
با افزايش مجدد اميدواري ها نســبت به حل و فصل جنگ تجاري، بورس هاي 
جهاني سبزپوش شــدند. به گزارش ايسنا به نقل از آسوشــيتدپرس، پس از 
آنكه تشــديد جنگ تجاري بين چين و آمريكا در روزهاي اخير سبب ريزش 
شديد بورس هاي سراســر جهان شد، انتشــار اخباري از احتمال ديدار دونالد 
ترامپ، رئيس جمهوری آمريكا و شــيء جين پينگ، رئيس جمهوری چين در 
حاشيه نشست سران گروه ۲۰ باعث شد تا اميدها به حل و فصل مسالمت آميز 
اختالفات تجاري طرفين بار ديگر تقويت شــود. در معامالت روز چهارشــنبه 

بورس هاي جهاني، شــاخص »اس.اند.پــي ۵۰۰« با افزايشــي ۰.8 درصدي 
 به ۲834.41 واحد رســيد و ديگر شــاخص مهم بورس وال اســتريت يعني 
»داو جونز« با رشد مشــابه ۰.8 درصدي تا سطح ۲۵ هزار و ۵3۲.۰۵ واحد باال 
آمد. شــاخص »نزدك كامپوزيت« با جهش 1.1 درصدي در سطح 7734.49 
واحد بسته شــد. اگرچه شاخص ها هنوز پايين تر از ســطح هفته گذشته خود 
هســتند؛ اما اين اتفاق مي تواند منجر به تغيير مســير آنها شود. مارك هكت، 
كارشناس سرمايه گذاري در موسسه »نيشــن وايد اينوستمنت منيجمنت« 

گفت: اخبار زيادي براي تداوم مســير صعودي نداريم، اما به دنبال مســيري 
براي پيشروي بيشتر هستيم. اگر اختالفات تجاري آمريكا و چين بيشتر شود 
يا بيش از زمان انتظار به طول بينجامد، مي تواند باعث كاهش اطمينان فعاالن 
تجاري و خانوارها شــود كه اين مســاله به نوبه خود مي تواند رشد اقتصادي 
 و ســودآوري شــركت ها را كاهش دهد. در بين بورس هاي اروپايي، شاخص 
»كك 4۰« بــورس پاريس بيــش از 1.۵ درصد و شــاخص »دكس« بورس 
فرانكفورت يك درصد افزايش يافتند. شاخص »فوتسي 1۰۰« بورس لندن نيز با 

وجود فضاي نامطمئن و اختالفات داخلي بر سر مساله چگونگي خروج از اتحاديه 
اروپا با افزايشــي 1.1 درصدي به كار خود خاتمه داد. بورس هاي آسيايي نيز از 
روند صعودي عقب نماندند؛ به گونه اي كه شاخص »كسپي« سئول ۰.1 درصد 
افزايش يافت. شاخص ها در استراليا و سنگاپور نيز صعودي بودند؛ اما شاخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 1.۵ درصد و شاخص »نيك كي ۲۲۵« بورس 
توكيو ۰.6 درصد كاهش يافتند. هر بشكه نفت خام آمريكا با 74 سنت افزايش و 
نفت خام برنت با 1.۰1 دالر افزايش به ترتيب به 61.78 و 71.۲4 دالر رسيدند. 

رئيس پليس فتای پايتخت از دستگيري فردي كه 
با ترفند برنده شدن در برنامه هاي راديويي اقدام به 

كالهبرداري 6۰ ميليون توماني كرده بود، خبر داد.
ســرهنگ تورج كاظمي گفت: چندي پيش مردي 
34 ساله ساكن غرب تهران، با مراجعه به اين پليس، 
اظهار داشت فردي ناشناس طي تماس تلفني، خود 
را مجري راديو معرفي و اظهار كرده كه من از برندگان 
خوش شــانس در يك برنامه زنده راديويي هستم و 
اظهار داشت كه در صورت تمايل به مصاحبه تا چند 
ثانيه ديگر روي آنتن مي روم و يكي از مسئوالن راديو با 
من مصاحبه مي كند در غير اين صورت به نزديك ترين 
دستگاه خودپرداز مراجعه و از آن طريق جايزه خود را 
دريافت كنم. سرهنگ كاظمي ادامه داد: با توضيحات 
ارائه شده از سوي مال باخته، تيمي از افسران پليس 
فتا، تجسس هاي خود را در اين زمينه آغاز كردند و با 

بررسي هاي انجام شده محل اختفاي متهم در محله 
شهر ري شناسايي و با هماهنگي دادسراي مبارزه با 
جرائم رايانه اي، وي در يك عمليات ضربتي دستگير 
شــد. وي افزود: پس از مواجهه حضوري با شاكي و 
مســتندات پليس، وي راهي جز اعتراف نداشت و 
گفت با اين ترفند توانستم رمز دوم اينترنتي شاكي 
را به دســت آورم، وقتي فهميدم موجودي حساب 
شاكي مبلغ بيشتري از سقف تراكنش انتقال كارت به 
كارت دارد با گرفتن رمز دوم آن، اقدام به سرقت كل 
حسابش كردم. رئيس پليس فتای پايتخت در پايان به 
شهروندان هشدار داد: در صورت دريافت پيامك هاي 
مشكوك و تماس هاي تلفني، با مراجعه به سايت يا 
تماس تلفني با ساير شماره هاي رسمي صداوسيما از 
صحت برنامه مطلع شده و فريب پيام ها و تماس هاي 

اين چنيني را نخورند. 

به لطف تضعيف رقباي عمده، دالر در معامالت روز 
چهارشــنبه يكه تاز بازارهاي ارزي بود. به گزارش 
ايسنا به نقل از رويترز، با انتشار اخباري از احتمال 
از سرگيري مذاكرات تجاري بين چين و آمريكا و 
ديدار روساي جمهور دو كشور در حاشيه اجالس 
ســران گروه ۲۰، دالر در محــدوده حمايتي قرار 
گرفت. نيك ويدال، كارشــناس ارزي در موسسه 
»راكوتن سكيوريتيز« گفت: ســرمايه گذاران به 
نظارت مستمر بر نرخ هاي برابري ارز ادامه مي دهند، 
فشار بر يوان و دالر استراليا، آنها را به سمت خريد 
دالر سوق داد. شــاخص دالر كه نرخ برابري آن در 
مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد با 
۰.۲ درصد افزايش به 97.۵4۲ واحد رسيد. اكنون 
معامله گران منتظر انتشار آمار مربوط به اروپا و چين 
براي ارزيابي مسير آينده رقباي دالر هستند. پس 

از آنكه معاون نخست وزير ايتاليا از احتمال رعايت 
نكــردن محدوديت هاي بودجــه اي اتحاديه اروپا 
توسط اين كشور خبر داد، ارزش يورو در برابر دالر 
كاهش يافت و يورو با عقب نشيني به 1.1۲۰3 دالر 
به ســختي موفق به حفظ كانال 1.1۲ دالري شد. 
در اســتراليا نيز هر دالر اين كشور با ۰.۲۵ درصد 
كاهش به ۰.69۲8 دالر آمريكا كاهش يافت. اين 
نرخ پايين ترين نرخ برابري دالر استراليايي در برابر 
همتاي آمريكايي اش از ماه ژانويه محسوب مي شود. 
دالر در برابر ين ژاپن نيــز صعودي بود و با افزايش 
۰.۰۵ درصدي خود را به 1۰9.۵6 ين رســاند. در 
برابر ساير ارزها، هر دالر به ازاي 7۰.۲479 روپيه 
هند، 1.3463 دالر كانادا، 1.368۲ دالر سنگاپور، 
1.۰۰88 فرانك سوئيس، 4.173 رينگت مالزي و 

6.8733 يوان چين مبادله شد. 

اجراي طرح رمز دوم يك بار مصرف كه قرار بود از 
ابتداي خردادماه ســال جاري اجرايي شود، براي 

مدتي به تعويق افتاد. 
 بانك مركزي از سال گذشته با ابالغ بخشنامه اي 
به بانك ها خبــر از اجراي طرح رمــز دوم يك بار 
مصرف از خرداد ماه ســال جــاري داد و بانك ها 
را ملــزم كــرد تــا زيرســاخت هاي الزم بــراي 
اجراي كامــل اين طــرح و ابطــال رمزهاي دوم 
ايســتا را فراهــم كنند؛ امــا پيگيري هــا حاكي 
از آن اســت كه اجراي اين طرح بــراي مدتي به 
 تعويــق افتــاده و ممكــن اســت روش آن نيز 

تغيير كند.
 براساس آنچه بانك مركزي در نظر داشت، قرار بود 
رمزهاي دوم يك بار مصرف از طريق اپليكيشن هاي 
بانكي در اختيــار مردم قرار گيرد؛ امــا با توجه به 

مشــكالتي كه براي اپليكيشــن هاي گوشي هاي 
اپل در ايران اتفاق افتاد، ممكن است مشكالتي در 

زمينه اجراي اين طرح به وجود آيد. 
به گــزارش ايســنا، بديــن ترتيب نظــام بانكي 
كشــور بر آن شــده تا روش جايگزيني را به جاي 
اپليكيشــن هاي بانكي بيابد كه به نظر مي رسد در 
 دســترس ترين گزينه در حال حاضر اســتفاده از

 پيامك است. 
ايــن در حالي اســت كــه حــدود 7۰ درصد از 
مشــتريان نظام بانكي شــماره تلفن همراه خود 
را بــه صورت درســت در اطالعــات هويتي خود 
در بانك هــا ثبــت نكرده انــد، بنابرايــن به نظر 
مي رســد تاخيــر به وجودآمــده در اجــراي اين 
 طرح براي ســاماندهي شــماره هاي تلفن همراه 

مشتريان باشد. 

وزارت خارجه آمريكا با صدور بيانيه اي به كاركنان 
»غيرضروري« ســفارت خود در بغداد دستور داد 
عراق را ترك كنند. هنوز دليل اين تصميم آمريكا 
اعالم نشده، اما در روزهاي گذشته واشنگتن ادعا 
كرده بود كه تهديدات عليه نيروهاي آمريكايي در 

منطقه افزايش يافته است. 
به گزارش فارس، اوايل هفته هم ســفارت اياالت 
متحده در بغداد با صــدور بيانيه اي به اتباع آمريكا 
توصيه كــرد از ســفرهاي غيرضروري بــه عراق 
خودداري كنند. مايك پامپئو، وزير خارجه آمريكا 

اين هفته در سفري از پيش اعالم نشده راهي بغداد 
شد و با مقام هاي عراقي ديدار كرد. به ادعاي رويترز، 
پامپئو در اين سفر فشــار بيشتر به نيروهاي بسيج 

مردمي عراق را خواستار شده است. 
ادعاي تالش گروه هاي نزديك به ايران براي هدف 
قرار دادن مواضع آمريكا در حالي مطرح مي شود كه 
روز سه شنبه حتي نزديك ترين متحدان آمريكا هم 
اين ادعا را رد كرده اند. روز سه شنبه كريس گيكا، 
معاون انگليســي ائتالف چندمليتي تحت رهبري 
آمريكا اين ادعا را رد كــرده و گفت برخالف آنچه 

عنوان شده، او افزايشي در ميزان تهديد نيروهاي 
حامي ايران در عراق و سوريه مشاهده نكرده است. 
عادل عبدالمهدي، نخست وزير عراق روز سه شنبه 
در يك نشست خبري درباره تشديد تنش در منطقه 
گفت: »آمريكا و ايران به دنبال جنگ نيستند و بغداد 
تالش هاي گسترده اي انجام مي دهد تا اختالفات 
بين اين دو كشور را مهار كند.« نخست وزير عراق 
گفت كه قبل از آنكه پامپئو به عراق سفر كند، سه بار 
تلفني با او درباره پرونده هاي منطقه و »نقش عراق 

در جلوگيري  از خطر« صحبت كرده است. 

