
علی ربیعی  در اولین نشســت خبــری خود به 
عنوان ســخنگوی دولت، در پاســخ به پرسشی 
درباره احتمال برخی تغییــرات در دولت و کنار 
رفتن زنگنه بیان کرد: هیچ تغییری در دســتور 
کار دولت نیست. زنگنه همیشــه فعال بوده  و از 
وزرای کلیدی دولت اســت. همیشه اسم زنگنه 
در استیضاح مطرح بوده است اما امیدوارم زنگنه 
نقش خود در دولت را ادامه دهد. نقش زنگنه در 
این دوره مهم اســت. نمایندگان هم باید کمک 

کنند.
وی با بیان اینکه در قالب طرح ملی مسکن ۴۰۰ 
هزار مسکن آماده می کنیم، افزود: ۵۰۰ هزار واحد 
مسکن مهر تکمیل و تحویل داده می شود، مسکن 

حمایتی و کارگری دنبال می شود. تسهیالت تا 
ســقف ۸۰ درصد نیز می تواند به عرضه مسکن 

کمک کند.
ربیعی همچنین تصریح کرد: هیچ تصمیمی برای 
تغییر قیمت بنزین اتخاذ نشــده است، اما کارت 
سوخت می تواند موجب تسهیل برای برنامه ریزی 

در مصرف شود.
وی دربــاره تفکیــک وزارت صمــت و ایجــاد 
معاونــت بازرگانی نیــز گفت: منتظــر تصمیم 
قطعی مجلس هســتیم. نظام قیمت و توزیع به 
نظارت بیشــتری نیاز دارد. در دوران تحریم نیاز 
 داریم از زندگی دهک های پایین و ســفره مردم 
مراقبت کنیم.دولت درخواســت دارد که وزارت 

بازرگانی  تشکیل شود. ربیعی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا در جلسه هیأت دولت، رئیس 
جمهور از زنگنه انتقاد شــدید کرده اند؟ گفت: تا 
جایی که در دولت بودم این مطلــب را ندیده ام 
و چیزی هم نشــنیده ام. رئیس جمهور به زنگنه 

اعتقاد دارد.
ســخنگوی دولت همچنین در رابطه با پرداخت 
معوقات و پــاداش فرهنگیان، گفــت: دو هزار 
میلیارد تومان برای طرح رتبه بندی پیش بینی 
شده اســت و قطعا اجرا می شود. برنامه پرداخت 
معوقات در دســتور کار قرار دارد. زمان دقیق را 
 می پرسم ولی از شــش ماه دوم طرح رتبه بندی 

اجرا می شود.

وزیر نیرو با بیــان این که مباحــث بانکی یکی از 
موضوعات مهم مذاکره بین ایران و روســیه است، 
گفت: مذاکرات فشرده ای بین بانک مرکزی دو کشور 
در حال انجام بوده و به زودی کارگروه مشترکی در 

تهران تشکیل جلسه خواهد داد.
به گزارش ایســنا، رضــا اردکانیان در حاشــیه 
پانزدهمیــن اجــالس کمیســیون مشــترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون 
روســیه ، با بیان این کــه ۶۰ نفر از شــرکت ها و 
مجموعه های مختلف در سازمان های استان های 
قفقاز شمالی برای دومین همایش همکاری به ایران 
آمده اند، اظهار کرد: حدود ۲۵۰ نفر از سازمان های 
دولتی و شرکت های خصوصی و فدراسیون روسیه، 

دوشنبه و سه شنبه برای اجالس به ما می پیوندند.
وی ادامه داد: سال گذشته به پیشنهاد وزارت امور 
خارجه و تصویب هیأت وزیران مسئولیت کمیسیون 
مشترک همکاری اقتصادی ایران و روسیه به وزارت 
نیرو محول شد و این وزارتخانه مسیر توسعه روابط 

اقتصادی چند پروژه مهم را در دستور کار قرار داد.
وزیر نیرو با اشــاره به نهایی کردن مراحل الحاق 
جمهوری اســالمی ایران به موافقتنامه اقتصادی 
اوراســیا، اظهار کرد: پس از تصویب فوریت الیحه 
در هیأت وزیران در سه کمیسیون و صحن مجلس 
شورای اسالمی طی هفته گذشته به تصویب رسید.

اردکانیان ادامــه داد: انتظار مــی رود ایران هم به 
مجموعه کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، 

ارمنســتان و بالروس بپیوندد و بتواند از یک بازار 
۱۸۰ میلیونی برای توسعه روابط اقتصادی عرضه 
کاال و محصوالت به ویژه در شــرایطی که ایران و 
 روســیه تحت تحریم های غیرقانونی قرار دارند، 

بهره ببرد.
وی در ادامه با تاکید بر این که مباحث بانکی یکی از 
موضوعات مهم مذاکرات بین دو کشور است، گفت: 
مذاکرات فشرده ای بین بانک مرکزی ایران و روسیه 
در حال انجام اســت و به زودی کارگروه مشترکی 
در تهران تشکیل جلســه خواهد داد. سعی بر این 
است که با حل و فصل و در نظر گرفتن همه جوانب 
سیستم بانکی بتواند نقش مهم خود را در سرعت 

بخشیدن به روابط اقتصادی ایفا کند.

حق بیمه نفتکش هایي که باید از منطقه خلیج فارس و 
دریاي عمان عبور کنند طي روزهاي گذشته و در سایه 
حوادثي که براي پنج نفتکش به وجود آمده، رشد ۱۰ 

درصدي داشته است. 
بیمه کشتي و به ویژه بیمه نفتکش ها یکي از مهم ترین 
رشته هاي صنعت بیمه است که ساالنه گردش مالي 
قابل توجهي را براي شــرکت هاي داخلي و خارجي 
ایجاد مي کند. در ماه هاي اخیر و به دنبال ایجاد تنش 
در منطقه خلیج فارس و همچنین شیطنت برخي از 
کشورها، دست کم براي پنج  کشتي نفتکش از جمله 
دو کشتي در بندر فجیره امارات و همچنین دو نفتکش 
در نزدیکي آب هاي ایران حوادثي به وجود آمده است. 
این موضوع که بیشتر نوعي فضاسازي سیاسي براي 
ایجاد تنش و بحــران در منطقه ارزیابي مي شــود، 
روي نرخ حق بیمه نفتکش هایي که در منطقه تردد 

مي کنند، تاثیر گذاشته است. به طور کلي ۴۰ درصد 
از نفت تولیدشــده در دنیا در خلیج فارس و توســط 
کشورهاي عربستان، عراق، ایران، قطر، امارات، کویت 
و بحرین تولید مي شود و به طور طبیعي محل عبور این 

نفت نیز از تنگه هرمز است. 
بیمه گران بین المللي هریک نرخ مشخصي را براي هر 
مشتري و به طور جداگانه تعیین مي کنند که به دلیل 
ماهیت اقتصادي آن همواره محرمانه باقي مي ماند؛ 
اما به طور کلي نرخ حق بیمه براي شرکت هاي دارنده 
نفتکش متفاوت است. به عنوان نمونه حق بیمه شرکتي 
که چندین نفتکش آن به طور روزانه از خلیج فارس عبور 
مي کنند با شرکتي که یک نفتکش آن تنها سالي چند 

بار از این منطقه عبور مي کند، متفاوت است. 
با این حال روز شنبه رویترز که به طور معمول نخستین 
خبرهاي جهاني در حوزه نفــت را به خود اختصاص 

مي دهد، در گزارشــي اعالم کرد که به دنبال حوادث 
اخیر براي نفتکش ها در منطقه، حق بیمه آنها تا ۱۰ 

درصد افزایش یافته است. 
سوابق تاریخي نشان مي دهند که به جز دوران دفاع 
مقدس و دوره کوتاهي که بیــن نیروي دریایي ایران 
با آمریکا درگیري به وجود آمد، همواره نرخ حق بیمه 
کشــتي ها، روندي متعادل و ثابت داشته اند. هرچند 
که در دوره جنگ نفتکش ها بین ایران و عراق در دهه 
۶۰، بعضا شرکت هاي بین المللي اقدام به دریافت ۲۵ 
درصد از ارزش کل کشتي به عنوان حق بیمه از ایران 
مي کردند که به معناي پرداخت پول یک نفتکش به 

یک شرکت بیمه طي چهار سال بود.
هرچند باید توجه داشت که شرکت بیمه گر مسئول 
پوشش ریسک نفتکش و محموله آن است که بعضا تا 

۱۲۰ میلیون دالر ارزش دارد. 

هند در واکنش به جنگ تجــاري آمریکا، اعالم 
کرد تعرفــه روي ۲۸ کاالي آمریکایي به ارزش 
 یــک میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون دالر را افزایش 

خواهد داد. 
به گزارش ایســنا، تعرفه باالتــر روي کاالهاي 
آمریکایي از روز یکشــنبه به اجرا درآمد و شامل 
محصوالتي ماننــد بادام، گردو، ســیب و فلزات 
بود. برخالف ســایر جنگ هاي تجاري که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بر پا کرده است، 
جنگ تجاري با هند رنج اقتصادي کمتري براي 
هر دو کشور به همراه دارد. به عنوان مثال تعرفه 
واردات بــادام آمریکایي تحت مقــررات جدید 
حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا مي کند که قیمت 
عمده فروشي را حدود ۴.۵ سنت به ازاي هر پوند 
بادام با پوســت افزایش مي دهد. هنــد یکي از 

بزرگ ترین بازارهاي جهان براي بادام کالیفرنیا 
به شمار مي رود. 

هند براي نخســتین بار یک ســال پیــش و در 
واکنش بــه اقدام دولــت ترامپ بــراي افزایش 
تعرفــه واردات آلومینیوم و فــوالد، تعرفه هاي 
تالفي جویانه را پیشــنهاد کرده بــود؛ اما دولت 
هند عوارض مذکور را مکررا بــه تاخیر انداخته 
و تالش کرده بود بــا مذاکره بــه توافق تجاري 
با آمریکا دســت پیدا کند؛ اما ایــن مذاکرات در 
 آستانه انتخابات هند در ســال جاري بي نتیجه 

ماند. 
ســپس دونالد ترامپ در اواخر ماه می اعالم کرد 
امتیاز تجارت ترجیحي براي بیش از پنج میلیارد 
دالر واردات از هنــد را ســلب مي کند و مقامات 
آمریکایي بیش از یک سال بوده که در فکر چنین 

اقدامي بوده اند. این اقدام باعث شد هند باالخره 
واکنش نشان دهد و تعرفه هاي تالفي جویانه که 

تهدید کرده بود را اجرایي کند. 
براســاس گزارش نیویورک تایمز، این اقدامات 
تالفي جویانه به دو کشــور اجازه مي دهد پیش 
از هرگونه دیــدار دوجانبه نشــان دهند درباره 
تجارت کامال سرسخت هســتند. قرار است ماه 
جاري مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به دهلي 
نو سفر کند و ســپس ترامپ و نارندرا مودي که 
 مجددا براي نخســت وزیري انتخاب شد، دیدار 

خواهند کرد. 
طبق آمــار آمریــکا، ارزش تجــارت دوجانبه 
آمریکا و هند ۱۴۲ میلیارد دالر در ســال ۲۰۱۸ 
 بود کــه از ســال ۲۰۰۱ افزایش هفــت برابري 

پیدا کرده است. 

تورم در فرانســه بــه زیر یــک درصد رســید و 
همچنین تــورم در دیگر کشــور فرانســوي زبان 
کاهشــي  نیــز  بلژیــک  یعنــي   اروپایــي؛ 

بوده است. 
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، کاهش چشمگیر 
تــورم در بخــش خدمات باعث شــد نــرخ تورم 
فرانســه در ماه مي  تنها ۰.۱ درصــد افزایش یابد 
 و بســیاري از کارشناســان اقتصــادي را غافلگیر 

کند. 
طــي این مــدت بــا وجــود افزایــش قیمت در 
بخش مواد غذایي، تــورم ۱۲ ماه منتهــي به ماه 
مي  در دومین اقتصــاد بزرگ منطقه یــورو تنها 
۰.9 درصد بــوده که کمتــر از رقــم ۱.۱ درصد 
پیش بیني شده توسط کارشناســان و ۰.۴ درصد 

 کمتر از رقــم ثبت شــده مربوط به دوره مشــابه
 ماه آوریل است. 

