
اقتصاد2
ایران وجهان

ظریف:
 4 ساعت   با دو   وزیر فرانسوی

 مذاکره کردم
وزیر امــور خارجه کشــورمان گفــت: برنامه 
درازمدت و راهبردی ۲۵ ســاله روابط ایران و 

چین را به مقامات چینی ارایه خواهم داد.
وی ادامه داد: در چیــن درباره آخرین وضعیت 
برجام و منطقه صحبــت می کنیم. هم چنین 
ارایه برنامه ۲۵ ساله روابط درازمدت و راهبردی 
ایــران و چین که ظــرف هفته هــا و ماه های 
گذشــته مقدار زیادی همکاری و کار مشترک 
در دستگاه های مختلف ایران بر روی آن انجام 
شده و توانستیم تصویر دراز مدتی از همکاری 
ایران و چین را در حوزه های مختلف به دســت 
آوریم. قرار است امروز این برنامه به طرف چینی 

ارایه شود.
ظریــف گفــت: در ادامه در ســفر بــه ژاپن 
گفتگو هــای دو جانبه را ادامــه می دهیم. این 
دومین ســفر من در چند ماه گذشته به ژاپن 
است. هم چنین در ســفر به مالزی با توجه به 
تقارب دیدگاه هایی که بیــن ما و دولت جدید 
مالزی اســت نیاز اســت هماهنگی هایی برای 
همکاری در جهان اســام و روابــط دو جانبه 

انجام شود.
رییس دستگاه دیپلماســی در ادامه با تشریح 
سفر چند ساعته اش به بیاریتز فرانسه در حاشیه 
برگزاری اجاس جی ۷ گفت: ســفر به بیاریتز 
با دعوت وزیر امور خارجه فرانســه برای ادامه 
مشــورت هایی که در هفته های گذشــته بین 
رییسان جمهور ایران و فرانسه صورت گرفته بود 
و هم چنین گفت وگویی که روز جمعه گذشته 
من در پاریس با رییس جمهور فرانســه و وزیر 
خارجه این کشور داشتم و موضوعاتی را بررسی 

کرده بودیم، انجام شد.
ظریف گفت: ما چهار ســاعت در بیاریتز بودیم 
و تمام این مدت را با وزیر خارجه و وزیر دارایی 
فرانسه گفتگو کردیم و ساعت آخر هم با آقای 

مکرون رییس جمهور فرانسه گفتگو کردیم.
وزیر امور خارجــه کشــورمان در ادامه اظهار 
کرد: هم چنین در این سفر، فرصتی پیش آمد 
تا آخرین تحوالت و هماهنگی ها را با مشــاور 
نخست وزیر انگلیس و مشاور صدر اعظم آلمان 
به عنوان ســایر اعضای سه کشور اروپایی مرور 

کنیم.
 ما امیدواریم کــه این گفتگو ها بــرای اجرای 
تعهدات اروپایی ها در مورد برجام موثر باشــد 
و آن ها توان این را پیدا کنند که تعهداتشان را 

اجرایی کنند.

رئیس کانون صرافان:
بانک مرکزی هیچ ارزی به بازار 

تزریق نمی کند
رئیس کانون صرافان گفت: اکنــون نظام عرضه و 
تقاضا قیمت بازار را تعییــن می کند و این درحالی 
است که بانک مرکزی هیچگونه ارزی به بازار تزریق 
نمی کند. به گزارش ایلنا،  کامران ســلطانی زاده 
رئیس کانون صرافان در جمع خبرنگاران با اشاره به 
کاهش سفته بازی و خروج دالالن از بازار ارز گفت: 
خوشــبختانه با حضور آقای همتی در راس بانک 
مرکزی شــاهد بودیم که توانست هیجانات کاذب 
ارزی را کنترل کند و دیگر شاهد تاطم های ارزی 
نباشیم، اکنون شاهد هستیم که خبرهای سیاسی 
کمترین تاثیر را بر بازار دارد در حالیکه در سال های 
قبل با کوچکترین خبری بازار شدیدا دچار نوسان 

می شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر سیاست تخصیص ارز به 
مواد اولیه کاالهای واسطه ای و کاالهای غیرضروری 
کمک زیادی به تناسب بازار ارز کرد. بستن سقف 
خرید ارز و جابجایی ریالی نیز از دیگر اقداماتی بود 
که باعث خروج دالالن و سفته بازها بود. اکنون نظام 
عرضه و تقاضا قیمت بــازار را تعیین می کند. این 
درحالی اســت که بانک مرکزی هیچگونه ارزی به 
بازار تزریــق نمی کند. ســلطانی زاده در خصوص 
بازار متشکل ارزی گفت: ما هیچگونه اطاعاتی از 
این بازار نداریم و نمی دانیم ســاز و کار آن چگونه 
است و چقدر برای ما سود دارد. اینکه بانک مرکزی 
ورودیه این بازار را به ۲۵ میلیون تومان کاهش داده 
باز هم برای صرافان جذاب نیست. وی در خصوص 
ارز مسافرتی گفت: اکنون هر مسافر تا سقف ۲ هزار 
یورو می تواند در سال ارز مسافرتی دریافت کند اما 
بایســتی آن را در همان اولین سفر خریداری کند 
در غیر این صورت اصطاحا شماره ملی فرد برای 
سفرهای بعدی قفل خواهد شــد و حتی اگر هیچ 
ارزی در سفر اول خود نگرفته باشد دیگر نمی تواند 
کل ارز یا مابه التفــاوت آن را خریداری کند، همین 
امر باعث شده که مسافران به سمت بازار غیر رسمی 

سوق داده شوند.

اخبار

قیمــت دالر در ادامه روند 
کاهشــی روزهای قبل به 
مرز 10 هزار تومان رسیده 
و کارشناسان خوش بین اند 
که مقاومت ایــن بازار در 

برابر نرخ تک رقمی ارز باالخره خواهد شکست.
قیمت خریــد دالر در صرافی ها 11 هــزار و ۲۵0 
تومان اعام شده اســت. اما با این حال دالالن در 
بازار و صرافان فعال نرخ پیشنهادی شان در کانال 
10 هزار تومان قرار دارد. برخی حاضرند دالر را به 
قیمت 10 هزار و ۸00 تومــان و برخی حاضرند به 
قیمتی تا 10 هــزار و ۹۵0 تومان خریداری کنند. 
قیمت هایی باالتر از این رقم پیشــنهاد نمی شود.  
یکی از دالیل کاهش نرخ دالر  در بازار  آزاد کاهش 
تقاضای دالر  به ویژه از جانب واســطه گران است. 
از آنجایی که بانک مرکزی به شــدت روی بازار ارز 
کنتــرل دارد، نه تنها تقاضای ســوداگری کاهش 
پیدا کرده، بلکه صاحبــان ارزهای خانگی را نیز به 
فکر عرضه واداشــته و کارشناســان عقیده دارند، 

دیر و یا زود این ارزها وارد بازار می شوند. اما انجام 
این امر مســتلزم تداوم کنتــرل و مدیریت بانک 
مرکزی بر بازار است. مواقعی مثل اربعین تقاضای 

ارزی افزایش پیدا می کنــد و بانک مرکزی باید در 
راستای مهار این تقاضا، قدمی بردارد که البته فعا 

تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.

البتــه باید تاکید کرد روند کاهشــی نــرخ ارز در 
روزهای گذشــته به گفته برخی از کارشناســان 
به لطف بازگشــت ارزهای صادراتی بوده اســت. 
چند وقت پیــش نیز رئیس کل بانــک مرکزی به 
موضوع تسهیل در بازگشــت ارز حاصل از فروش 
نفت و تاثیر آن در کاهش نرخ ارز، سخن گفته بود. 
با این توصیفات تزریق بیشتر ارز به بازار چیزی از 
مسئولیت های بانک مرکزی در رابطه با بازار ارز کم 
نخواهد کرد و الزم است این بانک نظارت های خود 
بر بازار را به ویژه در زمان های خاص مثل اربعین، 

افزایش دهد.
بر اســاس صحبت های رئیس اداره صادرات بانک 
مرکزی بازگشت ارز صادراتی در تیرماه ۵1 درصد 
رشد یافته است. مدیریت بهینه منابع ارزی و توزیع 
آن نیز بخش دیگری از اقدامات بانک مرکزی است 
که در مهار التهاب این بازار موثر اســت. یک نمونه 
این موضوع توزیع ارز دولتی و نظــارت بر فرآیند 

تخصیص آن است.
با این حال گزارش ها نشان می دهد دالالن در حال 
خروج از بازار ارز هســتند و تقاضا برای ارز کاهش 

پیدا کرده است.

از  حاکــی   گزارش هــا 
ســوء اســتفاده برخی از 
متصدیان جایگاه سوخت از 
مشتریان است. به طوری که 
آنها از ازای کارت سوخت از 

مشتریان پول دریافت می کنند.
با توجه به اینکه ســودجویان همــواره در قالب های 
مختلف در کمین بازار سوخت بوده و باعث ضربه زدن 
به متقاضیان سوخت و همچنین منابع انرژی کشور 
می شوند، سهمیه بندی و احیای دوباره کارت سوخت، 
شیوه ای بود که دولت برای مهار سودجویی ها به کار 
گرفته است. ازاینرو بازگشت کارت سوخت به منظور 
مهار این مشــکات بود. اما بررسی ها نشان می دهد، 

تخلفات در روند عرضه سوخت ادامه دارد.
در رابطه با کارت سوخت شخصی مدیر عامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفته از ابتدای 
شــهریور ماه به خودرو هایی که فاقد کارت سوخت 
اختصاصی هستند فقط ۳0 لیتر ســوخت با کارت 
جایگاهداران  تحویل شــود اما از نظر تعداد دفعات 
سوختگیری در روز در حال حاضر هیچ محدودیتی 

وجود ندارد.
  به گفته وی تاکنون ۲ میلیون کارت سوخت جدید 
صادر شده و حدود یک میلیون کارت  هم در باجه های 

معطله اداره پست آماده تحویل است. همچنین در حال 
حاضر فقط در ۴ کان شهر استفاده از کارت سوخت 
الزامی است و این طرح پس از آمارگیری از توان اجرایی 

در کل کشور اعمال می شود.
برای کنترل میزان مصرف و قاچاق سوخت، استفاده از 
کارت سوخت در ۲۲ مرداد ماه اجباری شد و سرانجام 
در اول شهریورماه میزان سوخت گیری با کارت آزاد 

جایگاه ها در کل کشــور در هر بار سوخت گیری، از 
۶0 لیتر به ۳0 لیتر کاهــش یافت. تحلیلگران بر این 
عقیده اند که جدا از منافعی که احیا کارت سوخت به 
همراه دارد، باید به این موضوع نیز توجه کرد که این 
اقدام ممکن است موجب سوءاســتفاده برخی افراد 

نیز بشود.
طی تماس هــای تلفنی و گزارش هــای مردمی که 

اعام شــده اســت، در برخی از جایگاه ها متصدیان 
جایگاه در ازای کارت ســوخت مبلغی را از مشتریان 
دریافت می کنند که بر اساس گفته های فاطمه کاهی - 
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی - ، این 
کار کاما غیرقانونی بوده و هیچ جایگاهی حق دریافت 

هزینه جداگانه را از مشتریان ندارد.

