
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار کشور 
با اشــاره به افزایــش قیمــت دالر و محصوالت 
پتروشیمی و افزایش حقوق و دستمزد نسبت به 
سال گذشته، از دو برابر شدن قیمت لوازم التحریر 

خبر داد.
به گزارش ایســنا، محمودرضا صنعتکار با بیان 
اینکه بخشی از ارز دولتی به جای تولیدکنندگان 
واقعی به "رانت کاران" و "واردکنندگان صوری" 
تخصیص یافت، اظهار کرد: حتی اگر ارز نیمایی 
دریافت می کردیــم قیمت آن تقریبا ســه برابر 
قیمت ارزی بود که در ســال گذشــته دریافت 

کرده بودیم.

رئیس انجمــن تولیدکننــدگان نوشــت افزار 
کشــور با بیان اینکه  ۲۰ تا ۲۵ درصد مواد اولیه 
در صنعــت لوازم التحریر وارداتی اســت،  اظهار 
کرد: درصد بیشــتری از مــواد اولیه این صنعت 
مربوط به پتروشیمی است که قیمت آن ها نسبت 
به سال گذشته ســه برابر شده اســت. از طرف 
دیگر عرضه مــواد اولیه پتروشــیمی در بورس 
محدود اســت و در زمان عرضه نیز بــه مزایده 
گذاشــته می شود و کسی که بیشــترین قیمت 
 را پیشــنهاد بدهــد، می توانــد آن محصول را 

بخرد.
وی افــزود: تولیدکننــدگان لوازم التحریــر 

نقدینگی کافی برای خرید مــواد اولیه مورد نیاز 
یک ســال خود را ندارند و اگــر در زمان عرضه 
این مــواد در بورس موفــق به خرید نشــوند، 
با توجــه به اینکه زمــان عرضــه کاال در بورس 
مشخص نیســت، مجبور هســتند مواد اولیه را 
 با اختالف قیمــت ۱۵ تا ۲۰ درصــد از بازار آزاد 

تهیه کنند.
صنعتکار همچنین با بیان اینکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت طی دو ســال اخیــر از صنایع 
حمایت کرد، ســایر ســازمان ها از جمله بانک 
مرکزی، بیمه و دارایی را به عنوان »ترمز صنعت« 

توصیف کرد.

به دنبال اجــراي طرح کدینگ کارت ســوخت 
از دهم خــرداد مــاه امســال در سیســتان و 
بلوچســتان، تاکنون بیــش از ۶۸ هــزار کارت 
 مهاجر در منطقــه زاهدان شناســایي و از طرح 

خارج شد. 
غالم محمــد احمــدي، مدیر منطقــه پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه زاهــدان با اعالم این 
خبر گفت: با شــدت گرفتــن ورود کارت هاي 
سوخت مهاجر به استان در ســال ۹۷ و امسال، 
طرح کدینگ کارت ســوخت با هدف پیشگیري 
از ورود کارت هاي مهاجر به سیستان و بلوچستان 
اجرا شد. احمدي با اشاره به موفقیت آمیز بودن 

اجراي این طرح گفت: با گذشت کمتر از دو ماه از 
آغاز اجراي طرح کدینگ، تاکنون بیش از ۶۸ هزار 
کارت سوخت مهاجر در منطقه زاهدان شناسایي 
و از ســوخت گیري آنها در جایگاه ها جلوگیري 

شده است. 
وي اظهار کرد: کار بررســي و پایش کارت هاي 
ســوخت مهاجر در منطقه ادامه دارد و تاکنون 
به طــور میانگیــن روزانه بیــش از یــک هزار 
کارت مهاجر شناســایي و از طرح خارج شــده 
اســت. مدیــر منطقه زاهــدان، الزامي شــدن 
اســتفاده از کارت ســوخت خودرو را که از ۲۲ 
مردادماه امســال در تمامي جایگاه هاي کشور 

آغاز شــده اســت، گامي موثر براي پیشگیري 
از مهاجــرت کارت هاي ســوخت بــه مناطق 
 مرزي و جلوگیري از قاچــاق فرآورده هاي نفتي 

عنوان کرد. 
با اجراي طرح کدینگ در سیستان و بلوچستان 
فقــط خودروهایي کــه داراي شــماره پالك یا 
آدرس استان باشــند مجاز به سوخت گیري در 
جایگاه هاي سوخت هســتند و دیگر خودروها از 
جمله خودروهاي  میهمــان و خودروهاي فاقد 
کارت در جایگاه هاي ویژه اي که به این منظور در 
نظر گرفته شده اســت، مي توانند سوخت گیري 

کنند. 

 ۱۹ مرکــز درمانــی غیر مجاز تحت پوشــش 
دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی به دنبال 
بازدیدهای سرزده کارشناسان نظارتی معاونت 

درمان دانشگاه  پلمب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، کارشناسان در راستای نظارت 
 بر عملکرد ارائــه خدمات درمانــی و پیگیری 
شــکایت های مردمی از ۳۲۱ مرکــز درمانی 

بازدید شد.
کارشناسان نظارت و بازرســی از ۳۲۱ بازدید 
انجــام داده و بــا توجه بــه تخلفــات صورت 
گرفتــه، ۱۹ مرکــز پلمــب، هشــت مرکز به 
دادســرای جرائــم پزشــکی و دو مرکــز به 
 ســازمان نظام پزشکی اســتان تهران معرفی 

شدند.
بــر اســاس نتایــج بازدیدها، ضروری اســت 

پزشــکان و پیراپزشــکان قبل از همــکاری یا 
عقد قرارداد با افــراد و مراکز درمانی نســبت 
 بــه وجود مجــوز قانونــی فعالیــت اطمینان 

حاصل کنند.
 شــهروندان و بیمــاران مــی تواننــد بــا 
 ،۶۶۷۰۹۰۷۰ تلفــن  گیــری   شــماره 
 شکایت های خود را از تمام مراکز درمانی اعم از

 بیمارســتان هــای دولتــی و خصوصــی، 
درمانــگاه هــا و مراکــز جراحــی محــدود، 
و  پیراپزشــکی  و  پزشــکی   موسســات 
مطب ها اعالم کنند تا در اســرع وقت به آن ها 

رسیدگی شود.
مردم در صــورت مشــاهده اضافــه دریافتی 
توســط مراکز درمانی مــی توانند با شــماره 
 ۱۶۹۰ تمــاس و گزارش خــود را از این مرجع 

پیگیری کنند.

کمیتــه تخصصــی صنــدوق حمایــت از 
پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت علمــی و 
فناوری ریاســت جمهوری بــه تازگی حمایت 
 از ۱۶۰ طــرح پژوهشــی محققان کشــور را 

تایید کرد.
به گزارش معاونــت علمی  وفناوری ریاســت 
جمهــوری، ۱۶۰ طــرح پژوهشــی در آخرین 
جلســه کمیته تخصصی صنــدوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری تایید شد، این کمیته هر ماه 
طرح های تصویب شده در کارگروه های صندوق 
را مورد بررســی قرار می دهــد و در نهایت پس 
 از ارزیابی طرح هــای دارای اولویت را تصویب

 می کند.
از ایــن تعــداد طرح تایید شــده، ۵۵ رســاله 
دکتــری، ۳۵ طرح پســا دکتــری و ۷۰ طرح 

پژوهشــی مــورد حمایــت قــرار می گیــرد 
 که حوزه هــای مختلــف همچون پزشــکی، 
فنی و مهندســی، علوم انســانی، کشاورزی و 
منابــع طبیعی، علــوم انســانی، علــوم پایه، 
 محیــط زیســت، ســالمت و اقلیم را شــامل 

می شود.
انجــام طــرح پژوهشــی توســط محققان و 
متخصصــان کشــور یکــی از مســیرهایی 
اســت که پیشــرفت را برای کشــور به ارمغان 
مــی آورد، زیــرا با ایــن اقــدام شــاهد ورود 
دســتاوردهای فناورانه و علمی این تحقیقات 
به جامعه هســتیم، صندوق نیز بــا راه اندازی 
کارگروه های مختلــف در حوزه های علمی در 
این مســیر قدم گذاشته اســت تا با حمایت از 
 پژوهشگران کشور انجام این فعالیت ها با سرعت 

انجام شود.

در ســه ماهــه دوم ۲۰۱۹، ســطح بدهی وام 
مســکن آمریکا رکورد زد و از رکــوردی که در 
 طول بحران مالــی ۲۰۰۸ زده بــود هم فراتر 

رفت.
به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، در سه ماهه 
دوم ۲۰۱۹، ســطح بدهی وام مســکن آمریکا 
رکورد زد و از رکوردی که در طول بحران مالی 
۲۰۰۸ زده بود هم فراتر رفــت. هرچند میزان 
تخلفات و پرداخت نشدن وام ها، نسبت به سال 

۲۰۰۸ کمتر بوده است.  
طبق گزارش جدیــد فــدرال رزرو نیویورك، 
در ســه ماهــه دوم ۲۰۱۹، ترازنامه هــای 
وام مســکن، ۱۶۲ میلیارد دالر رشــد کرده و 
به رکــورد ۹.۴۰۶ تریلیون دالر رســیده که از 

 ۹.۲۹۴ تریلیون دالر در ۳ ماهه ســوم ۲۰۰۸ 
هم باالتر است.  

وام های مسکن اعطا شده در ۳ ماهه دوم امسال 
۱۳۰ میلیارد دالر نسبت به ۳ ماهه قبلی افزایش 
یافته و به ۴۷۴ میلیارد دالر رســیده است که 
این باالترین سطح آن از ۲۰۱۷ تا کنون است. 
این در شــرایطی اتفاق می افتد که شهروندان 
آمریکایی برای استفاده از وام های با بهره پایین 
صف کشیده اند. به ویژه بسیاری از آنها به دنبال 
عوض کردن وام قبلی خود، با وامی بهتر هستند.

کارشناســان باال رفتن ســطح بدهی وام های 
مســکن در ســال ۲۰۰۸ را یکــی از عوامــل 
 مهــم آغازکننــده بحــران مالی بــزرگ آن 

سال می دانند.

نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد پس از سه هفته رشد 
متوالی، شکاف هایی در خوش بینی تحلیلگران وال استریت و 
سرمایه گذاران نسبت به روند صعودی طال پدیدار شده است.

طال هفته گذشــته که نگرانی های کم ســابقه ای نسبت به 
رکود اقتصادی ایجاد شــد و کاهش بازده اوراق قرضه باعث 
شــد ســرمایه گذاران از بازارهای ســهام فاصله بگیرند و به 
سوی دارایی های امن بروند، نوســان زیادی را تجربه کرد. با 
 این حال طال موفق شــد بیش از یک درصد رشــد هفتگی را 

تجربه کند.
اگرچه خوش بینی به خصوص در میان تحلیلگران وال استریت 

وجود دارد اما احتیاط در بازار مشاهده می شود.
جاسپر الولر، مدیر تحقیقات بازار در گروه لندن کپیتال اظهار 
کرد: تصور می کنم که زمان آن رسیده که طال اندکی تنفس 

کند اما این تنفس طوالنی نخواهد بود. بانک های مرکزی در 
آستانه اقدام برای پایین بردن ارزش ارزها قرار دارند و این امر 

به نفع طال خواهد بود.
در نظرســنجی کیتکونیوز از تحلیلگران وال اســتریت، ۱۷ 
نفر شــرکت کردند که از میان آنهــا ۱۰ نفر یــا ۵۹ درصد 
 افزایــش قیمت و ســه نفر یــا ۱۸ درصد کاهــش قیمت را 
 پیش بینی کردند در حالی که چهــار نفر یا ۲۴ درصد نظری 

نداشتند.
در نظرســنجی کیتکونیــوز از ســرمایه گذاران ۱۱۴۰ نفر 
شــرکت کردند که از میــان آنهــا ۸۱۵ نفر یــا ۷۱ درصد 
افزایش قیمت طــال، ۱۶۸ نفر یا ۱۵ درصــد کاهش قیمت 
 طال را پیش بینی کردند و ۱۵۶ نفر یــا ۱۴ درصد هم نظری 

نداشتند.