طبق اعالم مرکز آمار فرانسه، تورم بخش خدمات 
در ماه مي  منفــي ۰.۲ درصد بوده اســت و تورم 
این بخش در بــازه زماني منتهي به مــي  نیز تنها 
۰.۶ درصد اندازه گیري شــده که ۰.۴ درصد کمتر 
 از رقم ثبت شــده در ۱۲ مــاه منتهي بــه آوریل 

است. 
برخي از کارشناسان با توجه به کاهش بهاي انرژي 
و به ویژه نفت در بازارهاي جهاني پیش بیني کرده 
بودند که تورم فرانســه در ســطح زیر یک درصد 
باقي بماند. نرخ تورم فرانســه هنوز فاصله زیادي 
با تــورم ۲ درصدي هدف گذاري شــده توســط 
 بانک مرکــزي اروپا براي ۱9 کشــور عضو منطقه 

یــورو دارد. متوســط نــرخ تــورم فرانســه در 
بــازه زمانــي ۱9۵۸ تــا ۲۰۱9 معــادل ۴.3۸ 
درصد بوده کــه باالترین رقم ثبت شــده مربوط 
بــه تــورم ۱۸.۸ درصــدي آوریــل ۱9۵۰ و 
پایین تریــن تورم ثبت شــده نیز مربــوط به تورم 
 منفــي ۰.7 درصــدي مــاه ژوئیه ســال ۲۰۰9 

بوده است. 
طبــق اعالم مرکــز آمــار این کشــور تــا پایان 
مــاه مي  تــورم بــه ۱.۸9 درصــد کاهــش پیدا 
کــرده کــه در مقایســه بــا تــورم بــازه زماني 
 مشــابه مــاه آوریــل ۰.۸ درصد کاهــش یافته 

است.
 تورم ماهانه بلژیک نیز تنها ۰.۰۲ درصد اندازه گیري 

شده است. 

مطالعات جدید حاکي از آن است که تا سال ۲۰۴۰ 
میالدي حدود ۶۰ درصد از گوشت تولیدي براي 
غذاي انسان از طریق کشتار حیوانات نخواهد بود 
و محصوالت گوشتي با فرآورده هاي آزمایشگاهي 
مشابه یا محصوالت گیاهي جایگزین مي شوند. به 
گزارش یورونیوز، تولید فرآورده هاي گوشــتي از 
طریق دامداري صنعتي یکــي از معضالت جهان 
امروز اســت؛ چراکه تقاضا و عرضه بیش از اندازه 
این محصوالت آسیب هاي جبران ناپذیري به زمین 
وارد آورده است. گزارش هاي ســازمان خواربار و 
کشــاورزي ملل متحد )فائو( نشــان مي دهد که 
دامداري صنعتي مسئول انتشار ۱3 تا ۱۸ درصد 
از گازهاي گلخانه اي است. گازهاي گلخانه اي که 
شامل بخار آب، دي اکسیدکربن، متان، دي نیتروژن 

مونوکسید هســتند به طور طبیعي در جو زمین 
وجود دارند؛ اما فعالیت هــاي صنعتي میزان آنها 
را به شدت افزایش داده است.  تجمع این گازها در 
جو ســبب ایجاد پدیده اي به نام »اثر گلخانه اي« 
شــده که در اثر آن انرژي گرمایي واردشده به جو 
زمین در درون جو منعکس مي شــود و در نتیجه 
دماي زمین افزایش مي یابد، پدیده اي که آن را با 
عنوان »گرمایش زمین« مي شناسیم. دانشمندان 
بســیاري به دنبال آن هســتند راه هاي جدیدي 
براي تولید غذاي انسان بیابند که عالوه بر تامین 
نیازهاي بشر کمترین آســیب را به محیط زیست 
وارد کند. به نظر مي رسد که روش هاي نوین علم 
بیوتکنولوژي نه تنها قادر اســت صنعت گوشت، 
بلکه تولید محصوالت غذایي دیگر را از جمله شیر، 

سفیده تخم مرغ، ژالتین و ماهي متحول کند.  این 
روند به تازگي آغاز شده اســت و برخي شرکت ها 
کوشیده اند با استفاده از گیاهان محصوالتي با طعم، 
مزه و احساس گوشــت تولید کنند. مارک پست، 
داروشــناس و استاد مهندســي بافت در دانشگاه 
ماستریخت و آیندهوون هلند براي نخستین بار در 
سال ۲۰۱3 میالدي مفهوم »گوشت کشت شده« 

را به جهانیان معرفي کرد. 
براي تولید این گوشت با اســتفاده از یک دستگاه 
بخــش کوچکــي از ماهیچــه گاو را کــه حاوي 
سلول هاي بنیادي است از بدن حیوان جدا می کنند 
و در آزمایشگاه کشت مي دهند. این سلول ها تکثیر 
می شود و توده گوشت مصنوعي مشابه گوشت گاو 

پدید مي آورند. 

انجام مذاکرات فشرده   بین بانک  مرکزی  ایران  و  روسیهتصمیمی برای تغییر قیمت  بنزین اتخاذ  نشده  است

تعرفه  تالفی  جویانه  هند علیه  محصوالت آمریكایيرشد ۱۰ درصدي حق بیمه  نفتكش ها صرفا  در منطقه  خلیج فارس

تولید گوشت مصنوعي و  توقف ۶۰ درصدي کشتار حیوانات تا 2۰ سال آیندهتورم  در فرانسه به زیر  یک درصد  رسید
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بازار  متشکل  ارزی تیرماه راه اندازی  می شود

شاخص فرابورس در آستانه ورود
 به کانال 3 هزار واحدی قرار گرفت

تخفیف ۷۵ میلیونی
 برای صرافان

رکورد شكنی بازار سرمایه

شافعی رئیس
پارلمان
 بخش خصوصی
 شد

اعضای هیات رئیسه اتاق ایران  انتخاب شدند

الیحه  مالیات 
برعایدی سرمایه

به  مجلس
می رود
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وزیر امور اقتصادی و دارایی:

سرمقاله

يادداشت

رونق تولید
با  اصالح  نظام  بانکی

نیاز بازار اجاره به 
طرح های  ضرب االجلی

 تولیــد مولفه ای اســت که 
می تواند رشــد اقتصادی را 
تضمین کند. اگــر در تولید 
داخلی توسعه و پیشرفت به 
مرز خودکفایی برسد در افزایش رشد اقتصادی هیچ 
شکی وجود نخواهد داشت؛ اما مشکالتی که بر سر راه 
تحقق تولید وجود دارد اجازه این توسعه را نمی دهد. 
نظام بانکی یکی از همین مشکالتی است که تولید با آن 

دست به گریبان است...

  امرا... امینی، کارشــناس 
اقتصادی

  فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن

ادامه  د ر صفحه 4

متن کامل  د ر صفحه 2
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انباشت   خرمای  
صادراتی در  انبارها

چرخش  معامالت   به 
سمت  پول  مجازی

گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی کشور در سال 97 نشان داد

روند  كاهنده  توليد  صنعتي
صفحه2

صفحه2

افزایش  روزانه  نرخ   اجاره بها
»كسب و كار«    طرح    تشکيل   صندوق   حمایت   از    مستاجران    را    بررسی   می كند

تعرفه های جدیدی برای صادرات خرما اعالم شــده 
و این تصمیم بــا اعتراض و گالیــه صادرکنندگان 
همراه شــده اســت. تمــام ایــن صادرکنندگان 
معتقدند وضع عوارض بر صــادرات خرما نهایتا به 
ضرر تولیدکنندگان تمام می شود و این امر با شعار 
 »رونق تولید« همخوانی ندارد. بر اساس گزارش های 
منتشــر شــده چندین کامیون در مرز بــازرگان 
و افغانســتان متوقف شــده زیــرا صــادرات برای 
صادرکنندگان صرفه اقتصادی ندارد. صادرکنندگان 
خرما با توجه به شرایط روز با حضور در بازارهای هدف 
قراردادهایی را منعقد کرده اند؛ اما  با اضافه شدن پنج تا 
هشت هزار تومان به قیمت خرما صادرکنندگان زیان 
می بینند و تجار بازارهای هدف را از دست می دهند. 

در این رابطه نایب رئیس انجمن...

استفاده از ارزهای دیجیتال طی چند سال اخیر در دنیا 
رواج بسیاری  داشته و در غالب معامالت در بازارهای 
بین المللی از آن استفاده می شود. در ایران نیز طی 
سال گذشته تا به امروز تب استفاده از رمزارزها افزایش 
داشته و بسیاری از طرفداران این پول های مجازی با 
خرید دستگاه های مورد نظر به استخراج بیت کوین 
 پرداخته اند؛ اما کارشناســان معتقدند که ایرانی ها 
به طور فزاینده برای دور زدن تحریم های آمریکایی و 
سایر قدرت های جهانی، به ارزهای دیجیتال همچون 
بیت کوین روی آورده اند. سرمایه گذاران سراسر جهان 
تعداد زیادی از ارزهای دیجیتالی را خریده اند، اغلب 
اقدامات شان بر حدس وگمان هایی درباره ارزش آینده 
آن ها مبتنی است، اما برای ایرانی ها، بیت کوین چیزی 

بیش از یک سرمایه...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
مالیات برعایدی سرمایه در قالب 
یک الیحه  مستقل به مجلس می رود

وزیر اقتصاد با بیان اینکه »مالیات بر عایدی سرمایه« 
و »مالیات بر درآمدهای مستقیم« درقالب دوالیحه 
مجزا در حال نهایی شدن است، گفت: ساماندهی 
معافیت ها و افزایش پایه های مالیاتی در دستور کار 
است. فرهاد دژپسند در پاســخ به این سوال که آیا 
الیحه مالیات بر عایدی سرمایه قرار است در قالب 
الیحه جامع مالیات بر درآمدهای مستقیم تقدیم 
دولت و مجلس شــود، گفت: »مالیــات بر عایدی 
سرمایه« و »مالیات بر درآمدهای مستقیم« در قالب 
 دو الیحه مجزا در حال طی کــردن مراحل نهایی
 خود هستند. وی ادامه داد: در الیحه جامع »مالیات 
بر درآمدهای مستقیم« چند مبحث در نظر گرفته 
شده است و دو موضوع مهم ساماندهی معافیت های 
مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی از طرق مختلف 
مورد بررسی قرار گرفته است. دژپسند گفت: فعاًل 
نمی توانم اطالعات بیشتری از این الیحه ارائه کنم. 
مالیات بر عایدی سرمایه که در بسیاری از کشورهای 
دنیا دریافت می شود، جلوگیری از انباشت سرمایه 
در دســت عده اندکی از افراد، هدایت ســرمایه به 
بخش های مولد، جلوگیری از سوداگری و سفته بازی 
در بازار دارایی هایی که با محدودیت عرضه مواجهند 
)نظیر بخش امالک و مستغالت( و کمک به بازتوزیع 

درآمد و ثروت در جامعه را امکانپذیر می کند.

بورس و فرابورس باهم رکورد زدند
رکورد شکنی بازار سرمایه

فعــاالن بــازار ســرمایه امروز هم شــاهد 
رکوردشــکنی نماگــر اصلی بــازار بوده اند. 
همچنین شــاخص کل فرابــورس ایران نیز 
بــرای اولین بــار در تاریخ بازار ســرمایه در 
 آســتانه ورود به کانــال ۳۰۰۰ واحدی قرار

 گرفت.
به گزارش ایســنا، امروز شــاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران بار 
دیگر با رشد فزاینده ای مواجه شد و توانست 

رکورد جدیدی را به ثبت برساند.
طی روزهای گذشته قیمت بیشتر سهم ها در 
بازار سهام با رشــد مواجه شده و متعاقب آن 
شاخص های بازار ســهام افزایش یافته اند؛ به 
طوری که نماگر اصلی با رشد بدون وقفه ای 

توانسته رکوردهای پیاپی را به ثبت برساند.
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی امروز ۴۰۵۲ 
واحد رشد کرد و برای اولین بار در تاریخ بازار 
سرمایه ایران به رقم ۲۳۸ هزار و ۲۲۰ واحدی 
رسید. همچنین شاخص کل هم وزن بر خالف 
روز گذشته ۲۰۴ واحد افزایش یافت و عدد ۵۸ 

هزار و ۱۸۷ را تجربه کرد.
بســیاری معتقدند با توجه بــه اینکه تولید 
شــرکت های بورســی افزایش پیدا نکرده و 
بعضاً کاهش نیز یافته اســت، رشد قیمت ها 
نه به خاطر رونق بلکه به علــت افزایش نرخ 
دالر و موضــوع ارزش جایگزینی دارایی های 

شرکت هاست.
ســابقا نیز رئیس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار اعالم کرده بود کــه افزایش قیمت ها 
و ســودآوری در بورس باعث افتخار است که 
ناشــی از افزایش تولید و رونق در بنگاه های 

اقتصادی باشد.
شاخص آزاد شناور نیز امروز ۴۰۳۹ واحد رشد 
کرد و به رقم ۲۶۸ هزار و ۱۹۴ واحدی رسید. 
شاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام به ترتیب 

۲۷۷۸ و ۹۰۲۳ واحد رشد کردند.
امروز صنایع پتروشــیمی خلیــج فارس با 
حــدود ۶۰۰ واحد، بیشــترین تأثیر را روی 
رشد شــاخص های بازار داشــت. پس از این 
نماد شرکت ارتباطات ســیار ایران سرمایه 
گــذاری نفــت، گاز و پتروشــیمی تأمین و 
همچنین پاالیش نفت اصفهان سعی کردند 
شاخص های بازار را به سمت باال هدایت کنند.