شــوراي پول و اعتبار طي دو مصوبه، افزايش ســقف 
فردي »تســهيالت يارانه اي قابل اعطا بابت بازسازي 
و نوســازي اماكن مســكوني روســتايي« بــه مبلغ 
4۰۰ ميليون ريال و نيز »تســهيالت قرض الحســنه 

اشتغالزايي« به ۵۰۰ ميليون ريال را تصويب كرد. 
به گزارش ايسنا، شوراي پول و اعتبار عصر سه شنبه در 
يك هزار و دويست و هفتادمين جلسه خود به رياست 

عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزی با افزايش 
ســقف فردي »تســهيالت يارانه اي قابل اعطا بابت 
بازسازي و نوسازي اماكن مسكوني روستايي« به مبلغ 
4۰۰ ميليون ريال موافقت كرد. تسهيالت مورد اشاره 
با معرفي متقاضيان به بنياد مسكن انقالب اسالمي به 
بانك هاي عامل قابل پرداخت اســت. بنابر اعالم بانك 
مركزي همچنين اعضاي شوراي پول و اعتبار با افزايش 

سقف فردي »تسهيالت قرض الحسنه اشتغالزايي« به 
۵۰۰ ميليون ريال موافقت كردند. الزم است ذكر شود 
اين تســهيالت با معرفي نهادهاي حمايتي مندرج در 
قوانين مرتبط )ازجمله كميته امداد امام خميني )ره(، 
بهزيستي، صندوق اشتغال و كارآفريني امور ايثارگران 
و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي( به بانك هاي عامل 

قابل اعطاست. 

توقــف برخــي تعهــدات برجامــي براســاس 
 دســتور شــورايعالي امنيــت ملــي آغاز شــده 

است.
  بــه گــزارش ايســنا، يــك مقــام مطلــع در

  ســازمان انــرژي اتمــي اعــالم كــرد: اجراي 
برنامه هــاي مربــوط بــه توقف برخــي تعهدات 
 كشــور در برجام كه در بيانيه شــورايعالي امنيت 

ملي بر آن تاكيد شده، آغاز شده است.
  وي خاطرنشــان كرد: توقــف برنامه هاي مربوط

 به رعايت سقف توليد اورانيوم غني شده و همچنين 
توليد بدون محدوديت آب ســنگين در تاسيسات 
 اراك كــه در دوره 6۰ روزه مربــوط بــه گام اول

 بر انجام آن تاكيد شــده، برنامه هايي اســت كه با 
جديت دنبال مي شود. 

 اين مقام مســئول كه نخواســت نــام وي اعالم 
 شــود، افزود: طي روزهــاي جاري بــراي آگاهي
  افكار عمومي از اقدامات انجام شــده، برنامه هايي
  براي بازديــد نماينــدگان رســانه هاي گروهي
اراك  و  نطنــز  در  فعــال  تاسيســات  از   
 پيش بيني شــده كــه بــه زودي اعــالم خواهد

 شد. 

آمار گمركي نشــان داد واردات نفت كره جنوبي از 
ايران در آوريل نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

17 درصد رشد كرد. 
به گزارش ايسنا، آمار گمركي كره جنوبي نشان داد 
اين كشور در ماه ميالدي گذشــته 1.4۵ ميليون 
تن نفت خام يا معادل 3۵3 هزار و ۲۲3 بشــكه در 
روز نفت ايران را در مقايسه با 1.۲4 ميليون تن در 

آوريل سال گذشته خريداري كرده است. 
واردات نفت كره جنوبي از ايران در ژانويه تا آوريل 
بــه 3.87 ميليون تن يا معــادل ۲3۵ هزار و ۵33 

بشكه در روز رسيد كه در مقايسه با 4.7 ميليون تن 
در مدت مشابه سال گذشــته 17.4 درصد كاهش 

نشان داد. 
كره جنوبي نوامبر گذشــته از آمريكا براي واردات 
نفت ايــران معافيت شــش ماهــه دريافت كرده 
بود؛ با اين حــال واشــنگتن ماه گذشــته اعالم 
كرد معافيت هــا از تحريم ها عليه صــادرات نفت 
ايــران را تمديــد نخواهد كرد. براســاس گزارش 
رويتــرز، مجمــوع واردات نفــت كره جنوبي در 
آوريــل 1۲.76 ميليون تن يا 3.1 ميليون بشــكه 

در روز بود كه در مقايســه بــا 11.۵8 ميليون تن 
 در مدت مشــابه سال گذشــته 1۰.۲ درصد رشد 

داشت. 
واردات نفت كره جنوبي از عربســتان سعودي در 
آوريل بر مبناي ســاالنه 8.۵ درصد رشد كرد و به 
3.۵9 ميليون تن يا 874 هزار و 4۰1 بشكه در روز 
رسيد. همچنين واردات نفت كره جنوبي از آمريكا 
در آوريل نســبت به مدت مشابه سال ۲۰18، پنج 
برابر افزايش يافت و به 1.4۵ ميليون تن يا معادل 

3۵3 هزار و شش بشكه در روز رسيد. 

بورس هاي  جهاني   سبزپوش   شدند

آمريكا  دستور خروج كاركنان »غيرضروري« خود    را   از عراق صادر كرد

آغاز توقف   برخي تعهدات برجامي براساس دستور شورايعالي امنيت مليوام  نوسازي و بهسازي مسكن روستايي ۴۰ ميليون شد

افزايش واردات نفت كره جنوبي از   ايران
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واعظی:

سرمقاله

ساماندهی  صنعت 
رمزارزها

اقدامات بسياری در رابطه با  
صنعت رمزارزها انجام شده 
كه با توجه به آنها می توان 
آينده روشــنی را برای اين 
صنعت پيش بينی كرد. امروز استفاده از رمزارزها 

و نتايج مثبت آن...

  سعید مهدیون، معاون تنظیم 
مقررات مرکز ملی فضای مجازی
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ورود  بازيگران  پنهان
به  بازار  رمزارزها

خروج   هيجانی 
غير حرفه ای ها  از  بورس

اطالعات  خریدهای ارزی  در  سازمان امور  مالیاتی ثبت  می شود

دریافت مالیات    از  خریداران  ارز
صفحه2

صفحه3

تقلب  در معامالت  طالی آب شده
با    افزایش    ناگهانی   نرخ طال،  خرید    و   فروش    شمش طال    در   بین   مردم    مرسوم    شده   است

طبق پيش نويس ســند رمزارزها، تبادل رمزارزها 
مشمول قوانين ارزی كشور می شود. به عبارتی تبادل 
در اين صنعت غيرقانونی نيست اما ارائه خدمات بانكی 
و پرداختی در اين زمينه ممنوع است. واقعيتی كه 
نمی شود به سادگی از آن عبور كرد، مسائل امنيتی 
و الزامات قانونی حاكم بر صنعت رمزارزهاست. شايد 
اگر دربــاره هر فناوری نوين ديگــری مانند هوش 
مصنوعی صحبت می كرديم داستان بسيار متفاوت 
و راه برای تحقيقات، توســعه و تجاری ســازی در 
كشور بســيار مهياتر بود. اما امروز اتفاقی كه افتاده 
اين است كه درســت مانند بازار ارز، بازار رمزارزها 
هم بازيگران زيرزمينی پيدا كرده  اســت. فعاالن و 
 كارشناســان بازار رمزارزها معتقدند كه حاكميت 

نگرانی هايی در زمينه...

نوسانات چند هفته اخير بازار سرمايه نشان از ضرر 
و زيان غيرحرفه ای ها از معامالت بازار سرمايه دارد. 
در حالی كــه اين موضوع می تواند ســود كالنی را 
نصيب حرفه ای ها و ســرمايه گذاران باســابقه در 
بورس سازد. با توجه به افق روشنی كه كارشناسان 
پيش بينی می كردند در انتظار بورس باشد، حجم 
زيادی از سرمايه های خرد به ســمت بازا سرمايه 
شــتافت و البته همين در رشد شــاخص و نوسان 
آن نيز تاثيرگــذار بود. اما افت بــورس تا حدودی 
 ســرمايه گذاران غيرحرفه ای را از بــورس دلزده 
كرده است.به عقيده برخی از كارشناسان علت اين امر 
فرار سهامداران خرد از ريسك بورس است. در حالی 
كه پايداری در بورس و مقاومت در برابر ريسك بازار، 
می توانست آنها را به سود نزديك كند. شاخص كل 

در پايان معامالت آخرين...

رئیس پلیس فتای پایتخت خبر داد

كالهبرداري ۶۰ ميليوني با ترفند »برنده شدن در برنامه هاي راديويي«
با   انتشار اخباري از احتمال از سرگیري مذاكرات تجاري  چین و آمریكا  اتفاق  افتاد

صعود   دالر در بازارهاي جهاني
به منظور  ساماندهی  شماره های  تلفن همراه مشتریان   بانک ها

اجراي رمز دوم  يک بار مصرف به تعويق افتاد

يادداشت 

ذات
 پرنوسان  بورس

  مهدی طهانی، کارشناس بازار بورس
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رئيس اتاق بازرگانی ايــران در نامه ای به رئيس 
كل بانك مركزی شش پيشنهاد پارلمان بخش 
خصوصی برای اصالح سياســت های ارزی در 
حوزه صادرات غيرنفتی را ارائه داده است. پس از 

برگزاری نشست هيأت...



اقتصاد2
ایران وجهان

واعظی:
معاونت  بازرگانی  رئیس  جمهور ی  

را تشکیل  می دهیم
رییس دفتر رییس جمهور ما به هیچ وجه از مهلت 
ارائه شده۶۰ روزه کوتاه نمی آییم تاکید کرد که به 
آنچه اعالم کردیم اقدام می کنیم .به گزارش ایسنا، 
محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز)چهارشنبه( 
هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات  
جلســه امروز دولت اظهار کرد:  الیحه بسیار مهم 
شفافیت را تمام کردیم که بیش از چهل ماده دارد و 
موضوع مهمی است و ما آن را هرچه زودتر به مجلس 
ارائه می کنیم. همچنین آقای روحانی بخشی از جلسه 
را به دستورات دیروز رهبری اختصاص دادند که درباره 
مسائل اقتصادی، رونق تولید،  ایجاد کردن فضا برای 
سرمایه گذاری،  ایجاد اشتغال و اینکه چگونه بنگاه 
های اقتصادی که در تصدی دولت و نیروهای نظامی 
است را به مردم واگذار کنیم، بود.واعظی با اشاره به 
احتمال احیای وزارت بازرگانی اظهار کرد: امیدوار 
هستیم نمایندگان مجلس با سرعت بیشتری الیحه 
یا طرح دولت در این زمینه را به تصویب برسانند یا اگر 
این طور نیست، پیشنهاد جدیدی به رئیس جمهور 
ارائه شده است که ایشــان یک معاونت را به این امر  
اختصاص دهند و از شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
برای تشکیل آن اجازه بگیرند تا بر اساس این پیشنهاد 
بخشــی از این معاونــت در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و بخش دیگرش در وزارت جهاد کشاورزی 
باشد تا زیرنظر این معاونت بتواند بازار را اداره کنند.
واعظی تاکید: از اولی که ادغــام وزارتخانه ها انجام 
شده، طبیعی است که وزارت جهاد کشاورزی ما بحث 
تولید کشاورزی را پیگیری می کند و وزارت صمت 
تولید صنعتی را پیگیری می کند اما آنچه این وسط 
اتفاق افتاده است، رهاشدگی بازار است. مخصوصا که 
وزارت بازرگانی گذشته دو شقه شد، بخشی در وزارت 
صمت است و بخشی در وزارت بازرگانی است و از نظر 
روش هم هر دو از یک روش پیروی نمی کنند که الزم 
است کسی باالی سر اینها باشد و هر دو را هماهنگ 
کند.رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به پرسشی 
درباره  نیاز به زمان ۱۲۰ روزه از سوی اروپا برای نشان 
دادن تعهدش به اینســتکس ، تصریح کرد: به نظر 
من، حرف درستی نیست. آن چیزی که ثبت شده 
و سازوکارش مشخص است، اجرایش نباید بیش از 
یک هفته طول بکشد.وی افزود: البته قرار است وزرای 
خارجه سه کشور و اتحادیه اروپا راجع به مسئله ایران 
بحث کنند و مذاکراتی با طرف ایرانی داشته باشند 
که ما حرفهایمان را آنجا خواهیم زد.واعظی تصریح 
کرد: ما به هیچ وجه ]از مهلت ارائه شده[ کوتاه نمی 
آییم و در زمان ۶۰ روز به آنچه که اعالم کردیم اقدام 
می کنیم که این زمان شروع هم شده است و در ۶۰ 
روز دوم هم آنچه که در مرحله دوم اســت اجرایی 

