
مشــاور رئيس ســازمان برنامه و بودجه گفت: 
موضوع سهميه بندي بنزین فرایندی را طي كرده 
و ممكن است زمان، اشكال و كيفيت اجراي آن 
تغيير كند و براي تعيين زمان و كيفيت اجراي آن 

نياز به توافق نظر در دولت داریم. 
ندیمي در مصاحبه با رادیو گفتگو درباره تصميم 
دولت درباره بنزین گفت: هــر تصميمي ادله اي 
دارد و درباره بنزین نيز، نيازمند اعمال یك فرایند 
در حوزه تصميم گيري هســتيم كه براســاس 
واقعيت هاي مختلفــي از جملــه واقعيت هاي 
اقتصــادي، فرهنگــي و قيمت گــذاري صورت 

مي گيرد و این واقعيت ها سبب شده در چند سال 
گذشته سهميه بندي بنزین صورت نگيرد. 

وي بيان كرد: سهميه بندي بنزین پيش از اینكه 
اجرایي شــود، یك نظر كارشناســي محسوب 
مي شود و تا زماني كه اجرا نشده نمي توانيم درباره 

آن به عنوان یك ضرورت صحبت كنيم. 
مشــاور رئيس ســازمان برنامه و بودجه كشور 
اظهار داشــت: موضوع ســهميه  بندي بنزین به 
عنوان یك محور گفتگو همچنــان وجود دارد؛ 
اما در حــوزه اجرایي هنوز تحقق پيــدا نكرده و 
در واقع هنوز درباره جزئيــات اجرایي این اقدام 

تصميم گيري نشــده و در حقيقت بيشتر ابعاد 
كارشناســي آن در حال حاضر مطرح است. وي 
در پاسخ به این ســوال كه آیا درباره آثار تورمي 
سهميه بندي بنزین فكري شده است، گفت: این 
موضوع تازه اي نيست و مساله سهميه بندي براي 
كاالها و خدمات مختلفي در گذشته اجرایي شده 
است. سهميه بندي گاهي به دليل كنترل قيمت 
اعمال مي شــود و گاهي بــراي كاهش مصرف 
یك كاال و براي جلوگيري از آثار بعدي آن مانند 
كاهش آلودگي یا كاهش قاچاق سوخت، صورت 

مي گيرد.  

جایــزه »نوآورانه ترین طراحي اســكناس« به 
 دالر كانادا رســيد. به گزارش ایســنا به نقل از 
رادیو كانادا، اســكناس ۱۰ دالري جدید كانادا 
كه اواخر سال گذشته و منقش به تصویر یكي از 
فعاالن حقوق زنان منتشــر شد، از سوي انجمن 
جهاني اســكناس، برنده جایــزه نوآورانه ترین 

اسكناس سال ۲۰۱۸ شناخته شد. 
اسكناس ۱۰ دالري جدید در زمينه خود داراي 
تصویري عمودي منقش به ویوال دموند، كارآفرین 
و فعال اجتماعي زن اهل استان »نوا اسكوشيا« 
این كشور است. دموند اولين زن كانادایي است 

كه تصویر آن روي اســكناس هاي این كشــور 
نقش مي بندد. پيش از این در بين كشــورهاي 
قلمرو پادشــاهي بریتانيا، تنها تصویر زنان عضو 
خاندان سلطنتي انگليس نظير ملكه اليزابت روي 

اسكناس ها دیده شده بود. 
روي دیگر این اسكناس نيز منقش به موزه حقوق 
بشر شهر وینيپگ در منيتوباست. اسكناس جدید 
۱۰ دالري كانادا داراي اندازه بزرگ تر از همتاي 
آمریكایي خود و از جنس پليمر خواهد بود. طبق 
اعالم بانك مركزي كانادا این اســكناس داراي 
اســتانداردهاي فناورانه و مشخصه هاي امنيتي 

متعددي است كه كار جعل آن را دشوار مي سازد. 
اسكناس ۲۰۰ فرانكي سوئيس، ۵۰۰ كروني نروژ، 
۱۰۰ روبلي روسيه و ۴۰ دالري جزایر سولومون از 
دیگر گزینه هاي مطرح شده در مسابقه این دوره 
بودند. كانادا اعالم كرده است ۴ اسكناس جدید 
دیگر این كشــور نيز به صورت عمودي منتشر 
خواهند شــد. قلمرو پادشــاهي انگليس شامل 
انگليس، استراليا، كانادا، آمریكا و نيوزلند است 
كه ملكه انگليس فرمانرواي آن شناخته مي شود، 
هرچند این ســمت در حال حاضر كامال جنبه 

تشریفاتي دارد. 

طبق داده هــاي جدیــد انجمــن جهاني طال، 
دابليوجي سي، در ســه ماهه اول ۲۰۱۹، خرید 
خالص طال توسط بانك مركزي روسيه به ۵۵.3 
تن رســيده كه باالترین ميزان در جهان است و 
بدین ترتيب ميزان ذخایر طالي این كشور، حاال 

بالغ بر ۲۱6۸.3 تن است. 
با اضافه شدن این ميزان طال، سهم این فلز گرانبها 
از ذخایر مالي روســيه به ۱۹ درصد رسيد. طبق 
گزارش دابليوجي سي، روسيه در سال ۲۰۱۸ هم 

۲7۴.3 تن طال خریداري كرده )چهارمين سال 
متوالي با افزایش بيش از ۲۰۰ تن طال( و به عنوان 
بخشــي از اقدامات دالرزدایي خود، دارایي هاي 
اوراق قرضه آمریكایي خود را به شــدت كاهش 

داده است. 
همچنين این گزارش نشان مي دهد چين هم جزو 
بزرگ ترین خریداران طال در جهان بوده و در سه 
ماهه اول امسال با خرید 33 تن از این فلز گرانبها، 
رتبه دوم را به خود اختصاص داده اســت. در كل 

خرید خالص طال توسط بانك هاي مركزي جهان 
در سه ماهه اول امسال، باالترین ميزان خود از سه 
ماهه اول ۲۰۱3 تاكنون را ثبت كرده و با رشد 6۸ 
درصدي نسبت به سال گذشــته، به ۱۴۵.۵ تن 

رسيده است. 
طبق داده هاي صندوق بين المللي پول، در سال 
۲۰۱6 هم بانك مركزي روسيه با خرید 3۵6 هزار 
اونس طال، به بزرگ ترین خریــدار آن در جهان 

تبدیل شده بود. 

شــورایعالی بــورس اعالم كــرد كــه نهادهای 
مالــی و تشــكل های خودانتظامی كــه قوانين 
را نقض كنند باید حداقل ســه ميليــون و ۲۰۰ 
 هــزار تومــان و حداكثــر 3۲۰ ميليــون تومان 

جریمه دهند.
به گزارش ایســنا، با توجه به بند ۱۴ ماده توسعه 
ابزارهــا و نهادهای مالــی جدید ناشــران اوراق 
بهادار، نهادهای مالی و تشــكل های خودانتظام و 
نيز اشــخاصی كه به عنوان مدیران آن ها انتخاب 
می شــوند، در صورت نقــض قوانيــن و مقررات، 

متخلف محســوب شــده و عــالوه بــر اقدامات 
انضباطی مندرج در مواد قانــون بازار اوراق بهادار 
 جمهوری اســالمی ایران جریمه نقــدی نيز باید

 بپردازند.
با توجه بــه تبصره یــك ماده ۱۴ قانون توســعه 
ابزارهــا و نهادهای مالی جدید این مبلغ هر ســه 
ســال یك بار متناســب با رشد شــاخص بهای 
كاالهــا و خدمــات مصرفــی كه توســط بانك 
مركزی جمهوری اســالمی ایران به طور رسمی 
اعالم می شود با پيشــنهاد شــورایعالی بورس و 

 اوراق بهــادار و تصویــب هيئت وزیــران تعدیل 
می شود.

اخيرا در جلســه شــورایعالی بورس حداقل این 
مبلــغ جریمــه بــه ســه ميليــون و ۲۰۰ هزار 
تومان افزایش یافته اســت. همچنيــن حداكثر 
 این مقــدار جریمــه 3۲۰ ميليون تومان شــده 

است.
ایــن مبلــغ ســابقا حداقــل یــك ميليــون 
 تومــان و حداكثــر ۲۵۰ ميليــون تومــان 

بود.

مدیركل مركز مطالعات و برنامه ریزي رســانه ها گفت: 
نمایشگاه ملي مطبوعات كه سال گذشته برگزار نشد، 
دیگر برگزار نمي شــود. به دنبال تقویت جشنواره هاي 
ملي و محلي مي رویم و جشنواره هاي موضوعي را هم 
تقویت مي كنيم. به گزارش تسنيم، حميد ضيایي پرور در 
اختتاميه چهارمين جشنواره مطبوعات و خبرگزاري ها و 
پایگاه هاي خبري آذربایجان شرقي كه در تاالر خاقاني 
تبریز برگزار شد، با اشاره به اینكه سيل فروردین نشان 
داد كه رسانه هاي كشور نقشي بنيادین در برنامه ریزي 
و مدیریت بحران دارند، اظهار داشت: رسانه ها در كنار 

كاركرد اطالع رســاني، كاركرد انتقــادي هم دارند كه 
باید تصویري واقعي از جامعه به مدیــران ارائه دهند تا 

برنامه ریزي ها اصالح شود. 
وي تحوالت فناورانه در حوزه رسانه ها را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: مردم دیگر روزنامه خوان نيســتند و یارانه 
دولتي هم كم شده كه این موضوع  با چند تحول مرتبط 
است، یكي از همين مســائل، تحوالت تكنولوژیك در 
دنياست. مطبوعات نقش خبردهي را از دست داده اند؛ 
ازاین رو باید مطبوعات به جــاي خبردهي، پيگيري و 
تحليل ماجراها را دنبال و جایــگاه خود را حفظ كنند. 

مدیركل مركز مطالعات و برنامه ریزي رسانه ها با تاكيد بر 
اینكه هر جا كه رسانه هاي مكتوب، وقایع منتشرشده در 
رسانه هاي مجازي را پيگيري كردند، مخاطب بيشتري 
را جذب كردند، افزود: توصيه ما این است كه رسانه هاي 
مكتوب شيوه انتشار خود را به روش پلتفرم دیجيتالي 
تغيير دهند كه نمونه »آخرین خبر« الگوي موفقي است. 
ضيایي پرور افزود: بدتر از بحران كاغذ، بحران مرجعيت 
رسانه اي رسانه هاي داخلي اســت. متاسفانه با تغيير 
مرجعيت، مردم براي كسب اخبار به سمت رسانه هاي 

خارجي مي روند. 

تا پایان ماه آوریل، متوسط نرخ تورم ساالنه در ۲۸ كشور 
عضو اتحادیه اروپا به ۱.7 درصد افزایش یافت. 

به گزارش ایسنا به نقل از مركز آمار اتحادیه اروپا، متوسط 
نرخ تورم كشورهاي عضو اتحادیه اروپا تا پایان ماه آوریل 
با ۰.3 درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل 
به ۱.7 درصد رسيد. در بين بخش هاي مختلف، بخش 
انرژي بيشترین نقش را در افزایش نرخ تورم كشورهاي 
اروپایي داشــته و تورم این بخش از ۵.3 درصد در ماه 
مارس به ۵.۴ درصد در ماه آوریل افزایش یافته اســت.  