از طرفی پتروشیمی مبین، پتروشیمی فجر 
و گروه مپنا هر کدام به ترتیــب ۱۲۱، ۹۲ و 
۸۳ واحــد تأثیر کاهنده روی شــاخص های 

بازار داشتند.
امروز گــروه محصوالت شــیمیایی از ارزش 
معامالت قابل توجهی برخــوردار بودند؛ به 
طوری که در این گروه بیش از ۵۱۷ میلیون 
ســهم و اوراق مالــی به ارزش حــدود ۲۳۲ 

میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.
خودرویی ها، بانکی ها و فلزات اساســی دیگر 
گروه هایی بودند که از ارزش معامالت باالیی 
برخوردار شدند. در این گروه ها قیمت سهم ها 
عمدتاً با افزایش روبرو شد و در برخی از نمادها 

شاهد صف های خرید بودیم.

اخبار

راه انــدازی صنــدوق  برای 
حمایت مالی از مســتاجران 
خبری بود که چندی پیش 
مدیر عامل بانک مسکن داد. 
حاال هم این موضوع به منظور 
ساماندهی بازار اجاره و طبق آنچه مدیر طرح و برنامه این 
بانک خبر داده است، در دست بررسی قرار گرفته است. 
قرار اســت منابع این صندوق با تکیه بر پس اندازهای 
مردمی باشــد و حتی از این محل امکان پرداخت سود 
ســپرده گذاری به متقاضیان فراهم شــود. اما مسئله 
اینجاســت که موضوع راه اندازی صنــدوق حمایت از 
مستاجران تا چه اندازه به آنها کمک خواهد کرد ؟ و آیا 
شرایط پرداخت این تسهیالت و یا امکان بازگشت آن 

متناسب با شرایط متقاضیان خواهد بود؟
این روزها بــا توجه به وضعیت آشــفته بــازار اجاره و 
قیمت های نجومی اجاره  بها که به دنبال رشد چند برابری 
قیمت مسکن رخ داد، صحبت ها و وعده های متفاوتی از 
سوی مسئوالن به منظور ساماندهی بازار اجاره شنیده 
می شود، گاهی صحبت از اخذ مالیات از صاحب خانه ها 
و  اجاره  های نجومی است و گاهی هم از کمک مستقیم 
دولت به مســتاجران در قالب همین موضوع راه اندازی 

صندوق ها و یا اجرای طرحی مثل مسکن استیجاری، 
خبر داده می شود. در حالی که معلوم نیست این وعده ها 
کی به سرانجام می رســد و چه زمانی اثر خود را در بازار 

اجاره تخلیه می کند؟
به نظر می رسد با توجه به وضعیت بحرانی بازار اجاره بها 

و مشــکل مردم در پرداخت رقم هــای نجومی اجاره و 
آغاز فصل جابه جایی ها، این بازار به دســتورالعمل ها و 
طرح های ضرب االجلی نیاز دارد تا حداقل بخشــی از 

فشارها به متقاضیان اجاره مسکن، کاهش پیدا کند.
در همین رابطه مدیر طــرح و برنامه بانک عامل بخش 

مسکن گفت: راه اندازی صندوق حمایت از مستأجران 
برای پرداخت تسهیالت اجاره مسکن به آنها با تکیه بر 
منابع مردمی و پس اندازهای متقاضیان یکی از روش های 
مورد بررسی برای اجرای این کار است، حال آنکه روش ها 
و مسیرهای دیگری نیز در دست مطالعه و بررسی قرار 
دارد و هنوز روش نهایی برای اجرای این طرح انتخاب 

نشده است.
مدیر امور طــرح و برنامه بانک عامل بخش مســکن 
خاطرنشــان کرد: عالوه بر راه انــدازی صندوق، روش 
دیگری که هم اکنون مورد بررســی و مطالعه قرار دارد 
افتتاح حســاب برای متقاضیان به منظور اســتفاده از 
امکاناتی همچون دریافت سود سپرده گذاری با هدف 
توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در 
بازار اجاره است؛ به این معنا که مستأجران بتوانند با پس 
انداز کردن مبالغی در بانک عامل بخش مسکن و دریافت 
سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره 
کسب کنند. مرادی تاکید کرد: البته همه این مسیرها هم 
اکنون در مرحله ارزیابی و مطالعه قرار دارد و تاکنون طرح 
و برنامه ای در ارتباط با بازار اجاره در بانک نهایی نشده و 

به تصویب نرسیده است.
وی افزود: در صورت نهایی شدن و اجرای هر طرحی چه 
در حوزه بازار اجاره و چه ســایر حوزه ها همچون خرید 

مسکن به سرعت به مردم اطالع رسانی خواهد شد.

افزایش هزینه هــای تولید و 
همچنین فضــای ناپایداری 
که موجــب تعطیلی خیلی 
از بنگاه هــا شــده و کاهش 
درآمدهای نفتی، افق پیش 
روی رشد اقتصادی کشور را مبهم تر از همیشه می کند.  
بانک جهانی نیز رشــد اقتصادی ایران در سال جاری 
را منفی ۴.۵ درصد پیش بینی کرده است.  با این حال 
طبق آنچه برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند و 
برخی از نهاد بین المللی می گویند،  اقتصاد ایران در سال 
آینده از رکود خارج شده و رشد اقتصادی ۰.۹ درصد را 

تجربه می کند.
اما اینکه چگونه می توان از این فضای مبهم خارج شد؛ 

به عقیده کارشناسان بستگی به حمایت دولت از تولید 
و  مسئله رونق آن خواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان 
اگر وعده های دولت برای تامین مالــی بخش تولید و 
واحدهای صنعتی، جنبه عملی به خود بگیرد و دولت 
در سال جاری همت بیشــتری برای موانع پیش روی 
تولید داشــته باشد، مســئله حل خواهد شد. از جمله 
مهم ترین مشــکالتی که کارشناســان ذکر می کنند، 
فشــارهای مالیاتی و بیمه ای به تولید است که به تبع 
روی بهــره وری بنگاه ها و بازدهی آنها اثــر منفی دارد. 

به اعتقاد کارشناسان رشــد هزینه ها در بنگاه ها، پیش 
 از گذشــته چالش تولید بی کیفیت و افت بهره وری را 

پررنگ کرده است.
از دید کارشناسان دولت در این شرایط می تواند از فرصت 
صادراتی که به واسطه رشد نرخ ارز پیش رو دارد؛ برای 
ارز آوری و ایجا اشــتغال و به تبع رشد اقتصادی کشور 

بهره بگیرد.
در سال ۱۳۹۷ رشته فعالیت های گروه کشاورزی ۱.۵- ، 
گروه صنعت ۹.۶ - و گروه خدمات ۰.۰۲ درصد نسبت 

به سال قبل، رشد داشته است. گزارش رشد اقتصادی 
کشور در سال ۱۳۹۷ از ســوی مرکز آمار ایران منتشر 
شد. بر این اســاس، محصول ناخالص داخلی به قیمت 
ثابت سال ۱۳۹۰ در ســال ۱۳۹۷، به رقم ۷۱۳۰۲۲۵ 
میلیارد ریال با نفــت و ۵۷۳۴۷۰۲ میلیارد ریال بدون 
احتساب نفت رسیده اســت، در حالی که رقم مذکور 
در سال قبل، با احتساب نفت ۷۴۹۶.۶۴ میلیارد ریال و 
بدون نفت ۵۸۷۴۷۱۹ میلیارد ریال بوده است که نشان 
از رشد ۴.۹- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 
۲.۴- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 

سال ۱۳۹۷ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۷ رشته 
فعالیت های گروه کشاورزی ۱.۵-، گروه صنعت ۹.۶- و 
گروه خدمات ۰.۰۲- درصد نســبت به سال قبل، رشد 

داشته است.

»کسب و کار«  طرح  تشکیل صندوق حمایت از مستاجران را بررسی می کند

افزایش روزانه نرخ اجاره بها

گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی کشور در سال 97 نشان داد

روند  كاهنده  توليد  صنعتي

توسعه صادرات یکی از نقش های 
بزرگ تعاونی هاست

مدیرعامــل بانک توســعه تعــاون در بازدید از 
شرکت های تعاونی اســتان یزد با اشاره به اینکه 
تعاون بار معنایی خاصی مبتنی بر ارزش های ملی 
و دینی ما دارد، افزود: به اتکای همین بارمعنایی، 
تعــاون می تواند قوی تر و بهتــر از دولت و بخش 

خصوصی در عرصه اقتصاد وارد شود.
مهدیان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، بخش 
تعاون می تواند با استفاده از سرمایه های خرد مردم 
و تشکیل شرکت هایی با سرمایه گذاری مناسب 

کارهای اقتصادی خوبی انجام دهد.
مدیرعامل بانک توســعه تعاون با اشاره به وجود 
تعاونی های فعال و بزرگ در اســتان یزد، توسعه 
صادرات را از نقش های بزرگ تعاونی ها دانست و 
با تأکید بر اهمیت موضوع، به نقش بانک توسعه 
تعاون و بسته های حمایتی این بانک از تعاونی ها 

پرداخت.
وی با بیان اینکه امســال بر اساس پیش بینی ها 
حدود ۱۳هزار میلیارد تومان تسهیالت در راستای 
حمایت از تعاونی ها، اشتغال و رونق تولید در قالب 
طرح های مختلف پرداخت خواهیم کرد با اشاره به 
فعالیت های ارزشمند این بانک دولتی در حمایت از 
تعاونی ها و نقش آفرینی مطلوب در اقتصاد کشور، 
اعتماد و اتکا تعاونی ها به بانک توسعه تعاون افزود: 
سرمایه های خرد مردمی در قالب تشکیل تعاونی ها 
و حرکت هدفمند شرکت های تعاونی می تواند آثار 
مثبت فراوانی در تحقق اصل اقتصاد تعاونی محور 

داشته باشد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات پیش بینی کرد
 بازار به ثبات می رسد

مدیرعامل بانک توسعه صادرات، سال ۹۸ را سال 
کاهش نوسانات و ثبات بازار ارز پیش بینی کرد.

علی صالح آبادی در گفتگو با خبرنگار ایِبنا، درباره 
تحلیل وضعیت بازار ارز کشــور، اظهار داشت: از 
آنجایی که بازار ارز ســال ۹۷ را با نوسان و جهش 
قیمتی پشت سر گذاشت، پیش بینی من از این 
بازار در سال جاری، بازاری با نوسان کمتر و به دور 

از هیجانات لحظه ای است.
وی افزود: نکته دوم بحث خروج آمریکا از برجام بود 
که به دلیل اینکه اقدامی غیر منتظره و کمتر پیش 
بینی شده بود، موجب شوک در بازار و برهم خوردن 
جو روانی حاکم بود که خوشــبختانه این شرایط 

پشت سر گذاشته شد.
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران با تاکید 
بر اینکه با گذشــت این دوره، سیاست های ارزی 
متناسب با این شرایط تدوین شد، ادامه داد: البته 
باید به این نکته هم توجه داشت که ۹۷ سالی بود که 
بخشنامه ها و دستورالعمل ها در حال تهیه و تنظیم 

بود که خود موجب بالتکلیفی در بازار شده بود.