خواهد شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق خبر داد
صادرات ۹۶۵ میلیون دالری به 

عراق از ابتدای امسال
نایب رییس اتــاق بازرگانی ایران و عــراق اعالم کرد 
که با وجــود تحریم ها و محدودیت هــای اقتصادی از 
ابتدای امســال تاکنون صادرکنندگان ایرانی به عراق 
۹۶۵ میلیون دالر صادرات داشته اند. به گزارش ایسنا، 
سیدحمید حسینی اظهار کرد: آمارهای سال گذشته 
ما نشان می داد که ما به طور میانگین روزانه ۲۰ میلیون 
دالر کاال به عراق صادر کرده ایم. از ابتدای سال جاری 
نیز با وجود تمام مشکالت تقریباً این آمار حفظ شده و 
امیدواریم در ماه های پیش رو نیز همین روند ادامه پیدا 
کند. به گفته وی، در فروردین ماه تاجران ایرانی حدوداً 
۳۸۰ میلیون دالر کاال به عراق صادر کرده اند که با توجه 
به کاهش عملکردهای اقتصادی در فروردین ماه هر سال 
و هم چنین حادثه تلخ سیل اخیر، عملکرد قابل قبولی 
به شمار می رود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق 
اضافه کرد: در اردیبهشت ماه صادرات کاالهای ایرانی از 
حدود ۵۵۰ میلیون دالر عبور کرده و امیدواریم که عقب 
افتادگی فروردین ماه به زودی جبران شــود. حسینی 
با اشــاره به برنامه ریزی های کالن دولــت عراق برای 
توسعه اقتصادی این کشور، تصریح کرد: بر اساس آنچه 
بغداد حدوداً ۱۲ روز پیش به ما اعالم کرده، این کشور 
از پیگیری طرح های نیمه تمامی که از سوی ایرانی ها 
دنبال می شده، استقبال خواهد کرد و نسبت به پرداخت 
هزینه ها و صورت حساب ها اقدامات الزم را در دستور کار 
قرار می دهد. وی اضافه کرد: ما از سال های قبل حدوداً 
چهار میلیارد دالر قرارداد با عراق داشته ایم که پیش از 
این، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر آن در دستور 
کار بوده و امیدواریم بــا پیگیری های دولت عراق رقم 
باقی مانده نیز به مرحله ی اجرا برسد. نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و عراق با بیان این که تعداد قابل توجهی 
پروژه در عراق کلید می خورد کــه پیمانکاران ایرانی 
می توانند آن ها را اجرایی کنند، گفت: امسال با توجه به 
افزایش بودجه عمرانی عراق این کشور در حوزه خدمات 

فنی و مهندسی از ایران نیرو خواهد خواست. 

اخبار

نوسانات نرخ ارز طی روزهای 
گذشته نشــان داد علی رغم 
تالشــی که برخی از دالالن 
برای افزایش قیمت ارز دارند، 
اما بانک مرکزی به شــدت 
بازار را تحت کنترل درآورده و مانع از افزایش شــدید 
قیمت ارز می شــود. قیمتی که البته به اعتقاد برخی از 
کارشناسان نرخ واقعی آن به نزدیک ۱7 هزار تومان هم 
می رسد و برخی شایعه می کنند که اتفاقات ناخوشایند 
سیاسی،سرنوشت بدی را دیر یا زود برای آن رقم خواهد 
زد. اما در حال حاضر بساط دالالن را از بازار تا حدودی 
جمع شــده و ســرمایه گذاران نیز با احتیاط وارد بازار 

می شوند.
اما مسئله این است که چشم امید دالالن و سودجویان 
به گرانی نرخ ارز طــی ماه های آتی اســت. موضوعی 

که البته با آینــده روابط ایران با کشــورهای اروپایی و 
همچنین برجام ارتباط مســتقیمی پیدا کرده است. 

البته بخشــی از آرامش بازار ارز به خوش بینی ارتباط 
ایران با اروپایی ها و راه اندازی اینســتکس بر می گردد 

که تا تحقــق  آن باید صبر کرد.در حــال حاضر اندک 
آرامشی به بازارها برگشته و نرخ ها در بازارهای مختلف، 
تقریبا ریزش داشــته اســت. امید به تک نرخی شدن 
ارز از بین رفته با وجود شــرایط کنونــی حتی انتظار 
از بانک مرکزی بــرای آن نمی رود و همــه در انتظار، 
 اتفاقات سیاسی پیش رو و تصمیمات سیاست گذاران 

هستند.
در جریان معامالت صرافی های بانکی نرخ هر دالر آمریکا 
برای خرید حدود ۱۴ هزار و 7۵۰ تومان و برای فروش ۱۴ 
هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده بود و در عین حال هر یورو 
برای خرید ۱۶ هزار و 7۵۰ تومان و برای فروش ۱۶ هزار 

و ۹۰۰ تومان است.
گزارش میدانی بــازار داللی هم نشــان می دهد نرخ 
دالالن که چند روز به حفظ کانال ۱۵ هزار تومان برای 
دالر مصر بود، امروز به کانال ۱۴ هزار تومان بازگشت و 
 دالالن امروز هر دالر را ۱۴ هزار و ۹۳۰ تومان به فروش

 می رسانند.

نوسانات چند هفته اخیر 
بازار سرمایه نشان از ضرر 
و زیــان غیرحرفه ای ها از 
معامــالت بازار ســرمایه 
دارد. در حالــی کــه این 
موضوع می توان ســود کالنی را نصیب حرفه ها و 

سرمایه گذاران باسابقه در بورس سازد.
 بــا توجــه به افــق روشــنی کــه کارشناســان 
پیش بینی می کردند در انتظار بورس باشد، حجم 
زیادی از سرمایه های خرد به ســمت بازا سرمایه 
شــتافت و البته همین در رشد شــاخص و نوسان 
آن نیز تاثیرگــذار بود. اما افت بــورس تا حدودی 
 ســرمایه گذاران غیرحرفه ای را از بــورس دلزده 
کرده است.به عقیده برخی از کارشناسان علت این 
امر فرار سهام داران خرد از ریسک بورس است. در 

حالی که پایداری در بورس و مقاومت در برابر ریسک 
بازار، می توانست آنها را به سود نزدیک کند.

شــاخص کل در پایان معامالت آخرین روز کاری 
بورس تهران با 7۲۸ واحد کاهــش به ۲۱۱ هزار و 

۱7 واحد رسید.
شاخص هم وزن در معامالت بورس تهران با افزایش 
۵۰۶ واحدی به عدد ۴۵ هزار 7۳7 واحدی رسید 
و شــاخص بازار اول عدد ۱۵۸ هزار و ۳۵۲ واحد را 
نمایش داد و شاخص بازار دوم روی عدد ۴۰۶ هزار و 
 ۴۵۵ واحد ایستاد. آیفکس نیز ۲ هزار و۵۸۳ واحد را 
ثبت کرد.با دست به دست شدن ۳ میلیارد و ۸7۸ 
میلیون سهم و اوراق و بهادار طی ۲۸۶ هزار نوبت 
داد و ستد ارزش معامالت به بیش از یک هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان رسید.در معامالت نمادهای شبهرن، 
شسپا و ومعادن به ترتیب با ۱۸۴، ۱۴۱ و ۹۱ واحد 
افزایش بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل نمادهای 
فارس، فوالد و کگل به ترتیب با ۱۹۳، ۱۵۹ و ۱۵۰ 

واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی بر شاخص را ثبت 
کردند. همچنین خساپا، وبملت، وتجارت، خودرو 
و فوالد پربیننده ترین نمادهای بورســی بودند. در 

پایان داد و ستد بورس تهران، خودرو برترین گروه 
صنعت شد و بانک و سیمان به ترتیب جایگاه دوم و 

سوم را به نام خود ثبت کردند.

»کسب و کار«  تاثیر  تحوالت  سیاسی  بر  نرخ  ارز  را  بررسی می کند

ناامیدی  دالالن  از  جهش  نرخ  ارز

در نامه شافعی به همتی مطرح شد
شش پیشــنهاد اتاق بازرگانی 
ایران به بانک مرکــزی برای 

اصالح سیاست های ارزی
رئیس اتاق بازرگانی ایــران در نامه ای به رئیس کل 
بانک مرکزی شش پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی 
برای اصالح سیاســت های ارزی در حوزه صادرات 
غیرنفتی را ارائه داده اســت.به گزارش ایسنا، پس از 
برگزاری نشست هیأت رئیسه اتاق ایران با رئیس کل 
بانک مرکزی در نخســتین روز از هفته جاری )۲۱ 
اردیبهشت( با هدف بررسی مســائل ارزی کشور، 
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه ای 
خطاب به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، 
شش پیشنهاد اتاق ایران برای اصالح سیاست های 
ارزی کشــور در حوزه صادرات غیرنفتی را ارائه داده 
است. در نشست هیأت رئیســه اتاق ایران با رئیس 
کل بانــک مرکــزی، وضعیــت ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
رســیدگی به وضعیت ممنوعیت هــای صادراتی و 
وارداتــی و تجدیدنظر در مــورد دریافت تعهدهای 
ارزی از صادرکنندگان بررسی شده بود. در نامه فعلی 
شافعی پیشنهاد شده است: مهلت رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان به روش های مورد قبول بانک مرکزی 
تا پایان شهریور ماه ۹۸ تمدید شود و پس از آن بانک 
مرکزی فهرست صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی 
نکرده اند را جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی 
کشــور ارســال کند. همچنین در این نامه با اشاره 
به مهلت ۳۰ روزه اســترداد مالیات بر ارزش افزوده، 
درخواست شده اســت بانک مرکزی با اعالم ماهانه 
رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به ســازمان امور 
مالیاتی، زمینه بازپرداخت مالیــات ارزش افزوده به 

صادرکنندگان رفع تعهد کرده را فراهم کند.
طبق اعالم اتاق بازرگانی ایران، از دیگر پیشنهادات 
این اتاق به بانک مرکزی کاهش کفایت برگشــت 
ارزش پروانه های صادراتی با توجــه به هزینه های 
تحمیلی ناشی از تحریم های اقتصادی و همچنین 
قیمت های غیرواقعی پایه صادراتی در بســیاری از 
کاالها است. همچنین پیشنهاد شده مهلت بازگشت 
ارزهای صادراتی از سه ماه فعلی به ۶ ماه )برای اقالم 
کشاورزی(، ۹ ماه )برای سایر گروه های کاالیی(، ۱۲ 
ماه )برای فرش و صنایع دستی( و یک سال از زمان ارائه 
صورت وضعیت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی 
تغییر کند و برای صادرکنندگانی که زود از موعد مقرر 
نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود اقدام کنند، 
مشوق هایی در نظر گرفته شود. آخرین پیشنهاد اتاق 
ایران برای اصالح سیاست های ارزی نیز به بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان است 
که براساس آن درخواست شده صادرات انجام شده به 
این کشورها با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود 
و بانک مرکزی فهرست صرافی های مجاز مورد نظر 
خود در کشــورهای ایران، عراق و افغانستان را برای 

نقل وانتقال ارز به اتاق ایران معرفی کند.