برای هفتــه گذشــته اکثــر تحلیلگــران وال اســتریت و 
ســرمایه گذاران به رشــد قیمت طال خوش بیــن بودند. هر 
اونس طال روز جمعه در بازار معامالت آتی آمریکا هفت دالر 
و ۶۰ ســنت یا ۰.۵ درصد کاهش پیدا کرد و در ۱۵۲۳ دالر 
 و ۶۰ ســنت بســته شــد اما برای کل هفته ۱.۱ درصد رشد 

ثبت کرد.
از نظر بســیاری از تحلیلگران، عامل اصلی رشد قیمت طال، 
کاهش بازده اوراق قرضه خواهد بود که انتظار نمی رود به این 
زودی متوقف شود. بســیاری از تحلیلگران اظهار کرده اند در 
حال حاضر رقابتی میان بانک های مرکزی جهان برای تسهیل 

سیاست پولی شکل گرفته است.
به گفته ریچارد بیکر، دبیر نشریه "اورکا ماینر ریپورت"، طال 
به یورو هفته گذشــته به باالترین حد چند سال اخیر صعود 

کرد. در شــرایطی که نرخ اوراق قرضه در اروپا و ژاپن منفی 
 شــده اســت، طال که بازدهی ندارد ســرمایه گذاری خوبی 

به  شمار می رود.
آدریان دی، مدیرعامل شــرکت مدیریت دارایی آدریان دی 
اظهار کرد: حتــی با روند صعودی اخیر طــال، تقاضای کافی 
برای این که قیمت این فلز در کوتاه مــدت باالتر رود، وجود 
دارد. بسیاری از سرمایه گذاران احساس می کنند در شرایط 
فعلی شامل کاهش نرخ های بهره آمریکا، بازار سهام نوسانی 
و اعتراضات هنــگ کنگ باید یک ســرمایه گذاری مطمئن 

انجام دهند.
با این حال برخی از تحلیلگرانی که برای بلندمدت خوش بین 
بودند اندکی محتاط شده اند زیرا به نظر می رسد طال سرگرم 

تست مقاومت بلندمدت است.

کوین گریــدی، رئیس شــرکت »فونیکــس«  اظهار کرد 
این حقیقت که طال موفق شــده اســت باالی مــرز ۱۴۸۰ 
دالر بماند نشــان دهنــده قدرت ایــن بازار اســت. اگرچه 
خرید طال در قیمــت فعلی ممکن اســت جذاب باشــد اما 
 بســیاری از ســرمایه گذاران در هنــگام کاهــش قیمت به 

خرید می پردازند.
از ســوی دیگر برخی از تحلیلگران اظهــار کردند که طال در 
آستانه تصحیح قیمت قرار دارد زیرا بازار این فلز رشد قیمت 

بیش از حد سریعی را تجربه کرده است.
 SIA کالین سیژینســکی، تحلیلگر ارشــد بازار در شرکت
 انتظار دارد طال در کوتاه مدت کاهش پیــدا کند اما به دلیل 
سیاســت های تســهیل پولی بانک های مرکزی، نسبت به 

دورنمای بلندمدت این فلز ارزشمند خوش بین است.

۶۸  هزار كارت سوخت مهاجر  در  زاهدان شناسایي شدقیمت لوازم التحریر دو  برابر شد

حمایت از ۱۶۰ طرح علمی و فناورانه تصویب شدپلمب 19 مركز درمانی غیرمجاز بدهی وام های مسکن آمریکا از سطح قبل از بحران 
مالی ۲۰۰۸ فراتر رفت
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صفحه 2

در تیرماه ثبت شد

رشد ۱۶ درصدی 
چک های برگشتی

اكثر شركت های
 ایرانی 
نسل 1 و ۲ 
هستند

رئیس اتاق بازرگانی تهران :

سیستم  بانکی 
آمادگی تامین 

نقدینگی  واحدهای 
مولد  را  دارد

صفحه2صفحه 2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

رئیس کل بانک مرکزی:

سرمقاله

سرپوش  دولت 
بر تورم  مسکن

 حاشیه نشــینی و یا معضل 
بدمسکنی ریشه در مشکالت 
بازار مسکن و کمبود عرضه 
آن دارد کــه به دلیل افزایش 
 قیمت مســکن بحرانی تر هم شده اســت. هزینه 
ساخت و ساز به شدت باالســت و تامین آن از پس 

طبقات ضعیف...

  فردین یزدانی، کارشناس 
بازار مسکن
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2

2

تهدید اشتغال 
در 1۸7 بنگاه  مشکل دار

افزایش
 بد مسکن ها

صدور مجوز خرید و فروش و استخراج رمزارزها به کندی پیش می رود

فرصت  سوزی  با   بالتکلیفی  مقررات  رمز ارزها
صفحه3

صفحه3

بی سر و سامانی  قیمت   پروازها
نقش    سازمان   حمایت   در   پیگیری   پرونده   تخلفات   ایرالین ها   جدی تر   شود

قیمت    بلیت    هواپیما   باز   هم    اوج    گرفت

افزایش نــرخ ارز و هــم زمان بــا آن بــاال رفتن 
تــورم، فعالیــت اقتصــادی را بــرای خیلــی 
از بنگاه هــا خــارج از صرفــه کــرده اســت. 
 همان طــور که فعــاالن اقتصــادی هــم تاکید 
کرده اند، بســیاری از بنگاه ها با تعدیل نیروی کار، 
کاهش هزینه های دســتمزد، افت میزان تولید و 
پایین آوردن ظرفیت های تولید، به فعالیت خود ادامه 
داده اند. که البته تداوم فعالیت آنها و یا تضمین ادامه 
این فعالیت دشوار به نظر می       رسد. اما سیاست های 
دولت و حمایت هایی که وزارتخانه های مختلف در 
رابطه با شــرایط بحرانی بنگاه ها می توانند، انجام 
دهند در تغییر سرنوشت بنگاه ها موثر است. حال 
 سوال اینجاست: چگونه و با چه مکانیزمی می توان 

بنگاه ها را از وضعیت بحرانی...

قیمت های نجومی مســکن در حالی مــردم را به 
حاشــیه شــهرها فراری داده  که  باعــث افزایش 
جمعیت بدمسکن ها نیز شــده است. این درحالی 
است که در ســال های گذشــته رفع بدمسکنی 
در اولویت سیاســت های شــهری در تهران قرار 
گرفته بود. طبق گفته رئیس کانون انبوه ســازان 
کشور  ۲۴ میلیون بد مســکن  وجود دارند که  در 
سال گذشــته این آمار ۱۹ میلیون نفر بوده است. 
 یعنی طــی این مدت بــا افزایش قیمت مســکن 
۵ میلیون نفر بر تعداد بد مســکن ها اضافه شــده 
اســت. این موضوع هم آرامش خانواده ها را بر هم 
 زده و هم ظاهر شهری را دچار تغییرات منفی کرده

 است. البته طی سال های گذشته با افزایش جمعیت 
ساکنان شهرها به خصوص...

نظرسنجی کیتکونیوز نشان داد

شکاف در خوش بینی   به ادامه افزایش قیمت طال

يادداشت
یارانه  تولید 

در  جیب ثروتمندان
   عبدالمجید شیخی، اقتصاد دان

متن کامل  د ر صفحه2

حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک در تیرماه 
۹۸ در کل کشور مبادله و ۷۱۷ هزار فقره چک 
برگشت زده شد. شمار چک های برگشتی رشد 
۱۶.۳ درصدی را نسبت به خرداد امسال نشان 
می دهد.بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی، 
حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی 

حدود ۱۰۰۶ هزار میلیارد...
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مرحله ســخت راه اندازي يك كســب و كار را پشت سر 
گذاشــته ايد، بودجه اوليه را به دست آورديد و چند ماهي 
از شروع كار گذشته است. جاي تبريك دارد؛ اما وقتي براي 
استراحت نداريد. گام بعدي پس از راه اندازي يك استارت آپ 
تبديل اين نهال جوان به شركتي ارزشمند با منافع بلندمدت 
است. براي برداشتن اين گام، فرصت زيادي نداريد. رقباي 
شما به شما خواهند رســيد و خيلي زود گام بعدي را هم بر 
مي دارند و تبديل به يك شركت مي شوند، بنابراين اكنون 

وقت رفتن به مرحله باالتر است. اما چطور؟
به عنوان يك شركت جوان، به شركايي براي بهبود وضعيت 
كسب  و كار خود نياز داريد. به گزارش اتاق تهران، راه هاي 
زيادي براي مشــاركت وجود دارد. اينجا هفت راه متفاوت 
براي كمك به تحول كســب وكار به شما پيشنهاد مي شود. 
براي اينكه از يك نجات يافته به يك بهبوديافته تبديل شويد. 

راه اول: ادغام
در جهان شركت ها يك ادغام موفق نمونه اي كمياب است؛ 
چراكه دو شــركت را وادار به تبديل شدن به يك شركت 
حقوقي مي كند. بــا اين حال ادغام بــراي بهبود وضعيت 
بعضي ها راه حل خوبي است و به آنها كمك مي كند به مرحله 
بعد صعود كنند. براي مثال، اگر دو شــركت در يك زمينه 
مشترك با يكديگر رقابت كرده و به طور مداوم سود يكديگر 
را از آن خود كنند، احتمال اينكه يكي به مرحله بعدي رفته و 
موفق شود، بسيار كم خواهد بود. با ادغام منابع، نيروي كار و 
تجهيزات توليد، درحالي كه هر دو به عنوان رقيب يكديگر 
از صحنه رقابت حذف مي شوند، شركت جديد مي تواند به 

كرده و رشد كند. جلو حركت 

راه دوم: تملك
به طور معمــول ادغام و 
تملك به اشتباه يكي در 
نظر گرفته مي شود؛ اما 
در واقع، هرچند اين 
شباهت هايي  دو 
به هــم 

دارند؛ اما در مواردي با هم متفاوتند. در تملك، يك شركت، 
شركت ديگري را به طور كامل از آن خود مي كند و ساختار و 
نام خود را بر آن مي گذارد. براي شركت هاي استارت آپي، 
تملك يك روش عالي براي افزايش مقياس است. زماني كه 
شما يك شركت را به تملك خود در مي آوريد، مي توانيد به 
سرعت خط توليد را متنوع كنيد، مشتريان بيشتري پيدا 
و بازار خود را بزرگ تر كنيــد. فقط يك اخطار جدي درباره 
اين روش براي شــركت هاي نوپا وجود دارد. اين شركت ها 
در مرحله تملك بايد در مســائل مالي دقت الزم را به خرج 
دهند. شركت هاي بســياري به خاطر بدهي در اين مرحله 
از بين رفته اند. بنابراين از روز اول به يك مدير مالي زرنگ 

نياز داريد. 

راه   سوم: سرمايه گذاران
يك راه حل معمول در بهبود وضعيت استارت آپ ها جذب 
سرمايه گذاران بيشتر است. در واقع بسياري از شركت ها 
مراحل رشد را با جذب سرمايه بيشتر پشت سر مي گذارند 
و آن را سرمايه گذاري مجموعه A، B و C مي نامند. هر يك 
از اين رشد سرمايه ها مي تواند به بهبود جايگاه شركت شما 
و افزايش ارزش آن كمك كند. براي مثال اگر ارزش شركت 
شما 500 هزار دالر در نخستين مرحله جذب سرمايه است، 
در دور بعدي جذب سرمايه ارزش شركت به يك ميليون دالر 
يا بيشتر مي رسد. پس، در هر دور، شما به منابع مالي بيشتري 
دسترسي پيدا مي كنيد درحالي كه سهام شركت خود را در 

بخش هاي كوچك واگذار مي كنيد. 