جزئیات طرح بانک مسکن برای 
بازار اجاره

طرح بانک مســکن برای بازار اجاره و حمایت از 
مستاجران در حالی در بانک مسکن در دست بحث 
و بررسی است که مسووالن و مدیران این بانک از 

ارزیابی دو مسیر برای اجرای آن خبر می دهند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، هفته 
گذشــته، مدیرعامل و رییس هیأت مدیره بانک 
مسکن در حالی از طرح بانک مسکن برای حمایت 
از متقاضیان بازار اجاره و مستاجران خبر داد که بنا 
بر اعالم وی هم اکنون راه اندازی صندوق حمایت از 
مستاجران به عنوان یکی از اشکال اجرای این طرح 

در بانک مسکن در حال بررسی است.
ابوالقاســم رحیمی انارکی، مدیرعامل و رییس 
هیأت مدیره بانک مسکن در این باره اعالم کرد: 
در صورت نهایی شدن تصمیمات در این باره قرار 
است صندوقی راه اندازی شود که بتوان با استفاده 
از منابع آن به حمایت مالی از مستاجران پرداخت؛ 
منابع این صندوق بــدون اتکا به منابع دولتی و از 

محل پس اندازهای مردمی تامین خواهد شد.
بررسی های نشان می دهد سازوکار مورد بررسی 
در این طرح اعطای تسهیالت برای پرداخت تمام 
یا بخشی از ودیعه)مبلغ رهن( واحدهای مسکونی 
به مستاجران واجد شــرایط و سپرده گذاران این 
صندوق است؛ به نظر می رسد اجرای طرحی مشابه 
صندوق پس انداز مسکن یکم، این بار برای بازار 
اجاره در دست بررسی قرار گرفته باشد؛ صندوق 
پس انداز مسکن یکم هم اکنون با جذب سپرده 
خانه اولی ها و متقاضیان خرید مسکن در بافت های 
فرسوده به متقاضیان واجد شرایط تسهیالت ارزان 
قیمت خرید مسکن پرداخت می کند؛ مشروط 
بر اینکه معادل نیمی از سقف مبلغ تسهیالت به 
 مدت یکســال در حســاب افراد در بانک مسکن 

سپرده گذاری شود.

بانک ها
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انتخابات هیات رئیســه اتاق ایران برگزار شد و ترکیه 
هیات رئیســه در دوره نهم تعیین شد. بر این اساس، 
غالمحسین شافعی به عنوان رئیس اتاق ایران، حسین 
سالح ورزی، مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری 
و محمد امیرزاده به عنوان نواب رئیس، غالمحسین 
جمیلی به عنوان خزانه دار و کیوان کاشف یبه عنوان 

منشی هیات رئیسه دوره نهم انتخاب شدند.
انتخابات ریاست اتاق ایران برگزار شد و غالمحسین 
شافعی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران در دوره نهم انتخاب شد.
غالمحسین شافعی و یونس ژائله برای کرسی ریاست 
اتاق ایران کاندیدا شده بودند که با رای گیری صورت 

گرفته غالمحسین شافعی از سوی هیات نمایندگان 
اتاق ایــران در دوره نهــم به عنوان رئیــس پارلمان 
بخش خصوصی انتخاب شــد.طبق اعالم عالءالدین 
میرمحمدصادقی ۴۵۱ نفر در جلســه حضور دارند و 
برگ رای دریافت کرده اند اما ۴۴۸ رای در گلدان ها 
ریخته شد و ۶ رای باطله اعالم شد. غالمحسین شافعی 
با ۳۰۲ رای توانســت بار دیگر اعتماد پارلمان بخش 
خصوصی را به دســت بیاورد و برای ۴ سال به عنوان 

رئیس اتاق ایران فعالیت خود را آغاز کند.

یونس ژائله نیز 140 رای کسب کرد.
پس از انتخاب رئیس، انتخابات برای تعیین نواب رئیس 

اتاق ایران برگزار شد. بر این اســاس، ۴ کرسی نایب 
رئیسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

صاحبان خود را برای مدت ۴ سال شناخت.
ابتدا ۱۱ نفر برای این ۴ کرسی کاندیداد شدند که ۴ 

نفر، پیش از اخذ رای از انتخابات کناره گیری کردند.
بنابراین رای گیری میان محمد امیرزاده، محمدرضا 
انصاری، مهدی بخشنده، مسعود خوانساری، جمال 
رازقی جهرمی، حســین ســالح ورزی و مسعود گل 
شیرازی، انجام شد. پس از رای گیری حسین سالح 
ورزی به عنوان نایب رئیس اول، مسعود خوانساری به 
عنوان نایب رئیس دوم، محمدرضا انصاری به عنوان 
نایب رئیس ســوم و محمد امیرزاده بــه عنوان نایب 

رئیس چهارم انتخاب شدند.پس از انتخاب نواب رئیس، 
انتخابات برای تعیین خزانه دار اتاق ایران در دوره نهم 
برگزار شد.احمد پزنده، حسین پیرموذن، غالمحسین 
جمیلی و پرهام رضایی برای خزانه داری اتاق، کاندیدا 
شدند. احمد پزنده و پرهام رضایی پیش از رای گیری 
از کاندیداتوری انصراف دادند.با رای هیات نمایندگان 
اتاق ایران، غالمحسین جمیلی به عنوان خزانه دار اتاق 
ایران در دوره نهم انتخاب شد.در نهایت انتخابات برای 
انتخاب منشی برگزار شد تا هفتمین عضو هیات رئیسه 

اتاق ایران نیز برگزیده شود.
کیوان کاشــفی تنها کاندیدای این کرسی بود که به 

عنوان منشی هیات رئیسه انتخاب شد.

بازار متشکل ارزی از تیر ماه کار خود را آغاز خواهد کرد و 
بانک مرکزی نیز حق عضویت صرافان را از ۱۰۰ میلیون 

تومان به ۲۵ میلیون تومان کاهش داده است.
به گزارش ایسنا، روز گذشته جلسه ای در بانک مرکزی با 
موضوع بازار متشکل ارزی با حضور اعضای هیأت عامل 
این بانک، هیأت مدیره بازار متشکل ارزی و کانون صرافان 
برگزار شد که گفته می شود در این جلسه بانک مرکزی 
برای پیوستن صرافی ها به این بازار متشکل ارزی، حق 

عضویت را کاهش داده است.
پیش از این گفته شــده که این بازار تا پایان ماه جاری 
راه اندازی می شود، اما آنطور که مدیرعامل بازار متشکل 
ارزی عنوان کرده، با توجه به اینکه عمده اقدامات مربوط 

به این بازار انجام شــده، از بازار کار بازار متشکل ارزی 
آغاز خواهد شد. مهم ترین نکته در جلسه دیروز کاهش 
حق عضویت برای صرافی هــا از ۱۰۰ میلیون تومان به 
۲۵ میلیون تومان بوده کــه به این ترتیب، صرافی های 
کوچک تر نیز می توانند وارد این بازار شــوند.از ســوی 
دیگر، برخی مشــکالت و پیشــنهادات صرافان نیز در 
این جلسه مطرح شده که بانک مرکزی نیز پس از این 
مشکالت تصمیم گرفت تا حق عضویت را کاهش دهد. 
بازار متشکل ارزی قرار اســت به عنوان کاشف قیمت 

واقعی ارز در تهران آغاز به کار کند؛ به طوریکه نخستین 
قیمت اعالم شده در این بازار در هر روز به عنوان قیمت 
پایه آن روز در نظر گرفته می شــود.این بــازار با ایجاد 
ســاز و کاری از معامالت غیرواقعی جلوگیری کرده و 
برای ثبت درخواســت در این بازار، رقم اعالم شده فوراً 
از حساب ارزی یا ریالی درخواست دهنده بسته به نوع 
سفارش )خرید یا فروش( مسدود خواهد شد.بازیگران 
اصلی این بازار، بانک ها، صرافی های بانکی و صرافی های 
مجاز بانک مرکزی هستند که باید برای ورود به این بازار، 

مدارک خود را به بانک مرکزی ارائه کرده و کد کارگزاری 
دریافت کنند. در این بازار تمامی رقم های اعالمی از سوی 
فروشــندگان و خریداران روی سیستم قرار گرفته و به 
ترتیب بر اساس رقم های پایین تر از باال به پایین مرتب 
خواهند شد و سیستم به طور خودکار پایین ترین قیمت 
فروش را به باالترین پیشنهاد خرید متصل می کند. نرخ 
هر روز بر اساس قیمت بسته شدن بازار در روز قبل با پنج 
درصد تغییر قابل به روزرسانی است و تغییرات بیشتر 
باید با مجوز بانک مرکزی انجام شود.صرافی هایی که در 
این بازار خرید و فروش عمده را انجام می دهند، باید یک 
درصد باالتر از نرخ بازار متشکل، نیازهای خرد ارزی را 

براساس فهرست مصارف ۲۴ گانه پوشش دهند.

اعضای هیات رئیسه اتاق ایران در دوره نهم انتخاب شدند

شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی شد

بازار متشکل ارزی تیرماه راه اندازی می شود

تخفیف ۷۵ میلیونی برای صرافان
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سکه به 4 میلیون و 730 هزار تومان رسید
در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز یکشنبه با افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت های روز قبل در قیمت 4میلیون و 730 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح 
قدیم 4میلیون و 579 هزار تومان معامله می شود. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 2میلیون و 496هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 687 هزار تومان و هر قطعه 

سکه گرمی یک میلیون و 19 هزار تومان فروخته می شود.

نیاز بازار اجاره به طرح های ضرب االجلی
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن

به دلیل رابطه  مستقیمی که بین قیمت مسکن و نرخ اجاره بها وجود دارد، میزان اجاره بها به شدت باال رفته است و برای مهار آن راهی جز پایین آوردن قیمت مسکن نیست. مسئله این است که مردم نمی توانند به راحتی خانه اجاره  کنند و 
یا توانایی پرداخت اجاره را  ندارند. اما چاره چیست؟ به نظر می رسد به جای حذف صورت مسئله افزایش قیمت مسکن، باید به حل این مسئله با کاهش هزینه ساخت مسکن بپردازیم. اگر قرار است تسهیالت  و یا امکانی برای مهار التهاب در 

بازار مسکن در قالب وام و یا تسهیالت پرداخت   شود، باید این امکانات  برای کاهش هزینه ساخت مسکن صرف شود  وگرنه باز هم این مستاجران هستند که باید هزینه گرانی و تورم موجود در بازار اجاره را بپردازند.
در حال حاضر بهترین کار این است که با کاهش هزینه ساخت، به جای حذف صورت مسئله و یا کمک به مردم برای اجاره کردن خانه گران تر، و دادن سود گرانی خانه به صاحبان مسکن از جانب مستاجران، قیمت مسکن را پایین بیاوریم.

قیمت زمین، مواد اولیه داخلی و خارجی ساخت مسکن به شدت باال رفته است. تجربه هم نشان داده رونق مسکن با طرح هایی  مثل طرح مسکن اجتماعی و دادن زمین ارزان به مستاجران هم اتفاق نیفتاده است. این زمین های ارزان معموال 
گوشه ای از شهر بود که فاقد امکانات بود و موضوع تامین امکانات و یا ارائه خدمات عمومی به آن، مسئله را بیش از پیش دشوار می کرد. از سویی افزایش تسهیالت مسکن نیز با فرض عدم دریافت هیچ گونه سودی از دریافت کنندگان، نیز 

مسئله را حل نمی کند. طبیعتا برای مردم امکان بازپرداخت این تسهیالت که رقم های کالنی دارد، نیست.
بنابراین به نظر می رسد برای بازار مسکن، دیگر نسخه های قدیمی جواب نمی دهد. برای حل مسئله اجاره باید قیمت های غیرمنطقی اجاره را کنترل کنیم و این مسئله راهی جز اخذ مالیات از کسانی که اجاره های باال از مستاجران می گیرند 

و یا اخذ مالیات از خانه های خالی ندارد؛  کاری که حتی در کشورهای همسایه هم انجام شده و جواب داده است  وگرنه طرح مورد نظر  مثل خیلی از طرح های دیگر، با شکست روبه رو خواهد شد.