ممنوعیت واردات ۱۵۳۰ قلم کاال
معاون  امــور صنایع وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
با بیان اینکه در ســال گذشــته واردات یک هزار و 
۳۹۰ قلم کاال ممنوع شده بود، گفت: در سال جاری 
 نیز واردات یک هــزار و ۵۳۰ کاال ممنــوع خواهد

 شــد. بــه گــزارش مهــر، فرشــاد مقیمــی، 
صبــح چهارشــنبه در جلســه کارگــروه ســتاد 
 تســهیل و رفــع موانع تولید اســتان ســمنان به
  میزبانــی بخشــداری ایوان کــی با بیــان اینکه
  در ســال گذشــته واردات یک هــزار و ۳۹۰ 
 قلــم کاال ممنــوع بــود کــه در ســال جاری
ممنــوع  کاال   ۵۳۰ و  یک هــزار  واردات    
خواهد شد، تاکید کرد: ســال گذشته پنج میلیارد 
دالر برای کاالهای ایرانی بازار ایجاد شد. وی با بیان 
اینکه موضوع ســاخت و تولید داخل یکی از موارد 
محوری در وزارت صمت با توجه به شــعار سال ۹۸ 
است، افزود: دو اولویت شــامل بومی سازی و تولید 
داخلی در کنار قطع وابســتگی به خارج از کشــور 
در زمره توجهات ویژه فعــاالن بخش های صنعتی 
در سال ۹۸ باشــد. مقیمی افزود: مجموعه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز از حضور سرمایه گذاران 
در این عرصه و قطع وابســتگی به خارج از کشور به 
صورت ویژه حمایت کند تا شاهد اتفاقات خوبی در 
 عرصه تولید باشیم. وی در ادامه با بیان اینکه تأمین 
واردات  طریــق  دو  از  کارخانجــات  مــواد 
 و مــواد اولیــه داخلــی صــورت می گیــرد، 
 تاکید کــرد: بخــش واردات نیــاز به تأمیــن ارز
 دارد و کمیتــه ای نیــز توســط وزارت صمــت 
 بــا حضــور بانــک مرکــزی تشــکیل شــده و 
لــذا همــه هفتــه طــی جلســه ای مشــکالت 
تخصیــص  و  صنعتــی  واحدهــای   ارزی 
ارز انجــام می شــود که نیاز اســت تا مشــکالت 
ارزی واحدهــای صنعتــی و تولیــدی اســتان 
 ســمنان احصــاء و بــه ایــن کمیتــه ارســال

 شود. 

اخبار
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بعد از گذشت یک سال از افزایش سفته بازی  در 
بازار ارز، سرپرست سازمان امور مالیاتی اعالم کرد 
که کلیه اطالعات مربوط به خرید ارز اشــخاص 
حقوقی در پایگاه اطالعاتــی مالیاتی بارگذاری 
شده و ادارات امور مالیاتی طبق مقررات، مالیات 
مربوطه را اخذ می کنند. به گزارش ایسنا، افزایش 
معامالت ســفته بازی در حوزه های ارزی اتفاقی 
بود که بعد از جهش ارزی ســال گذشــته دامن 
اقتصاد ایران را گرفت. اتفاقی که به گفته برخی 
کارشناسان باعث شد تا حدود ۲۰ میلیارد دالر 
از ارزهای کشور به پستوی خانه ها فرستاده شود.

بعد از گذشت یک سال از این اتفاقات، سرپرست 
ســازمان امور مالیاتی کشــور روز گذشته )۲۴ 
اردیبهشت(، شــیوه نامه رســیدگی مالیاتی به 
خریدهای ارزی اشــخاص حقیقی و حقوقی از 
بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر 

کشور ابالغ کرد.
طبق اعالم ســازمان امور مالیاتی، این شیوه نامه 
به منظور رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی با 
توجه به تحوالت ارزی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹7 

و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت 
به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده اند 

صادر شده است.

ثبت اطالعات خریداران حقوقی ارز در 
پایگاه اطالعاتی مالیاتی

محمد قاســم پناهی - سرپرست ســازمان امور 
مالیاتی- در این باره اعالم کرده که کلیه اطالعات 
مربوط به خرید ارز اشــخاص حقوقی در پایگاه 
اطالعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات 
امــور مالیاتی مربوطــه مطابق مقــررات اقدام 

می کنند.
وی درباره نحوه رســیدگی مالیاتی به خرید ارز 
اشــخاص حقیقی نیز گفته کــه کلیه اطالعات 
مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز بر اساس 
حجم خریــد ارز جهت رســیدگی در کارگروه 
منتخب امور مالیاتی شــهر و استان تهران و نیز 
ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان ها ارسال 
شــده و اطالعات جدید به دست آمده نیز ارسال 

خواهد شد.

شرایط اخذ مالیات ارزی از مؤدیانی که 
 ارز خریدنــد و پرونده مالیاتی مشــاغل

 ندارند
به گفته سرپرست سازمان امور مالیاتی، اطالعات 
مربوط به تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی نیز 
از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و 
فرار مالیاتی به امور مالیاتی شهر و استان تهران و 
ادارات کل امور مالیاتی استان ها ارسال می شود.

طبــق آنچه پناهــی تاکیــد کرده، آن دســته 
از مؤدیانــی که مبــادرت به خریــد ارز کرده و 
پرونده مالیاتی مشــاغل ندارند، ابتدا تشــکیل 
پرونده مالیاتی صــورت می گیرد و نســبت به 
صدور احکام جهت رســیدگی بــه کلیه منابع 
مالیاتــی مؤدیــان مزبــور اعــم از مالیات های 
 مســتقیم و ارزش افــزوده اقــدام خواهــد

 شد.

شرایط اخذ مالیات ارزی از مؤدیانی که 
ارز خریدند و پرونده مالیاتی مشاغل دارند

بــه گفتــه وی، رســیدگی مالیاتی بــه پرونده 

اشخاص مذکور توســط کارگروهی ویژه انجام 
می شود و در مواردی که مؤدی، پرونده مالیاتی 
داشته باشــد، اگر ارز خریداری شــده مرتبط با 
فعالیت شــغلی مؤدی باشــد و قباًل مالیات آن 
تشــخیص و مطالبه شده باشــد، مالیات مجدد 
 مرتبط با همــان فعالیت، موضوعیــت نخواهد

 داشت.
 اما اگر ارز خریداری شــده مرتبط بــا فعالیت 
شغلی مؤدی باشــد و قباًل به نحوی در رسیدگی 
اداره امور مالیاتی ذیربط منظور نشــده باشــد، 
نســبت به رســیدگی و تعیین درآمد مشمول 
مطابق قانون و مقــررات مربوط اقــدام خواهد 
شــد.همچنین طبق اعالم سرپرســت سازمان 
امور مالیاتی، در صورتی که فعالیت مؤدی خرید 
و فروش ارز نباشــد، اســناد و مدارک به دست 
می آید و مالک تعیین درآمد مشمول مالیات قرار 
می گیرد یا بر اســاس اطالعات به دست آمده از 
تراکنش های بانکی اشخاص و مطابق با مقررات 
 نســبت به تعیین درآمد مشــمول مالیات اقدام 

می شود.

اطالعات خریدهای ارزی در  سازمان امور  مالیاتی ثبت  می شوند

دریافت مالیات    از  خریداران  ارز

»کسب و کار«   بررسی می کند

خروج هیجانی  غیرحرفه ای ها   از  بورس

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به 5 میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران به 5میلیون و ۳۰ هزار تومان و قیمت طالی ۱۸عیار هم ۴5۹ هزار و ۳۹۱ تومان ارزش گذاری شده است.  در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار 

آزادی طرح جدید با افزایش اندک نسبت به آخرین قیمت های روزکاری قبل در قیمت 5 میلیون و ۳۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۸5۰ هزار تومان معامله می شود.
در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی2 میلیون و 7۸۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 7۸۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۳۰ هزار تومان فروخته می شود.

موانع کاهش نرخ ارز
امیرعلی سیف الدین، کارشناس اقتصادی

در حال حاضر بازار ارز هم تورم ز است و هم تحت تاثیر تورم سایر کاالها قرار گرفته است. چه بخواهیم،  چه نخواهیم آثار تورمی ناشی از ارز بر قیمت کاالها، مانع از کاهش قیمت  ارز می شود. از آنجایی که تولیدکنندگان کاالها را با نرخ ارز ۱۴ 
و ۱۵ هزار تومان تولید کرده اند، توقع دارند نرخ ارز روی همین قیمت باقی بماند و حتی بعد از کاهش نرخ ارز در برابر ریزش قیمت کاالها مقاومت خواهند کرد. حداقل به دلیل همین انتظارات، ریزش قیمت ارز، زمان بر است و در کوتاه مدت 
نمی شود منتظر آن بود. اما اگر دولت بتواند قیمت کاالهای وارداتی و صادراتی را کنترل کند، انگیزه کاهش نرخ ارز را در بازار افزایش می دهد. عامل دیگری که در قیمت ارز و عدم کاهش آن تاثیرگذار است، کسری بودجه دولت است. کسری 
بودجه شاید دولت را ناگزیر از باال بردن نرخ ارز کند و برای مدتی نرخ آن  را بین یک تا  دو  هزار تومان دچار نوسان کند که از آن می شود به عنوان ترمزی در پایین کشیدن قیمت ارز یاد کرد. اما به طور کلی آنچه باعث کاهش قیمت ارز  و یا 

حداقل تثبیت قیمتی آن می شود، تثبیت قیمت کاالهای وارداتی و صادراتی است.

ذات  پرنوسان  بورس
مهدی طهانی، کارشناس بازار بورس

ذات بازار سرمایه بر پایه نوسان است. بر همین اساس سود و زیان هم در انتظار سرمایه گذاران خرد و هم  در انتظار حرفه ای های بورس است و اینکه تصور کنیم در این میان سود کمی به سرمایه داران خرد و سود 
زیادی به سهامداران غیرحرفه ای می رسد، کامال اشتباه است. هر چند اطالعات و آگاهی از بورس تصمیم گیری برای خرید و فروش را بهتر می کند و به تبع خالی از سود نیست. اما آنچه معادله را به نفع دیگری عوض  
می کند، پایداری و ماندگاری سرمایه گذاران بزرگ در بازار سرمایه است. اگر صبر و حوصله سرمایه داران خرد برای عبور از نوسانات بورس به اندازه کافی باشد، سودآوری محقق خواهد شد. البته برای غیرحرفه ای ها 
و افراد ناآگاه به بازار، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سبدگردان ایجاد شده که ســود و بازدهی زیادی هم دارند. بنابراین غیرحرفه ای ها می توانند از این گزینه برای عبور از ریسک و نوسان بورس کمک 
بگیرند. موضوع دیگری که به آن اشاره شد، عدم مقاومت سهامداران خرد و یا تصمیمات هیجانی و واکنش آنی آنها به اتفاقات بازار است. به همین دلیل پس از هر ریزش و افت در بازار سرمایه، از بازار فرار می کنند.