راه چهارم: IPO يا عرضه اوليه سهام
عرضه اوليه سهام روياي بسياري از بنيان گذاران شركت هاي 
استارت آپي است. اين روش براي بعضي شركت ها مي تواند 
يك گام بزرگ براي رشد در آينده تلقي شود؛ چراكه سيل 
سرمايه را به شركت سرازير مي كند. با دنبال كردن عرضه 
اوليه سهام، شركت شما از يك شــركت خصوصي به يك 
شركت عمومي تبديل مي شــود و اين يعني گروه بزرگي از 
سرمايه گذاران درصد قابل توجهي از سهام شركت شما را 
در اختيار مي گيرند و مي توانند بر هدايت آن اثر بگذارند. 
در مقابل اين سرمايه براي رشد 
و سود قابل توجه، مجبور 
خواهيد بود كه بخشي 
از كنترل شركت 
خود را به ديگري 
واگذار كنيد. 

شــما 
همچنين 

مجبــور 
هيد  ا خو

بود كليه مقررات مربوط به يك شركت عمومي از جمله ارائه 
گزارش هاي مالي فصلي و ساالنه را رعايت كنيد. 

راه حل پنجم: همكاري استراتژيك
همكاري اســتراتژيك از ادغــام يا تملــك روش كمتر 
تهاجمي تري براي رشــد استارت آپ هاست. در اين روش، 
بايد شريكي پيدا كنيد كه به شما براي سهم بيشتر از بازار 
و كاهش ريسك كمك كند. براي مثال اگر شركت شما تنها 
شركت فعال در يك منطقه اســت، مي توانيد از همكاري 

شركاي بين المللي يا يك توزيع كننده استفاده كنيد. 
نكته مهم در اين روش دقت در انتخاب همكار است. زماني 
كه به دنبال يافتن يك همكار مناسب هستيد، بايد به دنبال 
يك نمونه موفق آن بگرديد؛ چراكه اين مساله موفقيت در 
همكاري استراتژيك را براي شما تضمين مي كند. همچنين 
بايد به دقت بررســي و اطمينان پيدا كنيد كه شريك شما 

كسب وكار شفاف و محكمي داشته باشد. 

راه حل ششم: شركت هاي واسطه 
 Special-purpose acquisition( شركت هاي واسطه
company( موسساتي با هويت مستقل به شمار مي روند. 
يك شــركت مي تواند بــراي ســرمايه گذاري در ديگر 
كارآفريني ها به اين شــركت هاي واســطه اتكا كند. اين 
موسسات را »چك سفيد« هم مي نامند؛ چراكه آنها در واقع 
سرمايه را براي رشد شركت ها فراهم مي كنند؛ درحالي كه 
سرمايه گذاران نمي توانند بر هدايت آنها اثري بگذارند. اين 
روش براي استارت آپ هايی كه نمي خواهند يا نتوانستند 

براي فروش سهام خود اقدام كنند، مناسب است. 

راه حل هفتم: بازارهاي سهام خصوصي 
بازارهاي ســهام خصوصي مثــل »نــزدك« در اياالت 
متحده آمريكا فرصتــي براي پيش عرضه اوليه ســهام 
استارت آپ هاســت. به ويژه كه اين بازارها مي تواند زمينه 
ارتباط شركت ها با ســرمايه گذاران اســتراتژيك را هم 
فراهم كند. ميانگين عمر شــركت هايي كــه در بازارهاي 
ســهام خصوصي حضور پيدا مي كننــد در حال كاهش از 
10 سال به هفت ســال و شش سال اســت. در اين بازارها 
هــر دو طرف به دنبال ســود مشــترك هســتند. مثل 
ســرمايه كه منبع حياتي رشد شركت هاســت، بازارهاي 
 ســهام خصوصي ابزاري عالي براي صعود اســتارت آپ

 به شمار مي رود. 

خط پايان
هيچ محدوديتي در انتخاب روش براي صعود استارت آپ ها 
به مرحله هاي بعــدي وجود ندارد. نكتــه كليدي در نظر 
گرفتــن داده ها و نداده هاســت. بايد ببينيــد در مقابل 
رشــدي كه مي كنيد و صعود به مرحله بعد، چه چيزهايي 
را از دست مي دهيد. ممكن اســت بدهي زيادي به شما 
 تحميل شــود يا كنترل محدودتري در شــركت

 داشته باشيد. 

پرداخت تسهيالت به 
دانش بنيان ها تا سه برابر 
سرمایه صندوق نوآوري

معــاون برنامه ريــزي صنــدوق نــوآوري و 
شــكوفايي با اشــاره به اينكه ســبد فعاليت 
صندوق نوآوري و شــكوفايي گسترده شده 
اســت، گفت: ظرفيت پرداخت تسهيالت به 
شركت هاي دانش بنيان تا ســه برابر سرمايه 

اين صندوق در سال شده است. 
روح ا... ذوالفقاري گفــت: در صندوق نوآوري 
و شــكوفايي ســعي مي كنيم متناســب با 
نيــاز شــركت ها در صورتي كه طــرح قابل 
توجيهــي داشــته باشــند؛ نــه نگوييــم و 
متناســب با طــرح و ظرفيــت مديريتي كه 
 در هر شــركت وجود دارد تامين مالي آنها را

 انجام دهيم. 
ذوالفقــاري ادامــه داد: بــا اهرمي ســازي 
مي توانيم به طور ميانگين تا حدود ســه برابر 
سرمايه صندوق تســهيالت پرداخت كنيم، 
براي امســال در حوزه بانكي هــدف گذاري 
كرده ايم كــه هــزار و 500 ميليــارد تومان 
تســهيالت پرداخت كنيــم و حــدود هزار 
ميليارد تومــان نيز ضمانتنامــه صادر كنيم 
البته با توجه به روند موجــود، صندوق از اين 
مرز عبور خواهد كرد و بيشتر از اين متناسب 
 با نياز شــركت ها به آنها منابــع مالي تزريق

 خواهد شد. 
وي افزود: اكنون 6 بانك مســتقر در صندوق 
داريم، فضاي كافي بــراي اينكه همه بانك ها 
در صندوق مســتقر شــوند نداريم بنابراين 
اكنــون 6 خدمــت در حــوزه بانكــي براي 
شركت هاي دانش بنيان با سرمايه در گردش 
فراهم كرده ايــم از جمله تســهيالت تامين 
دفتر كار، تســهيالت اســناد خزانه اسالمي 
 به شــركت هاي دانــش بنيان، تســهيالت

 اشــتغال زايي و اكنــون درباره تســهيالت 
نمونه سازي با سيســتم بانكي كشور در حال 
تعامل هســتيم، همچنين با سيســتم هاي 
بانكي مذاكــره كرديم كه خدمــات ديگري 
كه نســبت به روش هاي ســنتي تامين مالي 

مترقي تر است را داير كنيم. 

خبر مهارت هاي مديريتي

مديران ســازمان ها بايد ســعی كنند برای 
ترك عادت بــد اهمــال كاری در كارمندان 
راهكارهايی بينديشــند. شما به عنوان مدير 
سازمان می توانيد فهرســت زير را در اختيار 

دهيــد تا كارمندان تــان قــرار 
از بيــن آنهــا برای 

بردن اين عادت بد در خود از آن بهره ببرند: 1( 
آگاهي: داليل به تعويق انداختن كارها، رفتارها 
و تفكراتي كه باعث تنبلي شــما مي شود را 
بشناسيد. ۲( ارزيابي: چه احساس هايي منجر 
به تاخير در انجام كارها مي شود؟ آيا حس مثبت 
و اثربخشي هستند: تمايل به تغيير آنها داريد؟ 
۳( ديدگاه: رويكرد خودتــان را تغيير دهيد. 
كارهاي بزرگ را با ديد قطعه هاي پازل كوچك 
ببينيد تا هراس كمتري داشته باشيد. اين نكته 
را در نظر داشته 
باشيد كه كدام 
انجام  قسمت 

كار براي تان جدا از نتيجــه جذابيت دارد. ۴( 
تعهد و شروع كار: اگر واقعا احساس درماندگي 
در انجام كارها و وظايف مي كنيد، سعي كنيد از 
كارهاي كوچك تر شروع كنيد و آنها را بنويسيد. 
زماني كه كارها را تمام كرديد، به خودتان پاداش 
بدهيد. در فهرست برنامه خود نيز تنها وظايفي 
را يادداشت كنيد كه در واقع، مي توانيد انجام 
دهيد و اگر آنها را نوشــته ايد، تالش كنيد كه 
آنها را انجام دهيد. با اين كار، در خود اعتمادي 
دوباره ايجاد مي كنيد كه مي توانيد هر آنچه را 
كه مي خواهيد انجام دهيد و از تعويق انداختن 

كارها نيز جلوگيري مي كنيد. 

معضل اهمال کاری  در  سازمان ها
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»خواستن« نقطه آغازين تمام هدف هاســت، نه »اميدوار بودن«، نه »آرزو داشتن«، بلكه يك 
»خواستن شديد از اعماق قلب« كه به انسان قدرتي نامحدود مي دهد.
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درخواست همکاري وزارت ارتباطات از یونيدو براي 
بين المللي شدن استارت آپ هاي ایراني

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات از ســازمان توسعه صنعتي ملل متحد )يونيدو( 
خواســت براي حضور اســتارت آپ هاي ايراني در بازارهاي جهاني، همكاري كند. 
فيليپ شولتز، قائم مقام سازمان توســعه صنعتي ملل متحد )يونيدو( همراه با مريم 
 جوان شهركي، نماينده يونيدو در ايران، چهارشنبه گذشته مهمان وزارت ارتباطات

 بود. 
در اين ديدار شــولتز ضمن ديدار با وزير ارتباطات ايران، جلسه اي با كسب وكارهاي 
نوپاي ايراني برگزار كرد و با توانمندي هاي آنها آشــنا شــد. فيليپ شولتز، قائم مقام 
يونيدو در ابتــداي بازديد خــود از وزارت ارتباطات، به عمــارت كاله فرنگي رفت و 
با توانمندي كســب وكارهاي نوپاي ايراني آشنا شــد. امير ناظمي، رئيس سازمان 
فناوري اطالعات در اين جلسه، ابتدا گزارشي از وضعيت دسترسي اينترنت و ضريب 
نفوذ آن در ميان ايرانيان و همچنين فعاليت اســتارت آپ ها و گســترش روزافزون 
 كســب وكارهاي نوپا بر پايه فناوري اطالعات ارائــه و تعدادي از اســتارت آپ ها را 
معرفي كرد. رئيس ســازمان فناوري اطالعات در ادامه خواســتار همكاري يونيدو 
براي ورود استارت آپ هايي ايراني به بازارهاي جهاني شــد. پس از آن 6 استارت آپ 
و شــركت فعال در حوزه فناوري اطالعات به معرفي خود پرداختنــد. وي در ادامه 
يكي از مهم ترين اهداف ســازمان توســعه صنعتي ملل متحد )يونيــدو( را ايجاد 
زمينه هاي توسعه براي كشــورهاي عضو اين نهاد جهاني دانســت و براي همكاري 
بيشتر و نزديك تر براي توسعه بازار كســب وكارهاي نوپا در عرصه بين المللي اعالم 
آمادگي كرد. شــولتز همچنين يكي از برنامه هاي يونيدو را عالوه بر توسعه صنعتي 
و حمايت از توليدات رقابتي، ارتقاي فناوري اطالعات و حمايت از كســب وكارهاي 
نوپا با فراهم كردن شبكه هاي ارتباطي بين المللي دانســت و ازاين رو براي همكاري 
بيشتر در راســتاي ورود اســتارت آپ هايي ايراني به بازارهاي جهاني اعالم آمادگي 
كرد. در ادامه حضور قائم مقام يونيدو در وزارت ارتباطــات، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات بر ضرورت همكاري هاي مشــترك با نهادهــاي بين المللي به ويژه يونيدو 
 براي توســعه فناوري اطالعات و كمك به رشد كســب وكارهاي مبتني بر فناوري

 اطالعات تاكيد كرد. 

