
بهاي نفت كه در چند روز گذشته تالش كرد تا با رشد 
قيمت ها به باالي 60 دالر در هر بشــكه بازگردد،  روز 
پنج شنبه و به دنبال ادامه نگراني ها نسبت به كاهش 

رشد اقتصادي جهان، سير نزولي در پيش گرفت. 
تنش هاي سياســي موجود در جهان و البته شرايط 
اقتصادي غيرقابل پيش بيني از جمله مواردي  است كه 
به نظر مي رسد مانع شكستن مقاومت بهاي نفت براي 
رسيدن به بشكه اي 60 دالر شده است؛ روز پنج شنبه 
بهاي طالي سياه حول 59 دالر در هر بشكه در نوسان 
بود. هنوز تكليف جنگ تعرفه اي بين آمريكا و چين 
به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان در شرق و غرب دنيا 
مشخص نيست. از سوي ديگر آمريكا با ساير كشورها 
از جمله مكزيك و حتي برخي كشورهاي اروپايي نيز 

جنگ تعرفه اي را آغاز كرده كه اين امر رشــد اقتصاد 
جهاني را ضعيف كرده است.  از آنجا كه رشد اقتصاد 
جهاني ارتباط مستقيمي با تقاضاي نفت دارد، كاهش 
اين رشد به معناي كاهش تقاضاي نفت در جهان است 
كه مي تواند فشار مضاعفي را بر بازار نفت تحميل كند. 
اين موضوع در شــرايطي مطرح مي شود كه اوپك و 
توليدكنندگان نفت غيراوپكي باالترين ميزان عمل 
به تعهدات كاهش توليد را داشــته اند؛ اما اين امر نيز 
نتوانســته ترس از مازاد عرضه در بازار طالي سياه را 

كاهش دهد. 
مهم ترين علتي كه توافق كاهــش توليد را تا حدي 
بي اثر كرده،  افزايش توليد و به دنبال آن صادرات نفت 
آمريكاست. اين كشــور اگرچه هنوز هم وارد كننده 

نفت به شمار مي رود؛ اما در كنار آن نفت توليدي خود 
از منابع غيرمتعارف را راهي بــازار اروپا و همچنين 
كشورهاي شرق آســيا از ژاپن گرفته تا كره جنوبي و 
چين مي كند.  دليل ديگري كه تا حدودي بر قيمت ها 
سايه انداخته، تقويت احتمال حل وفصل تحريم هاي 
آمريكا عليه ايران است زيرا اين امر عالوه بر آنكه شرايط 
خليج فارس را آرام تر مي كنــد، در صورت به نتيجه 
رسيدن معناي بازگشت صادرات نفت ايران به عرصه 

جهاني و افزايش عرضه را خواهد داشت. 
با توجه بــه اين عوامل، قيمت نفــت برنت صبح روز 
پنج شنبه 35 سنت پايين آمد و 59 دالر و 58 سنت 
قيمت خورد. نفت شاخص آمريكا نيز با كاهشي 22 

سنتي، 55 دالر و 56 سنت قيمت گذاري شد. 

شمار گردشــگران خارجي كه در ماه ژوئيه امسال به 
تركيه سفر كردند با رشــد 16.67 درصدي نسبت به 
ماه مشابه ســال پيش به 6 ميليون و 617 هزار و 380 
نفر رسيد. به گزارش خبرگزاري آناتولي، وزارت فرهنگ 
و گردشــگري تركيه طي اطالعيه اي اعالم كرد: شمار 
گردشــگران خارجي كه در ماه ژوئيه امسال به تركيه 

سفر كردند با رشد 16.67 درصدي نسبت به ماه مشابه 
ســال پيش به 6 ميليون و 617 هزار و 380 نفر رسيد. 
بدين ترتيب شمار گردشگران خارجي بازديدكننده از 
تركيه در دوره ژانويه-ژوئيه سال 2019 نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته 14.11 درصد افزايش يافته و به 24 
ميليون و 693 هزار و 886 نفر رسيده است. گردشگران 

روســي و آلماني در صدر اتباع خارجي بازديد كننده از 
تركيه قرار گرفتند.  طي ماه گذشته شمار گردشگران 
روسي 16.2 درصد، آلماني 14.06 درصد و انگليسی 
19.78 درصد رشد كرد.  پس از انگلستان نيز گردشگران 
هلندي و اوكرايني در فهرست بيشترين اتباع خارجي كه 

از تركيه ديدن كرده اند، جاي گرفتند. 