همتی در حاشیه جلسه هیات دولت:
مردم در بازار ارز سرمایه گذاری نکنند

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ های امروز ارز پایدار نیست، گفت: مردم عادی در بازار ارز سرمایه گذاری نکنند.  عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص قیمت ارز 
گفت: از نظر ذخایر ارزی وضعیت خوبی داریم و وضعیت مان از نظر اسکناس مطلوب است.وی ادامه داد: یکسری متغیرهای سیاسی روی نرخ ارز تأثیر می گذارد؛ این متغیرهای سیاسی مبنای اقتصادی ندارد، یک روز شایعه می کنند قرار 
است جنگ شود یک روز شایعه می کنند قرار است مذاکره شود و یا اتفاقاتی در منطقه بیفتد. رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: یکسری افراد هستند که از این فرصت ها استفاده می کنند و با ایجاد جو روانی، نرخ ارز را باال و پایین می برند، 

مردم نباید تابع این نوع متغیرهای سیاسی به مساله ارز نگاه کنند. همتی افزود: خیلی تالش شد در هفته گذشته با توجه به جو سیاسی ناشی از اعالمیه ایران در مورد برجام، قیمت ارز را باال ببرند که خوشبختانه نتوانستند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این نرخ ها، نرخ های پایداری نیست و ممکن است هر لحظه تغییر کند. مردم عادی بر روی ارز سرمایه گذاری نکنند. من نمی توانم بگویم در آینده نرخ ارز چگونه خواهد شد اما نرخ های موجود نرخ ارز ما 

نیست؛ ان شاءاهلل شرایط در مورد نرخ ارز بهتر شود.

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com
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در نیمه نخست پارسال شاهد 
تالطم های ارزی در کشــور 
بودیم که نوعی ســردرگمی 
در همه بازارها از جمله طال، 
جواهر و سکه را رقم زد؛ تقاضا 
در بازار ســکه و ارز تشدید شــد و قیمت ها به صورت 
تصاعدی باال رفت. با افزایش بی ســابقه قیمت طال در 
بازار خریداران مصنوعات طال به سمت خرید طالی آب 
 شده رفته اند و کمتر کسی دیگر می تواند با این رقم ها و 
قیمت ها مصنوعات طال را خریداری کند. فعاالن بازار 
طال بر این اعتقادند که مهم ترین پیش شرط برای ایجاد 
آرامش در بازار طال، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور به 
ویژه حوزه ارز اســت و مادامی که دولت در این زمینه 
موفق عمل کند، مردم نیز میلی برای تبدیل سرمایه به 

مسکوکات طال ندارند. 
در همین زمینه مدیرکل اســتاندارد تهران با اشاره بر 
امکان تقلب در طالی آب شــده گفت: طالی آب شده 
به هیچ وجه مورد تایید ســازمان ملی استاندارد ایران 
نیست. در بازدید از واحدهای طالســازی در تهران، 

اظهارداشــت: با توجه به افزایــش ناگهانی نرخ طال و 
استقبال گسترده مردم برای ســرمایه گذاری در این 
صنعت، خرید و فروش طالی آب  شــده در بین عوام 
مرسوم شده و از آنجا که تنها مصنوعات طالی دارای 
کد شناسایی از سوی این اداره کل معتبر و قانونی است، 
ضرر و زیان ناشــی از معامالت طالی آب شده متوجه 

خود خریدار اســت و از لحاظ قانونی امکان پیگیری و 
جبران زیان آن وجود ندارد. مدیرکل استاندارد تهران 
که به منظور بررسی چالش ها و مشکالت تولیدکنندگان 
طال از چند واحد طالسازی بازدید کرد، افزود: بر اساس 
بررسی های به عمل آمده، معموال عیار طالی  آب شده 
که در آزمایشــگاه هایی غیر از آزمایشگاه های همکار 

استاندارد عیارسنجی می شوند، دارای مغایرت بوده و 
مردم عادی تنها حین فروش آن و با آزمون مجدد توسط 
خریدار، متوجه این تقلب و ضرر می شــوند. طاهری 
ضمن تاکید بر اجباری بودن درج کد استاندارد بر روی 
مصنوعات طال، از شهروندان خواست حتما مصنوعات 

دارای کد شناسایی استاندارد خریداری کنند.

طبــق پیش نویــس ســند 
رمزارزهــا، تبــادل رمزارزها 
مشمول قوانین ارزی کشور 
می شود. به عبارتی تبادل در 
این صنعت غیرقانونی نیست 
اما ارائه خدمات بانکی و پرداختی در این زمینه ممنوع 
است. واقعیتی که نمی شود به سادگی از آن عبور کرد، 
مسائل امنیتی و الزامات قانونی حاکم بر صنعت رمزارزها 
است. شاید اگر درباره هر فناوری نوین دیگری مانند هوش 

مصنوعی صحبت می کردیم داستان بسیار متفاوت بود و 
راه برای تحقیقات، توسعه و تجاری سازی در کشور بسیار 
مهیاتر بود. اما امروز اتفاقی که افتاده این است که درست 
مانند بازار ارز، بازار رمزارزها هم بازیگران زیرزمینی پیدا 

کرده  است.

حاکمیت نگران نوسان باالی ارزهای رمزنگار است
فعاالن و کارشناسان بازار رمزارزها معتقدند که حاکمیت 
نگرانی هایی در زمینه رمز ارزها دارد. یکی از مهم ترین 
نگرانی هایی که وجود دارد به بحث عدم وجود پشتوانه 
در بســیاری از ارزهای رمزنگاری شده خارجی از جمله 
بیت کوین و نوسانات قیمت بسیار باال اختصاص دارد که 

باعث می شود تا احتمال ضربه به نظام اقتصادی و ضرر 
و زیان سرمایه گذاران وجود داشته باشد. از سوی دیگر 
عدم امکان رصد تراکنش ها توسط نظام بانکی و قابلیت 
استفاده برای تجارت سیاه به منظور پولشویی و تامین 
مالی تروریسم در کنار تحریم کاربران ایرانی و حساب های 
آنها با فشارهای آمریکا در بسیاری از صرافی های خارجی 
از موضوعات مهم در زمینه نگرانی مسئوالن در برابر این 
فناوری است که راهکارهایی نیز برای رفع آنها وجود دارد 
اما فناوری ها در مقابل مزایا معایبی را دارند که رمز ارزها از 
این قاعده مستثنی نیستند و باید با تصمیمات سنجیده 
چالش ها را کاهش داد. به هر ترتیب بهترین اقدام به منظور 
شفاف  سازی و آگاهی افراد جامعه تصویب قانون از سوی 

مجلس است. درست است که ارزهای رمزنگاری شده و 
صنعت بالک چین ویژگی هایی دارند که به طور معمول 
حکومت  ها حاضر به پذیرش آن شرایط نیستند، اما این 
ویژگی  ها غیرقابل تغییر نیستند. برای مثال می  توان با 
تصویب قانون، پروژه  های مبتنی بر بالک چین را مکلف 
به ارائه اطالعات خود به نهادهای ذی ربط کرد، امری که 
از سوی بسیاری از کشــورها از جمله ژاپن و کره جنوبی 
 محقق شــده اســت. این اقدام موجب شــکل  گیری 
پروژه  های قانونی و مطمئن خواهد شد. همچنین تصویب 
قانون باعث افزایش اطمینان کاربران می  شود، در نتیجه 
افراد می  توانند با خیال راحت اقدام به سرمایه گذاری و 

استفاده از آن به عنوان روش پرداخت کنند.

با    افزایش   ناگهانی   نرخ طال،  خرید   و  فروش   شمش طال   در   بین   مردم   مرسوم    شده   است

تقلب  در معامالت  طالی آب شده

تصویب قوانین و ساماندهی رمزارزها در دستور كار قرار گیرد

ورود  بازیگران  پنهان  به  بازار  رمزارزها

ساماندهی صنعت رمزارزها
سعید مهدیون، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی

اقدامات بسیاری در رابطه با  صنعت رمزارزها انجام شده که با توجه به آنها می توان آینده روشنی را برای این صنعت پیش بینی کرد. امروز استفاده از رمزارزها و نتایج مثبت آن به اثبات رسیده و در کشور ما هم توجه زیادی به آن داریم. صنعت 
رمزارزها به دلیل نوظهور  و جدید بودن آن نیازمند ساماندهی است تا از ورود بازیگران پنهان و زیرزمینی به آن جلوگیری کرد. رمزارزها که مهم ترین آنها بیت کوین است امروزه نقش زیادی در انجام معامالت در سطح بین المللی دارند و به همین 
دلیل نیازمند قانون و مقررات مخصوص به این صنعت هستند. در حال حاضر هنوز همه گیری برای استفاده از این رمزارزها نداریم و سهم رمزارزها هنوز اندک است اما اهمیت و نتایج مثبت آن ثابت شده و دنیا به دنبال پیاده سازی این صنعت است. 
بنابراین نمی توان  به آن بی توجه  بود و کاری از پیش نبرد. اهمیت رمزارزها در نظام بانکی این است که اصالحاتی را که این شبکه نیاز دارد انجام خواهد داد و موجب رشد سریع حجم بازار می شود. امروز شبکه بانکی نیازمند تغییر و تحول است 
و همین صنعت می تواند تغییرات الزم را در آن ایجاد کند. کشورهای زیادی در دنیا برای قانون گذاری و نوشتن مقررات مخصوص به این صنعت اقدام کرده اند چراکه به مزایای استفاده از آن در اقتصاد و رشد اقتصادی پی برده اند. بنابراین با 
قانون گذاری و ساماندهی رمزارزها می توان نظام اقتصادی را در برابر مضرات این فناوری جدید محافظت کرد. در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که تکلیف این صنعت در کشور روشن نیست بنابراین تعیین تکلیف استفاده از رمزارزها باید 
به سرعت انجام شود. به دلیل این که سازمان های مربوطه هنوز برای استفاده رسمی از رمزارزها تصمیمی نگرفته اند فعالیت این صنعت در کشور ما با ابهام روبه روست و به عبارت بهتر فعالیت رمزارزها  در ایران در وضعیت خاکستری قرار دارد. 

با توجه به اهمیت این صنعت و تجربیات و نتایجی که در دیگر کشورها در رابطه با استفاده از رمزارزها و بالک چین دیده شده الزم است هر چه زودتر قوانین و سیاست های فعالیت در این صنعت تدوین و رمزارزها وارد شبکه معامالت شوند.
امروز دولت بر استفاده از رمزارزها تاکید دارد بنابراین انتظار می رود در این حوزه تحوالت زیادی رخ دهد و با تدوین قوانین و مقررات مربوط به رمزارزها این صنعت به تعیین تکلیف نهایی رسیده و از وضعیت خاکستری خارج شود. هنگامی که 
زیرساخت های مورد نیاز برای استفاده از رمزارزها فراهم شود فعاالن این صنعت باتحول و تغییر ماینینگ به صنعت می توانند به صورت شفاف و قانونی فعالیت کنند. امید است با اقدامات مثبت و اظهارنظرهایی که در رابطه با تاثیر استفاده از 

رمزارزها اعالم شده هر چه سریع تر برای قانونی شدن فعالیت در این زمینه به نتیجه برسیم و اقتصاد را درگیر تحوالت مثبت و رشد درخور سازیم. 