»کسب و کار« ورود دالر به مرز 10 هزار تومان را بررسی می کند

آرامش تابستانی بازار ارز

»کسب و کار«  از   تخلفات     ادامه دار    در    عرضه   سوخت    گزارش  می دهد 

دریافت  پول  در  جایگاه ها   برای   کارت   سوخت

روحانی:
 اگر بدانیم مالقاتــی منافع مان را 

تأمین می کند، دریغ نخواهیم کرد
رییس جمهور گفت: پیروزی انقاب اسامی 
یکــی از اصاحاتی که در ذهن مــا ایجاد کرد 
یکسان بودن مردمروحانی: اگر بدانیم ماقاتی 
منافعمان را تامین می کند، دریغ نخواهیم کرد 
شهرنشین و روستانشین بود، حتی امروز اینکه 
کسی بگوید من روستایی هستم نوعی تقدس 

هم یافته است.
حسن روحانی در همایش دستاورد های دولت 
در توسعه زیرساخت های روستایی، اظهار کرد: 
روستایی بودن قبل انقاب کمی با خودکم بینی 
توأم بود. طرف با شرمساری می گفت روستایی 
و دهاتی هستم. شهر نشینی و مرکزنشینی به 
عنوان افتخار بود، اصا در تهران متولد شــدن 

افتخار بود.
رئیس جمهور افزود: جاده آســفالتی نه، بلکه 
جاده معمولی یک آرزوی بزرگ بود. روستا هایی 
بود که حدود چهل تا پنجاه سال پیش در یک 
فصل هایی امکان نداشت تردد در آن ها صورت 
بگیرد و در یک فصل هایی فقط ماشــین های 
شاسی بلند رفت و آمد می کرد. گاز که اصا در 

روستا نبود.
 نفت سفید که به روستا می رسید شبیه معجزه 
بود. مرکز بهداشتی، درمانی و حضور پزشک هم 
همین طور بود. ســالی یک بار پزشک به روستا 
می رفت و روستا و شــرایط زندگی اش از شهر 
جدا بود، این در حالیست که در شهر ها یک رفاه 

نسبی حاکم بود.
وی گفت: انقاب اســامی این مسیر را برای ما 
هموار کرد. مقداری هم تکنولوژی این مســیر 
را هموار کرده اســت، االن کل دنیا را می گویند 
دهکده جهانی. شما در این انتخابات ها می بینید 
که اولین عامت پیــروزی را روســتا ها اعام 
می کنند. اولین رای ها برای روســتا های بسیار 
کوچک است همان رای می شــود معیار تا رای 

تهران شمرده شود، این نکته مهمی است.
روحانی گفت: ارتباطات مردم چنان به هم نزدیک 
شده است که آگاهی مردم روستای ما امروز به 
اندازه شهر و گاهی باالتر است. امروز در دانشگاه ها 
هم همین طور است بسیاری از نخبگان، اساتید و 

طاب و مراجع بزرگ ما روستایی بودند.
وی با اشاره به وضعیت روستا ها در ابتدای پیروزی 
انقاب گفت: کمبود ها در روستا ها زیاد و مشکات 
مردم بسیار بود و باید خدمات بسیاری به روستا ها 
می دادیم. جهاد سازندگی بسیاری از خدمات را 
انجام می داد. نیرو های انقاب هم همه جا بودند 
و خدمت رسانی می کردند. رئیس جمهور تصریح 
کرد: من بسیار افتخار می کنم که در دولت یازدهم 
و دوازدهم یکی از دستاورد های ما توسعه روستا ها 
بوده اســت. قبا این کار می شده، اما توسعه در 

دولت یازدهم سرعت بیشتری گرفت.

نوبخت:
 رشد قیمت ها را باد پایین نیاورد، 

اقدامات دولت بود
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعام اینکه 
امروز ۵000 میلیارد تومان به حساب بازنشستگان 
به عنوان هم ترازی واریز می شــود، گفت: بازار ارز 
نسبتا به ثبات رسیده اســت و دولت نیز با همه 
سختی ها شــوک بزرگی که به اقتصاد وارد شد 
را مهار کرد و واقعیت این اســت که رشد فزاینده 
قیمت ها را باد پایین نیاورد بلکه اقداماتی از سوی 

دولت انجام شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پرداخت 
حقوق، یارانه و دستمزد در موعد مقرر گفت: ۵000 
میلیارد تومان بین بازنشستگان به عنوان هم ترازی 
بازنشستگان پرداخت خواهیم کرد و ۶۵00 میلیارد 
تومان پاداش بازنشستگی به حساب بازنشستگان 
واریز می شود که ان شاءاهلل امروز این مبلغ به حساب 
بازنشستگان واریز خواهد شد و با همه کمبودها و 

سختی ها دولت منابع را تامین خواهد کرد.
وی با بیان این که منابع عمرانی نسبت به سال های 
قبل محدودتر شده است، گفت: سال گذشته این 
اعتبارت ۵۴ هزار میلیارد تومان بود و حاال به ۴۳ 
هزار میلیارد تومان محدود شده است اما همین 
اعتبارات محدود را نیز بــا اولویت توزیع خواهیم 
کرد و اولویت ها نیز براساس سیاست های اباغی 
و مبتنی بر توسعه شبکه حمل و نقل ریلی خواهد 
بود. رییس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
قصدی برای ورود اتوبوس به کشور نداریم، چرا که 
می خواهیم از اشتغال حمایت کنیم گفت: از محل 
تبصره 1۸ بودجه، بالغ بــر ۶۴ هزار میلیارد برای 
اشتغال زایی اختصاص داده شده که شهرداری نیز 
می تواند از این محل که برای یک میلیون فرصت 

شغلی پیش بینی شده است، استفاده کند.

اخبار

سرمقاله

  محمدرضا شهیدی، کارشناس اقتصادی
از نگاه دولت تنها دلیلی که برای حذف ۴ صفر از پول ملی که  الیحه آن اخیر 
به مجلس رفته، ، سهولت انجام مبادالت و حسابداری آن است و دلیل دیگر 
آن است که فرضا یک دالر آمریکا برابر با 1۲0000 هزار ریال و یک اسکناس 
صد دالری برابر با 1۲000000ریال می باشد. اما این چهار صفر از کجا آمد 
که باید حذف شود و چگونه تولید شد؟ بدیهی است که تورم لجام گسیخته 
به ویژه در چند سال اخیر موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش صفرها 
شد. اما سوال این است که کاهش ارزش پول ملی خصوصا در یک سال اخیر 
که به تضعیف ارزش ان انجامید چرا اتفاق افتاد؟ برخی عنوان می کنند که 
اثرات تحریم ها بود. با نگاهی به ارزش پولم سوریه و یمن م  توان دریافت که 
کشورهایی هم که مستقیما وارد جنگ شده اند نیز ظرف سال های گذشته 
اینگونه پول ملی شــان کاهش ارزش نداشته اســت. پس موضوع تحریم 
ها فقط می تواند نقش کبریت در انبار کاه را داشته باشد و خود به تنهایی 

تعیین کننده و کاهش دهنده ارزش پول ملی نیســت. دوباره این سوال 
مطرح می شود که کارخانه صفرسازی در کجا فعال است؟ همواره در رابطه 
با نرخ تورم نگاه تمامی کشورها به بانک مرکزی آن کشور است. بانک های 
مرکزی متولی پول ملی و حفظ ارزش آن و همچنین چاپ کننده اسکناس 
آن کشور می باشند. اما چرا بانک مرکزی صفر تولید می کند؟ وقتی دولت ها 
برای مخارج خود پول کم می آورند، به نام استقراض از بانک مرکزی عما 
بانک مجبور به چاپ اسکناس می شوند و همچنین بانک های تجاری که 
سود ماهانه به سپرده گذارا ن می دهند. در حالی که این سپرده ها نمی توانند 
به گونه ای تسهیات بدهند که هم سود داشته باشد و هم پول آن برگردد 
و نمی توانند جوابگوی پرداخت سود واهی به مردم باشند. این کمبود را از 
طریق اضافه برداشــت از بانک مرکزی تامین می نمایند و از بانک مرکزی 
به اصطاح قرض می گیرند. بانک مرکزی شامل چند ساختمان و هزاران 
کارمند می باشــد و تنها جایی که دارد و نقش تولیدی را بر عهده گرفته 

کارخانه چاپ اسکناس است و خود پولی ندارد. پس باید برای کمبود منابع 
دولت ها و بانک ها پول چاپ کند و چاپ پول که عمدتا خیلی بیشتر از تولید 
ناخالص داخلی بوده است، موجب رقیق شدن ارزش پول ملی و تولید صفر 
و عما موجب افزایش گرانی و تورم می گردد. نقش بانک مرکزی در در رقیق 
کردن پول ملی نیز همین گونه بوده است که خود معلول نظام غلط اقتصادی 
و پولی و بانکی می باشد. تجربه دیگر کشورها نشان داده است که حذف صفر 
از پول ملی بدون اصاحات ســاختاری در حوزه نظام پوی و بانکی تجربه 
موفقی نبوده و پس از چند سال دوباره صفرها بر سر جای خود بر می گردد. 
اما انتظار می رود که مجلس شورای اسامی حذف صفرها را منوط به تهیه 
و تصویب اصاح کل نظام پولی و بانکی نموده و در حلقه آخر، حذف صفرها 
انجام گردد. وگرنه بدون اصاحات ساختاری حذف صفرها موجب هزینه 
باالی چاپ اسکناس و همچنین سردرگمی مردم که به این پول ها عادت 

کرده اند، خواهد شد.

تولید مجدد صفر با حذف 4 صفر
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آمار بانک مرکزی نشــان می دهد مانده سپرده ها در 
پایان اردیبهشت ماه سال جاری ۲۶.۶ درصد و مانده 
تسهیات بانکی 1۹.۷ درصد نسبت به مقطع مشابه 

سال قبل رشد داشته است.
به گزارش مهر، گــزارش بانک مرکزی از وضعیت کل 
مانده ســپرده ها و تســهیات ریالی و ارزی بانک ها 
و موسســات اعتباری در پایان اردیبهشــت ماه سال 
1۳۹۸ حاکی از آن اســت که مانده کل سپرده ها بالغ 
بر ۲1۳11.۲ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت 
به مقطع مشابه سال قبل ۴۴۷۳.۸ هزار میلیارد ریال 
)۲۶.۶ درصد( و نسبت به پایان سال قبل معادل ۶۳۷.۹ 

هزار میلیارد ریال )۳.1 درصد( افزایش نشان می دهد.
بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 
11۶۳۲.1 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به 
استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۵۵.۵ هزار میلیارد 

ریال است.
مانده کل تسهیات بالغ بر 1۵۳۴۶.۲ هزار میلیارد ریال 
است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۵۲۴.۹ هزار 

میلیارد ریال )1۹.۷ درصد( و نسبت به پایان سال قبل 
۲۵۶ هزار میلیارد ریال )1.۷ درصد( افزایش داشــته 
است. بیشترین مبلغ تسهیات مربوط به استان تهران 
با مانده ۹۹۶۹.۹ هزار میلیــارد ریال و کمترین مبلغ 
مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵1.۹ 

هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیات به سپرده ها بعد از 

کسر ســپرده قانونی ۸0.۲ درصد است که نسبت به 
پایان اردیبهشت ماه 1۳۹۷ و پایان اسفند 1۳۹۷، به 
ترتیب ۴.۸ و 1.1 واحد درصد کاهش نشان می دهد. 
نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۵ درصد و در استان 

کهگیلویه و بویراحمد 10۵.۳ درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده که یکی از علل مهم باال بودن 
رقم تسهیات و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر 
مرکزی بسیاری از شرکت ها و موسسات تولیدی سایر 
استان ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت های بانکی 
آنها از طریق شعب بانک ها و موسسات اعتباری استان 

تهران انجام می شود.

در اردیبهشت 98 رقم خورد

 افزایش۲۶ درصدی سپرده های  بانکی

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به ۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید، دوشنبه ۴ شهریور ۹۸ به ۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۳۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و 

۱۳۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۲۸ دالر و ۶۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۰۹ 
هزا و ۲۹۷ تومان است.

کاهش موقتی تقاضای ارزی
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

با توجه به سیاست های بانک مرکزی برای مهار التهابات بازار ارز، بخشی از این التهابات فروکش کرده و به همین دلیل نرخ ارز به 11 و حتی 10 هزار تومان رسیده است. اما اینکه توقع داشته باشیم نرخ ارز به زیر 10 هزار تومان و یا بیش از این 
کاهش پیدا کند، توقعی منطقی نیست. نه ذخایر ارزی کشور  تغییری داشته و نه تحوالت سیاسی به نفع بازار رقم خورده است. البته برخی کاهش نرخ ارز را به اجاس »جی۷« ربط می دهند. در حالی که اگر این موضوع را بپذیریم صرفا از 
جنبه روانی روی بازار تاثیر گذاشته و موقتی است. ضمن آنکه باید تاکید کرد که کاهش نرخ ارز ربطی به این موضوع ندارد.  از طرفی در فصل در فصل تابستان قرار داریم و مصارف ارزی به خاطر کمبود و تحریم کنترل شده است و همین در 
روند کاهشی نرخ ارز موثر بوده. دلیل آرامش بازار ارز این موضوع است. به همین دلیل اگر وارد فصل پاییز شویم، نرخ ارز شاید دوباره افزایش پیدا می کند. البته اربعین و سفر زیارتی کربا تاثیری مشهودی روی بازار ارز نخواهد داشت و تقاضای 
ارزی ایجاد نمی کند. از سویی پول ایران و عراق به شکلی قابل مبادله شده است. اما موضوعی که بیش از کاهش نرخ ارز اهمیت دارد، تثبیت نرخ ارز است. به نظر نمی رسد با توجه به ذخایر محدود ارز در کشور، بانک مرکزی این نرخ را روی 11 
هزار تومان و یا 10 هزار تومان تثبیت کند. تقاضای ارزی چنین فرصتی را به بانک مرکزی نمی دهد. بنابراین اگر در حال حاضر بازار ارز آرام به نظر می رسد، این آرامش به خاطر کاهش موقتی تقاضا از بازار است نه به دلیل کاهش واقعی آن. از 

طرف دیگر در رابطه با ارزهای خانگی باید تاکید کرد، صاحبان ارزهای خانگی نیز در انتظار افزایش دوباره نرخ ارز هستند و از آنجایی که تحوالت سیاسی خوش بینانه نیست، تاشی برای ورود به بازار ارز ندارند.

