
يك اســتارت آپ به نام »كاتالــوگ« )Catalog( همه ۱۶ 
گيگابايــت ويكي پدياي به زبــان انگليســي را تنها روي يك 
دي. ان .اي ذخيره كرد. فناوري ذخيره ســازي كامپيوتري از 
سيم و آهن ربا به هارد ديسك به تراشه هاي حافظه سه بعدي 
رسيده اند؛ اما فناوري ذخيره سازي بعدي ممكن است رويكردي 

به قدمت زندگي روي زمين داشته باشد: دي. ان. اي. 
اســتارت آپ »كاتالوگ« اعالم كرده اســت كه تمــام متون 
انگليســي ويكي پديا را روي مولكول هاي ژنتيكي مشــابه در 
بدن ما ذخيره كرده اند. آنها اين كار را با نخســتين دســتگاه 
 »نويسنده دي .ان .اي« )DNA writer( انجام دادند. »نويسنده 
دي .ان .اي« يك دستگاه نســبتا بزرگ است كه توانايي نوشتن 
اطالعــات را روي دي .ان . اي دارد. هرچنــد كــه احتماال اين 
 روش ذخيره سازي به زودي در دسترس عموم قرار نمي گيرد، 

شركت سازنده معتقد اســت كه در حال حاضر براي بعضي از 
مشترياني كه نياز به بايگاني و آرشيو اطالعات دارند، مفيد است. 
از آنجايي كه رشــته هاي دي  ان . اي بســيار ظريف و شكننده 
هستند، دستكاري آنها دشوار است؛ اما مولكول هاي بيولوژيكي 
مي تواننــد داده هــاي ديگر را فــارغ از ژن ها ذخيــره كنند. 
»كاتالوگ« از رشــته هاي دي .ان .اي مصنوعي پيش ساخته 
شده كه كوتاه تر از دي .ان . اي انساني اســت، استفاده كردند؛ 
اما از تعداد زيادي از آنها اســتفاده كردند تا بتوانند داده هاي 
بســيار بيشــتري را ذخيره كنند. تكيه بر دي .ان .اي به جاي 
آخرين تكنولوژي پيشرفته ذخيره ســازي اطالعات، ممكن 
است يك گام رو به عقب به نظر برسد؛ اما دي .ان .اي، فشرده و 
از لحاظ شيميايي پايدار است و با توجه به اينكه پايه و اساس 
زيست شناسي زمين اســت، احتماال در آينده هارد ديسك ها 

و ســي دي ها را همانند فالپي ها منســوخ مي كند.  شــركت 
»كاتالوگ« با همكاري شــريك خود يعني »بنياد ماموريت 
كمان« )Arch Mission Foundation( تالش مي كند 
دانش انساني را نه فقط روي زمين، بلكه حتي در جاهاي ديگر 
منظومه شمسي در فشرده ترين حالت ممكن ذخيره كند و در 
دسترس قرار دهد. مانند خودروي »تسال رودستر« كه شركت 
»اســپيس ايكس« آن را همراه با دي وي دي هاي مخصوصي 

حاوي دانش بشر به فضا فرستاد. 
 »كاتالوگ« با موج مشــتري هايي مواجه شــده اســت كه 
مي خواهنــد از فناوري اين شــركت براي ذخيــره اطالعات 
مهم خود بهره ببرند. اين شــركت در بيانيــه اي گفت: ما در 
حال مذاكره با ســازمان هاي دولتي، پروژه هاي علمي بزرگ 
بين المللي كه ميزان زيادي اطالعات آزمايشي توليد مي كنند، 

شركت هاي بزرگ نفت و گاز، رسانه ها و سرگرمي، شركت هاي 
اقتصادي و ديگر صنايع هســتيم. »كاتالوگ« كه در بوستون 
آمريكا مستقر است، داراي دســتگاهي براي نوشتن اطالعات 
روي رشته هاي دي. ان. اي است كه مي تواند داده ها را با سرعت 
۴ مگابيت بر ثانيه ثبت كند. اين در حالي است كه بهينه سازي 
اين دستگاه مي تواند سرعت آن را سه برابر كند تا بتواند ۱۲۵ 
گيگابايت را در يك روز ثبت كند. محصوالت رايج ترتيب گذاري 
دي . ان . اي كه در حال حاضر در بــازار بيوتكنولوژي به فروش 
مي رســند، مي توانند اطالعات ثبت شــده روي دي . ان . اي را 
بخوانند. »كاتالوگ« مي گويد: ما فكر مي كنيم كه اين فناوري 

جديد هزينه ها را كاهش مي دهد. 
 )MIT( دو تن از فارغ التحصيالن موسسه فناوري ماساچوست
به نــام »هيونجون پــارك« و »ناتانيل روكت« اســتارت آپ 

»كاتالوگ« را در سال ۲۰۱۶ تاسيس كردند. كاتالوگ از يك 
سيستم آدرس دهي استفاده مي كند كه به اين معني است كه 
مشتريان مي توانند از مجموعه داده هاي بزرگ استفاده كنند و 
حتي اگر دي . ان . اي در دنباله هاي طوالني اطالعات را ذخيره 
كند، »كاتالوگ« مي تواند اطالعات را با استفاده از كاوشگرهاي 
مولكولي در هر كجاي رشــته ها بخواند. به عبارت ديگر، اين 
يك نوع حافظه دسترسي تصادفي مانند يك هارد درايو است. 
اگرچه داده هاي دي .ان .اي مي تواند توسط اشعه هاي كيهاني 
نابود يا ناقص شود، اما »كاتالوگ« اســتدالل مي كند كه اين 
روش با ثبات تر از ساير گزينه هاست. ضمن اينكه ما دي . ان . اي 
حيواناتي را كه هزاران سال پيش منقرض شده اند، دريافته ايم، 
در حالي كه نمي توان تضمين كرد كــه يك فلش مموري در 

كشوي يك ميز حتي ۲۵ سال ديگر هم قابل استفاده باشد. 

شــركت ملــي پخــش فرآورده هــاي نفتــي ايــران طي 
توضيحاتــي بــه دارنــدگان كارت هوشــمند ســوخت 
توصيــه كــرد كــه حداقل تــا پايــان تيرمــاه يــك بار 
 بــا كارت ســوخت شــخصي خــود ســوخت گيري 

كنند.
در متن اين توضيحات آمده اســت: »نظر به اجراي مصوبات 
دولت و مجلس شــوراي اســالمي و با توجه به برنامه عرضه 
بنزين با اســتفاده از كارت هوشمند ســوخت از ۲۰ مرداد 
ماه امسال، روابط عمومي شــركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتــي ايــران توصيه مي كنــد براي كســب اطمينــان از 
صحت عملكرد كارت ســوخت، مالكان تمامــي خودروها 
و موتورســيكلت ها تا پايان تيرماه حداقل يــك بار از كارت 

سوخت شــخصي خود اســتفاده و در صورت بروز هر گونه 
 www. niopdc. ir مشــكل احتمالي، به آدرس ســايت 

مراجعه كنند.«
به تازگي نيز امير وكيل زاده، مديرعامل شــركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي از الزام استفاده از كارت سوخت شخصي 
از تاريخ ۲۰ مردادماه خبر داد و گفت: ايــن طرح را با هدف 
جلوگيري از سوءاســتفاده و مقابله با قاچاق سوخت اجرايي 

خواهيم كرد. 
وي با تاكيد به اينكه بايد فرهنگ اســتفاده از كارت سوخت 
شخصي در جامعه نهادينه شود، اظهار كرد: بخشي از قاچاق 
سوخت به دليل سوءاســتفاده از كارت هاي شخصي ديگران 
است. وي افزود: كارت ســوخت هر فردي بايد توسط همان 

فرد و در همان شهري كه زندگي مي كند، مورد استفاده قرار 
گيرد؛ در غير اين صورت سوءاستفاده هايي را شاهد خواهيم 
بود و اين يك منطق اســت كه گفته مي شود هر كسي از كار 
سوخت خودش استفاده كند، به رونق و اقتصاد كشور كمك 

كرده است. 
مديرعامل شــركت ملي پخــش فرآورده هــاي نفتي ايران 
تصريح كــرد: اين وظيفــه همه افراد اســت تا ايــن كار را 
انجام دهنــد؛ چراكه اين مســاله كمك شــاياني به اقتصاد 
مي كند و از اينكه يارانه اي كه مال مردم و كشــور اســت از 
مســير درســت خارج شــود، جلوگيري مي كند. بنابراين 
 توصيــه مي كنم كــه همــه از كارت ســوخت شــخصي 
خــود اســتفاده كنند و اصــرار ما نيــز تنهــا جلوگيري از 

سوءاســتفاده اســت. وكيل زاده ابراز كرد: در همين راستا از 
مردم درخواســت كرديم تا از ۲۰ مردادمــاه در جايگاه ها از 
كارت سوخت شخصي خودشان استفاده كنند و اميدواريم 
 كه با اين كار بتوانيم در اين حوزه ساماندهي بيشتري را انجام 

دهيم. 
طبق آخريــن اطالعيه شــركت ملي پخــش فرآورده هاي 
نفتي آن دســته از صاحبان خودروها كه كارت هوشــمند 
سوخت خود را گم كرده و براســاس فراخوان قبلي شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، نسبت به درج اطالعات 
خود در سامانه دولت همراه اقدام و با طي كردن فرايند الزم، 
شماره حســاب كارت اعتباري خود را ثبت كرده اند، نيازي 
به ثبت نام مجدد ندارند و كارت هوشــمند ســوخت آنها بر 

اساس ثبت نام انجام شــده قبلي، صادر مي شــود و توسط 
 شركت پست جمهوري اســالمي ايران به آنها تحويل داده 

خواهد شد.
اين هموطنان، هزينه صدور كارت ســوخت المثني را برابر 
تعرفه مصوب، هنگام دريافت كارت به ماموران شركت پست 
جمهوري اســالمي ايران پرداخت خواهنــد كرد. همچنين 
اگر عده اي از شــهروندان كه كارت هوشمند سوخت خود را 
گم كرده اند و در فراخوان قبلي نســبت به ثبت نام از طريق 
ســامانه دولت همراه اقدام نكرده اند، مي توانند با مراجعه به 
دفاتر پليس +۱۰ يا سامانه دولت همراه )به ترتيبي كه متعاقبا 
اعالم مي شــود( براي صدور كارت هوشمند سوخت المثني 

اقدام كنند. 

معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران اعالم كرد: 
خروجي هاي محدوده طرح كنترل آلودگي هوا )زوج 
و فرد سابق( به سيستم كنترل مكانيزه )دوربين هاي 
پالك خوان( مجهز شد. محسن پورسيدآقايي گفت: 
پس از تجهيز مبادي ورودي محدوده كنترل آلودگي 
هوا به سيستم كنترل مكانيزه برخي افراد از خيابان هاي 
يك طرفه اي كه مبادي خروجي محدوده زوج و فرد 
ســابق به شــمار مي رود وارد محدوده مي شوند. وي 
اظهارداشت: اين افراد در واقع دو تخلف ورود ممنوع و 
ورود غيرمجاز به محدوده كنترل آلودگي هوا يا همان 
زوج يا فرد سابق را به صورت همزمان مرتكب مي شوند. 
معاون شهردار تهران ادامه داد: اكنون مبادي خروجي 
محدوده كنترل آلودگي هوا نيز به سيســتم كنترل 
مكانيزه مجهز و در اين راســتا تاكنون ۱۲۰ خروجي 
محدوده كنترل آلودگي هوا بــه دوربين پالك خوان 

مجهز شده است. 
پورســيدآقايي تصريح كرد: افرادي كه از خروجي ها 

وارد محدوده طرح كنترل آلودگي هوا يا طرح ترافيك 
شوند، هم بابت ورود ممنوع و هم براي ورود غيرمجاز 
به محدوده جريمه خواهند شد. معاون شهردار تهران 
افزود: در زمان حاضــر ثبت تخلف معاينه فني با هزار 
و ۴۰۰ دوربين، ثبت تخلــف ورودي محدوده طرح 
ترافيك از طريق ۹۲ دوربين و ثبــت تخلف ورودي 
محدوده كنترل آلودگي هــوا از طريق ۱۱۱ دوربين 
انجام مي شود. معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري 
تهران تصريح كرد: روزانه ۱۰ ميليون ركورد از طريق 
دوربين هاي سطح شهر گرفته مي شود كه از اين ميزان 

۱۵ هزار ثبت تخلف سرعت و چراغ قرمز بوده است. 
طرح كنترل آلودگي هوا يا زوج و فرد ســابق كه از آن 
به عنوان حلقه دوم طرح ترافيك نيز ياد مي شــود از 
اول تير امسال جايگزين طرح زوج و فرد شد و ساعت 
اجراي آن در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ۶:3۰ تا ۱۹ 
و روزهاي پنج شنبه از ۶:3۰ تا ۱3 است. اجراي طرح 
كنترل آلودگي هوا از شمال به بزرگراه همت، از شرق 

به بزرگراه امام علي، از جنوب به بزرگراه بعثت و از غرب 
به بزرگراه هاي نواب و چمران محدود است و براساس 
اين طرح، ديگر مالك ورود به محدوده زوج يا فرد سابق 
آخرين رقم سمت راســت پالك هاي خودرو نيست. 
خودروهاي پالك تهران ۲۰ روز و خودروهاي پالك 
شهرستان ۱۵ روز در هر فصل مي توانند به محدوده 
طرح كنترل آلودگي هوا به صورت رايگان وارد شوند 
و شرط بهره مندي از تسهيالت اين طرح نيز ثبت نام 
خودرو در سامانه my. tehran. ir است. اگر مالكان 
مشخصات خودرو خود را در سامانه »تهران من« ثبت 
نكنند عالوه بر عوارض مشمول جريمه نيز مي شوند. 
عالوه بر طرح كنترل آلودگي هوا، طرح ترافيك اصلي 
نيز در مركز پايتخت روزهاي شــنبه تا چهارشنبه از 
ساعت ۶:3۰ تا ۱۹ اجرا مي شود كه از شمال به خيابان 
مطهري، از سمت جنوب به خيابان شوش، از سمت 
غرب به خيابان كارگر و از ســمت شــرق به خيابان 

شريعتي و ۱۷ شهريور محدود است. 

تازه ترين آمارهاي منتشرشــده نشــان مي دهد 
كه فيســبوك همچنان در صــدر پرطرفدارترين 
شــبكه هاي اجتماعي و واتس اپ نيــز به عنوان 
 نخســتين پيام رســان محبوب جهان ايســتاده

 است.
اين روزها كمتر كسي را مي توان يافت كه از دنياي 
مجازي، پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي به دور 
باشد يا در يكي از آنها حساب كاربري نداشته باشد. 
تازه ترين آمارها و گزارش هاي به دست آمده توسط 
موسســه تحقيقاتي statista نشان مي دهد كه 
فيسبوك، يوتيوب و واتس اپ به ترتيب بيشترين 
كاربرد و محبوبيت را در ميان كاربران شبكه هاي 
 اجتماعــي و اپليكيشــن هاي ارتباط جمعــي 

دارند. 
بســياري از تحليلگران معتقدند استقبال بي نظير 
و افزايش صعودي استفاده از شبكه هاي اجتماعي 
تا حد زيادي مرهون آمدن گوشــي هاي هوشمند 

مجهز بــه سيســتم عامل پيشــرفته و همچنين 
پشــتيباني از اينترنت همراه و بي ســيم واي فاي 
پرســرعت اســت، چراكه كاربران براي اتصال به 
اينترنت و برقراري ارتباط با دوســتان و آشنايان 
خود، ديگر نيازي نيســت رايانه خود را روشــن 
كنند، بلكه تنها با لمس انگشت خود روي گوشي 
هوشمند قادر خواهند بود به راحتي وارد پروفايل 
 شبكه هاي اجتماعي خود شــوند و در آن فعاليت 

كنند.
براساس يافته هاي جديد محققان و پژوهشگران، 
سه سرويس فيســبوك، يوتيوب و اينستاگرام در 
صدر محبوب ترين و پركاربرد ترين شبكه اجتماعي 
و سه اپليكيشــن واتس اپ، فيســبوك مسنجر و 
وي چت نيز در صدر محبوب ترين پيام رسان هاي 

جهان جاي گرفته اند.
وب ســايت  در  كــه  گزارشــي  طبــق 
digitalinformationworld آمده اســت، 

ايــن تحقيقات كــه تنها اســتفاده كاربــران از 
شــبكه هاي اجتماعي و اپليكيشن هاي پيام رسان 
را در نخســتين ماه ســال جاري ميالدي؛ يعني 
ژانويــه ۲۰۱۹ نشــان مي دهد، براســاس تعداد 
كاربران فعال در ماه، تعداد حســاب هاي كاربري 
و همچنين ميزان بازديدكنندگان آنالين ســايت 
 و پلتفرم اين شبكه هاي اجتماعي گزارش و اعالم 

شده است. 
از پرطرفدارترين شــبكه هاي اجتماعي در ژانويه 
۲۰۱۹ ميالدي مي توان به ترتيب به فيســبوك، 
يوتيــوب، اينســتاگرام، كيــوزون، تيــك تاك، 
ويبو، رديت، توئيتــر، دوبان، لينكديــن، بايدو و 
پينترست اشاره كرد. محبوب ترين و پركاربردترين 
پيام رســان ها نيز در جهــان در اين مــاه نيز به 
ترتيب واتس اپ، فيســبوك مســنجر، وي چت، 
 كيوكيو، اســكايپ، اســنپ چت، وايبــر و الين

 هستند. 

كل »ويكي پديا« روي  دي .ان . اي  ذخيره  شد

پرطرفدارترين  شبكه هاي اجتماعي  در جهاننصب  دوربين  پالك خوان در خروجي هاي زوج  و فرد سابق تهران
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600  نقطه  در کشور  با  سرقت
 کابل  مسی  مواجه  هستند

با پیشنهاد  افزایش 14 درصدی قیمت لبنیات موافقت شد

جبران   معوقات  پيمانكاران
با  سرقت كابل

چرخه  معيوب   قيمت گذاری 
محصوالت  لبنی

اينستكس  بدون
واريز پول
 نفت   پاسخگو 
نيست

وزیر نفت:

ذخاير اورانيوم 
غنی شده  از 

مرز ۳۰۰  كيلو
عبور كرد

صفحه2صفحه 3
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

ظریف:

سرمقاله

محرک  ورود  ارزهای 
خانگی  به  بازار  ارز

با توجه به ســير كاهشی نرخ 
ارز و تالش های بانك مركزی 
برای كنترل قيمت ارز كه به 
نظر جدی می رسد، حباب نرخ 
ارز در حال تخليه شدن است و قرار است به مرحله ای 

برسد تا تثبيت شود... 

 علی مروی، کارشــناس 
اقتصادی
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بی اعتمادی  فعاالن 
اقتصادی  به  »نيما«

ورود   استارت آپ ها   به حوزه   
اجاره داري   براي   شكستن   حباب   قيمتي

»کسب و کار« دالیل  ادامه ریزش قیمت    ارز  را   بررسی  می کند

خروج  تقاضای هیجانی  از  بازار  ارز
صفحه2

صفحه2

15 درخواست  تشکل های  صنعتی و معدنی  از  دولت
حال  تولید  خوب   نیست                                                                                                                     همکاری   دانش بنیان ها   با  بخش  صنعت

در  مراسم   بزرگداشت    روز   ملی  صنعت  و   معدن   مطرح    شد

عملكرد ســامانه نيما مورد انتقاد خيلی از فعاالن 
اقتصادی اســت؛ اما اين انتقاد با وجود اطالعيه ای 
كه بانك مركزی در خصوص اعالم پذيرش ريسك 
معامالت برای فعاالن اقتصادی در سامانه نيما داده 
است، تشديد خواهد شد. چند روز پيش خبری مبنی 
بر تخلف يكی از صرافی ها در سامانه نيما منتشر شد 
كه عملكرد اين سامانه را بيش از پيش زير سوال برد 
و در ميان فعاالن اقتصادی اين نگرانی ايجاد شد كه 
سامانه نه تنها كارا نيست بلكه قابل اعتماد هم نيست. 
انتظار فعاالن اقتصادی از بانك مركزی اين است كه 
صرافی های فعال در ســامانه نيما را اعتبار سنجی 
كند تا تخلفات و كالهبرداری ها به حداقل برسد؛ اما 
بانك مركزی در اطالعيه ای به تازگی اعالم كرده كه 

سامانه نيما ريسك های معمول...

وزير راه و شهرســازی از تدوين نظــام اجاره داري 
حرفه اي و ورود اســتارت آپ ها به حوزه اجاره داري 
براي شكستن حباب قيمتي در بازار اجاره خبر داد. 
محمد اسالمي افزود: دولت در تعيين نرخ اجاره بها 
هيچ زماني مداخله نكرده اســت، چراكه به لحاظ 
قانوني حق ندارد براي بازار اجاره سقف قيمتي تعيين 
كند. وي اضافه كرد: قرارداد اجاره بها بايد بين مالك 
و مستاجر منعقد شود و هيچ دولتي تا به امروز در اين 
قرارداد ورود نكرده اســت، اما ما سعي كرده ايم يك 
اقدام مهمي را در دســتور كار قرار دهيم و آن ايجاد 
نظام اجاره دار حرفه اي است. اسالمي با اشاره به اينكه 
دولت نظام اجاره داري حرفه اي را ساماندهي كرده و 
در حال تدوين آن است، گفت: در اين موضوع ورود 

استارت آپ ها را به حوزه...

تا  پایان  تیرماه

حداقل  يك  بار  با  كارت سوخت  شخصي  سوخت گيري كنيد

يادداشت

ضرورت  اعتبارسنجی 
صرافی ها

  مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی
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اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر نفت:
اینستکس  بدون واریز پول  نفت   

پاسخگو  نیست
وزیر نفت گفت: اگر اینستکس را به عنوان یک عملیات 
در نظر بگیرند، بدون واریز مطمئــن پول به آن و یا با 
واریز ســه یا چهار میلیون دالر یا یورو، این سازوکار 
پاسخگو نیست؛ باید پول نفت به آن واریز شود.وی در 
توضیح بیشتر عنوان کرد: اوپک به صحبت، مشورت و 
تصمیم گیری جمعی برای مسائل نیاز دارد؛ این روال 
اوپک نبوده است که یکی دو نفر خارج از اوپک توافق 
کنند و بر توافق خود در اوپــک مهر تأیید بزنند. این 
بزرگ ترین خطری است که اوپک با آن روبه روست.
وزیر نفت با بیان این که اوپــک ۱۴ عضو دارد و همه 
مسائل باید در جمع اوپکی ها بررسی و تصمیم گیری 
شود، تاکید کرد: اوپک باید به عنوان اوپک وجود داشته 
باشد، اما االن به شدت تضعیف شده است.زنگنه در پاسخ 
به این پرسش که چرا برای تمدید کاهش تولید، توافق 
در ژاپن انجام شد نه در وین؟ گفت: این سوال من هم 
هست.وی اظهار کرد: ما اینجا نیستیم تا تصمیم هایی 
را که در بیرون گرفته می شود، اجرا کنیم. معتقدم اگر 
اوپک می خواهد زنده بمانــد، باید تصمیماتش را در 
داخل اوپک بگیرد، نه اینکه دستورالعمل را از خارج 
اوپک دریافت کند.به گفته وزیر نفت، در حال حاضر، 
فقط یکجانبه گرایی ترامپ نیست که دنیا را تهدید 
می کند، بلکه برخی یکجانبه گرایی های دیگر هم وجود 
دارد؛ اوپک جایی برای تصمیم گیری های جمعی است 
و فکر می کنم اعضای اوپک هم در مقابل رویه ای غیر از 
این مقاومت می کنند.زنگنه در پاسخ به سوال دیگری 
درباره سازوکار اینستکس عنوان کرد: اگر اینستکس را 
به عنوان یک عملیات در نظر بگیرند، بدون واریز مطمئن 
پول به آن و یا با واریز سه یا چهار میلیون دالر یا یورو، این 
سازوکار پاسخگو نیست؛ باید پول نفت به آن واریز شود.

