
بانك هاي مركزي آمريكا و تركيه تنها بانك هايي نيستند كه با فشار سنگين 
دولت ها براي تغيير نظر خود مواجه شده اند. 

به گزارش ايســنا به نقل از بلومبرگ، يواخيم فلس، مدير موسسه »پثفيك 
اينوسمنت منيجمنت« اخيرا گفته كه دوران استقالل بانك هاي مركزي به 
سر آمده است. او شــايد تنها اقتصادداني نباشد كه چنين نظري دارد؛ رئيس 
بانك مركزي تركيه اخيرا به دليل مقاومــت در برابر كاهش نرخ بهره اخراج 
شد و بيم آن مي رود كه سرنوشت مشابهي در انتظار جروم پاول، رئيس بانك 

مركزي آمريكا باشد. 
با اين حال تنها بانك هاي مركزي اين كشــورها نيستند كه استقالل آنها در 
معرض خطر قرار گرفته است؛ در اروپا و كشورهاي آسيايي نيز چنين روندي 

به چشــم مي خورد. در ادامه با بانك هاي مركزي كه اســتقالل آنها توسط 
دولت ها در معرض خطر است، آشنا مي شويد: 

آمريكا
دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمريكا تاكنون بارهــا از مقاومت جروم پاول، 
رئيس بانك مركزي درباره كاهش نرخ بهره انتقاد كرده اســت و حتي برخي 
منابع خبري از تالش هاي پنهان رئيس جمهوری بــراي بركناري پاول خبر 
داده اند. از سال گذشــته نوك پيكان حمالت ترامپ متوجه جروم پاول شد. 
با اين حال پاول بارها گفته است كه قصد كناره گيري ندارد و استقالل بانك 

مركزي را به هر قيمتي حفظ خواهد كرد. 

تركيه
اردوغــان بارها خــود را دشــمن نرخ بهــره خوانده اســت و اين مســاله 
به يــك اختــالف جــدي بيــن وي و مــراد جتين كايــا، رئيس اســبق 
بانك مركــزي تركيه تبديل شــد تــا جايي كــه در نهايت بــه گفته خود 
 اردوغــان، مقاومــت جتين كايــا در برابر كاهش نــرخ بهره باعــث بركنار 

شدنش شد. 

انگليس
مارك كارني، رئيس بانك مركزي انگليس تاكنون بارها توسط هواداران خروج 
از اتحاديه اروپا به ارائه چشم انداز منفي از اقتصاد اين كشور در صورت خروج 

بدون توافق از اتحاديه اروپا متهم شده است. وي اتهام ارائه آمارهاي جعلي را 
رد كرده؛ اما گفته است كه برگزيت مي تواند منجر به پيدايش ركود در اقتصاد 

انگليس شود. 

منطقه يورو
استقالل بانك مركزي اروپا نيز بارها مورد تهديد واقع شد تا جايي كه برخي 
كشورها ماريو دراگي، رئيس اين بانك را به جانبداري از هلند و آلمان متهم 
كرد. حتي وي در خانه خود؛ يعني ايتاليا نيز از اتهام دور نماند و لوئيجي دي 
مايو، معاون نخســت وزير ايتاليا وي را متهم كرد كه فضــاي منطقه يورو را 

مسموم مي كند. 

انسداد حساب هاي دولتي شركت هاي دو وزارتخانه 
نفت و نيرو در بانك ها ابالغ شد. طبق ابالغ آيين نامه 
قانون بودجه سال ۹۸ درباره هدفمندي يارانه ها كه 
روز شنبه از سوي معاون اول رئيس جمهوري ابالغ 
شده، بانك مركزي مكلف است بانك هاي عامل را 
موظف به مسدود كردن حساب هاي شركت هاي 

دولتي وزارت نفت و نيرو كند. 
هيات وزيران در جلسه ۱۶ تير ۱۳۹۸ به پيشنهاد 

ســازمان برنامه و بودجه كشــور )بــا همكاري 
وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو 
و تعاون، كار و رفاه اجتماعي( و به استناد بند )ب( 
تبصره )۱۴( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ 
كل كشور، آيين نامه اجرايي اين تبصره را با هدف 

تعيين منابع و مصارف يارانه تصويب كرد. 
ماده چهارم اين آيين نامــه اجرايي وزارتخانه هاي 
نفت، نيرو و بانك مركزي را موظف كرده ظرف يك 

ماه از تاريخ ابالغ اين آيين نامه تمامي گردش مالي 
و حســاب هاي ريالي و ارزي شركت هاي مشمول 
اين آيين نامــه را از مبادي اوليه وصــول صرفا از 
طريق حساب هاي افتتاح شــده نزد بانك مركزي 

انجام دهند. 
طبق اعالم بانك مركزي، اين بانك مكلف اســت 
بانك هاي عامل را موظف به مســدود كردن ساير 

حساب هاي شركت هاي مذكور كند. 

فرمانده انتظامي استان همدان گفت: پنج دستگاه 
خودرو لوكــس خارجي بــه ارزش تقريبي ۲۵ 
ميليارد ريال از يك خانه روستايي در شهرستان 

مالير كشف و ضبط شد. 
به گزارش ايسنا، سردار بخشعلي كامراني صالح 
در اين رابطه گفت: مبارزه با مخالن نظم و امنيت 
اقتصــادي در بازار خودرو كه درصــدد ترانزيت 
خودروهــاي خارجي و قاچاق به داخل كشــور 

بدون كسب مجوز و سير مراحل قانوني دارند، در 
اولويت ناجاست. 

وي افزود: در اين راســتا ماموران دايره مبارزه با 
جرائم اقتصادي پليس آگاهي شهرســتان مالير 
از مخفي گاه و محــل نگهداري چند دســتگاه 
خودرو لوكس خارجي مطلع شــدند. اين مقام 
انتظامي اظهــار كرد: ايــن خودروهــا در يك 
روســتا خارج از محدوده شــهر مالير نگهداري 

مي شدند كه با هماهنگي مرجع قضايي از محل 
 بازديد بــه عمل آمــده و پنج دســتگاه خودرو 

توقيف شد. 
كامراني صالح گفت: ماموران دايره مبارزه با جرائم 
اقتصادي پليس آگاهي شهرستان مالير در اين 
عمليات عالوه بر توقيف خودروهاي لوكس، يك 
متهم را دستگير كردند و با تكميل پرونده تحويل 

مرجع قضايي دادند. 

خوش بيني به كاهش نرخ بهره توســط بانك مركزي 
آمريكا باعث ركوردشكني جديد شاخص هاي بورسي 
وال استريت شــد.  به گزارش ايســنا به نقل از رويترز، 
همه شاخص هاي مهم بورســي آمريكا در آخرين روز 
از معامالت هفتگي موفق شــدند به لطــف اميدواري 
معامله گران به كاهش نرخ بهره در اين كشور به سطوح 
تاريخي جديدي برسند. جروم پاول، رئيس بانك مركزي 
آمريكا اخيرا با ارســال نامه اي به كنگره اين كشــور از 

قريب الوقوع بودن كاهش نرخ بهره خبر داده است. 
شاخص »اس.اند.پي ۵۰۰« با بيش از يك درصد جهش 
براي نخستين بار از سطح ســه هزار واحدي گذشت و 

انتظار مي رود با در پيش بودن موعد انتشار گزارش سود 
و زيان بانك هاي بــزرگ آمريكايي در هفته جاري، اين 
شاخص بتواند در اين جايگاه باقي بماند. شاخص »داو 
جونز اينداستريال اوريج« نيز با ۰.۹ درصد افزايش به ۲۷ 
هزار و ۳۳۲.۰۳ واحد رسيد. ديگر شاخص مهم بورسي 
وال استريت يعني »نزدك كامپوزيت« ۰.۵۹ درصد باالتر 
رفت تا در سطح ۸۲۴۴.۱۴ واحدي بسته شود و ركورد 
جديدي را به ثبت رساند. كينچي كروسبي، استراتژيست 
ارشد بازار در موسسه »فايننشيال نيو آرك« گفت: واضح 
است كه مهم ترين عامل حركت بازارها در مسير فعلي 

پيغام پاول بود. اين نامه نور جديدي به بازار تاباند. 

در بين نمادهاي مختلف شاخص اس.اند.پي، ۵۰ نماد 
موفق شدند تا به باالترين سطح ثبت شده خود برسند كه 
اين رقم براي شاخص نزدك ۸۳ نماد اعالم شده است. در 
بازار كاال، هر بشكه نفت آمريكا با ۰.۳۲ درصد افزايش به 
۶۰.۳۹ دالر و هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال روز 
شنبه نسبتا بدون تغيير در مقايسه با روز جمعه به ازاي 

۶۶.۷۲ دالر مبادله شد. 
هر اونس طال با صعود ۰.۷۹ درصدي به ازاي ۱۴۱۷.۸۰ 
دالر و هر اونس نقره با ۰.۶۹ درصد افزايش به ازاي ۱۵.۲۵ 
دالر مبادله شدند. اين رقم براي هر پوند پالتينيم ۸۳۳.۹ 

دالر و براي هر پوند مس ۲.۶۹۴ دالر اعالم شد. 

به گزارش  تريدينگ اكونوميكس، نرخ تورم نروژ در دوازده 
ماه منتهی به ژوئن ۲۰۱۹ به ۱.۹ درصد كاهش يافت كه از 
ژانويه ۲۰۱۸ تاكنون بی سابقه بوده است. اين نرخ تورم كه 
۰.۳ درصد كمتر از پيش بينی های قبلی و ۰.۱ درصد كمتر 
از ماه قبل بوده است، بيش از همه تحت تأثير كاهش تورم 
بخش مسكن قرار گرفته است كه تورم آن از ۳.۵ درصد در 

ماه می به ۰.۸ درصد در ماه ژوئن كاهش پيدا كرده است.
در بين ساير بخش های تورمی، تورم بخش فرهنگی از ۴.۲ 
درصد به ۳.۱ درصد و بخش رستوران و هتل داری از ۳.۱ 
درصد به ۲.۶ درصد كاهش يافته است. از سوی ديگر اما 
نرخ تورم در بخش حمل و نقل از ۲.۸ درصد به ۳.۲ درصد 
و در بخش مواد غذايی از ۱ درصد به ۱.۲ درصد افزايش 

پيدا كرده است. هســته تورمی كه تورم بخش انرژی و 
مواد غذايی را به دليل نوســانات باالی قيمت در آنها در 
نظر نمی گيرد در ماه ژوئن بــه ۰.۴ درصد افزايش يافته 
است. متوسط نرخ تورم نروژ در بازه زمانی ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۹ 
معادل ۴.۵۹ درصد بوده است كه باالترين تورم ثبت شده 
مربوط به ژوئن ۱۹۵۱ با ۱۸.۹ درصد و كمترين تورم نيز 

مربوط به ژانويه ۲۰۰۴ با منفی ۱.۸ درصد بوده است.
از سوی ديگر نرخ تورم در ديگر كشــور اروپای شمالی 
يعنی دانمارك نيز كاهشی بوده است و تورم ساالنه اين 
كشور تا پايان ماه ژوئن با ۰.۱ درصد كاهش نسبت به مدت 
مشابه ماه قبل به ۰.۶ درصد رسيده است. اين نرخ تورم كه 
پايين ترين نرخ تورمی دانمارك از سپتامبر سال گذشته 

تاكنون محسوب می شود بيش از همه تحت تأثير كاهش 
نرخ تورم بخش حمل و نقل قرار گرفته است كه تورم آن از 
۱.۶ درصد در ماه می به ۰.۸ درصد در ماه ژوئن تقليل پيدا 
كرده است. نرخ تورم لوازم منزل نيز با كاهشی تند از ۰.۲ 

درصد به منفی ۱ درصد رسيده است.
هســته تورمی كه تورم بخش انرژی و مواد غذايی را به 
دليل نوسانات باالی قيمت در آنها در نظر نمی گيرد در 
ماه ژوئن به ۰.۳ درصد كاهش يافته اســت. متوسط نرخ 
تورم دانمارك در بازه زمانی ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۸۸ 
درصد بوده اســت كه باالترين تورم ثبت شده مربوط به 
ژوئن ۱۹۸۱ با ۱۳ درصــد و كمترين تورم نيز مربوط به 

ژانويه ۲۰۱۵ با منفی ۰.۱ درصد بوده است.