آثار منفی سیاست های یارانه ای
حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی تهران

با توجه به برنامه های سوبسیدی و یارانه ای دولت در 
بازار سوخت، اینگونه سوء استفاده ها و سودجویی ها 
از بازار سوخت، قابل پیش بینی بود. یا احیای کارت 
ســوخت ما دوباره به عقب و همان روزهایی که 
 ســفته بازی و داللی در بازار سوخت موج می زد، 
برگشتیم. در حالی که در اصاحات اقتصادی نباید 
تجربیات گذشته را تکرار کنیم. بلکه باید در فضای 
تصمیم گیری  بهتر و شفاف تر کارها را جلو ببریم. اما 
اقتصاد کشور ما به دلیل سیاست های  سوبسیدی 
و یارانه ای دچار تصمیمات اشتباه شده که بیشتر 
بستر رانت را ایجاد کرده است. دولت معموال برای 
مهار مصرف سوخت و هدر رفت و قاچاق آن دست 
به دامن گزینه های یارانه ای و سوبسیدی در بازار 
سوخت می شود. در حالی که اثرات این اقدامات 
در بازار مثبت نبوده و قادر نیســت، اهداف دولت 
را محقق کند. سیاست های یارانه ای به مررو عمر 
رقابت پذیری را در اقتصــاد از بین برده و اقتصاد 
در دام فعالیت های داللی می افتد. بنابراین به نظر 
می رسد با تداوم این روش ها در عرضه سوخت، ما 
همچنان شاهد تداوم تخلفات و سودجویی باشیم 
و مهار این هم همانطور که تجربه نشان داده است، 

کار سختی خواهد بود.

يادداشت



استارت آپ ها4
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در ایــن مقاله به بررســی ۴ اشــتباه اســتارت   آپ هــا در تولید 
محتوا، بازاریابی و جذب مشــتری می پردازیم. بــه عنوان مالکان 
اســتارت آپ ، به خودمان افتخار می کنیم که درک عمیقی از بازار 
هدف مان پیدا کرده ایم. در واقع ما در صورتی می توانیم به کســب 
و کار بپردازیم که بــازار را خوب مطالعه کرده باشــیم و کمبودها 
را شــناخته باشــیم و برای بــرآورده کردن  تقاضاهــا، محصوالت 
و خدماتی تولیــد و ارائه کنیم. امــروزه تحقیق های بســیاری در 
زمینه ی راه اندازی کســب و کار، درک و شــناخت بازار، و تعیین 
 چگونگی همخوانی محصوالت ما با آن نیازهای مشــتریان صورت

 می پذیرند.

و این فقط نقطه ی شروع است.
با وجود ایــن، وقتی در واقــع در حال ســاختن پایگاه 
مشــتریان برای کســب و کارمان )آنالین یــا آفالین( 
هســتیم، آنچــه در مرحله ی بعــد اتفــاق می افتد به 
ندرت رویدادی آرام و بی دردســر خواهد بود. کســب 
و کارها ممکن اســت محصول شــان در بــازار گل کند 
 اما اغلــب آن ها برای بقــا تالش می کنند و دســت و پا 

می زنند.

پس، فایده کسب و کار چه می شود؟
اغلب، اشــتباهات بازاریابــی مقصر اصلی ایــن ماجرا 
هستند. این اشــتباهات می توانند موانع عظیمی بر سر 
راه استارت آپ ها باشــند. در اینجا ۴ اشــتباه استارت   
آپ ها در تولید محتــوا، بازاریابی و جذب مشــتری را 
 که باید مراقب باشــید انجــام ندهید به شــما معرفی 

می کنیم.

۱. استفاده نکردن از فرصت پیام رسانی
فقط ســاخت و ارائه ی محصوالت درست کافی نیست. 
الزم اســت که ربط پذیری و کارآمــدی محصول تان به 
اســتفاده کنندگان احتمالی و بالقوه در ســطح کالن 

انتقال داده شــود. )این که می بینم محصوالت بی نظیری هستند 
که بــه خاطر درک کم مالکان شــان نســبت به اهمیــت و قدرت 
پیام رســانی برند، هیچ توجهی را بــه خود جلــب نمی کنند دلم 
 به درد می آیــد.( یک کســب و کار چگونه از این فرصت اســتفاده

 می کند؟
از طریق محتوا. هر چیزی محتوا محســوب می شــود – متن روی 
وبســایت، پســت های وبالگ، ویدیوها، به روز رســانی رسانه های 
اجتماعی. و این محتوا اســت که با مشــتریان بالقوه حرف می زند. 
بنابراین پیام رسانی درست به پلتفرم های متعدد امری ضروری است.

سر زدن مشتری به وبسایت شــما باعث می شود که آن مشتری در 
مورد کاری که شما انجام می دهید دچار سردرگمی نشود. او مجبور 
نیست بیش از یک بار متن مقدمه را بخواند تا کسب و کار تان را درک 
کند. جمله ی مهم و نهایی باید به صورت مفید و مختصر بر ماهیت 
وجودی و همچنین منحصر به فرد بودن کســب و کار تاکید کند.  
)باهوش بودن خوب اســت، اما نه آنقدر باهوش که مبهم و پیچیده 
به نظر برسید.(هر یک از صفحه های بعدی باید بیشتر به این نکته ی 

کلیدی صفحه ی اصلی بپردازند. شما نماد چه چیزی هستید؟ چه 
خدماتی ارائه می دهید؟ چه چیزی شــما را خاص و منحصر به فرد 
می کند؟ دقیقــا چگونه می توانید کمک کنیــد؟ چه موقعیت های 
جغرافیایی را خدمت رســانی می کنید؟ پیام رسانی مفید و مختصر 
آدم های درست و مناسب را به کسب و کار شما جذب خواهد کرد و 

باعث افزایش تغییر و تبدیل ها خواهد شد.

۲. جذب نکردن بازدیدکنندگان با شرح و جزئیات
پس، وبسایتی را ایجاد کرده اید که به آن افتخار می کنید و در تولید 
محتوا و ســئو برای ایجاد ترافیک ارگانیک مناسب به وبسایت تان 
ســرمایه گذاری کرده اید. بعد چه اتفاقی می افتد؟ پاســخ: اشتباه 

استارت   آپ ها را تکرار نکنید و نگذارید این بازدیدها هدر بروند. آن ها 
را روی هوا بقاپید!

برای بازدیدکنندگان تان دلیلی بیاورید تا حاضر شــود اطالعاتش 
را به اشــتراک بگذارد. ارائه ی خبرنامه ها و منابع قابل دانلود معموال 
راهی توصیه شده برای ساخت پایگاه داده های ایمیلی بوده است که، 
به نوبه ی خود به پــرورش و افزایش بازدیدکنندگان کمک می کند. 
)شما برای بهبود تجربه ی ایمیلی برای مشترکین خود به یک ابزار 
  MailChimp یا Campaign Monitor خبرنامه سازی مانند
نیاز خواهید داشت.(اما لزوما هر بازدیدی که داشته باشید به جذب 

مشتری منجر نمی شود. 
پس آن وقت از کجا می دانید چه کسی یک مشتری بالقوه هست یا 
نیســت؟ اگر ممکن بود که بتوانید تمام این اطالعات را حتی بدون 
ثبت نام افراد به دســت بیاوری چه؟ Leadfeeder برای کسب و 
کارها در رابطه  با بازدید کنندگان ناشــناس داده های عملی فراهم 
می آورد، این که چگونه شما را پیدا کرده اند و چه صفحاتی از سایت 
شما را بازدید کرده اند – داده هایی که می توانند بر اساس توسعه های 

کنترل شده سرمایه ای شــوند یا باعث تلفن های مربوط به فروش 
شوند.

قرار دادن پالگین های اجتماعی در نقاط اســتراتژیک دنبال کردن 
آنالین شما را برای کســانی که عالقمند هســتند آسان می سازد. 
پیــش از آنکه آنها برنــدی را دنبال کننــد، بیشــتر احتمال دارد 
محتوای وبالگ را به اشــتراک بگذارند. این یعنی تعــداد فراوانی 
 پست های موفق )بالقوه( و فرصت به دست آوردن دنبال کننده های

 جدید.

۳. محتوای کم کیفیت فراهم آوردن )یا محتوای کافی تولید 
نکردن(

محتــوا در واقــع نحــوه ی تعامل شــما بــا مخاطب اســت، و 
اساســا نحوه ی شــناختی اســت که مــردم به صــورت آنالین 
از شــما دارنــد. بنابرایــن، وقتی پســت ها و ویدئوهای شــما 
کســل کننده باشــند، با به روز رســانی های تان نامنظم باشند، 
ممکن اســت ایــن تاثیــر را در اذهــان بگذارید کــه حرفه ای 
 نیســتید؛ این امر تاثیر تضعیــف کننده ای بر کســب و کارتان

 می گذارد.
در اینجا کمیت و کیفیت هر دو مهم هستند. اما استارت آپ ها اغلب 
کمبود منابع دارند. در این صورت، من پیشنهاد می کنم کیفیت را بر 
کمیت ترجیح بدهید، اما حتی در آن صورت هم، اجازه ندهید تعداد 
به روزرسانی های تان از یک حدی پایین تر بیاید.اگر به صورت واقع 
بینانه یک بار در هفته بیشترین تعدادی است که می توانید مدیریت 
کنید، به همین روند ادامه بدهید. شما باید بدانید هر چند وقت یک 
بار می توانید پست بگذارید و یک تقویم محتوا درست کنید. چند 
ابزار تقویم مدیریتی مفید، مثل  CoSchedule ، وجود دارند، 
اما اگر کمبود نقدینگی دارید، Google Docs گزینه رایگان و 

مفیدی برای ایجاد تقویم های محتوای مشارکتی است.

۴. ایجاد محتوای با کیفیت اما بازاریابی نکردن آن
چه کسی به وبالگ زیبایی که درست کرده اید و روزگارش را در خفا 
می گذراند توجهی خواهد کرد؟ اشتباه استارت   آپ ها این است که 
اغلب آنقدر بر تولید یا ارائه محصول یا خدمات شان تمرکز می کنند 
که فراموش می کننــد بازاریابی آن نیز بخش مهمی از شغل شــان 
به حساب می آید.همچنین، مالکان کســب  و کارهای نوپا اغلب با 
خودارتقائی درگیر هستند. به نظر می رسد عده ی بسیاری از حرف 
زدن درباره ی خودشان یک انزجار ذاتی دارند. من قبال در کسانی که 
سابقه ی فناوری داشتند متوجه این مسئله شده بودم، اما هر کسی 
موقع ارتقاء یک کســب و کار آنالین ممکن است از خودآگاهی رنج 
ببرد. این امر، متاسفانه، ممکن اســت پیام کسب و کار را در معرض 
سوء ظن قرار دهد یا تضعیف کند.باالخره، هر رسانه ی اجتماعی را 
باید شخصیتی اداره کند، و داســتان زندگی شما »اعتبار خیابانی« 
]اعتباری که در بین مردم کوچه و خیابان دارید[ شــما است، پس 
احتماال دلتان بخواهد آن را به سرمایه تبدیل کنید. آیا مجددا فکر 
کردن به خودارتقائي کمکی می کند؟ اگر مطلقا نمی توانید این کار را 
انجام دهید، یک بازاریاب حرفه ای و با تجربه را استخدام کنید )این 
کار ارزش سرمایه گذاری کردن را دارد(. در مراحل اولیه، بک کسب و 
کار به توجه تمام و کمال نیاز دارد. این موقع وقت مناسبی برای گیج 

بازی درآوردن نیست.