پس از بخش انرژي، بخش خدمات با تورم ۱.۹ درصدي 
در ماه آوریل در مقایسه با تورم ۱.۱ درصدي ماه مارس 
و بخش نوشيدني و مواد غذایي با تورم ۱.۵ درصدي در 
مقایسه با تورم ۱.۸ درصدي ماه قبل قرار دارند.  كمترین 
نرخ تورم در بين بخش هاي مختلف متعلق به كاالهاي 
غير مرتبط با انرژي است كه نرخ تورم آنها در ماه آوریل 
با ۰.۱ درصد افزایش در مقایســه با ماه مارس به ۰.۲ 
درصد رسيده است. افزایش نرخ تورم كشورهاي اروپایي 
مي تواند خبر خوبي براي سياست گذاران بانك مركزي 

اروپا باشد كه براي پيشبرد سياست هاي خود، دستيابي 
به تورم ۲ درصدي در سطح منطقه یورو را هدف گذاري 
كرده اند. تورم ساالنه به افزایش یا كاهش قيمت هاي یك 
گروه از كاال و خدمات در طول ۱۲ ماه اطالق مي شود. 
منطقه یورو شامل ۱۹ كشــور بلژیك، آلمان، استوني، 
ایرلند، یونان، اسپانيا، فرانســه، ایتاليا، قبرس، لتوني، 
ليتواني، لوكزامبورگ، مالت، هلنــد، اتریش، پرتغال، 
اسلووني، اسلواكي و فنالند اســت كه از یورو به عنوان 

واحد پولي خود استفاده مي كنند.

بهاي معامالت نفت روز جمعه از پایين ترین ركورد خود در یك 
ماه اخير كه روز قبل به آن سقوط كرده بود، بهبود یافت؛ اما براي 

دومين هفته متوالي كاهش پيدا كرد. 
به گزارش ایســنا، پایان معافيت هاي آمریكا براي تحریم هاي 
نفتي ایران در روز پنج شنبه، به همراه استمرار بحران سياسي 
در ونزوئال، احتمال محدود شدن عرضه در بازارهاي جهاني را 
تقویت كرد. با این حال توليد آمریكا همچنان در ركورد باالیي 

قرار دارد. 
معامله گران همچنان این پرســش را از خود مي كنند كه آیا 
عربســتان ســعودي تصميم خواهد گرفت براي جبران افت 

عرضه در بازار نفت كمك كند یا توافق كاهش توليد با ســایر 
توليدكنندگان بزرگ را كه در ژوئن به پایان مي رسد، تمدید 

خواهد كرد. 
بهاي معامالت وست تگزاس اینترمدیت براي تحویل در ژوئن 
۱3 ســنت یا ۰.۲ درصد افزایش یافت و در 6۱.۹۴ دالر در هر 
بشكه بسته شــد؛ اما براي كل هفته حدود ۲.۲ درصد كاهش 

داشت. 
 بهــاي معامــالت نفــت برنــت بــراي تحویــل در ژوئيه با 
۰.۱ درصد افزایش، در 7۰.۸۵ دالر در هر بشــكه بسته شد، 
در حالي كه روز پنج شــنبه به پایين مرز 7۰ دالر سقوط كرده 

 بود. نفــت برنت بــراي كل هفته حــدود ۱.۱ درصد كاهش
 ثبت كرد. 

 ،OANDA  به گفته ادوارد مویا، تحليلگر ارشد بازار در شركت
قيمت هاي نفت نســبت به این نگراني كه اوپك و متحدانش 
نمي توانند به توافق كاهش توليد ادامه دهند و احتماال توليد 
آمریكا، عربســتان ســعودي و روســيه افزایش پيدا خواهد 
كرد، كاهش یافت. عربستان ســعودي همزمان با اعالم پایان 
معافيت ها براي واردات نفت ایران از سوي دولت ترامپ، متعهد 
شد كه در صورت نياز توليد نفت خود را افزایش دهد؛ اما پشت 
صحنه احتماال ریاض و واشنگتن بر سر ميزان نفتي كه عربستان 

ســعودي به بازار جهاني عرضه خواهد كــرد تا قيمت ها ثابت 
بمانند كشمكش خواهند داشت. 

بهاي معامالت آتي نفت روز پنج شنبه به شدت كاهش پيدا كرده 
بود زیرا بازارهاي انرژي منتظر اقدام بعدي اوپك در واكنش به 
پایان معافيت ها براي مشــتریان نفتي بزرگ ایــران بودند. از 
سوي دیگر آمار هفتگي دولت آمریكا نشان داده بود حدود ۱۰ 
ميليون بشكه به ذخایر داخلي نفت این كشور افزوده شده است 
كه بزرگ ترین رشد هفتگي در سال ميالدي جاري بود. این آمار 
همچنين نشان داد توليد داخلي نفت آمریكا ۱۰۰ هزار بشكه 
رشد كرده و به ركورد ۱۲.3 ميليون بشكه در روز رسيده است. 

در این بين، شركت خدمات انرژي بيكرهيوز روز جمعه اعالم 
كرد شمار دكل هاي حفاري نفت فعال آمریكا هفته گذشته دو 
حلقه افزایش یافته و به ۸۰7 حلقه رسيده؛ اما مجموع دكل هاي 
حفاري فعال شــامل گاز طبيعي یك حلقه كاهش داشته و به 

۹۹۰ حلقه رسيده است. 
براساس گزارش ماركت واچ، ســرمایه گذاران كاال همچنين 
به هضم جدیدترین آمار اقتصــادي آمریكا پرداختند. گزارش 
وزارت كار آمریكا نشــان داد اقتصاد این كشور در آوریل ۲63 
 هزار شــغل جدید ایجاد كرده و نرخ بيكاري به ركورد پایين 

3.۹ درصد سقوط كرده است. 

دالر كانادا  جايزه اسكناس سال  را گرفت ممكن است  زمان سهميه بندي  بنزين تغيير كند

روسيه  بزرگ ترين خريدار طالي جهان در سه ماهه اول ۲۰۱۹
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تالش  برای  انزوای 
فناورانه  ايرانی ها

 متقاضيان   مسكن در 
انتظار  افزايش  تسهيالت

»کسب و کار«   بررسی  می کند

تخلف بانک ها در اجرای قانون جدید چک
صفحه2
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دپوی  ٨ هزار  میلیارد  تومان  خودرو   در  گمرک
15  هزار  خودرو   در  گمرکات    خاک   می خورد

 پرونــده حذف اپ هــای ایرانــی از اپ اســتور و 
گوشی های آیفون همچنان باز است؛ اما این موضوع 
با حذف اپليكيشــن ها با امضای ناشناخته توسط 
گوگل كه گریبان گير توسعه دهندگان ایرانی شد 
وارد فاز جدیدی شده است. طبق گزارش سازمان 
فناوری اطالعات، اپليكيشــن های ایرانی كه مورد 
تأیيد پلی استور گوگل نباشــند، به طور خودكار از 
روی گوشــی های اندرویدی پاک می شوند. پس از 
شركت اپل كه اپليكيشــن های ایرانی را با توجيه 
تحریم های آمریكا عليه ایران ازاپ استور حذف كرد، 
شركت گوگل نيز در فروشــگاه آنالین خود را روی 
 برخی از اپليكيشــن های ایرانی اندرویدی بست. 
براساس گزارش های منتشر شده و شواهد موجود دو 

پيام رسان تلگرام طالیی...

نجومی شدن قيمت مســكن جای هيچ شكی را 
برای مســئوالن این حوزه باقی نگذاشته است كه 
باید تغييراتی در شيوه تسهيالت دهی به مسكن، 
ساخت و عرضه آن فراهم آورند. از پيشنهاد افزایش 
وام مســكن به 3۰۰ ميليون گرفته تا امكان خرید 
اعتباری مصالح ســاختمانی برای كاهش قيمت 
ساخت مسكن و اخيرا هم منطقه ای شدن تسهيالت 
خرید مسكن از زبان مسئوالن شــنيده می شود. 
منطقه ای شــدن خرید تسهيالت مسكن كه البته 
 پيشنهاد تازه ای نيست و سال ها قبل نيز به منظور 
رونق بخشی به بخش مسكن ارائه شده بود، بدین 
معناست كه بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت 
افراد، سقف های تسهيالتی به صورت متغير تعيين 

شود و افراد بر اساس قدرت...
صفحه2
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تورم توليدكننده بخش 
خدمات ۲۲ درصد  شد

آقای جهرمی! چرا به 
شبكه های اجتماعی 

خارجی ميدان  داديد؟ 

سرمقاله

يادداشت

موانع  اجرای
قانون  چک

شروط منطقه ای شدن 
تسهیالت  مسکن

براســاس قانــون چك و 
اصالحاتی كه در آن صورت 
گرفته است، بانك مركزی 
قدرت نظارت  بر نقدینگی 

پيدا خواهد كرد كه...

  کمیل طیبی، کارشــناس 
اقتصادی

  حسام عقبایی، نایب  رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور
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اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی:
 آمریکا  به  دنبــال اختالف افکنی  

در کشوراست
حســن روحانی، رئیس جمهور با اشاره به زمان 
روی کار آمدن دولت یازدهم گفت: در ۱۰۰ روز 
اول دولت یازدهم بر مبنای منطق با جامعه بین 
المللی به توافق موقت رسیدیم.  روحانی با اشاره به 
اینکه در صد روز ابتدایی دولت یازدهم توانستیم 
توافق موقت معروف به ژنو را امضاء نماییم و بخشی 
از پول های بلوکه شده آزاد شد، خاطرنشان کرد: 
ماهی ۷۰۰ میلیون دالر آزاد می شد و بانک مرکزی 
به دنبال آن بود که قیمت ارز باال رود، اما جامعه نرخ 
ارز را پایین می آورد و رئیس بانک مرکزی ناتوان از 
این مهم بود و در آن دوران امید و دالر وارد کشور 
می شد و همه منابع آزاد می گشت. رئیس جمهور 
سپس به روند امضاء توافق دائم با ۶ قدرت جهانی 
در سال ۹۳ اشاره و تأکید کرد: رژیم صهیونیستی 
و عربستان در آن سال تالش می کردند تا توافق 
دائم را به عقب بیندازند و تقریباً تا ۷ ماه رسیدن 
به این توافق عقب افتاد و وارد مرحله و بحث های 
 پیچیده ای تا زمان رســیدن به توافق هسته ای 

در رمضان سال ۹۴ شدیم.
روحانی با بیــان اینکه مخالفیــن و تندرو های 
آمریکایی و همچنین رژیم صهیونیستی و عربستان 
اجازه نمی دادند این توافق اجرایی شود، اما با وجود 
مشکالت فراوان در ۲۶ دی ماه ۹۴ توافق هسته ای 
با ۶ کشور دنیا اجرایی شد، گفت: بسیاری می گفتند 
که این توافق تضمینی ندارد و ما اعالم کردیم با 
بردن این توافق هسته ای به شورای امنیت سازمان 
ملل، آن را به صورت یک قطعنامه الزامی می کنیم 
تا جایی که برخی در داخل به ما می گفتند شما 

نسبت به کشور های غربی ساده عمل می کنید.
رئیس جمهور افــزود:، اما ۵ روز بعد در شــورای 
امنیت سازمان ملل با یک قطعنامه توافق هسته ای 
را الزامی کردیم و این بدان معنا بود که همه دنیا 
امضاء کرده اند و وقتی برخی افراد غیردقیق اینگونه 
می گفتند که دولت تضمین های الزم را نگرفته 
است، ما بزرگترین تضمین ها را گرفتیم و جامعه 
جهانی تأیید کرد. روحانی با تأکید بر اینکه بعد از 
عملیاتی شدن توافق هسته ای، تحوالتی در کشور 
ایجاد شد و فروش نفت یک میلیون بشکه در روز 
اضافه شد و توانستیم بازار نفت را تسخیر کنیم، 
تصریح کرد: شرکت های خارجی برای حضور در 
ایران به کشــور هجوم می آوردند تا جایی که در 
هتل ها جا برای اقامت آن ها نبود و همه صف بسته 
بودند و در حدود ۱۰۰ میلیارد دالر اعتبار را بانک ها 
و شرکت های بزرگ جهان نسبت به ایران تعهد 
کردند که این مقدار می توانســت تولید و توسعه 

کشور را متحول نماید.