 رئيس پليس آگاهي استان يزد از كشف 
60 دستگاه اســتخراج ارز ديجيتال 
قاچاق، به ارزش 9 ميليارد ريال )900 
ميليون تومان( در اين استان خبر داد. به 
گزارش خبرگزاري صداوسيما، سرهنگ 
محمدرضا حناســاب گفت: ماموران 
پليس آگاهي يزد با همكاري ماموران 
پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان با 
انجام كار اطالعاتــي از وجود تعدادي 
دستگاه ماينر در حال كار در يك انبار در 

حومه شهر يزد مطلع شدند. وي افزود: 
كارآگاهان پس از تكميل تحقيقات و 
هماهنگي قضايي در بازرسي از اين انبار 
60 دستگاه ماينر را كشف و يك متهم 
را دستگير كردند.  رئيس پليس آگاهي 
استان يزد با اشاره به تشكيل پرونده و 
تحويل متهمان به مراجع قضايي گفت: 
ارزش ريالي اين اقالم غيرمجاز به وسيله 
كارشناســان مربوطه 9 ميليارد ريال 

برآورد شده است. 

كمــاكان  »جي پي مــورگان« 
بزرگ ترين بانــك آمريكايي باقي 

مانده است.
به گزارش ايســنا، بانك مركزي 
آمريكا در گزارشــي به بررســي 
ميزان دارايي بانك هاي بزرگ اين 
كشور پرداخته و از انحصار چهار 
بانك بزرگ اين كشور بر بانكداري 
آمريكا خبر داده؛ بــه گونه اي كه 
نيمــي از كل دارايي هــاي بانكي 

آمريكا در اختيــار اين چهار بانك 
بوده است.

در ادامه 10 بانــك بزرگ آمريكا 
می آيد: 

1- جي پــي مــورگان 2- بانك 
آف آمريــكا 3- ســيتي گــروپ 
4- ولز فارگو 5- گلدمن ســاكس 
6- مــورگان اســتنلي 7- يو اس 
بنكورپ 8- پي.ان.سي 9- تي دي 

بانك 10- كپيتال وان

پس از آنكه تــورم بعد از مدت ها تــك رقمي بودن در 
اواسط سال گذشته دو رقمي شــد و روند افزايشي در 
پيش گرفت و در حدود يك سال اخير بيش از 32 درصد 

رشد داشته است. 
به گزارش ايســنا، تورم بعد از سال ها چند رقمي بودن 
و قرار داشتن در مدار افزايشــي سرانجام در خرداد ماه 
1395 به كمتر از 10 درصد رسيد تا تورم تك رقمي از 
دستاوردهاي دولت يازدهم به شمار رفته و همواره در 

صدر اظهارات مديران دولتي قرار داشته باشد. 
اما تورم تك رقمي كه ســال 1396 را نيز پشــت سر 
گذاشته بود، سال گذشته را با حدود 8 درصد شروع كرد. 
به تدريج در مسير افزايشي قرار گرفت و در شهريورماه 

با حدود 1.6 درصد افزايش نسبت به ماه قبل دو رقمي 
شده و به 11.3 درصد رسيد. تورم ديگر از شهريورماه به 
كانال هاي عقب برنگشت و در دي ماه 20 درصد را پشت 
سر گذاشته و سال را با حدود 27 درصد به پايان رساند. 

اما در سال جاري روند رو به  رشد تورم ادامه داشت و با 
ثبت 30.6 درصد در فروردين ماه به نحوي پيش رفت كه 
در فاصله چهار ماه بعد و در مردادماه نرخ 42.2 درصد را 
به ثبت رساند.  البته در اين بين تورم نقطه به نقطه )تغيير 
شاخص در مقايسه با ماه مشــابه سال قبل( كه از قبل 
از سال 1395 تك رقمي شــده بود، در خرداد ماه سال 
گذشته دو رقمي شده و در ارديبهشت ماه امسال بعد از 
آنكه از 52 درصد عبور كرد بار ديگر در چند ماه اخير روند 

