكنيد با ايجاد شــكل هاي تازه توليد محتوا از اســتراتژي هاي توليد 
محتواي قديمي تان پيشي بگيريد، براي افزودن كاربردها و كاركردهاي 
جديد به وب سايت وسواس نداشته باشــيد. به جاي آن سعي كنيد از 
محصول حداقلي يا MVP استفاده كنيد. اين محصول حداقلي شامل 
ويژگي هايي است كه براي عملياتي كردن وب سايت به آن نياز داريد. 

براي بسط دادن كاركردها عجله نكنيد. 

۲- طراحي و انتخاب چيدمان
طراحي و چيدمان )طرح بندي(، فاكتورهايي تاثيرگذار در اثربخشي وب سايت 
هستند. يك چيدمان خوب بايد بتواند كاربران تازه وارد را به خوبي راهنمايي 
و كمك كند. همچنين اين فاكتورهــا در ترغيب خوانندگان به انجام عمل 
مورد نظر شما، بررسي بخش هاي مختلف و اصطالحا در چرخيدن كاربران 
در وب سايت موثر بوده و در بازگشت يا عدم بازگشت آنان نقشي تعيين كننده 
دارند.  اگر از قالب هاي آماده استفاده مي كنيد و قصد داريد وب سايت خود را 
با هزينه اي كم راه اندازي كنيد، طبيعتا انتخاب هاي شما محدود خواهد بود. 
در صورت امكان سعي كنيد از طراحان بااستعداد و حرفه اي كمك بگيريد، 
چراكه يك طراحي خوب و متناسب با كسب و كار شما، مي تواند نقش مهمي 
در دستيابي به يك نرخ تبديل )Conversion Rate( خوب داشته باشد. 

۳- بهينه سازي هاي درون صفحه اي
طراحي و توليد محتوا براي وب سايت نيز با چالش هاي خاص خود همراه است. 
عناوين صفحات را مي بايست به درستي انتخاب كنيد، مي توانيد از عناوين 
روتيني مانند »تماس با ما« يا »درباره ما« استفاده كنيد يا دنبال عناويني 
خالقانه بگرديد.  پس از راه اندازي وب سايت شروع به نوشتن مطلب در آن 
خواهيد كرد، از نوشتن شعار و عبارات جالب توجه در صفحه اصلي تا متن هاي 
چند پاراگرافي در صفحات مختلف و وبالگ. مطالب شما مي بايست صداي 
برند كسب و كارتان باشــد، لحن خاص خودتان را داشته و منعكس كننده 
هويت شما باشد. عالوه بر آن، اين مطالب مي بايست براي مخاطبان تان مفيد 
بوده و آنقدر قانع كننده نوشته شده باشند كه كاربران را به انجام عمل مورد 

نظر شما ترغيب كنند. 

 Search يا SEO ،۴- بهينه سازي براي موتورهاي جستجو
Engine Optimization

SEO يا بهينه سازي موتورهاي جستجو از مهم ترين راهبردهاي بازاريابي در 
دنياي امروز و تقريبا شناخته شده ترين كانال بازاريابي آنالين است. اين راهبرد 
نسبتا ارزان است و به ويژه براي استارت آپ ها اهميت زيادي دارد. با استفاده از 
SEO مي توانيد حضور خود را در فضاي آنالين پررنگ تر كنيد، كاري كنيد كه 
مشتريان بالقوه شما، يعني كساني كه راه حل مشكل شان را در اينترنت جستجو 
مي كنند ساده تر شما را پيدا كنند. الزمه SEO خوب، بازاريابي محتوايي مداوم 
درون صفحه است و عالوه بر آن نياز داريد جايي خارج از چارچوب وب سايت، 
محتواي خود را در معرض ديگران قرار داده و لينك سازي كنيد. قبل از شروع 

پروسه بهينه سازي براي موتورهاي جستجو، بايد اطمينان حاصل كنيد كه 
وب سايت شما به لحاظ فني و از منظر سئو ساختار سالمي داشته باشد. 