استراتژي بازاریابي محتوا 
قسمت اول 

   الهام  ابوالفضلی
معيارهاي جذب و نگهداري كاربر نشان مي دهد كاربران در وب سايت تان چه اقداماتي 
انجام دادند و چگونه رفتاري داشــتند. در واقع كدام محتواهاي سايت را خواندند، از 
صفحه اصلي سايت به كدام صفحات ديگر رفتند، چه صفحاتي از سايت را باز كردند، 
از كدام صفحات سايت خارج شدند و چه افرادي با چه بازه سني وارد سايت شدند و... 

نمونه هايي از اين معيارها در زير آمده است:
time on page زماني كه كاربر در سايت مي گذراند يا -

bounce rate نرخ پرش يا -
returning users بازگشت مجدد كاربران يا -

و... 
روزهايي كه تنها با ارائه يك محتواي 400 كلمه اي با چگالي 2 درصد كلمه كليدي 
مي توانستيد رتبه سايت را بهبود دهيد سرآمده است. در حال حاضر چنين محتوايي 
بدون توجه به خواسته هاي كاربران حتي ممكن است روي رتبه سايت تاثير منفي 
بگذارد. قطعا هيچ كسی دوست ندارد محتواهاي سايتي را بخواند كه به مذاقش خوش 
نيايد و حتي حاضر نباشد براي خواندنش وقت كوتاهي صرف كند ولو اينكه با محتواهاي 
استاندارد و بهينه شده روبه رو باشد. در يادداشت های گذشته در مورد مخاطب پسند 
بودن محتوا صحبت شد. استراتژي بازاريابي محتوا به اين كار كمك مي كند و براي 
جذب و حفظ كاربران ضروري است. بنابراين الزم است روي توليد محتواي باكيفيت 
تمركز كنيد. طراحي استراتژي سخت نيست. نخستين مرحله، تعريف اهداف است. 

نكات زير براي درك و ترسيم اهداف موثر است: 

اهداف خود را تعريف كنيد
تا زماني كه هدف خود را از توليد محتوا مشخص نكنيد محتواي مناسبي نخواهيد 
داشت. بايد از خود بپرسيد آيا براي اهدافي چون افزايش آگاهي از برند، جذب ليد، 
تبديل كاربر به مشتري، نگهداشت كاربران قبلي، بهبود رتبه سايت يا موارد ديگر محتوا 
توليد مي كنيد؟ نكته مهم اين است كه براي برخي از هدف ها صرفا توليد محتواي 
باكيفيت كافي نيست. اگر قيف فروش را در نظر داشته باشيد براي قسمت پايين قيف 
توليد محتوا كاربرد چنداني ندارد و نكته مهم ديگر اينكه در هريك از قســمت هاي 
مختلف قيف فروش، انواع مختلفي از محتوا كارساز است. به عنوان استراتژيست محتوا 
 Hubspot .بايد بدانيد براي يك شخص خاص، در زمان مناسب، چه محتوايي بدهيد
انواع محتواهاي مناسب براي قسمت هاي مختلف قيف فروش ارائه داده است. اين 
شركت قيف فروش را به سه قسمت اصلي آگاهي، ارزيابي و خريد تقسيم كرده و براي 

هر قسمت انواع مناسبي از محتواها را گفته است: 
 قسمت آگاهي: مقاله سفيد، كتاب الكترونيكي، چك ليست، صفحه نكته، ويدئوي 

چطور انجام دهم و وبينارهاي آموزشي
قسمت ارزيابي: وبينار محصول، مورد جهت مطالعه، نمونه، FAQ، صفحه داده، 

ويدئوي دمو 
قسمت خريد: استفاده از محصول به مدت محدود، دموي زنده، مشاوره، كوپن 

درباره مخاطبان خود تحقيق كنيد 
مشخص اســت كه اســتراتژي محتوا زماني موثر خواهد بود كه مخاطبان خود را 
بشناسيد. بايد بدانيد مخاطبان تان از كدام رسانه اجتماعي بيشتر استفاده مي كنند، 
چه محتواهايي را بيشتر به اشتراك مي گذارند، از چه سايت هايي بيشتر باديد مي كنند. 
 Intereses وGoogle Analytics البته مي تــوان اين اطالعــات را از طريــق
به دســت آوريد. به عنوان مثال براي اينكه متوجه شويد كدام محتوا بهترين نتيجه 
 Behavior>Site را مي دهد وارد برنامه گوگل آناليتيكس شــده و طبق مســير
Content>Content Drilldown عمل كنيــد. البته براي يافتن نتايج بهتر 
مي توانيد گزينه را براساس فاكتورهاي مورد نظر چون ميانگين زمان سپري شده در 
صفحه، نرخ پرش و... مرتب كنيد. با استفاده از چنين اطالعاتی مي توانيد رفتار كاربر را 
بشناسيد و براساس افزايش زمان سپري شده در صفحه، كاهش نرخ پرش و... محتواي 

كاربرپسند ايجاد كنيد. 
ادامه دارد...
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هفت  راه براي رفتن استارت آپ   شما  به  مرحله بعد
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رمزارزهــا در دنیــای امروز 
بخــش مهمــی از اقتصــاد 
و  تجــاری  معامــات   و 
بین المللی را شامل می شوند 
که تاش کشــورهای جهان 
برای توسعه این صنعت گواه بر این مدعاست. بنابراین در 
ایران نیز باید مقررات گذاری حوزه رمزارزها هرچه سریعتر 
توســط نهادها و مراکز تخصصی از جمله بانک مرکزی و 
سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور انجام شود. رمز ارزها 
می توانند در بهبود وضعیت اقتصادی کشــور با توجه به 
شرایط فعلی موثر باشند و بر همین اساس مرکز ملی فضای 
مجازی کشور نسبت به تهیه سیاســت های کان حوزه 
باک چین و رمز ارز اقدام کرده و از دستگاه های مربوطه 
خواسته شده تا نظرات خود را اعام کنند. اما به رغم تصویب 
و موافقت دولت با فعالیت در این زمینه هنوز اقدامی در رابطه 

با توسعه این بخش انجام نشده است.
در همین رابطه معاون وزیر ارتباطات و رئیس ســازمان 
فناوری اطاعات گفت: به دلیل نظام بوروکراسی طوالنی که 
برای تدوین استانداردها و تصویب آیین نامه استخراج رمزارز 

وجود داشت، این موضوع با تاخیر جلو رفت. 
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری 
اطاعات در رابطه با مسکوت ماندن موضوع رمزارزها در 
دولت گفت: از حدود یک ســال پیش وزارت ارتباطات و 
فناوری اطاعات پیشنهادات خود را در خصوص استخراج 

رمزارز به کمیســیون ارائه کرد، حتی بــرای این موضوع 
به دنبال امضای تفاهم نامه ای بودیم که به ما گفته شــد 
هنوز برای این قضیه تصمیم گیری نشده و پس از اطاع 
باید برای امضای تفاهم                                                                                                                                                                                                                                                               نامه اقدام کنیم. وی افزود: وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات یکی از نهادهایی بود که زودتر 
از موعد پیشــنهادش را در خصوص تعرفه های استخراج 
رمزارز ارائه کــرد و تقریبا می توان گفت به جز قســمت 
تعرفه برق، بقیه قســمت ها همانطور که مورد پیشنهاد 
وزارتخانه بود تصویب شد. معاون وزیر ارتباطات و رئیس 
سازمان فناوری اطاعات در ادامه گفت: شاکله ای که برای 
استخراج رمزارزها تصویب شده است، شاکله پیشنهادی 
وزارت ارتباطات برای دولت بود. وی در پایان خاطرنشان 
کرد: به دلیل نظام بوروکراســی طوالنی که برای تدوین 

استانداردها و تصویب آیین نامه اســتخراج رمزارز وجود 
داشــت، این موضوع با تاخیر جلو رفت. الزم به ذکر است 
از چند هفته پیش آیین نامه اســتخراج رمزارز توســط 
هیات وزیران تصویب شد و به وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطاعات موضوع تدوین استانداردهای استخراج رمز ارز
 واگذار شد. اما معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت 
که به زودی دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها 
نهایی می شود. ســعید زرندی در جمع فعاالن رمز ارزها 
گفت: در گذشته در مواجه با فناوری ها و کسب و کارهای 
نوین عکس العمل ها مثبت نبود و زمان زیادی می گذشت 
تا با این حوزه ها کنار بیایند اما اکنون نگاه حاکم بر فناوری 
نوین در مجموعه دولت و این وزارتخانه مثبت است و باید 
ازفرصت های این حوزه استفاده شود. وی زرندی : در موضوع 

رمز ارزها، دولت با سرعت بهتری عمل کرد و نسبت به دیگر 
فناوری ها، به نسبت خوب و به موقع عمل شد و تاش شد 
تا به جای مقابله با این بخش، بــرای آن چارچوب و قانون 
مشخص شود. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: 
در اقتصاد آینده دنیا، رمز ارزها نقش مهمی را خواهند داشت 
و می خواهیم این صنعت در کشور شکل بگیرد. وی گفت: 
باید از زیرزمینی شدن فعالیتها جلوگیری کرد و در این راستا 
دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها، پس از مشورت 

با صاحب نظران و فعاالن این بخش، نهایی می شود. 
زرندی تصریح کرد: در موضوع استخراج رمز ارزها، سرعت 
در زمان صدور مجوز خیلی اهمیت دارد و در این مسئله 
دقت الزم خواهد شد. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت 
تاکید کرد: با قانونی شــدن فعالیت این بخش، کســب و 
کارهای جدید دیگری هم شکل خواهد گرفت بطوریکه 
در زمینه تولید ماینر، سیستم های خنک کننده، طراحی 
فارم ها و... نیز برخی وارد کار شده اند. وی در پاسخ به انتقاد 
فعاالن تولید رمز ارزها از قیمت تعیین شده انرژی گفت: در 
مرحله اول، آنچه برای ما مهم بود قانونی شدن و در چارچوب 
قرار گرفتن این کسب و کار است. زرندی توضیح داد: بعد 
از تدوین دستورالعمل صدور جواز و تعیین سقف صنعتی 
شدن اســتخراج ارز رمزها و فعالیت قانونی این بخش، با 
هم فکری و همراهی ســایر بخش هــای مرتبط همچون 
وزارت نیرو، می توان راه توسعه و حل مشکات این صنعت 
را دنبال کرد. در این جلسه صاحب نظران و فعاالن استخراج 
رمز ارزها، نظرات و پیشــنهادهای خــود را در خصوص 
دستورالعمل صدور جواز تاســیس و پروانه بهره برداری 

استخراج رمز ارزها ارائه کردند.