كاهشي در پيش گرفته اســت.  در حالي تورم نقطه به 
نقطه با كاهش همراه شده و در مرداد ماه به 41.6 درصد 
رسيد كه تورم ساالنه همچنان افزايشي پيش مي رود و 
از 42 درصد گذشته است. افزايش تورم در سال گذشته 
در شرايطي شروع شد كه افزايش قيمت ارز و نوسان تند 
آن از عمده داليل اين تغيير بود كه وضعيت اقتصادي 
مردم را نيز تا حد زيادي تحت تاثير قرار داد.  اما اين روزها 
با ثباتي كه مدتي است بر بازار ارز حكمفرما شده و قيمت 
نسبت به گذشته تا حدي كاهشي بوده، انتظار كاهش 
قيمت ها در بازار كاال و خدمــات و به دنبال آن كاهش 
تورم نيز وجود دارد كه فعال در حد قابل توجهي اتفاق 

نيفتاده است. 

عقب نشيني قيمت  نفت  از صعود

رشد 16/67  درصدي ورود گردشگران خارجي  به  تركيه

بزرگ ترين بانك هاي آمريكا كدامند؟كشف 60 دستگاه ايجاد بيت كوين در يزد

جهش ۳۲ درصدي بعد از شكست تورم تك  رقمي
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سلیمانی  خبر   داد

سرمقاله

مدیریت
ناکارآمد  بانک ها

مشكل نظام بانكی در موضوع 
تامين مالی به عدم شفافيت 
بر می گردد. بخشی از منابع 
نظام بانكی در اختيار كسانی 
قرار می گيــرد كه در قوانين هيــچ مجوزی برای 
دريافت تسهيالت ندارند. به همين دليل درصدی 
از منابع بانك ها به اين صورت هدر می رود. موضوع 
ديگر اين اســت كه ســهم خدمات و بخش های 

غيرتوليدی... 

  کمیل طیبی، کارشــناس 
اقتصادی
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روان سازی گردش پول 
با   بالک چين

توليد    داخلی  
دوچرخه   در كما

از  سال  85 تا 95 مانده تسهیالت   اعطایی بانک ها به کشاورزی و صنعت  50درصد کاهش داشته است

کاهش  تسهیالت  دهی  بانک ها  به  تولید
صفحه2
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اجرای  طرح 
یارانه  دستمزد   در 

استان های   پربیکار

 دولت    در    پرداخت   دستمزد   کارگران   مشارکت   می کند

در سال 2009 فردی با نام مستعار ساتوشی ناكاموتو، 
الگوريتمــی را طراحی كرد كه اســاس اولين پول 
ديجيتال تاريخ به نام بيت كوين شد؛ اين پول بدون 
نياز به تضمين هيچ بانك مركزی در دنيا امكان انجام 
تراكنش بدون واســطه را برای همه فراهم كرد. اما 
آن زمان به هيچ عنوان انتظار نمی رفت كه اين ارز 
ديجيتال و به دنبــال آن فناوری بالک چين بتواند 
دنيای مالی و بانكی را متحول ســازد. امروزه شاهد 
اين هســتيم كه دولت ها نيز به شكل روزافزون در 
حال توجه و تمركز بر كاربردهای بالقوه اين فناوری 
در بخش عمومی هستند  و به طور كلی، دفاتر كل 
توزيع شده در حال تبديل به يك زيرساخت اطالعاتی 
جديد است كه از تبادل اطالعات بين ادارات دولتی، 

شهروندان و مشاغل پشتيبانی...

با توجه به توقف توليد داخلی، قطعات دوچرخه و 
موتورسيكلت از مســير واردات تامين می شود اما 
متأسفانه قطعات موجود در بازار نرخ مشخصی ندارد و 
عرضه كنندگان لوازم يدكی هر روز نرخ های جديدی 
را به مشــتريان ارائه می دهند. عرضه چند نرخی 
قطعات يدكی دوچرخه و موتورسيكلت، به رويه ای 
رايج در بازار تبديل شده كه علت آن مشخص نيست. 
حتی تثبيت و كاهش نرخ دالر نيز تأثيری در كاهش 
نرخ اين قطعات در بازار نداشته و عرضه كنندگان در 
مقابل كاهش قيمت ها مقاومت می كنند. حتی برخی 
قطعات كه قبال با ارز دولتی 4200تومانی وارد شده 
نيز با نرخ دالر آزاد محاسبه و در بازار عرضه می شود. 
كارشناســان اين حوزه عوامل متعددی را در افول 

صنعت دوچرخه سازی دخيل...