۴ اشتباه استارت   آپ ها در تولید محتوا، بازاریابی و جذب مشتری

ابطال ابالغیه بانک مركزی 
درمورد بیت كوین تایید شد

با ابطال ابالغیه بانک مرکزی درمورد رمزارزها، مقرر 
است سند توسعه ای برای نشر کریپتوها تدوین و 
ابالغ شود و در این شرایط به نظر می رسد استفاده 
از بیت کوین هم در مسیر تازه ای قرار بگیرد.پس 
از آنکه اخباری درباره ابطال ابالغیه بانک مرکزی 
درباره رمز ارزها و تکذیب آن منتشر شد، وزارت 
ارتباطــات و فناوری اطالعات رســما اعالم کرد 
ابالغیه بانک مرکزی درمورد رمزارزها که روز ۱۹ 
تیر ۹۸ منتشر شده بود، ابطال شده است. بدین 
ترتیب مقرر شده است با همکاری سازمان فناوری 
اطالعات ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار سند 
توسعه ای برای نشر کریپتوها تدوین و ابالغ شود.
پیش از این بانک مرکزی اعالم کرده بود: انتشار 
رمزارز با پشــتوانه ریال، طال و فلــزات گرانبها و 
انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است و تشکیل 
و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و 
پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این 
بانک، غیرمجاز محسوب می شود. بانک مرکزی 
حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن 
مقررات، به ایجاد و اداره شــبکه اقدام یا نسبت به 
آن تبلیغ می کنند را برای خود محفوظ می داند.

رمزارز یا ارز رمزی یکی از انواع ارز مجازی است که 
از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده و 
معموالً به صورت غیر متمرکز اداره می شود و در 
مقابل نظام های بانکداری متمرکز قرار می گیرد. 
رمزارزها که پدیده ای نوظهور هستند که می توانند 
مانند سایر ارزهای فیات )بدون پشتوانه( قابلیت 
مبادله، انجام تراکنش، خرید آنالین و … داشته 
باشند.کشمکش های فراوان درباره ی تالش برای 
قانونی شدن فعالیت استخراج رمزارزها از یک سو و 
تصمیم برای چگونگی برخورد با استخراج کنندگان 
و تعرفه ای که باید برای برق استخراج در نظر گرفته 
شود از سوی دیگر، مســووالن را واداشته که به 
صورت جدی به قانون گــذاری برای این موضوع 
بپردازند.یکی از مشهورترین رمزارزها، بیت کوین 
است. بیت کوین یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز و 
هم چنین یک شبکه جهت پرداخت های مستقیم 
و بدون واسطه است. در واقع اساس بیت کوین بر 

مبنای بالک چین است. 

خبر مهارت هاي مديريتي

همیشــه می توان مهارت های کاری را یــاد گرفت ولی 
مهارت های رفتاری اغلب مربوط به شخصیت هستند و 
تغییر دادِن شخصیت انسان ها بسیار دشوار است. بنابراین، 
اگر خصوصیت های زیر را نداشته باشید، اگر می خواهید 
در رقابت های کاری تان نفر اول باشید، همین االن شروع 

به اصالح خودتان کنید.
۱. خود انگیزشی: کارمنــداِن فوق العاده، دارای قدرت 
خود انگیزشی هستند. هرگز برای انجام کارهای بعدی، 
منتظر دستور مدیرشان نمی نشینند؛ بلکه خودشان ابتکار 
عمل را به دست می گیرند و کارهایی انجام می دهند که از 
حد انتظارشان باالتر است. به عالوه، هرگز از مسئولیت 
شانه خالی نمی کنند و به خوبی از پِس دشوارترین کارها 

بر می  آیند.

۲. ارتباط خوب با دیگــران: هر شــغلی نیازمند 
مهارت های ارتباطی است. بنابراین، هر کارفرمایی ترجیح 
می دهد کارمندی داشته باشــد که بتواند به خوبی خود 
را به صورت شــفاهی یا کتبی ابراز کند. کارمندانی که 
مهارت های ارتباطی خوبی دارنــد، می توانند به راحتی 
اهداف، وظایف، مشکالت و نگرانی ها را با اعضای گروه شان 
در میان بگذارند. نه تنها این مهارت به انجام کارها سرعت 
می بخشد، بلکه می توان مطمئن بود همه ی افراد، درک 
مشــابه و جامعی از خواســته ها و نیازهای شغلی پیدا 
می کنند. این ویژگی شاید بعد از داشتِن مهارت، دارای 

بیش ترین اهمیت است.
۳. نگرش مثبت: کارمندانی کــه دارای نگرش مثبت 
هستند عموما در میان همکاران شان محبوب تر هستند 

و عملکرد بهتری در محل کار دارند. برای مثال؛ شما دو 
همکار دارید، یکی از آنها شاد و پرانرژی و دیگری بدبین و 
همیشه در مورد همه چیز شاکی است. در این موقعیت، 
شما کار کردن با کدام یک را ترجیح می دهید؟ شخصی 
که باعث دلسردی و ناامیدی همه می شود یا آن که به همه 

انرژی می دهد؟ مطمئنا جواب واضح است.
۴. اهِل عمل: ایده پرداز و خالق بودن ویژگی های بسیار 
خوبی هستند ولی شــرکت ها به آدم هایی نیاز دارند که 
بتوانند ایده های شــان را به حقیقت تبدیل کنند. تنها 
ایده پردازی نمی تواند برای شرکت پول ساز باشد بلکه فقط 
اجرای چنین ایده هایی می تواند نتایج مثبتی همراه داشته 
باشد. به همین دلیل، کارمندی که بتواند با سرعِت باال و به 

صورت عملی مفید باشد، به اندازه ی طال ارزشمند است.

۴مهارتیککارمندفوقالعاده
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بیشتر آدم ها زمان و انرژی بیشتری را صرف مشکالت هن

می کنند تا اینکه سعی کنند آن ها را حل کنند. 
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کمپانی پورشه برای امنیت بیشتر خودروهای خودرانش در یک استارت 
آپ سرمایه گذاری کرد

ایمنی بیشتر در رانندگی با استارت آپ ها
فولکس واگن، مالک پورشه سهم حداقلی از استارت آپ TriEye را در اختیار گرفت. هدف 
این شرکت بهبود ویژگی های ایمنی برای اتومبیل های نسل بعدی شرکت است.استارت 
آپ ها می توانند در همه عرصه ها ورود کنند. تنها کافی است مشخص شود چه بخشی چه 
نیازی دارد. حاال کمپانی پورشه برای امنیت بیشتر خودروهای خودرانش در یک استارت 
آپ سرمایه گذاری کرده است. سی ان بی سی گزارشی در این باره منتشر کرده است.طبق 
این گزارش، فولکس واگن، مالک پورشه سهم حداقلی از استارت آپ TriEye را در اختیار 
گرفت. هدف این شرکت بهبود ویژگی های ایمنی برای اتومبیل های نسل بعدی شرکت 
است.استارت آپ TriEye در دوربین های مادون قرمز با امواج کوتاه تخصص دارد. این یک 
طراحی نیمه هادی است و طبق گفته شرکت پورشه می تواند برای ساخت دوربین های 
مادون قرمز با کیفیت باال مورد استفاده قرار بگیرد.این خودروساز آلمانی در بیانیه ای اعالم 
کرد: فناوری TriEye باعث افزایش ایمنی در وسایل نقلیه در سیستم های کمک به راننده 
و خودروهای خودران می شود. این فناوری به این شکل عمل می کند که ظرفیت دید در 
شرایط بد مانند باران، مه و گردو غبار را افزایش می دهد.تا کنون شرکت پورشه رقم این 
سرمایه گذاری را افشا نکرده است. مایکل اشتاینر، عضو هیئت اجرایی تحقیقات و توسعه 
در پورشه گفت: این شرکت پتانسیل خوبی در فناوری حسگر دارد. این امر راه را برای نسل 
های بعدی سیستم های کمک کننده به راننده و عملکردهای رانندگی خودران هموار می 
کند. این فناوری ایمنی بیشتر با قیمت رقابتی را ارائه خواهد کرد.TriEye سال 20۱7 راه 
اندازی شد و تاکنون توسط شرکت سرمایه گذاری Intel Capital حمایت می شد.در 
حالی که سطح قابل توجهی از هیجانات پیرامون توسعه وسایل نقلیه خودمختار وجود دارد، 
چالش های پیش رو همچنان باقی است.مدتی زمان می برد تا اتومبیل های خودران به طور 
جدی به خیابان ها وارد شوند. برای رسیدن آنها به جاده ها، باید ایمنی بیشتری انجام شود.
به گفته کارشناسان، پیش بینی اینکه یک اتومبیل تحت شرایط مختلف، ممکن است چه 
کاری انجام دهد، دشوار است. اما اگر در این زمینه بررسی های بیشتری انجام شود، حتما راه 

حل های خوبی برایش پیدا خواهد شد.

زبان بدن دیجیتالی مشتریان را بفهمید
زبان بدن دیجیتالی کم کم در ادبیات مشتری مداری دیجیتالی جا می افتد و توجه 
بسیاری را به خود جلب می کند. زبان بدن دیجیتالی به مجموعه فعالیتهایی گفته می 
شود که مشتری ها به طور آنالین و در فضای برخط و مجازی انجام می دهند که شامل 
کارهای مختلفی نظیر مشاهده صفحات وب سایت تا کلیک روی فرم های مختلف 
می شود. عموما مشتری در فضای مجازی هویت خود را پنهان می کند اما هر رفتاری 
که نشان می دهد و هر کلیکی که می کند اطالعات مهم و حیاتی درباره عالقمندی ها و 
احساسات او در اختیار شما می گذارد. از این رو الزم است که حتما زبان بدن دیجیتالی 
مشتریان را بفهمید.علیرغم پیشرفت های دیجیتالی که در 20 سال گذشته صورت 
گرفته است، از پیشــرفت در تجارت الکترونیک گرفته تا پیچیده تر شدن تکنولوژی 
بازاریابی، معیارهای عملکرد وب سایت در این دو دهه تغییر چندانی نکرده است.این 
حقیقت که نرخ تبدیل در این 20 سال در ۳٪ راکد باقی مانده است نشانگر این است که 
معیار نادرستی برای تمرکز و توجه است. شاخص کلیدی عملکرد )KPI( می بایست 
به همان روشی گسترش بیابد که کانال های دیجیتال، رفتار مشتری، رویکرد خرید و 
عادت ها تکامل یافته اند. ولی، کسب و کارها همچنان به اندازه گیری، ردیابی و مشغولیت 
با نرخ تبدیل ادامه می دهند، زیرا ساده است.مشکل این جا است که نرخ تبدیل، چیز 
زیادی درباره تجربه واقعی دیجیتال مشــتریان مان به ما نمی گوید. و درک تجربه ی 
دیجیتال مشتریان از همیشه مهمتر است. ارتباط شفاف و قدرتمندی بین تجربه و 
درآمد وجود دارد، تا جایی که اکنون تجربه مهمترین متمایزکننده برند و ایجادکننده 
ارزش کسب و کار است.فکر کردن به نرخ تبدیل به عنوان یک سفر، و نه یک اقدام تک، 
بسیار مهم است. تنها زمانی می توانیم اهداف را شناسایی کنیم و شروع به کار کنیم که 
تجربه ی بازدیدکنندگان ما با این اهداف سازگار باشد. اگر این سازگاری وجود داشته 
باشد، مي توانیم تجزیه و تحلیل زبان دیجیتال بدن مشتریان را از طریق سفرشان آغاز 
کنیم، تا به دیدگاه کلی از تجربه شان برسیم و مواردی را که نیازمند پیشرفت هستند 
بیابیم.کلید افزایش نهایی نرخ تبدیل از ۳٪ کنونی این است که به این تجربه به چشم 
ریالی بنگریم. هرچه تجربه ی بهتری را برای مشتریان مان فراهم کنیم، احتمال بیشتری 

وجود دارد از ما خرید کنند، خواه خرید آنالین باشد یا حضوری.