طی هفته های گذشته اغلب 
مســیرهای پرتردد پروازی با 
افزایش بی سابقه نرخ مواجه 
بوده اند که بر این اساس، قیمت 
بلیت یکطرفه برخی مسیرهای 
پرتردد پروازی همچون تهران- مشــهد حتــی از مرز 
یک میلیون تومان هم عبور کرده است. نرخ بلیت پرواز 
تهران- ارومیه نیز در یک سال اخیر بیش از 3 برابر شده 
است. در شرایط کنونی مردم برای این پرواز یک ساعته 
باید مبلغی حدود 600 هزار تومان را پرداخت کنند، از این 
رو سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی 
باید یک بار برای همیشــه بازار فروش بلیت هواپیما را 
ســاماندهی کنند. در همین رابطه معاون وزیر صمت از 

ورود سازمان حمایت به گرانفروشی بلیت هواپیما و صدور 
حکم برای دو ایرالین متخلف در این زمینه خبر داد و گفت: 
شرکت های هواپیمایی ضوابط مصوب قیمت گذاری بلیت 
را رعایت نمی کنند. عباس تابش با بیان اینکه شرکت های 
هواپیمایی، ضوابط فروش و نرخ گذاری بلیت هواپیما را 
رعایت نمی کنند، گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان به صورت جدی به مقوله نرخ گذاری بلیت 
هواپیما ورود کرده و متاسفانه در این بررسی ها، مشخص 
شد که شرکت های هواپیمایی ضوابط هیات تعیین قیمت 
را رعایت نمی کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
افزود: بررســی ها، ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان را به این نتیجه رسانده که یکسری اتفاقات 
در تعیین نرخ بلیت هواپیما رخ می دهد که متاثر از عدم 
رعایت ضوابط قیمت گذاری دولت از سوی شرکت های 
هواپیمایی اســت؛ بر این اســاس، قطع به یقین، به این 
جمع بندی رسیده ایم که تخلفاتی در خصوص قیمت بلیت 

هواپیما در حال انجام است و دو ایرالین نیز در این رابطه 
جریمه شده اند که آرای آنها روز چهارشنبه گذشته و هفته 

قبل از آن صادر شده است.
وی تصریح کرد: ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان وارد عمل شده و گشــت های ویژه ای را 
برگزار کرده است که نتایج آن، در حال جمع بندی برای 
ارایه به مراجع قضایی است؛ ضمن اینکه ایرالین ها باید تا 
پایان وقت اداری پنجشنبه ۲۴ مرداد ۹۸، مستندات خود 
را مبنی بر نحوه قیمت گذاری و مستدل بودن نرخ های 
اعامی برای فروش بلیت های خود، به سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارایه دادند و سازمان 
حمایت تا یکشنبه هفته پیش رو، نظرات خود را در رابطه با 
مستندات ایرالین ها، جمع بندی خواهد کرد. تابش گفت: 
مصرف کنندگان طی ماههای گذشته، شکایات بسیاری از 
قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای مختلف پروازی داشتند 
که بر این اساس، سازمان حمایت وارد عمل شده و تا زمانی 

که ایرالین ها، دالیل مســتدل برای قیمت های تنظیم 
شــده ارایه ندهند، کار را پیگیری می کند؛ اما باید توجه 
داشت که قیمت بلیت هواپیما، مشمول بند »ج« ضوابط 
قیمت گذاری است که بر این اساس، باید ایرالین ها بر طبق 
ضوابط هیات تعیین و تصویب قیمت، کار نرخ گذاری را 
صورت داده و بر روی سایت خود، قیمت های استخراج 
شده را بارگذاری نمایند؛ به هر حال پرونده ایرالین ها بر 
اساس فرمول اباغی سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان که منبعث از ضوابط هیات تعیین و تثبیت 
قیمت ها اســت، ماک عمل خواهد بود. رئیس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان 
کرد: شرکتهای هواپیمایی باید توازنی را بر روی قیمت همه 
مسیرهای پروازی برقرار کرده است و مسیرهای پرتردد و 
کم تردد در نرخ گذاری آنها، بایستی بر اساس ضوابط هیات 
تعیین و تثبیت قیمت ها باشد، بنابراین نظارت عالیه ما بر 

عملکرد آنها ادامه خواهد داشت.

صدور مجوز خرید و فروش و استخراج رمزارزها به كندی پیش می رود

فرصت  سوزی  با   بالتکلیفی  مقررات  رمز ارزها

نقش  سازمان حمایت در پیگیری پرونده تخلفات ایرالین ها جدی تر شود

بی سر و سامانی  قیمت   پروازها

رمز ارز باید دارای مدل تجاری باشد
امیر حسین دوایی، مشاور فناوری های نوین وزیر ارتباطات

در رابطه با موضوع رمزارزها و ارزهای دیجیتال باید اشاره شود که مهم ترین اتفاقی است که در حوزه دیجیتال در سال های اخیر رخ داده است. تمام کشورهای توسعه یافته جهان در حال استفاده و رواج هر چه بیشتر پول های دیجیتال 
در فضای مجازی هستند و ارزهای دیجیتال را رونق داده اند. بسیاری از معامات بین المللی در تجارت های جهانی با ارز دیجیتال و بیت کوین در حال انجام است و این اتفاقات ضرورت ساماندهی این حوزه را در کشور بیش از پیش آشکار 
 کرده است. در همین رابطه بانک ها باید دروازه ای برای وصل ارزهای رمز پایه و پول های دیجیتال باشند. باک چین و ارزهای رمزینه از اهمیت زیادی در دنیای امروز برخوردارند و این بستر در اینترنت اشیا نیز اهمیت بسیار باالیی پیدا 
می کند. بنابراین باید مسیر توسعه و فعالیت رمزارزها و از همه مهم تر تدوین رمزارز ملی را هموار سازیم تا همگام با جهان  در این حوزه پیش برویم.  رمزارز ملی باید زودتر تدوین و مقررات مربوط به آن اعام شود. البته رمز ارز باید دارای مدل 
تجاری باشد و مشخص کند چه هدفی را دنبال می کند تا بتوان آن را نسبت به کپی های سطحی خود متمایز کرد. به طور کلی منظور از ارزی رمزنگار ملی ایجاد یک سامانه قانونی مجازی با قوانین مشخص بانکی از طریق بانک های عامل 

برای اتصال به بازار پول واقعی است و این مدل ایرانی نسبت به سایر انواع رمز ارز دارای نظارت بیشتر توسط رگوالتور به منظور عدم رخ دادن جرائم در این حوزه خواهد بود. 

نبود قوانین بازدارنده و جرایم کارساز
حسن خسته بند، نماینده مجلس

بدون شک یکی از بخش هایی که گرانی در آن بیداد می کند قیمت بلیت هواپیماست که گویی به حال خود رها شده است. گرانی بلیط ها در هفته های اخیر موجب نارضایتی مردم شده و سازمانی نیز به این وضعیت رسیدگی نمی کند. اگر 
قرار بود وضع این بخش  تا این اندازه غیرقابل تصور شود پس نقش نهادهای نظارتی و بازرسی تا چه اندازه تاثیر دارد؟ وجود چنین سازمان هایی برای نظارت و بررسی وضعیت قیمت بلیت هواپیما در هفته های اخیر حس نشده و افزایش 
قیمت ها بی سابقه بوده است. این شرایط درست مانند زمانی است که شرکت ها در حال فعالیت بدون نظارت باشند. در حال حاضر با وجود سازمان های نظارتی و حمایتی هیچ نظارتی روی عملکرد این شرکت ها وجود ندارد و به بهانه های 
مختلف قیمت بلیت هواپیما گران و گران تر می شود. تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت باید به عنوان متولیان این اتفاق حضور جدی تری برای پیگیری این اتفاق داشته باشند در غیر این صورت باید شاهد افزایش غیرقابل قبول تری در 
قیمت بلیت هواپیما باشیم.  در حال حاضر پرونده تخلفاتی نیز وجود دارد که سازمان حمایت باید به آن رسیدگی کند. وجود قوانین بازدارنده و جرایم کارساز در این بین بسیار تاثیرگذار است. باید حاال که قرار است ایرالینی که تخلف کرده 
جریمه شود نحوه جریمه و چگونگی آن به اندازه ای باشد که فرصت تکرار دوباره را از شرکت متخلف بگیرد. وجود پروازهای چارتری که البته به حرف از تعداد آنها کاسته شده و قیمت گذاری خودمختار و سلیقه ای شرکت ها و آژانس های 
هواپیمایی موجب بروز این اتفاقات شده است. همچنین تمام این اتفاقات در حالی افتاده است که متأسفانه با وجود افزایش قیمت بلیت هواپیما، کیفیت خدمات تغییر مثبتی نکرد. از طرفی بی نظمی ایرالین ها در ارائه خدمات هم افزایش 

یافته است. یکی از عوامل نارضایتی مسافران از پروازهای هوایی، بروز تأخیرهای چند ساعته پرواز و معطل ماندن مسافران است که متأسفانه این مشکل هنوز ادامه دارد.
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رئیس اتحادیه شیرینی و شــکات درباره قیمت 
شــیرینی گفت: باتوجه به نزدیک شــدن به عید 
غدیرخم، افزایش قیمتی برای شــیرینی در بازار 
نداریم. علی بهره مند در عید غدیرخم اظهار کرد: با 
توجه به نزدیک شدن به عید غدیر، افزایش قیمتی 

برای انواع شیرینی ها در بازار نداریم.
او در ادامه از قیمت شیرینی های پرمصرف در بازار 
خبر داد و افزود:  قیمت هر کیلو شیرینی تر 3۵ هزار 
تومان، هر کیلو شیرینی زبان ۲۸ هزار تومان، هر کیلو 
شیرینی پاپیونی ۲۸ هزار تومان، هر کیلو شیرینی 
گل محمدی ۲۸ هزار تومان و هر کیلو کیک یزدی 
۲۱ هزار تومان است. بهره مند از مردم درخواست 
کرد که اگر تخلفی در شیرینی فروشی ها مشاهده 
کردند با شماره 66۹۴۴۴۹۹ یا با سامانه ۱۲۴ که 

بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی است تماس 
بگیرند.

رئیس اتحادیه شیرینی و شکات با تاکید بر اینکه 
تمام قنادی ها و شــیرینی فروشی ها تحت نظارت 
و بازرسی بهداشتی و قیمتی ســازمان تعزیرات، 
وزارت بهداشت، اتاق اصناف قرار دارند اظهار کرد: 
امیدواریم که این نظارت ها در این صنف بیشتر شود.
به گفته بهره مند، مردم باید برای خرید شیرینی 
به واحد های صنفی مجاز، مراجعــه کنند در غیر 
اینصورت ممکن است با کیفیت بد شیرینی و افزایش 
قیمت آن مواجه شــوند. رئیس اتحادیه شیرینی 
و شــکات در پایان بیان کرد: تمامی همکاران ما 
موظف به رعایت نرخ اتحادیه هستند و بازرسان بر 

اجرای نرخ نامه نظارت می کنند.

مدیر کل نظارت بر خدمات ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان گفت: انتظار می رود با ایجاد 
جو رقابتــی و حضور تعداد قابل توجهــی وارد کننده 
در این حوزه، شاهد روند کاهشــی باشیم. سیدجواد 
احمدی گفت: قیمت ارز نیمایی در طول سه ماه گذشته، 
عموماً صعودی بوده و کاهشی نداشــته که قاعدتاً در 
حــوزه واردات اینگونه کاال ها در روند قیمت ها شــیب 
متناسب صعودی قابل پیش بینی است هر چند رقابت 
شرکت های وارد کننده باعث ثبات وحتی کاهش قیمت 
در این گروه نیز بوده است. ضمنا عرضه کنندگان این 
کاال ها موظف به ثبت قیمت مصرف کننده در سامانه 

۱۲۴ سازمان حمایت است.
احمدی با اعام اینکه قیمت ارز حاصل از صادرات که 
تابعی از ارز آزاد سامانه سنا می باشد، در طول ماه های 
اخیر، شیب نزولی اندکی داشته است تصریح کرد: انتظار 
می رود با ایجاد جو رقابتی و حضور تعداد قابل توجهی وارد 
کننده در این حوزه، شاهد روند کاهشی باشیم. احمدی 
افزود: پروســه واردات موبایل از زمان ثبت سفارش تا 
خرید و واردات و آماده سازی، فرآیندی بین ۴۵ تا 60 روز 
اعام کرد و اظهار داشت: قاعدتاً فرآیند کاهشی قیمت ها از 

زمان شروع کاهش نرخ ارز با تاخیر در فاز ۴۵ تا 60 روزه 
در بازار محسوس است.