هیچ گونه اجرت ساخت و مالیات و سود قانونی به طالی آب شده تعلق نمی گیرد
آیت محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران

متاسفانه به دلیل افرایش نرخ طال و سکه در بازار که به دنبال رشد بی سابقه نرخ ارز اتفاق افتاده مردم به سمت خرید طالی آب شده رفته اند. به دلیل استقبال از طالی آب شده کالهبرداری های بسیاری نیز اتفاق 
افتاده و شاکیان بسیاری در این رابطه وجود دارد. طالی آب شده  اجرت ساخت و مالیات و سود قانونی هیچ کدام را ندارد و مردم به همین دلیل موافق خرید این مدل طال هستند غافل از اینکه ضرر و زیان زیادی 

متوجه آنهاست. هزینه خرید طالی آب شده و ضرر و زیان آن به علت مقدار و حجم زیادش بسیار باالست و در این بین اتحادیه هم امکان رصد و پیگیری آن را ندارد.
افزایش نرخ طال و نوسانات روزانه آن جایی برای خرید و فروش این کاال در بازار نگذاشته است و طالفروشان هم از این بابت و اتفاقاتی که مسبب آن افزایش نرخ ارز است رضایتی ندارند. استقبال از خرید طال نیز بسیار 
کم است و خرید و فروشی هم که انجام می شود مربوط به کسانی است که مناسبت خاصی را پیش رو دارند و یا کسانی هستند که طالی آب شده خرید و فروش می کنند.  نمی توان آمار دقیقی از گردش مالی بازار 
خرید و فروش طالی آب شده به دست آورد اما باید گفت این بازار  وجود دارد و خرید و فروش در آن رونق دارد. کالهبرداران و دالالن طال در شرایط فعلی به دلیل افزایش نرخ طال و کم شدن قدرت خرید مردم وارد 
کار شده اند و خرید و فروش طالی آب شده را آغاز کرده اند و متاسفانه استقبال مردم هم بسیار زیاد است. در این اماکن طالی آب شده ای که در اغلب موارد عیار آن پایین تر از  استاندارد بازار است به خریدار فروخته 
می شود و به دلیل ماهیتی که طال در آن حالت دارد نمی توان تشخیص داد که عیار طالی مذکور چند است. مردم با این تفکر که اجرت طال پولی اضافه و زور است در بازار طال از خرید مصنوعات طال خودداری می 

کنند. متاسفانه امروز به دلیل افزایش قیمت طال اجرت ها هم افزایش داشته و از طال کمتر استقبال می شود.
نگاه مردم بابت پرداخت »اجرت ساخت« باید تغییر کند. نباید این گونه تصور شود که این اجرت پولی اضافی است که طالسازان از مردم می گیرند بلکه باید این نگاه را داشت که طالی ساخته شده شناسنامه دار 

است و حتی اگر نیم درصد ایراد داشته باشد، خریدار می تواند از طریق اتحادیه شکایت خود را پیگیری کند.

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیــس اتحادیه صنــف پزندگان غذا های ســنتی 
تهران گفت: شایعات منتشر شده در فضای مجازی 
درخصوص وجود پنبه در حلیم صحت ندارد.حسین 
محمدی، رئیس اتحادیه صنف کبابی، حلیم و پزندگان 
غذا های سنتی تهران با بیان اینکه وجود پنبه در حلیم 
صحت ندارد، گفت: شایعات زیادی در این خصوص 

در فضای مجازی منتشر شده که کذب محض است.
رئیس اتحادیه صنف کبابی، حلیم و پزندگان غذا های 
سنتی تهران در ادامه با قاطعیت این موضوع را رد کرد و 
گفت:  درحال حاضر باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، 
شایعاتی مبنی بر وجود پنبه در حلیم منتشر می شود 
که هموطنان را دچار استرس و اضطراب می کند و این 
موضوع به هیچ عنوان صحیح نیست.رئیس اتحادیه 
صنف کبابی، حلیم و پزندگان غذا های سنتی تهران 
تأکید کرد: زمانی که حلیم پخته می شود رشته هایی 
از گوشت در آن مخلوط می شود و می توان تفاوت پنبه 
و رشته گوشت را در آن تشــخیص داد. وی با تأکید 

بر اینکه مردم آش و حلیم مورد نیاز خود را از امکان 
غیربهداشتی خریداری نکنند، اظهار کرد: واحدهای 
صنفی مجاز برای عرضه آش و حلیم دارای بنرهای 
متحد الشکلی هستند که از سوی اتحادیه با توجه به 
داشتن مجوزهای بهداشتی الزم به واحدهای صنفی 

داده می شود.
رئیس اتحادیه صنف کبابی، حلیم و پزندگان غذا های 
سنتی تهران همچنین با هشــدار به عرضه حلیم و 
آش توســط واحد های صنفی غیرمجاز و اماکن غیر 
بهداشتی اذعان کرد: با هماهنگی انجام شده با اتاق 
اصناف بازرسی های الزم انجام خواهد شد و در صورت 
مشاهده هرگونه عرضه و توزیع آش و حلیم در اصناف 
غیرمجاز قطعاً برخورد های الزم صورت خواهد گرفت. 
محمدی از مردم درخواست کرد که به هیچ وجه به این 
شایعات درفضای مجازی توجه نکنند، چرا که فعالیت 
این واحد ها به گونه ای اســت که زیر نظر بهداشت به 

عرضه آش و حلیم می پردازند.

وزیر ارشاد با بیان اینکه ما ساالنه به حدود ۴۰۰ هزار 
تن کاغذ نیاز داریم، گفت: ۶ تا ۱۰ هزار تن کاغذ، طی 
یک تا دو هفته آینده از گمرک ترخیص می شود .سید 
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه 
نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
مســئله کاغذ که در چند ماه اخیر مطرح شده است 
مسئله مهم همه کسانی است که در حوزه فرهنگی 
فعال هستند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه 
عناوین مختلفی در این قضیه تأثیرگذار است، گفت: 
همان طور که می دانید تولید ما در کاغذ بسیار اندک 
است.وی ادامه داد: سه کارخانه کاغذ در کشور وجود 
دارد که به طور اسمی ۱۷۰ هزار تن تولیدات دارند اما 
باید گفت تولیدات این کارخانه ها در سال ۹۶ حدود۱۰ 
هزار تن و در ســال ۹۷ حدود ۲۰ هزار تن بوده است. 
صالحی افزود: نیاز کاغذ ما در سال حدود ۴۰۰ هزار تن 
است که سهم تولیدات ما بسیار اندک است بنابراین 

نیاز به واردات داریم.
وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: باید در بحث خودکفایی 

از قبل اقدامــات الزم را انجام می دادیــم. تولیدات 
کارخانه های کاغذ ما بسیار اندک اســت. وی ادامه 
داد: همانطور که گفتم حدود ۴۰۰ هزار تن در سال ما 
نیاز به کاغذ داریم که بخش عمده آن وارداتی است. 
در این ۴۰۰ هزار تن آن چیزی که در بخش نشریات 
و روزنامه ها با توجه به تیراژ مورد نیاز اســت، چیزی 
حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن است. وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در دولت 
درباره کاغذ بیان کرد: آنچه در اوایل سال مطرح شد 
این بود که آیا ما می توانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را از کاغذ 
برداریم و به نیمایی تبدیل کنیم یا خیر، که همین امر 

تالطم هایی را در بازار کاغذ ایجاد کرد.
وی ادامه داد: مطرح شــدن تصمیمات باعث شــد 
کاغذهایی که به گمرکات وارد شده بودند ترخیص 
نشــوند. صالحی بیان کرد: گفتگوهای مختلفی در 
دولت با تاکید مقام معظم رهبری مطرح شد که دو 
مسئله تصمیم گیری از آن بیرون آمد و موجب شد 
کاغذ مطبوعات و نشر با همان ارز ۴,۲۰۰ تومان باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر سنجش 
اخبــار در فضای مجــازی گفت: بایــد ابزارهایی در 
اختیار مردم قرار گیرد تا قدرت آن ها برای ســنجش 
و ارزیابی اخبار افزایش یابد؛ برای تحقق این مهم باید 
مجموعه هایی برای بررسی و صحت اخبار شکل گیرند 
و به مردم گزارش دهند. محمدجواد آذری جهرمی، 
درباره شایعات در فضای مجازی، گفت: ترویج شایعه و 
اخبار دروغ یکی از آفت های نظام انتقال سینه به سینه و 
فضای مجازی است، در دین ما نیز علما برای تشخیص 
سره یا ناسره بودن روایات از مجموعه علوم مانند علم 
رجال، علم انســاب و علم کالم استفاده می کردند، با 
استفاده از این روش فرد موثق و غیرموثق شناسایی 
می شود که مجموعه این بستر در دنیای امروز را سواد 
رسانه ای می گویند. اگرچه کم فروشی اینترنت توسط 
برخی اپراتورها اتفاق ناگواری است اما ما بدون لکنت 
زبان این موضوع را با مردم در میان گذاشــتیم. این 

موضوع می توانست شایعه هایی بسیاری ایجاد کند.
وی افزود: زمانی که ما ســینه به سینه شدن اخبار را 
پذیرفتیم، زمانی که شبکه اجتماعی را به عنوان مرجع 
خبری پذیرفتیم، چنین ظرفیت هایی را در آن ایجاد 
کنیم. در پژوهشگاه های وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات برای کمک به سواد رســانه ای، سامانه ای 
در حال طراحی است که این سامانه بتواند صحت و 

راستی اخبار را ارزیابی کند و مشخص کند آیا منبع 
این خبر موثق است؟

وی با اشاره به راهکار مقابله با شایعه ها، اظهار کرد: باید 
ابزارهایی در اختیار مــردم قرار گیرد که قدرت آن ها 
برای سنجش و ارزیابی اخبار افزایش یابد، برای تحقق 
این مهم باید مجموعه هایی شکل گیرد که اخبار را 
بررســی و صحت آنها را به مردم گزارش دهند. بنا بر 
اعالم سایت خانه ملت، وزیر ارتباطات، با اشاره به راهکار 
الزم برای مقابله با شایعه های مربوط به عملکرد نظام، 
حاکمیت و دولت در عرصه کاری، خاطرنشان کرد: 
بهترین شیوه این است که ما فعاالنه برخورد کنیم؛ 
یعنی اگر قرار است اتفاقی رخ دهد، نگذاریم دیگران 
ابتدا مسائل را بازگو کنند بلکه خودمان با صداقت و 

درستی مطالب را با مردم در میان بگذاریم.
آذری جهرمی، ادامه داد: اگرچه کم فروشی اینترنت 
توســط برخی اپراتورها اتفاق ناگواری است اما این 
موضوع را بــا مردم در میان گذاشــتیم. این موضوع 
می توانست شایعه هایی بسیاری ایجاد کند. در برخی 
موارد سکوت های بی جا باعث دامن زدن به شایعات 
می شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در پاسخ 
به این پرسش که آخرین شایعه ای که درباره خودتان 
شنید چه بوده است، گفت: هر روز شایعه وجود دارد و 

اولی و آخری ندارد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفــت: هر کیلو مرغ 
گرم با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در خرده فروشی ها 
عرضه می شود. مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه 
پرنده و ماهی از ثبات نرخ مرغ در بــازار خبر داد و 
گفت: نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۷ هزار 
و ۲۰۰، مرغ آماده به طبخ در کشــتارگاه ۱۰ هزار و 
۵۰۰ و خرده فروشی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. وی 
افزود: هم اکنون هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی ها 
با نرخ کمتر از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به مصرف کننده 
عرضه می شود. به گفته یوسف خانی، نرخ هر کیلو 
ران مرغ با کمر را ۱۰ هــزار و ۵۰۰ و ران مرغ بدون 
کمر برابر با نرخ مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اســت. 
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشــاره به نرخ سایر 
مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با 
کتف ۲۲ هزار، سینه بدون کتف ۲۳ هزار و فیله مرغ 

۲۵ هزار تومان است.
وی قیمت مرغ در بازار را پیــش بینی کرد و گفت: 
توجه به افزایش جوجه ریزی و ازدیاد عرضه در برابر 
تقاضا، قیمت مرغ در ماه رمضان نوســانی نخواهد 
داشت و همچنان با نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
در خرده فروشی ها عرضه خواهد شد. یوسف خانی 
با اشاره به اینکه تقاضای چندانی برای خرید مرغ در 
بازار وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه 

تمام شــده تولید، مرغداران با زیان چشمگیری در 
فروش هر کیلو مرغ مواجه هستند. این مقام مسئول 
ادامه داد: با وجود آنکه وزارت جهاد کشــاورزی به 
عنوان متولی تولید نرخ واقعی هــر کیلو مرغ گرم 
در خرده فروشــی ها را ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان اعالم 
کرده اســت، از این رو پیش بینی می شود که ستاد 
تنظیم بازار بعد از ماه مبارک رمضان نرخ جدید مرغ 

را اعالم کند.
وی با بیان اینکه مرغداران نسبت به نرخ مصوب ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ تومانی مرغ گالیه مند هســتند، گفت: 
با توجه به نوســان نرخ نهاده های دامی در بازار آزاد 
و انتقادات مرغداران نســبت به نــرخ مصوب مرغ، 
اتحادیه مرغداران درخواســت خود را برای تجدید 
نظر در قیمت تمام شده تولید به ستاد تنظیم بازار 
ارسال کرده است، از این رو پیش بینی می شود که 
قیمت مرغ بعد از ماه مبارک رمضان در بازار افزایش 
یابد. رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از ثبات نرخ تخم 
مرغ در بازار خبر داد و افــزود: هم اکنون قیمت هر 
کیلو تخم مرغ ۷ هزار و ۵۰۰ معادل شانه ای ۱۵ هزار 
تومان است. یوسف خانی در پایان با اظهار بی اطالعی 
از عرضه تخم مرغ های وارداتی در بازار تصریح کرد: با 
توجه به مازاد تولید تخم مرغ، پیش بینی می شود که 

قیمت این محصول افزایشی نداشته باشد. 