دو منبع آگاه به رويترز اعالم كردند پس از وضع مجدد 
تحريم های آمريكا عليه ايران در ســال ۲۰۱۸، خوان 
كارلوس وارال، رئيس جمهور ســابق پاناما برای حذف 
پرچم پاناما از ناوگانی متشــكل از ۵۹ نفتكش توسط 
رجيستری اين كشور، چراغ سبز داد. پاناما پرچم خود را 
از كشتی هايی كه مقررات بين المللی و تحريم ها را نقض 
كنند، سلب خواهد كرد. به گزارش ايسنا، مقامات پاناما در 
پی حذف پرچم پاناما از حدود ۶۰ كشتی مربوط به ايران 
و سوريه از سوی رجيستری پاناما، به رويترز اعالم كردند 
پاناما پرچم خود را از كشتی های بيشتری كه مقررات 

بين المللی و تحريم ها را نقض كنند، سلب خواهد كرد.
دو منبع آگاه به رويترز اعالم كردند پس از وضع مجدد 

تحريم هــای آمريكا عليه ايران در ســال ۲۰۱۸، خوان 
كارلوس وارال، رئيس جمهور سابق پاناما برای حذف پرچم 
پاناما از ناوگانی متشكل از ۵۹ نفتكش توسط رجيستری 
اين كشور، چراغ ســبز داد. بيشتر اين كشتی ها متعلق 
به شركت های ايرانی و همچنين كشتی هايی بودند كه 
به سوريه نفت رسانده بودند. كشــتی گريس ۱ كه در 
جبل الطارق از ســوی نيروی دريايی سلطنتی انگليس 
به ظن نقض تحريم ها عليه سوريه توقيف شده است، نام 
پاناما را بر بدنه خود داشت اما دولت پاناما اعالم كرد نام اين 
كشتی در ۲۹ مه از رجيستری اين كشور حذف شده است. 
با افزايش فشار آمريكا بر ايران، پاناما اعالم كرده كه تالش 
می كند رجيستری خود را از كشتی ها و شركت های ناقض 

تحريم ها پاك نگه دارد. بر اساس گزارش رويترز، طبق 
قوانين بين المللی هر كشتی تجاری بايد در يك كشور 
به ثبت برسد و كشوری كه كشتی حامل پرچم آن است، 
مسئول بازرسی های ايمنی و كنترل شرايط كاری خدمه 
است. زمانی كه يك كشتی پرچم خود را از دست می دهد، 
اگر فوراً پرچم ديگری پيدا نكند بيمه و رتبه بندی خود 
را از دست می دهد. طبق اعالم شركت تخصصی "وسل 
وليو"، پاناما با ۷۱۰۰ كشتی ثبت شده، بزرگترين ناوگان 
كشتيرانی دنيا را دارد. اين كشــور آمريكای مركزی به 
مالكان كشتی های خارجی ثبت آسان و امكان بكارگيری 
نيروی كار خارجــی را فراهم كــرده و از درآمد مالكان 

خارجی، ماليات نمی گيرد.

احتمال باالي حفظ نرخ بهره در كانادا ســبب شد 
ارزش دالر كانــادا در برابر همتــاي آمريكايي اش 
تقويت شود. به گزارش ايســنا به نقل از گلوب اند 
ميل، بانك مركزي كانادا در اقدامي كه باعث تقويت 
احتمال حفظ نرخ بهره در ســطح كنوني تا پايان 
تابستان شد، نرخ بهره را در نشست اخير خود بدون 

تغيير و در سطح ۱.۷۵ درصد باقي نگه داشت. 
به نظر مي رسد بانك مركزي كانادا تصميم گرفته 
است رويكردي مستقل از بانك مركزي آمريكا اتخاذ 
كند كه اخيرا پس از كش و قوس هاي فراوان تصميم 

به كاهش نرخ بهره در ماه آينده گرفته است. 

بي پان رأي، مدير استراتژي ارزي در موسسه »سي.
اي.بي. ســي كپيتال ماركتس« گفــت: دالر كانادا 
تحت تاثير سياســت هاي بانك هاي مركزي كانادا 
و آمريكا باال رفت. در بلندمــدت فكر مي كنيم كه 
شانس دالر كانادا براي درخشش فعلي كم رنگ تر 
شود؛ اما بايد براي مشــخص تر شدن مسير اين ارز 

بيشتر صبر داشته باشيم. 
در آخرين روز از مبادالت ارزي هفتگي، ارزش دالر 
كانادا ۰.۳ درصد تقويت شــد تا هر دالر آمريكا به 
ازاي ۱.۳۰۳۱ دالر كانادا مبادله شود. همچنين هر 
يورو بــه ازاي ۱.۴۷۲۵ دالر كانادا، هر پوند به ازاي 

۱.۶۴۰۷ دالر و هر فرانك سوئيس به ازاي ۱.۳۲۵۹ 
دالر كانادا مبادله شدند. 

تا پايان سال گذشته ۲.۰۲ درصد ذخاير ارزي جهان 
را دالر كانادا تشكيل داده بود و اين ارز ششمين ارز 
پرمبادله جهان شناخته شده است. به دليل وابسته 
بودن اقتصــاد كانادا به صادرات نفــت و تجارت با 
آمريكا، قيمت نفت و دالر آمريكا ارتباط نزديكي با 

قيمت دالر كانادا دارند. 
در بازار اوراق بازدهي اوراق قرضه دو ســاله دولتي 
كانادا به ۱.۵۷۹ درصد و بازدهي اوراق ۱۰ ساله به 

۱.۶۰۷ درصد افزايش يافتند. 

استقالل كدام  بانك هاي مركزي در معرض خطر است؟

كشف خودروهاي  لوكس خارجي از يك خانه روستاييحساب هاي دولتي شركت هاي دو  وزارتخانه مسدود مي شود

ثبت ركوردهاي  جديد  در  وال استريت

پاناما پرچم خود را  از كشتی های ناقض تحريم ها  سلب  می كندنرخ تورم كشورهای اسکانديناوی چند درصد است؟

دالر كانادا در  باالترين سطح ۹ ماه اخير
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راه گریز  سودجویان
از  مالیات دهی

اجرای واقعــی و كامل طرح 
ماليات بر عايدی ســرمايه 
تنها راه نجات اقتصاد كشور 
از تالطمات و سردرگمی های 
موجود است. داللی ها به اوج خود رسيده و نرخ تورم 

به شدت افزايش...

 آلبرت بغزيان، كارشناس 
اقتصادی
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»کسب و کار«    بررسی     می کند

طبق ماده ۳۷ قانون مديريت خدمات كشــوری– 
دســتگاه های اجرايی موظف شــده انــد )بهتر 
است بگوييم ۱۰ ســال قبل مكلف شــده بودند( 
به منظور بهبــود كيفيــت و كميت امــور، ارائه 
خدمات به   شــهروندان را به صــورت الكترونيكی 
 انجــام داده و لــزوم مراجعه حضوری مــردم به 
دســتگاه های اجرايی را حذف كنند.  سقف زمانی 
تعيين شده ۲۴ مهر ۸۹ بوده است. اما تا به امروز كه 
هشت سال از آن زمان می گذرد هنوز به صورت كامل 
  ICT  اين پروژه اجرايی نشده است. دولت از طريق
مراحل زائد را حذف و فرايندها را ساده خواهد كرد 
و به رشد شركت ها و تعاونی ها كمك ، ارتباط دولت 
 با گروه ها و تعاونی های كــم اهميت را امكان پذير 

می سازد و به رشد آنها كمك...

صادرات پسته ايران به اروپا در ۴ ماهه نخست ۲۰۱۹ 
با افت ۷۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به ۲۵.۴ ميليون يورو رسيد. پايگاه خبری كميسيون 
اروپا )يورو استات( از صادرات ۲۵.۴ ميليون يورويی 
پسته ايران به اروپا در ۴ ماهه نخست ۲۰۱۹ خبر داد. 
صادرات پسته ايران به اتحاديه اروپا در ۴ ماهه نخست 
سال جاری ميالدی با افت قابل توجه ۷۳ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. 
ايران در ۴ ماهه نخست ســال ۲۰۱۸ بالغ بر ۹۴.۵ 
ميليون يورو پسته به اروپا صادر كرده بود.صادرات 
پسته با پوست ايران به اروپا در ۴ ماهه نخست ۲۰۱۹ 
با افت ۸۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
 مواجه شــده و به ۹.۶ ميليون يورو رســيده است.

 ايران در ۴ ماهه نخست...

يادداشت
تعلل در تسهیالت دهی 

به  قطعه سازان
  محمد رضا نجفی منش،  رئيس انجمن قطعه سازان 
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صادرات پســته ایران به 
اروپا در ۴ ماهه نخســت 
۲۰۱۹ با افت ۷۳ درصدی 
نســبت به مدت مشــابه 
سال قبل به ۲۵.۴ میلیون 
یورو رسید. پایگاه خبری کمیســیون اروپا )یورو 
اســتات( از صادرات ۲۵.۴ میلیون یورویی پسته 
ایران به اروپا در ۴ ماهه نخســت ۲۰۱۹ خبر داد. 
صادرات پســته ایران به اتحادیه اروپا در ۴ ماهه 
نخست سال جاری میالدی با افت قابل توجه ۷۳ 
درصدی نسبت به مدت مشــابه سال قبل مواجه 
شده اســت. ایران در ۴ ماهه نخست سال ۲۰۱8 
بالغ بر ۹۴.۵ میلیون یورو پسته به اروپا صادر کرده 
بود.صادرات پسته با پوست ایران به اروپا در ۴ ماهه 
نخست ۲۰۱۹ با افت 8۳ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل مواجه شده و به ۹.6 میلیون یورو 
رسیده است. ایران در ۴ ماهه نخست ۲۰۱8 بالغ 
 بر ۵8 میلیون یورو پسته با پوســت به اروپا صادر 

کرده بود. 
صادرات مغز پسته ایران به اروپا در این دوره با افت 
۵6 درصدی نســبت به مدت مشــابه سال قبل به 

۱۵.8 میلیون یورو رســیده است. ایران در ۴ ماهه 
نخست سال ۲۰۱8 بالغ بر ۳6.۵ میلیون یورو مغز 
پسته به اروپا صادر کرده بود. آلمان، اسپانیا، یونان، 
ایتالیا و لهستان بزرگ ترین واردکنندگان پسته از 
ایران در ۴ ماهه نخست ۲۰۱۹ بوده اند. اما در همین 
رابطه عضو هیات مدیره اتحادیــه صادر کنندگان 

خشکبار درباره وضعیت تولید پسته در سال  جاری 
گفت: پیش بینی می کنیم امســال ۲۲۰ هزار تن 
پسته تولید شود و بر این اســاس الزم است برای 
صادرات این میزان تولید دنبال بازار باشیم. اسداهلل 
عسکراوالدی، درخصوص چالش های بازار ایران در 
سال  جاری در مشــهد، افزود: هم اینک کشورهای 

آمریکا و ترکیه هم به عنوان رقبای پسته ایران وارد 
بازار جهانی شده اند.

وی ادامه داد: مسووالن با صادرکنندگان مشورت 
نمی کنند مثال طی مدت دو ماه بانک مرکزی ۲۰ 
بخشنامه درخصوص صادرات ابالغ کرده است که 
دلیل آن هم مشخص نیســت. با این همه اتحادیه 
صادر کنندگان خشــکبار جلســاتی با مسئوالن 
برگزار کرد تا مشکالت صادرات پسته حل شود و به 
نتایج خوبی هم رسیدیم. پسته به صورت مستقیم 
به قیمت دالر وابسته نیست و دلیلی که باعث شده 
این محصول همزمان با گرانــی دالر افزایش پیدا 
کند صادرات آن اســت چرا که کشــاورز و باغدار 
وقتی می بینــد با صادرات یک کیلو پســته ۲۰ تا 
۳۰ دالر گیرش می آید و بــا دالر ۱۴ هزار تومانی 
چیزی در حــدود ۳۰۰ هزار تومان به حســابش 
واریز می شــود پس عرضه ان را به بازار داخلی کم 
می کند و وضعیت همینی می شود که می بینیم. اما 
صادرات پسته در سال ۹8 به شدت به قیمت دالر 
در سال ۹8 وابسته اســت. اگر قیمت دالر افزایش 
پیدا کند در نتیجه قیمت پســته هم افزایش می 
یابد و طبق پیش بینی های انجام شده چیزی در 
حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی خواهد بود ولی به 
نظر می رسد جو احتمالی آن را به ۳۰۰ هزار تومان 

نیز خواهد رساند.