يادداشت

آثار تورمی 
یارانه دستمزد

  بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی
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اقتصاد2
ایران وجهان

مردم از عملکرد خودروسازان 
ناراضی هستند

وزیر صنعت، معدن و تجــارت، با بیان اینکه 
مردم از عملکرد خودروسازان ناراضی هستند، 
تاکید کرد: شرکتهای خودروســازی باید با 
برنامه زمان بندی شده، تعهدات معوق خود 
را انجام دهند.به گزارش مهر رضا رحمانی در 
بازدید سرزده از خطوط تولید ایران خودرو، 
این خودروســاز را مکلف به انجــام تعهدات 
به مشــتریان کرد و گفت: مــردم از عملکرد 
خودروســازان ناراضی هســتند؛ پس باید از 
همین امروز مســیر جدید را آغــاز کنید و با 
برنامه زمان بندی به انجام تعهدات اقدام کنید.
وی با بیان اینکه با بازدیدی که از ایران خودرو 
داشــتم، نگرانی از بابت انجام تعهدات وجود 
ندارد، افزود: بــه طور قطع تا قبــل از پایان 
سال تعهدات معوق به روز خواهد شد؛ ضمن 
اینکه تکمیــل خودروهای کــف پارکینگ، 
افزایش تیــراژ تولید، افزایش عمق ســاخت 
داخل و فروش اموال مــازاد نیز از محورهای 
اصلی ایران خودرو اســت؛ البته مبنا بر این 
اســت که اموال و امالک غیرتولیدی هر چه 
سریع تر واگذار شــوند و  این سیاستی است 
که مطلقــا برای اجرای آن کوتــاه نمی آییم.
حمانی یکــی دیگر از محورهــای مورد نظر 
را اصــالح رابطه میان ایران خــودرو و قطعه 
ســازان عنوان کرد و گفت: باید قطعه سازان 
احساس کنند که عضو یک خانواده هستند. 
باید این رابطه طبق اصول و قواعدی تنظیم 
شــود تا دو طرف به راحتی بتوانند مسایل و 
مشکالتشان را حل و فصل کنند.وزیر صنعت،  
معدن و تجارت با تاکید بر استفاده از استارت 
آپ ها در صنعت خودرو گفت: باید با استفاده 
از فکر شرکت های استارت آپ در حوزه های 
مختلف از جمله تامین مالی تحول ایجاد کرد.
وی افزود: در صنعت خــودرو ظرفیت هایی 
وجود دارد که در هیچ جای دیگری نیســت، 
باید دیدگاه هایمان عوض شود.رحمانی با بیان 
این که با تمام توان در زمینه های مختلف از 
صنعت خودرو کشــور حمایت خواهیم کرد 
گفت: نیروهای متخصص در رده های مختلف 
در ایران خودرو حضور دارد که عملکرد آنان به 
ویژه در تکمیل خودروهای ناقص قابل تقدیر 
اســت.وی همچنین افزود: موضوع کاهش 
هزینه در سازمان باید با ساز و کارهایی مانند 

نظام پیشنهادات دنبال شود.

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد:
تالش برای حــذف مالیات بر 

ارزش افزوده از صنعت بیمه
رئیس کل بیمه مرکزی، از عزم جدی نهاد ناظر 
برای حذف مالیات بر ارزش افزوده در حوزه 
صنعت بیمه خبر داد.غالمرضا سلیمانی گفت: 
قوانین و مقررات باید به گونه ای تدوین شود 
که برای توسعه رشــته های بیمه به خصوص 
بیمه های زندگی تهدیدی تلقی نشــود.وی 
با بیان اینکه صنعت بیمه در ســال های اخیر 
از رشد محســوس و قابل توجهی برخوردار 
بوده، اما با توجه به ظرفیت های خالی در این 
صنعت، امکان توسعه بیشتر همچنان فراهم 
است، اظهار داشــت: اگر بورس، بانک و بیمه 
را سه ضلع مثلث توسعه اقتصادی در کشور 
بدانیم باید این نکته را در نظر داشــته باشیم 
که ظرفیت تقویت ضلع صنعــت بیمه برای 
توسعه بیشــتر از دو ضلع دیگر است.رئیس 
شورای عالی بیمه تحقق اهداف صنعت بیمه 
را در گرو بهره گیری از امکانات به روز فناوری 
اعم از اســتارتاپ ها و فین تک ها دانســت و 
گفت: صنعت بیمه باید برای حضور جدی تر 
در بازار ســرمایه طرحی نو در اندازد و با ورود 
به فضاهای نوین ســرمایه گــذاری و جذب 
مشتری، سهم خود را از بازار اقتصادی کشور 
افزایش دهد.وی با تکریم بازنشستگان از آنان 
به عنوان سرمایه های اصلی صنعت بیمه یاد 
کرد و گفت: در صورت استفاده هوشمندانه از 
تجارب بازنشستگان صنعت بیمه تحقق اهداف 
صنعت بیمه در کشور دور از دسترس نخواهد 
بود.رئیس شورای عالی بیمه از بازنشستگان به 
عنوان الگوی ارزشمند کارکنان بیمه مرکزی 
نام برد و اظهار داشــت: هرچقدر دغدغه های 
مالی و مادی بازنشستگان کاهش یابد، ضریب 
سالمت اداری کارکنان افزایش خواهد یافت.