جهانگیری:
شاید مجبور شــویم به سمت 

کوپنی شدن پیش برویم
معاون اول رئیس جمهور گفت: از سیاست های 
دولت تهیه کاغذ مشــابه کاالهای اساسی است؛ 
چندین قلم را سال گذشته به عنوان کاالی اساسی 
در نظر گرفتیم که در هر شــرایطی بتوانیم آن را 

تهیه کنیم، کاغذ از جمله این موارد است.
معــاون اول رئیس جمهــور با بیــان اینکه »از 
سیاســت های دولت، تهیه کاغذ مشابه کاالهای 
اساسی است« گفت: ما چندین قلم را سال گذشته 
به عنوان کاالی اساســی در نظر گرفتیم که در 
هر شرایطی بتوانیم آن را تهیه کنیم؛ چون آحاد 
جامعه به آن نیاز دارند، در بین آن ها کاغذ هم است. 
کمترین نرخ ارز را سال گذشته به کاغذ اختصاص 
دادیم. در ایــن میان عــده ای ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دریافت کرده، کاغذ وارد کرده و در آن شبکه ای 
که وزارت ارشاد در نظر داشت آن را توزیع نکردند.

بر اساس این گزارش،  جهانگیری در همین راستا 
تشریح کرد: ما در کاالهای اساسی در سال جاری 
دو سیاست را دنبال می کنیم؛ یکی آنکه آن بخش 
از کاالهای اساسی که بخش عمده آن در داخل 
کشور تامین می شود و فقط بخش کمی از آن از 
بیرون می آید را از ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی 
ببریم و مابه تفاوت آن به کســانی که استفاده 
کننده هستند پرداخت شــود. جهانگیری در 
ادامه به تشریح دو راه حل پیش روی دولت جهت 
کنترل شرایط اقتصادی پرداخت. وی گفت: االن 
با توجه به شرایط جدید اقتصادی دو بحث ایجاد 
شده است. به سمت محدودیت های بیشتری 
داریم پیش می رویم، پس احتماال نقش دولت 
پر رنگ تر می شود. شاید مجبور شویم در برخی 
کاالها به سمت ســهمیه بندی و کوپنی شدن 
پیش برویم. این نظری است که در دولت و خارج 
از دولت طرفدار دارد. پیش نیازش این است که 
دولت خودش دوباره وارد یکسری از فعالیت های 

اقتصادی شود.

خبر

از سال گذشــته تا به حال 
اصالحات زیادی در قانون 
چک صورت گرفته است که 
هدف از آن افزایش شفافیت 
مالی و کاهش تخلفات است 
اما موانعی چند موجب اجرای قوانین چک و یا عدم 
اثربخشی آن برای ایجاد شفافیت شده است. از جمله 
این موانع از نظر کارشناسان کوتاهی بانک ها است که 

وجود شفافیت منافع آنها را به خطر می اندازد.
تازه ترین اقداماتی که بانک مرکزی در رابطه با چک 
انجام داده است: امکان پذیر شدن پرداخت وجه چک 
از محل موجودی سایر حســاب ها  و مسدودسازی 
تمامی حســاب و کارت های بانکــی به میزان مبلغ 
چک، نمایش اطالعات چک های برگشتی اشخاص 
حقوقی در ســابقه امضاکنندگان آنها، کاهش مدت 
زمان مسدودی مبلغ از دو سال به یک سال در حساب 
صادرکننده در خصوص واریز کسری مبلغ چک به 
حساب و دادن امکان استفاده سه باره در سال از "چک 
آزاد" برای برداشت وجه در شعب بدون همراه داشتن 
دسته چک است که البته در کنار آن مهلت ۱۰ روزه 

برای ارســال اطالعات چک های برگشتی به سامانه 
بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه 
عدم پرداخت، بانکها مکلف به ارسال اطالعات مذکور 
به این سامانه هستند. همچنین بانک ها مکلف به درج 

کد رهگیری روی گواهینامه عــدم پرداخت صادره 
بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در 
مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد. اما 
بررسی ها و گزارشها حاکی ازتخلفات بانک ها و عدم 

تبعیت آنها از قانون چک است. بر اساس گزارش های 
موجود طبق قانون جدید چک، نقد شدن سریع چک 
برگشتی بدون دریافت کد رهگیری ممکن نیست. 
اما برخی بانک هــا در اقدامی عجیــب که برخالف 
قانون و بخشنامه بانک مرکزی است، این کد را تنها 
 با رضایــت صادرکننده چک به دارنــده آن تحویل

 می دهند.
یکی از اهداف مهم بانک مرکزی از اصالح قانون چک 
کاهش تعداد چک های برگشتی بود که آمارها نشان 
می دهد در این عرصه  تا حدودی هم موفق بوده است. 
طبق آخرین آمار بانک مرکزی از چک های برگشتی 
معادل ۶۴۲ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨۲ هزار 
میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۳۹۷ در کل کشور برگشت 
داده شده است که نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتیب ۱۵.۷ درصد و هفت درصد کاهش را 

نشان می دهد.
افزایش چک های برگشــتی طی سال های گذشته 
موجب ایجاد فضای بی اعتمادی در حوزه مبادالت 
با چک شده و به تبع باعث افزایش سوء استفاده ها و 
کالهبرداری ها شده بود که البته اصالحات جدید تا 
حدود زیادی می تواند این مشکالت را مرتفع کرده و 

اعتماد کافی به مبادالت با چک را برگرداند.

نجومــی شــدن قیمــت 
مســکن جای هیچ شکی را 
برای مســئوالن این حوزه 
باقی نگذاشــته اســت که 
بایــد تغییراتی در شــیوه 
تسهیالت دهی به مسکن، ســاخت و عرضه آن فراهم 
آورند. از پیشنهاد افزایش وام مسکن به ۳۰۰ میلیون 
گرفته تا امکان خرید اعتباری مصالح ساختمانی برای 
کاهش قیمت ساخت مســکن و اخیرا هم منطقه ای 
شدن تسهیالت خرید مسکن از زبان مسئوالن شنیده 

می شود.
منطقه ای شــدن خرید تسهیالت مســکن که البته 
 پیشــنهاد تازه ای نیست و ســال ها قبل نیز به منظور 
رونق بخشــی به بخش مسکن ارائه شــده بود، بدین 
معناست که بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت 
افراد، سقف های تسهیالتی به صورت متغیر تعیین شود 
و افراد بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خود 
بتوانند از تسهیالت متناســب با شرایط خود استفاده 
کنند. هدف از این امر کمک به خانه دار کردن طبقات 
ضعیف و متوسط است که معموال به دلیل باال بودن رقم 
بازپرداخت تسهیالت، قادر به دریافت تسهیالت مسکن 
نبوده اند. در حالی که این اقشار متقاضیان واقعی مسکن 
را تشکیل می دهند. از سویی این طرح برای افرادی که 
توانایی پرداخت اقساط بیش از ٨۰۰ هزار تومان را دارند، 

نیز فرصت مناسبی برای خانه دار شدن است. البته باید 
تاکید کرد که طرح این پیشنهاد نشان می دهد، بانک 
مسکن در ایجاد تغییر در شیوه تسهیالت دهی به ویژه 
به منظور حمایت از متقاضیان واقعی مسکن که عمدتا 
جزو طبقات متوسط و پایین هستند، مصمم است اما 

باید زمینه اجرای این طرح ها هم فراهم باشد.
ضرورت افزایش عرضه مسکن به عنوان گزینه جدی 
برای حل مشکل رکود در این بازار نیز همچنان مطرح 

است و در این راستا نیز برنامه هایی در دستور کار قرار 
گرفته است.

به گفته معاون وزیر راه و شهرســازی یکــی دیگر از 
برنامه های وزارت راه و شهرسازی، ساخت و تکمیل ۵۰۰ 
هزار واحد مسکونی باقی مانده از طرح مسکن مهر است 
و این تعداد از آن دست از واحدهای باقی مانده این طرح 
است که مشکالتی داشــته اند. همچنین  در این راستا 
طرح اقدام ملی که احداث ۴۰۰ هزار واحد مســکونی 

است کاماًل بر اساس تقاضا و موقعیت جغرافیایی تقاضا 
تهیه شده اســت. اما  با توجه به سابقه بد مسئوالن در 
عرضه مســکن که در مواردی مثل طرح مسکن مهر 
باعث عمیق تر شدن رکود بازار مسکن هم شد، برخی 
کارشناســان عقیده دارند، تالش های دولت در جهت 
رونق بخشی به مسکن باید از طریق تقویت تقاضای بازار 
مسکن باشــد که از کانال تسهیالت مسکن و تسهیل 

شرایط آن می گذرد.
سقف وام صندوق پس انداز مسکن یکم در تهران ٨۰ 
میلیون تومان، شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
۶۰ میلیون و برای ســایر مناطق تا ۴۰ میلیون تومان 
است. برای زوجین نیز در تهران تا ۱۶۰ میلیون تومان، 
شــهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون و ســایر 
مناطق تا ٨۰ میلیون تومان اختصاص پیدا می کند. به این 
ترتیب متقاضی اگر به طور انفرادی اقدام کند، می تواند 
نصف مبلغ وام مورد نظر را برای یک دوره سپرده گذاری 
کرده و در سررسید یک ساله مبلغ خود را دریافت کند. 
به عنوان مثال متقاضــی وام ٨۰ میلیونی، ۴۰ میلیون 
تومان سپرده می خواهد و بعد از یک سال ٨۰ میلیون 
 وام به اضافه ۴۰ میلیون سپرده گذاری شده را دریافت 
می کند. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سود وام 
تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت های 
فرسوده ۶ درصد و در سایر مناطق ٨ درصد است.در حال 
حاضر بازپرداخت اقساط تسهیالت ٨۰ میلیون تومانی 
با نرخ سود ٨ درصد )۱۲ ساله(ماهانه حدود ۹۰۰ هزار 

تومان است.

»کسب و کار« موانع اجرای قانون چک را بررسی می کند

تخلف بانک ها در اجرای قانون جدید چک

»کسب و کار«  بررسی می کند

 متقاضیان   مسکن در انتظار  افزایش  تسهیالت

بازدید نماینده ولی فقیه و امام جمعه  
یزد از مجتمع معدنی چادرملو

آیت اهلل ناصری یزدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
یزد به همراه هیاتی از روحانیون و مسئوالن استان 
یزد همزمان با روز جهانی کارگر از مجتمع معدنی 
چادرملو بازدید کرد.آیت اهلل ناصری یزدی نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه یزد به همراه هیاتی از روحانیون 
و مسئوالن استان یزد همزمان با روز جهانی کارگر از 
مجتمع معدنی چادرملو بازدید کرد. در این بازدید 
مدیر عامل چادرملو ضمن تشریح بخش های مختلف 
این مجتمع از استخراج تا مرحله تولید کنسانتره آهن 
و انتقال آن به صنایع بزرگ فوالدی از جمله مجتمع 
صنعتی چادرملو در اردکان یزد و نقش این واحدهای 
صنعتی در رونقی اقتصادی و اشتغالزایی منطقه گفت: 
چادرملو از پیشگامان تکمیل زنجیره تولید فوالد در 
کشور است و این افتخار بزرگی است که ما می توانیم 

در هر مرحله از تولید ارزش افزوده ایجاد کنیم.

پیش بینی پرداخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
فقره تسهیالت قرض الحسنه در سال ۹۸

دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحســنه 
مهرایران ضمن بازدید از دوایر ستادي و شعب استان 
اصفهان در گفتگو با اصحاب رسانه به تبیین عملکرد 
بانک در سال هاي گذشته پرداخت و گفت: براي امسال، 
پیش بیني مي کنیم تا یک میلیون و پانصد هزار فقره 
تسهیالت قرض الحســنه به ارزش ۱۵۰ هزار میلیارد 
ریال در حوزه هاي مختلف به ویــژه حمایت از تولید 
ملي و کاالي ایراني، اشتغالزائي و کارآفریني پرداخت 
کنیم. به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهرایران، دکتر مرتضی اکبری در این نشست خبري 
 با اشــاره به اقدامات بانک براي کمک به سیل زدگان 
استان هاي مختلف بیان داشت: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران با استقرار پایگاه هاي کمک رساني خود در 
شهرستان هاي مختلف استان هاي سیل زده به توزیع 
مایحتاج ضروري شامل مواد غذایي، آب آشامیدني و 

لوازم بهداشتي اقدام کرده است.