معرفی كتاب گرگ وال استریت اثر جردن بلفورت
به دنبال راهنمایی برای موفقیت در کســب و کار خود هســتید؟ به شــما توصیه 
می کنم کتــاب گرگ وال اســتریت اثر جــردن بلفــورت را بخوانید. بــا ما همراه 
باشــید تا شــما را با این کتــاب تأثیرگذار آشــنا کنیم.اگر اهل ســینما باشــید، 
 حتمــا فیلــم گــرگ وال  اســتریت را دیده ایــد یا دســت کم نــام ایــن فیلم را 

شنیده اید.
 داستان این فیلم دربارۀ مردی است که در بازار بورس وال  استریت به موفقیت عجیبی 
دست پیدا می کند و سرمایۀ خوبی به  دست می آورد.این فیلم بر اساس زندگی جردن 
بلفورت ساخته شده  است؛ کسی که نویسندۀ کتاب گرگ وال استریت است. بلفورت 
یکی از موفق ترین سرمایه گذاران بورس در آمریکا است. بسیاری از افراد توانسته اند با 
آموزش و راهنمایی های او به پول و ثروت کالِن میلیاردی برسند.بلفورت خالصۀ تمام 
نکته هایی را که در کارگاه های آموزشی خود به شرکت کنندگان می آموزد، در این کتاب 
گنجانده  است. این را هم باید بدانید که هزینۀ ثبت نام کارگاه های آموزشی او معموال 
2 هزار دالر است.کتاب گرگ وال اســتریت راهنمای فروش مستقیم است. بلفورت 
پایه گذار شیوۀ فروش »خط مستقیم« است. سیســتم خط مستقیم شیوه ای برای 
متقاعد کردن زبانِی خریدار است که در فروش مستقیم کاال و خدمات به کار می رود. 

بلفورت این سیستم را رمز اصلی موفقیت خود می داند.
شــما در این کتاب با بیان جذاب و شــیرین بلفــورت، قدم به قدم با این سیســتم 
اعجاب انگیز آشــنا می شــوید. کار اصلی بلفــورت در کتاب گرگ وال اســتریت 
عوض کردن نگاه شــما در فروش اســت. او به شــما آموزش می دهد که با اصالح 
سیســتم زبانی تــان و انعطــاف در برقــراری ارتباط کالمــی با خریــدار، به طرز 
ســاده ای او را متقاعد بــه خریــد کاال و خدمات تان کنید.شــما طــی ۱2 فصل 
 در این کتاب به ســادگی با رموز فروش موفق او آشــنا خواهید شــد. این ۱2 فصل 

عبارت اند از:
رمزگشایی کدها برای فروش و تأثیرگذاری؛

ابداع سیستم خط مستقیم؛
۴ ثانیۀ اول؛

لحن گفتار و زبان بدن؛
مدیریت حالت؛

فرمولی مطمئن برای مدیریت حالت؛
لحن گفتار پیشرفته؛
زبان بدن پیشرفته؛

هنر مشتری یابی؛
۱۰ قانون مشتری یابی خط مستقیم؛

هنر و علم ارائۀ محصول و خدمات در سطحی جهانی.

استارت آپ
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به دلیل اهمیت جانمایی 
شرکت های دانش بنیان 
 و اســتارت آپ هــا در 
مجموعه هایــی که بتواند 
فعالیت این تعداد کسب و 
کار را کنار هم ممکن سازد استقرار دانش بنیان ها 
در شهرک های صنعتی با تسهیالت ویژه ای آغاز 
خواهد شد. رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و 
شکوفایی گفت: این صندوق به شرکت های دانش 
بنیانی که در شهرک های صنعتی مستقر هستند، 
تســهیالتی را برای اســتقرار اختصاص می دهد.  
علی وحدت رئیس هیئــت عامل صندوق نوآوری 
و شکوفایی طی بازدید از یک شرکت دانش بنیان 
تولید کننده تسمه اظهار داشت:هر پیشرفتی که 
اتفاق می افتد در صنعت است و اگر واحدهای دانش 
در صنعت رسوخ پیدا نکنند آثاری از آن دانش دیده 
نمی شود.وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان 
باید تالش کنند که به صنایع ورود پیدا کنند، گفت: 
ما باید کاری کنیم که شــرکت های دانش بنیان، 
ارتباط با صنعت داشته باشند و از طرفی نیز ضروری 
است که صنایع برای توسعه محصول خود از دانش 
 این شــرکت ها بهره ببرند و ارزش افــزوده باالتر 

داشــته باشــند. وحدت با بیان اینکه استفاده از 
دانش شــرکت های دانــش بنیان در شــرکت 
های صنعتــی مــی توانــد روی اشــتغال فارغ 
التحصیــالن دانشــگاهی، محیــط زیســت و 
 عوامــل دیگــر تأثیــر بگــذارد، تصریــح کرد: 
شرکت هایی که در شــهرک های صنعتی وجود 
دارند، می توانند از تســهیالت صنــدوق نوآوری 

و شــکوفایی بهره ببرنــد. رئیس هیئــت عامل 
صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به تسهیالت 
صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش 
بنیان در شــهرک های صنعتی خاطرنشان کرد: 
اســتقرار کارگاه های شــرکت های دانش بنیان 
برای تولید در این شــهرک ها از ســوی صندوق 
نوآوری و شکوفایی حمایت می شوند؛ یعنی به آنها 

تسهیالت استقرار اختصاص می دهیم. وی افزود: 
این محور از دید همکاری ما با شرکت های حاضر 
در شهرک های صنعتی به زودی اصالح می شود. 
وحدت یادآور شــد: همچنین قرار است صندوق 
پژوهش و فناوری فوالد زیر نظر صندوق نوآوری و 
شکوفایی و وزارت علوم راه اندازی شود و صندوق 
قرار اســت رویدادی مرتبط با فوالد را برگزار کند. 
وی در حاشیه بازدید از چهار شرکت دانش بنیان 
در شــهرک صنعتی پرند نیز با اشاره به تفاهم نامه 
با ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
گفت: ســهولت در استقرار شــرکت های دانش 
بنیان و کارگاه های این شــرکتها در شهرک های 
صنعتی از مفاد این تفاهم نامه به شــمار می رود. 
وی با اشــاره به این تفاهم نامه گفت: ایجاد زمینه 
 برای رســوخ فناوری در صنایع موجود نیز از دیگر 

مفاد تفاهم نامه است.
البته بر اســاس اخبار منتشرشــده شرکت دانش 
بنیانی که قصــد دریافت زمین در شــهرک های 
صنعتی را دارد باید در ابتدا به ســاختمان اداری 
شــهرک صنعتی مربوطه مراجعه نموده و پس از 
رایزنی با واحد مربوطه، زمین مــورد نظر خود را 
انتخاب نماید. پس از آن باید با ارائه درخواســت 
کتبی به ریاســت آن شــهرک صنعتی، به جهت 
 دانــش بنیــان بــودن درخواســت تقســیط و 

تخفیف نماید.

صنایع با بهره گیری از كسب و كارهای نوین ارزش افزوده باالتر ایجاد كنند

تسهیالت استقرار دانش بنیان ها در شهرک های صنعتی

توسعه اقتصاد دانش بنیان ها با حمایت های واقعی
امید کریمی اصل، کارشناس استارت آپ

شهرک های صنعتی به دلیل ماهیتی که دارند می توانند کسب و کارهای مشابه را در کنار هم جا بدهند و این امتیاز بزرگی برای دانش بنیان ها خواهد بود تا در کنار هم به تبادل اطالعات و دانش بپردازند. امروز با 
ثابت شدن نقش و ارزش این کسب وکارها روزانه بر تعداد آنها افزوده می شود و مشکل بزرگ جانمایی آنهاست. برای بسیاری از کسب و کارها بودن در پارک های علم و فناوری و شرکت های وابسته به آن ارجحیت 

دارد اما به دلیل رشد و تعدد آنها باید به این اجماع برسند تا در مجموعه هایی در کنار هم استقرار پیدا کنند.
مزایای این حرکت بارها تکرار شده است اما استقبال از آنها نشد. به همین دلیل اگر مشوق ها تعیین شود و استمرار داشته باشد می توان به استقرار و فعالیت این شرکت ها در شهرک های صنعتی امید داشت. البته 
طرحی نیز سال گذشته اعالم شد و بر اساس آن قرار بود شرکت های دانش بنیان براي استقراردر شهرک هاي صنعتي حمایت  شوند. به عبارتی این طرح عبارت بود از واگذاری زمین به شرکت های دانش بنیان و 

فناور، به صورت اقساطی و با کمترین پیش پرداخت و با اقساط بلند مدت که این شرکت ها از آن استقبال هم کردند. 
البته این حرکت در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه اقتصاد دانش بنیان هاست و متولیان باید امکانات و تسهیالتی را برای شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان فراهم کنند تا زمینه توسعه 

و صادرات آنها کلید بخورد. این شرکت ها با ایجاد ارزش افزوده برای صنایع نیز می توانند رونق را به این بخش بازگردانند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات گفت: در 
دولت های یازدهم و دوازدهم متوســط ۴۹۳۱ 
روستا از تلفن همراه برخوردار شدند. محمدجواد 
آذری جهرمی درباره دستاوردهای دولت تدبیر 
و امید در توســعه زیرســاخت های شبکه ای و 
ارتباطی، گزارشــی را به رئیس جمهوری ارائه 
داده و اظهار کــرد: در ابتدای دولــت یازدهم 
۴۵۰۰ روســتا تلفن همراه داشــتند. امروز ۳۴ 
هزار و ۹۰ روســتا تلفن همراه دارند. یعنی اگر 
متوسط ســاالنه را مد نظر قرار دهیم، متوسط 
اتصال روســتاها تا قبل از دولت یازدهم حدود 
۹۰۰ روستا در سال بوده و در دولت های یازدهم 
 و دوازدهم ما متوســط ۴۹۳۱ روستا را در سال 

متصل کردیم.
او با اشــاره به اتصال روســتاها به شــبکه ملی 
اطالعات بیان کــرد: در اتصال به شــبکه ملی 
اطالعات، در ابتدای دولت یازدهم عدد اتصال به 
شبکه ملی اطالعات صفر بوده و هیچ روستایی 
به این شبکه متصل نبوده است. در ابتدای دولت 
دوازدهم این عــدد به ۱۸ هزار و ۱۰۰ روســتا 
رســیده و امروز ۳۰ هزار و ۷۹۹ روســتا یعنی 
بالغ بر ۷۸ درصد روســتاهای کشــور به شبکه 
ملی اطالعات متصل هســتند. وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات با اشاره به تاثیر اتصال روستاها 
به شبکه ملی اطالعات اظهار کرد: اثر این موضوع 
این اســت که امروز در کشــور ۱۹ هزار و ۲۵۰ 
مدارس روستایی مان به شــبکه ملی اطالعات 
متصلند و ۳۸۲۵ روســتا باقی مانده که متصل 
شــود. اتصال مدارس روســتایی برای آموزش 
الکترونیک است، اینکه ثبت نام ها و فرآیندهایی 
که وزارت آموزش و پرورش اعالم می کند از این 
 طریق انجام شود، در تدریس هم مورد استفاده 

قرار می گیرد.
آذری جهرمــی همچنیــن خاطرنشــان کرد: 
مجموعــا ۱۷ هــزار و ۴۹۲ خانــه بهداشــت 
در روســتاها به ســالمت الکترونیــک متصل 
هستند، ۸۹۱ خانه بهداشــت دیگر مانده است 
که در حــال تحقــق هســتیم. در مجموع ۲۹ 
هزار و ۵۲۰ روســتای بــاالی ۲۰ خانوار تحت 

پوشش هســتند و ۴۵۰۰ روســتا مانده است. 
برنامه های در حال اجرای ما ۲۰۷۵ روستاست 
که بیشــترین مربوط به اســتان سیســتان و 
 بلوچستان است با ۲۹۴ روســتا که همین االن 

در حال اجرا است.
وزیرارتباطــات و فناوری اطالعــات هم چنین 
با بیان اینکه توســعه شــبکه ملی اطالعات به 
بیش از ۳۰ هزار روســتا رســیده است، گفت: 
۱۷ هــزار کســب و کار خانگــی محصــوالت 
خــود را از طریق شــبکه ملی اطالعــات و از 
 طریــق یک اســتارت آپ بــه نام »باســالم«

 عرضه می کنند.
محمدجــواد آذری جهرمی با اشــاره به اینکه 
دولت یازدهم و دوازدهم توسعه زیرساخت های 
روســتایی را مدنظر دارد، اظهار کــرد:  پیش از 
این دولت، به طور متوسط ســالی ۹۰۰ روستا 
به شــبکه تلفــن همــراه متصل می شــدند 
اما در دولــت یازدهــم و دوازدهم، ایــن آمار 
به بیــش از ۴۹۰۰ روســتا در ســال رســیده 
 اســت. در تلفــن ثابت نیــز همیــن وضعیت 

وجود دارد.
وی ادامه داد: توســعه شــبکه ملی اطالعات به 
بیش از ۳۰ هزار روســتا از ۴۲ هزار روســتای 
باالی ۲۰ خانوار رسیده است. قبل از این دولت، 
این آمار صفر بــود. وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات هم چنین خاطرنشــان کرد: خدمات 
زیادی در زمینه آب، بــرق، گاز، ارتباطات و راه 
به روستاییان رســیده اســت که این خدمات 
زمینه ساز مهاجرت معکوس به روستاها، رونق 
تولید، تولید ثروت و کاهش فقر و آســیب های 
اجتماعی در روستاها شده است. در حال حاضر 
۱۷ هزار کسب و کار خانگی محصوالت خود را 
از طریق شــبکه ملی اطالعــات و از طریق یک 
استارت آپ به نام »باســالم« عرضه می کنند. 
آذری جهرمی در پایان گفت: با وجود فشاهای 
بین المللی و محدودیت منابع مالی دولت، عزم 
رئیس جمهور و دولت این است که این کار که با 
 تاکید رهبری آغاز شده است، در همین دولت به

 سرانجام برسد.