شرط دستیابی به رشد اقتصادی
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

یکی از ملزومات اقتصاد کشور رهایی از وابستگی به نفت است که به تبع تالش برای افزایش سهم اقتصاد غیرنفتی در کشور را باال می برد. آمارهای اخیر نشان می دهد بخش های غیرنفتی تالش و تکاپوی جدی برای افزایش سهم خود در 
اقتصاد دارند و این سهم در حال افزایش است. در حوزه های مختلف می توان به این مقوله رشد اقتصادی کمک کرد که از جمله آن تالش برای افزایش ارزش افزوده بنگاه ها و همچنین باال بردن بازدهی آنهاست. در موضوعی مثل صادرات و 
یا تجارت خارجی می توان با افزایش میزان صادرات و تالش برای بازگشت ارزهای حاصل از آن به چرخه اقتصاد، یک گام اساسی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برداشت. رونق بخشی و تحرک بخشی در بخش های مهم مثل بخش 
فوالد، معدن و سیمان و .. که صنایع انرژی بر هستند، گام مهم دیگر دولت برای رشد اقتصادی است. همچنین بارندگی های اخیر فرصت زیادی به ما برای افزایش سهم محصوالت کشاورزی و تولید این بخش داده که باید از آن استفاده کرد. 
اما زمانی شرایط برای استفاده از فرصت فراهم می شود که دولت موانع پیش روی تولید را بردارد. از جمله این موانع فشارهای مالیاتی و بیمه ای به بنگاه ها و یا معضل نقدینگی در واحدهای صنعتی است. اما در حال حاضر به نظر می رسد شرایط 

برای دستیابی به رشد اقتصادی دشوار باشد، هزینه های تولید باال رفته  و درصد بنگاه های فعال رو به کاهش است، اما به شرطی که دولت فضا را فراهم کند، حداقل فضا بیش از این مبهم نخواهد شد.
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تعرفه های جدیــدی برای 
صادرات خرما اعالم شــد و 
این تصمیم با اعتراض و گالیه 
صادرکنندگان همراه شــده 
است. تمام این صادرکنندگان 
معتقدند وضــع عوارض بر صــادرات خرمــا نهایتا به 
ضرر تولیدکنندگان تمام می شــود و این امر با شــعار 
 »رونق تولید« همخوانی ندارد. بر اســاس گزارش های 
منتشر شده چندین کامیون در مرز بازرگان و افغانستان 
متوقف شــده زیرا صادرات برای صادرکنندگان صرفه 
اقتصادی ندارد. صادرکنندگان خرما با توجه به شرایط 
روز با حضور در بازارهای هــدف قراردادهایی را منعقد 
کرده اند با اضافه شدن پنج تا هشت هزار تومان به قیمت 
خرما صادرکنندگان زیان می بینند و تجار بازارهای هدف 

را از دست می دهند.
در این رابطه نایب رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه 
و برتر ایران گفت: صادرات خرما با تعرفه های صادراتی 
جدید به صرفه نیســت و تولیدکنندگان قطعا آسیب 

می بینند. محمدرضا فرشچیان افزود: در داخل کشور 
تنها خرمای مضافتی مصرف می شود. خرمای خشک 
و نیمه خشــک کاًل مصرف صادراتی داشته و در خارج 
از کشور برای کارخانه سس ســازی و شیرینی سازی 
مصرف می شــود. وی معتقد است تصمیم گیری های 
غیرکارشناسانه یک روز ابالغ شــده و ممکن است روز 
بعد لغو شود. فرشچیان ادامه داد: صادرات خرمای قبلی 

هنوز تمام نشده و در انبار صادرکنندگان موجود است، 
از طرف دیگر تنها یک ماه ونیم تا شروع فصل برداشت 
خرما باقیمانده است. همچنین مصرف عمده مردم در ماه 
رمضان است و این ماه چند روز دیگر تمام می شود. با این 
شرایط بر اساس چه استداللی باید عوارض برای صادرات 

خرما مشخص شود؟
وی با بیان اینکه سازمان توســعه تجارت هم از چنین 

تصمیمی متعجب شده، افزود: در شرایطی که صادرات 
نفت با مشکالتی مواجه است، چرا مشکالت عدیده برای 
صادرات غیرنفتی ایجــاد می کنیم. نایب رئیس انجمن 
صادرکنندگان نمونه و برتر ایران با اشاره به تجربه دنیا در 
زمینه صادرات گفت: در حالی که در تمام کشورها تشویق 
صادرکنندگان در دستور اســت، می بینیم که در ایران 
از صادرکنندگان کاالهای کشــاورزی عوارض دریافت 
می شود. وی درباره عوارض چنین تصمیم هایی توضیح 
داد: صادرکنندگانی که قیمت را برای خریدارشان بدون 
احتساب عوارض جدید اعالم کرده اند قطعاً ضرر می بینند. 
فرشــچیان ادامه داد: بازار جهانی از شــکل متشکلی 
برخوردار است و هر درصد آن محاسبات خودش را دارد، 
چنین تصمیماتی باعث بی انگیزگی صادرکننده و خریدار 
خارجی و در نهایت از دست دادن بازار رقابتی می شود. 
این صادرکننده نمونه با تاکید بر اینکه صادرات خرما با 
تعرفه های صادراتی جدید به صرفه نیست، خاطرنشان 
کرد: اگر صادرکنندگان دســت از صادرات بکشــند، 
سردخانه ها مانند چند سال گذشته از خرمای مضافتی پر 
می شود. وی عنوان کرد: خرما رقمی حدود ۵۰۰ میلیون 
دالر در سال ارزآوری دارد و این رقم با تصمیم گیری های 

مقطعی و بدون کارشناسی آسیب می بیند.

استفاده از ارزهای دیجیتال 
طی چند ســال اخیر در دنیا 
رواج بسیاری  داشــته و در 
غالب معامــالت در بازارهای 
بین المللی از آن استفاده می 
شــود. در ایران نیز طی سال گذشــته تا به امروز تب 
استفاده از رمزارزها افزایش داشته و بسیاری از طرفداران 
این پول های مجازی با خرید دســتگاه های مورد نظر 
به اســتخراج بیت کوین پرداخته اند. اما کارشناســان 
معتقدند کــه ایرانی ها به طور فزاینــده برای دور زدن 

تحریم های آمریکایی و ســایر قدرت های جهانی، به 
ارزهای دیجیتال همچون بیت کویــن روی آورده اند. 
سرمایه گذاران سراســر جهان تعداد زیادی از ارزهای 
دیجیتالــی را خریده اند، اغلب اقداماتشــان بر حدس 
وگمان هایی درباره ارزش آینده آن ها مبتنی است، اما 
برای ایرانی ها، بیت کوین چیزی بیش از یک ســرمایه 
گذاری مبتنی بر حدس وگمان اســت. هادی نعمتی، 
پژوهشــگر ارزهای دیجیتال در ایران نیز می گوید: در 
اغلب جهان، بیت کوین بیشتر یک پس انداز است، اما 
در ایران یک سود اســت، زیرا به ما امکان دسترسی به 
اقتصاد جهانی را فراهم می کنــد. ایرانی ها بیت کوین 
 می خرند، زیرا آن هــا به ارزهای رســمی بین المللی 

دسترسی ندارند.

در همین زمینــه محمدجواد صمــدی راد، معاون 
فنی شرکت ققنوس بر این باور است که همان طور 
که از اسم آن مشخص اســت، پیش بینی است و نه 
پیش گویی! محقق شدن این گمانه زنی متاثر از عوامل 
مداخله گر متعددی بوده و لذا همراه با ریسک است. 
تصمیم گیری در خصوص استفاده از پیش بینی ها 
بر عهده شخص سرمایه گذار اســت. این عبارت را 
به دفعات در بازارهای مالی شــنیده اید، پس اینجا 
هم دوباره به آن تاکید می کنیم. ازعوامل مداخله گر 
می توان به نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین 
در۶ خردادماه سال ۱۳۹۹ )۲۲ می ۲۰۲۰( و کاهش 
آن به ۶.۲۵ اشــاره کرد. ضمنا با نیم نگاهی به روند 
عرضه و تقاضا و نیز روند سنتی افزایش قیمت قبل از 

نصف شدن پاداش، همگی نوید یک رالی بلندمدت را 
 Time frame می دهند. البته که تکنیکالیست ها با
بلندمدت نیز نشانه هایی از شــروع روند صعودی را 
پیش بینی می کنند، اما هنــوز در زمان ورود به این 
رمز ارز مردد هستند. در خصوص پیش بینی قیمت 
بیت کوین تا اوایل ســال ۲۰۲۰؛ محدوده قله قبلی 
یعنی بیش از ۱۹ هزار دالر )دسامبر ۲۰۱۷( مقاومت 
سختی وجود دارد که پیش بینی می شود در گام اول 
از این محدوده عبور کرده و سطح ۲۵ هزار دالر را تا 
پایان سال ۱۳۹۸ تثبیت کند. یک نکته مهم، وقتی 
همه نگاه ها به سمت گل سر ســبد رمزارزها است، 
یکســری بازدهی های رویایی در سایر ارزها محقق 

می شود که شاهد آن هستیم. 

پرداخت 8 هزارتومان به ازای صادرات هر كیلو خرما برای صادر كنندگان صرفه ندارد

انباشت  خرمای  صادراتی در انبارها

قیمت بیت كوین تا پایان سال 98 افزایش چشمگیری خواهد داشت

چرخش معامالت به سمت پول مجازی

ضرورت به رسمیت شناختن رمزارزها
محمدرضا مباشرفر، مشاور سرمایه گذاری در بازارهای مالی

ارزهای مجازی با آن که انواع مختلفی دارند و در سراسر دنیا از آنها استفاده می شود تنها نمونه بیت کوین آن وارد ایران شده و در میان طرفداران ارزهای مجازی نام آن برده می شود. البته این ارز در تمام جهان نسبت به دیگر 
ارزها طرفداران بیشتری دارد ولی این دلیل نمی شود که از دیگر ارزها به طور کلی استفاده نشود. استخراج بیت کوین و ارزهای مجازی مدتی است که در کشور رواج یافته و حتی صحبت هایی هم در رابطه با ساختن بستر قانونی 
استفاده از آنها توسط بانک مرکزی زده شد اما تا به امروز هنوز مشخص نیست این اقدام قانونی است یا غیرقانونی. نبود قانون و  انگیزه ای برای نوشتن قوانین  مرتبط با رمزارزها و استفاده و استخراج آنها نقطه ضعف ما در برابر دیگر 

کشورها در این بخش است. هر چند بسیاری از طرفداران این رمز ارز در حال استخراج آن هستند اما به دلیل رسمیت نداشتن آن گاها متضرر شده و ضرر و زیان زیادی را متحمل شده اند. 
جا افتادن بیت کوین در معامالت بین المللی و پیش بینی افزایش ارزش آن باید متولیان این بخش برای رسمیت بخشیدن به این رمز ارز و تدوین رمز ارز ملی که فقط برای ایران باشد تا در دنیا به نام ایران شناخته شود ضرورت 
دارد. پیش بینی از قیمت بیت کوین تا پایان سال، افزایش قیمت است. قیمت بیت کوین تا پایان امسال بین ۱۲ تا ۱۵ هزار دالر خواهد بود که ارزش آن بیش از پیش آشکار خواهد شد. امروز دست خالی ایران در زمینه پول مجازی 
در آینده ای که چرخش تمام معامالت به سمت پول مجازی خواهد بود عقب ماندگی بسیاری را  برای ما رقم خواهد زد. به هر ترتیب  دلیل محبوبیت ارزهای دیجیتال در ایران این است که آن ها به مالکان خود نوعی حس امنیت 

مالی می دهند و همچنین توانایی خارج شدن از موسسات مالی ملی را فراهم کرده اند.