وزیر ارتباطات خبر داد

طراحی ابزارهایی برای ارزیابی اخبار فضای مجازی

مرغداران نسبت به نرخ مصوب مرغ گالیه مندند

با متخلفان برخورد می شود

وجود پنبه در حلیم صحت ندارد

وزیر ارشاد با اعالم ترخیص 1۰ هزار تن كاغذ تا دو هفته آینده مطرح كرد

ساالنه ۴۰۰ هزار تن کاغذ نیاز داریم

سرمقاله
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شروع کسب و کاری که برای خودتان باشــد هیجان انگیز است. اما 
همانند بسیاری افرادی که شرکت های استارت آپ خود را راه اندازی 
کرده اند، به زودی درمی یابید که موفقیت و رشد استارت آپ یا حتی 
ادامه آن چقدر می تواند دلهره آور باشد. برای کسانی که شرکت های 
اســتارت آپ دارند، بازار کســب و کار و رشد اســتارت  آپ مساله 
پیچیده ای است که هر کسب و کار جدیدی، به ویژه استارت آپ های 
کوچک با آن مواجه هســتند. سرمایه گذاری در اســتارت آپ نیز 
به راحتی نبوده و چالش های ســرمایه گذاری خــاص خود را دارد. 
استراتژي هاي ناشي از تجربیات واقعي ارزش بسیار باالیي دارند و به 
استارت آپ ها کمک مي کنند که مسیر درست را تشخیص بدهند و 

به رشد و سوددهي برسند. 
کسب و کارهاي نوپا یا استارت آپ ها همواره به دنبال استراتژي هاي 
رشد دهنده هستند تا بتوانند با افزایش مشــتري هاي وفادار خود، 
کسب و کارشــان را رونق دهنــد. عالقه و تمایل کســب و کارهاي 
استارت آپي به رشد ســریع باعث به وجود آمدن عبارت جدیدي به 
نام »هک رشد« شده است. این عبارت زماني به کار مي رود که یک 
اســتارت آپ بخواهد از طریق روش هاي بازاریابي به رشــد سریعي 
برسد. به طوري که بسیاري از آنها براي رسیدن به نتیجه مورد نظر 
خود از ایده ها و روش هاي جدید اســتفاده مي کنند. اســتارت آپ 
MonDevices در ســال ۲۰۱۵ تحت نظر شرکت موفق فعالیت 
خود را آغاز کرد و با استفاده از هک رشد توانست به پیشرفت مورد 
نظر خود برسد. این استارت آپ یكي از ارزان ترین مانیتورهاي خواب 
هوشــمند را به بازار عرضه مي کند. این مانیتورها تنفس و حرکت 
بچه ها را در خواب زیر نظر داشــته و بــه والدین کمک مي کنند که 
 Lev( خواب خوب و راحتي را در طول شب داشته باشند. لو گرونكو
Grzhonko(، مدیرعامل این اســتارت آپ درباره استراتژي هاي 
تاثیرگذار روي موفقیت این شرکت صحبت کرده است که در ادامه 

این مقاله به بررسي آنها مي پردازیم. 

۱. تيمي از افراد سرمايه گذار روي پروژه تشكيل دهيد
یک تیم خوب، پایه و اساس رشد هر کسب  و  کاري است. استفاده از 
نقطه قوت هر یک از اعضاي تیم و سپردن مسئولیت هاي مناسب به او 
باعث باال رفتن میزان بهره وري و بهبود نتایج مي شود. گرونكو یكي از 
دالیل موفقیت استارت آپ خود را استخدام افرادي مي داند که نسبت 
به موفقیت شــرکت متعهد بوده و ایده هاي جالبي ارائه مي دهند. او 
مي گوید: »شرکت ما ارزش اجتماعي بسیار باالیي دارد. محصوالت ما 

تالش مي کنند که جان انسان ها را نجات دهند. ما فكر مي کنیم اغلب 
کسب  و  کارها داراي ارزش هاي اجتماعي هستند که باید با دیگران به 

اشتراك گذاشته شوند.«
تمام افرادي که در تیم هاي کوچک مشــغول به کار هستند باید با 
جدیت کار کنند. محیط کار گروه هاي کوچک باید شفافیت داشته و 
اعضاي آن با هم احساس راحتي داشته باشند. همچنین باید اهداف 
شرکت را به خوبي بشناسند و براي رسیدن به آنها تالش کنند. اما 
دنیاي اســتارت آپ براي همه افراد نیست. کساني که دوست دارند 
به آنها گفته شــود چه کاري باید انجام دهند و ترجیح مي دهند در 
محیط هاي ساخت یافته کار کنند، نمي توانند با فرهنگ استارت آپ 
کنار بیایند. کساني که در محیط استارت آپ کار مي کنند به کار خود 
عالقه دارند و هر روز خود را با عشق و عالقه به کارشان آغاز مي کنند. 
کارآفرینان مي دانند که چه موقع بهترین افــراد را دور خود جمع 
کرده اند. زماني که تمام اعضاي تیم بتوانند به طور مستقل کار کنند 

و با ابتكارات خود شرکت را رو به  جلو پیش ببرند. 

را خودتان تامين كنيد و رشد ۲. بودجه شركت 
داشته باشيدآهسته و مداوم 
پ  ت آ ر ســتا MonDevices تاکید ا

زیادي روي تامین بودجه 
خود شــرکت و داشتن شــرکت توسط 

رشد مداوم مي کند. 
گرونكو مي گویــد: »دریافت 

میلیون ها دالر ســرمایه بسیار 
وسوســه انگیز اســت و مشكالت 

شرکت را به ســرعت حل مي کند. 
اما این روش گاهي اوقــات و مخصوصا 

براي کارآفرینان جواب نمي دهد.« پیدا کردن 
منابع مالي توســط خود شرکت از 
طریق بوت استرپ )عدم دریافت 
پول از سرمایه گذاران( و رسیدن 

به یک جریان ثابت از درآمد باعث 
سوددهي شــرکت مي شود. اهداف 

ســرمایه گذاران کامال متفاوت از اهداف 
بنیان گذاران اســت. ســرمایه گذاران موفقیت 

شــرکت هاي زیادي را هدف قرار مي دهند؛ در حالي 

که بنیان گذاران تنها براي پیروزي و موفقیت شرکتي که راه اندازي 
کرده اند وقت مي گذارند. خیلي ســخت است که یک شرکت بدون 
دریافت ســرمایه اولیه به ارزش میلیون دالري دست پیدا کند. اما 
احساس رضایت بعد از انجام چنین کاري به مراتب بیشتر از دریافت 

پول از سرمایه گذار خواهد بود. 

۳. محصول بدون نقص توليد كنيد
روي محصول خود تمرکز کنید و به حرف هایي که در اطراف تان زده 
مي شود توجهي نكنید. اخبار مرتبط با کارآفرینان جدید و باانرژي 
همراه با محصوالت هوشمندانه تر تمام شدني نیست. اگر مي خواهید 
یک کارآفرین موفق باشید باید به رقابت کردن عادت کنید. ارائه کار 
خوب و باکیفیت در هر بــازاري ارزش دارد. بنابراین اگر بتوانید کار 
خود را ســاده، قابل اعتماد و مقرون به صرفه ارائه دهید، هیچ جاي 
نگراني براي رقابت وجود نخواهد داشت. مشتري ها ارزش کار شما 
را تشــخیص داده و به شــما مراجعه خواهند کرد. طبق گفته هاي 
گرونكو، زماني که توجهي به صحبت هاي اطرافیان نداشته باشید و 
روي کار خودتان تمرکز کنید، کسب  و  کارتان در موفق ترین موقعیت 
ممكن قرار خواهد گرفت. او مي گوید»ما ســراغ یكي از ساده ترین 
تكنولوژي هایي رفتیم که نتایج قابل اعتمــادي عرضه مي کند و با 
پرداخت مبلغ کمي نسبت به رقبا در اختیار مشتري ها قرار مي گیرد. 
ما قصد داریــم تكنولوژي خــود را در آینده پیشــرفت دهیم و به 

موفقیت هاي بیشتري برسیم.«

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان نور
برابر رای شــماره ۱3976۰3۱۰۰۰6۰۲3۰۵8 مورخ 97/۱۲/۱۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضی به نام حمیدرضا کمرودی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 46۱.۰4 متر مربع پالك ۵4۲ فرعی از ۱8 اصلی واقع در قریه تیرکده علیا بخش ۵ ثبت نور محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد، در صورتی که اشــخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 

دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
م الف: 98/۱6۰/7۲۱۲

نوبت اول: 98/۲/۱۲
نوبت دوم: 98/۲/۲6

حسن یوسفی رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان نور

از خلق ارزش تا استراتژی های رشد برای استارت آپ ها

بازاریابي هوشمند و خالق چيست؟
بازاریابی هوشمند به مجموعه فعالیت هایي که جهت 
تبلیغ محصوالت و خدمــات با اســتفاده از ابزارهاي 
هوشــمند و دیجیتالي بــه صــورت خالقانه صورت 
مي گیرد، گفته مي شــود. بازاریابي هوشمند و خالق 
یعني استفاده از ابزارهاي موجود در اینترنت و دنیاي 
دیجیتال براي بازاریابي خدمات و محصوالت. در واقع 
در این روش بازاریابي بیشــتر وابســته به رسانه هاي 
دیجیتالي مثل شبكه هاي اجتماعي هستیم. بازاریابي 
هوشمند و خالق فقط محدود به کسب وکارهاي آنالین 
نمي شود. در بازاریابي هوشمند و خالق سعي مي شود 
از طریق ابزارهایي مثل وب سایت، ایمیل و شبكه هاي 
اجتماعي، رفتار کاربران و مخاطبان تحلیل شــود تا 
بعد از بررسي هاي انجام شده بتوان بیشترین بازدهي 
را از بازاریابي روي این افراد کسب کرد. در حقیقت در 
بازاریابي هوشمند و خالق هدف اصلي ما فروش است. 
البته فروش بیشتر با داشتن مخاطبان هدف گسترده تر. 