وزیر اقتصاد بــا انتقاد از وجود موانع در مســیر 
حرکت صنعــت فین تک در کشــور گفت: اگر 
حاکمیت به عنوان متولی مالیات، گمرک، بیمه 
و بورس نقش خود را به درســتی ایفا کرده بود، 
در جایگاه بهتری در حوزه فین تک و استارتاپ 
ها قرار داشــتیم. فرهاد دژپســند با بیان اینکه 
روندهای موجود و چشم اندازهای ترجمه شده 
فاصله زیادی دارد گفت: یکــی از دالیل ایجاد 
یک فاصله، نهادها و ســاختارهای اصلی کشور 
هســتند که وظایف اصلی خــود را ایفا نکردند. 
وی افزود، ســوالی که وجود دارد این است که 
وزارت اقتصاد بــه عنوان متولــی مالیات بیمه 
و گمرک چــه وظایفی در حــوزه فناوری های 
 جدید داشــته و ایا به وظایف خود در این زمینه 

کرده است.

وزیر اقتصاد تاکید کــرد، باید زمینه را به نحوی 
هموار مــی کردیم تا با ســرعت بیشــتری در 
مســیر دســتیابی به اهداف حرکت کنیم. اگر 
بخواهیم با این ســرعت حرکــت کنیم معلوم 
نیســت در حوزه فین تک و اســتارت آپ کی 
به مقصد خواهیم رســید. دژپســند گفت: اگر 
حاکمیت نقش خود را به درستی ایفا کرده بود 
مجموعه های فعال در حوزه های اســتارتاپی 
در جایگاه واقعــی خود قرار داشــتند. در حال 
حاضر روندی کــه در صنعت فین تک شــاهد 
هستیم با اهداف ما در چشــم انداز فاصله دارد. 
به گفته وزیر اقتصاد با تقســیم کار مشــخص 
و تخصصی کــردن امور به دنبال رشــد صنعت 
 فین تک ها و کسب باالترین بهره برداری از حوزه 

استارت آپ ها هستیم.

بیش از ۵۴۰۰ روســتای جدید در دو ســال اخیر 
به شــبکه ملی اطالعــات متصل شــدند و تعداد 
روســتاهای دارای دسترســی به محتوای داخلی 
شبکه ملی به بیش از ۳۷ هزار روستا رسیده است.

مهم ترین محورهای عملکرد دولــت دوازدهم به 
مناسبت هفته ی دولت اعالم شد. بر اساس این آمار، 
پیشرفت  های الیه زیرساخت شبکه ملی اطالعات 
حاکی از آن اســت که الیه زیرساخت شبکه ملی 
اطالعات مطابق سند تبیین الزامات مصوب آذرماه 
۱۳۹۵ شــورای عالی فضای مجــازی، ۸۰ درصد 

تحقق یافته است.
همچنین بنا بر این آمار، دولت در تولید ۷۰ درصد 
تجهیزات مورد نیاز شبکه ثابت کشور و ۳۰ درصد 
تجهیزات موردنیاز شبکه سیار به خودکفایی رسیده 
است و تجهیزات و ســامانه  های امنیتی مورد نیاز 
شــبکه ملی اطالعات هم تماما به صورت داخلی 
انجام می شــود و خودکفایی در ایــن زمینه ۱۰۰ 
درصد است.در این مدت، بیش از ۵۴۰۰ روستای 
جدید به شبکه ملی اطالعات متصل شده اند و تعداد 
روســتاهای دارای دسترســی به محتوای داخلی 
شــبکه ملی به ۳۷ هزار و ۴۷ روستا افزایش یافته 
است. همچنین بیش از ۸۷ درصد مدارس شهرها 
و روســتاهای باالی ۲۰ خانوار به خصوص مناطق 
محروم به شــبکه ملی اطالعات متصل شده اند و 
با وزارت آموزش و پرورش برای هوشمندســازی 
مــدارس و اجرای مــاده ۶۷ قانون برنامه ششــم 
توسعه تفاهم نامه اقدام مشترک امضا شده است. 
در زمینه ی پیشرفت  های الیه  های خدمات )دولت 
الکترونیکی( و محتوای شبکه ملی اطالعات نیز با 
انجام بیش از ۴۵۰ میلیون استعالم در بستر مرکز 

ملی تبادل اطالعات که رشد قابل مالحظه  ای نسبت 
به سال گذشته داشته است، مراجعه حضوری مردم 

به ادارات دولتی، ده  ها میلیون کاهش یافته است.
شــکل گیری خدمــات پرکاربرد بومی بر بســتر 
شــبکه ملی اطالعــات نظیر محتــوای کودک، 
نقشه، مســیریاب و موتور جســت وجو، با هدف 
انجام حمایت هــای تحقیقاتی و ارائه تســهیالت 
جهت توســعه محتوای بومی اتفاق افتاده است. 
همچنین طراحی و حمایت از تولید سیستم  عامل 
اندروید بومی و تلفن  همراه ایرانی به منظور مقابله با 
تهدیدات و اســتقالل از تحریم  های گوگل صورت 
گرفته است.طبق این آمار، ترافیک VOD در دو 
سال اخیر، ۳۰۰ درصد رشد یافته و تماشای تلوزیون 
اینترنتی بر بســتر شــبکه ملی اطالعات نیز۱۰۰ 
درصد رشد داشته است. هم چنین تعداد کاربران 
پیام رســان  های بومی به بیش از ۲۰ میلیون کاربر 
افزایش یافته اســت و تعداد اپلیکیشن  های بومی 
تلفن همراه به بیش از ۲۵۰ هزار عدد رســیده که 
حاکی از افزایش دو برابری در این زمینه است. یکی 
دیگر از اقداماتی که در راستای حقوق شهروندی، 
شفافیت و پاســخ گویی در دولت دوازدهم صورت 
گرفته، مشــتری مداری و حمایت از حقوق مردم 
با طراحی و توسعه ســامانه دریافت و رسیدگی به 
شــکایات ۱۹۵ مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی 
است که زمان پاســخ گویی را از ۹ روز به هفت روز 
کاهش داده اســت.همچنین جهــت حمایت از 
حقوق مصرف کننده و کنتــرل کیفیت خدمات با 
بهره برداری آزمایشی سامانه اندازه گیری کیفیت 
خدمت )QoS( و کیفیت تجربه ) QoE(اینترنت 

کشور، ابزارهای نظارتی توسعه یافته است.

ترافیک تهــران روز به روز 
افزایش پیــدا می کند و نیاز 
این کالن شهر به استفاده از 
وسایل نقلیه موتوری بیش 
از گذشته وجود دارد. امروز 
اما معضل کشور استفاده بیش از اندازه از موتورسیکلت 
های فرسوده است. متاسفانه بی توجهی به توقف فعالیت 
موتورسیکلت های فرسوده در تهران هم چنان ادامه 
دارد. در حالی که عدم اجرای تکالیف قانونی درحوزه 
محیط زیست در زمان مناسب و تحمیل بارترافیکی 
اجرای قانون به دولت و یا شهرداری به نوعی اجحاف 
درحق شهروندان بوده و دســتیابی به اهداف مصوبه 
قانونی درپروسه طوالنی تری صورت می گیرد. عضو 
هیات مدیــره انجمن صنعت موتورســیکلت ایران با 
بیان اینکه امروز ۹۰درصــد تولیدکنندگان قطعات 
موتورســیکلت به دلیل کاهــش ظرفیت های تولید 
و نبود توجیه اقتصادی تعطیل شــده اند، گفت: کف 
قیمت موتورسیکلت های موجود در کشور ۹ میلیون 
تومان اســت. ابوالفضل حجازی در خصوص وضعیت 

تولید موتورسیکلت در کشــور، اظهار داشت: در دهه 
۷۰ و ۸۰ حمایت های خوبی از این صنایع شد که توان 
داخلی سازی را تا ۶۵ درصد در کشور ارتقا داد به نحوی 
که اگر صنعت موتورسیکلت سازی این حمایت ها را 
دریافت می کرد اکنون به صادرکننده این محصوالت 
تبدیل می شد. وی با اعالم اینکه سال ۹۵ بیش از ۸۵۰ 
هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شد، افزود: 
این آمار در سال ۹۶ به ۱۴۰ هزار دستگاه، سال ۹۷ به 
۱۶۰ هزار دســتگاه و در چهار ماهه نخست امسال به 
۴۰ هزار دستگاه کاهش یافته اســت. حجازی دلیل 
کاهش تولید  موتورســیکلت در امسال را تولید بیش 
از دو برابر نیاز کشور در سال ۹۵ عنوان کرد و گفت: در 
حال حاضر هم بسیاری از موتورهای تولیدی آن سال 
در انبارها باقی مانده است.  وی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر شرایط اقتصادی و تورم موجود در جامعه باعث 
شده تا متوسط قیمت موتورسیکلت به سه برابر سال 
گذشته برسد، تصریح کرد: متأسفانه قدرت خرید مردم 
برای خرید موتورســیکلت تا ۷۰ درصد کاهش یافته 
و همین امر عاملی شــده تا تمایل مردم به استفاده از 
موتورسیکلت های قدیمی افزایش پیدا کند. این عضو 
هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اضافه 
کرد:  نیاز واقعی بازار ایران بین ۱۰۰ هزار تا ۱۲۰ هزار 

دستگاه موتورسیکلت در سال پیش بینی می شود، اما با 
وضعیت رکود فعلی حاکم بر اقتصاد نیمی از همین ۴۰ 
هزار دستگاه موتور تولید شده تا پایان تیرماه در انبارها و 

کارخانجات تولیدی باقیمانده است.
حجازی تصریح کرد: کف قیمت موتورســیکلت های 
موجود در کشــور ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اســت 
و موتورهای کالســیک خارجی حتی تا ۱۵۰ میلیون 
تومان نیز قیمت دارند. وی با بیان اینکه امروز ۹۰ درصد 
تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت به دلیل کاهش 
ظرفیت های تولیــد، ورود مدل هــا و برندهای جدید 
موتورســیکلت به کشــور و نبود توجیه اقتصادی کار، 
تعطیل شــده اند، گفت: زمانی با تیراژ تولید ۸۵۰ هزار 
دستگاه در سال ۹۵، بین ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر در بخش های 
مختلف قطعه سازی، حمل و نقل، تولید و توزیع صنعت 
موتورسیکلت سازی فعالیت می کردند، اما اکنون بسیاری 
از این مشاغل از بین رفته یا تغییر کابری داده اند. این عضو 
هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با اشاره 
اینکه صنعت موتورسیکلت سازی در حال پوست اندازی 
است، خاطرنشان کرد:  در حال حاضر ۴۲ واحد تولیدی 
موتورسیکلت سازی در کشور مجوز شماره گذاری دارند 
که ۲۰ واحد آنها تولید واقعی داشته و با ۳۰ تا ۵۰ درصد 
ظرفیت فعالیت می کنند. وی ادامه داد: در چهار ماهه 

نخست امسال ۴۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور 
تولید شده که عالوه بر مصرف داخلی، بخشی از آنها به 
بازارهای عراق و افغانستان صادر می شود، اما نوسان نرخ 
ارز در یک سال و نیم گذشته سبب شده تا مشتریان این 

کشورها نیز به واردات از چین عالقه مند شوند.
وی تاکید کرد: موتورهای فرســوده موجود در انبارها 
باید اسقاط شوند، اما شاهدیم ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( آنها را با قیمت های نازل به فروش رسانده و مجدد 
به چرخه مصرف باز می گردنــد. در حال حاضر تعداد 
موتورسیکلت های فرسوده موجود در پارکینگ ها که به 
دالیل مختلفی از جمله نداشتن بیمه، نداشتن مدارک، 
جریمه های سنگین و غیره از سوی پلیس توقیف شده و 
در پارکینگ ها موجودند، بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار دســتگاه برآورد می شــود. وی گفت: این 
موتورسیکلت ها از سوی ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( 
به صورت مزایده ای به فروش رفته و ســند قانونی برای 
تردد پیدا می کنند، در حالی که بیش از ۹۰ درصد آنها 
فرسوده اند و باید از چرخه خارج شوند. جالب اینجاست از 
آنجایی که با قیمت های پایینی فروخته می شوند، تقاضا 
برای خرید آنها نیز باالست، این در حالی است که یکی 
از راهکارها در این زمینه، صادرات این موتورسیکلت ها و 

خروج قانونی آنها از کشور است.