دولت موانع صادرات خرما را رفع کند
مظفر بنی اسد، نماینده اتاق اصناف ایران در کرمان

استان کرمان و شهرهای آن به خصوص شهرستان بم قطب تولید خرما در کشور است اما این روزها بازار خرما در 
 رکود به سر می برد و خرمای تولیدی در این استان نیز روی دست تولیدکننده مانده است. این استان در حالی یکی از 
قطب های تولید خرمای مرغوب کشور به شمار می رود که در حال حاضر شرایط مناسبی ندارد و تولیدکنندگان و 
نخل داران با کسادی بازار خرید و فروش خرما روبه رو شده اند. سال گذشته فقط در شهرستان بم ۶۴ هزار تن برداشت 
خرما داشته ایم که بازاری برای آن وجود ندارد. متاسفانه سیاست های اشتباه صادرات خرما را متوقف کرده است. 
این بدان معناست که پرداخت مبلغ ۸ هزارتومان به ازای هر کیلو صادرات خرما باعث شده تا تمایلی برای صادرات 
خرما وجود نداشته باشد چرا که مقرون به صرفه نیست و بیشتر خرماها در سردخانه ها مانده اند. تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان با انباشت خرماهای صادراتی که مشتریان مخصوص خود را دارد و کمتر در داخل استفاده دارند 
سرمایه خود را در انبارها خوابانده اند.  برای بهتر شدن وضعیت بازار دولت باید با تولیدکنندگان خرما همراهی کند و 
موانع صادرات خرما را بردارد تا شرایط بهتری برای بازار خرما به وجود بیاید .خرمای مضافتی شهر بم شهرت جهانی 
دارد که از این پتانسیل اقتصادی می توان به عنوان مهم ترین سرمایه ملی استفاده کرد و از سوی دیگر شغل اکثر 
مردم استان کرمان بر پایه تولید خرما بنا نهاده شده و بیشترین نخلستان های استان کرمان در شهر بم و شهر ریگان 

قرار گرفته که باید برای رونق بیشتر و کاهش قیمت خرما در بازارهای داخلی حمایت های الزم صورت بگیرد.

خرماهای صادراتی مصرف داخلی ندارند
حبیب ا... نیکزادی پناه، نماینده مجلس

با آغاز ماه رمضان برای تنظیم بازار خرما قرار بر این شد که کارگروه تنظیم بازار یا صادرات را ممنوع 
کند و یا تعرفه  گمرکی آن را افزایش دهد. با تصمیم ســتاد تنظیم بازار تعرفه  صادرات هر کیلوگرم 
خرمای مضافتی هشت هزار تومان، کبکاب پنج هزار تومان و سایر خرماها حدودا ۲۰ درصد در نظر 
گرفته شد. این تصمیم عجوالنه و غیرکارشناسی ستاد تنظیم بازار به نوعی تنظیم بازار را بر هم زد و 
خریداران و فروشندگان خرما متضرر شدند. این روند همچنان ادامه دارد و باید راهکاری برای تصحیح 
این تصمیم اندیشیده شود. جلساتی در این رابطه برگزار شده و صحبت هایی نیز برای تغییر این رویه 
انجام خواهد شد. قرار است موضوع حذف تعرفه صادرات خرما در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار 
بگیرد و صادرات آن روند طبیعی خود را طی کند تا بدین صورت خرمای صادراتی بتواند به ارزآوری 

خود ادامه دهد. 
واقعیت این اســت که به دالیل مختلف خرماهای صادراتی مصرف داخلــی ندارند و در صورت عدم 
صادرات خرما این محصول در انبارها از بین می رود و کشاورز و نخل دار نمی تواند محصول خود را با 
قیمت مناسب به فروش برساند و ضرر و زیان تنها متوجه قشر زحمت کشی است که یک سال تمام 

برای به ثمر نشستن این محصول تالش کرده است. 
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معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهوری  بر توســعه 
کارخانه های نوآوری در کشــور تاکید کرد و گفت: این 
کارخانه های نوآوری که استارتاپها وشرکت های زیادی 
را در دل خود جای داده اند زایشگاه و مامن شرکت های 
دانش بنیان هستند.سورنا ستاری در نشست صمیمی 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها با علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به شکل گیری 
اکوسیستم نوآوری در کشــور، بیان کرد: اکوسیستم 
نوآوری در ایران درحال رشــد وبالنگي است و معاونت 
علمی و فناوری در حال تکمیل اجزای این اکوسیستم 
است. وی با اشاره به کمکهای مجلس افزود: در ادامه این 
مسیرما همچنان به کمک های مادی و معنوی مجلس 
نیازمند هستیم.به گفته ستاری، برای توسعه اکوسیستم 
نوآوری و فناوری پول عامل اصلی نیست و حرف اول را 
نمی زند؛ اما تامین مالی برای توسعه این بخش ضروری 
است.وی همچنین تصریح کرد: بیشتر منابع مالی مورد 
نیاز اکوسیستم نوآوری توسط بخش خصوصی تامین 
می شود و بودجه بخش دولتی در این زمینه چندان زیاد 
نیست. ستاری یکی از نیازهای توسعه اقتصاد دانش بنیان 
را رونق فرهنگ سرمایه گذاری خطرپذیر عنوان کرد و 
گفت: یکی از مهم تریــن و مترقی ترین قوانین مصوب 
در ایران، قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان است 

که همین قانون زمینه را برای توسعه فرهنگ سرمایه 
گذاری خطرپذیر در کشور فراهم کرد.وی معتقد است 
که قانون حمایت از شــرکت های دانش بنیان حرکت 
عظیمی بود که یک جریان بزرگ اقتصادی در کشــور 
ایجاد کرد.رییس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: با شکل 
گیری اکوسیستم  نوآری، نسل جدیدی از کارآفرینان 
به کشور تزریق شده است که این نسل می تواند اقتصاد 
کشور را متحول کند.به گفته ستاری، شرکت های دانش 
بنیان، شرکت های نفتی را به عقب راندند و سهم بزرگی 
از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده اند. معاون علمی 
و فناوری رییس جمهوری در ادامه خاطرنشــان کرد: 
وجود پارک های فناوری و مراکز نوآوری خود گواه توسعه 
اقتصاد دانش بنیان و نوینی در کشور است.رییس ستاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان درباره فروش شرکت 
های دانش بنیان، تصریح کرد: فروش این شــرکت ها 
سال گذشته ۹۰ هزار میلیارد تومان بود. همچنن فروش 
شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس معاونت 
علمی و فناوری در سال گذشــته حدود ۷ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان بود.ســتاری همچنین بیان کرد: انتظار 
داریم در کارخانه های نوآوری حدود ۳ هزار نفر مستقر 
 شوند و این اماکن به محلی برای زاد و ولد شرکت های 

دانش بنیان تبدیل شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک و روغن گفت که 
جزئیات تصمیم اخیر دولت در زمینه آزادسازی واردات 
الستیک، شفاف نیست. داوود سعادتی نژاد با بیان اینکه 
در چند ماه اخیر میزان واردات الستیک به شدت کاهش 
یافته است، اظهار کرد: تولید داخلی در زمینه تأمین نیاز 
بازار در سایزهای ۱۶ و ۱۷ مورد استفاده در خودروهای 
سواری همچون پراید و پژو، کامالً جوابگو است و نیازی 

به واردات این نوع از تایر احساس نمی شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان الســتیک، روغن، فیلتر، 
پنچرگیران و فیلترســازان تهران تاکیــد کرد: اگر در 
تأمین مواد اولیه کارخانجات تولیدی الستیک کمبود 
یا مشکلی وجود نداشته باشد، کارخانجات داخلی در 
رابطه با تولید سایزهای ۱۶ و ۱۷ هیچ مشکلی نخواهند 
داشت. وی در رابطه با تصمیم اخیر مبنی بر آزادسازی 
واردات الستیک، بیان کرد: اعالم تصمیم اخیر دولت در 

آزادسازی واردات الستیک بار روانی مثبتی داشته اما 
در زمینه چگونگی واردات و تأمین ارز این محصوالت 
اطالع رسانی شفافی صورت نگرفته و تا زمانی که این 
موارد به صورت شفاف و عملی اعالم نشود، اتفاق خاصی 

رخ نخواهد داد.
سعادتی نژاد گفت: تأمین نیاز خودروهای سنگین در 
بخش الستیک انجام شده که این مهم عاملی شده تا 
قیمت ها در محدوده منطقی قرار بگیرد و در شــرایط 
فعلی کمبودی در این بازار وجود ندارد. رئیس اتحادیه 
فروشــندگان الســتیک، روغن، فیلتر، پنچرگیران و 
فیلترسازان تهران در پاسخ به این سوال که آیا قیمت 
روغن موتور بعد از افزایش ۷۰ درصدی، کاهشی داشته 
اســت؟ گفت: روغن موتور همچنان با همان افزایش 
قیمت ۷۰ درصدی عرضه می شود که متأسفانه در چند 

وقت اخیر بازار با کمبود عرضه هم مواجه شده است.

اسماعیل الهیان، رئیس اتحادیه فروشندگان چوب 
و تخته اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰۰ واحد رسمی 
مجوزدار در تهران مشــغول به فعالیت هستند که 
امیدواریم واحدهای تولیدی پروانه دار در کشور بیشتر 
شود.رئیس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته اظهار 
کرد: کمبود مواد اولیه موجب افزایش ۱۵ درصدی 
قیمت در صنف فروشندگان چوب و تخته در اواخر 
اردیبهشت امسال شد. الهیان با بیان اینکه در تولید 
نئوپان خودکفا شده ایم،  تصریح کرد: این محصول در 
بخش های مختلف تولیدی مانند کمد، کابینت و غیره 
کاربرد دارد.رئیس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته 
بیان کرد: نوسانات نرخ ارز، تأثیر مستقیمی بر قیمت 

کاال های موجود در بازار داشته و عالوه بر این، افزایش 
تعرفه گمرکی موجب اوج گیری نرخ چوب، تخته و 

فیبر های سه الیی شده است.
الهیان افزود: اگر مسئوالن همکاری الزم را در تأمین 
مواد اولیه با اتحادیه فروشندگان چوب و تخته داشته 
باشــند کمبودی در واردات چوب نخواهیم داشت.
رئیس اتحادیه فروشــندگان چــوب و تخته  افزود: 
مصنوعات چوبی آخرین مرحله کار در صنایع چوب 
اســت و پس از این مرحله، محصوالت به دســت 
مصرف کننده نهایی می رسد، به همین دلیل دارای 
ارزش افزوده باالیی بــوده و اهمیت زیادی در بخش 

صادرات دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از قول کره ای ها 
برای تامین قطعات لوازم خانگــی در ایران خبر داد و 
گفت: عالوه بر این، از سوی طرف ایرانی، مذاکراتی با 
یک برند درجه یک چینی صورت گرفته تا محصوالتش 
در ایران تولید و عرضه شود.مرتضی میری با اشاره به 
اظهارات دو برند بزرگ تامین کننده محصوالت ال جی و 
سامسونگ در کشور اظهار کرد: در سال های گذشته دو 
برند بزرگ، سرمایه گذاری کالنی برای تامین محصوالت 
لوازم خانگی سامسونگ و ال جی در کشور کردند به این 
صورت که این دو، بخشی از این محصوالت را یا بصورت 
کامال ساخته شــده وارد می کردند و بخش دیگر را با 
واردات قطعات و مواد اولیه از کره، در خطوط تولید خود 

تبدیل به محصول نهایی می کردند.
رئیس اتحادیه لــوازم خانگی افزود: امــا با بدعهدی 

کره ای ها در ماه های گذشته، ۹۰ درصد تولیدات این 
دو محصول در کشور کاهش یافت ولی در پیگیری های 
ما مشخص شد، هم اکنون مذاکراتی با کره ای ها صورت 
گرفته که بر اساس آن مقرر شده از این پس دو شرکت 
سامسونگ و ال جی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در 
بازار ایران را تامین کنند. وی گفت: همچنین این دو 
شــرکت ایرانی در مذاکره با یک شــرکت درجه یک 
چینی، به تفاهم رســیده اند تا محصول این شرکت 
را در ایــران تولید کنند.میری در پایان خاطرنشــان 
کرد: در حال حاضر با توجه به سیاست گذاری قیمتی 
تولیدکنندگان داخلی، التهاب و عطش در بازار فروکش 
کرده و علی رغم برخی کمبودهایی که بعد از ممنوعیت 
لوازم خانگی به کشور به وجود آمد، از التهاب در بازار 

لوازم خانگی کاسته شده است.

مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ارسال ۲۰ پرونده 
تخلف واحدهای عرضه کننده کاغذ به تعزیرات خبر 
داد.غالمرضا صارمیان از کشف ۲۰ مورد تخلف در 
عرضه کاغذ خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شــده 
در طرح نظارت و بازرســی بر عملکــرد واحدهای 
تولیدی و توزیعی کاغذ و با توجه به مشــکالت به 
وجود آمده در حوزه کاغذ، سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان اجرای طرح 
نظارت و بازرســی بازار کاغــذ را در اولویت کاری 
بازرسی سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر 

کشور قرار داد. 