خبر

عملکرد سامانه نیما مورد 
انتقــاد خیلــی از فعاالن 
اقتصــادی اســت. اما این 
انتقاد با وجود اطالعیه ای 
کــه بانــک مرکــزی در 
خصوص اعالم پذیرش ریسک معامالت برای فعاالن 
اقتصادی در سامانه نیما داده است، تشدید خواهد 

شد.
چند روز پیش خبری مبنی بر تخلف یکی از صرافی ها 
در سامانه نیما منتشر شــد که عملکرد این سامانه 
را بیش از پیش زیر ســوال بــرد و در میان فعاالن 
اقتصادی این نگرانی ایجاد شــد که سامانه نه تنها 
کارا نیست بلکه قابل اعتماد هم نیست. انتظار فعاالن 
اقتصادی از بانک مرکزی این است که صرافی های 
فعال در سامانه نیما را اعتبار سنجی کند تا تخلفات 
و کالهبرداری ها به حداقل برسد. اما بانک مرکزی 
در اطالعیه ای به تازگی اعالم کرده که سامانه نیما 

ریسک های معمول تجارت را پوشش نمی دهد.
در اطالعیه اخیر بانک مرکزی چنین آمده است: 

۱-   سامانه نیما بســتری برای انجام مبادالت بین 
بانک ها، صرافی ها و ســایر طرفین مبادالت تجاری 
کشور است و تاکنون موردی از اختالل یا نفوذ در آن 

مشاهده نشده است.
۲-   اطالعات منتشــره، حاکی از عدم ایفای تعهد 
توســط یکی از طرفین قرارداد اســت که ریسکی 
محتمل در تمام معامالت بوده و ارتباطی با بســتر 

انجام معامله ندارد. در این راستا امنیت سامانه نیما 
مشــروط به ســالمت طرفین معامالت کماکان پا 
برجاست و کوچکترین ریسکی از این محل متوجه 

مشتریان و مراجعان نخواهد بود.
۳-  با توجــه به عدم امکان دسترســی به اطالعات 
حســاب عرضه کنندگان ارز در بانک های خارجی، 
پوشش ریسک های ناشی از رفتار عرضه کنندگان و 
متقاضیان ارز توسط سامانه نیما انتظاری نادرست 
اســت و هر دو گروه باید پس از اطمینان از صحت 
و ســقم اطالعات طرف مقابل اقدام بــه انجام داد و 

ستد کنند.

۴- هشدارهای الزم توسط سامانه، به منظور آگاهی 
دادن به تمام واردکنندگان و صادرکنندگان بانک ها 
و صرافی ها در زمان آغاز فرایند معامله داده شــده 
است و این افراد می بایست مالحظات و نکات امنیتی 

مطروحه را در طول فرایند مد نظر داشته باشند.
۵- انجام معامالت خرید و فروش ارز توســط وارد 
کننــدگان و صادرکنندگان بــه دو روش زیر قابل 
انتخاب بوده که بالطبع مســئولیت این انتخاب نیز 
بر عهده متقاضی خواهد بود:الف( پرداخت یا واریز 
ارز پس از دریافت ریال، ب( پرداخت یا واریز ارز قبل 
از دریافت ریال. نکته پایانی اینکه رســالت سامانه 

نیما ایجاد فضای مناســب برای اطــالع خریداران 
و فروشــندگان ارز از میزان عرضــه و تقاضای آن و 
تسهیل داد و ستد بوده و پوشش ریسک های معمول 
تجارت را در بر نمی گیرد.به گفتــه محمد الهوتی 
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران ســامانه نیما 
تبدیل به یک بستر دستوری شده و فعاالن اقتصادی 
و صادرکنندگان چاره ای جز استفاده از این سامانه 
ندارند، لذا اعــالم پذیرش ریســک معامالت برای 
فعاالن اقتصادی در بســتر نیما به این شــکل قابل 
قبول نیست.وی ادامه داد: اینکه انجام هر معامله ای 
دارای ریسک است و تجار باید این ریسک را بپذیرند 
موضوع درستی اســت ولی وقتی موضوعی، شکل 
دســتوری به خودش می گیرد و عنوان می شــود 
بازرگانان و تجار باید حداقــل ۵0 درصد ارز خود را 
حتماً در این ســامانه عرضه کنند، مسئولیت تامین 

امنیت این بستر بر عهده دستگاه های دولتی است.
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشــان کرد: گرچه 
صادرکنندگان و فعاالن اقتصــادی در حال حاضر 
چاره ای جز عرضه ارزهای خود در این سامانه ندارند 
ولی ایــن بی اعتمادی و دغدغه  باعث خواهد شــد 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان خوشــنام از حجم 
فعالیت خود کــم کنند و از طرف دیگــر فضا برای  
فعالیت های پوششــی و افزایش فعالیت کارت های 

بازرگانی اجاره ای و یکبار مصرف فراهم شود.
به گفته فعاالن اقتصادی اما رسالت بانک مرکزی در 
خصوص برخی از معامالت از جمله معامالتی که در 
آن ارز کاال حواله نشده است، بر عهده بانک مرکزی 

خواهد بود.

روند کاهشــی نرخ ارز خیلی 
از کارشناســان را بــه خروج 
تقاضای هیجانی از بــازار ارز 
امیدوار کرده اســت. به اعتقاد 
کارشناسان با توجه به تحوالت 
سیاسی و ورود به موقع بانک مرکزی به بازار ارز، این روند 
ادامه پیدا خواهد کرد و از ســویی نظر آنها این اســت که 

 دیگر بازار ارز مثل گذشته جذابیتی برای سرمایه گذاران 
نخواهد داشــت. تحوالت سیاســی و صحبت راه اندازی 
اینستکس نیز تاثیر خوشایندی بر بازار ارز به همراه خواهد 
داشت.کاهش قیمت ارز البته از دید کارشناسان جرقه ورود 
ارزهای خانگی به بازار را خواهد زد و از سویی باعث خروج 
سرمایه های ســرگردان از بازار ارز می شود. موضوعی که 
 در تثبیت قیمت ارز و تک نرخی شــدن آن بسیار اثرگذار 
خواهد بود. ســیرنزولی قیمت ها در بازار ارز درحالی ادامه 
دارد که اختالف قیمت دالر آزاد با دالر صرافی های بانکی 

۱0 تومان شده است.قیمت دالر در بازار ارز در روزهای اخیر 
با کاهش همراه شده و این کاهش قیمت درحالی ادامه دارد 
که موجب کاهش اختالف قیمت خرید و فروش دالر آزاد 
با بانکی شده است.فعاالن بازار علت اصلی کاهش قیمت 
ارز را تأثیر سیاســت های بانک مرکزی در ایران و دبی می 
دانند و می گویند: خرید و فروش های هیجانی در بازار کم 
شده است.صرافی های بانکی هم اکنون قیمت دالر را برای 
فروش ۱۲ هزار و 7۵0 تومــان اعالم کرده اند این درحالی 
است که در بازار آزاد قیمت دالر برای فروش ۱۲ هزار و 760 

تومان است. صرافی های بانکی همچنین هر دالر را با قیمت 
۱۲ هزار و 6۵0 تومان از مردم خریداری می کنند.قیمت 
فروش یورو در صرافی های بانک هــا با کاهش ۵0 تومانی 

نســبت به صبح امروز، ۱۴ هزار و 6۵0 تومان اعالم شده 
 است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ها ۱۴ هزار و ۵۵0 

تومان است.

مراســم بزرگداشــت روز ملی 
صنعت و معدن با حضور رئیس 
مجلس شورای اسالمی، وزیر امور 
خارجه، وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت و جمعی از فعاالن بخش 

خصوصی از صبح امروز در سالن اجالس سران آغاز شد.

بانک جهانی پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران 
را تعدیل کرد

وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت )صمت( تصریــح کرد که 
تحلیل هایــی از توقف بخش تولید وجود داشــت اما با همت 
صنعتگران، تولید پابرجاســت و به همین دلیل بانک جهانی 
پیش بینی قبلی خود از رشد منفی اقتصاد ایران را تعدیل کرده 
است.در این مراسم رضا رحمانی - وزیر صنعت، معدن و تجارت 
- با بیان اینکه صنعتگران در سال گذشته جهادی عمل کردند، 
گفت: با توجه به مشکالت مربوط به نقل و انتقاالت مالی و اعمال 
سخت ترین تحریم ها در بخش های مختلف، تحلیل هایی مبنی 
بر توقف )بخش( تولید ما تا پایان سال گذشته وجود داشت اما 
به همت صنعتگران علی رغم همه مشکالت، تولید پابرجا است.

وی افــزود: همچنین بانک جهانی که رشــد اقتصادی منفی 
شش درصد را برای ایران پیش بینی کرده بود با مشاهده همت 
صنعتگران پیش بینی خود را به حدود منفی دو درصد تغییر داد.
رحمانی با تاکید بر توسعه داخلی سازی در صنایع مختلف، اظهار 
کرد: وزارت دفاع در این راه به همکاری با بخش صنعت پرداخته 
و معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری به شرکت های 
دانش بنیان و وزارت علوم به دانشــگاه ها دستور همکاری با 
بخش صنعت را صادر کرده اســت..وی با تاکید بر اینکه هدف 

اصلی امروز ما دستیابی به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی 
واحدها و بیکاری کارگران و صنعتگران است، تصریح کرد: برای 
۱0 سال آینده، چنانچه با ۱00 درصد ظرفیت در صنایع ریلی و 
واگن سازی فعالیت شود، سفارش باز هم وجود دارد، اما نیازمند 

تأمین مالی هستیم.

با تولید و صنعت ملی، نقش آمریکا را کم رنگ کنیم
وزیر امور خارجه گفت: دالر از ۳0 درصد مبادالت ایران و ترکیه 
حذف شد.ظریف گفت: ایران اکنون در حوزه میدانی دچار ضعف 
نیست بلکه امریکا در بســیاری از کشورهای منطقه شکست 
خورده و این در حالی است که در حوزه اقتصادی از فرصت میان 
مدت حضور و حاکمیت دالر بر دنیا استفاده کردند تا به ایران 
فشــار وارد کنند ولی چین و روسیه تصمیم گرفتند تا به دالر 
معامله نکنند و بین ایران و ترکیه نیز ۳۵ درصد معامالت بدون 
حضور دالر صورت می گیرد.وزیر امور خارجه کشورمان افزود: 
نقش دالر در معامالت رو به کاهش است و نزدیکترین متحدان 
امریکا از این کشور در حال فاصله گرفتن هستند؛ ما ناگزیریم از 
طریق اتکای به تولید داخلی این حربه را ناکارآمد کنیم. امریکا 
به ابزار اقتصادی روی آورده اما ما می توانیم با تولید و صنعت 

ملی، نقش امریکا را کمرنگ کنیم.