Calls-to-action -۵
call to action يا به شــكل خالصه CTA ابزاري است كه با استفاده از 
آن كاربران تان را به انجام عملي خاص، مانند بازديد از يك صفحه، ترغيب 
مي كنيد. اين كار مي تواند با استفاده از يك نوشته كوتاه، طراحي يك دكمه 
يا فرم از پيش طراحي شده انجام شود.  روش هاي متعددي براي استفاده از 
CTAها وجود دارد؛ از هر روشي كه استفاده مي كنيد بايد مطمئن باشيد كه 
هدايت كاربران به سمتي خاص، به آنها در حل مشكل شان كمك مي كند. از 

Call to Action مكررا استفاده كنيد )البته نه به شكل اغراق شده(. 
شايد برجسته ترين و مهم ترين ويژگي متمايز ديجيتال ماركتينگ نسبت 
به روش هاي سنتي تر بازاريابي، قابليت اندازه گيري و مانيتورينگ عملكرد 
فعاليت ها در آن اســت. از ابزار هاي اندازه گيري مانند گوگل آناليتيكس يا 
Heatmapها استفاده كنيد و با A/B تســت و تغيير رنگ، متن يا محل 

قرارگيري CTAها بهترين نسخه آن را پيدا كنيد. 

Hosting ۶- ميزباني وب و
ممكن است در نگاه اول اين موضوع تصميم چندان مهمي به نظر نرسد، اما 
شــركت ميزباني وبي كه انتخاب مي كنيد مي تواند تاثير زيادي بر عملكرد 
اوليه وب سايت شما داشته باشد. انتخاب شما بر هزينه ها و محدوديت هاي 
كاركردي وب سايت تان اثر مي گذارد. اســتفاده از خدمات شركت ميزباني 
وبي باپشــتيباني فني 24.7 و به موقع به ويژه براي تازه كارها مي تواند حائز 

اهميت باشد. 

۷- ايجاد تكانه هاي اوليه
پايان پروسه راه اندازي وب سايت، نقطه شــروع فرايند ديگري است. پس 
از تكميل و راه اندازي بايد با اســتفاده از بازاريابي محتوايي، تبليغات و ديگر 
روش هاي بازاريابي آنالين، شــروع به جذب و افزايــش ترافيك ورودي به 
وب سايت كنيم.  راه اندازي وب سايت كاري پرتنش و دشوار است، اما به ياد 
داشته باشيد: سعي نكنيد پيش از راه اندازي همه چيز كامل باشد و در اين 
مورد وسواس به خرج ندهيد، امكان اصالح و تغيير هميشه وجود دارد. بهترين 
MVP را كه مي توانيد بسازيد، اما با كمال گرايي زمان Launch كردن را 

به تعويق نيندازيد. 

۷ چالش استارت آپ ها  در  راه اندازي  وب سايت

الزامات رونق توليد
 بي ســابقه خود دســت و پای توليد را بسته 
و امروز با گذشــت از آن و بــا وجود كاهش 
نســبي هنوز رونق به توليد بازنگشته است. 
البته نرخ ارز هنوز هم باالست و هدف از اين 
نرخ واقعا مشخص نيســت. اينكه چرا دولت 
 نرخ ارز را تا اين اندازه باال نگه داشته است و 
عملكردي براي بهبود نــرخ آن و روند نزولي 
آن ندارد، جاي تعجب دارد. نوســانات نرخ 
ارز فقط چند بانك ورشكسته را نجات داد و 
شايد منافعي را تامين كرد كه دولت بايد در 
اين زمينه شفاف سازي داشته باشد كه ظاهرا 