مدیــرکل حقوقی و تعزیــرات ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه 
هرگونه امتناع از عرضه کاال به هر بهانه، اخالل در نظم 
اقتصادی کشور تلقی و با عوامل آن به شدت برخورد 
خواهد شــد، افزود: با عنایت به بررسی های انجام 
شده توسط حوزه های نظارتی این سازمان، تخلف 
تعداد ۲۰ شــخص حقیقی و حقوقی عرضه کننده 
کاغذ محرز تشخیص داده شد. صارمیان بیان داشت: 
براســاس ماده ۹ قانون تعزیرات حکومتی، پرونده 
تشکیل و به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان های 
تهران، اصفهان، کرمان، گیالن، آذربایجان شرقی و 

هرمزگان جهت سیر مراحل قانونی ارجاع شد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

 کارخانه های نوآوری زایشگاه استارت آپ ها 
و شرکت های دانش بنیان هستند

7۰۰ واحد رسمی مجوزدار چوب در تهران فعالیت می كنند

اوج گیری نرخ چوب و تخته با نوسانات ارزی

رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک و روغن:

شرایط آزادسازی واردات الستیک شفاف نیست

مذاكره با یک برند چینی برای تولید در ایران

کره ای ها به بازار لوازم خانگی ایران برگشتند

ارسال 20 پرونده تخلف در عرضه  کاغذ به تعزیرات
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بايد توجه شود كه هر كسب و كاري كه بر پايه فناوري است، 
لزوما استارت آپ نيست ولي همه استارت آپ ها به نحوي از 
وب، موبايل، اينترنت و فناوري هاي جديد استفاده مي كنند تا 
رشد بااليي داشته باشند. در ايران نيز اين روزها شاهد ظهور 
اســتارت آپ هاي متعددي هستيم. حتي شركت هايي نيز 
وجود دارند كه در صورت مقبول بودن طرح و آنچه استارت آپ 
در پي رسيدن به آن است، درصدد حمايت از اين كسب وكار 
برمي آيند. اگرچه در سال هاي اخير شاهد افزايش راه اندازي 
شركت استارت آپي بوده ايم، اما برعكس اتفاقات خوبي كه 
براي اكثر شركت هاي استارت آپي در كشورهاي توسعه يافته 
رخ مي دهد، سرنوشت فعاالن اســتارت آپي ايراني آنچنان 
با موفقيت همراه نيست. دفتر توســعه كار آفريني در ايران 
۵ دليل عمده و ساختاري براي ناكامي استارت آپ ها را ذكر 

كرد كه عبارتند از: 

۱( فقدان حقوق مالكيت معنوي و حق كپي رايت در 
كارآفريني

حقوق مالكيت از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. زماني كه 
يک كارآفرين داراي ايده جديدي است و مي خواهد اين ايده را 
به محصول توليد كند، بايد قوانين كشور از آن حمايت كنند و 
امكان كپي برداري را از بين ببرند. در ايجاد استارت آپ ها نيز اين 
موضوع اهميت بسيار بااليي دارد. به طوری كه بدون داشتن 
قوانين مناسب كه از حقوق مالكيت حمايت كند امكان رشد و 

شكوفايي استارت آپ ها وجود ندارد. 
متاسفانه يكي از مشكالت كشور ما عدم وجود قوانين مناسب 
در حوزه حقوق مالكيت و اجرايي نشدن قوانين موجود است. 
در شرايطي كه در كشور ما حقوق مالكيت به صورت مناسب و 
كارايي وجود ندارد كساني كه با ايده هاي جديد در پي ايجاد 

استارت آپ هستند نمي توانند اميد چنداني به موفقيت 
كسب و كار خود داشته باشند. حتي اگر اين افراد 

ايده هاي بسيار خوبي هم داشته باشند و 
بتوانند آن را به محصول 

تبديل كنند ممكن است افراد ديگري از ايده و محصوالت آنها 
كپي برداري كنند و براي كسب و كار آنها چالش جدي ايجاد 
كنند. از همين رو، يكي از الزامات موفقيت استارت آپ ها وجود 
قوانين مالكيت در كشور است و تا زماني كه اين قوانين به 
درستي تدوين و اجرايي نشوند امكان موفقيت استارت آپ ها 

وجود ندارد. 

۲( فقدان صندوق هاي سرمايه گذاري ريسک پذير
يكي از ويژگي هاي مهم استارت آپ اين است كه شيوه جديدي 
از كسب وكار كه قبال تجربه نشده است را آغاز مي كند. در واقع، 
فرق استارت آپ با يک كسب وكار نوپاي عادي اين است كه 
تجربه قبلي ندارد و به همين دليل ريسک هاي خاص خودش 
را دارد. متاسفانه به دليل ويژگي هاي خاص استارت آپ ۸۰ 
تــا ۹۰ درصد آنها با شكست مواجه مي شوند. اين وضعيت 
سبب شده است تا سرمايه گذاران رغبت كمي براي مشاركت 
داشته باشند. در نظام بانكي ما بانک ها اصال خود را متوجه 
ريسک نمي دانند و تمام مسئوليت آن را بر عهده كارآفرين 
قرار مي دهند. يعني اگر سرمايه گذاري با شكست مواجه 
شود كارآفرين بايد تمام سرمايه بانک را برگرداند و تمام هزينه 
شكست طرح بر عهده او خواهد بود. اين شرايط سبب شده 
است كه جذب سرمايه براي استارت آپ ها بسيار دشوار باشد. 
همواره جذب سرمايه گذار براي كسب و كار يكي از مشكالت 

اصلي شروع به كار آنهاست. 

۳( فقدان زيرساخت هاي الزم در حوره فاوا
استارت آپ ها غالبا در حوزه 

فناوري اطالعات و ارتباطات قرار دارند. اكثر استارت آپ هايي 
كه در كشورهاي مختلف راه اندازي شده اند نيز بر پايه 
فنــاوري و ايده هايي در اين حوزه هستند. بديهي است يكي 
از الزامات موفقيت آنها، وجود زيرساخت هاي الزم در حوزه 
فناوري اطالعات است. زماني كه قرار است كسب و كار شما 
پيرامون فاوا باشد و پايه اصلي آن فناوري باشد، به راه اندازي 

زيرساخت هاي آن نيز نياز است. 
ضريب نفوذ اينترنت باال، اينترنت پرسرعت با پهناي باند 
مناسب، مقرون به صرفه بودن استفاده از اينترنت، گسترش 
شبكه اينترنت تلفن همراه، دسترسي به اينترنت در تمام 
مكان ها، ساختمان ها و راه ها از جمله زيرساخت هاي مهمي 
هستند كه براي ترويج كسب و كارهاي آنالين و اينترنتي 
ضروري هستند. بدون وجود دسترسي فراگير و ارزان به 
اينترنت، امكان توسعه و موفقيت استارت آپ ها وجود نخواهد 
داشت. بــا وجــود توسعه كشور ما در حوزه زيرساخت هاي 
فناوري اطالعات و پيشرفت هاي چشمگيري كه در اين حوزه 
حاصل شده است، اما همچنان با استانداردهاي جهاني اين 
حوزه فاصله زيادي داريم. اين شرايط مي تواند مانعي بزرگ بر 

سر راه موفقيت استارت آپ ها باشد. 

۴( نامناسب بودن فضاي كسب و كار براي استارت آپ
چيزي كه در مورد كسب وكارهاي استارت آپي اهميت ويژه اي 
دارد، سرعت در ارائه كار است. كسي كه اقدام به راه اندازي 
استارت آپ مي كند، يک مسئله ديگر را هم بايد مدنظر قرار 
دهد. بسياري از ايرادهاي موجود در طرح اوليه 
در صورتي خودشان را نشان مي دهند 

كه به مرحله اجرا برسند. در 
نتيجه بايد وسواس 

را كنار گذاشته و ايده را سريع تر اجرا كنند. براي اجرايي شدن 
سريع كسب و كار نياز به داشتن محيط كسب و كار مناسب 
است. در شرايطي كه محيط كسب و كار در كشور مناسب 
نباشد امكان ايجاد سريع كسب و كار و به نتيجه رسيدن آن هم 
وجود ندارد. متاسفانه محيط كسب و كار در كشورمان شرايط 
مناسبي ندارد. نامناسب بودن فضاي كسب و كار يكي از موانع 
اصلي شكل گيري استارت آپ ها در كشور ماست كه مي تواند 

موفقيت اين كسب و كارها را ناممكن و يا بسيار دشوار كند. 

۵( ضعف اكوسيستم استارت آپي
اكوسيســتم يا زيســت بوم در تعريف ساده، مجموعه اي از 
عناصر براي شكل گيري استارت آپ است كه تا آنها وجود 
نداشته باشند نمي توان به موفقيت استارت آپ اميدي داشت. 
مراكز رشد و شتاب دهنده ها، مراكز سرمايه گذاري، رسانه ها، 
دانشگاه ها و مراكز آموزشي، سازمان هاي دولتي مرتبط و نظام 
حقوقي از جمله اجزای اكوسيستم استارت آپ هستند. اينكه 
در برخي كشورها و شهرها استارت آپ ها موفق تر از برخي 
نقاط ديگر هستند به دليل تفاوت در همين اكوسيستم است. 
با نگاهي به وضعيت كشور مشاهده مي شود كه كشورمان 
در اين موارد داراي ضعف جدي است و اكوسيستم مناسبي 
براي استارت آپ ها وجود ندارد. مراكز رشد به اندازه كافي 
وجود ندارند و مراكز موجود نيــز تماما دولتي و يا وابسته به 
دولت بوده و تنها كاري كه انجام مي دهند دادن وام هاي بانكي 
كم بهره است. صندوق هاي سرمايه گذاري تخصصي متمركز 
بر استارت آپ ها و صندوق هاي حامي سرمايه گذاري هاي با 
ريسک باال وجود ندارد. قوانين حقوقي هم داراي خأل جدي 
در حمايت از نوآوري ها هستند و حقوق مالكيت 
كارايي وجود ندارد. همه اين شرايط سبب 
شده است تا در كشور ما اكوسيستم 
استارت آپي داراي ضعف جدي 
باشد و فضاي مناسبي 
براي رشد و شكوفايي 
وجود   استارت آپ ها 

نداشته باشد. 

توسعه   استارت آپ ها   در  گرو   رفع  چالش ها

رونق  تولید  با  اصالح   نظام   بانکی
توليدكننده ای كه قصد دارد ســرمايه خود را صرف توليد 
كند نرخ بازدهی اين ســرمايه بين ۱۰ تا ۱۵ درصد اســت 
 اما همين فــرد وقتی پولــش را در بانک می گذارد ســود

 بيشتری می برد بنابراين صرفه با خواباندن پول و سرمايه در 
بانک هاست تا بخواهيم آن را برای توليد هزينه كنيم و پس از 
آن نيز تضمينی برای حمايت و راه يافتن به بازارهای داخلی 
و خارجی وجود نداشته باشد. به طور كلی نظام بانكی نبايد 
مخل فعاليت های توليدكنندگان داخلی باشد و بايد نرخ سود 
به روشی تعيين شود تا به سود توليدكننده ای باشد كه سرمايه 
خود برای توليد صرف می كند نه افرادی كه سرمايه های خود 

را در بانک ها برای دريافت سود بيشتر می خوابانند. 
سرمايه گذاری  روی توليد داخلی يكی از روش های منطقی 
و سريع برای رسيدن به رشد اقتصادی پايدار بوده و نقش 
بانک ها در اين بين انكارناپذير است. نظام بانكی بايد بازوی 
حمايتی توليدكننده باشد نه اينكه در مقابل توليدكننده 
قرار بگيرد. نرخ ســود بانكی در حال حاضر موجب شده 
تا سرمايه ها به بانک ها سرازير شــود اين در حالی است 
كه در تمام كشورهای توســعه يافته تمركز سرمايه ها بر 
توليد داخلی و ملی است؛  توليدی باكيفيت كه بتواند روانه 
بازارهای صادراتی شود و سرمايه گذاری های انجام شده را 

با درآمدزايی و ارزآوری جبران كند. 
توليد منجر به اشــتغال می شــود و با كاهش نرخ بيكاری 
مســير توســعه اقتصادی هموارتــر خواهد شــد. برای 
اشــتغال زايی بايد تمام تمركز  روی توليد داخلی باشــد 
و به توليدكننده داخلــی اجازه بازی در ميــدان رقابتی با 
حمايــت هــای مناســب داده شــود. اينكــه واردات در 
 حــد و اندازه نامشــخصی وجــود دارد اجازه رقابــت را از 
داخلی ها گرفته و بازارها را كاالهــای وارداتی قبضه كرده 
اند. اين آفت توليد اســت كه امروز در كشور ما وجود دارد. 
برای كاهش واردات اگر برنامه ای دقيق و حســاب شــده 
نداشته باشــيم توليد داخلی نه تنها پيشــرفتی نخواهد 
داشــت بلكه ميدان را برای حضور بيشــتر رقبای خارجی 
ترک خواهد كــرد. نظام بانكــی با پرداخت تســهيالت 
 با بهره پايين و ســرازير كردن ســرمايه به ســمت توليد 
می تواند پشتوانه محكمی برای توليدكنندگانی باشد كه امروز 
هزاران مشكل موجب عقب ماندگی آنها از رقبای خارجی 
شده است. شعار رونق توليد شعار هوشمندانه ای است كه 
برای سال ۹۸ انتخاب شده زيرا عمال دولت در پيشبرد اين 
شعار هدف قرار داده شده و بايد ديد آيا دولت و نظام دولتی 

می تواند اين شعار را تا پايان سال محقق كند يا خير.