دالالن در بازار موتورسیکلت معامالت میلیونی انجام می دهند

مافیای خرید و فروش موتورسیکلت های   پارکینگی

تعداد موتورسیکلت های فرسوده از دستگاههای دارای استاندارد بسیار بیشتر است
بهمن ضیاء مقدم، دبیر انجمن موتورسیکلت سازان ایران

 موتورسیکلت وسیله ای است که اگر به درستی و با استانداردهای روز مطابق باشد می تواند تاثیر بسیار زیادی بر کاهش آلودگی هوا و ترافیک داشته باشد. در کالن شهر تهران نیاز این شهر به موتورسیکلت بیش از گذشته وجود دارد در 
حالی که شاهد افزایش این وسیله در سطح شهر هستیم به دلیل فرسوده بودن آنها آلودگی هوا بیشتر هم شده است. موتورسیکلت باید دارای استانداردهای امنیتی و محیط زیستی باشد تا مردم بتوان با فرهنگ سازی مردم را ترغیب به 
استفاده از آن کرد اما در شرایطی قرار داریم که تعداد موتورسیکلت های فرسوده از دستگاههای دارای استاندارد بسیار بیشتر است. متاسفانه هیچ گاه اسقاط موتورسیکلت های فرسوده به طور جدی از سوی دولت پیگیری نشده است. 
از ابتدای دهه هشتاد که طرح پالک ملی در کارخانه ها اجرا و موتورسیکلت ها همانند خودرو ها پالک ملی شدند، بیش از ده میلیون موتورسیکلت شماره گذاری شده و هم اکنون در حال تردد است ولی حتی یک دستگاه موتورسیکلت 
فرسوده از رده خارج نشده است. در حالی که هر از چند گاهی طرح های مقابله و جمع آوری با موتورسیکلت های فرسوده اجرایی می شود و این دستگاه ها روانه پارکینگ ها می شوند اما بعد از مدتی با خرید و فروش غیرقانونی آنها وارد 
چرخه فعالیت مجدد در شهرمی شوند و نشان می دهد این سازوکار دیگر تاثیری ندارد. باید برای نظارت بر این پدیده دستگاههای مربوطه وارد عمل شوند و اجازه ندهند دالالن با خرید و فروش این دستگاه ها معامالت میلیونی را رقم بزنند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

17 هزار كسب و كار خانگی محصوالت خود را از طریق شبکه ملی اطالعات عرضه می كنند

افزایش ۵ برابری اتصال روستاها به تلفن همراه 

افزایش کاربران پیام رسان های بومی به بیش از 20 میلیون

وزیر اقتصاد:

صنعت فین تک با اهداف فاصله دارد



کشتی سهام آسیایی امروز در حالی که جدیدترین دور 
تشــدید تنش های تجاری بین چین و آمریکا، اعتماد 
به نفس اقتصــاد جهانی را به لرزه درآورده، غرق شــد و 
سرمایه گذاران به اوراق قرضه و طال پناه آوردند.به گزارش 
رویترز، روز دوشنبه، در حالی که جدیدترین دور تشدید 
تنش های تجاری بین چین و آمریــکا، اعتماد به نفس 
اقتصاد جهانی را به لرزه درآورده اســت، کشتی سهام 
آسیایی غرق شد و سرمایه گذاران به اوراق قرضه و طال، 
پناه آوردند.  انتظار می رود ســهام سایر نقاط جهان هم 
روند سقوط سهام آسیایی را دنبال کنند. شاخص ای مینی 

اس اندپی۵۰۰، تا به اینجای امروز ۰.۷ درصد افت کرده 
است. شاخص سهام یورواستاکس۵۰ اروپا هم در ساعات 
کار بازارهای آسیایی ۱.۱ درصد سقوط کرده است.  سود 
اوراق ۱۰ ساله آمریکا به پایین ترین سطح خود از اواسط 
۲۰۱۶ تا کنون رسید، در حالی که قیمت جهانی طال تا 
باالترین سطح خود از آوریل ۲۰۱۳ باال رفت.  روز جمعه، 
تنها چند ساعت پس از این که چین در تالفی تعرفه های 
قبلی، تعرفه واردات ۷۵ میلیارد دالر از کاالهای آمریکایی 
را ۵ تا ۱۰ درصد افزایــش داد، رییس جمهور ترامپ هم 
تعرفــه واردات ۵۵۰ میلیــارد دالر از کاالهای چینی را 

۵ درصد باال برد.  گســترده ترین شــاخص سهام آسیا 
اقیانوسیه ام اس سی آی در حالی ۲.۰ درصد سقوط کرد که 
شاخص نیکی ژاپن ۲.۱۳ درصد از ارزش خود را از دست 
داد.  در بازار چین شــاخص کامپوزیت شانگهای ۱.۲۷ 
درصد سقوط کرد، در حالی که شاخص هانگ سنگ در 
هنگ کنگ، با سقوط سنگین ۲.۹۸ درصدی روبرو شد.  
ای اس اکس استرالیا ۱.۵۳ درصد و کوسپی کره جنوبی 
۱.۵۷ درصد از ارزش خود را از دســت دادند. در بازار ارز، 
با هجوم سرمایه گذاران به سوی سرمایه های امن نظیر 

ین ژاپن، نرخ برابری دالر با یوآن تا ۱۰۴.۴۷ پایین آمد.

مجتمع های پتروشیمی با هدف حمایت از تولید داخل 
و تأمین خوراک مورد نیاز صنایع تکمیلی، آماده فروش 
اعتباری محصوالت خود هستند.مرضیه طهماسبی، 
رئیس دفتر توســعه صنایع پایین دستی پتروشیمی 
گفت: فــروش اعتبــاری محصــوالت مجتمع های 
پتروشیمی به منظور تأمین نیازهای صنایع تکمیلی 
و با هدف رونق بیشتر بازار و نیز حمایت از تولید داخل 
به زودی محقق خواهد شد و پتروشیمی ها آماده فروش 
اعتباری محصوالت خود هستند.وی به مذاکرات مهم 
و اثربخش با تشــکل ها، انجمن ها و نمایندگان صنایع 

تکمیلی پتروشیمی اشــاره کرد و گفت: شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی هماهنگی های الزم را با مجتمع های 
پتروشــیمی برای فروش اعتباری محصــوالت آغاز 
کرده است و خوشبختانه پتروشیمی شهید تندگویان 
به عنوان تأمین کننــده PET اقدام هــای مهمی را 
برای تســهیل خرید صنایع تکمیلی انجام داده است.
طهماسبی افزود: رونق تولید و کاهش خام فروشی به 
عنوان یــک راهبرد مهم در دســتور کار فعالیت دفتر 
توسعه صنایع تکمیلی پتروشــیمی قرار دارد و تالش 
می کنیم با همکاری ستاد تنظیم بازار و همچنین بورس 

کاالی ایران نیاز تولیدکنندگان داخلی را تأمین کنیم.
رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی ادامه 
داد: با توجه به ثبات نسبی بازار و اهتمام شرکت های 
پتروشــیمی به امضای قراردادهای بلندمدت، شرایط 
الزم برای امضای قراردادهای بلند مدت کشف پرمیوم 
در بورس کاال برای بسیاری از محصوالت پتروشیمی 
مهیا شــده اســت. با توجه به کاهش فــروش برخی 
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال، نسبت به کاهش 
کف عرضه ها اقدام شده است و در صورت تداوم آن، کف 

عرضه فصل پاییز نیز کاهشی خواهد بود..

فردی که به همکاری دو تن دیگر اقدام به سرقت قطعه جواهری به ارزش ۱۵۰ 
میلیارد ریال کرده بود، دستگیر شد.مدتی قبل ماموران کالنتری وردآورد از طریق 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ با خبر شدند که یک قطعه جواهر به ارزش چندین 
میلیاردتومان از مردی ۵۲ ساله در محدوده خیابان جوزانی به شیوه زورگیری 
مورد سرقت قرار گرفته است که درهمین راستا برای رسیدگی به موضوع وارد 
عمل شدند و با حضور ماموران در محل شاکی اعالم کرد که یک مدال با قطعه 
جواهر زمرد ۱۰۱ قیراتی و الماس و یاقوت زرد طالی ۱۸ عیار از وی به ســرقت 

رفته اســت.این فرد در ادامه تحقیقات به کالنتری مراجعه کــرد و به ماموران 
گفت: چندی پیش با واسطه یکی از دوستانم به نام همایون با فردی بازاریاب به 
نام کامران آشنا شــدم و پس از مدتی گفت و گو با کامران قرار شد که افرادی را 
که خریدار این قطعه جواهر هستند به من معرفی کند. فرد بازاریاب امروز با من 
تماس گرفت و گفت که دو مشتری برای جواهر پیدا کرده که آنها حاضرند، جواهر 
مذکور را با قیمت باالیی از من بخرند که در همین راستا قرار مالقات گذاشتیم و 
که من به همراه جواهر به خیابان جوزانی روبه روی ساختمانی در حال ساخت 

رفتم.شاکی ادامه داد: پس از حضور در محل با فرد بازایاب و دو مرد دیگر که در 
محل حاضر بودند و وارد کانکس ساختمان در حال ساخت شدیم و قطعه جواهر 
مورد تایید دو خریدار قرار گرفت و قرار شــد که بر سر قیمت صحبت کنیم. من 
هم قطعه جواهر را به داخل خودروی شخصی ام منتقل کردم و به داخل کانکس 
برگشــتم که در همین هنگام یکی از دو نفر که همراه بازاریاب بود با سالح گرم 
به طرف من حمله ور شد و نفر دیگر با شکستن شیشه خودرو، جواهر را سرقت 
کرده و هرسه با یک دستگاه خودروی سواری مدل باال از محل متواری شدند.با 

اخذ شکایت، تحقیقات پلیسی آغاز شد و ماموران با استفاده از شیوه و شگردهای 
پلیسی موفق شدند مخفیگاه یکی از سارقان را در محله نواب شناسایی کنند که 
با هماهنگی مقام قضائی به این محل رفته و سارق را دستگیر کردند. همچنین در 
بازرسی از محل قطعه جواهر سرقتی که بر اساس برآوردها بیش از ۱۵۰ میلیارد 

ریال قیمت داشت کشف شده و به مالباخته تحویل داده شد.
مرکز اطالع رسانی پلیس پیشگیری تهران بزرگ با تایید این خبر اعالم کرد که 

تحقیقات برای دستگیری دو متهم دیگر این پرونده ادامه دارد.