قصد چنين كاري را هم ندارد. 
مورد بعدي كه در روند توليد داخلي تاثيرگذار 
بوده و البته موجب پسرفت آن شده، سيستم 
بانكي كشور است. مشكالتي كه سيستم بانكي 
ايران دارد، سال هاســت ادامــه دارد و گويي 
تصميمي براي اصالح و تغيير و تحول در آن 
وجود ندارد. سيستم بانكي در تمام دنيا نيروي 
محرك توليد است؛ در حالي كه در كشور ما 
اين اتفاق نمي افتد و موانع بانكي بسياري بر 
سر راه توليدكننده قرار گرفته است. از طرف 
ديگر در حــال حاضر اگر شــخصي بخواهد 
سرمايه  خود را در بخش توليد هزينه كند نرخ 
بازدهي آن بين 10 تا 15 درصد مي شود؛ اما 
همين فرد وقتي سرمايه و پول خود را در بانك 
مي گذارد سود بيشتري به آن تعلق مي گيرد. 
بنابراين بايد نرخ بهره بانكي كاهش پيدا كند 

تا توليد رونق گيرد. 
ســال 98 در حالي »ســال رونــق توليد« 
نام گذاري شــد كه توليد در ايــران جايگاه 
مناسبي ندارد و ما به يك كشور واردات محور 
تبديل شده ايم. چه كاالهايي كه توان توليد 
آنها در داخــل وجود ندارد و چــه كاالهايي 
كه توان توليد آنها در كشــور وجــود دارد، 
وارد مي شــوند. با اين رويه چطور مي توان به 
آينده توليد داخل اميدوار بود؟ همچنين بايد 
هماهنگي بيشتري ميان سه قوه در راستاي 
تحقق شعار سال وجود داشته باشد و اگر عزت 
و اقتدار و استقالل را دوست داريم، مكلف به 

قدم برداشتن در اين حوزه هستيم. 

ادامه يادداشت مهارت هاي مديريتي

افراد متفاوت هستند، شما هم متفاوت باشيد. شما 
به عنوان مدير به رفتار كارمندان خود توجه كنيد. 
به ابعاد غالب رفتاري كه داريد نيز بينديشــيد و 
شيوه درست و اصولي )تطبيق( را جهت برقراري 

بهترين ارتباط با آنها دنبال كنيد.
۱. برقراري ارتباط با كارمندان وظيفه محور: 
اين كارمنــدان با وظيفه محوري باال هســتند و 
به انســان ها توجه كمي دارند. آنهــا هدفمند، 
موفقيت محور، متمركز بر كار و عالقه مند به كسب 
نتايج هستند. روش صحيح مديريت آنها اين است 
كه عمل گرا، دقيق، متمركــز و در ارائه نظرات و 

ايده هاي خود سريع )اما منطقي( عمل كنيد.
۲. برقراري ارتباط با كارمندان انسان محور: 

آنها افرادي حســاس يا احساسي هستند، تاكيد 
زيادي بر ايجــاد رابطه با ديگران دارنــد. آنها از 
همكاري، كار تيمي، دوستانه بودن و هماهنگي 

لذت مي برند. ايــن كارمندان روش مديريتي 
ماليم همراه با تعامالت زياد، دوستانه، آهسته 

و بدون غافلگيري را مي پسندند.
۳. برقراري ارتباط با كارمندان برونگرا: روش 
موثر مديريت آنها در اين است كه آنها را در جريان 
قرار دهيد، زماني را به صحبــت، ايجاد ارتباط و 
تعامل با آنها اختصاص دهيد، كارهايي را كه نياز 
به ارتباطات با افراد يا ســازمان هاي جديد دارد، 
به آنها بسپاريد و آنها را به جلسات مذاكره و عقد 

قراردادها دعوت كنيد. 