او ادامه داد: قیمت موبایل در گوشی های پرتقاضا کاهشی 
با میانگین ۱0 درصد را به همراه داشــته که اتفاقاً این 
موضوع به زعم فعالین بازار نه به خاطر کاهش نرخ ارز 
بلکه به خاطر افزایش تعداد واردکنندگان قانونی از حدود 
۵0 شرکت به ۱۱0 شرکت و ایجاد جو رقابتی سالم در 
میان تجار و افزایش ســرعت عرضه و موجودی باالی 
واردکنندگان بوده اســت. مدیرکل نظارت بر خدمات 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ 
در ادامه به مصرف کنندگان توصیه کرد که با استعام 
قیمت ها از سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از قیمت اعامی 
فروشندگان مطلع شده و هرگونه مورد خاف واقع را به 
حوزه های نظارتی سازمان حمایت اطاع دهند. احمدی 
بیان کرد: با ایجاد تعادل نسبی در نرخ ارز و ورود کاال های 
وارد کنندگان جدیدی که از سازمان حمایت و وزارت 
صمت مجوز واردات قانونی دریافت نموده اند و تعداد 
آن ها رو به افزایش است، شــاهد ایجاد تعادل در عرضه 
و تقاضای بازار و ثبات قیمت ها بر طبق ضوابط قیمت 

گذاری کاال های وارداتی سازمان حمایت است.

 عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: 
پیش بینی می شود که قیمت مرغ تا ۱۵ شهریور در همین 
حد باشد یا حداکثر با تلورانس ۵ درصدی در بازار روبرو شود. 
برومند چهار آیین در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و 
کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط هر 
کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱0 هزار و ۲00 تا ۱0 هزار و 
۵00 تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۱۴ هزار 
و ۵00 تا ۱۵ هزار تومان است. او افزود: با توجه به شرایط 
فعلی تولید قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده با احتساب 
۱0 درصد سود کاما منطقی است. چهار آیین ادامه داد: با 
توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود 
که قیمت مرغ تا ۱۵ شهریور در همین حد باشد یا حداکثر 
با تلورانس ۵ درصدی در بازار روبرو شود. این مقام مسئول 
در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون آنکه مرغداران 
عامل گرانی مرغ در بازار هســتند بیان کــرد: با توجه به 
گذشته 60 ســال از عمر صنعت مرغداری و رقابتی بودن 
این صنعت مرغدار هیچ گاه تعیین کننده قیمت نبوده و 

همواره عرضه و تقاضا تعیین کننده اصلی قیمت در بازار 
به شــمار می رود از این رو ادعا های مطرح شده پیرامون 
آنکه مرغداران عامل گرانی مرغ در بازار هستند شایعه ای 
بیش نیســت. به گفته او هر از گاهی برخی افراد سود جو 
برای پوشــاندن تخلف های صنفی خود با آدرس اشتباه 
و فرار رو به جلو مرغداران گوشــتی را عامل اصلی گرانی 
می دانند. این مقام مسئول فروش مرغ یک ریال باالتر از 
۱۵ هزار تومان را اجهاف در حق مصرف کننده دانست و 
گفت: بر این اساس دستگاه های نظارتی با اعمال نظرات 
بیشتر باید از سودجویی مغازه داران جلوگیری کنند. عضو 
هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به 
اینکه کمبود عرضه در بسیاری از نقاط ملموس است بیان 
کرد: با توجه به گرمای بیش از حد، ازدیاد تلفات، پایین بودن 
کیفیت نهاده های دامی، در دسترس نبودن واکسن کیفی، 
مداخله دولت در امر قیمت گذاری، کاهش جوجه ریزی و 
کشش تقاضا در فصل تابستان و ارزان بودن مرغ نسبت به 
سایر اقام پروتئینی باعث شد تا هرضه محصول دستخوش 

تغییر و تحوالتی قرار گیرد.

زندی گفت: تمام واحد هــای صنفی عرضه کننده کاال 
و خدمات مکلف به درج قیمت بر کاال ها و اعام قیمت 
خدمات درمحل کســب خود هســتند. پیمان زندی، 
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت 
بر سازمان های صنفی کشور گفت: با هدف پیشگیری از 
فشار به مصرف کنندگان و ایجادآرامش در بازار، »نظارت 
بر واحد های صنفی« در تمامی رسته های صنفی با کمک 
اصناف تشدید شده است. زندی گفت: تمام واحد های 
صنفی عرضه کننده کاال و خدمات مکلف به درج قیمت بر 
کاال ها و اعام قیمت خدمات درمحل کسب خود هستند. 
به گفته او، یکی از عوامل شفافیت در بازار در شرایط فعلی، 
اطاع رسانی به موقع و مناسب به مصرف کنندگان کاال 
و خدمات است از این رو کلیه واحد های صنفی مکلف به 
درج قیمت و رعایت قیمت های مصوب اعامی مراجع 
ذیصاح هســتند. رئیس مرکز اصناف و بازرگانان در 
توضیح این مطلب ادامه داد: درج قیمت یکی از عناصر 
مهم در روابط بین عرضه کننده و خریدار است و شاید به 
همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب 
آن، برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کاال و خدمات 
مجازات تعیین کرده، »درج نکردن قیمت بر روی کاال و 
خدمات است.« او با اشــاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام 
صنفی، گفت: افراد صنفی عرضه کننده کاال و خدمات 
مکلفند با الصاق برچسب روی کاال، یا نصب تابلو در محل 
کسب یا حرفه، قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمات را 
به طور روشــن و مکتوب و به صورتی که برای همگان 
قابل رویت باشد اعام کنند. این مقام مسئول با اشاره 
به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت 
اظهار داشت: ماده 6۵ قانون نظام صنفی برای تخلفاتی، 
چون »عدم درج قیمت«، »نصب نکردن برچسب قیمت 

بر کاال«، »استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت 
در محل کسب یا حرفه« یا درج قیمت به نحوی که برای 
مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین 
کرده است. زندی با تاکید بر اینکه امتناع از درج قیمت، 
برخورد قانونی را در پی خواهد داشت، با اشاره به اینکه 
در کنار درج قیمت، صــدور فاکتور از ضروریات مهمی 
اســت که باید واحد های صنفی رعایت کنند گفت: در 
همه مراحل بایستی صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان 
نظارت بر بازار بیش ار بیش تسهیل شود. وی افزود: صدور 
فاکتور ابزار مهمی برای تشــخیص و رعایت سود های 
قانونی اســت و اصاح قیمت ها در شبکه توزیع در این 
ساختار امکان پذیر است. زندی بیان کرد: صدور فاکتور 
در همه مراحل توزیع، از عمده فروشی تا رسیدن به دست 
مصرف کننده الزامی اســت. او همچنین رعایت موارد 
قانونی و پرهیز از احتکار و عدم عرضه به موقع کاال را نیز در 
حوزه وظایف واحد های توزیعی، در سطح عمده و خرده 
فروشی دانست و از تمامی صنوف چهار گانه )توزیعی، 
خدماتی و تولیدی و خدمات فنی( و تشکل های صنفی 
ذیربط خواست در این مسیر همکاری کرده و از تمامی 
ظرفیت های خود برای ایجاد شفافیت در بازار بهره ببرند. 
زندی همنچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم ها 
گفت: راهبرد های این مرکز برای عبور از تحریم ها ایجاد 
امید، ایجاد فرصت و استفاده از ظرفیت های اصناف در 
مقابله با اثرات منفی تحریم است. چرا که اصناف میتواند 
نقش بسزایی در توزیع مطلوب کاال هاو رونق تولید ایفا 
نماید، در این مقطع وظیفه خانواده بزرگ اصناف، تاش 
مضاعف برای بهبود وضعیت شهروندان و پیشگیری از 
تشدید فشار برمردم است که این مهم با حضور پررنگ 

اصناف و بازاریان امکان پذیر خواهد بود.

عید غدیر شیرینی گران نمی شود

قیمت هر کیلو شیرینی  تر ۳۵ هزار تومان

مدیركل نظارت بر خدمات سازمان حمایت خبر داد

شیب نزولی کاهش قیمت گوشی در بازار

قیمت مرغ تا نیمه شهریور تغییری نخواهد کرد

رئیس مركز اصناف و بازرگانان:

واحد های صنفی عرضه کاال ملزم به درج قیمت روی کاال ها شدند



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس اتاق بازرگانی تهران :
 اکثر شرکت های ایرانی نسل

 ۱ و ۲ هستند
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اکثر شرکت های 
ایرانی نسل یک یا دو هستند و کمتر شرکتی است 
که به نسل چهار و پنج رســیده باشد.خوانساری با 
بیان اینکه با وجود جمعیــت ۸۰ میلیونی و تعداد 
زیادی نیروی تحصیلکــرده، جایــگاه ۲۷ الی ۲۸ 
اقتصادی دنیا را داریم، تصریح کــرد: این در حالی 
اســت که علی رغم رونق تولید در ۴۰ سال گذشته، 
درآمد سرانه افزایش نداشــته و نرخ بیکاری به ویژه 
در بخش افراد تحصیلکرده باالی ۱۲ درصد اســت.

وی همچنین به خروج نخبگان در کشــور و منفی 
شدن رشد سرمایه گذاری از سال ۹۰ به این سو اشاره 
کرد و گفت: فرار سرمایه با توجه به رشد بیکاری در 
کشور، شاخص خطرناکی است.رئیس اتاق بازرگانی 
تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان 
اینکه ۱۷ میلیون پرونده قضایی در کشــور مطرح 
است و ۳۴ میلیون خانوار درگیر آن هستند، اظهار 
کرد: بدین ترتیب هر خانواده ۱.۵ پرونده قضایی در 
دادگاه دارد.خوانساری افزود: با وجود پرداخت ۹۰۰ 
هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان در کشور که 
معادل پرداخت ساالنه ۱۲ میلیون تومان است، در 
طبقات مختلف احساس نارضایتی وجود دارد. این 
در حالیست که در هندوســتان و با وجود جمعیت 
حدود یک و نیم میلیارد نفر، حدود ۵۰ میلیارد دالر 
است.رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: تا قبل از 
مشکالت و نوسانات ارزی مهاجرت پزشک نداشتیم 
اما امروز شروع به مهاجرت کردند چرا که حق ویزیت 
۵۰ هــزار تومانی امروز معادل چهار دالر اســت در 
حالیکه کشورهای همجوار بابت حق ویزیت ۶۰ دالر 
می پردازند.خوانســاری با بیان اینکه اولین مشکل 
بخش خصوصی بحث عدم امنیت برای سرمایه گذاری 
در کشور است، گفت: تغییر مالکیت از سالیان گذشته 
در زمان قاجار وجود داشــته، این در حالیست که 
در پهلوی دوم نیز اصالحــات ارضی منجر به تغییر 
مالکیت ها شد. در کشور ما کمتر کسی اظهار به دارا 
بودن ثروت می کند در حالیکه در دنیا افتخار به داشتن 
سرمایه مرسوم است که این موضوع حکایت از ثبات 
حقوقی و امنیت ســرمایه گذاری در کشور دارد و به 
همین خاطر افراد معموال به دنبال انجام کارهای کوتاه 
مدت هستند. اکثر شرکت های ایرانی نسل یک یا دو 
هستند و کمتر شرکتی است که به نسل چهار و پنج 
رسیده باشد.وی ادامه داد: بی تصمیمی یا دیر تصمیم 
گرفتن عارضه ای است که مملکت ما به آن دچار شده 

و به همه زمینه های اقتصادی لطمه می زند.