ادامه سرمقاله مهارت هاي مديريتي

۴۲ درصد از زمان يک مدير صرف حل و فصل تعارضات در محيط كار مي  شود. در اين 
مقاله به سبک هاي مديريت تعارض پرداخته مي شود. 

۱. اجتناب )رها كردن – باخت/برد(: روش اجتناب ممكن است شكل كناره گيري 
ديپلماتيک از مساله، يا تاخير انداختن راه حل به آينده، يا عقب نشيني از يک موقعيت 
به خود بگيرد. الک پشت نمادي براي اجتناب شمرده مي شود، چراكه مي تواند با فرو 

كردن سر در الک خود، از هر چيزي دوري و اجتناب كند. 
۲. انطباق )تســليم – باخت/برد(: در اين حالت، براي رفع تعارض، يكي 
از طرف ها براي رفع نگراني هاي طرف مقابل، منافع و خواســته هاي خود را 
كنار مي گذارد و در برابر ديدگاه وي تســليم و وادار به پذيرش مي شود. اين 

روش زماني به  كار مي رود كه قرار است در آينده نزديک، روش ديگري از 
روش هاي پنج گانه انتخاب شود. آفتاب پرست نمادي از روش انطباق است، 

زيرا رنگ بدن خود را با شرايط محيط تغيير مي دهد. 
۳. رقابت )برد/باخت(: در اين روش كه روش چيرگي هم ناميده مي شود، 

فرد با تمام قوا براي برنده شــدن تالش مي كند. مديران از ايــن روش براي اعمال 
دستورات و خواسته هاي خود و پيروي ديگران استفاده مي كنند. 

۴. مصالحه )برد ناچيز/باخت ناچيز(: مصالحه بر مذاكره استوار است و در فاصله اي 
يكسان از رقابت و انطباق قرار مي گيرد. 

سبك هاي مديريت تعارض در سازمان
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ما وقت نداريم كه دائما زندگي كردن، مثل اين و آن را تمرين كنيم. جرات 
اين را داشته باشيد كه پيرو قلب و ادراك خودتان باشيد.
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9 سنجه مهم رشد استارت آپ ها 
ســنجه هاي زيادي وجود دارند كه مي توانند در موفقيت اســتارت آپ  شــما 
تاثير بگذارند. مطمئنا نرخ رشــد درآمد يكي از مهم ترين معيارهاي ســنجش 
استارت آپ  هاست و شاخص خوبي براي نشان دادن سرعت رشد استارت آپ ها 
به شــمار می آيد. اما اين تنها معياري نيست كه شــما بايد نگران آن باشيد. اگر 
شما مي خواهيد كه استارت آپ موفقي داشته باشيد، نبايد فقط روي اين معيار 
تمركز كنيد. شــما بايد نگاه ويژه اي به معيارهاي سنتي داشته باشيد تا بتوانيد 
استارت آپ تان را به كسب وكار موفقي تبديل كنيد. ۹ معياري كه در ادامه  آن ها را 

بررسي مي كنيم در ادامه بيان شده اند. 

 )CAC( هزينه كسب مشتري )۱
هر كسب وكاري براي اينكه زنده بماند، به مشتري نياز دارد. CAC از مهم ترين 
سنجه ها، مخصوصا در مراحل اوليه رشد استارت آپ هاست. ولي جذب كاربر امري 
هزينه بر است. سوال اينجاست كه اين هزينه چقدر است و آيا سودآور است؟ در 
محاسبه هزينه CAC براي يک دوره   معين، شما بايد هزينه هاي فروش و بازاريابي 
را برتعداد مشترياني كه در آن دوره انتخاب كرده ايد، تقسيم كنيد. هزينه باالي 
CAC به اين معني است كه شما پول بسيار زيادي را براي جذب مشتريان خود 
خرج كرده ايد. براي كاهش اين هزينه شما بايد صفحات ثبت نام و لندينگ  پيج تان 
را بهينه كنيد. پلتفرم Optimizely ابزار قدرتمندي براي تست متغيرهاي متنوع 

در يک صفحه وب  است. 

۲( حفظ مشتري
بيشتر استارت آپ ها به قدري غرق جذب مشتري جديد مي شوند كه مشتري هاي 
فعلي خود را فراموش مي كنند. شما بايد اين طرز فكر را كنار بگذاريد تا مشتريان 
فعلي تان را از دست ندهيد. مهم ترين چيزي كه شما بايد ياد بگيريد، اين است كه 

هيچ وقت تنها روي يک چيز تمركز نكنيد. 

۳( نرخ ريزش يا رويگرداني
ريزش يا رويگرداني سنجه مهم ديگري است كه شما بايد آن را به خاطرتان بسپاريد. 
اين سنجه تعداد مشترياني را نشان مي دهد كه ديگر از محصول يا خدمات شما 
استفاده نمي كنند. برخي از استارت آپ ها هر ماه نرخ ريزش خود را اندازه مي گيرند. 
برخي ديگر نيز هر سه ماه آن را اندازه مي گيرند تا مشتريان غيرفعالي كه در آينده 
ممكن است دوباره محصوالت را استفاده كنند، با مشتريان كه چنين قصدي را 
ندارند، اشتباه گرفته نشود. اين ريزش براي تمامي كسب وكارها اتفاق مي افتد و 
شما بايد از قبل آمادگي داشته باشيد. مهم اين است كه شما بفهميد تا چه سطحي 
از اين ريزش هنوز براي شما سودآور است. به هر حال بهتر است بدانيد كه احتمال 

ريزش مشتري دو برابر جذاب مشتري است.

۴( ارزش طول عمر مشتري
ارزش طول عمر مشتري كه بيشتر به صورت مخفف LTV شناخته مي شود، در 
واقع ميزان سودي است كه شــما انتظار داريد تا هر مشتري در طول زماني كه از 
كسب وكارشما استفاده مي كند، براي شما به ارمغان آورد. شما بايد براي محاسبه 
ارزش طول عمر مشتري بيشترين مدت زماني كه آن ها با شما مي مانند را بدانيد. اين 
مي تواند شش ماه، دوازده ماه يا بيشتر باشد. به اين ترتيب شما سودي كه ماهيانه از 
هر مشتري انتظار داريد را در مدت زمان موردنظر ضرب مي كنيد و LTV را به دست 
مي آوريد. به ياد داشته باشيد كه شما بايد هزينه هاي مربوط به محصول مثل نصب 
و نگهداري را نيز در نظر بگيريد. هزينه كسب مشتري بايد از مقدار ارزش طول عمر 
مشتري كمتر باشد. اگر مقدار CAC شما از LTV باشد، استار آپ شما شكست 
مي خورد. براي همين است كه سنجه CAC قاتل استارت آپ ها ناميده  مي شود. 

۵( متابوليسم محصول
 ،Dustin Dolginow متابوليســم محصول، سنجه اي اســت كه توســط
سرمايه گذار كسب و كارهاي نوپا ايجاد شده است و در واقع سرعت تصميم گيري و 
رشد شركت را اندازه  مي گيرد. همانند متابوليسم بدن، متابوليسم محصول نيز در 
مراحل اوليه شروع استارت آپ در سطح بااليي است ولي با رشد استارت آپ، مقدار 
اين متابوليسم كاهش مي يابد. اين موضوع درباره استارت آپ هاي كوچک سودمند 
است اما مي تواند براي شركت هاي بزرگ مضر باشد. در بيشتر موارد شركت هاي 
بزرگ نمي توانند به سرعت به نياز مشتري هاي فعلي خود پاسخ دهند و اين مي تواند 

سنجه حفظ مشتري را تحت تاثير قرار دهد. 

۶( ضريب ويروسي
اين سنجه رشد سازماني شركت را اندازه مي گيرد. معموال هر استارت آپي كار خود 
را با دعوت دوستانش براي استفاده از محصول شروع مي كند و اگر محصول خوب 
باشد، پس اين كاربران دوستان خود را جذب مي كنند و اين روند ادامه پيدا مي كند 
و مثل يک ويروس تكثير مي شــود. راه هاي ديگر براي ويروسي كردن محصول 
مي تواند از طريق اشتراک گذاري در شــبكه هاي اجتماعي مثل ارسال ايميل يا 

پروموت در توئيتر و فيسبوک نيز انجام پذيرد. 

۷( نرخ رشد درآمد
درآمد معموال با نام هاي »فروش« يا »درآمد فروش« نيز گزارش مي شود و با خريد 
محصوالت يا خدمات شما به دست مي آيد. البته درآمد فقط مربوط به فروش نيست 
و تمامي  هزينه هاي ديگر را نيز شامل مي شود. معموال درآمد به آساني به دست 
نمي آيد. براي افزايش درآمد، تالش تان را روي تبديل مشتريان فعال به مشتريان 

پرداخت كننده بگذاريد. 

 )Activation( فعال سازي )۸
فعال سازي ســنجه ديگري اســت كه نرخ تبديل بازديدكنندگان محصول به 
مشتريان فعال را اندازه گيري مي كند. اين فعال سازي مي تواند با ثبت نام در سايت 
يا با يک دانلود و امثال اين ها انجام پذيرد. نرخ تبديل باال به اين معني اســت كه 
بازديدكنندگان يک تجربه كاربري خوبي در همان ابتدا داشته اند. نرخ فعال سازي 
پايين نيز به اين معني است كه محصول شما زياد جالب نيست و مشتريان هيچ 
كششــي براي خريد محصول پيدا نكرده اند. خدماتي مثــل SaaS معموال از 
فعال سازي به عنوان روشي براي جذب مشتريان و دنبال كننده ها در مراحل اوليه 
كسب وكار خود استفاده مي كنند و اميدوارند كه تجربه كاربري خوب مردم را براي 

استفاده از مزاياي اضافي تر جذب كند. 

۹( پيشنهاد و توصيه به ديگران
اين ســنجه كه با نام referral نيز شناخته مي شود، كامال شبيه سنجه ضريب 
ويروسي است و شما بايد آن را به صورت مستقل اندازه گيري كنيد. براي محاسبه 
اين سنجه شــما فقط بايد درصد كاربراني كه از مشتري هاي فعلي شما دعوت  
مي  شوند را اندازه  بگيريد. يک روش خوب براي تعيين نرخ referral اين است كه به 
هنگام ثبت نام كاربر از آن ها بپرسيد كه آيا درباره شركت يا محصوالت شما، چيزي 
شنيده اند يا نه؟ نرخ referral باال و هزينه كسب مشتري )CAC( پايين مي تواند 
منجر به سود شود. اضافه كردن يادآوري هاي گاه به گاه به محصوالت روش عالي 
براي افزايش نرخ referral است. احتماال شما اين روش را در برنامه هاي گوشي تان 

زياد ديده ايد كه از شما مي پرسند! تمامي اين سنجه ها به هم وابسته هستند. 
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