ابزارهاي بازاریابي هوشمند عبارتند از: 
۱. سئو بهینه سازي ســایت براي موتورهاي جستجو 
)SEO(: با بهینه سازي ســایت خود براي موتورهاي 
جســتجو مي توانید هدفمندترین مخاطبان را داشته 
باشید. ســئو را با هیچ روش دیگر تبلیغاتي نمي شود 
مقایسه کرد. در این روش با بهینه سازي داخلي و خارجي 
سایت که شامل بهینه سازي قالب سایت، سرعت سایت، 
مسائل تكنیكي و تولید محتواي سئو شده و توزیع آن 
مي شود، سایت خود را براي موتورهاي جستجو بهینه 
مي کنید تا وب سایت شما زودتر از رقباي تان در معرض 

دید مخاطبان تان قرار بگیرد. 
۲. بازاریابي محتوا )Content Marketing(: بازاریابي 
محتوا یكي از بهترین ابزارها در بازاریابي هوشمند است 
که مناسب براي همه کسب وکارهاي آنالین با هر سرمایه 
و بودجه اي است. فرقي نمي کند کسب وکار اینترنتي شما 
کوچک باشد یا بزرگ، سرمایه براي تبلیغات اینترنتي 
دارید یا نه. در بازاریابي محتوا با توجه به نیاز مخاطبان تان 

مي توانید براي رفع نیازشان محتوا تولید کنید. 
3. شــبكه هاي اجتماعي )Social Media(: یكي 
از قدرتمند ترین و تاثیرگذار تریــن ابزارها در بازاریابي 
هوشمند شبكه هاي اجتماعي هستند. در این شرایط 
راه اندازي کمپین هاي تبلیغاتي ویروســي مي توانند 
بهترین بازدهي هــا را براي هر نوع کســب و کاري به 

وجود آورند. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

افرادي كه هميشه به دنبال بي نقص ترين و عالي ترين ها هستند و به 
نمره ۲0 براي شان ممكن محض اينكه متوجه شوند رسيدن به 

جلسه  ســر  شــركت نمي كنند، امتـحان نيست 
و  خطرناك تريــن جــــز

آدم هــا براي 
كار  و  دوستي 
شراكتي هستند. 
البته عالــي بودن و 
بهترين ها را خواستن نه 
تنها بد نيست، بلكه براي 
كسي كه مي خواهد واال 
باشد يك ضرورت است. 
اما اينكه انسان به خاطر 

بي نقص بودن بخش زيادي از اعتبار و زحمت و عمر و هزينه خود و 
اطرافيانش را قرباني كند، اين نشان دهنده وجود مشكلي عميق در 
بخش شناختي وجود فرد است و مي تواند ضرر و زيان فراواني را براي 
او و اطرافيانش به ارمغان آورد. مديران كمال گرا از كارمندان خود 
انتظار دارند كه فراتر از آنچه عملی و ممكن است، پيش بروند. خيلی 
خوب است كه رئيسی داشته باشيد كه اهداف بزرگی در سر دارد. 
بلندپروازی و نوآوری الزمه  پيشرفت است؛ اما نگرش غيرواقع بينانه  
باعث اتالف انرژی فرد می شــود. انتظارات بيش از حد رئيس شما 
ممكن است ناشــی از كمال گرايی ذاتی او باشد. اگر مدير سازمان 
هستيد، كارمندانی را اســتخدام كنيد كه واقع بين و بهينه نگرند. 
بهينه نگر يعني ضمن درك واقعيت ســعي مي كنند بهترين نتيجه 
را از منابع موجود به دســت آورند. آن ها برعكس كمال گراها، قابل 

اطمينان ترين شريك و همراه براي هر كاري هستند. 

معضل كمال گرايی افراطي 

ت
ربر

ن ه
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ظرفيت يادگيري يك نعمت است، توانايي يادگيري يك 
مهارت و تمايل به يادگيري يك انتخاب. 
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شيوه های آزمودن فرضيه استارت آپي 
فرضیه چیزی است که باید صحت داشته باشد تا ایده  شما کامال یا به طور 
نسبی مثمر واقع شود، اما هنوز اعتبارســنجی نشده است. مي توان گفت 
ایده هاي نو زماني به موقعیت چیرگي بر بازار مي رســند که عمال تبدیل 
به کلیشه شده باشند. این اتفاقي است که به عقیده دیوید تتن براي خود 
ایده »استارت آپ ناب« هم رخ داده است؛ فلسفه اي که براساس آن براي 
یافتن مدل کسب و کار، به استارت آپ به چشم یک آزمایش علمي نگریسته 
مي شود. این مفهوم کار خود را به عنوان یک ایده نو آغاز کرد و بعد آنقدر 
معروف شد که حاال آن را از بدیهیات این حوزه مي شماریم. در همین راستا، 
بسیاري از مشاوران حوزه استارت آپ ها به مراجعه کنندگان خود توصیه 
مي کنند پیش از آنكه دست به کار شوند، ایده هاي خود را به انواع و اقسام 

روش هاي گوناگون بیازمایند. 
اما چالش اینجاســت که براي آزمــودن فرضیه خود از چــه روش هایي 
مي توانیم بهره بگیریم؟ در ادامه ۱۰ مورد از این روش ها را خواهید خواند: 

قدم اول: سنجش مساله و بازار
۱- بالگ نويسي درباره موضوع براي عموم

این کار به شما کمک مي کند از ســوي مخاطبان تان بازخورد هاي کیفي 
و شخصي دریافت کنید. بعدها براي جمع آوري بازخورد هاي کمي )مثل 
نتایج و معیار هاي قابل سنجش( به آنها نیاز خواهید داشت. همچنین باید 

گفتگوي رودررو با مشتریان را نیز مد نظر قرار دهید. 
۲- طرح پرسش روي ابزار هاي آنالين بحث و گفتگو

به آنچه کاربران براي گفتن دارند گوش کنید. بسیاري از مشتریان دوست 
دارند بازخورد هاي خود را به گوش شما برسانند، اما باید کسي باشد که در 
وهله اول از آنها چیزي بپرسد. به سراغ پلتفرم هاي سوال و جواب آنالین، 
یا تاالر هاي گفتگو بروید و از کاربران سوال بپرسید. مي توانید با سوال هاي 
کلي مثل این ها شروع کنید: »چطور مي شود این مشكل را برطرف کرد؟«، 
»شرکت هاي ســرمایه گذار خطرپذیر و ســرمایه گذاران خصوصي براي 
مدیریت ارتباط با مشتري )CRM( از چه ابزار هایي استفاده مي کنند؟« 

این کار باعث مي شود هم رقبا و هم مشتریان خود را بهتر بشناسید. 
۳- نظرسنجي از طريق پيشنهاد هاي تشويقي

رساندن نظرسنجي به دست پایگاه مشتریان، راه فوق العاده اي براي بازخورد 
گرفتن و آگاهي از نیازهاي آنان است. براي مثال، پیشنهاد هایي مثل »۲۰ 
درصد تخفیف هنگام عرضه اولیه«ي محصولي که هنوز عرضه نشده، به 
راحتي به شما نشان خواهد داد مشتري تا چه حد خواهان آن محصول است 

و چقدر تقاضاي واقعي براي آن وجود دارد. 
۴- ثبت پيش سفارش

 Kickstarter و Indiegogo پلتفرم هاي جمع ســپاري مالي مثــل
سنجش و اندازه گیري تقاضاي بازار براي محصوالت و خدمات را تا حد قابل 
توجهي تسهیل کرده اند. با توصیف ویژگي هاي محصول خود و ارائه آن در 
برابر میلیون ها مخاطب، کارآفرینان قادر خواهند بود دید نسبتا مناسبي از 
واکنش احتمالي جمعیت خارج از آن پلتفرم نیز به دست بیاورند. از طرف 
دیگر، بازخور دها و ســوال هاي آني که روي این پلتفرم ها مطرح مي شود 
مي تواند به استارت آپ ها کمک کند مشــكالت احتمالي کارشان را پیدا 

کنند و پیش از رشد، آنها را برطرف سازند. 
۵- استفاده از تبليغات آزمايشي

از پتانسیل پلتفرم هاي تبلیغاتي آنالین استفاده کنید. براي این پلتفرم ها 
تبلیغاتي متنوعي تــدارك ببینید که مخاطب را بــه صفحه اي با ثبت نام 
ایمیلي یا حتي ثبت پیش سفارش سوق دهند. امتحان کنید ببینید کدام 
تبلیغ ها اثربخش تر هستند. حتي مي توانید مثال نام محصول خود را با در 

نظر گرفتن نرخ تبدیل تبلیغات مختلف انتخاب کنید. 
صرفا بــه ایمیل جمع کــردن اکتفا نكنیــد. جمــع آوري داده از طریق 
نظرســنجي هاي کوچک را نیز امتحان کنید. تحلیل تقاضاي مشتریان از 

این طریق نتیجه به مراتب بهتري در بر خواهد داشت. 

قدم دوم: بررسي راه حل
۶- امتحان كردن نسخه هاي مختلفي از وب سايت

طراحي و تجربه کاربري، به طور قطع در نگاه مشتري به استارت آپ شما 
و محصوالت آن نقش مهمي دارد. بنابراین مدل هاي مختلفي را روي آن 
امتحان کنید. با هر بار امتحان، داده هاي به دست آمده از رفتار کاربران را 
بسنجید. کمپین هاي A یا B هم مي توانند نتیجه خوبي داشته باشند به این 
معنا که دو گزینه را در برابر یكدیگر امتحان و گزینه بهتر را انتخاب کنید. 

7- صحبت کردن با کاربران واقعي محصول بتا
کساني که محصول بتاي شما را تست مي کنند به طور بالقوه مي توانند نقش 
طناب نجات شما را داشته باشند. با استفاده از ابزار هاي گوناگون دیگران را 

به امتحان کردن استارت آپ خود تشویق کنید. 

قدم سوم: بازاريابي
۸- تحليل نحوه استفاده كاربران از سايت

بررسي کلماتي که بیشــترین توجه را از ســوي مخاطبان شما دریافت 
مي کنند مي تواند دید خوبي نسبت به بازار هدف تان به شما بدهد. گوگل 
آنالتیكس سایت خود را زیر و رو کنید و از تمام اطالعات آن مثل رهگیري، 
اطالعات جمعیت شــناختي، بخش بندي عالقه مندي هــا و تحلیل هاي 

همگن، نهایت بهره را ببرید. 
۹- تجزيه و تحليل موفق ترين كمپين بازاريابي

درســت همان گونه که باید کاربران نهایي خود را بشناسید، درك رفتار 
افراد تاثیرگذاري که بــر کاربران نهایي تان اثرگذار هســتند نیز اهمیت 
دارد. ابزار هــاي مختلفي براي تحلیل شــبكه هاي اجتماعي وجود دارند 
که مي توانند در این کار به شــما کمک کنند، از جمله Copromote و 

 .Bottlenose
۱0- امتحان كردن تمهيدات ارجاع مشتري

برنامه هاي ارجاع مشــتري )referral( مي توانند راه فوق العاده اي براي 
جذب مشــتریان جدید، در عین حفظ مشتریان قبلي باشــند. این نوع 
تمهیدات باعث مي شوند مشــتریان فعلي تان، مشتریان بیشتري به شما 
ارجاع دهند. براي مثال، پیشنهاد تخفیفي که مي توانید از طریق مشتري 
فعلي تان به کساني که از سمت او به شما ارجاع داده مي شوند بدهید، باعث 
مي شود او شما را به دوستان و آشنایانش نیز معرفي کند و این زنجیره به 
همین ترتیب ادامه یابد. در واقع این، نوعي برنامه ریفرال یا ارجاع مشتري 

محسوب مي شود. 
شاید یكي از موفق ترین برنامه هاي ارجاع مشتري را Dropbox به اجرا 
درآورده اســت. این شــرکت با ذکاوت خاص خود، انگیزه اي دوجانبه به 
کاربران خود بخشید. به عبارت دقیق تر، کسي که از طریق لینک ارجاع در 
این پلتفرم ثبت نام کند فضاي بیشتري دریافت مي کند و از طرف دیگر با 

این کار به فضایي که ارجاع دهنده در اختیار دارد نیز افزوده مي شود. 
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