سهم صنعت از تسهیالت به ۲۷ درصد کاهش یافته 
است

رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشــاره بــه برخی آمارهای 
رسمی در بخش صنعت، خواســتار اجرای قوانین مربوط به 
بهبود فضای کسب و کار شد و گفت که آمارها نشان می دهد 
تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید بسیار کم شده است.در 
این مراسم غالمحسین شافعی - رئیس اتاق بازرگانی ایران - با 
بیان اینکه صنعت ما حال و روز خوشی ندارد، گفت: قبول این 

واقعیت ما را برای رفع مشکالت مصمم می کند.وی اظهار کرد: 
طبق آمارهای رسمی رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت 
و رشد بخش صنعت به ترتیب در ســال گذشته منفی ۲.۴ و 
منفی 6.۵ درصد بوده است.رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
به کاهش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت 
ثابت ســال ۹7 از ۱۴.۴ درصد در ســال ۹۳ به ۱۲.۱ درصد، 
تصریح کرد: نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین آالت 
در سال ۹7 منفی 6.۹ درصد بوده که نشان می دهد تمایل به 
سرمایه گذاری در بخش تولید بســیار کم شده است.شافعی 
یکی از عوامل اصلی بی ثباتی و پیش بینی پذیر نبودن آینده 
را نبود نظارت در اجرای قوانین دانست و گفت: باالتر از مسائلی 
همچون حمایت از صنعتگران و کمبود نقدینگی ، رئیس اتاق 
بازرگانی ایران در ادامه بزرگ ترین مشکل واحدهای صنعتی، 
را بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه دانست 
و گفت: تولیدکنندگان و صنعتگران برای فردای خود خواب 
راحتی ندارند. از طرف دیگر هزینه هایی که در یک سال اخیر 
به بخش های مولد وارد شده ریسک فعالیت های این بخش ها 
را باال برده و به همین دلیل بانک ها تمایلــی به اعطای وام به 
این بخش ها ندارند.وی افزود: مطابق آمارهای رســمی، سهم 
صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی از ۳۱.6 درصد در سال 
۹0، به ۲7 درصد رسیده اســت؛ بنابراین بازنگری اساسی در 
سیاست های صنعتی کشــور انجام شود.شافعی با بیان اینکه 
مسیری که تاکنون طی کرده ایم در حد توسعه صنعتی کشور 
نبوده، اظهار کرد: یکی از راه های اصالح مسیر، تدوین راهبرد 
توسعه صنعتی و اجرای آن اســت که اگر دولت و مجلس به 
بخش خصوصی مأموریت دهند که راهبرد توسعه صنعتی را 
تدوین کند، با هزینه خود ایــن کار را انجام خواهیم داد؛ اما به 
 شــرط اینکه به ما قول دهند که پس از تدوین در کتابخانه ها

 خاک نخورد.

»کسب و کار« ریسک معامالت تجاری در سامانه  نیما   را   بررسی   می کند

بی اعتمادی  فعاالن اقتصادی  به  »نیما«

»کسب و کار« دالیل  ادامه ریزش قیمت    ارز  را   بررسی  می کند

خروج  تقاضای هیجانی  از  بازار  ارز

در بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن مطرح کرد

همکاری   دانش بنیان ها   با   بخش صنعت
حال تولید خوب نیست 

بورس کاهشی ماند
در بورس و فرابــورس ایران روز دوشــنبه ۲6۲ نماد 
معامالتی افت کرد و ۲6۳ سهم رشد قیمت را تجربه 
کرد. از آنجاکه بیشتر ســهم های بزرگ کاهشی بود 
کلیت این افت و خیزها سبب شد شاخص بورس ۱۴۱0 
واحد و شاخص فرابورس ۸.7 واحد افت را تجربه کند که 
ادامه روند روز یکشنبه است.روز گذشته رشد شاخص 
کل بازده نقدی و قیمتی متوقف شد. نیز این شاخص 
۱۴۱0 واحد افت کرد و تا رقم ۲۴7 هزار و ۱۲۲ واحدی 
کاهش یافت.عالوه بر این شاخص کل هم وزن نیز با ۹7 
واحد کاهش رقم ۵۸ هزار و ۴۹۳ واحدی را تجربه کرد. 
شاخص آزاد شناور در این مدت ۱7۵7 واحد کاهش 
یافت و به رقم ۲7۸ هزار و ۳۳۴ واحدی رسید. از طرفی 
شاخص بازار اول و بازار دوم ۱۳۹0 و ۱۲0۹ واحد افت 
کردند.برخی نمادهای فلزی و پاالیشی بیشترین تأثیر 
کاهنده را روی شــاخص های بازار ســهام داشتند به 
طوری که فوالد مبارکه اصفهان به تنهایی ۴۵0 واحد 
تأثیر کاهنده روی شاخص ها داشت. پس از آن پاالیش 
نفت اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس و پاالیش نفت 
تبریز ســعی کردند نماگرهای بازار را به سمت پایین 
هدایت کنند.در طرف مقابل معدود نمادهایی همچون 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری غدیر و 
سرمایه گذاری ملی ایران سه نمادی بودند که تالش 
کردند شاخص های بازار سرمایه را تا حدودی به سمت 
باال سوق دهند؛ هرچند که در نهایت این تالش ها ناکام 
ماند و شاخص کل هم وزن با هم افت را تجربه کردند.اما 
افت شاخص کل هم وزن تنها ۹7 واحد بود در حالی که 
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بیش از ۱۴00 واحد 
افت کرد این نشان می دهد که عرضه ها در سهم های 
بزرگ شدت بیشتری داشته و نقش سهم های بزرگ در 
کاهش شاخص کل بیشتر بوده است.در گروه خودرو و 
ساخت قطعات ارزش معامالت به ۱۱7 میلیارد تومان 
رسید که این رقم ناشی از حجم معامالت 6۱0 میلیون 
سهم و اوراق مالی بود. در عین حال خودرویی ها عمدتاً 
کمتر از سه درصد نوسان قیمت را تجربه کردند هرچند 
که برخی از آنها توانستند بیش از ۴ درصد افت یا رشد 

را داشته باشند.

با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
انجام شد؛ آغاز ساخت 3 مدرسه در مناطق 
سیل زده استان گلستان توسط بانک پاسارگاد

آغاز ساخت 3 مدرسه در مناطق 
سیل زده استان گلستان توسط 

بانک پاسارگاد
بانک پاســارگاد در راســتای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی خود، طی مراســمی عملیات ســاخت ۳ 
مدرسه در مناطق سیل زده اســتان گلستان را آغاز 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در این 
مراسم که با حضور دکتر حسینی سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش، دکتر حق شناس استاندار گلستان، 
امام جمعه اهل تسنن منطقه، مهندس دوستی عضو 
هیأت عامل بانک پاسارگاد، رییس سازمان نوسازی 
مدارس، فرماندار آق قال، مدیران کل آموزش و پرورش 
و نوسازی مدارس استان و جمعی از مسئوالن استانی 
و شهرستانی برگزار شــد، کلنگ ساخت مدرسه ۴ 
کالسه شهید مفتح صحنه به مساحت ۵۴0 مترمربع، 
مدرسه 6 کالسه امیرکبیر قرنجیک به مساحت 7۸۵ 
مترمربع و مدرسه ۳ کالسه ساالر صحنه پیر آغاج در 
مساحت ۳06 مترمربع به صورت متمرکز و با اعتبار ۵ 

میلیاردتومان، بر زمین زده شد.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن تشریح کرد
شــرایط تعویض وثیقه برای 

تسهیالت مسکن
مدیر امور طــرح و برنامه بانک مســکن بــا اعالم 
 امکان تعویــض وثیقه تســهیالت مســکن برای 
تسهیالت گیرنده ها شرایط تعویض وثیقه را اعالم 
کرد.محمد حســن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه 
بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری 
بانک مسکن-هیبنا، اعالم کرد: آن دسته از افرادی که 
به دلیل دریافت تسهیالت بانکی، سند واحد مسکونی 
آن ها در رهن بانک به عنوان وثیقه تســهیالت قرار 
گرفته است می توانند با شــرایطی اقدام به تعویض 
وثیقه و خارج کردن ملک مورد نظر از رهن بانک کنند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی بدون نیاز به تسویه 
حســاب با بانک از بابت بازپرداخت مبلغ تسهیالت 
دریافت شده افراد می توانند ملک خود را از رهن بانک 
خارج کرده و سند خود را آزاد کنند.مرادی گفت: در 
صورتی که افراد قصد تعویض وثیقه داشته باشند بانک 
متناسب با ضوابط و دستورالعمل های مشخصی که در 
این زمینه وجود دارد اقدام به تعویض وثیقه وپذیرش 
وثیقه جدید می کند و به این ترتیب وثیقه قبلی به 
 افراد عودت داده شده و سند آن واحد مسکونی آزاد

 می شود.

تاالر شيشه ای

بانک ها
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سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۰تیر، ۴میلیون و ۵۴۰هزارتومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه ۱۰ تیرماه ۹۸ به ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسید.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار 

تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۶۰ هزار تومان شد.هر اونس طال در بازارهای جهانی، ۱۳۸۹ دالر و ۴۵ سنت و هر 
گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۲۷ هزار و ۵۳۴ تومان است.

ضرورت  اعتبارسنجی صرافی ها
مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی

یکی از مشکالت همیشگی تجار با سامانه نیما کندی معامالت و عدم توازن بین عرضه و تقاضای ارزی بوده است. با وجود انتشار اخبار منفی در خصوص تخلفات و کالهبرداری ها در سامانه نیما، نگرش ها بیش از پیش به سامانه تغییر پیدا 
کرده است. بانک مرکزی باید با اعتبارسنجی صرافی ها و افراد بر معامالت نظارت جدی تری داشته باشد. اعالم اینکه بانک مرکزی نمی تواند ریسک معامالت را پوشش دهد، بازخوردی منفی در بین تجار  نسبت به عملکرد این سامانه خواهد 
داشت و عرضه ارز در نیما را سخت تر می کند. البته باید تاکید کرد رسالت بانک مرکزی در خصوص سامانه نیما با توجه به نوع معامالت متفاوت است. اگر منظور این است که ارز را به یک نفر در سامانه نیما عرضه کنند و صراف بخرد و آن را 
بفروشد. صراف متعهد است آنچه فروخته را در موقع خود تحویل دهد. وظیفه ضمانت این امر  با بانک مرکزی است و ارز فروخته شده را باید پرداخت کند. اما اگر کاالیی با ارز نیمایی آمد و توجیه اقتصادی نداشت؛ ریسک آن بر عهده خریدار 

و فروشنده است و اگر ارز کاال حواله نشده ریسک آن بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.

محرک  ورود  ارزهای خانگی  به  بازار  ارز
علی مروی، کارشناس اقتصادی

با توجه به سیر کاهشی نرخ ارز و تالش های بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز که به نظر جدی می رسد، حباب 
نرخ ارز در حال تخلیه شدن است و قرار است به مرحله ای برسد تا تثبیت شود. اما بعد از این، حباب ارز به سمت 
کاالهایی می رود که پیش از این تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت نداشته اند. یعنی آن زمان که نرخ ارز 
۳00 درصد افزایش قیمت داشت، این کاالها به تناسب این رشد قیمتی، با افزایش قیمت روبه رو نبودند. بنابراین 
رشد قیمت برخی از کاالها با وجود کاهش نرخ ارز، محتمل است اما الزم است. از آنجایی که امید سرمایه گذاران به 
بازار ارز برای سودآوری پایین آمده، سرمایه ها و تقاضای کاذب در حال خروج از بازار ارز است و پیش بینی می شود 
بعد از مدتی ارزهای خانگی نیز به بازار بیاید و شرایط بهتری را بر بازار ارز حاکم کند. یعنی کاهش قیمت ارز محرکی 
برای ورود ارزهای خانگی به بازار ارز است. البته اتفاقات سیاسی نیز روی بازار ارز، تاثیراتی به همراه داشته است که 

این تاثیر در بلندمدت نیز مثبت پیش بینی می شود. 