دریافت رمز دوم کارت به صورت رمز پویا 
از طریق سامانه های بانکداری الکترونیک 

بانک پاسارگاد
به منظور کاهش مخاطرات مرتبط با اســتفاده از رمز دوم 
کارت های بانکی کــه در تراکنش های بدون حضور کارت 
بــه کار گرفته می شــود، افزایش امنیــت و جلوگیری از 
سوء استفاده ســودجویان، امکان دریافت رمز دوم کارت 
به صورت رمز پویا و یک بار مصرف از طریق ســامانه های 
بانکداری الکترونیک بانک پاســارگاد فراهم شده است. به 
گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، مشتریان می توانند 
از طریق سامانه بانکداری مجازی و یا سامانه موبایل بانک 
)همراه بانک( نســبت به فعال ســازی رمز پویا و جهت 
دریافت رمز دوم پویا صرفاً از طریق ســامانه موبایل بانک 
)همراه بانک( اقــدام کنند. به این ترتیب که در ســامانه 
بانکداری مجازی از طریق گزینه »مدیریت نوع رمز دوم« 
در بخش »کارت های من« و در سامانه همراه بانک از طریق 
گزینه فعال/غیرفعال سازی رمز یکبار مصرف کارت در بخش 

»عملیات کارت« امکان دریافت این نوع رمز وجود دارد.

مدیر عامل بانک مسکن چگونگی رونق بخشی 
به حوزه مسکن و ساختمان را تشریح کرد

 نقشه بانک مســکن در جنگ 
تمام عیار اقتصادی علیه ایران

مدیر عامل بانک مسکن صبح امروز در جمع مدیران 
ارشــد این بانک، ضمن توضیح درباره شرایط خاص 
اقتصاد ایران در سال ۹٨ چگونگی رونق بخشی به حوزه 
مسکن و ساختمان در ســال جدید را تشریح کرد. به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، ابوالقاسم 
رحیمی انارکی در اولین همایش فصلی مدیران بانک 
مسکن در سال ۹٨ که صبح امروز در ساختمان مرکزی 
بانک در میدان ونک تهران برگزار شد، اعالم کرد: تحریم 
های ظالمانه آمریکا و رفتــار خصمانه رئیس جمهور 
آمریکا با کشــورمان از طریق خروج از برجام، شرایط 
اقتصاد را در وضعیت خاص قرار داده است و برای عبور 
امن از مســیر پیش رو، لزوم هوشمندی، هوشیاری و 
سخت کوشی تک تک مدیران و خدمت گذاران کشور از 
جمله شما مدیران بانکی الزم و ضروری به نظر می رسد.

معاون بین الملل بانک صادرات ایران:
ساده ترین راهکار برای مبارزه با تحریم ها، 

توجه جدی به اقتصاد مقاومتی است
معاون بین الملــل بانک صادرات ایران ســاده ترین 
راهکار برای مبارزه با تحریم ها را توجه جدی به اقتصاد 
مقاومتی عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، مهدی گودرزی در »نشست هم افزایی 
یک هزار مدیر عملیاتی شبکه بانک صادرات ایران«، 
ضمن بیان این مطلب و ارتباط مستقیم آن با بحث ارز 
گفت: مدیریت جهادی در همه حوزه ها )به خصوص 

حوزه ارز و بین الملل( می تواند موثر باشد.

اخبار
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شــاخص کل قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات 
)بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰( در سال ۱۳۹۷ برابر است 
با۲۹۶,۵ بوده که نســبت به سال قبل ۲۲.۲ درصد 

افزایش یافته است.
شــاخص قیمت تولیدکننده بخش ــهای خدمات 
مشــتمل بر هشــت بخش اســت کــه عبارتند از 
»تعمیر وســایل نقلیه موتوری، موتور ســیکلت و 
کاالهای شــخصی و خانگی«، »هتل و رستوران«، 
»حمل و نقــل، انبارداری و ارتباطات«، »واســطه  
گری های مالــی )بیمــه(«، »مســتغالت، اجاره و 
فعالیت های کســب و کار«، »آموزش«، »بهداشــت 
و مــددکاری اجتماعــی« و »ســایر فعالیت هــای 

خدمات عمومــی، اجتماعی و شــخصی«. گزارش 
شــاخص قیمت تولیدکننده بخش ــهای خدمات 
بصورت فصلی و ساالنه منتشر می  شود.شاخص کل 
قیمت تولیدکننده بخش ــهای خدمــات )بر مبنای 
۱۰۰=۱۳۹۰( در ســال ۱۳۹۷ برابر است با۲۹۶,۵ 
 بوده که نسبت به ســال قبل ۲۲.۲ درصد افزایش

 یافته است.
تغییرات شــاخص بخش ــهای خدمات نیز به شرح 

ذیل است:
شاخص گروه »خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، 
موتور ســیکلت و کاالهای شــخصی و خانگی« در 
سال ۱۳۹۷ برابر اســت با ۳۵۷,۱که نسبت به سال 

قبل ۲۳.۶درصد افزایش یافته است. شاخص گروه 
»خدمات هتل و رستوران« در ســال ۱۳۹۷ برابر 
است با ۴۰۴/٨ که نسبت به ســال قبل۲۷  درصد 

افزایش یافته است.
شــاخص گروه »خدمات حمل و نقل، انبارداری و 
ارتباطات« در ســال ۱۳۹۷ برابر است با ۳۵۱,۴که 
نسبت به فصل قبل ۳۴.۱درصد افزایش یافته است.

شــاخص گروه »خدمــات واســطه گری های مالی 
)بیمه(« در سال ۱۳۹۷ برابر است با ۲۹۵ که نسبت 

به سال قبل۲۱ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه »خدمات مستغالت، اجاره و فعالیت-
های کســب و کار« در ســال ۱۳۹۷ برابر است با 

۲۲۰,۷ که نسبت به سال قبل ۱۳.۳ درصد افزایش 
یافته است.

شــاخص گروه »خدمات آموزش« در سال ۱۳۹۷ 
برابر اســت بــا ۲٨۵,۵که نســبت به ســال قبل 

۱۶.۱درصد افزایش یافته است.
 شــاخص گروه »خدمــات بهداشــت و مددکاری 
اجتماعی« در سال ۱۳۹۷ برابر است با ۴۲۲,۹ که 
نسبت به فصل قبل۱٨.۱ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه »خدمات ســایر فعالیت های خدمات 
عمومی، اجتماعی و شخصی« در سال ۱۳۹۷ برابر 
است با۳۱۴,۲ که نسبت به سال قبل ۱۷.۵ درصد 

افزایش یافته است.

تورم تولیدکننده بخش خدمات ۲۲ درصد شد

ثمانه نادری
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سکه به ۵ میلیون و ۵۶ هزار تومان رسید
قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران به ۵ میلیون و ۵۶ هزار تومان و قیمت طالی ۱۸عیار هم ۴۵۵ هزار تومان ارزش گذاری شده است. در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید با افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت های روزکاری قبل در قیمت ۵ میلیون و ۵۶ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان معامله می شود. در بازار 
آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی2 میلیون و 77۵ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 7۸۵ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 9۸9 هزار تومان فروخته می شود.نیز در این صرافی ها ۱۶ 

هزار و ۱00 تومان است. قیمت خرید و فروش یورو در این صرافی ها نسبت به آخرین روز هفته قبل افزایش یافته است.

موانع  اجرای قانون  چک
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

بر اساس قانون چک و اصالحاتی که در آن صورت گرفته، بانک مرکزی قدرت نظارت  بر نقدینگی پیدا خواهد کرد که با هدف انضباط مالی صورت می  پذیرد. آنچه از دیرباز  در رابطه با صدور چک مسئله ساز بود، افزایش 
چک های بی محل و بدون پشتوانه بود  که با نقد شدن سرعت رشد نقدینگی را باال می برد و باعث مشکالت زیادی می شد. از آنجایی که تعداد واسطه گرها و دالل ها نیز در کشور ما کم نیست، چک های بی محل اثر منفی 
خود به بیشتر نشان می داد. هدف از اصالح قانون چک اما این است که چک بتواند برای امور حقیقی مورد استفاده قرار بگیرد. اما موانعی چند بر سر راه قانون چک وجود دارد که از جمله آن مقاومت بانک ها در اجرای قانون 
چک است. از آنجایی که بانک ها بعضا خود صادرکننده چک هستند، از این اصالحات صدمه می بینند و باید پاسخگو باشند. همچنین بانک ها از تقویت نظارت و کنترل بانک مرکزی ، واهمه دارند. اصالحات جدید اختیار 

بیشتری به بانک مرکزی در خصوص چک داده که حتما بابت تخلفات مرتبط بانک های متخلف نیز مواخذه خواهند شد.

شروط منطقه ای شدن تسهیالت مسکن
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور

عدالت اجتماعی ایجاب می کند که میزان تسهیالت ارائه داده شده به متقاضیان با قیمت های مسکن در منطقه متقاضی قدرت خرید مردم آن متناسب باشد. مثال میزان تسهیالت به  شهری که متوسط قیمت مسکن در آن متری حدود ۱۰ 
میلیون تومان است با شهری که متوسط قیمت متری ۳ و یا ۲ میلیون تومان است، تفاوت دارد. پس پرداخت تسهیالت برابر به اینها با عدالت سازگار نیست.اما اگر میزان تسهیالت بانکی متناسب با  متوسط قیمت مسکن در مناطق مختلف 
باشد هم به عدالت نزدیک تر است و هم روند خانه دار شدن طبقات مختلف راحت تر خواهد بود. البته اجرای طرح منطقه ای شدن مسکن منوط به انجام اقداماتی هم هست. برای مثال به دنبال پرداخت این تسهیالت  نباید به افراد از یک شهر 
مشخص اجازه دریافت تسهیالت شهر دیگری را بدهند که طبیعتا برای برخی وسوسه سرمایه گذاری از طریق این تسهیالت را ایجاد می کند.به عبارتی نگاه به تسهیالت مسکن نباید نگاه سرمایه گذاری بلکه باید مصرفی باشد. البته باید به 
بومی شدن این تسهیالت نیز دقت داشت. به عنوان مثال این تسهیالت باید به کسانی پرداخت شود که متعلق به همان منطقه هستند و در آنجا زندگی می کنند. در غیر این صورت خطر افزایش مهاجرت مردم در پی پرداخت تسهیالت با 
رقم های متفاوت در شهرهای  مختلف وجود دارد. مسئله مهم تر آن است که مبلغ تسهیالت بانکی متناسب با رشد قیمت مسکن باشد. در سال ٨۳ که تسهیالت مسکن ۱۵ میلیون تومان بود، افراد از طریق آن می توانستند تا ۴۷ درصد ارزش 
آپارتمان را بپردازند اما در حال حاضر با ۱۵۰ میلیون تومان قادر به تهیه متوسط قیمت آپارتمان هم نیستند. بنابراین در پرداخت تسهیالت به رقم تسهیالت پرداخت متناسب با قیمت مسکن هم باید توجه داشت. موضوع دیگر ضرورت 
کاهش نرخ سود تسهیالت مسکن و همچنین افزایش مدت بازپرداخت آن است. طبیعتا هرچقدر هم میزان وام مسکن باال برود تا مادامی که نرخ سود باال باشد، امکان دریافت این تسهیالت از سوی طبقات متوسط و ضعیف نیست. سود این 

تسهیالت باید متناسب با درآمد واقعی مردم باشد. به همین دلیل رویکردی که سایر بانک ها در پرداخت تسهیالت مسکن دارند باید با رویکرد پرداخت تسهیالت به منظور کاال و یا سایر موارد متفاوت تر باشد.