متفاوت  مديريت  كنيد

يل
ن  ه

ئو
اپل

ن

90 درصد شكست ها، متعلق به كساني است كه عادت 
به بهانه تراشي دارند. 
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چطور یك صندوق سرمایه گذاري جسورانه خوب پيدا كنيم؟
اگر حتي تجربه يك  بار برخورد با سرمايه گذاران يا صندوق هاي سرمايه گذاري 
جســورانه را داشــته باشــيد، مي دانيد كه چطور بايد به بهترين شكل ممكن 
سرمايه گذار و شــريك مالي تان را درباره آنچه مي خواهيد قانع كنيد. بااين حال 
در هر مرحله از رشد كسب وكار شــما، عواملي در انتخاب سرمايه گذار مناسب 
وجود دارد كه كارآفرينان كمتر به آن توجه مي كنند و البته بسياري از اين عوامل 
مهم تر و اثرگذارتر از پول است.  - اعتبار: امتياز صندوق سرمايه گذاري جسورانه در 
رتبه بندي ها مي تواند كار دريافت سرمايه براي شما در دورهاي بعد را آسان كند. از 

سوي ديگر اين مساله به اعتماد بيشتر به معامله شما مي انجامد. 
- روابط: شما ممكن است واقعا به پول احتياج داشته باشــيد؛ اما از اين به بعد 
بايد بدانيد كه پول كمترين ارزشي است كه يك ســرمايه گذار عرضه مي كند. 
بعضي از صندوق هاي سرمايه گذاري روي گروه هاي خاصي تمركز كرده اند. آنها 
كه جديدترند با اولويت قــرار دادن بعضي عوامل فيلترهاي صنعت را هم باز نگه 
داشته اند. استارت آپ ها بايد به صندوق هايي نزديك شوند كه به عنوان مورد مناسب 
آنها شناخته مي شود و هم در زمان تامين سرمايه صرفه جويي كند. اين مساله به 
اطمينان سرمايه گذار و هيات مديره اي كه به دنبال روابط با بازيگران بزرگ تر و 
فروش بيشتر است، منجر مي شود. آنها چه كساني را مي شناسند و بر چه افرادي 

اثرگذارند تا رشد كار را آسان تر كند؟ 
- باور: پيدا كردن شريك مالي كه به كار شما اعتقاد داشته باشد، تفاوت هاي بزرگي 
در پيشرفت شما ايجاد مي كند. درست است كه شما به دنبال كسب وكاريد و ذات 
كسب وكار و معامله سرد است؛ اما باور به كاري كه انجام مي دهيد، اهميت زيادي 
دارد. زماني كه به سراغ سرمايه گذاران مي رويد از آنها بپرسيد كه در پايان كار به 
دنبال چه هستند؟ چرا مي خواهند روي استارت آپ شما سرمايه گذاري كنند و 

اميدوارند كه شما براي آنها چه كاري انجام دهيد؟
- استقالل در عين دسترسي: بين اســتقالل و دسترسي بايد تعادلي ايجاد 
كنيد. از يك سو مي خواهيد بيشترين ميزان استقالل را داشته باشيد. استارت آپ 
شما به اندازه كافي براي سرمايه گذار شما اهميت دارد تا زماني كه به او نياز داريد، 

به اندازه شما براي آن وقت بگذارد؟
- شريك: اولويت هاي فردي يا شريكي كه با او همكاري مي كنيد بسيار مهم تر 
از نام تجاري شــركت است. شكست و موفقيت شما ممكن اســت اين روابط را 
تحت تاثير قرار دهد. اين مساله براي سرمايه گذار شما به چه شكل تعريف شده 
است؟ آيا كسي براي همكاري با شما وجود دارد؟ كسي كه به آنچه انجام مي دهيد 
اعتقاد داشته باشد؟ نكته ديگر اينكه ممكن است سرمايه گذاري كه در كشور يا 
محل زندگي شما فعاليت مي كند، درك بهتري از فرهنگ زندگي و كار شما داشته 
باشد. بهترين صندوق سرمايه گذاري را انتخاب كنيد؛ اما مجاورت عامل موثر و 

كمك كننده اي است. 
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