۱۵ درخواست تشکل های صنعتی و معدنی از دولت
در بخشی از بیانیه تشکل های فراگیر صنعتی و معدنی بخش خصوصی کشور در روز ملی صنعت و معدن آمده است: 
ایجاد ثبات و وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از سوی تمامی ارکان حاکمیت، شناسایی و لغو دستورالعمل ها و 
بخشنامه های مغایر با قوانین موجود و متناقض با یکدیگر در دستگاه های مختلف از جمله راهکارها در شرایط فعلی است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: خواسته های تولیدکنندگان در گذشته نیز در بیانیه های اعالمی از سوی مجموعه 
تشکلهای فعال این بخش در روز صنعت و معدن در ۲۲ سال گذشته تبیین و اعالم شده است و موارد زیر با استفاده از 
جمع بندی گزارشات و نظرات واصله از سوی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکالت و خواسته های 

بخش خصوصی برای چاره جویی اعالم می شود:
۱- تأمین کافی و به موقع و توزیع عادالنه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید

۲- غیرقابل پیش بینی و برنامه ریزی بودن تأمین مواد اولیه و بازار کاالها برای تولیدکنندگان ایرانی
۳- ایجاد ثبات و وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از ســوی تمامی ارکان حاکمیت، شناسایی و لغو دستورالعمل ها و 
بخشنامه های مغایر با قوانین موجود و متناقض با یکدیگر در دستگاه های مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان 

تأمین اجتماعی و همانند آنها.
۴- سیاست های ارزی در حوزه صادرات و واردات نیازمند مناسب سازی است. تشکیل بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات 

آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت منابع ارزی موجود.
۵- فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کاالهای ساخت 
ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون 

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی و همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی.
6- تالش جدی از سوی نهادهای حاکمیتی برای تقویت سرمایه های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی با کمک فعاالن جامعه 

مدنی و مبارزه بی امان و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی.
7- فراهم کردن زمینه های ثبات اقتصادی و اجتماعی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و زمینه های سیاسی اجرای آن با 

همکاری تشکلهای تولیدی، کارشناسان اقتصادی و بخش های ذیربط و تصویب آن توسط مراجع قانونی.
۸- ضرورت نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه راه معدن در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع 

معدنی در تولید ناخالص داخلی.
۹- ضرورت ارتقای کیفیت زندگی و معیشت همه کارگران به عنوان سرمایه های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور.

۱0- ضــرورت راه اندازی اتاق هــای فکر با رویکــرد آینده نگری با حضور فعــاالن بخش خصوصی و متولیــان امر برای 
 رفع مشــکالت و مدیریت بحران های احتمالــی و طراحی ســاز وکار بســته های تصمیم گیری تســهیل گر با کمک

 بخش خصوصی.
۱۱- پرهیز از هرگونه مداخالت دستوری و تعیین قیمت نهاده های تولید و محصوالت صنعتی و حمایت از ساز و کار نظام بازار.

۱۲- ارتقای سطح روابط کشور با دیگر کشورها با ارتقای دیپلماسی اقتصادی و سیاسی جهت تسهیل انتقال دانش، تکنولوژی 
و تأمین مواد اولیه و فروش محصوالت صنعتی و معدنی.

۱۳- زمینه سازی بهبود فرآیندهای تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأکید بر استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی 
و ظرفیت های بازار سرمایه و اصالح نظام بانکی.

۱۴- تقویت نظام پاسخگویی، احیای شایسته ساالری، شفاف سازی فرآیندها و نظامات تصمیم گیری، ایجاد پنجره واحد در 
نهادهای حکومتی مرتبط با صنعت و معدن جهت مقابله با فساد.

۱۵- ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت های صنعتی پاک و غیرآالینده و استقرار واحدهای صنعتی 
و معدنی در مناطق غیر آسیب رسان به محیط زیست.

سرمقاله
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ایران
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برخالف مصوبات قبلی ستاد تنظیم 
بازار مبنی بر عدم افزایش نرخ لبنیات 
شــاهد افزایش قیمت ها و تایید آن 
توســط نهادهای ذی ربط هســتیم. 
متاســفانه در چرخــه قیمت گذاری 
 فرآوردهای لبنی در چند ســال گذشــته با مشکالت جدی 
روبه رو هستیم و تا زمانی که زمینه رقابت آزاد بر اساس عرضه 
و تقاضا را در کشــور ایجاد نکنیم، شاهد این بی برنامگی ها در 
قیمت گذاری محصوالت تولیدی خواهیم بود. کارشناســان 
بر این باورنــد تا زمانی کــه مردم تحمــل افزایش قیمت ها 
را دارنــد، نرخ ها افزایش پیــدا می کند و پــس از اعتراضات 
مردم این رونــد متوقف می شــود. در این چنــد وقت اخیر  
به کرات ایــن اتفــاق رخ داده  کــه باید برای ایــن موضوع 
 فکری کرد، البتــه تنها راه ایــن موضوع ایجاد بــازار رقابت 

آزاد است.
در همیــن رابطه دبیرســتاد تنظیم بــازار از افزایش قیمت 
محصوالت لبنی در راســتای باال رفتن قیمت شیر خام خبر 
داد و گفت: از طی هفته های گذشته و پس از ابالغ این مصوبه، 
قیمت سه محصول پرلبنی مانند شیر، ماست و پنیر نیز افزایش 
یافته است. نیمه خرداد ماه امســال رضا باکری، دبیر انجمن 
صنفی صنایع لبنی اعالم کرد که با توجه به افزایش هزینه های 
تولید، قیمت های جدید پیشــنهادی خود برای افزایش ۱۴ 

درصدی قیمت لبنیات را به سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان ارائه دادیم که بعد از بررسی و تأیید از سوی 
این سازمان به ســتاد تنظیم بازار برای تصویب و ابالغ ارسال 

خواهد شد.
در این راســتا عباس قبادی، معاون وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت و دبیر ســتاد تنظیم بازار گفت: در چهلمین جلســه 
کارگروه تنظیم بازار مورخ ۲۲ خرداد ماه مصوب شد که قیمت 
محصوالت لبنی پرمصرف شامل شــیر، ماست و پنیرافزایش 
یابد که البته هر کدام از این محصوالت در اندازه ها و حجم های 
تعیین شده قیمت متفاوتی دارد و براساس همین مصوبه قرار 
شد قیمت محصوالت لبنی مذکور در دیگر اندازه ها به تناسب 
وزن و درصد چربی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان تعیین و ابالغ شود. وی با بیان این که قیمت 
محصوالت لبنی در سایر اســتان ها نیز براساس میانگین نرخ 
خرید شیر خام توســط صنایع لبنی و براســاس تصمیمات 
کارگروه تنظیم بازار استان در سقف قیمت های ابالغی تعیین 
خواهد شد، گفت: هم اکنون وضعیت بازار لبنیات نسبتاً مساعد 
بوده و همه تولید کنندگان برهمین اســاس محصوالت خود 

را عرضه می کنند.
اما یک تولیدکننده محصوالت لبنی در گفت و گو با "کسب 
و کار" در رابطه بــه گرانی مجدد لبنیات اظهار داشــت: در 
حال حاضــر تولید کننده پنیر لیقوان هســتمو باید اشــاره 
کنم که قیمت شــیر گوســفندی از 3800 به 5000 تومان، 
حلب پنیــر از 9000 بــه 33000 تومان، نمــک از ۴000 
به ۱۴000 تومان افزایش داشــته اســت. هم چنین هزینه 

کارگر و الستیک ماشــین و استهالک وســایل را نیز باید به 
شــمار آورد که هزینه های سرســام آوری خواهد شــد. اما 
کارشناســان بر این باورند که با وجــود اختصاص ارز ۴۲00 
 تومانی به واردات نهاده های دامی نباید قیمت لبنیات افزایش 

داشته  باشد.
عضو کمیســیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی نیز با بیان 
اینکه باید از یک سو به ســمت واقعی کردن قیمت ها برویم و 
از ســوی دیگر قدرت خرید مردم را از طرق مختلف همچون 
اعطای کارت های اعتباری باال ببریم، اظهار داشت: امروز ستاد 
تنظیم بازار و تعزیرات به اقتصاد کشــور از طریق تصمیمات 
اشــتباه ضربه وارد می کنند. ابراهیمی اضافــه کرد: تا زمانی 
که ستاد تنظیم بازار تصمیمات اشتباه می گیرد و نمی گذارد 
قیمت ها واقعی شود، قطعاً شاهد ثبات قیمت ها نخواهیم بود.

وی درباره اینکه در برخی از کشــورها به فرآورده های لبنی 
یارانه داده می شود اما در کشور ما این اتفاق نمی افتند، گفت: 
اگر یارانه بــه فرآوردهای دامی پرداخت شــود و قیمت ها را 
پایین نگه داریم، قطعاً داســتان بنزین برای این فرآوردها نیز 
تکرار می شود. نماینده شازند در مجلس تصریح کرد: شما به 
وضعیت بنزین نگاه کنید، امروز دولت برای آن یارانه می دهد 
تا قیمت ها باال نرود اما همین بنزین به کشــورهای همجوار 
قاچاق می شــود و هزاران میلیارد از پول این کشــور که باید 
صرف عمران و آبادی کشور شود، هدر می رود. عضو کمیسیون 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس عنوان کرد: باید چرخه 
 معیوب اقتصادی کشور را اصالح کنیم تا هر روز نگران افزایش 

قیمت ها  نباشیم.

ســرقت کابل ها و سیم های 
مسی توســط افراد سودجو 
و هم چنیــن اتبــاع بیگانه 
غیر مجاز در کشور به امری 
معمول تبدیل شــده است. 
متاسفانه به دالیل مختلف و بخصوص شرایط نامناسب 
اقتصادی شــاهد اتفاقــات ناگواری در کشــور برای 
درآمدزایی و امرار معاش هستیم. البته سرقت کابل های 

مسی از سالها قبل در کشور وجود داشته اما افزایش آمار 
آن گواهی بر این مدعاست. پیش از این و طی سالهای 
گذشته خسارت ناشــی از این اقدام میلیاردها تومان 
اعالم و باعث شــده مخابرات تدابیر شــدیدتری برای 
حفاظت از امــوال بکار ببندد چرا کــه در برخی موارد 
این خســارت ها قابل جبران نبوده است؛ به طور مثال 
در مواردی ۱0 کیلومتر کابل از یک اطراف یک روستا 
سرقت شده که بخاطر شــرایط فیزیکی و جغرافیایی 
عماًل دیگر ایجاد شــبکه ممکن نبــوده و این موضوع 
باعث ایجاد مشکالت مضاعف برای مردم شد. در همین 
رابطه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در توئیتر خود 

از فراگیری سرقت کابل های مسی خبر داد و تاکید کرد 
این مشکل باید سریع تر حل شود چرا که قطعی کابل ها، 
ارتباطات را با کندی مواجه می کند. محمدجواد آذری 
جهرمی در صفحه توئیتر خود نوشــت: »سرقت کابل 
مسی به فراگیری رسیده اســت، حدود ۶00 نقطه در 
کشور با سرقت کابل مواجهند و به نوعی با پسرفت در 

ارتباطات ثابت مواجهند. این قابل قبول نیست.
از مخابرات ایران خواسته ام ضمن مذاکره با مسئولین 
انتظامی محلی، تاپایان شهریور همه نقاط را مجدداً به 
شــبکه وصل کنند«.وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال 
یکی از کاربران توئیتر که از او پرسیده بود آیا مردم باید 

با پول خودشان برای خرید کابل اقدام کنند تا مخابرات 
آن را وصل کند، گفــت: خیر، همه هزینه هــا را باید 
مخابرات ایران تقبل کند.جهرمی در ادامه خاطرنشان 
کرد: بنابر تحقیقاتی که انجام شده است، عمده سرقت ها 
با نوعی همکاری افراد آشنا با شبکه مخابراتی صورت 
می گیرد. دالیــل متعددی دارد که یکــی از آن ها هم 
می تواند تعویق در پرداخت مطالبات پیمانکاران است 
که برای حل آن برنامه ریزی کرده اند. او در پایان به این 
نکته اشاره کرد که در گذشــته نیز کابل دزدی وجود 
داشته، اما به این شکل، گســترده نبوده و حتماً باید با 

آن برخورد کرد.