سرمقاله

يادداشت



3 اقتصاد
ایران
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داســتان حــذف اپ های 
 ایرانــی از اپ اســتور و 
گوشی های آیفون همچنان 
باز اســت اما این موضوع با 
حذف اپلیکیشن ها با امضای 
ناشناخته توسط گوگل که گریبان گیر توسعه دهندگان 
ایرانی شــد وارد فاز جدید شده اســت. طبق گزارش 
سازمان فناوری اطالعات، اپلیکیشن های ایرانی که مورد 
تأیید پلی استور گوگل نباشند، به طور خودکار از روی 
گوشی های اندرویدی پاک می شوند. پس از شرکت اپل 
که اپلیکیشن های ایرانی را با توجیه تحریم های آمریکا 
علیه ایران ازاپ استور حذف کرد، شرکت گوگل نیز در 
فروشــگاه آنالین خود را روی برخی از اپلیکیشن های 
ایرانی اندرویدی بست. بر اساس گزارش های منتشر شده 
و شواهد موجود دو پیام رسان تلگرام طالیی و هاتگرام از 
روی گوشی های آن ها پاک شــده است. بعد از بررسی 

بیشتر مشخص شد سرویس امنیتی گوگل پلی )پلی 
پروتکت( به کاربران هشدار داده بود که این دو اپلیکیشن 
قصد جاسوسی از اطالعات شخصی آن ها مانند عکس، 
پیغام ها، فهرست تماس و صداهای ضبط شده را دارند 

و از آن ها خواســته بود این نرم افزارها را از روی گوشی 
خود پاک کنند. بعد از گذشت چند ساعت از این هشدار، 
سرویس پلی پروتکت وارد عمل شد و این دو اپلیکیشن 

را از روی گوشی های اندرویدی پاک کرد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات نیز با انتشــار توییتی این خبر را تأیید کرد و 
نوشت: گزارش سازمان فناوری اطالعات حاکی از آن 
اســت که حذف برنامه های ایرانی در سیســتم عامل 
اندروید صرفا محدود به پوســته های یک پیام رسان 
نبوده بلکه برخی برنامه های کســب وکارهای ایرانی 
را نیز در برگرفته است. تروریسم اقتصادی آمریکا در 
حال تسری به اقتصاد فضای مجازی است. به هر ترتیب 
شرکت اپل همان زمان و پس از حذف اپلیکیشن های 
ایرانی در پیغامی به برخی شــرکت های برنامه نویس 
ایران اعالم کرد: در راستای قوانین تحریم های آمریکا 
علیه ایران، اَپ اســتور اَپل نمی تواند برنامه های ایران 
مربوط به گوشی های آیفون را در خود جای دهد یا به 
توزیع آن ها اقدام کند. هم چنین این شرکت اعالم کرد 
که نمی تواند با برنامه نویسان ایرانی داد و ستد داشته 
باشد. این حرکت به طور حتم برای توسعه دهندگان 
و برنامه نویســان اندرویدی نیز تکرار خواهد شد و در 
صورت وقوع این اتفاق تکنولــوژی و فناوری در ایران 

وارد فازی جدید خواهد شد. 

تعییــن تکلیــف خودرو های 
مانده در گمرک به این دلیل که 
پرونده این خودرو ها به عنوان 
کاالی قاچاق مطرح شده هم 
چنان در ابهام قرار دارد. این در 
حالی است که بازار تشنه عرضه این خودروها برای برقراری 
ثبات قیمت هاست. از طرفی دیگر ممنوعیت واردات خودرو 

نیز مزید بر علت شده و این دو مورد موجب گرانی بیش از 
اندازه قیمت خودورهای وارداتی در بازار شده است. طبق 
آمار موجود، از ۱۳ هزار خودروی دپو شده در گمرک، ۶۴۸۱ 
خودرو طی سال های ۹۵ و ۹۶ با ثبت سفارش فاقد اعتبار 
وارد کشــور و حدود ۱۹۰۰ دستگاه بعد از اظهار از گمرک 
ترخیص شدند؛ بنابراین باید ۴۵۰۰ دســتگاه خودرو در 
گمرک و محوطه گمرکی و بندری که با ثبت سفارش های 
جعلی وارد شده اند موجود باشد که طبق پیگیری ها از ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ۳7۲۲ دستگاه خودرو طی سال ۹7 

تحت عنوان کاالی مظنون به قاچاق ثبت شده اند.

در همین زمینه دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو گفت: 
از ۱۵هزار خودروی موجود، ۲۵۰۰خودرو بر اساس اعالم 
دستگاه قضایی مرتکب تخلف شــده اند که این تعداد باید 
مورد بررسی قرار بگیرند. مهدی دادفر، با بیان اینکه مهلت 
مصوبه اجرایی هیئت دولت درخصوص ترخیص خودرو های 
در گمرک مانده تا ۲ روز دیگر به پایان می رسد، گفت: تنها 
تعداد کمی از خودرو های در گمرک مانده ترخیص شده اند 
که تعداد آنها حتی به یک هزار دستگاه هم نمی رسد و این 
تعداد اندک به تعادل بخشی به بازار کمکی نمی کند. دادفر 
افزود: خریدارانی که بیش از یک سال ونیم تمام هزینه های 

خرید خودرویی را پرداخت کرده اند، با انتشار این اخبار خود 
را محق می دانند که خودرو ترخیصی در اختیار آنان قرار 
بگیرد و این موضوع اختالفات میان شرکت های نمایندگی 
و مردم را افزایش خواهد داد. دبیــر انجمن واردکنندگان 
خودرو با بیان اینکه ۱۵هزار خودرو در گمرکات دپو شده 
است، اظهار کرد: با محاسبه نرخ ارز روز حدود ۸هزار میلیارد 
تومان خودرو در گمرک وجود دارد که همه متعلق به مردم 
است. وی گفت: از ۱۵هزار خودروی موجود، ۲۵۰۰خودرو 
بر اساس اعالم دستگاه قضایی مرتکب تخلف شده اند که این 

تعداد باید مورد بررسی قرار بگیرند.

آیا تمام شركت های فناوری آمریکایی از قانون اعمال محدودیت علیه ایران پیروی خواهند كرد؟

تالش برای انزوای فناورانه ایرانی ها
محرومیت كاربران تلفن همراه از امکانات كسب و كارهای ایرانی

15هزار  خودرو  در گمركات  خاک  می خورد

دپوی  ٨ هزار  میلیارد  تومان  خودرو   در  گمرک

متولیان بازار و مسئوالن مربوطه تنها سکوت اختیار کرده اند
علی فروزان، کارشناس بازار خودرو 

اظهارنظرهای بسیاری در رابطه با ترخیص و عدم ترخیص خودروهای مانده در گمرک همواره وجود داشته و تعیین تکلیف آنها در همین اندازه است و وارد عمل نشده و نخواهد شد. این وضعیت به اندازه ای بالتکلیف 
است که در برهه ای از زمان زمزمه ورود ریاست جمهوری به موضوع پرونده خودروهای مانده در گمرک و اجازه ترخیص آنها مطرح شد. اما به هر ترتیب تا به امروز خبری از نتیجه نشده است. آماری منتشر شد مبنی 
بر اینکه ۲۰۰ خودرو از مجموع خودروهایی که در گمرک خاک می خورند آزاد شده واجازه ترخیص به آنها داده شده است که به به واقع در صحت و سقم این خبر تردید وجود دارد. عدم تمایل دولت برای اعطای 
مجوز ترخیص و به سرانجام رساندن سرنوشت خودروهای وارداتی در گمرک دالیل بسیاری دارد و مهم ترین آن مشخص شدن منشا ارزی خودروهای وارداتی است. اینکه منشا ارزهای اختصاص داده شده برای 
خرید این خودروها از چه جایی و توسط چه کسانی بوده هنوز مشخص نیست و گویی تمایلی هم برای مشخص شــدن آن وجود ندارد. همچنین  فرایند پیچیده ای در خصوص خودروهای وارداتی ایجاد شده و به 
دلیل اینکه تخلفات در ثبت سفارش ها باالست و در برخی موارد قوه قضاییه وارد روند بررسی پرونده ها شده و باید پس از بررسی ها کارهای ترخیص خودرو انجام شود امیدی به ترخیص و حل مشکالت این خودروها 
در سال جاری وجود ندارد. بنابراین نباید انتظار داشت که دولت در سال۹۸ نیز با آزادســازی و یا ترخیص خودرو های وارداتی از گمرک موافقت کند. این در حالی است که سرمایه هزاران میلیارد تومانی است که 
در گمرک خاک می خورد و می توان برای آن راه حل های بسیاری داشت. شاید ساده ترین راه آن آزادسازی خودروها باشــد تا پس از فروخته شدن و یا حتی ماقبل آن جرایم مربوطه پرداخت شود. به این ترتیب 
با آزادسازی این خودروها و هم چنین آزادسازی واردات خودرو می توان تعادل را به بازار بازگرداند و از طرفی دیگر کسری بودجه دولت را تا حد زیادی جبران کرد. افزایش قیمت ها در بازار خودرو در این روزها به 

باالترین میزان خود رسیده در حالی که متولیان این بازار و مسئوالن مربوطه تنها سکوت اختیار کرده اند و برای کنترل و تنظیم قیمت ها دست روی دست گذاشته اند. 

نگرانی از پیوستن تمام شرکت های آمریکایی به موج انزوای ایران
میالد ذکایی، توسعه دهنده اپلیکیشن 

موضوع حذف اپ های ایرانی که استارت آن را از سال گذشته شرکت اپل زده است امروز با ورود گوگل به این عرصه در حال تکمیل شدن است. همکاری این دو برای حذف اپ ها از گوشی های کاربران ایرانی این حقیقت تلخ را آشکار کرده که تالش برای انزوای فناورانه ایران 
 و ایرانی ها آغاز شده است. اینکه بخواهیم به دلیل این حرکات خریدن برندها را تحریم کنیم شاید بتواند در مدت زمان کوتاهی راه حل درستی به نظر بیاید اما نمی توان از این حقیقت که با اجبار نمی شود کسی را وادار به کاری کرد بگذریم. هم چنین با محدودسازی این 
اپ ها باید به این حقیقت برسیم که تالش برای انزوای ایران کلید خورده و اگر به موقع کاری برای مقابله با آن نکنیم شاید انزوای فناوری ما را گرفتار کند. با حذف اپ های ایرانی از اپ استور متاسفانه مشاهده کردیم که ضرر و زیان بسیاری متوجه کسب و کارهای ایرانی شده و 
این روند همچنان هم ادامه دارد. این در حالی است که روند معامالت بین المللی نیز در این گوشی ها متوقف شده و به طور کلی کسب و کارهای بسیاری به این دلیل فعال قادر به ادامه فعالیت نیستند. اما هنگامی که گوگل نیز برخی حرکات را برای محدودیت توسعه دهندگان 
ایرانی اعمال کرد فضیه وارد فاز جدی تری شده است. حذف هاتگرام و تلگرام طالیی این هشدار را می دهد که در آینده احتمال اعمال محدودیت های بیشتری وجود خواهد داشت و کسب و کارهای بیشتری در معرض خطر قرار خواهند گرفت چراکه این حرکت نشان دهنده این 
موضوع است که سرویس امنیتی گوگل پلی تمام نرم افزارهای ایرانی که مورد تأیید گوگل پلی نباشند را از روی گوشی های اندرویدی پاک می کند. به هر ترتیب راه های مقابله باید بررسی شود چراکه اگر گوگل پلی نیز بخواهد هر چند هفته یکبار اپ های ایرانی را از روی گوشی 
های اندرویدی پاک کند طیف وسیع تری از کاربران را دچار مشکل خواهد کرد. اما نگرانی اصلی این است که به احتمال زیاد شرکت های دیگر هم به این موج خواهند پیوست. به عنوان مثال دراپ باکس و مایکروسافت هم شرکت های آمریکایی هستند و اگر قانون آمریکاست، 
 بقیه شرکت ها هم مجبورند پیروی کنند. در این بین البته جای خالی تولید داخلی گوشی تلفن همراه نمود بیشتری پیدا می کند و اینکه چرا در طول تمام این سالها نتوانسته ایم به تکنولوژی ساخت گوشی دست پیدا کنیم. نمونه هایی در قالب گوشی ایرانی به بازار عرضه
 شده اند که متاسفانه هیچ کدام متعلق به خود ایران نبوده و چرایی تبلیغاتی که در این باره انجام شده هم مشخص نیست. برنامه نویسان ایرانی می توانستند تمام این برنامه ها و اپ های ایرانی را  روی گوشی های تولید داخل پیاده کنند و درآمدزایی از این راه نیز افزایش پیدا می 
کرد. متاسفانه در حرکت ناعادالنه ای که اپل بر روی گوشی های آیفون که در دست ایرانی هاست اعمال کرده این که این اپلیکیشن به یک کسب و کار ایرانی مرتبط بود، فارغ از این که پرداخت دارد یا خیر و یا فارسی است یا انگلیسی، آن ها را حذف کرد. حتی اپلیکیشن هایی بودند 
که کامالً رایگان بودند و کسب وکاری نبودند، مثالً اپلیکیشنی که هشدارهای زلزله را در شهرهای مختلف اطالع رسانی می کرد که حتی پرداختی هم روی آن نبود که آن را هم حذف کرد. انزوای فناورانه ای که به دالیل مختلف در دستور کار قرار گرفته است تنها با خرد جمعی در 