طبــق مــاده ۳۷ قانــون 
مدیریت خدمات کشوری– 
دســتگاه هــای اجرایی 
موظف شده اند )بهتر است 
بگوییم ده سال قبل مکلف 
شده بودند( به منظور بهبود کیفیت و کمیت امور، 
ارائه خدمات به   شهروندان را به صورت الکترونیکی 
 انجــام داده و لــزوم مراجعه حضوری مــردم به 
دســتگاه های اجرایی را حذف کنند.  سقف زمانی 
تعیین شده ۲۴ مهر 8۹ بوده اســت. اما تا به امروز 
که هشت سال از آن زمان می گذرد هنوز به صورت 

کامل این پروژه اجرایی نشده است. دولت از طریق 
 ICT  مراحل زاید را حذف و فرایندها را ساده خواهد 
نمود و به رشد شرکت ها و تعاونی ها کمک ، ارتباط 
دولت با گروه ها و تعاونی های کم اهمیت را امکان 
پذیر می سازد و به رشــد آنها کمک خواهد کرد. 
دولت الکترونیک به معنای اطالع رســانی و ارائه 
خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ســاعت های 
شبانه روز از طریق وســایل ارتباطی شامل تلفن، 
اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری 
آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره 
وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین 
نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز 
فساد است.  نهایتا هدف دولت الکترونیک افزودن 
فعل و انفعال بین سه بازیگر عمده در جامعه یعنی: 

دولت، شهروندان و شرکت های تجاری به منظور 
تسریع در رشد فرایندهای سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی کشور می باشد که تا به امروز هنوز نمای 

کاملی از اجرای آن دیده نشده است. 
اما در این رابطه معــاون اول رئیس جمهور تحقق 
دولت الکترونیک را موضوعی مهم و مورد تاکید همه 
ارکان نظام دانست و با یادآوری تأکیدات مقام معظم 
رهبری برای تحقق دولت الکترونیک، بر ضرورت 
مشارکت همه دستگاه ها در این زمینه تأکید کرد. 
اسحاق جهانگیری با اشــاره به تاثیر اجرای کامل 
طرح دولــت الکترونیک در ارتقــای رضایتمندی 
مردم از خدمات دولتی گفت: تبادل اطالعات بین 
دستگاهی یکی از ضرورت های تحقق دقیق و کامل 
دولت الکترونیک است. دستگاهها باید با لحاظ همه 

شــرایط الزم برای حفاظت از اطالعات خصوصی 
شهروندان، در زمینه اشتراک گذاری اطالعات در 
ســامانه های ملی مرکز ملی تبادل اطالعات، باید 
همکاری کامل و جدی داشته باشند و تعلل همکاری 
برای ایجاد دولت الکترونیک از هیچ دستگاه و نهادی 
پذیرفته نیســت. معاون اول رئیس جمهور اظهار 
داشت: شفافیت اطالعاتی که در نتیجه اجرای کامل 
دولت الکترونیک ایجاد خواهد شد، ضمن تسهیل 
امور زندگی مردم، تاثیر چشمگیری بر پیشگیری و 
مقابله با مفاسد خواهد داشت و از سوی دیگر کمک 
بزرگی به برقراری عدالــت در عرصه های مختلف 
خواهد کرد و گامــی موثر نیز در اجــرای اقتصاد 
مقاومتی و تقویت اقتصاد کشور در برابر تکانه های 

خارجی و داخلی خواهد بود.

»یورو استات«  از افت 73 درصدی صادرات پسته ایرانی به اروپا خبر داد

پسته  ایران  بدون  مشتری

چرا پروژه دولت الکترونیک با گذشت هشت سال هنوز به صورت كامل اجرایی نشده است؟

سنگ اندازی  در مسیر اجرای دولت  الکترونیک 

مقاومت شهروندان و کارکنان در برابر دولت الکترونیک
ابوذر الیاسی، کارشناس فناوری اطالعات

دولت الکترونیک ابزار شفاف سازی و جلوگیری از رانت است و به همین دلیل برخی مخالفت ها و مقاومت ها برای اجرای آن وجود دارد. کاغذبازی ها و قوانینی که روی کاغذ نوشته شده را می توان با ده ها روش دور زد 
و برخی سودجویان به همین دلیل در مسیر تحقق دولت الکترونیک سنگ اندازی می کنند. بستر اجرای این پروژه آماده شده و سازوکار اجرایی آن نوشته و آماده اجراست اما به راستی چرا تا به امروز هنوز بسیاری از 
عملیات ها در بخش های مختلف که قابلیت اجرای الکترونیکی دارند با سیستم سنتی به کار خود ادامه می دهند؟ در الکترونیکی شدن خدمات، دستگاه ها به استفاده از خدمات دولتی از طریق موبایل ترغیب خواهند 
شد زیرا افراد به آسانی می توانند وارد دولت همراه  شوند و همه خدمات را دریافت کنند، به طوری که با نصب اپلیکیشن با یک بار ورود با روش های مختلف احراز هویت می شوند و دیگر نیازی نیست با یوزرهای مختلف 
 پسوردهای متعدد دریافت کنند.  البته در این راستا برخی از شهروندان و یا کارکنان به سهولت از دولت الکترونیک استقبال نمی کنند. این امر گاهی به دلیل ترس از فناوری و یا عادت به انجام کارها به شیوه سنتی 

است. در مورد این قبیل افراد باید از سایت های تشویقی و پذیرش استفاده شود.
به هر ترتیب بسیاری از نهادها و سازمان ها برای اجرای این پروژه که سال هاست روی زبان ها افتاده کارشکنی می کنند و اگر همکاری همه جانبه در این راستا وجود نداشته باشد نمی توان از عهده اجرای آن برآمد. در 
تمام دنیا تجربه اقتصادهای فناورانه نشان می دهد که اجرای دولت الکترونیک تا چه اندازه توانسته مدل اقتصادی را تغییر  و رشد اقتصادی را رقم بزند. همراه نبودن سازمان ها و دستگاه ها مهم ترین عامل عدم تحقق 

به موقع دولت الکترونیک است. 

پسته کاران نگران بی مشتری ماندن محصول
محمود ابطحی، رئیس انجمن پسته ایران

پسته به لحاظ اینکه یک محصول استراتژیک و اصلی ترین گزینه ایران برای جایگزینی با صادرات نفتی است باید در مســیر تولید و توزیع آن حساسیت های بسیاری اعمال شود. اما امروز بازار پسته ایران درگیر 
مشکالت و موانع بسیاری شده و تولید آن در صورت ادامه این شرایط با خطرات جدی روبه رو خواهد بود. پسته یکی از محصوالت عمده صادراتی بخش کشاورزی است به طوری که هم اینک صادرات این محصول 

از رتبه های برتر در میان صادرات دیگر کاالهای این بخش برخوردار است. 
عالوه بر این ایران یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان پسته در جهان به شمار می رود. باید توجه داشت که به رغم  ظرفیت های باالی تولید و صادرات پسته در ایران، کشور ما با رقبایی قدرتمند مواجه است به همین 
دلیل نباید اجازه داد مشکالت در مراحل تولید، فراوری، بسته بندی و صادرات سبب شود تا موقعیت ایران در بازارهای جهانی این محصول با چالش مواجه شود، چرا که درآمد حاصل از صادرات نفت همیشه یکسان 
و ثابت نخواهد بود و در نتیجه صادرات غیرنفتی نقش بســیار موثر و غیر قابل انکاری در بر طرف کردن مشکالت اقتصادی خواهد داشت و قطعا محصول پسته در توسعه این جنس صادرات می تواند نقش پررنگی 
ایفا کند. بر اساس پیش بینی ها تولید پسته در سال جاری با افزایش حدود ۴ برابری نسبت به سال گذشته به ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تن خواهد رسید که برای صادرات این میزان از تولید بسیار مناسب است. اما سیاست 
ارزی اتخاذ شده هم کشاورز و هم صادرات پسته را با مخاطرات جدی روبه رو ساخته است. این سیاست، آزمون و خطایی است که چندین بار امتحان خود را پس داده و محکوم به شکست است. نباید اجازه بدهیم 
پسته ایرانی به دلیل سیاست های اشتباه در بازارهای صادراتی بدون مشتری بماند. در حال حاضر یکی از نگرانی های کشاورزان همین مورد است. هر چند سال پربار تولید، خبر خوبی به شمار می آید اما با توجه به 

شرایط صادرات، کشاورزان به شدت نگران کاهش قیمت و بی مشتری ماندن محصوالت خود هستند.
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News kasbokar@gmail.com
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»محمد جواد آذری جهرمی« وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، با تاکید بر اینکه دشــمنان کشــور از عدم 
دسترسی ایرانیان به این شبکه سوء استفاده می کنند، 
تاکید کرد آمدن صدای ایرانی به داخل این شبکه نه تنها 
مغایر با امنیت ملی نیست بلکه ضامنی برای آن است.
وزیر ارتباطات در مصاحبه ای با خبرگزاری آسوشیتد 
پرس تاکید کرد که دسترسی ده ها میلیون کاربر ایرانی 
به شبکه های مجازی از جمله توییتر ضامن امنیت ملی 
کشور است: »توییتر شبکه ای بسیار موثر است و این 
واقعیت که من هم از این شبکه استفاده می کنم به این 
معناست که ما معتقدیم این شبکه ابزاری موثر است. 
من معتقدم باید تالش کنیم همه ایرانیان به این شبکه 
دسترسی داشته باشند.« وزیر ارتباطات به تالش های 
دشمنان کشور در این شبکه برای تبلیغات علیه ایران 
اشاره کرد و افزود برخی کشورهای عربی خلیج فارس 
و گروه های اپوزیســیون خارج از کشور از نبود صدای 
ایرانی در توییتر اســتفاده می کنند و ایران هراسی را 

ترویج می کنند:
»امروز کشورهای کوچکی در حوزه خلیج فارس هستند 
که به شیوه دیکتاتوری اداره شــده و هیچ انتخاباتی 
در آنجا برگزار نمی شــود اما همین کشورها سرمایه 

گذاری های گسترده ای روی شــبکه های اجتماعی 
کرده اند تا ایران هراسی را ترویج کنند. آنها با سازماندهی 
و تبلیغات و جنگ روانی در شبکه های اجتماعی تالش 
دارند تا رهبران جهان را درباره واقعیت های ایران گمراه 
کنند.« گفتنی ست توییتر در دوران ریاست جمهوری 
»محمود احمدی نژاد« فیلتر شد. اینطور که جهرمی 
سال گذشته گفته بود کارگروه مصادیق مجرمانه در 
ســال 88 توئیتر را فیلتر و آن را به وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات ابالغ کرد: »در واقع براساس تصمیم 
و مصوبه این کارگروه مصادیق مجرمانه، توئیتر فیلتر 
شده است. البته دادستان مشــهد در گذشته ضمن 
ارسال گزارشی، دســتوری قضایی به دادستان تهران 
ارســال و اعالم کرده بود در برخی از مواقع توئیتر در 
دسترس اســت و به دلیل اینکه این شبکه اجتماعی 
مسائل مجرمانه دارد، درخواست می کند توئیتر مسدود 
شــود.«آذری جهرمی سال گذشــته در مصاحبه با 
خبرگزاری موج ضمن اشاره به صدور دستور برای فیلتر 
توئیتر از مشهد گفته بود حوزه های صالحیت دادستان 
مشهد، محلی است و اظهار نظر و حکم قضایی می تواند 
در حیطه شهر خود داشته باشد و اگر می خواهد باید 

دستور فیلتر را تنها در مشهد اعالم کند.