اضافــه شــدن هزینه هــای 
میلیاردی بــه صــادرات، با 

کارت های بازرگانی جدید
سرپرست سازمان توســعه تجارت اعالم کرد: بر 
اساس برآوردی که انجام داده ایم، دالالن و صاحبان 
کارت های بازرگانــی به ازای هــر دالر صادرات، 
۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان دریافت می کنند تا کارتشــان 
را در اختیار صادرکننده قــرار دهند.»محمدرضا 
مودودی« ایرنا توضیح داد: نمی توان گفت کسانی 
که با کارت های بازرگانی جدیدالــورود صادرات 
انجام داده اند، فســاد کرده اند. آن هــا معتقدند از 
فضاهایی که قانون برایشــان ایجاد کرده حداکثر 
استفاده را می کنند، یعنی اگر هم ایرادی وارد باشد 
ایراد قانونی است نه ایراد اجرایی. مودودی با بیان 
اینکه میزان صادرات این افراد حدود ۵ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون دالر برآورد می شود،  خاطرنشان کرد: 
دو گروه از کارت های بازرگانی اجاره ای اســتفاده 
می کنند. از آنجا که دولت صادرات تا ســقف یک 
میلیون دالر را از تعهد ارزی معاف کرده است، گروه 
اول تنها تا این سقف صادرات انجام می دهند و از 
بازگشــت ارز حاصل از صادراتشان معاف هستند. 
این افراد از ظرفیت قانون حداکثر استفاده کرده اند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره وضعیت 
گروه دوم تصریح کرد: گــروه دوم که حدود ۴۴۵ 
کارت برآورد می شــود، ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
دالر صادرات داشته اند. به این معنی که بیش از ۸۰ 
درصد صادرات کارت های بازرگانی اجاره ای توسط 
۴۴۵ شــرکت انجام شده اســت. البته که درباره 
گروه دوم نیز نمی توان به قطعیت گفت فســاد رخ 
داده است.وی با اشاره به اینکه موضوع کارت های 
بازرگانی جدیدالورود سه مشکل برای اقتصاد کشور 
ایجاد کرده،  ادامه داد: اول آن که سیاســت دولت 
مبنی بر مدیریت ارزی کشور دچار ابهام شده است.
مودودی مشــکل دوم را افزایش هزینه صادرات 
دانســت و گفت: بر اســاس برآوردی کــه انجام 
داده ایم، دالالن و صاحبــان کارت های بازرگانی 
به ازای هر دالر صــادرات، ۱۵۰ تــا ۲۰۰ تومان 
 دریافــت می کننــد تــا کارتشــان را در اختیار

 صادرکننده قرار دهند.

خبر

افزایش نرخ ارز و همزمان با آن 
باال رفتن تورم فعالیت اقتصادی 
را برای خیلی از بنگاه ها خارج 
از صرفه کرده است. همانطور 
که فعاالن اقتصادی هم اظهار 
دارند، بســیاری از بنگاه ها با تعدیل نیــروی کار، کاهش 
هزینه های دســتمزد، افت میزان تولیــد و پایین آوردن 
ظرفیت های تولید، به فعالیت خود ادامه داده اند. که البته 
تداوم فعالیــت آنها و یا تضمین ادامه این فعالیت دشــوار 
به نظر می      رسد. اما سیاســت های دولت و حمایت هایی که 
وزارت خانه های مختلف در رابطه با شرایط بحرانی بنگاه ها 
می توانند، انجام دهند در تغییر سرنوشت بنگاه ها موثر است. 
حال سوال اینجاســت چگونه و با چه مکانیزمی می توان 
بنگاه ها را از وضعیت بحرانی فعلی نجات داد؟ نقش نهادهای 
دولتی و ارگان های بخش خصوصی در حمایت از بنگاه های 
بحرانی چیست؟ و همچنین تعطیلی و یا توقف فعالیت این 
بنگاه ها چه مخاطراتی برای اقتصاد کشور به همراه می آورد.

یکی از اقداماتی که دولت به منظور حمایت از بنگاه ها انجام 
داده، شناسایی بنگاه های مشکل دار است. در همین راستا 
۱۴۰۰ بنگاه مشکل دار در سال گذشته شناسایی شده و با 

حمایت هایی که از بنگاه ها شد، تعداد بنگاه های مشکل دار 
کاهش پیدا کرده اســت. به گفته مدیرکل بیمه بیکاری و 
حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار در سه ماهه اول سال 
جاری با حمایت از حدود بیش از ۴۷۰ بنگاه حدود ۱۰۰ هزار 

فرصت  شغلی تثبیت شده است.البته کارفرمایان و مدیران 
بنگاه ها نیز فارغ از وظایفی که دولت در قبال بنگاه ها بر عهده 
دارد، باید در نحوه مدیریت بر بنــگاه و هزینه ها تغییراتی 
اعمال کنند. یعنی بخشــی از مســئولیت برای خروج از 

بحران در بنگاه ها بر عهده خود کارفرمایان است.بر اساس 
آخرین آمار، تعــداد این بنگاه هــا از ۱۳۵۶ واحد در پایان 
اسفندماه گذشــته به ۱۲۶۲ بنگاه در بهار امسال کاهش 
یافته است.اما ۱۸۷ بنگاه از مجموع بنگاه های مشکل دار 
در وضعیت »بحرانی« قرار دارند که بر اساس آمار منتهی 
به بهار گزارش شــده که رسیدگی به وضعیت این بنگاه ها 
باید در اولویت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گیرد.
بنگاه های بحرانی در ۲۳ استان کشــور فعالیت دارند و در 
۸ استان کشــور نیز هیچ بنگاه بحرانی وجود ندارد؛ البته 
در این ۸ استان بنگاه های مشــکل دار فعالیت می کنند 
اما وضعیت آنها »بحرانی« نیســت. استان های فاقد بنگاه 
بحرانی، البرز، فارس، قــم، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، 
مرکزی، هرمزگان و یزد هســتند.در بین ۲۳ استان دارای 
بنگاه های بحرانی، از نظر تعداد بنگاه ها و تعداد نیروی شاغل 
در این بنگاه ها استان تهران پیشــتاز است به طوریکه در 
استان تهران ۵۱ بنگاهِ در وضعیت بحرانی فعالیت می کنند 
که ۱۸ هزار و ۸۱۷ مجموع نیروی شاغل در واحدها است.

از نظر تعداد نیروی کار شاغل در بنگاه های بحرانی بعد از 
استان تهران، خوزستان با اشتغال ۷ هزار و ۲۸۷ نفر، استان 
اصفهان با ۳ هزار و ۶۹ نفر و بوشهر با ۲ هزار و ۶۷۹ نفر دارای 
 بیشترین جمعیت شاغل بنگاه های بحرانی در بین ۲۳ استان 

کشور هستند.

قیمت های نجومی مسکن 
در حالی مردم را به حاشیه 
شــهرها فــراری داده  که  
باعــث افزایــش جمعیت 
بدمســکن ها نیز شــده 
است. این درحالیست که در سال های گذشته رفع 
بدمسکنی در اولویت سیاست های شهری در تهران 

قرار گرفته بود.
طبق گفته رئیس کانون انبوه ســازان کشور  ۲۴ 
میلیون بد مسکن  وجود دارد که  در سال گذشته 
این آمار ۱۹ میلیــون نفر بوده اســت. یعنی طی 

این مــدت با افزایــش قیمت مســکن ۵ میلیون 
نفر بر تعداد بد مســکن ها اضافه شــده است. این 
موضوع هــم آرامــش خانواده ها را بر هــم زده و 
 هم ظاهر شــهری را دچار تغییــرات منفی کرده

 است.
البته طی ســال های گذشــته با افزایش جمعیت 
ساکنان شهرها به خصوص کالن شهرها معضل بد 

مسکنی پررنگ تر شده است. 
با این حال افزایش هزینه های ســاخت مســکن 
بر تولیــد، کیفیــت ســاخت و ســاز و امکانات 
 رفاهی مســکن نیز اثرات منفی به همراه داشــته

 است.
 همانطور که مسئوالن نیز اظهار کرده اند، بیش از 

چند میلیون خانوار در فضای متوســط ۱۲ متري 
زندگي مي کنند و واحدهای مســکونی آنها فاقد 
استانداردهای الزم برای ســکونت است و همین 
مسئله در بلند مدت به افزایش معضالت اجتماعی 

منتهی خواهد شد.
اما مردم با وجود قیمت هــای نجومی چگونه قادر 
خواهد بود از معضل بدمســکنی عبــور کنند؟ و 
یا می توان در این شــرایط بد اقتصادی و با وجود 
هزینه بــاالی ســاخت مســکن توقعــی از بازار 
و عرضه کنندگان داشــت؟ با توجــه به وضعیت 
بحرانی بازار مســکن که البته به تناسب آن اقدام 
عملیاتــی صــورت نگرفته و طرح هــای حمایتی 
چند ماهه اخیر هم صرفا روی کاغذ مانده اســت، 

عبور از این بحران  حداقل برای اقشــار ضعیفو کم 
 درآمد که عمدتا مســتاجر هســتند، بعید به نظر

 می رسد.
به گفته کارشناسان تا مادامی که تقاضای سوداگری 
در بازار مسکن است، حتی افزایش ساخت و ساز نیز 
به طبقات ضعیف و یا کاهش قیمت مسکن کمک 
نخواهد کرد. به گفته رئیس کانون انبوه سازان کشور 
اکثر واحدهای مسکونی خالی از سکنه، خانه دوم و 
سوم هستند و این واحدها توسط برخی افراد برای 

فرزندان خود خریداری شده است. 
در حالی که منتفی شــدن طرح مالیات بر عایدی 
مسکن مشکل افزایش واحدهای خالی از سکنه را 

بیشتر خواهد کرد.

»کسب و کار« وضعیت بحرانی بنگاه ها را بررسی می کند

تهدید اشتغال در 187 بنگاه مشکل دار

»کسب و کار« بررسی می کند

افزایش  بد  مسکن ها

هزینه خرید وام مسکن افزایش 
یافت

هر ورق از تســهیالت مســکن در این روزها 
حدود ۴۵ هزار تومان داد و ستد می شود؛ به 
طوری که هزینه وام مسکن زوج های تهرانی 
حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. در 
صورتیکه این رقم در تیر ماه حدود ۱۰ میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان بود.

هزینه خرید وام مسکن افزایش یافت
امتیاز اوراق تســهیالت مسکن بانک مسکن 
در شــهریور ۱۳۹۶ در معامــالت فرابورس 
ایران حدود ۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان داد و ستد 
شــد. همچنین هر ورق از اوراق تسه آذر ماه 
۱۳۹۶ معادل ۴۴ هزار و ۳۰۰ تومان اســت.

اخبار اقتصادی- عالوه بر این هر ورق از اوراق 
تسهیالت مسکن اردیبهشت ۱۳۹۸ نیز ۴۵ 
هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد شد. اوراق اسفند 
ماه ســال ۱۳۹۶ هم ۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان 

قیمت خورد.
از طرفی به جز تســه فروردین امسال که ۴۴ 
هزار و ۶۰۰ تومان معامله می شود، قیمت باقی 
تسه های منتشر شده در سال جاری بیش از 
۴۵ هزار تومان است.با توجه به اینکه قیمت 
هر ورق از اوراق مسکن در  این روزها عمدتاً در 
محدوده ۴۵ هزار تومان است در این گزارش 
با همین رقم به بررســی هزینه وام مســکن 
می پردازیم.بر این اساس زوج های تهرانی برای 
دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید 
۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند. 
آن ها باید ۹ میلیون تومان صرف خرید ۲۰۰ 
برگ کنند. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون 
تومان وام جعاله که بابــت آن باید ۴۰ برگ 
تسه خریداری شود، یک میلیون و  ۸۰۰ هزار 
تومان اضافه می شــود. در نتیجه در مجموع 
باید برای دریافــت وام ۱۲۰ میلیون تومانی 
 مسکن حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

 صرف شود.