وی به اهمیت سرمایه گذاری های سودآور در 
صنعت بیمه و بیمه مرکزی اشاره کرد و گفت: 
رفع دغدغه های کارکنان و بازنشستگان بیمه 
در گرو توانمندســازی مالی اســت و باید در 
سرمایه گذاری ها دقت بیشتری صورت بگیرد.

اخبار

یکــی از انتقــادات مهمی که 
همواره بــه نظــام بانکی در 
خصوص تسهیالت دهی وارد 
بوده، عدم اســتفاده بهینه از 
منابع بانکی جهــت کمک به 
بخش های واقعی اقتصاد یعنی صنعت و تولید است. ظهور 
بدهکاران کالن بانکی، اختالس های بزرگ از تســهیالت 
بانک ها و همچنین ســهم باالی افراد خــاص و دالالن از 
تسهیالت بانکی نشان می دهد، بانک ها در تزریق منابع به 

بخش تولید و صنعت به خوبی عمل نکرده اند.
به گفته کارشناســان از ســال ۸۵ تا ۹۵ مانده تسهیالت 
اعطایی به بخش کشاورزی و صنعت یک سقوط ۵۰ درصدی 
را نشان می دهد در حالی که رسالت مهم نظام بانکی تامین 
مالی تولید است. اما پاسخ این سوال تکراری که چرا بانک ها 
در تســهیالت دهی به تولید ناکام بوده اند، هم به معایب 
ساختاری موجود در نظام بانکی بر می گردد و هم حکایت از 
عدم مدیریت درست منابع در اختیار بانک ها دارد.بر اساس 
آمارهای موجود سهم صنعت از تسهیالت بانکی حدود 3۰ 
درصد و حتی کمتر از آن است در حالی که در بودجه سال 
۹۸ پیش بینی شده که این سهم باید به 4۰ درصد برسد. اما 
مسئله این است که نظام بانکی به تعهداتی که در قبال تولید 
دارد، پایبند نیست.جدول زیر میزان تسهیالت پرداختی 
بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی در دو سال اخیر 

را نشان می دهد:

بر اســاس آمارها باالی ۵۰ درصد تسهیالت بانکی در 
اختیار فعالیت های غیرتولیدی قرار می گیرد که البته 
به اعتقاد کارشناسان، سهم فعالیت های واسطه گرایانه 
از این ارقام کم نیست. همچنین آمارها نشان می دهد 
باالی 4۰ درصد تســهیالت بانکــی در اختیار بخش 
خدمات است که البته تقاضای آن برای اخذ تسهیالت 
نیز باالست. بر همین اساس آمارهایی که هر ساله توسط 
بانک مرکزی مبنی بر رشد تسهیالت دهی بانک ها منتشر 
می شود، صرفا مربوط به افزایش تسهیالت پرداختی به 
بخش تولید نیست. ضمن آنکه باید تاکید کرد برخی از 
وام گیرندگان با روابط رانتی ای که  دارند، به اسم تولید 
از نظام بانکی تسهیالت دریافت می کنند که به خودی 
خود جای تامل دارد و البته آمار و ارقام اعالم شده مبنی 
بر میزان تســهیالت پرداختی به تولید را دچار اشکال 
می کند.بررســی آمار مربوط به تســهیالت پرداختی 
بانک ها به بخش های اقتصادی نشان می دهد که حجم 
تسهیالت پرداختی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۲ حدود 
پنج هزار و 3۷۵ هزار میلیارد ریال رشد داشه است.بر 
اساس تازه ترین گزارش  منتشــر شده توسط سازمان 
برنامه و بودجه، در سال ۱3۹۲ حدود ۲ هزار و 3۶۲ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شــده که این میزان 
در سال ۱3۹۷ به هفت هزار و ۷3۷ هزار میلیارد ریال 
رسیده است.روند افزایشی اعطای تسهیالت در سال ۹۸ 
به ویژه بخش صنعت نیز ادامه دارد به طوری که در ۲ 
ماهه نخست امسال، میزان تسهیالت پرداختی بانک ها 
و موسسه های اعتباری به بخش های مختلف اقتصادی 