این حوزه می توان با آن مقابله کرد. تولید و ساخت برندهای ایرانی گوشی و نصب برنامه ای تولید شده توسط برنامه نویسان و توسعه دهندگان داخلی می تواند از ادامه این فاجعه جلوگیری کند که البته راه درازی برای تحقق این هدف وجود دارد. 
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دادستان کل کشــور گفت: بســیاری از فسادها در 
زمینه بانک ها و ارز مربوط به کوتاهی هایی است که 

مدیران دارند.
چرا باید بانک مرکزی ارز دولتی ۴۲۰۰ را به گروهی 
بدهد که بعداً پیگیری کردم و توانستم لیست ۲۵۰۰ 
نفری را بگیرم و ببینم افراد چه کسانی بودند و کجا 
بردند و به آقای جعفری دادم و گفتم بررســی کنید. 
از ۲۵۰۰ پرونده، دادستان تهران گفت که ۱۵۰ مورد 
بررسی شده است. اگر بانک مرکزی نظارت می کرد 
آیا مفاسد ایجاد می شــد. در بانک ها برای پرداخت 
تسهیالت ببینید چه فسادهایی که ایجاد نمی شود. 
انتظار ما از نماینــدگان مجلس این اســت که آنها 
نمادهای برجسته ای برای مبارزه با فساد باشند آیا این 
چنین است. ان شاءاهلل. منتظری افزود: موضوع فضای 
مجازی برای کشور ما در کنار آثارش منشایی برای انواع 
فسادها و جرایم است. آمار تکان دهنده است و فقط 
آمار تهران گرفتم و آمار شکایات و پرونده های تشکیل 
شده در دادسرای جرایم رایانه ای در سال ۹۵، ۳۱ هزار 
و ۸۲۶ فقره و در سال ۹۶، ۳۸ هزار و ۳۴۱ فقره یعنی 
نسبت به سال ۹۵، ۴۵/۲۰ درصد افزایش داشته و در 
سال ۹7 آمار شکایات و پرونده های تشکیل شده ۴۶ 
هزار و ۸۰۴ فقره است و نســبت به سال ۹۶، ۹7/۲۲ 

درصد رشد داشته و این رشد به ما هشدار می دهد.

منتظری افزود: از وزیر ارتباطات می خواهم که آقای 
وزیر محترم ارتباطات بیا با حضور کارشناسی که من 
معرفی می کنم در تلویزیون بنشیند و پاسخ به ما بدهد. 
چرا نسبت به راه اندازی شبکه ملی که مصوب رهبری 
است عمل نکردید؟ این فریاد را کجا ببریم و وقتی مقام 
معظم رهبری و مردم و قــوه قضائیه می خواهد چرا 
کوتاهی می کنید؟ آقای وزیر ارتباطات طبق مصوبه 
شورای فضای مجازی شبکه داخلی را باید تقویت کنید 
چرا تاکنون نکردید؟ چرا سرمایه ای را که باید در تقویت 
شــبکه های داخلی، جایگزین تلگرام و اینستاگرام 
جهنمی باشــد را صرف نمی کنید و کوتاهی کردید. 
میدان دادن به شبکه های خارجی و در اختیار داشتن 
پهنای باند زیاد برای چیست؟ مگر طبق شورای فضای 
مجازی شما مکلف نبودید که پهنای شبکه خارجی را 
محدود و بر شبکه های داخلی اضافه کنید چرا نکردید؟ 

جواب دهید من مدعی مردم هستم.
وی افزود: من می بینم چه جنایت هایی به خاطر بعد 
از طلبه مظلوم همدان رخ داد و جمله ای که ایشــان 
گفتند از وزیر نظام جمهوری اسالم البته من او را ندیدم 
که حضوراً دستمریزاد بگویم سوالم این است که این 
شبکه جهنمی تلگرام و اینستاگرام که در دست خارج 
است و بعد شما در سخنرانی به گونه ای سخن میگویید 

که اجرای سند ۲۰۳۰ را تقویت می کند.

درحالیکه برخی کافه ها اقدام به فروش بلیط پخش 
سریال »بازی تاج و تخت« کرده اند، رئیس اتحادیه 
کافی شاپ های تهران می گوید بر اساس قانون فعالیت 
صنفی کافی شاپ ها، پخش فیلم و سریال در این اماکن 
قانونی نیست. بعد از اکران برخی فیلم ها در تعدادی از 
کافه های تهران، در روزهای اخیر همزمان با آغاز پخش 
آخرین فصل ســریال »بازی تاج و تخت«، تب این 
سریال در کافی شاپ های تهران هم فراگیر شده است.

بر اســاس این گزارش در ۲ هفته گذشته، برخی از 
کافه های پایتخت، عالوه بر تبلیغ پخش قسمت های 
جدید این سریال، هر شب قســمت های قبلی این 
ســریال را هم به نمایش می گذاشتند و در تبلیغات 

خود برای جذب مشتریان، اقدام به پخش این سریال 
در فضای کافه ها کرده اند. اما اسکندر آزموده رئیس 
اتحادیه آبمیوه، بستی و کافی شاپ تهران در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با غیرقانونی 
خواندن پخش فیلم و ســریال در فضــای کافه ها 
می گوید: بر اساس قانون فعالیت صنفی کافی شاپ ها، 
پخش فیلم در کافی شاپ ها غیرقانونی است و فعالیت 

کافی شاپ ها شباهتی با فعالیت سینما ندارد.
وی خاطرنشــان کرد: پخش این ســریال در کافی 
شاپ ها قطعاً با فعالیت صنفی این واحدها مغایرت دارد 
و همکاران ما مجاز به پخش فیلم و سریال در فضای 

کافی شاپ نیستند.

معاون وزیر ارتباطات از برنامه ریــزی برای ادغام 
شــبکه های ارتباطات همراه و ثابت در راســتای 
همگرایی اینترنت موبایــل و ثابت خبر داد و گفت: 
با این وجود شاهد افزایش ســرعت اینترنت ثابت 
خواهیم بود. ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی حدود ۳ سال پیش و با پایان یافتن مهلت 
 پروانــه شــرکتهای PAP که به مدت۱۰ ســال 
سرویس دهندگان ADSL در کشور بودند، مجوز 
فعالیت به بیش از ۱۳ شــرکت اینترنتی در قالب 
 )FCP( پروانه های جدید خدمات ارتباطات ثابت
مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 
اعطا شد تا این شرکتها بدون محدودیت تکنولوژی 
بتوانند تمامی سرویس های ارتباطی بر بستر شبکه 

دسترسی ثابت را ارائه کنند.
با وجودی که در پروانه این شرکت ها، عالوه بر ارائه 
خدمات اینترنت، ارائه تلفن ثابت و فیبرنوری منازل 
نیز دیده می شود اما شواهد نشان می دهد که بسیاری 
از اپراتورهای FCP نتوانسته اند نسبت به ایجاد شبکه 
جدید و ارائه این سرویس ها اقدام کنند. حسین فالح 
جوشــقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویــی با تأیید عدم 
موفقیت اپراتورهای FCP، راه حل رفع مشــکل 
فعلی در توسعه حوزه اینترنت ثابت را سرمایه گذاری 
مناسب از سوی این اپراتورها و نیز تجمیع آنها عنوان 
کرد و گفت: توســعه حوزه اینترنت ثابت نیازمند 
 FCP سرمایه گذاری مناسبی از سوی شرکت های
در این بخش است. ســال ۹7 بخش اینترنت ثابت 
نتوانســت اهداف مدنظر را نهایی کند اما در برنامه 
سال ۹۸ باید اهداف مدنظر این حوزه محقق شود و 
اپراتورها برای تأمین پورت دسترسی اینترنت ثابت، 
آمادگی الزم را داشته باشــند.وی بر لزوم تجمیع 
 اپراتورهای ارائــه دهنده خدمــات اینترنت ثابت 

)FCP ( تاکید کرد و گفت: برای توسعه بازار اینترنت 
ثابت، نیازمند تشکیل کنسرسیوم از سوی اپراتورهای 
FCP و سرمایه گذاری در این حوزه هستیم.رئیس 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی با 
بیان اینکه در بــازار اینترنت ثابــت نیازمند ایجاد 
شــبکه های با کیفیت باال مانند VDSL هستیم، 
ادامه داد: اگــر اپراتورهای FCP به ســمت ایجاد 
 این شبکه های جدید نروند بازار این بخش توسعه 

نخواهد یافت.
وی با بیان اینکه باالتر نگاه داشتن قیمت اینترنت 
موبایل کمکی به بازار اینترنت ثابت نکرده و نمی کند، 
گفت: شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت 
)FCP ها( باید کنسرسیوم شوند تا بتوانند در بازار 
اینترنت ثابت رقابت کنند.معاون وزیر ارتباطات با 
اشاره به اینکه توسعه شبکه اینترنت ثابت نیازمند 
سرمایه گذاری سنگینی است، افزود: برای رسیدن 
به اهداف این بخش، تنها موضوع تکنولوژی مطرح 
نیست و بخش خصوصی به همراه شرکت مخابرات 
ایران باید در این بخش سرمایه گذاری کنند.فالح 
جوشقانی با اشــاره به اندازه بازار اینترنت در کشور 
و تعــداد بازیگران اضافــی در این بــازار، گفت: ما 
مشوق هایی برای تشکیل کنسرسیوم از سوی این 
اپراتورها در نظر گرفته ایم و پیش بینی مان این است 
که خردادماه بتوانیم این بازار را تعیین تکلیف کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
خاطرنشان کرد: در نهایت برنامه ما همگرایی اینترنت 
ثابت و همراه اســت. به بیان دیگر باید به ســمت 
اپراتورهای »فیکس موبایل« برویم و اپراتورهای ثابت 
و سیار با هم ادغام شوند. به این معنی که بار شبکه ای 
موبایل و ثابت یکی شده و به خاطر همگرایی شبکه 
اینترنت موبایل با اینترنت ثابت، سرعت باالتری را 

برای اینترنت فیکس شاهد باشیم.