نایب رئیس انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایران با 
 بیان اینکه قیمــت گذاری ها به هیچ عنــوان جوابگوی 
هزینه ها را نمی دهد،گفــت: ما مخالف کاهش قیمت ها 
نیستیم اما اگر کاالیی کمتر از قیمت تمام خود به فروش 
رود اصالً توجیح ندارد. بهادر احرامیان با اشاره به اینکه در 
حال حاضر میزان تولید محصوالت فوالدی بیش از نیاز 
داخل است، اظهار داشت: موانع صادراتی برای شمش و 
محصوالت فوالدی عاملی شــده تا واحدهای تولیدی با 
مازاد تولید روبه رو شــده و از طرف دیگر در بازار داخلی 
کاالها را ارزان  بفروش برســانند.وی با بیان اینکه بارها 
اعالم کرده ایم تولیدکنندگان فوالد در تأمین نیاز داخلی 
کشور هیچ مشکلی ندارند، افزود: اما دولت برای تنظیم بازار 
داخل موانعی را در صادرات و قیمت گذاری محصوالت 
فوالدی اعمال کرده که این موضوعات مشکالت زیادی 

را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. نایب رئیس 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تصریح کرد:در حال 
حاضر قیمت میلگــرد آجدار در بــازار ارزان تر از قیمت 
قراضه جهانی است که این موضوع ضرر تولید را هر روز 

بیشتر می کند.
وی با اعالم اینکه هزینه های تولید فوالد بسیار باال است 
و قیمت گذاری ها به هیچ عنــوان جوابگوی هزینه ها را 
نمی دهد،گفت: ما مخالف کاهش قیمت ها نیستیم اما اگر 
کاالیی کمتر از قیمت تمام خود به فروش رود به طور حتم 
تولیدکننده  و مصرف کنندگان را با ضرر روبه رو خواهد 
شد. احرامیان افزود: به اعتقاد ما قیمت محصوالت فوالدی 
باید با محاسبه ارز نیمایی و قیمت جهانی تعیین شود تا 
در نهایت تولیدکننده امکان فعالیت و توسعه محصوالت 

را داشته باشد.

رئیس ســازمان فضایی ایران از همکاری با ســازمان 
هواپیمایی کشوری برای برقراری اینترنت در خطوط 
هوایی خبر داد و گفت: در این طرح اتصال اینترنت وای 
فای در هواپیما با سیستم دریافت ماهواره ممکن می 
شود.مرتضی براری اظهار داشت: سازمان فضایی ایران با 
سازمان هواپیمایی کشوری چندین جلسه برگزار کرده 
است تا موضوع نیاز کاربران به اینترنت در خطوط هوایی 
ایران برطرف شود. وی با اشاره به توافق انجام شده گفت: 
قرار شده است که سازمان هواپیمایی کشوری برای نمونه 
یک هواپیما در اختیار ما بگذارد تا ما بتوانیم تست های 
اولیه این طرح را روی این هواپیما انجام دهیم.رئیس 
ســازمان فضایی ایران با بیان اینکه برقراری ارتباط در 
خطوط هوایی متفاوت از سرویسی است که اپراتورهای 

موبایل از طریق سیم کارت روی برخی خطوط هوایی 
عرضه کرده اند، افزود: پوشش آنتن های BTS موبایل 
به حدی نیست که بتواند اینترنت را روی سیم کارت در 
آسمان ارائه کند. اما از طریق ماهواره می توان این ارتباط 
را برقرار کرد. معاون وزیرارتباطات با اشــاره به اینکه 
ما قصدمان این اســت که این اتصال از طریق ماهواره 
مخابراتی فراهم شود، تاکید کرد: در این طرح سیستم 
دریافت ماهواره ای می تواند اینترنت را از طریق ماهواره 
در داخل هواپیما به صورت وای فای ارائه کند.براری با 
بیان اینکه این سیستم روی هواپیما نصب شده و امواج را 
دریافت می کند، گفت: این تفاهم همکاری در چند هفته 
آینده نهایی می شود و هواپیمای مدنظر در اختیار ما قرار 

می گیرد تا کارهای مربوط به آن را انجام دهیم.

وزیراموراقتصــاد و دارایی با بیــان اینکه طبق مصوبه 
شورای پولشویی در نیمه دوم سال ۱۳۹6 رمز ارزها در 
حال حاضر ممنوع هستند، گفت: دولت مصوبه دیگری 
را در این خصوص در حال بررسی دارد که ابالغ خواهیم 
کرد. فرهاد دژ پسند در خصوص ساماندهی رمز ارزها 
بیان کرد: در این خصوص باید مصوبات دولت صادر شود 
و جهت گیری ها و خطوط اصلی در آن مصوبه ابالغ شود 
که علت توضیح ندادن بیشتر در این خصوص آن است 
که در فرآیند بررسی و تصمیم گیری قرار دارد و برخی 
از اظهار نظرها که در این خصوص صورت گرفته خوب 

نبوده است، زیرا باعث تالطم در جامعه می شود.
این در حالی اســت که یک مقام مســئول با شتابزده 
توصیف کردن اقدام بانک مرکزی در انتشــار اعالمیه 
اخیر مبنی بر ممنوعیت فعالیت در حوزه ارزرمزها، از 
رونمایی از یک ارزرمز بومی با مجوز بانک مرکزی خبر 
داد. شهاب جوانمردی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد 
نوآوری و تحول دیجیتال با شتابزده توصیف کردن اقدام 
بانک مرکزی در انتشار اعالمیه اخیر مبنی بر ممنوعیت 
فعالیت در حوزه رمزارزها، از رونمایی از یک ارز رمز بومی 

که با مجوز بانک مرکزی تولید شده، خبر داد.
نایب رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال 
اتاق تهران با تاکید بر تسریع دولت در تدوین قانون مرتبط 
با ارز رمزپایه ها در کشور، از خلق ارز رمزینه جدیدی در 
ایران خبر داد که به گفته وی، با هماهنگی بانک مرکزی 
و توسط کنسرسیومی از شرکت های بخش خصوصی 
در حوزه آی تی ساخته شده است. جوانمردی با اشاره به 
اطالعیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت مبادله 
ارزهای رمزنگاری شده در کشور، گفت: مسئوالن بانک 
مرکزی قدری شتابزده عمل کردند و باید تا هفته آینده 
و رونمایی از آیین نامه دولــت درباره فعالیت اقتصادی 

ارزهای رمزینه، منتظر می ماندند.
به گفته وی، در خالء قانونــی مربوط به ارزهای رمزینه 
در کشــور، دولت عماًل از منافع این حوزه به دور مانده 
است در حالی که با تدوین قوانین این صنعت، چارچوب 

کسب وکار ارزهای رمزینه در کشور شفاف خواهد شد. 
جوانمردی سپس از خلق اولین ارز رمزنگاری شده بومی 
ایران خبر داد و گفت: این رمــزارز جدید با هماهنگی 
بانک مرکزی و از ســوی کنسرسیوم مشترک چندین 
شــرکت بخش خصوصی در حوزه آی تــی و فناوری 
اطالعات، خلق شده و ضمن آنکه پشتوانه آن، طالست اما 
کارکرد و اهداف متفاوتی در مقایسه با سایر رمزارزهای 
خارجی دارد. عضو هیات نمایندگان اتــاق تهران، در 
توضیح کارکردهای ارز رمزپایه خلق شــده از ســوی 
بخش خصوصی، گفت: این ارز رمزنگاری شده با هدف 
کمک به استفاده بهینه از منابع فریز شده بانک ها، خلق 
شده اســت و به عنوان نمونه از آن می توان برای تبدیل 
امالک به وثایق مورد نیاز بنگاه ها بهره برد. به گفته وی، 
ارز رمزنگاری شده پیمان، در تابســتان سال جاری به 
صورت تجاری عرضه خواهد شد. در این رابطه هم چنین 
امیرناظمی، معاون وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات 
گفت: استخراج ارز رمزنگاری شده، قانونی می شود و طی 
هفته جاری، آیین نامه مربوط به کسب و کار ماینینگ و 
تولید ارزهای دیجیتال نهایی و ابالغ خواهد شد. طرح 
پیشنهادی که بر اســاس آن نرخ تعرفه محاسبه برق 
مصرفی صنعت استخراج ارز رمزپایه ۷ سنت به ازای هر 
کیلووات ساعت مطرح شده بود، در هیات دولت رد و برای 
بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی دولت برگشت داده 
شده است. بر اساس آیین نامه دولت، تنها مزارع رسمی 
تولید و استخراج ارزهای رمزینه اجازه فعالیت در داخل 
کشور را خواهند داشت و سایر کسب و کار شکل گرفته 
در این بخش که تاکنون به صورت خانگی یا در امکان 
عمومی مشغول به استخراج بوده اند، متوقف خواهند 
شد. به گفته ناظمی، مسئوالن وزارت نیرو معتقدند که 
این نرخ باید میانگین قیمت صادراتی برق و معادل 8 تا ۹ 
سنت به ازای هر کیلووات ساعت در نظر گرفته شود، اما 
طرح و ایده وزارت ارتباطات بر این اساس است که باید 
بازار ثانویه برای این بخش تشکیل شده و نرخ تعرفه برق 

مصرفی این صنعت از محل عرضه و تقاضا به دست آید.

جهرمی:

دسترسی کاربران ایرانی به شبکه های مجازی از جمله توئیتر ضامن امنیت ملی است

ادعای نایب رئیس انجمن فوالد

اجازه صادرات فوالد را نمی دهند

خطوط هوایی ایران مجهز به اینترنت وای فای می شود

ابالغ مصوبه  جدید برای بیت كوین 

استخراج ارز رمزنگاری شده، قانونی می شود



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس اتاق ایران با انتقاد از تعدد تشکل های 
اقتصادی مطرح کرد

وظیفه دولت تشکل سازی نیست
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با انتقاد از پر 
شماری و موازی کاری تشکل های اقتصادی در برخی 
عرصه ها، به تشکل سازی توسط برخی از وزارتخانه ها 
اشاره کرد و گفت: وظیفه دولت تشکل سازی نیست و 
مجلس باید راه حلی برای این کار پیدا کند. او از تکمیل 
فهرست تشکل های اقتصادی کشور خبر داد و گفت 
این فهرست تا دو ماه دیگر به مجلس ارائه خواهد شد تا 
مقدمات ادغام برخی تشکل های موازی و ایجاد برخی 
تشکل های جدید فراهم شود.رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به پرشماری 
تشکل های اقتصاد و موازی کاری های احتمالی آنها، 
گفت: فهرست تمامی تشکل های اقتصادی کشور 
احصاء شده و پیشنهاد ادغام تشکل های موازی و ایجاد 
ساختار تشکلی در برخی عرصه ها آماده شده است و 
تا دو ماه دیگر به مجلس ارائه خواهم شد.غالمحسین 
شافعی در نشست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق 
مشــهد که با حضور رئیس کمیســیون کشاورزی 
مجلس برگزار شــد، افزود: مجلس شورای اسالمی 
در ماده 5 قانون بهبود مســتمر محیط کسب وکار، 
ساماندهی تشکل های اقتصادی را وظیفه اتاق ایران 
تعیین کرده و اتاق باید طبق قانون تشکل های موازی 
را در هم ادغام کند، خألهای احتمالی را جبران و در 
صورت نیاز تشکل های جدید ایجاد نماید تا هماهنگی 
الزم حاصل شود.او ایجاد تشکل های متعدد از سوی 
مراکز مختلف حتی وزارتخانه ها را یکی از مشکالت 
حوزه تشکل ها دانست و تصریح کرد: مراکز متعددی 
در کشور هستند که تشــکل ایجاد می کنند، حتی 
وزارتخانه هایی مثل کشور، کار، صنعت و کشاورزی 
هم در حال ایجاد تشکل هستند، درحالی که وظیفه 
دولت ایجاد تشکل نیست و مجلس باید راه حلی برای 
این موضوع پیدا کند.شــافعی در بخش دیگری از 
اظهارات خود با اشاره به مشکالت فراوانی که پیش 
روی فعاالن اقتصادی است، گفت: فعاالن اقتصادی 
هر شب در حالی سر بر بالین می گذارند که می دانند 
فردا یک غافلگیری جدید انتظار آن ها را می کشــد. 
یک تصمیم، ابالغیه یا دستورالعمل که مسیر فعالیت 
آن ها را دستخوش تغییر می کند و در چنین شرایطی 

فعالیت اقتصادی بسیار دشوار است.
شــافعی گفت: کمیســیون های تخصصی اتاق ها، 
نمی توانند همه مشکالت کشور را حل وفصل کنند. 
برای افزایش بهره وری و ایجــاد یک خروجی مؤثر، 
از آن ها درخواست کرده ایم تا چند مشکل خاص را 
در اولویت قرار داده و راهکارهای رفع آن را تا مرحله 
تحقق پیش ببرند. این رویه، خروجی کارآمدتری را 
ایجاد خواهد کرد.او در بخش دیگری از ســخنانش 
بر لزوم جلوگیری از ورود به مسائل سیاسی توسط 
تشکل های اقتصادی تأکید و تصریح کرد: ما تشکل 
اقتصادی هستیم و ورود ما به مسائل سیاسی یعنی 
نابودی تشکل و اهداف مورد نظر آن. وظیفه اصلی 

اتاق مشورت دادن به قوای سه گانه است.