با پیشنهاد افزایش 1۴ درصدی قیمت لبنیات موافقت شد

چرخه  معیوب   قیمت گذاری محصوالت  لبنی

600 نقطه در كشور با سرقت كابل مسی مواجه هستند

جبران معوقات پیمانکاران با سرقت کابل
پسرفت در ارتباطات ثابت

درآمدزایی و به جیب زدن پول های کالن
امید ملکی، کارشناس مخابرات

سرقت کابل ها و سیم های مسی نه تنها موجب هدر رفت ثروت ملی می شود بلکه زمینه را برای خسارت شدید به زیر ساخت ها و اختالل در خدمات رسانی  نیز مهیا می کند و در نتیجه به دلیل سودجویی عده ای فرصت طلب، تعداد قابل توجهی از مردم 
برخی خدمات را با اختالل دریافت می کنند. سابقه این سرقت ها از سال ها قبل است و افراد سودجو با فروش این کابل ها به خصوص در شرایط حال حاضر که قیمت این کاال افزایش یافته است کسب درآمد می کنند. این حرکات باید از همان سال های 

آغازین پیگیری و جرایم مناسب با آن اجرا می شد که به دلیل بی برنامگی این اتفاق نیفتاد.
تا به امروز هم که شاهد رشد بی سابقه سرقت این کابل ها به دلیل افزایش قیمت آن هستیم نیز هنوز حرکت قابل توجهی دیده نشده است. مسئوالن و متولیان این قضیه باید با قوانین و مقررات مناسب جلوی این حرکات را بگیرند تا خدمات رسانی به مردم 
دچار اختالل نشود. اینکه عده ای بخواهند برای درآمدزایی و به جیب زدن پول های کالن خدمات و ارتباطات عده ای دیگر را دچار اختالل کنند غیرقابل قبول است. الزم است کابل های خودنگهدار جای سیم های مسی را بگیرد تا به مرور زمان کابل ها از 
دست سارقان سیم نجات پیدا کنند و مردم نیز شاهد اختالل درارتباطات به این دلیل نباشند. کابل های جدید و جایگزین شده بجای سیم های مسی مقرون به صرفه و نیز مقاومترند. برنامه ای باید وجود داشته باشد تا به مرور زمان از کابل های خود نگهدار 
بدین منظور استفاده شود. البته باید به این نکته هم اشاره شود که سارقان تنها بخشی از کابل های مسی را قطع کرده و آن را به سرقت می برند و در بسیاری مواقع نیز حتی به اشتباه فیبرهای نوری را به جای کابل های مسی می برند و این اشتباه تنها باعث 

قطع ارتباط مشترکان فیبر می شود و چیزی عاید سارقان نخواهد شد. با این حال تمامی تالش مخابرات باید در این جهت باشد که با جایگزینی فیبرهای نوری و کابل های خودنگهدار به جای کابل مسی این مشکل را رفع کند.  

قیمت فعلی شیر خام پاسخگوی نیاز دامداران نیست
نظر افضلی، نماینده مجلس

با وجود واردات بخشی از نهاده های مورد نیاز دامداران با اســتفاده از ارز دولتی اما دامداران مواردی از نهاده ها  مانند یونجه و سایر علوفه را از بازار و با قیمت آزاد تهیه می کنند. 
این در حالی است که هزینه باالی حمل و نقل نهاده های دامی از یک استان به استان دیگر بر روی قیمت تمام شده گوشت قرمز و شیر تاثیر مستقیم دارد بنابراین با توجه به باال 
بودن هزینه تولید شیر خام قیمت فعلی آن پاسخگوی نیاز دامداران نیست و باید قیمت آن افزایش پیدا کند. تعیین نرخ جدید شیر خام در سال جدید نیاز به کار کارشناسی و 
آنالیز قیمت دارد و قیمت شیر خام باید متناسب با هزینه تولید دامداران تعیین شود، در حال حاضر دامداران افزایش قیمت ۲۲ و نیم درصدی را پیشنهاد کرده اند. در حال حاضر 
با توجه به باال بودن هزینه تولید شیر خام قیمت فعلی آن پاسخگوی نیاز دامداران نیست و باید قیمت آن افزایش پیدا کند. از طرفی دیگر افزایش قیمت شیر خام سریعا  روی 
قیمت محصوالت کارخانه های لبنی تاثیر گذار است. در حال حاضر نیز به دلیل افزایش و باال بودن قیمت، مصرف لبنیات در جامعه کاهش داشته است، افزایش قیمت شیر خام 
نباید منجر به کاهش مصرف مجدد لبنیات شود. از سوی دیگر باید مراقب بود تا دامداران بیش از پیش زیان نبینند. در صورتی که تولید شیر خام برای دامداران صرفه اقتصادی 

نداشته باشد میزان تولید خود را کاهش می دهند باید به این موضوع توجه داشت که کاهش عرضه شیر خام به بازار نیز افزایش قیمت لبنیات را درپی دارد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: اکنون 
در ایران بــه ازای هر ۲۷ نفر یــک واحد صنفی 
وجود دارد که این رقم بسیار بیشتر از نرم جهانی 
است. محمود بنانژاد اظهار داشت: در کشورهای 
توسعه یافته، به ازای هر ۱۷0 نفر و سایر کشورها 
به ازای هر ۱۲0 نفر یک واحد صنفی وجود دارد 
 اما در ایران، این رقم یک واحد برای هر ۲۷ نفر

 اســت. وی افزود: این امر، توجیــه اقتصادی و 
ســود کســبه را کاهش می دهد. وی گفت: در 
کشــور، ســه میلیون واحد صنفی وجود دارد 
کــه ۲5 درصد اشــتغال را به خــود اختصاص 
داده اســت. عضو هیأت رئیســه اتــاق اصناف 
ایران افــزود: البته اگر فضا مهیا باشــد ســهم 
بازار از اشــتغال می تواند افزایــش یابد اما فضا 
 تنگ است و برخی مشــکالت در این باره مانع

 شده است.
وی تصریح کرد: یکی از مسائل، قانون کار است 
که دست و پا گیر شده است و برای به کارگیری 
نیروی جدید و استخدام در اصناف مشکل ساز 
شــده اســت. بنانژاد درباره افزایش قیمت ها و 

گرانی ارز گفت: باید باور کنیم که اتفاق ویژه ای 
رخ داده و چند برابر شــدن نرخ ارز، در قیمت ها 
تأثیر گذاشــت، کاالهــای وارداتــی به صورت 
مســتقیم تأثیر گرفت و افزایــش قیمت مواد 
اولیه، هزینه تولید کاال را در داخل باال برد. وی 
خاطرنشــان کرد: در این میان برخی ، اصناف را 
مســئول افزایش قیمت ها عنوان کردند که این 
تهاجم به بازار غیرمنصفانه اســت. عضو هیأت 
رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: البته متخلفانی 
هم در بازار بودند و با آنان برخورد شد اما اینکه 
صرفاً، بازار مقصر افزایش قیمت ها اعالم شــود، 

غیرمنصفانه است.

محمد جواد ظریف تایید کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده 
ایران از مرز 300 کیلوگرم گذشته است. او گفت که این 
اقدام بر اســاس برنامه ریزی زمان بندی شده و از پیش 
اعالم شده بوده اســت.  محمدجواد ظریف در حاشیه 
مراسم ختم مرتضی صفاری نطنزی نماینده فقید نطنز 
و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در پاسخ به اینکه آیا ذخایر غنی سازی اورانیوم ایران از 
مرز 300 کیلوگرم عبور کرده است گفت: طبق آنچه بنده 
اطالع پیدا کردم ایران طبق برنامه اش از مرز 300 کیلو 
عبور کرده و این را قباًل هم اعالم کرده بودیم. بر اساس 
آنچه اعالم شده خیلی شفاف گفته ایم چه کار می کنیم 
و بر اساس آن عمل می کنیم؛ این را از حقوق خودمان در 
داخل برجام می دانیم. وی در پاسخ به این سوال که اگر 
آمریکا اروپا را تحریم کند چه اتفاق می افتد گفت: این 
مشکل اروپایی هاست که باید مشکل خود را حل کنند. 
وزیر خارجه در پاسخ به این سوال که با توجه به بی نتیجه 
بودن کمیسیون مشترک برجام و گذشتن ایران از مرز 
300 کیلو ذخایر غنی سازی شده، رفتار ایران در ادامه چه 
پیامی را برای اروپا در پی خواهد داشت، گفت: همانطور 
که بعد از جلسه اعالم کردیم اقدامات اروپایی ها کافی 
نبوده لذا جمهوری اسالمی ایران طبق برنامه از پیش 

اعالم شده، اقدامات خود را اجرا خواهد کرد.
وی توضیح داد: برنامه مرحله اول در حال اجرا شــدن 
است که این شــامل ذخایر اورانیوم غنی شده و ذخایر 
آب سنگین می شود. مرحله بعد هم درباره سقف 3.۶۷ 
درصد است که آن را هم در مرحله بعد اجرا می کنیم. وزیر 

خارجه اضافه کرد: در نامه رئیس جمهور هم صراحتاً بیان 
شده که اگر آنها اقدامات الزم را برای اجرای تعهدات شان 
انجام دهند، اقدامات ما قابل بازگشت است اما اگر اقدامات 
الزم را انجام ندهند ما بر اساس ماده 3۶ برجام این حق را 
از سال گذشته داشتیم که اقدامات خود را انجام دهیم. 
در ماده 3۶ حق ایران به صورت کامل مشخص و واضح 
آمده است. این ماده ضمانت اجرای برجام است. لذا اگر 
اروپایی ها ادعا می کنند که برای برجــام ارزش قائلند 
باید برای ضمانت های اجرایی برجــام که در داخل آن 
دیده شده است هم ارزش قائل باشند. بر همین اساس 
اقدامات ما دقیقاً در جهت حفاظــت از برجام از طریق 
اجرای ضمانت نامه های آن است. ظریف در پاسخ به سوال 
دیگری درباره روند اجرای این اینستکس گفت: اینستکس 
حرکت مقدماتی است برای آنکه اروپا تعهداتش را انجام 
دهد. تعهدات اروپا در خود برجام آمده است که در بند ۱ 
تا 3 ضمیمه ۲ برجام صراحتاً اقدامات اروپا و نتایج اقدامات 
اروپا قید شده است. برای بند 3 تنها اقدام کافی نیست بلکه 
باید مردم ایران نتایج اقدام را ببینند که این در خود برجام 
هم آمده است. وی افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام و 
اجرای ماده 3۶ توسط ایران، یعنی به فاصله دو روز از این 
اتفاق در ۲0 اردیبهشت ســال 9۷، اروپایی ها ۱۱ تعهد 
دادند که اینستکس هیچ کدام از این تعهدات نیست بلکه 
مقدمه ای برای اجرای آن تعهدات است.  تاکنون نه تنها 
اروپایی ها اصل تعهدات شان را انجام نداده اند که مقدمه 
اجرای تعهدات شــان بعد از حدود ۱۴ ماه تازه در حال 

عملیاتی شدن است. 