تحقیقات یک ســازمان حمایت از مصرف کنندگان 
در انگلیس نشان می دهد عمر شارژ موبایل های دو 
شرکت اپل و »اچ تی سی« کمتر از میزانی است که 
آنها ادعا می کنند.مؤسســه »?Which« به تازگی 
تحقیقی درباره عمر شارژ باتری های موبایل انجام داده 
است. »?Which« نام تجاری یک سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان در انگلیس است. این سازمان با 
آزمایش محصوالت مصرفی مختلف به مشتریان کمک 
می کند هنگام خرید کاال و خدمات آگاهانه تصمیم 
گیری کنند. طبق تحقیق این بنیاد اپل و »اچ تی سی« 
عمر شارژ باتری موبایل های برخی مدل های مشهور 
خود را بسیار باالتر از میزان واقعی اعالم می کنند.این 
سازمان در حقیقت پس از آزمایش ۵۰ موبایل از ۵ برند 

مشهور این نتایج را اعالم کرده است. هدف سازمان 
از این آزمایش مدت زمان متوسط استفاده مداوم از 

موبایل در زمانی است که شارژ دستگاه کامل است.
این سازمان ۹ مدل از دستگاه های آیفون را آزمایش 
کرد. به گفته »?Which« عمر شارژ تمام دستگاه ها 
کمتر از میزانی بود که شــرکت اپل ادعا می کند. به 
عبارت دیگر عمر شارژ باتری بین ۱۸ تا ۵۱ درصد کمتر 
از مدت زمانی بود که اپــل اعالم کرده بود.همچنین 
بیشترین میزان ادعای غیر واقعی عمر شارژ به »آیفون 
ایکس آر« تعلق داشت. طی آزمایش ها عمر شارژ این 
دستگاه ۱۶ ســاعت و ۳۲ دقیقه بود. حال آنکه این 
شرکت ادعا می کند عمر شــارژ باتری آن حدود ۲۵ 

ساعت است.

طبق گزارش یک سازمان حمایت از مصرف كننده

اپل درباره عمر شارژ آیفون دروغ می گوید

تب »بازی تاج و تخت« در كافه ها

اتحادیه: پخش »فیلم و سریال« غیرقانونی است

دادستان كل كشور:

آقای جهرمی! چرا به شبکه های اجتماعی خارجی میدان دادید؟ 

معاون وزیر ارتباطات خبر داد

سرعت اینترنت افزایش می یابد
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تعامل ایده پردازان اســتارت آپي با ناشــران در 
نمایشگاه كتاب

سي ودومين نمايشــگاه كتاب تهران با حضور ايده پردازان در حوزه فناوري و نشر 
رنگ و بوي استارت آپي به خود گرفته است. ايده پردازان با حضور در آن به گونه اي 
مي خواهند با ورود تكنولوژي و فناوري هاي حوزه نشــر و كتاب، با ناشران سنتي 
همگام باشند. آنها معتقدند ورود فناوري به عرصه نشر كمك شاياني به پيشرفت آن 
مي كند و هيچ گاه جايگزين آن نخواهد بود. شايد تنها بخش نمايشگاهي در اين دوره 
از نمايشگاه كتاب تهران بخش ديجيتال باشد؛ چراكه اغلب با هدف نمايش نه فروش 
محصوالت خود شركت كرده اند تا مانند نمايشگاه هاي استاندارد به تعامل با ديگر 
ناشران بپردازند. رسول رجايي، مدير اجرايي بخش استارت آپ ها در سي ودومين 
نمايشگاه بين المللي كتاب تهران درباره نخستين حضور استارت آپ ها در اين دوره 
از نمايشگاه گفت: استارت آپ هايي كه در اين دوره از نمايشگاه مستقر هستند با 
محوريت صنايع خالق فرهنگي پذيرش شــدند؛ اما چون فضاي نمايشگاه كتاب 
محوريتش بر نشر و كتاب است، تاكيد ما بر اين بوده كه استارت آپ هاي حوزه نشر به 
صورت ويژه مستقر شوند. مدير اجرايي استارت آپ ها در نمايشگاه سي ودوم گفت: 
هدف شركت كردن استارت آپ ها در نمايشگاه سي ودوم اين است كه نشر سنتي را 
با خالقيت و نوآوري ها تركيب كنند و محتوايي كه به صورت سنتي ارائه مي شود با 
استفاده از رسانه هاي مختلف و در بستر تكنولوژي به دست مردم برسانند. از جمله اين 
رسانه ها كتاب هاي صوتي، پادكست ها و كتاب هاي ديجيتالي هستند و چون به ذائقه 
مردم نزديك ترند، به همان ميزان جذاب تر هم هستند. وي در ادامه، خبر از برگزاري 
همايش سه روزه در پايان نمايشگاه سي ودوم داد و گفت: براي ايده پردازي بيشتر 
ناشران و صاحبان اين استارت آپ ها در سه روز پاياني اين دوره از نمايشگاه، همايشي 
با حضور ناشران و استارت آپ ها برگزار خواهد شد. در اين همايش شركت كنندگان 
ايده هاي خود را براساس نيازهاي موجود مطرح مي كنند و در پايان از استارت آپ هاي 
برتر تقدير به عمل مي آيــد. در ادامه علي منصور، از شــركت كنندگان در بخش 
استارت آپ نمايشگاه سي ودوم درباره اپليكيشن »ووپ« گفت: »ووپ« نخستين 
شبكه آموزش اشتراكي است كه به شكل هوشمند زنجيره اي از كتاب ها را در اختيار 
مخاطب قرار مي دهد. يكي ديگر از استارت آپ هاي مرتبط با كتاب و نشر كه مي تواند 
براي كتاب دوستان حائز اهميت باشــد »كتابخوان هوشمند« است؛ »كتابخوان 

هوشمند« به نوعي به مخاطبان اختيار تام در انتخاب محتوا و ميزان آن مي دهد. 
در ادامه امير مظفري، مدير سايت و استارت آپ »سي بوك« درباره استارت آپ خود 
گفت: فروشگاه آنالين كتاب »سي بوك« بيرون آمده از دل يك نشر است. با توجه 
به اينكه چند سالي است حجم وسيعي از فروش محصوالت فرهنگي و غيرفرهنگي 
در بستر فناوري ارائه مي شود، بنابراين تالش كرديم خدمات آنالين كتاب را در 
كسب وكار خود گسترش دهيم. وي تشريح كرد: با توجه به اينكه رفت و آمدها به 
فروشگاه هاي كتاب براي مردم هزينه بر است، هدف ما اين است كتاب هاي بيشتري 
با قيمت ارزان تر به فروش برسد. الزم است ذكر شود تا پايان سال جاري فروش 

كتاب هاي الكترونيك و صوتي  در »سي بوك« انجام خواهد گرفت. 

خبر

داشتن محصول باكيفيت بسيار مهم است، اما اهميت بازاريابي آن محصول 
براي مشتريان هم كمتر از خود محصول نيست. از طرفي اگر برند مشخصي 
نداشته باشيد شركت شما ممكن است قبل از آنكه حتي محصول خود را وارد 
بازار كنيد با شكست مواجه شود. خوشبختانه برندسازي بسيار ساده تر از آن 
است كه اكثر مردم فكر مي كنند، به خصوص اگر به توصيه هاي كارآفرينان 
باتجربه عمل كنيد. اولين كاری كه پس از شــروع يك استارت آپ انجام 
می دهيد آماده شدن برای برندسازی است. شروع اين كار برای استارت آپ 

بسيار هيجان انگيز است.
اما در هنگام شروع بايد به اين فكر كنيد كه اين برندسازی استارت آپ شما 
چقدر برای تان هزينه دارد و با اين بودجه كم چگونه برندينگ كنيم و موفق 
شويم؟ البته ممكن است اين برندسازی برای شما خيلی هم هيجان انگيز 
نباشد به خصوص اگر شما كار خود را با بودجه محدود شروع كرده باشيد. 
راه های زيادی وجود دارد كه شما بتوانيد برای كسب  و  كار جديد خود يك 
برند ايجاد كنيد و می توانيد هزينه ای را كه می خواهيد صرف برندسازی برای 

استارت آپ خود كنيد در قسمت های ديگر كسب  و  كار خود صرف كنيد.
يك برندسازی قوی و موثر واقعا به شــركت شما كمك می كند تا در بازار 
رقابتی ايستادگی كنيد. به همين منظور شما به عنوان يك تازه وارد بايد 
زمان و تالش خود را برای ايجاد يك برندسازی ارزشمند صرف كنيد. اينكه 
ما بدانيم چگونه برندســازی كنيم و در واقع تمام مراحل برندسازی برای 
استارت آپ اغلب می تواند خيلی هزينه بر باشــد اما واقعا صرف اين همه 

هزينه الزم نيست.
ما نظر هفت كارآفرين را درباره تكنيك هاي برتر برندسازي جويا شديم. شما 
هم مي توانيد با كمك گرفتن از اين توصيه ها كاري كنيد كه استارت آپ تان 
از يك شركت نه چندان شناخته شده به يك شركت زبده در بازاريابي تبديل 

شود. در قسمت زير مي توانيد توصيه هاي اين كارآفرينان را مطالعه كنيد: 

درشكه را جلوي اسب نبنديد
بسياري از شركت ها، به اصطالح درشكه را جلوي اسب مي بندند و قبل از 
آنكه به استراتژي فكر كنند، به تاكتيك ها فكر مي كنند. الزم است ارزش 
پيشنهادي خود را واقعا بشناســيد و مطمئن شويد هر فعاليتي كه انجام 
مي دهيد در راستاي آن ارزش است. همچنين بايد اطمينان حاصل كنيد كه 
تاكتيك هاي تان ارزش بااليي دارند و حرفه اي به نظر مي رسند. استارت آپ ها 

معموال براي بازاريابي بودجــه زيادي در نظر نمي گيرند، در 
حالي كه بهتر اســت فعاليت كمتري انجام دهيد و به جاي 
آن بيشــتر هزينه كنيد تا بتوانيد در نخستين برخورد خود 

تاثيرگذاري خوبي داشته باشيد. 

هواي مشتريان را داشته باشيد
كم هزينه ترين راه براي اينكه همه درباره برند شما حرف بزنند اين است كه 
روي تجربه مشتريان تمركز كنيد. كار ساده اي به نظر مي رسد، اما بسياري 
از شركت ها مشتريان را در اولويت قرار نمي دهند و اين مايه تعجب است. اگر 
مشتريان احساس كنند كه به آنها توجه مي شود، با ديگران درباره شركت 
شما صحبت مي كنند. نظرات مثبت، تقديرنامه ها و ارجاعات مشتريان، 
تبليغات اصيل و واقعي هستند و بيشتر از هر روش ديگري توجه همگان 

را جلب مي كنند. 

از ابزار بازاريابي مجدد و هدف گيري براســاس عاليق در 
فيسبوك استفاده كنيد

آگهي هاي تبليغاتي فيسبوك به كسب  و كارهاي كوچك فرصت مي دهند تا 
به مخاطبان جديدي )بر اساس عاليق شان( با قيمت هايي قابل مديريت )در 
مقايسه با Google AdWords( دسترسي پيدا كنند. اگر كمپين هاي 
تبليغاتي فيسبوك به  درستي اجرا شوند مي توانند CPC )هزينه هر كليك( 
كمتري با نرخ تبديل باالتر به دنبال داشته باشند. اگر شاخص عملكرد را 
برندسازي در نظر بگيريم، بايد گفت فيسبوك مي تواند كسب  و كار شما را 
مقابل چشم افراد بيشتري قرار دهد و اگر در كنار فيسبوك از بازاريابي مجدد 
هم استفاده كنيد، مي توانيد بالفاصله در معرض ديد مخاطبان قرار  گيريد. 

شعار داشته باشيد
شعار، نسخه گســترده تري از برند است و دقيقا نشــان مي دهد شما چه 
جايگاهي داريد. اين شعار به مشتريان و همچنين به كارمندان شما نشان 
 Men’s Style مي دهد كه فلسفه شركت شما چيست. شعار ما در شركت
Lab ايجاد سبك لباس پوشيدن به روشي ساده است. اين شعار، ارزش 
اصلي شركت ما نيز هســت. اگر كارهايي كه ما انجام مي دهيم به كاهش 
زحمت و دردســر مردم براي انتخاب ســبك لباس كمك نكند، نشان 

مي دهد ما ديگر 
به تجربه مشــتري )برند( 
فكر نمي كنيم و در واقع وقت 

و انرژي خود را تلف مي كنيم. 

منسجم باشيد
اگر مي خواهيد برندســازي خود را 
به روش خاصي انجام دهيد، انســجام خود را )از نظر فونت، رنگ و سبك 

نوشتاري( در تمام روش هاي برندسازي حفظ كنيد. 