صرافان رتبه بندی می شوند
مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت از 
اجرایی شدن رتبه بندی اعتباری صرافان به خواست 
بانک مرکزی خبر داد و گفت: میزان دسترسی صرافان 
به منابع ارزی و همچنیــن مجوزهای فعالیت آن ها 
به رتبه  اعتباری آن ها در ســامانه رتبه بندی منوط 
می شود.علی رهبری با اشــاره به درخواست بانک 
مرکزی برای رتبه بندی صرافان کشــور اظهار کرد: 
با توجه به اینکه صرافان در نظام ارزی کشــور ذیل 
نظارت بانک مرکزی دارای تعهداتی هستند، بانک 
مرکزی از ما خواسته تا ساز و کاری برای رتبه بندی 
و اعتبارســنجی صرافان طراحی کنیم.وی افزود: از 
طرفی میزان خرید و عرضه ارز در سامانه نیما توسط 
صرافان باید در تعادل خاصی باشد و اگر این تعادل به 
هم بخورد، امکان آن وجود دارد که نیازهای ارزی با 
مشکالتی مواجه شود؛ البته در حال حاضر بخشی از 
این فرایند در سامانه نیما مدیریت می شود؛ یعنی اگر 
باالنس موجودی یک صراف آنقدر زیاد شــود که از 
حالت طبیعی خارج شود، این تصور محتمل است که 
این صراف در حال جذب موجودی است ولی ارز را به 
بازار عرضه نمی کند که در نتیجه دسترسی خرید این 
صراف به بازار نیما کاهش می یابد.به گزارش تسنیم 
مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ادامه داد: لذا بــا توجه به این موارد 
و همچنین عدم شفافیت کافی در اجرای تعهدات 
صرافان، اظهارنامه های مالیاتی و مواردی از این دست، 
بانک مرکزی تصمیم گرفت میزان دسترسی صرافان 
به منابع ارزی و همچنین مجوزهای فعالیت آن ها را 
به رتبه  اعتباری آن ها در ســامانه رتبه بندی منوط 
می شود.رهبری خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
فرایند تعیین شــاخص ها و مالک های رتبه بندی 
صرافان آغاز شده و به زودی کار آن به اتمام خواهد 

رسید.

اخبار

صحبت های مسئوالن حاکی 
از نهایی شدن مراحل  طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه که 
از امالک، خودرو، ارز و سکه را 
اخذ می شود، است. اجرای این 
طرح که مدت های طوالنی از دولت خواسته شده، برای 
همیشه بر رویای سفته بازان در بازارها به ویژه بازار مسکن  
خاتمه خواهد داد و طبق آنچه گفته می شود مشمول 

سپرده های بانکی نخواهد شد.
به اعتقاد کارشناســان تنها راهی که می شود از بحران 
فعلی بازارها و داللی و ســوداگری رها شد، اخذ مالیات 
برای کاهش جذابیت ورود ســودجویان به آن است. به 
همین دلیــل در طرح اخذ مالیات از عایدی ســرمایه، 
ضرورت مالیات ستانی از سپرده گذاران به ویژه آنهایی که 
حجم کالنی از سپرده های بانکی را در اختیار دارند، نیز 
مطرح شده است. با این حال گفته می شود در طرحی که 
قرار است به تصویب برسد، سپرده های بانکی از پرداخت 
مالیات معاف خواهند بود.با توجــه به تاخیر چندین و 
چند ساله دولت در اجرای این مطالبه، امید چندانی به 
اجرای این امر نیست. کارشکنی برخی از افراد ذی نفوذ 
در دستگاه ها نیز ســد راه این امر است.  اما کارشناسان 

عقیده دارند دولت برای عبور از بن بست فعلی، راهی جز 
پذیرش این طرح و اجرای آن ندارند و تا جای ممکن بهانه 

تراشی ها برای اجرای این طرح را از میان بردارد.
بر اساس بررسی های موجود از جمله  نتایج اجرای طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه، شامل برقراری عدالت مالیاتی، 
کاهش جذابیت بازارهای مالی برای دالالن و همچنین 
کمک به دولت برای کنترل تورم است.طبق گفته معاون 
اقتصادی وزارت اقتصاد، مراحل تنظیم الیحه مالیات بر 

عائدی سرمایه به پایان رسیده و فقط منتظر تأیید وزیر 
اقتصاد است. امیدعلی پارسا - رئیس سازمان امور مالیاتی 
- نیز روز گذشته در خطبه های پیش از نماز جمعه گفت 
که این الیحه برای تصویب به هیأت دولت ارائه شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین درباره جزئیات این 
الیحه گفته اســت که طرح مالیات بر عائدی ثروت که 
شامل امالک، خودرو، سکه و ارز می شود.به گفته وی، 
قرار نیست از کسی که ملکی برای زندگی دارد، یا کسی 

که تعداد زیادی خانه برای مردم تولید می کند مالیات 
آنچنانی بگیریم، بلکه کسانی که روی مسکن و امالک 
خرید و فروش سفته بازی و سوداگری انجام می دهند، باید 
مالیات بدهند.پیش از این نیز محمدعلی دهقان دهنوی 
- معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی - با بیان 
اینکه مالیات بر سپرده های بانکی از دستور کار الیحه 
مالیات بر عائدی سرمایه خارج شده است، گفت که فقط 
عائدی بر سرمایه و بخش های مختلف آن نظیر مسکن 
در این الیحه منظور شده است.بر این اساس آنچه تا حاال 
از جزئیات الیحه مالیات مشخص شده، این مالیات قرار 
نیست بر سپرده های بانکی اعمال شود، بلکه قرار است 
بر فعالیت های سوداگرانه در بخش های امالک، خودرو، 

سکه و ارز متمرکز شود.
به گفته محمدرضا پورابراهیمی کلیات طرح مالیات بر 
عائدی مسکن تصویب شــده و در صورتی که جزئیات 
این طرح نیز تصویب شــود این قانــون بالفاصله ابالغ 
خواهد شــد.رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
همچنین با بیان اینکه یکــی از پایه های مهم مالیاتی 
طرح مالیات بر عائدی ســرمایه اســت، گفت که اگر 
ســازمان امور مالیاتی طرح مالیات بر عائدی سرمایه 
را به دســت ما برســاند می توانیم آن را به همراه طرح 
 مالیات بر عائدی مسکن بررسی و قبل از پایان این دوره

 مجلس نهایی کنیم.

پرداخــت 4 هــزار میلیارد 
تومان تســهیالت به صورت 
ریالــی و 7 هــزار میلیارد 
تسهیالت به صورت یورویی 
برای کاهش مشکالت حاصل 
از کمبود نقدینگی وعده ای بود که دولت به قطعه سازان 
داد. اما هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. با گذشت 
چندین ماه از معضــل کمبود نقدینگــی در صنعت 
قطعه سازی، هنوز این معضل ادامه دارد و باعث انباشت 
خودروهای ناقص در خودروسازی ها شده و روند عرضه 
خودرو را بسیار کند کرده است.سال گذشته بود که دولت 
به دنبال مشکالت عدیده قطعه سازان در تامین هزینه 

ها،  4هزار میلیارد تومان ریالی در نظر گرفت اما از کل 
این رقم تنها حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد،  
در حالی که این صنعت نیازمند مواد اولیه و مایحتاجی 
اســت که به دلیل تحریم ها، از طریق مبادی بانکی و 
مبادی رسمی نظام بانکی امکان نقل و انتقال پول برایش 

وجود ندارد.
به گفته فعاالن این حوزه در حال حاضر اشتغال 5۰۰ 
هزار نفر در این صنعت به خطر اقتاده است و با تعطیلی 
این صنعت بحران جدی ای برای کشور به وجود خواهد 
آمد.معاون صنایع وزیر صمت گفت: با اقدامات صورت 
گرفته در روز های آینده تولیــد خودرو های ناقص به 
حداقل می رسد و امروز یکی از خودروسازان بزرگ وعده 
داده که طی هفته جاری تولید خودرو های ناقص را به 
صفر می رســاند.در همین رابطه  فرشاد مقیمی گفت: 

روز  گذشته یکی از خودروسازان بزرگ وعده داده که 

طی هفته جاری تولید خودرو هــای ناقص را به صفر 
می رساند.وی با بیان اینکه تعداد خودرو های ناقص در 
کف پارکینگ ها در مقطعی به حدود 1۰۰ هزار خودرو 
رسید، افزود: با اقدامات صورت گرفته طی چند مرحله 
این تعداد را کاهش دادیم.وی با بیان اینکه تاخیری در 
تامین نقدینگی برای خودروسازان داشتیم گفت: در بازه 
زمانی حدود 5 هفته سعی می کنیم خودرو های ناقص 
مانده در پارکینگ، با تامین قطعــات به مردم تحویل 

شود.مقیمی با بیان اینکه همه قطعات کسری خودرو ها 
شناسایی شــده اســت، افزود: بخش های مختلفی را 
برای تامین این قطعات پیش بینی کرده ایم، اما از زمان 
سفارش قطعه تا تولید و ورود آن به کارخانه کمی زمان 
نیاز اســت.وی گفت: با تامین قطعات و ورود آن ها به 
خط تولید میزان عرضه در بازار نیز بیشتر خواهد شد 
و شاخص های قیمتی نیز نشان از کاهش نسبی قیمت 

خودرو در بازار دارد. 

»کسب و کار«  سازکار  اجرای  طرح  مالیات  بر عایدی  سرمایه   را   بررسی   می کند

معافیت سپرده های  بانکی  از  مالیات

»کسب و کار« بررسی می کند

تولید  در  اولویت  تسهیالت بانکی نیست
وعده خودروساز بزرگ برای به صفررساندن خودروهای ناقص

زنگنه: 
نمی توانــم از برند نفت خواری 

بابک زنجانی بگذرم 
وزیر نفت با بیان اینکه حتی جایی بود که رئیس 
حراست اقدام به نفت دزدی می کرد و با حفر چاهی 
پنج متری از لوله اصلی نفت را می دزدید، گفت: 
اخیراً در فروش نفت شاهد نفت خواری با برند بابک 
زنجانی هستیم و وقتی ما اسم ایشان را می آوریم 

یک عده رسانه جیره خوار به ما حمله می کنند.
بیژن زنگنه در جلسه هم اندیشی کارگروه ارتقای 
ســالمت اداری و مبارزه با مفاســد اقتصادی و 
هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 
وزارت نفت در مورد مبارزه با فســاد گفت: اصل 
تشکیل این جلسه بســیار خوب است و موضوع 
آن هم اهمیت باالیی دارد. مبارزه با فساد وظیفه 
یک دستگاه نیســت و باید همه اجزا و واحدهای 
سازمان به آن توجه داشته باشند. شاید در این میان 
برخی دستگاه ها نقش مهمتری داشته باشند. باید 
توجه داشت که اکثر افراد سازمان، افراد خدومی 
هستند که برای صیانت از کرامت آنها باید با فساد 
مبارزه کنیم.به نوشته ایلنا، وی ادامه داد: از نظر من 
هیچ کس مبارزه با فساد را قبول نخواهد کرد مگر 
اینکه این موضوع از باال درست شود. البته هیچ لکه 
کوچکی را نمی توان به مقامات عالی نظام چسباند.