ذخایر اورانیوم غنی شده  از  مرز ۳۰۰  کیلو عبور کرد

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران :

سرانه واحدهای صنفی ایران بیش از نرم جهانی است
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وزير راه و شهرسازی از تدوين نظام اجاره داري 
حرفــه اي و ورود اســتارت آپ ها به حوزه 
اجاره داري براي شكســتن حباب قيمتي در 
بازار اجاره خبر داد. محمد اسالمي افزود: دولت 
در تعيين نرخ اجاره بها هيــچ زماني مداخله 
نكرده است، چراكه به لحاظ قانوني حق ندارد 
براي بازار اجاره سقف قيمتي تعيين كند. وي 
اضافه كرد: قرارداد اجاره بها بايد بين مالك و 
مستاجر منعقد شود و هيچ دولتي تا به امروز 
در اين قرارداد ورود نكرده است، اما ما سعي 
كرده ايم يك اقدام مهمي را در دســتور كار 
قرار دهيم و آن ايجاد نظام اجاره دار حرفه اي 
است. اسالمي با اشــاره به اينكه دولت نظام 
اجاره داري حرفه اي را ســاماندهي كرده و در 
حال تدوين آن اســت، گفت: در اين موضوع 
ورود اســتارت آپ ها را به حوزه اجاره داري 
پايه گذاري كرده ايم و ســعي داريم با اجراي 
اين دو روش مهم، حباب قيمتــي را در بازار 
اجاره بشكنيم. وزير راه و شهرسازي توضيح 
داد: چندي پيش با اســتارت آپ هاي پيشرو 
و معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري 
نشست مشترك دو ساعته اي را برگزار و همه 
جوانب ورود استارتاپ ها را بررسي كرديم و به 
توافقات مهمي در اين حوزه رسيديم. وي افزود: 
سعي داريم با ايجاد نظام اجاره داري حرفه اي 
و ورود استارت آپ ها تب و تاب بازار اجاره را 
كاهش دهيم و مالك و مستاجر بتوانند راحت تر 
و روان تر با يكديگر در ارتباط باشند. اسالمي 
در پاسخ به اين ســوال كه آيا كمبود مسكن 
دليل افزايش قيمت اجاره بهاست يا خير؟ گفت: 
بازار مسكن هيچ زماني كمبود نداشته است و 
ما همه تالش خود را براي افزايش توليد مسكن 
در دســتور كار قرار داده ايم. با اين اوصاف آيا 
استارت آپ ها می توانند به كمك مستاجران 
بيايند؟ اين سوالی است كه پس از اجرای اين 
طرح به صورت جدی، پاسخ آن روشن خواهد 

شد.  

استارت آپ هاي جديد در راه بازار مسكن
در سال هاي گذشته بيش از ۶۰ درصد بازار كار 
كشور در اختيار بخش مسكن بود؛ اما با سايه 
افكندن ركود در سال هاي گذشته بر اين بخش، 
آمار فعاالن اقتصادي، كارآفرينان و شاغالن 
بخش مسكن اعم از سخت افزاري، نرم افزاري 
و مشاغل وابسته و پيوسته به آن در حوزه هاي 
توليد، صنعت و خدمات به شدت روند نزولي را 
در پيش گرفته است. از آنجايي كه هم در حوزه 
احداث مسكن جديد و هم حوزه خريد و فروش 
واحدهاي مســكوني موجود، اين بخش دچار 

ركود شده، الزم است براي كارآفريني در حوزه 
مسكن به دنبال مشاغل جديد باشيم؛ به ويژه 
كه اشتغالزايي در زيرگروه هاي سنتي بخش 
مسكن مانند كارگران ســاده، نيمه حرفه اي 
و حرفه اي ساخت و ســاز، كاردان هاي فني و 
مهندسان ساختمان در حال حاضر مستلزم 
سرمايه گذاري گسترده اســت كه با توجه به 
عميق بودن ركود فعلي كه نشانه هاي خروج 
از آن به كندي نمايان مي شــود، ريســك 
ســرمايه گذاري در اين بخش باال رفته است. 
بنابراين مي توان با اندكي خالقيت، مشــاغل 
جديدي در بخش مسكن و ساختمان ايجاد كرد 
كه در ادامه در مورد شركت هاي استارت آپ 
صنعت ساختمان صحبت می كنيم. بسياري 
از مردم، بازاريابي در حوزه مسكن را با ايجاد 
دفاتر مشــاوره امالك برابر مي دانند؛ شغلي 
كه شايد براي بســياري از دانش آموختگان 
دانشــگاهي به ويژه تحصيالت تكميلي ورود 
به آن چندان خوشــايند نيست؛ حال آنكه با 
اندكي خالقيت و تحقيق و تجســس در اين 
بخش مي توان با ايجاد شركت هاي دانش بنيان، 
 آي تي پايه و اســتارت آپي، هم مشاغلي كه 
از نظر جايگاه اجتماعي در ســطوح باالتري 
باشند ايجاد كرد و هم درآمدهايي به مراتب 

بيشــتر از راه اندازي دفاتر مشاوره امالك 
كسب كرد. با توجه به افزايش روزافزون 

خارجي به حضور گردشگران حرفه اي 
د كشــور از يك سو و  كمبو

زيرساخت هاي 
اسكان آنها از 
ســوي ديگر، 
مي تـــوان با 
ايجــاد دفاتر 
شركت هاي  و 
مســكن ياب 
در بســــتر  
آي تـــي، به 
تهـيه مسكن 
مورد نياز آنها 
صــورت  به 
اسكان موقت 
كوتاه مدت  و 
اقــدام كرد. 

همچنيــن 
برنامه نويسان 
ق  خـــــال
حــوزه  در 
پ  ت آ ر ستا ا

هم مي توانند اپليكيشن هاي مرتبط با 

بخش مسكن از قبيل معرفي واحدهاي موجود 
در مناطق مختلف پايتخت و كالن شــهرها 
براي خريد، فروش، رهن و اجاره را به كاربران 
معرفي كرده و با اخذ كارمزدهاي بسيار پايين 
اما در سطحي گســترده به درآمدزايي دست 
يابند. همچنين اپليكيشن هاي تخمين قيمت 
ملك قابل طراحي اســت؛ به اين صورت كه 
نرم افزار موبايلي خاصي طراحي شــود كه با 
دريافت اطالعاتي درباره محله، متراژ، ســن 
ساختمان، داشتن يا نبودن امكانات جانبي از 
قبيل آسانسور، پاركينگ و انباري و... قيمت 
ملك متقاضي را تخمين زده و سپس در برابر 
اين خدمت مبالغ محدودي كه البته گســتره 
عظيمي را در بر مي گيرد، از متقاضي به صورت 

الكترونيكي مطالبه كند. 
از ديگر اپليكيشن هاي مورد نياز زندگي هاي 
گســترده شــهري در پايتخــت و ديگر 
كالن شــهرها، درخواســت كارگر تعمير و 
نگهداري ســاختمان در همه رشته ها اعم از 
تاسيسات خرد و كالن است. بزرگ ترين مزيت 
چنين مشاغلي، نياز به سرمايه گذاري اندك 

ولي بازگشت سرمايه زياد است. 
دولت در اجــاره به دنبال دخالت در 

تعيين قيمت نيست
با همه اين تفاســير در بخش 
مسكن، چندی پيش مازيار 
مسكن  معاون  حســينی، 
و ســاختمان وزيــر راه و 
شهرسازی در نشست خبری 
خود با بيان اينكه منابع مالی 
كشور كفاف تمامی طرح های 
موجود در مسكن را نمی دهد، 
گفت:  بايد در تامين مسكن 

بخش  صــی به  خصو
د  عتما ا

كنيم، مكانيزم ما در اين موضوع بايد به صورت 
تهاتری باشد به گونه ای كه ما زمين اختصاص 
می دهيم و واحد مسكونی را تحويل می گيريم 
كاری كه شهرداری تهران در حوزه شهرسازی 
انجام داد. حســينی اظهار كرد: در طرح ملی 
توليد مسكن، زمين را در اختيار يك سازنده 
خوشنام كه ســاختمان  را به صورت حرفه ای 
می سازد قرار می دهيم، البته دولت سهم خود 
را برداشته و در اختيار صندوق پس انداز مسكن 
قرار می دهد و انبوه ســازان هم سهم خود را 
در اختيار بازار مســكن قرار می دهند. معاون 
مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازی بيان 
كرد: اين واحدها تا پايان دوره اقساط در رهن 
صندوق مسكن قرار می گيرد. حسينی اظهار 
كرد: همچنين برای مالكانی كه با مستاجران 
خود قراردادهای دو ساالنه ای را منعقد كنند 
مشوق های تشويقی را در نظر گرفتيم. وی در 
ادامه به راه اندازی موسسات اجاره داری اشاره 
كرده و گفت: در اين موسسات استارت آپ ها 
هم حضــور دارنــد و در اين طــرح تمامی 
بخش های مربوط به حوزه مســكن از جمله 

 در اختيــار متقاضیقيمت مسكن شفاف 
 قرار می گيرد.

ورود   استارت آپ ها   به حوزه   اجاره داري   براي   شكستن   حباب   قيمتي

بازاريابي بلوتوثي
 )Bluetooth Marketing( 

بازاريابي هميشه تشــنه تكنولوژي است و با 
پيشرفت تكنولوژي روش هاي بازاريابي هم قوت 
 Bluetooth( مي گيرد. روش بازاريابي بلوتوثي
Marketing(  اخيرا گسترش يافته است و در 
مكان هاي مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
اصوال هر مكاني كه بزرگ باشــد و رفت و آمد 
زيادي در آن شود مي تواند طعمه خوبي براي 
بازاريابي بلوتوثي باشــد. شــركت ها و ادارات 
بزرگ، هتل ها، فروشــگاه ها، نمايشــگاه ها و 
حتي مترو، در همه اين مدل مكان ها مي توان 
با قرار دادن يك دستگاه بلوتوث بازاريابي كرد. 
شــما اول بايد هدف خود از گذاشتن دستگاه 
بلوتوث را معلوم كنيد تا ببينيد اين روش براي 
مكان مورد نظر شما مناسب اســت يا خير. از 
ارتباط بلوتوثي مي توان براي وصل شــدن به 
يك سيستم استفاده كرد. براي مثال به وسيله 
بلوتوث مي توان يك ويدئــوي تبليغاتي براي 
كاربر ارســال كرد و خيلي استفاده هاي ديگر. 
در روش بازاريابي بلوتوثي شــما با نصب يك 
استند يا بنر در ابتداي ورودي محل مورد نظر 
خود )مثال مترو( از مسافران دعوت مي كنيد تا 
بلوتوث دستگاه خود را روشن كنند و به وسيله 
تنظيماتي كه قبال انجام داده ايد فايل هاي مورد 
نظر شما براي مسافران ارســال مي شود. اين 
فايل مي تواند چيز هاي مختلفي باشــد. مثال 
يك پيــام تبليغاتي؛ ولي عمدتا بــا اين روش 
چيز هايي را ارســال مي كنند كه ارزش روشن 
كردن بلوتوث را داشته باشد. براي مثال مي توان 
نقشه مترو را براي مســافران فرستاد يا اخبار 
و اطالع رساني هاي ايســتگاه را از طريق يك 
اپليكيشن براي مسافران ارسال كرد. بازاريابي 
بلوتوثي هم يكي از روش هاي جديد براي آسان 
كردن و جذابيت بازاريابي اســت. گذشت آن 
زمان كه بازاريابان به صورت حضوري و رودررو 
جذب مشتري مي كردند. بلوتوث ابزاري است 
كه به بازاريابان كمــك مي كند بدون برخورد 
مستقيم با مشــتري، حتي بدون اينكه كاربر 
متوجه شود اين يك روش بازاريابي است، كار 