ارائه آسانسوري خود را آماده كنيد
زماني كه براي نخستين بار شروع به تبليغ استارت آپ خود مي كنيد، بهترين 
راه، تبليغ شفاهي يا دهان  به  دهان است. براي اين كار ابتدا بايد از خودتان 
شروع كنيد. وقتي در رويدادها و نمايشگاه هاي مختلف شركت مي كنيد 
تا شبكه سازي كنيد، بايد يك ارائه آسانسوري منسجم براي مشتريان و 

مصرف كنندگان مختلفي كه قصد جذب آنها را داريد آماده كنيد. 

خودتان باشيد
وقتي من و شريكم اين شركت را راه اندازي كرديم، ابتدا سعي مي كرديم 
بزرگ ترين سرمايه خود را از ديگران مخفي كنيم. اين سرمايه چيزي نبود 
جز عالقه اي ديوانه وار و شديد به موسيقي. نمي خواستيم مردم فكر كنند 
ما غيرحرفه اي يا بيش ازحد هيجان زده هستيم؛ اما يك روز متوجه شديم 
كه اتفاقا اين باعث مي شود ما خاص باشيم و بنابراين از همان روز تصميم 
گرفتيم در جلسات تبليغاتي، خودمان باشيم. همان موقع بود كه كسب  و 

كارمان كم كم رونق گرفت. 

استراتژی برند ايجاد كنيد
ايجاد استراتژی برند اولين قدم برنامه ريزی است. اگر می خواهيد بدانيد 
چگونه برندسازی كنيم و موفق باشيم بايد برای خود يك استراتژی برند 
ايجاد كنيد و طبق آن پيش برويد. اين كار برای شــما اطمينانی حاصل 
خواهد كرد كه شما منابع و زمانی را كه برای برندسازی در بلندمدت صرف 
می كنيد به هدر نمی دهيد.شما بايد از استراتژی كلی كسب و كار خود به 

عنوان زمينه ای برای استراتژی برندسازی خود استفاده كنيد.

برندسازي حلقه مفقوده  استارت آپ ها

بازاریابي تبدیلي چیست؟
بازاريابي تبديلي زماني به كار گرفته مي شــود 
كه براي كاالها و خدمات عرضه شــده شركت، 
تقاضاي منفي وجود داشته باشد؛ يعني مردم 
تمايلي به خريد و استفاده آنها نداشته و نگرش 
منفي نسبت به آن كاالها دارند، حتي حاضرند با 
پرداخت مبلغي از خريد و مصرف آنها صرف نظر 
كنند. در اين وضعيت وظيفــه مدير بازاريابي 
اين است كه تقاضاي منفي را به تقاضاي مثبت 
تبديل كند و به سطحي مساوي با عرضه برساند 
كه به اين وظيفه معكوس كردن تقاضا يا تبديل 
تقاضا، اطالق شــده و در علــم بازاريابي به نام 
بازاريابي معكوس كردنــي يا به عبارت بهتر به 
بازاريابي تبديلي معروف اســت. از مثال هاي 
بارز تقاضاي منفي مي توان به تقاضاي بعضي 
از افراد براي اســتفاده از هواپيما به خاطر عدم 
شناخت و ترس از سوار شــدن آن يا تقاضاي 
يك پزشــك متخصص براي خدمت در يك 
روستاي دورافتاده به جهت عدم وجود امكانات 
رفاهي در آنجا را نام برد. بازاريابي تبديلي يكي 
از وظايف مشكل مديران موسسات بازرگاني و 
خدماتي است؛ اما روش هاي موثري در اين زمينه 
وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به تبليغات 
آگاهي دهنده و ترغيب كننده اشاره كرد. در اين 
حوزه، بازاريابي با هدف تغيير ذهنيت، عقيده 
و موضع مصرف كننده نسبت به يك محصول 
صورت مي گيــرد. اين گونه فعاليت ها از طريق 
عرضه با قيمت  پايين تر يــا با افزايش در حجم 
برنامه هاي تبليغاتي و طرح هاي تشويقي انجام  
مي گيرند. بازار يابي تبديلي از طريق ايجاد تغيير 
در اين برنامه ها به منظــور افزايش ميزان بازار 
صورت مي پذيرد. اين اصطــالح همچنين به 
معناي تبديل مشتريان بالقوه به بالفعل است. 
بازاريابي تبديل به تاكتيك هايي اشاره دارد كه 
مشتريان را تشويق مي كند اقدام خاصي را انجام 
دهند، »تبديل« فردي كه شــركت شما را به 
عنوان يك خريدار محصول يا خدمات شما مرور 
مي كند. تاكتيك هاي بازاريابي تبديل تنها يك 
بخش مصرف كننده را هدف قرار نمي دهند، بلكه 
تمام مشترياني كه از كاالها و خدمات عرضه شده 

شركت بازديد مي كنند را هدف می گيرد. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

اغلب مديران بر كارهايي مديريت مي كنند كه محسوس و قابل 
اندازه گيري باشند و بتوانند آنها را از نظر منطقي ارزيابي كنند؛ 
اما مديران موفق موارد پنهان و نامرئي مانند اخالق، احساسات، 
انگيزه، روحيه، ارتباطات، نگرش تيم و ســازمان، جو حاكم بر 
تيم و ســازمان را مديريت مي كنند. آنها بيشتر تمركزشان بر 
اين موارد اســت و ســعي مي كنند از حس، دقت و شهود خود 
كمك بگيرند. اعتمادبه نفس به شما كمك مي كند كه ذهن شما 
در باالترين ســطح گيرايي قرار گيرد كه ايــن موضوع به درك 
اين موارد نامرئي به شما بســيار كمك مي كند. هر سازمانی يك 
فرهنگ عاطفی دارد، حتی اگر اين فرهنگ سركوب شده باشد. 
نه تنها با ايجاد امكان بروز احساسات در محيط كار، بلكه با شكل 
دادن آگاهانه به احساسات، مديران می توانند انگيزه بيشتری در 
كاركنان خود ايجاد كنند. اكثريت شركت ها توجه كمی به اين كه 

كاركنان شان چه احساسی دارند- 
يا بايد داشته باشــند – نشان 
می دهند. آن هــا نمی دانند كه 
عواطف اصلی انسانی در ساختن 
يك فرهنگ مناسب چه نقشی 

ايفــا می كنند. وقتــی افراد در 
زمينه فرهنگ سازمانی صحبت 
می كننــد، معموال منظورشــان 
فرهنگ شناختی است: ارزش های 
عقالنــی مشــترك، هنجارها، 

مصنوعــات و فرضياتــی كــه به عنــوان 
 راهنمايی برای كوشــش گروهی مورد استفاده

 قرار می گيرند. 

مديريت  بر  موارد  نامرئي
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 راه حل صحيح موفقيت اين اســت كه اشتياق شما به 
پيروزي، بيشتر از ترس شما از شكست باشد.
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ضرورت توسعه تجارت ایران با افغانستان 
  هادي محمودي، فعال در حوزه مالي و اقتصادي

كشور افغانستان با جمعيتي بالغ بر 36 ميليون نفر در شرق 
ايران واقع شده است و كشور ما با اين همسايه شرقي 945 
كيلومتر مرز مشترك دارد. سه اســتان خراسان رضوي، 
خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان، استان هاي مرزي 
ما با افغانستان بوده و در اين سه استان، بالغ بر 12 شهرستان 
و 24 دهستان هم مرز با واليت هاي )استان ها( مختلف كشور 
افغانستان هستند.  دو ملت بزرگ و كهن ايران و افغانستان، اشتراكات تاريخي و 
ريشه هاي فرهنگي مشتركي دارند، كه از آن جمله مي توان به دين مشترك، تاريخ 
مشترك و زبان مشترك اشاره كرد. همين اشتراكات موجب شد كه ملت و دولت 
ايران در سال هاي جنگ در افغانستان، با آغوش باز پذيراي مهاجران افغاني باشند، 

در حال حاضر نيز حدود 1.5 تا 3.5 ميليون افغاني در ايران سكونت دارند. 
پس از سال ها انزوا و جنگ، افغانستان امروز رو به پيشرفت است، دولت در چند سال 
اخير ضمن ايجاد بستر صلح و امنيت در اكثر واليات كشور، سعي كرده با جذب 
سرمايه گذاري خارجي در بخش تجارت، ترانزيت و حمل و نقل به پيشرفت هاي 

خوبي دست يابد. براي مثال مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: 
- عقد قرارداد بهره برداري از بندر چابهار ايران به مدت 50 سال؛ 

- بهره برداري از خط راه آهن مشترك با تركمنستان؛ 
- افتتاح كريدور هوايي با كشور هند؛ 

- امضاي موافقتنامه براي ايجاد كريدور الجورد با كشــورهاي تركمنســتان، 
آذربايجان، تركيه و گرجستان كه قرار اســت كشور افغانستان را از اين طريق به 

كشورهاي اروپايي و شمال آفريقا متصل كند. 
 .)TIR( عضويت در سازمان بين المللي حمل و نقل جاده اي -

همچنين الزم است ذكر شود افغانستان توانسته است به عضويت سازمان جهاني 
تجارت درآيد و جزو كشورهايي اســت كه اياالت متحده آمريكا طي يك برنامه 
تجاري به توليدكنندگان و بازرگانان آن كشور، اجازه داده است تا بتوانند حدود پنج 

هزار قلم كاال را بدون پرداخت عوارض گمركي به بازار اياالت متحده صادر كنند. 
ايران و پاكستان دو كشور تاثيرگذار در اقتصاد افغانستان هستند. از سال هاي دور، 
اكثر واردات كشور افغانستان از طريق مرزهاي اين دو كشور صورت مي گيرد، اما 
در چند سال اخير به دليل ايجاد تنش در روابط كابل – اسالم آباد، بستن برخي 
از گذرگاه هاي مرزي، ممانعت از پرواز هواپيماهاي افغاني از آســمان پاكستان و 
همچنين اعمال مقررات سخت گيرانه بر تجار افغاني از سوي دولت پاكستان، موجب 
شده كه حجم مراودات تجاري كشور افغانستان با ايران افزايش چشمگيري داشته 
باشد. همين امر باعث شد كشور افغانستان به جهت واردات كاال، بندر چابهار ايران 

را جايگزين بندر كراچي پاكستان كند. 
در حال حاضر با عنايت به اينكه، افكار عمومي در افغانستان عليه پاكستان بوده و 
ممنوعيت استفاده از كاالي پاكستاني در فضاي مجازي و رسانه اي اين كشور دست 
به دست مي شود و همچنين كفه وزنه نرخ برابري ريال در برابر افغاني، به نفغ واحد پول 
افغاني است، فرصت مغتنمي است كه توليد كنندگان و صادركنندگان براي افزايش 
مراودات تجاري با كشور افغانستان تالش مضاعف كنند و دولتمردان نيز مي بايست 
بيش از پيش به فكر تثبيت و گسترش بازار كاالهاي ايراني در افغانستان باشند؛ اما 
توليد كنندگان و صادركنندگان ما بايد توجه داشته باشند كه نبايد بازار افغانستان را 
دست كم بگيرند و صرفا كاالهاي درجه دو و سه خود را، به اين كشور صادركنند. امروز 
شركت هايي در بازار افغانستان موفق خواهند بود كه در اين كشور سرمايه گذاري كرده 
و بخشي از خطوط توليد خود را در آنجا مستقر كنند و بتوانند از ظرفيت هاي خالي 
موجود در اقتصاد افغانستان، براي تثبيت جايگاه صادرات خود در اين كشور استفاده 
كنند. مضافا از اين طريق مي توانند با دور زدن تحريم ها، از ظرفيت هاي موجود در اين 

كشور براي واردات مواد اوليه خود و ارسال آن به ايران نيز، استفاده كنند. 
اميد اســت دولت محترم و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي در جهت 
توسعه تجارت بين كشور ايران و افغانستان، ضمن رايزني با اتحاديه ها، تشكل ها، 
اتاق هاي بازرگانــي و صادركننــدگان كاال و خدمات ترتيبــي اتخاذ كنند كه 
ظرفيت هاي اقتصادي موجود في مابين، به  طور كامل مورد بهره برداري قرار گيرد. 
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