روابط عمومی بانک توسعه صادرات اعالم کرد:
سمینار تامین مالی شرکت های دانش 

بنیان صادراتی برگزار می شود
روابط عمومی بانک توســعه صادرات اعالم کرد: 
ســمینار "تأمین مالی شــرکت های دانش بنیان 
صادراتی تبیین سیاست ها و اولویت ها" برگزار می 
شود.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
این بانک به منظور حمایت از نقش آفرینی مؤسسات 
دانش بنیان در توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی 
رویکردهای نویــن تأمین مالی بــرای صادرات 
محصوالت، سمینار یاد شــده را برگزار می کند.
نگاهی به نقش نظــام بانکی در تجاری ســازی 
طرحهای مبتنی بر فناوری های نوین، تسهیالت 
صندوق نوآوری و شــکوفایی بــرای تامین مالی 
شرکت های دانش بنیان و فناور و تبیین سیاست 
ها و اولویت های دولت بــه منظور حمایت از این 
شرکت ها از جمله محورهای این سمینار خواهد 
بود.سخنرانان همایش یاد شده موضوعاتی چون 
نحوه تامین مالی شــرکت های دانش بنیان در 
بانک توسعه صادرات، اهمیت و نقش شرکت های 
دانش بنیان در توسعه اقتصادی، اقدامات دولت در 
حمایت از دانش  بنیان  ها و اعالم سیاست های کلی 

در ارائه خدمات را به بحث خواهند گذاشت.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعالم کرد
تهیه نقشه تامین مالی طرح اقدام ملی

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از تهیه نقشه 
عملیاتی برای تامین مالی طرح اقدام ملی در بانک 
مسکن خبر دادمحمد حســن مرادی، مدیر امور 
طرح و برنامه بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار 
پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، در خصوص 
آخرین اقدامات انجام شــده در بانک مسکن به 
منظور پیشبرد طرح اقدام ملی گفت: از آنجا که به 
طور طبیعی بانک مسکن به عنوان تنها بانک عامل 
در این حوزه به تنهایی و صرفا با اتکا به منابع داخلی 
خود قادر به تامین مالــی همه پروژه های تعریف 
شده در قالب طرح اقدام ملی نیست، بنا شده است، 
نقشــه تامین مالی این طرح به صورت یک پالن 
عملیاتی تهیه شود و بانک مسکن پیشنهادات خود 
در این زمینه را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کند.
وی توضیح داد: این نقشه تامین مالی شامل انواع 
روش هایی است که با اســتفاده از آن ها می توان 
پروژه های تعریف شده در قالب این طرح را تامین 
مالی کرد و یا به تامین مالی آن ها برای ســاخت 

کمک کرد.

اخبار

بانک ها
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رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیستم بانکی آمادگی دارد 
از نظر تامین نقدینگی واحدهایی که مولد هستند، اقدام 
کند.به گزارش مهر، عبدالناصر همتی بعداز ظهر امروز 
شنبه در حاشیه بازدید از شرکت مارپیچ باختر کرمانشاه 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سیستم بانکی استان 
فعال اســت و نمونه بارز این فعالیت ها را در زلزله سال 
۹۶ کرمانشاه می توان مثال زد که در پرداخت تسهیالت 

همت خوبی را بکار بستند.رئیس کل بانک مرکزی استان 
کرمانشاه افزود: با دیدن این کارخانه ها و ساخت قطعات 
مفید احساس می کنم برخی تحریم ها به نفع تولیدات 
داخلی رقم خورده است.این مسئول خاطر نشان کرد: از 
این رو باید درس بگیریم که آن چیزهایی که تولید آن در 
داخل امکان پذیر نیست تولید کنیم.همتی ابراز داشت: 
در بازدید از این کارخانه هایی که دو مورد آن در دســت 

احداث هستند و بکی از آنها به بهره برداری رسیده است 
می توان درک کرد روندی که در تولید و خودکفایی ایجاد 
شده است روند خوبی است و توانســته میزان تولیدات 
کشور را افزایش دهد.وی گفت: سیستم بانکی آمادگی 
دارد از نظر تامین نقدینگی واحدهایی که مولد هستند 
اقدام کند.رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در این 
راستا نظارت خواهیم داشت که بانک ها پولشان را فقط 

در مسیر تولید بکار بگیرند.این مسئول تصریح کرد: تولید 
کنندگان هرچقدر ارز برای تولید قطعات و مواد اولیه نیاز 
دارند در اختیارشان قرار خواهیم داد و محدودیتی در این 
رابطه نداریم.وی در پایان افزود: تمام پشتیبانی ریالی و 
ارزی را برای واحدهای تولیدی اســتان کرمانشاه به کار 
 خواهیم گرفت و چند برنامه توسط استاندار مطرح شده که

 پیگیر آن هستیم.

حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک در تیرماه ۹۸ 
در کل کشــور مبادله و ۷۱۷ هزار فقره چک برگشت 
زده شد. شمار چک های برگشتی رشد ۱۶.۳ درصدی 
را نســبت به خرداد امسال نشــان می دهد.بر اساس 
تازه ترین آمار بانک مرکزی، حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ 
هزار فقره چک به ارزشــی حدود ۱۰۰۶ هزار میلیارد 
ریال در تیرماه ۹۸ در کل کشور مبادله شد که نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۸.۵ درصد 
و ۱۹.۵ درصد افزایش نشان می دهد.در نخستین ماه 

فصل تابستان، در اســتان تهران حدود دو میلیون و 
۷۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ۵۲۶ هزار میلیارد 
ریال مبادله شد.در تیر امســال، ۵۱.۹ درصد از تعداد 
چک های مبادله ای کل کشــور در سه استان تهران، 
اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با 
۳۴.۳ درصد، ۱۰ درصد و ۷.۶ درصد بیشترین سهم را 
در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.همچنین ۶۵.۵ 
درصد از ارزش این چک ها در سه استان تهران )۵۲.۲ 
درصد(، اصفهان )۷.۳ درصد( و خراســان رضوی )۶ 

درصد( مبادله شده که بیشترین سهم را در مقایسه با 
سایر استان ها دارا بوده اند.

 برگشت خوردن ۷۱۷ هزار چک در یک ماه
بالغ بر ۷ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۹۴ هزار 
میلیارد ریال در تیرماه ۱۳۹۸ در کل کشور وصول شد 
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۸.۷ 

درصد و ۱۹.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۹۰.۷ درصد از کل 

تعداد چک های مبادله ای و ۸۸.۹ درصد از کل مبلغ 
چک های مبادله ای وصول شد.

حدود ۷۱۷ هزار فقره چک به ارزش حدود ۱۱۲ هزار 
میلیارد ریال در تیرماه ۱۳۹۸، در کل کشور برگشت 
داده شده است که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتیب ۱۶.۳ درصــد و ۱۹.۲ درصد افزایش 
نشان می دهد.در تیرماه، در استان تهران حدود ۲۲۳ 
هزار فقره چک به ارزشی حدود ۵۶ هزار میلیارد ریال 

برگشت داده شد.

رئیس کل بانک مرکزی:

سیستم  بانکی آمادگی تامین نقدینگی  واحدهای مولد  را  دارد

در تیرماه ثبت شد

رشد ۱۶ درصدی چک های برگشتی
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سکه به ۴میلیون و ۱۸۷ هزار تومان رسید
سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران به ۴میلیون و ۱۸۷ هزار تومان، طالی ۱۸عیار هم ۴۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت دالر در صرافی های بانکی ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان ارزش گذاری شده 

است.به گزارش تسنیم، در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش نسبت به روز کاری قبل، ۴ میلیون و  ۱۸۷ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و 
۷۴ هزار تومان معامله می شود.در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 2میلیون و ۱9۸ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 3۸9 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 9۷9 هزار تومان 

فروخته می شود.قیمت طالی ۱۸عیار هم ۴۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان ارزش گذاری شده است. ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت ۱۴99.3 دالر معامله می شود.

یارانه  تولید در  جیب ثروتمندان
عبدالمجید شیخی، اقتصاد دان

اقتصاد کشور ما محدودیت های زیادی دارد. به عبارتی از ظرفیت کافی و الزم برا رونق تولید داخلی برخوردار نیست. اما تا مادامی که یک سری سیاست ها در دولت برقرار است، نمی توان از همین ظرفیت فعلی نیز استفاده کرد. بازار پر از کاالی 
خارجی است. دولت باید در سیاست های وارداتی خود جهت کمک به تولید تجدید نظر کند. موضوع دیگر افزایش نقدینگی است که می تواند در جهت حمایت از تولید مورد استفاده قرار بگیرد اما به ضرر تولید شده است. نقدینگی در اختیار 
فعالیت های غیرمولد است نه تولید. حدود ۲۰ درصد منابع طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود در اختیار تولید قرار بگیرد، در حالی که دولت بخش عمده منابع طرح هدفمندی یارانه ها را به طور یکسان در اختیار فقرا و ثروتمندان قرار داد. یعنی 
در حالی که پول در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید از یارانه ها، از حامل های انرژی به دست آمد، اما به جیب ثروتمندان رفت نه تولید. بخشی از حمایت ها از تولید داخلی نیز باید به صورت فنی باشد. یعنی راه  و روش به روز شدن تولید 
وعبور از هزینه های زائد با تکیه بر دانش و فناوری های روز باید به تولید آموزش داده شود. ارگان های بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی در هوشیاری تولیدکنندگان موثرند. دستگاه های عریض و طویل دولتی که نه اشتغال آنچنانی ایجاد 
کرده و نه ارزش افزوده ای دارد، بخش زیادی از منابع دولتی را می بلعند ، بدون آنکه اثر فعالیت آنها در بهبود حال تولید دیده شود. در حالی که الگوی مصرف دستگاه های دولتی نباید منافع بخش تولید را هدف قرار بگیرد. اما این در حالیست 
که دستگاه های دولتی کاالی خارجی استفاده می کنند و در قبال وظایفی که نسبت به تولیدکنندگان دارند، کوتاهی می کنند. مسئله مهم تر از همه اینها کمک به افزایش توان تولید داخل است. طبیعتا نمی توان توقع داشت که در برخی 
از بخش ها که نه ظرفیت و نه توانی داریم، تولیدکننده ورود پیدا کند. آنچه وضعیت برخی از بنگاه ها را بحرانی کرده، ورود به فعالیت هایی است که توان تولید آن به شدت پایین آمده است و یا به طور کلی تر کاهش توان تولید داخلی است.

دولت باید قانون افزایش از توان تولید داخلی را تدوین کند.

سرپوش  دولت  بر تورم  مسکن
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن

حاشیه نشینی و یا معضل بد مسکنی ریشه در مشکالت بازار مسکن و کمبود عرضه آن دارد که به دلیل افزایش قیمت مسکن بحرانی تر هم شده است. هزینه ساخت و ساز به شدت باالست و تامین آن از پس طبقات ضعیف بر نمی آید. در حال حاضر 
مسئله اساسی و معضل جدی بازار مسکن رشد غیرمنطقی قیمت مسکن است تا موضوع کمبود واحدهای مسکونی و ضرورت افزایش عرضه آن. در حالی که دولت به جای حل التهاب بازار مسکن که به تبع روی کاهش قیمت اجاره اثرگذار است، روی 
طرح هایی دست می گذارد که بر تورم بازار مسکن سرپوش می گذارد. برای مثال تخصیص رهن اجاره به مستاجران به تورم بازار مسکن کمک می کند و به نوعی حتی تاییدی است بر آن. این مسئله حتی ممکن است تمایل صاحبان مسکن برای افزایش 
قیمت ها را باال ببرد و با توقعی که در آنها نسبت به رهن پرداختی به مستاجران ایجاد می کند، بحران بازار اجاره را جدی تر سازد. بنابراین مهم ترین و کم هزینه ترین کار دولت برای بازار اجاره و مسکن کمک به کاهش قیمت ها در این بازار است که با تثبیت 
شرایط اقتصادی کشور و کاهش التهاب در بازارها فراهم می شود. اگر قیمت ها در بازار ارز و طال به صورت ادامه دار کاهش پیدا کند، قیمت مسکن نیز فروکش خواهد کرد و کاهش قیمت مسکن منجر به کاهش حاشیه نشینی و معضل بد مسکنی به ویژه 

در شهرهای بزرگ می شود که در حال حاضر هم با تراکم جمعیت روبرو هستند و هم تقاضا برای سکونت در آنها باالست.
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