خود را انجام دهند. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

»همه نابغه اند.« اين جمله ای اســت كه واقعيت بزرگی در 
خود پنهان دارد؛ اما اگر ماهی را براســاس توانايی در باال 

رفتن از درخت مورد سنجش قرار دهيم، تمام عمر را با 
باور بی استعدادي ســپری خواهد كرد. استعداد ويژه 
كارمندان خود را بيابيم؛ اما چگونه؟ هر انساني داراي 

توانايي هايي است.
 در توانمندســازي، مديــران بايــد بتواننــد 

استعدادهاي افراد را مشخص كنند. براي اين 
منظور روش هاي زير مي تواند سودمند واقع 
شود: ۱. ســوال كردن: افراد ممكن است از 
صحبت درباره خود احساس خوبي نداشته 
باشند، مي توان درباره استعدادها و تجربيات 

آنها سوال كرد. ۲. گوش دادن: مي توان به دنبال 

سرنخ ها و اشارات بود. زيرا افراد ممكن است راجع به خودشان به 
صراحت صحبت نكنند. ۳. دقت كردن: مي توان درباره چگونگي 
انجام وظايف افــراد دقت كرد. ۴. برقــراري گفتگوهاي 
غيررسمي: مي  توان گفتگويي دوستانه درباره مواردي كه 

افراد به آن عالقه دارند، ترتيب داد. 
افراد همواره اطالعات زيادي راجع به خودشــان 
بروز مي دهند. ۵. دريافت اطالعات از سرپرست 
فرد: سرپرستان منبع اطالعاتي مهمي درباره 
افــراد و عاليق آنها هســتند. به طور كلي 
اكثر افراد تمايل دارند راجع به خودشــان 
صحبت كنند. اگر ايــن فرصت در اختيار 
 آنها قرار گيرد راجع به عاليق خود گفتگو

 خواهند كرد.  

استعدادها   را  کشف کنید 

دي
ار

ن ه
يكي از كليدهاي اصلي ثروتمند شدن اين است كه يادگيري و كسب مهارت بيشتر يكي از دار

اولويت هاي اصلي هر روزتان باشد. 
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از استارت آپ خود دست نكشید
ابتداي راه استارت آپ ها هميشه پر از انرژي و اميد است و موسسان تصور 
مي كنند همه شرايط بر وفق مراد آنهاست. آنها وارد زمينه اي شده اند كه به 
آن عالقه دارند و در كنار آن بدون ترس از رقيب، فعاليت مي كنند؛ اما پس 
از مدتي مشكالت شروع مي شوند. شما به عنوان يك استارت آپ )خصوصا 
در حوزه فناوري( وارد حوزه اي شده ايد كه غول هاي آن زمينه و برندهاي 
سرشناس حضور دارند. رفتار چند سال اخير اين غول ها نشان مي دهد كه 
آنها هميشه به دنبال استارت آپ هاي موفق هستند تا با خريد و ادغام آنها، 
حوزه هاي تحت پوشش اين شركت های نوپا را نيز به فعاليت سازمان خود 
اضافه كنند. به عنوان مثال، فيسبوك در سال ۲۰۱۶ از تصميم خود مبني 
بر راه اندازي پلتفرم ارتباطات درون ســازماني با نام Workplace پرده 
برداشــت. در اين مورد، غول شــبكه اجتماعي مي تواند با خريد سرويس 
مشابه يعني Slack و ادغام قابليت هاي آن با سرويس هاي چت و ارتباط 
خود، سرويسي عالي عرضه كند. در مثالي ديگر اين شركت در پي خريد 
استارت آپي در موضوع رزرو سرويس هاي مســافرتي مانند هتل  هاست. 
مي توان عنوان كرد كه خريده شــدن توسط شــركت هاي بزرگ، يكي از 
مراحل پيش روي اكثر اســتارت آپ ها خواهد بود. آمار حاضر ادغام ها در 
دنياي فناوري بيش از دو برابر آمار در دهه ۱۹۹۰ است و اكثر شركت هاي 
نوپاي كنوني، خريده شدن توسط غول هاي فناوري را به عنوان هدفي عالي 
براي خود ترسيم كرده اند. اما ممكن است شما اين روش را نپسنديد. شايد 
بخواهيد استارت آپي مستقل در حوزه خود بمانيد و از دسترس شركت هاي 
بزرگ در امان باشيد. در اين شرايط، بايد بســيار بيشتر تالش كنيد و به 
مشتريان نشان دهيد كه در صورت انتخاب نكردن شما چه ضرري خواهند 

كرد. براي حفظ اين استقالل، مي توانيد موارد زير را رعايت كنيد: 

۱- انعطاف پذير باشيد؛ استراتژي خود را بازنگري كنيد
يكي از راه هاي پيروزي در رقابت ها اين است كه در حوزه اي خاص مشغول 
به فعاليت باشيد. اكثر استارت آپ ها در ابتدا اين روند را دارند. اما وقتي در 
خطر رقابت با يك شركت بزرگ هستيد، بايد كمي استراتژي خود را تغيير 
دهيد تا مشــتريان ويژه و وفادار را براي خود حفظ كنيد. به عنوان مثال 
مي توانيد محصوالتي ويژه به سبد خود اضافه كنيد كه تنها گروه خاصي 
از مشتريان آنها را خريداري كنند. با اين تصميم، گروه مشتريان كوچك 

خواهد شد اما در عوض با افرادي كامال وفادار سر و كار خواهيد داشت. 

۲- با مشتريان ارتباط نزديك داشته باشيد
برندهاي بزرگ بودجه زيادي دارنــد. اما آنها ارتباط موثري كه شــما با 
مشتريان برقرار كرده ايد، ندارند. از اين ارتباط نزديك به سود خود استفاده 
كنيد. با پيشنهاد قيمت هاي ويژه به مشتريان قديمي، آنها را به خود وفادار 

كنيد و اجازه ندهيد رقباي سرسخت و قوي آنها را از شما بدزدند. 

۳- به ياد داشته باشيد كه خدمات عالي به تنهايي كافي نيستند
خدمات عالي هميشه به عنوان پشتوانه شركت شما خواهند بود. به همين 
دليل است كه اكثر افراد، فروشگاه هاي محلي را به هايپرماركت ها ترجيح 
مي دهند. در واقع افراد براي خدمات خوب و صميمانه ارزش قائل هستند. با 
اين حال اگرچه خدمات خوب توسط همه شركت ها ارائه نمي شوند، اما پيدا 
كردن آنها نيز دشوار نخواهد بود. شما به عنوان يك استارت آپ بايد چيزي 
بيشتر از خدمات خوب ارائه دهيد. يك روش ايده آل اين است كه به خوبي 
به مشــتريان گوش دهيد و محصول خود را براي برآورده كردن نيازهاي 

آنها طراحي كنيد. 

درك  چگونگي كاركرد گوگل 
 الهام ابوالفضلی

 اگر قصد راه اندازي استارت آپ را داشته باشيد يا تصميم داريد كسب وكار خود را توسعه 
دهيد حتما كلمه عجيب »سئو« را شنيده ايد و شايد سوال هاي زيادي براي تان پيش 
آمده كه بدانيد تعريف سئو چيست و اينكه ســئو به چه روش هايي انجام مي شود يا 
چه ضرورتي دارد كه اصول سئو در كسب وكار پياده سازي شود و صدها سوال ديگر... 
قرار است اينجا جواب همه ســواالت به تدريج و به زبان ساده و قابل فهم گفته شود. 
 search engine« الزم است ابتدا كلمه سئو را تعريف كنيم، ســئو مخفف عبارت
optimization« و به معناي بهينه سازي موتورهاي جستجو است. از آنجايي كه 
كسب وكارها براي داشتن بازار و مشتريان بيشتر به استفاده از شبكه هاي اجتماعي 
و وب سايت روي آوردند اهميت سئو بيش از پيش براي همه روشن شده است. همه 
موتورهاي جستجو مانند گوگل، ياهو، بينگ و... از الگوها و روندهايي استفاده مي كنند 
كه گروهي از سايت هاي مشابه را در مقايســه با يكديگر ارزيابي و در صفحات خود 
رتبه بندي مي كنند. گوگل ازاين رو بيشترين تعداد كاربران را در جهان دارد كه در سئو 
به آن توجه مي شود. تجزيه و تحليل رفتار كاربران نشان داده است كه افراد براي پيدا 
كردن موضوع خاصي در گوگل تنها به وب سايت هايي كه در صفحه اول نمايش داده 
مي شود، توجه و روي سايت هاي دوم تا پنجم كليك مي كنند. جذب كاربران به سايت و 
نمايش سايت در صفحه اول گوگل، از مواردي هستند كه براي تحقق اهداف كسب وكار 
و بازاريابي الزم هستند و همچنين ضرورت به كارگيري سئو را نشان مي دهند. حال 
براي درك زيربنايي سئو الزم اســت بدانيم كه موتورهاي جستجو مخصوصا گوگل 

چگونه كار مي كند.

موتور جستجوي گوگل چگونه كار مي كند؟
مشاهده كرديد وقتي عبارتي را در نوار جستجوی گوگل وارد مي كنيد براي تان فهرستي 
از سايت هاي مشابه كه ايندكس شدند نمايش داده مي شود. اين فهرست سايت ها را، 
گوگل توانسته است از كل وب اســتخراج كند كه اين كار را توسط نرم افزاري به نام 
spider يا عنكبوت انجام مي دهد. اسپايدرها كار خود را با استخراج تعدادي از صفحات 
وب آغاز مي كنند و سپس لينك هاي اين صفحات را شناسايي و پيوندهاي آن را پيدا 
مي كنند و به ترتيب صفحات جديدتري را استخراج مي كنند و اين كار را همچنان ادامه 

مي دهند تا فهرست بزرگي از صفحات وب حاصل شود. 
مشخص است كه ميلياردها صفحه سايت از سراسر جهان وجود دارد كه اين در هزاران 
ماشين به تام سرور نگهداري مي شود. پس كار اسپايدر ها تا چه قدر مي تواند پيچيده 
باشد.  براي درك بهتر مثال شما مي خواهيد درباره هواپيما و مدل هاي آن بيشتر بدانيد. 
در گوگل كلمه »هواپيما« را وارد مي كنيد و سپس دكمه enter را مي زنيد. نرم افزار 
اسپايدر همه صفحاتي كه كلمه كليدي هواپيما را دارد، شناسايي مي كند. يك فهرست 
زيادي از سايت ها آماده مي شود ولي خوب سوالي كه مطرح مي شود اين است كه گوگل 
از كجا مي فهمد كدام سايت ها اطالعات مرتبط با مدل هاي هواپيما مي دهد؟ جواب 
اين سوال با بررسي بيش از ۲۰۰ سوال انجام مي شود - سواالتي كه جزو معيارهاي سئو 
محسوب مي شود- مانند اين كلمه كليدي چند بار در متن آمده است؟ آيا كلمات كليدي 
در عنوان صفحه سايت آمده است؟ آيا چنين سايتي باكيفيت است يا بي كيفيت؟رتبه 
اين سايت چقدر است؟ چه تعداد لينك خارجي به اين صفحه داده شده است؟ آيا اين 
لينك ها مهم هستند؟ در نهايت گوگل همه اين عوامل را بررسي و تركيب مي كند و 
امتياز هر صفحه را به دست مي آورد. در زماني كمتر از نيم ثانيه همه اين كارها انجام 
مي شود تا نتيجه عبارت جستجوي خود ديده شود. گوگل تالش مي كند كه فهرستي 

از مرتبط ترين و مفيدترين سايت ها را نشان دهد. 
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