وزیر نفت تصریح کرد: چرا من همیشه به مبارزه با 
فساد در بخش نفت اصرار دارم؟ چون افراد ناسالم و 
دزد به دنبال پول هستند و کمتر جایی هم به اندازه 
نفت پول دارد. بنابراین تمرکز مفاسد روی دزدی 
پول است و ما نیز باید برای مبارزه با آن تمرکز کنیم.
وی در مورد زمینه های فساد در بخش نفت گفت: 
یکی از این زمینه ها بخش فرآورده های نفتی است. 
همچنین در مناقصه ها و واگذاری یک قرارداد شاید 
فساد وجود داشته باشد. ما باید بر اساس قانون عمل 
کنیم و ابالغیه ها و بخشنامه ها را رعایت کنیم، نه 
اینکه قانونی که به نفع ما باشد را فقط رعایت کنیم.
وی زمینه دیگر فساد را در فروش اموال دانست و 
ادامه داد: اخیراً در فروش نفت شاهد نفت خواری 
با برند بابک زنجانی هستیم و وقتی ما اسم ایشان 
را می آوریم یک عده رسانه جیره خوار به ما حمله 
می کنند.وی متذکر شد: متاسفانه حرام خواری 
زیاد شده و باید حرام خوارها را ترساند و مانند صاعقه 
بر سر آنها فرود بیاییم. متاسفانه در این موضوعات 
حراست کاری نمی کند و رحمت للعالمین است. 
حتی جایــی بود که رئیس حراســت اقــدام به 
نفت دزدی می کرد و با حفر چاهی پنج متری از لوله 

اصلی نفت را می دزدید

استقبال بورس از عرضه اولیه 
با ورود یک شــرکت جدید به بورس تهران مقداری 
نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه شد و شاخص کل 
بازار نیز ۹۸۳ واحد رشد کرد.به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بازده نقدی و قیمتی بــورس اوراق بهادار تهران 
۹۸۳ واحد رشد کرد و به رقم ۲5۰ هزار و ۶۰5 رسید. 
همچنین شاخص کل هم وزن با ۶۹ واحد افزایش رقم 

۶1 هزار و ۸7۸ را تجربه کرد.
با عرضه 1۰ درصد از ســهام پتروشیمی نوری بازار 
ســهام رنگ و بــوی متفاوتی پیدا کــرد و مقداری 
نقدینگی جدید جذب بازار شد. این سهم در نهایت 
به قیمت ۳,1۲5 تومان کشــف قیمت شد.معدنی 
و صنعتی چادرملو، پاالیش نفــت تهران، معدنی و 
صنعتی گل گهر سه نمادی بودند که بیشترین تأثیر 
مثبت را روی شاخص بازار ســرمایه داشتند. مقدار 
تأثیر آنها روی شاخص هر کدام به ترتیب ۲1۸، 1۸۲ 
و 141 واحد بود.در طرف مقابل گروه مدیریت سرمایه 
گذاری امید، فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس 
ایران هر کــدام به ترتیــب 1۶۲، 11۳ و 111 واحد 
تأثیر کاهشی روی شاخص های بازار سهام داشتند.

در گروه شیمیایی ارزش معامالت به 1۲1 میلیارد 
تومان رســید و به این ترتیب حجــم معامالت این 
بازار به 145 میلیون ســهم و اوراق مالی رسید.پس 
از شیمیایی ها گروه خودرو بیشترین ارزش معامالت 
را به خود اختصاص دادند بطوری کــه در این گروه 
ارزش معامــالت به 1۰1 میلیارد تومان رســید که 
این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از 4۰7 
میلیون سهم و اوراق مالی بود. تقریباً بیش از نیمی از 

خودرویی ها با رشد قیمت سهام روبرو شدند.
بانکی ها، فلزات اساســی و فرآورده های نفتی پس 
از دو گروه مذکــور بیشــترین ارزش معامالت را از 
آن خود کرده اند.ارزش معامالت بــورس تهران به 
رقم ۲,7۰۳ میلیارد تومان رســید و حجم معامالت 
آن تا عدد ۳.5 میلیارد ســهم و اوراق مالی افزایش 
یافت. تعداد معامالت ایــن بازار نیز بــه رقم ۹4۰ 
هزار و ۹41 نوبت رســید.آیفکس نیــز 1.۶7 واحد 
رشــد کرد و به رقم ۳۲5۶.۳ رسید. ارزش معامالت 
فرابورس ایران تا رقــم ۹۳5 میلیارد تومان باال رفت 
 و حجم معامالت این بازار عــدد 1.۹ میلیارد تومان

 را تجربه کرد.

اخبار
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سکه به میلیون و ۴۴۵ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۲۲ تیر۹۸ به ۴ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۲۲ تیر ۹۸ به ۴ میلیون 

و ۴۴۵ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان و سکه یک گرمی ۹۷۰ هزار تومان است.در عین حال هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۱۵ دالر و ۷۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۲۵ هزار و ۹۱۸ تومان است.

راه گریز  سودجویان از مالیات دهی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی

اجرای واقعی و کامل طرح مالیات بر عایدی سرمایه تنها راه نجات اقتصاد کشور از تالطمات و سردرگمی های موجود است. داللی ها به اوج خود رسیده و نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده است. معموال در چنین شرایطی دولت دست به 
دامن طرح هایی مثل طرح مالیات بر عایدی سرمایه می شود که در باطن اعتقادی به اجرای آن ندارد. به همین دلیل علی رغم اثرات مثبت اجرای این طرح در اقتصاد و نیاز به آن، یا اجرا نشده و یا با شیوه بدی اجرا خواهد شد. تعداد طرح های 
مشابه طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مورد تاکید است اما اجرا نمی شود، در کشور ما زیاد بوده.  مثل مالیات بر ارزش افزوده، هدفمندسازی یارانه ها و طرح وصل سازمان امور مالیاتی به شبکه بانکی برای بهتر کردن فرآیند رصد حساب های 
بانکی تا کسانی که مالیات پرداخت نمی کنند اما درآمدهای کالن دارند، شناسایی شوند. موضوعی که می تواند به اجرای بهتر طرح هدفمندی یارانه ها نیز کمک کند. اما هیچ کدام از این طرح ها اجرا نشده و یا اگر شده ناقص اجرا شده و به 
همین دلیل اثرات مخرب آن بیشتر از سود آن بوده است. بنابراین همان کسانی که مانع از اجرای درست یک قانون که منفعت عمومی در آن است، می شوند، در انتظار طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نهادهای قانون گذاری برای مخالفت با 

آن هستند. البته سودجویان به دلیل اجرای بد این قوانین معموال راه گریز از آن را به راحتی پیدا خواهند کرد و حتی به نظر می رسد اجرای ناقص آن باعث افزایش نابرابری ها و بی عدالتی ها هم بشود. 

تعلل در تسهیالت دهی به  قطعه سازان
محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشورو استان تهران

هنوز سازوکار روشنی مبنی بر پرداخت تسهیالت به قطعه سازان در شبکه بانکی تعریف نشده است. به همین دلیل با گذشت چندین ماه از وعده تامین مالی صنعت خودرو، هنوز این معضل به جای خود باقی مانده است. هرچند پرداخت این 
تسهیالت می تواند روند کاهشی قیمت ها در بازار خودرو را سرعت ببخشد. اما عدم اجرای آن نشان می دهد برخالف شعارها، اراده ای جدی برای حل مشکل تولید در کشور وجود ندارد و حداقل در رابطه با صنعت خودرو این کوتاهی دیده 
می شود. به همین دلیل موضوعی که در سران قوا مطرح و مصوب هم شده  به تاخیر می افتد و بهانه برای عدم پرداخت تسهیالت به قطعه سازان نیز زیاد است. از اواسط بهمن سال گذشته بانک مرکزی از پرداخت 11 هزار میلیارد تسهیالت 
که 4 هزار میلیارد آن ریالی و 7 هزار میلیارد آن یورویی بود، خبر داد. اما از این میزان تنها درصد کمی پرداخت شده که جوابگوی نیاز واقعی صنعت خودرو نیست. بانک مرکزی برنامه ای برای پرداخت این تسهیالت تدوین نکرده و شبکه بانکی 
در قبال این موضوع پاسخ گو نیست و بانک ها هم در این رابطه تعلل می کنند. آنها به بهانه های مختلف از توضیح در این رابطه سر باز می زنند. این امر نشان از بی توجهی به تولید و صنعت  دارد. تولید هنوز در اولویت تسهیالت بانکی نیست و 

به نظر می رسد علی رغم شعارها، صنعت خودروسازی کماکان گرفتار مشکالت باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تغییر رویکرد 
به ســمت نوآوری یک ضرورت غیرقابل انکار در 
مسیر توسعه صنعتی کشور است و بر این اساس 
برنامه ریزی برای صــادرات کاالهای دانش بنیان 

انجام شده است.
به گزارش مهر به نقــل از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، رضــا رحمانی گفت: ســهم صادرات 
محصوالت دانــش بنیان از صادرات کشــور در 
حد قابل قبولی نیســت و الزم اســت در تولید 

صادراتی کاالهای دانش بنیان برنامه ریزی بهتری 
داشته باشیم.وی افزود: در صدور جواز تاسیس و 
پروانه بهره برداری، شــرکت های دانش بنیان و 
هایتک در اولویت قرار گیرند.رحمانی گفت: برای 
تحقق همکاری های مشترک میان مراکز علمی 
و دانشگاهی با بخش های مختلف صنعتی کشور، 
باید انگیزه های الزم ایجــاد کنیم.وزیر صمت با 
اشــاره به رونمایی طرح توانمند ســازی تولید و 
توسعه اشتغال پایدار در ۸ اســتان کشور اضافه 

کرد: روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
در سطح استان ها وظیفه دارند محورها و اهداف 
طرح تاپ رابه درستی برای واحدهای صنعتی خود 
تبیین و معرفی کنند.رحمانی خاطرنشان کرد: 
نحوه مشارکت و همکاری های دانشگاه با بخش 
های مختلف صنعت باید از طریق ســازمان های 
اســتانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با سهل 
ترین روش های ممکن میســر شــود.وی تاکید 
کرد: ارکان برنامه ریــزی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت در تمامی برنامه های توسعه فناوری خود 
از نظرات و دیدگاه های دانشگاه ها و مراکز علمی 
مرتبط بهره مند شوند.رحمانی ادامه داد: در نوع 
همکاری های صنعت با دانشــگاه باید استمرار و 
مداومت وجود داشته باشد به نوعی تبدیل به یک 
فرهنگ عمومی شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: در رویکرد موجود باید بتوانیم مشــارکت 
حداکثری واحدهای صنعتی، تشکل های مرتبط 

با حوزه صنعت و مراکز دانشگاهی را جلب کنیم.

مدیــرکل سیاســت ها و مقــررات ارزی بانک 
مرکزی با بیان اینکه 4میلیــارد ارز در چهار ماه 
گذشته به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است 
گفت: اگر تخلفی از ســوی صرافی ها مشــاهده 
 شــود به مراجــع قضایــی معرفی می شــوند.