رئیس ســازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: 
مشموالن غایبی که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت 
خدمتی خود اقدام نکــرده اند برابر مــاده ۱۰ قانون با 
محرومیت های اجتماعی مواجه می شــوند.به گزارش 
ایسنا، ســردار تقی مهری اظهار کرد: برابر ماده ۲ قانون 
خدمت وظیفه عمومی، هر فرد ذکور ایرانی از اول ماهی 
که به سن ۱۸ سالگی تمام می رســد، مشمول مقررات 
خدمت وظیفه عمومی است.وی ادامه داد: برابر ماده ۵۸ 
قانون خدمت وظیفه عمومی، مشــموالنی که در مهلت 
معرفی تعیین شــده، وضعیت خدمتی خود را مشخص 
نکنند غایب محسوب می شــوند.رئیس سازمان وظیفه 
عمومی نیروی انتظامی عنوان کرد: مشــموالن خدمت 

وظیفه عمومی که مدت غیبت اولیه آنان تا ۳ ماه باشد، ۳ 
ماه اضافه خدمت و چنانچه غیبت اولیه آنان بیش از ۳ ماه 
باشد به ۶ ماه اضافه خدمت تنبیه می شوند؛ مشموالنی 
که غیبت اولیه آن ها بیش از یک سال باشد، عالوه بر ۶ ماه 
اضافه خدمت به عنوان فراری محسوب شده و به مراجع 
قضائی معرفی می شوند.وی اظهار کرد: مشموالن غایبی 
که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام 
نکرده اند، برابر ماده ۱۰ قانون با محرومیت های اجتماعی 
از جمله عدم امکان ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی، 
عدم برخورداری از معافیت کفالت، عدم دریافت تسهیالت 
بانکی، ممنوعیت خروج از کشــور و ... مواجه می شوند.
سردار مهری با اشــاره به محدودیت قانونی بکارگیری 

مشموالن غایب توســط بخش های خصوصی و دولتی 
گفت: در صورت به کارگیری مشــموالن غایب توسط 
کارخانه ها، کارگاه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، بنگاه ها، 
مغازه ها، تعمیرگاه های دولتی و خصوصی، برابر ماده ۶۳ 
و ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان برخورد و 
برای اعمال مجازات تعیین شده به دستگاه های قضائی 
معرفی می شوند.براساس سایت پلیس، رئیس سازمان 
وظیفه عمومی ناجا در خصوص نحوه بخشــش غیبت 
اولیه سربازان حین خدمت گفت: مشموالن غایبی که به 
خدمت اعزام می شوند با حسن خلق، جدیت در وظایف 
محوله و تایید فرماندهان، از بخشــش دو ســوم اضافه 

خدمت برخوردار می شوند.

گزارش ها حاکی از آن اســت که رشــد قیمت در مناطق 
جنوبی نیز که تا ماه قبل صعودی بود، منفی شــده است.

قیمت مســکن شــهر تهران در مردادماه با کاهش ســه 
درصدی نســبت به تیرماه به میانگین ۱۳ میلیون و ۱۸۷ 
هزار تومان رســید.به گزارش ایسنا، کاهش سه درصدی 
میانگین قیمت و افت ۳۱ درصدی معامالت در مردادماه 
۱۳۹۸ نسبت به ماه قبل، خالصه ای از وضعیت بازار مسکن 
شهر تهران را روایت می کند که نشان دهنده رکود شدید 
در این بازار است. بر اساس اعالم دفتر اقتصاد مسکن، در 
مردادماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۳ 
میلیون و ۱۸۷ هزار تومان رســیده که نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب ۳ درصد کاهش و ۷۷.۵ 

درصد افزایش داشته است.در مردادماه ۱۳۹۸ هم چنین 
۳۳۶۸ فقره معامله مسکن در تهران انجام شده که نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱ و ۷۴ درصد 
کاهش نشــان می دهد. این حجم اندک از معامالت حتی 
در ماه های فروردین نیمه تعطیل نیز طی سال های اخیر 

بی سابقه بوده است.

توقف قیمت در مناطق جنوبی
از سوی دیگر گزارش ها حاکی از آن است که رشد قیمت در 
مناطق جنوبی نیز که تا ماه قبل صعودی بود، منفی شده 
است. مطابق آمار در مردادماه فقط مناطق ۴، ۸، ۱۳، ۱۸ و 
۲۰ با افزایش ناچیز قیمت نسبت به ماه قبل مواجه بودند 

و در سایر مناطق نرخ رشد منفی به ثبت رسید. در منطقه 
یک که در تیرماه نیز قیمت ها افزایش یافته بود، میانگین 
قیمت در مردادماه به ۲۹ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رسیده 
که کاهش ۸.۳ درصدی نسبت به ماه قبل نشان می دهد.
نشانه های سکته بازار مســکن از اوایل تیرماه با دریافت 
گزارش های میدانی از افت قیمت در مناطق میانی تهران 
بروز کرد. نمود این رکود در گزارش تیرماه مشاهده شد که 
نشان داد قیمت نسبت به ماه قبل تنها ۰.۴ درصد افزایش 
داشته که بخش عمده آن به رشد قیمت در مناطق جنوبی 
مربوط می شد. بر این اساس کاهش ۳ درصد ماهیانه قیمت 
که از آبان ماه ۱۳۹۴ تا کنون بی سابقه بوده از احتمال ورود 

مسکن به دوره رکود ۱۵ فصلی حکایت دارد.

فرشــاد مقیمی معاون امور صنایــع وزارت صنعت 
معدن و تجارت به عنوان مدیــر عامل ایران خودرو 
انتخاب شــد.پس از برکنــاری یکــه زارع از مدیر 
عاملــی ایران خودرو ســخنگوی دولــت از عباس 
علی آبادی مدیرعامل مپنا  به عنوان جانشــین وی 
و مدیر عامــل جدید ایران خودرو نــام برده بود که 
گویا وی از پذیرفتن این ســمت امتنــاء کرد و در 
نهایت امروز معــاون وزیر صنعت بــه عنوان مدیر 
عامل بزرگترین شرکت خودرو ســاز ایران انتخاب 
شد.فرشــاد مقیمی تحصیلکرده رشــته مدیریت 

اجرایی در دانشــگاه علم و صنعت ایران اســت که 
تا کنون به عنوان معاون وزیر مشــغول به کار بود. 
رضا رحمانی وزیر صنعت برای سامان بخشیدن به 
وضعیت خودروســازی، یکی از اصلی ترین معاونان 
خود را به مدیریت ایران خودرو منصوب کرده است.
پیش از مقیمی، با اعالم دولت علی آبادی به عنوان 
مدیرعامل انتخاب شــده بود، امــا او نیامده از این 
مجموعه رفت. مدیر پیشین ایران خودرو نیز هاشم 
 یکه زارع بود که پس از اســتعفا توسط قوه قضاییه 

بازداشت شد.

رئیس جمهور »محســن حاجی میرزایــی« را به 
عنوان گزینه پیشــنهادی وزارت آموزش و پرورش 
و علی اصغــر مونســان را به عنوان گزینــه وزارت 
میراث فرهنگی به مجلس معرفی کرد.در نشســت 
علنی )دوشنبه( مجلس شــورای اسالمی، مسعود 
پزشکیان نایب رئیس مجلس که بخشی از ریاست 
نشست علنی پارلمان را بر عهده داشت، گزینه های 
پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش و وزارت میراث 

فرهنگی معرفی شده از سوی دولت را اعالم کرد.
بر این اســاس پزشــکیان اعالم کــرد: در اجرای 

اصل ۱۳۳ قانون اساســی، رئیس جمهــور وزرای 
پیشــنهادی و ســوابق آنهــا را جهــت بررســی 
 ســوابق و اخذ رای به مجلس شــورای اســالمی 

معرفی کرد.
در همیــن راســتا محســن حاجــی میرزایــی 
گزینــه پبیشــنهادی دولــت بــرای وزارت خانه 
آمــوزش و پــرورش و علی اصغــر مونســان را به 
عنــوان گزینــه پیشــنهادی دولت بــرای وزارت 
 میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 

معرفی کرد.

پس از این که باال رفتن تنش های تجاری بین چین 
و آمریکا باعث شــد اعتماد به نفس از اقتصاد جهان 
گرفته شــود، قیمت های نفت به پایین ترین سطح 
خود در بیش از ۲ هفته اخیر، ســقوط کردند.  پس 
از این که باال رفتن تنش های تجــاری بین چین و 
آمریکا باعث شــد اعتماد به نفس از اقتصاد جهان 
گرفته شــود، قیمت های نفت به پایین ترین سطح 
خود در بیش از ۲ هفته اخیر، سقوط کردند.  تا ساعت 
۹.۵۹ به وقت تهران، قیمت پیش خرید هر بشــکه 
نفت خام برنت دریای شمال، بنچ مارک بین المللی 

قیمت نفت، ۶۳ ســنت یا ۱.۱ درصد سقوط کرد و 
به ۵۸.۷۱ دالر رســید، که پایین ترین سطح آن از 
۱۵ آگوست تا کنون اســت.  قیمت پیش خرید هر 
بشکه نفت خام نیمه ســنگین تگزاس غرب آمریکا، 
دابلیوتی آی، ۱.۳ درصد سقوط کرد و به ۵۳.۴۹ دالر 
رسید، که پایین ترین سطح آن از ۹ آگوست تا کنون 
است.  نگرانی در مورد کند شدن اقتصادهای جهان 
با افزایش تنش های تجاری بیــن ۲ اقتصاد بزرگ 
دنبا و کاهش تقاضا برای نفــت، قیمت ها را پایین 

آورده است.  

سرقت جواهر ۱۵۰ میلیاردی در غرب تهران

کاهش 3 درصدی قیمت مسکنمحرومیت های اجتماعی برای مشموالن غایب

معاون وزیر صنعت، مدیرعامل ایران خودرو شد  گزینه های وزارت آموزش و پرورش و میراث فرهنگی معرفی شدند افزایش ریسک رکود باعث سقوط قیمت نفت شد

پیامک: 30004800سال هفتم |  شماره      1714| سه شنبه5 شهریورماه 1398 |25 ذی الحجه  1440 | 27  اوت  2019 |  4صفحه| 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه4

صفحه2

وزیر اقتصاد:

ابطال ابالغیه بانک 
مرکزی درمورد 

بیت کوین تایید شد

صنعت فین تک با اهداف 
فاصله دارد

 4 ساعت   با 
 دو   وزیر
  فرانسوی
 مذاکره کردم

ظریف:

 اگر بدانیم مالقاتی 
منافع مان را تأمین 

می کند، دریغ 
نخواهیم کرد
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

تولید مجدد صفر با 
حذف 4 صفر

 کاهش موقتی 
تقاضای ارزی

از نگاه دولت تنها دلیلی که 
برای حذف ۴ صفر از پول 
ملی که  الیحــه آن اخیر 
به مجلس رفته، ســهولت 
انجام مبادالت و حســابداری آن است و دلیل 

دیگر آن است که...

  محمدرضــا شــهیدی، 
کارشناس اقتصادی

 کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه2

متن کامل  د ر صفحه2

3

2

تسهیالت استقرار دانش بنیان ها  
 در  شهرک های صنعتی

 افزایش2۶ درصدی 
سپرده های  بانکی

»کسب و کار« ورود دالر به مرز 10 هزار تومان را بررسی می کند

آرامش  تابستانی  بازار  ارز
صفحه2

صفحه2

دریافت  پول  در  جایگاه ها   برای   کارت   سوخت
»کسب و کار«  از   تخلفات     ادامه دار    در    عرضه   سوخت    گزارش  می دهد  

 بــه دلیــل اهمیــت جانمایی شــرکت های
 دانش بنیان و اســتارت آپ هــا در مجموعه 
هایی که بتواند فعالیت این تعداد کسب و کار 
را کنار هم ممکن سازد استقرار دانش بنیان ها 
در شــهرک های صنعتی با تسهیالت ویژه ای 
آغاز خواهد شــد. رئیس هیئت عامل صندوق 
نوآوری و شکوفایی گفت: این صندوق به شرکت 
های دانش بنیانی که در شهرک های صنعتی 
مستقر هســتند، تســهیالتی را برای استقرار 
اختصاص می دهد.علی وحدت رئیس هیئت 
عامل صندوق نوآوری و شکوفایی طی بازدید 
از یک شرکت دانش بنیان تولید کننده تسمه 
اظهار داشت:هر پیشرفتی که اتفاق می افتد در 

صنعت است و...

آمار بانک مرکزی نشان می دهد مانده سپرده ها در 
پایان اردیبهشت ماه سال جاری ۲۶.۶ درصد و مانده 
تسهیالت بانکی ۱۹.۷ درصد نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل رشد داشته است. گزارش بانک مرکزی از 
وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی 
بانک ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه 
سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده ها 
بالغ بر ۲۱۳۱۱.۲ هزار میلیارد ریال شــده اســت 
که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۴۷۳.۸ هزار 
میلیارد ریال )۲۶.۶ درصد( و نسبت به پایان سال 
قبل معادل ۶۳۷.۹ هزار میلیارد ریال )۳.۱ درصد( 
افزایش نشان می دهد.بیشــترین مبلغ سپرده ها 

مربوط به استان تهران ...

در معامالت روز  گذشته  رقم خورد

سقوط سنگین سهام آسیا با تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین
با هدف حمایت از تولید داخل انجام شد

فروش اعتباری خوراک صنایع تکمیلی پتروشیمی 
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