به گزارش تسنیم از یزد، مهدی کسرایی پور ظهر 
امروز در مجمع نمایندگان استان یزد در مجلس 
شورای اسالمی که در سالن کوثر استانداری یزد 
برگزار شد با اشاره به اینکه شرایط کشور شرایط 

خاصی اســت اظهار داشت: در شــرایط نرمال 
فعالیت نمی کنیم که انتظارات در شرایط عادی 
 باشد.مدیرکل سیاســت ها و مقررات ارزی بانک
  مرکزی بــا بیــان اینکــه "ما در یــک جنگ

  نابرابر اقتصــادی قــرار داریم" تصریــح کرد: 
 این کــه انتظار مــی رود بانک مرکــزی تمام قد 
 خدماتــی را ارائه دهــد که در شــرایط نرمال و

 عادی ارائه می کرده، انتظار درستی نیست چون 
 در شرایط نابرابر و جنگ اقتصادی قرار داریم.وی 

 اضافه کــرد: همه ما در کشــور بایــد در جنگ 
اقتصادی کشــور متناسب با نقشــی که داریم 
 انجام وظیفه کنیم تا بتوانیم این شرایط خاص را

 پشت سر بگذاریم.کسرایی پور خاطرنشان کرد: 
بانک مرکزی همیشه نگاه حمایت از تولید داشته 
و در بخشــنامه های اخیر هم این موضوع مستتر 
اســت و تمام تالش خود را به کار می گیریم که 
سیاســت های درپیش گرفتــه را، از قبل مورد 
بررسی قرار دهیم و تصمیمات خلق الساعه گرفته 

نمی شود.مدیرکل سیاســت ها و مقررات ارزی 
بانک مرکزی با ابراز اینکه در چهار ماه گذشــته 
4 میلیارد ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته 
است افزود: بخشنامه ها به یک باره صادر نمی شود 
و کمیته هایی متشکل از فعاالن عرصه های مختلف 
حضور دارند که با مشارکت این افراد بخشنامه ها 
صادر می شــود.وی تأکید کرد: اگــر تخلفی از 
صرافی ها گزارش شد بدون شک پیگیری خواهیم 

کرد و به مراجع قضایی تحویل خواهیم داد.

وزیر صمت اعالم کرد

برنامه ریزی برای صادرات کاالهای دانش بنیان

مقام با نک مرکزی:  ۴میلیارد ارز  به چرخه اقتصادی کشور بازگشت  
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هر روز فصل جديدي به ماجراي پرچالش اســتخراج ارز مجازي 
در كشور اضافه مي شــود؛ ماجرايي كه يك روز قانوني و روز ديگر 
غيرقانوني خوانده مي شــود و در نتيجه فعاالن اين حوزه گاهي 
به عنوان متهمان اصلي افزايش مصرف بــرق معرفي و گاهي هم 
اعالم مي شــود اگر تعرفه اي براي آنها تعيين شود، مي توانند به 
فعاليت خود ادامه دهند. با ورود كشــور به بازه پيك مصرف برق، 
اخبار استخراج ارز ديجيتال و بيت كوين بيش از پيش داغ و تاثير 
اين فرايند بر ميزان مصرف برق از اهميت خاصي برخوردار شــد. 
در حالي كه وزارت نيرو مــدام از تاثير اســتخراج ارز مجازي بر 
شبكه سراسري برقي و سوءاســتفاده فعاالن اين حوزه از قيمت 
ارزان برق در ايران شــكايت دارد، فعاالن اين حوزه بر اين باورند 
كه در اعالم ســهم اســتخراج كنندگان ارزهاي ديجيتال در باال 
 بردن مصرف برق كشــور و احتمال قطع برق بــه علت فعاليت

 آنها اغراق شده است. 
به گزارش ايســنا، آن ها همچنين اعالم كردند با هدف جلوگيري 
از وارد آمدن كمترين فشار به هموطنان گرامي در فصل تابستان 
و در جهت همراهي با دولت و وزارت نيرو در ســاعات اوج مصرف 
)از ساعت ۱۰ تا ۱۷( دســتگاه هاي استخراج ارز ديجيتال خاموش 
مي شــود كه اين روند تا پايان روزهاي گرم فصل تابستان ادامه 
مي يابد. فعاليت كنندگان اين حوزه از دوگانگي برخورد مسئوالن 
 نيز انتقاد كرده و تقاضا كرده اند قانوني شفاف در اين حوزه تعريف

 شود.
در يك ســوي ماجرا وزارت نيرو از آمار و ارقام نجومي مصرف برق 
توسط اســتخراج كنندگان ارز مجازي حكايت مي كند و مي گويد 
برآوردها حاكي است كه اســتخراج ارز ديجيتال ۵۰۰ مگاوات در 
ساعت برق مصرف مي كند و استخراج هر بيت كوين معادل مصرف ۲۴ 
واحد مسكوني در سال است و در سوي ديگر فعاالن اين حوزه عنوان 
كرده اند كه اگر آماري كه ارائه مي شود صحت داشته باشد، يعني در 

ايران ۵۰ درصد بيت كوين دنيا توليد مي شود. 

آخرين اظهارنظر بانك مركزي درباره بيت كوين
با اين حال بانك مركزي كه تاكنون رفتار ضد و نقيضي با فعاالن 
حوزه مذكور داشت، در آخرين اظهارنظر خود اعالم كرد »فعاليت 
در اين بخش غيرمجاز اســت و با متعامالن آن برخورد مي شود. 

طبق اعالم بانك مركزي انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طال 

و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانك مركزي است. همچنين 
تشكيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبكه پولي و پرداخت 
مبتني بر فناوري زنجيره بلوك، از نظر اين بانك، غيرمجاز محسوب 

مي شود.
 بانك مركزي حــق پيگرد قانوني اشــخاصي كه بــا ناديده 
گرفتن مقررات، به ايجاد و اداره شــبكه اقدام يا نســبت به آن 
تبليغ مي كنند را بــراي خود محفوظ مي دانــد. هرگونه ضرر 
و زيان ناشــي از فعاليت براساس شــبكه هاي پولي و پرداخت 
مبتني بر فناوري زنجيره اي بلوك و كســب و كارهاي مرتبط با 
آن، متوجه ناشــران، پذيرندگان و متعامالن آن است. موضوع 
اســتخراج رمز ارزهاي جهان روا و شــرايط آن در كميسيون 
اقتصادي دولت در حال بررســي است و پس از اتخاذ تصميمات 
 الزم، ضوابــط آن مطابــق با مقــررات و مصوبه فــوق ابالغ 

مي شود.«

تعرفه استخراج ارز مجازي در حال بررسي
در اين راســتا، مصطفي رجبي مشهدي، ســخنگوي صنعت 
برق با بيــان اينكه وزارت نيــرو تخمين مي زند اســتخراج 
ارز ديجيتال ۵۰۰ مگاوات در ســاعت برق مصــرف مي كند، 
اظهار كرد: به عبارت ديگر يك نيــروگاه ۵۰۰ مگاواتي بايد به 
اين بخش اختصاص داده شــود. در حال حاضــر برخي فعاالن 
اين حوزه از انشــعابات غيرمجاز مانند انشــعاب كشاورزي يا 
صنعتي اســتفاده مي كنند. وي با تاكيد بــر اينكه هنوز تعرفه 
استخراج ارز مجازي مشخص نشده اســت، گفت: اين موضوع 
در حال رســيدگي بوده و به زودي تعرفه آنها مشخص مي شود. 
 تا زماني هم كه تعرفه مشخص شــود، در انحصار بانك مركزي 

است. 
البته تعرفه آن در كميته اقتصادي هيات دولت كه هم بانك مركزي 
و هم وزارت نيرو عضو آن هستند، در حال بررسي است و هنوز هيچ 
چيز به صورت رسمي ابالغ و جلسات هم هنوز تمام نشده است. 
هر خبري هم منتشر مي شود گمانه زني است. به گفته سخنگوي 
صنعت برق، تعرفه هفت سنتي كه براي استخراج ارز مجازي اعالم 

شده نيز نه قطعي است و نه رسمي. 
درباره تاثير جمع آوري رجبي مشهدي در ادامه 

مزرعه هــاي 

بيت كوين در نقاط مختلف كشــور روي ميــزان مصرف برق 
توضيح داد: تاكنون هر مقداري كه مزرعه جمع آوري شــده از 
مصرف كم شده اســت. اما پيك مصرف در كشــور حدود ۵۸ 
 هزار مگاوات و ۵۰۰ مــگاوات نيز جزئي از ۵۸ هــزار مگاوات

 است. 

موضع وزارت نيرو در قبال استخراج كنندگان ارز مجازي
وي با بيان اينكه منظور وزارت نيرو اين نيست كه بيت كوين ها ۱۰ 
هزار مگاوات مصرف مي كنند، اظهار كرد: بعد از اينكه تعرفه براي 
آنها مشخص شود، شــرايط اتصال به شبكه نيز مشخص مي شود 
و مديريت پذير خواهند شد. يعني در ســاعات اوج مصرف، بايد 

مصرف خود را كاهش دهند يا قطع كنند.
 در اين شرايط لطمه اي هم به سيســتم هاي پردازشي آنها وارد 
نمي شود و فقط در آن ساعات از منافع اقتصادي بهره مند نمي شوند. 
مانند كارخانه هاي توليد فوالد. حرف وزارت نيرو اين است كه از 
آنجا كه در ساعت اوج مصرف، محدوديت ها سنگين تر است، فعاالن 
اين حوزه بايد به صورت مديريت شــده و شناخته شده به شبكه 
 متصل باشند و نه به صورت مخفيانه و در نقاطي كه امكان رصد آنها
 وجود ندارد. ســخنگوي صنعت برق در ادامه به اين ســوال كه 
آيا وزارت نيرو به صورت رســمي درخواســتي از چيني ها براي 
حضور در ايران با هدف اســتخراج ارز مجازي داشــته است يا 
خير، پاســخ داد: تاكنون هيچ درخواســت رســمي از طرف 
چيني ها نداشــتيم. متقاضيــان به تدريج درخواســت خود 
را اعالم كنند و هر جا امكان اتصال وجود داشــت و چالشــي 
 براي ســاير مصرف كنندگان ايجاد نكرد درخواست آنها بررسي
 مي شود. رجبي مشهدي با تاكيد بر اينكه بررسي موضوع استخراج 
ارز مجازي فعاًل در اختيار كميسيون اقتصادي هيات دولت است 
تا تعرفه آن مشخص شود، درباره شناسايي افرادي كه به صورت 
غيرقانوني اقدام به اســتخراج ارز مجازي مي كنند، توضيح داد: 
روش هاي مختلفي براي اين كار وجود دارد. در بازديدهاي دوره اي 
كه براي قرائت كنتورها صورت مي گيرد، اگر افزايش مصرف داشته 
باشيم، شناسايي مي شــوند. همچنين گزارش هاي مردمي نيز 
ارائه مي شود. اگر فعاليت استخراج كنندگان تاثيري روي مصرف 
برق داشته باشد، ساير مشــتركين اعتراض مي كنند و اين افراد 

شناسايي مي شوند. 

با دست   پس زدن   و   با   پا   پيش كشيدن   بيت كوين   در  ايران

شگفتي هاي خارق العاده 
انیمیشن در بازاریابي 

ويدئوهاي انيميشني ابزار جذابي هستند كه به شما 
كمك مي كنند كه داستان خود را به شكلي جامع و 
كامل بيان كنيد. جالب است بدانيد حدود ۶۵ درصد 
افراد از راه بصري اقدام به يادگيري مي كنند و ميزان 
۹۰ درصد اطالعاتي كه به مغز منتقل مي شــود، 
بصري اســت. به همين دليل اســت كه اطالعات 
تصويري ۶۰ هزار برابر سريع تر از اطالعات نوشتاري 
پردازش مي شوند. در حال حاضر به طور ميانگين در 
هر روز، ۴ ميليارد ويدئو در فيسبوك منتشر مي شود. 
برتري تصويري، عاملي اســت كه باعث مي شود 
عكس ها و تصاوير به شكل بهتري نسبت به كلمات 
به ذهن سپرده شوند. قرار دادن يك ويدئو در صفحه 
فرود شما باعث مي شــود نرخ تبديل شما تا ميزان 
۸۰ درصد افزايش يابد. ميــزان ۶۴ درصد كاربران 
با تماشاي ويدئو، بيشتر راغب مي شوند تا به صورت 
آناليــن كاالي خود را خريداري كنند. يك ســوم 
از فعاليت هاي آنالين براي تماشــاي ويدئو صرف 
مي شود. ميزان۵۰ درصد مديران، پس از تماشاي 
ويدئوي محصوالت يا خدمات يك شركت، به دنبال 
اطالعات بيشــتري درباره آن مي گردند. اگر ويدئو 
جزئي از استراتژي بازاريابي محتوايي شما نيست، 
به شدت توصيه مي كنم همين امروز تصميمي مهم 
و سرنوشت ســاز براي فرايند بازاريابي محصول يا 
خدمات خود بگيريد. مي خواهم به داليلي اشاره كنم 
كه نشان مي دهند چرا استفاده از ويدئوي انيميشني 

از بقيه ابزارهاي بصري بهتر عمل مي كند: 
دليل اول: انيميشن توجه مخاطب را به خود جلب 
مي كند، دليل دوم: ساده سازي موضوعات پيچيده، 
دليل ســوم: زنده كردن خاطرات گذشــته، دليل 
چهارم: جذابيت و ســرگرمي را دست كم نگيريد، 
دليل پنجم: انيميشــن ابزاري چند بعدي و دليل 
ششم: قيمت تمام شده انيميشــن. ويدئو ابزاري 
قدرتمند براي بازاريابي محسوب مي شود و انيميشن 
نوعي ويدئوي پرمخاطب و شــايد جنجالي است 
كه نبايد اســتفاده از آن را فراموش كرد. با استفاده 
از انيميشن ها، مي توانيد نيازهاي كسب وكار خود 
را برآورده ســازيد و به خوبي ديده شويد. انيميشن 
به درستي مي تواند در مخاطب شما حس نياز را به 

وجود آورد و بازار شما را پررونق تر از هميشه كند.  

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

هدف مانند يك قطب نماســت. به انســان كمك مي كند تا در هر 
شرايطي مسير درســت را پيدا كند. براي اينكه بتوانيد به نتايج 

دلخواه تان برسيد يا كارآمد و موثر باشيد، بايد اهدافي 
تعيين كنيد كه پاسخگوي نيازهاي سازمان و البته 

كاركنان باشــند. اهداف ســازماني بايد به طور 
مستقيم، هم در بلندمدت و هم در كوتاه مدت در 
اجراي استراتژي هاي كســب وكار دخيل باشند. 
اهداف كاركنان نيز بايد عيني، شفاف و قابل درك 

باشند. براي آنكه اهداف سازمان در يك راستا 
قرار بگيرند، بايد بتوانيد اهداف استراتژيك 

سازماني را به شــكلي كامال واضح براي 
كاركنان تمامي سطوح شرح دهيد. اگر 
اهداف واحدها، قابل مشــاهده باشند، 

فرايند همسوسازي اهداف با سرعت 
بيشتري پيش خواهد رفت. قابل 
مشاهده بودن )Visibility( يعني هر 
واحدي از اهداف ساير واحدها باخبر 
باشــد. از آنجا كه مديران در جريان 
اهداف همه واحدها هستند، اگر ميان اين 

تعارض يا تشــابهي پيش بيايد، مي توانند از اهداف 
آن جلوگيري كنند. مديران مي توانند با نظارت بر اهداف، 
از دوباره كاري و اتالف وقت جلوگيري كنند. به اشــتراك 
گذاشتن اهداف همچنين به مديران واحدها كمك مي كند تا از 
يكديگر حمايت كنند و اگر فعاليت هاي شان در يك يا چند زمينه، 
ناخواسته در تضاد با يكديگر قرار گرفت، آن زمينه ها را شناسايي 

كنند.

ارتقاي   عملكرد   سازمان  با   هدف گذاري موثر

وي
ست

زماني كه وارد جمعي مي شويد، لباس هاي تان معرف شما هستند و زماني كه خارج مي شويد، تول
افكار و سخنانتان.. 
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سئو به زبان ساده 
قسمت سوم

   الهام ابوالفضلی
تكنيك هاي سئوي خارجي باعث مي شود كه صفحات سايت شما رتبه بهتري گيرد و در 
نتايج جستجوي گوگل ديده شود. برخالف سئوي داخلي، سئوی خارجي به بهينه سازي 
سايت از طريق محتوا نمي پردازد. سئوي داخلي به موتور جستجو نشان مي دهد كه 
وب سايت درباره چه موضوعي اســت و صفحات خوبي دارد؛ ولي سئوي خارجي به 
موتورهاي جستجو كمك مي كند كه سايت ارزشمند و مهمي است و در نتايج جستجو 

آن را زودتر نمايش دهد زيرا برند و وب سايت هر دو معتبر و محبوب هستند. 
در واقع هدف ســئوي خارجي، اين است كه موتورهاي جســتجو متوجه شوند كه 

وب سايت قابل اعتماد و قابل اطمينان است.
در سئوي خارجي موارد زير مطرح مي شود: 

لينك سازي داخلي – لينك سازي خارجي – انكرتكست – بك لينك 
درباره هريك به تفصيل صحبت مي كنيم.

لينك سازي داخلي
به پيوند هايي گفته مي شود كه از يك صفحه مربوط به دامنه اي به صفحه متفاوت همان 
دامنه، داده مي شود. اين نوع پيوند يا لينك ها از اين جهت مفيد هستند كه به كاربران 
اين امكان را مي دهد كه به صفحات ديگر سايت دسترسي داشته باشند، همچنين كمك 
مي كند كه اطالعات و محتواهاي سايت به شكل ساختارمندي به هم مربوط شوند و 
درنتيجه سايت قدرتمند جلوه مي دهد. درواقع داشتن معماري سايت بهتر براساس 

لينك سازي داخلي امكان پذير است.
همان طور كه قبال گفتيم، موتورهاي 
جستجو براســاس كلمات كليدي، 
موضوع سايت را مي شناسند. وجود 
معماري ســايت قابل قبول، به اين 
مساله كمك مي كند و سبب مي شود 
خزنده هاي موتور جستجو در زمان 
 كمتري همه صفحات وب ســايت

 را پيدا كند. 
 

تصور كنيد برخي صفحات سايت محتواي عالي، داراي كلمه كليدي معتبر و با اصول 
بازاريابي هوشمندانه وجود دارند؛ ولي به دليل نداشتن پيوند به ساير صفحات، گوگل 
نمي تواند به آنها اشاره كند. حتي ممكن است از نظر گوگل چنين صفحاتي در سايت 
وجود نداشته باشد. اميدوارم با اين مثال به اهميت لينك سازي داخلي پي برده باشيد. 
معموال ساختار بهينه براي يك وب سايت شــبيه يك هرم است كه در نوك اين هرم 
صفحه اصلي ســايت قرار دارد. حال ســوالي كه پيش مي آيد اين است كه: اين كار 
چگونه انجام مي شــود؟اين كار به كمك آدرس صفحه مقصد صورت مي گيرد. از هر 
جاي صفحه مبدأ چه تصوير و چه متن – چيزي كه بتوان روي آن كليك و به صفحه 
مقصد حركت كرد - از طريق هايپرلينك و توسط آنكرتكست مي توان لينك سازي 
داخلي شود و صفحه مقصد را به موتورهاي جستجو نمايش داد. الزم است ذكر شود 
لينك هاي صفحات سايت در برخي موارد چون پيوندهاي داخل فلش، جاوا، يا ديگر 
پالگين – پيوندهايي كه با استفاده از جاوا اسكريپت ايجاد شدند - موارد ديگر توسط 

موتورهاي جستجو قابل شناسايي نيست. 
لينك سازي خارجي

لينك سازي خارجي همان هايپرلينك هايي هستند كه به صفحه اي در دامنه ديگر 
وجود دارد. به عبارت ديگر لينكي است كه به يك دامنه خارجي اشاره دارد. اين كار 
مشابه روش لينك سازي داخلي انجام مي شــود؛ ولي بهتر است از انكرتكست هاي 
مرتبط با سايت استفاده كنيد. همه موتورهاي جستجو معتقدند كه لينك هاي خارجي 
مهم ترين فاكتور براي رتبه بندي سايت ها هستند. تاثيراتي كه لينك سازي داخلي و 
خارجي روي سايت مي گذارند، متفاوت است. موتورهاي جستجو لينك هاي خارجي 
را همانند مهر تاييد شخصي مي دانند كه اگر به درستي اين كار صورت گيرد موجب 
افزايش اعتبار سايت مي شود. مشخص است كه هرچه تعداد لينك هاي خارجي بيشتر 

باشد، سايت معتبرتر است. 
انكرتكست 

انكرتكست به متني گفته مي شــود كه مي توان آن را ديد و روي آن كليك كرد. 
معموال آن را به صورت رنگي، بولدشــده يا زير آن خط كشيده شده از ساير متن 
متمايز مي كنند كه با كليك روي آن، صفحه ديگري باز مي شود. در واقع وب سايت 
را به كاربران معرفي مي كند. انكر به معني لنگر كشتي و تكست به معني متن است؛ 

در واقع همانند لنگر كشتي سايت را به كاربران وصل مي كند. 
- انواع مختلف انكرتكست 

انكرتكست ها انواع مختلفي دارند كه در زير آمده است. 
۱. انطباق دقيق )exact match(: انكرتكست دقيقا همان عنوان صفحه يا كلمه 
كليدي اصلي صفحه مدنظر باشد. به عنوان مثال سايتي با نام دنياي كودكانه داريد 
و درباره آموزش كودكان است. عبارت يادگيري شعر كودكانه، صفحه اي كه دربر 

دارنده همه شهرهاي كودكان است را باز مي كند.
۲. انطباق نيمه )Partial Match(: گاهي انكرتكست دربر دارنده كليدواژه 
مورد نظر به همراه تغييراتي است. براي مثال در همان سايت آموزش كودكان، متن 
»يادگيري شعرهاي كوتاه به همراه آهنگ« مي تواند نمونه اي از انطباق نيمه باشد. 
3. برندشده )Branded(: اگر اولويت با معرفي سايت يا شركت خود است، 
مي توانيد در قسمت )Anchor Text( اسم شركت يا برند خود را قرار دهيد و 
بسته به نياز، كاربر را به صفحه اي از وب سايت خود هدايت كنيد. براي مثال از نام 
سايت خود استفاده كرده )مثل سايت دنياي كودكانه( و در صورت تمايل متن را به 

همان صفحه يادگيري شعر كودكانه لينك كنيد.
۴. بدون عنوان )Naked Link(: در اين نوع انكرتكست، از خود لينك به عنوان 
ارتباط دهنده هم استفاده مي شود تا احتماال آدرس وب سايت در ذهن خواننده 
بماند. عبارت قابل كليك، kasbokarnews. ir نمونه اي از يك انكرتكســت 

بي عنوان است. 
۵. نامشخص و عمومي )Generic(: انكرتكست نامشخص هيچ ارتباطي به 
انواع باال ندارد و مي تواند يك متن خيلي ساده و كلي مثل »اينجا كليك كنيد« 

باشد. 
6. استفاده از تصوير )Image Links(: مرورگرها در صورت لود نشدن تصاوير 
لينك دار، متن جايگزين )Alternate Text( تصوير را به شكل يك انكرتكست 
نمايش مي دهند. پس همواره بهتر است كه موقع استفاده از تصاوير، متن جايگزين 

آنها نيز با دقت نوشته شود. 
بك لينك 

بك لينك به لينك هايي گفته مي شود كه از يك سايت به سايت ديگر پيوند داده مي شود. 
پيوند به يك وب سايت خارجي را بك لينك مي گويند. بك لينك ها براي موتورهاي 
جستجو بسيار مهم هستند زيرا ميزان اعتبار و اعتماد سايت هاي ديگر به سايت تان 
را نشان مي دهد. اگر لينك ها را از سايت هاي قوي تر به سايت تان پيوند پيدا كنند بر 

وضعيت رتبه سايت و ميزان بازديدكنندگان سايت تاثير مثبتي دارد. 
الزم است گفته شود زماني اين بك لينك ها ارزش زيادي دارند كه مرتبط با موضوع 
صفحه لينك دهنده، اعتبار آن و البته Anchor Text استفاده شــده در آن باشد. 
زياده روي در خريد بك لينك مي تواند موجب جريمه سايت توسط الگوريتم پنگوئن 

شود. 
ادامه دارد...
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