حدود ۹۲3 هزار میلیارد ریال بوده است.میزان پرداخت 
تسهیالت در ۲ ماه نخست امسال بخش صنعت 3۰۰ 

هزار میلیارد ریال و بازرگانــی ۱۱۷هزار میلیارد ریال 
بوده است.

در شــرایطی کــه هزینه 
تولید بیــش از 3۰ درصد 
افزایــش پیــدا کــرده 
و نــرخ تــورم بــه باالی 
رســیده،  درصــد   4۰
پرداخــت دســتمزد بــه کارگــران در شــمار 
 مهم ترین دغدغه های بنگاه هــا و کارفرمایان قرار

 گرفته است. 
نمونــه ایــن مســئله تعویــق چنــد ماهــه 
دســتمزدها در برخی از بنگاه ها ســت. به همین 
 دلیــل کارشناســان بــه منظــور حل مســائل

 بــازار کار و جلوگیــری از ریــزش و تعدیــل 
مشــکالت  تــداوم  بــا  کــه  کار  نیــروی 
را  دســتمزد  نــه  یارا داد،  خواهــد   رخ 

پیشنهاد می کنند. 
طبق این پیشنهاد در شــرایط فعلی برای مقطع 
و زمان مشــخص بخشی از دســتمزد کارگران را 
دولت متقبل می شــود. اما ســوال این است که 
دولت هزینه انجــام ایــن کار را دارد؟ و یا چنین 
توقعــی در چنین شــرایطی از دولــت منطقی 
خواهد بود؟ از ســوی دیگر این ســوال اساســی 
پیش می آید کــه پرداخــت یارانه دســتمزد تا 
 چه اندازه حفظ اشــتغال نیــروی کار را تضمین

 خواهدکرد؟ســال گذشته و در راســتای تعیین 
دستمزد کارگران بود که بسیاری تاکید داشتند، 
بهتر است به جای فشار به بنگاه ها با افزایش درصد 
دســتمزد که البته تورم زا هم هســت، مسئولیت 
 اجتماعی دولــت در خصوص کارگــران افزایش 

پیدا کند.
 بر همین اســاس چه کارگران و چــه کارفرمایان 
توافق داشتند که راهکار جبران موضوع دستمزد 
از مسیر دولت می گذرد و این دولت است که باید 

بخشی از هزینه ها را بپردازد.
 از جملــه توقعــات از دولــت ، معافیت هــای 
مالیاتــی و بیمــه ای بــوده اســت.اما کمــک 
مســتقیم دولت در بخش دســتمزد بــه اعتقاد 
 کارشناســان در قالب یارانه دســتمزد به نتیجه

 خواهد رسید. 
در همین راســتا برخی از کارشناســان پیشنهاد 
 می کننــد در کنــار اجــرای طــرح کارورزی

)جهت افزایــش مهارت(،یک دوره مثال یکســاله 
بخشی از دستمزد نیروی کار به عنوان یارانه توسط 

دولت تقبل شود. 
در همیــن راســتا  معــاون توســعه کارآفرینی 
 و اشــتغال وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی
  با بیــان این که طــرح "یارانه دســتمزد« برای

 ایجاد و حفظ اشــتغال در اســتان های پر بیکار 
 در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت، گفــت:

 ایــن طــرح یکــی از طرح هــای دولــت در 
راســتای سیاســت های رونــق بازار کار اســت 
 که مقرر شــده در اســتان هایی که نرخ بیکاری

 زیاد است، اجرا شود.
البته این طرح در برخی از استان ها به مرحله اجرا 

هم رسیده است. 
 خــرداد مــاه بــود کــه مدیــرکل تعــاون کار 
 و رفاه اجتماعی اســتان لرســتان از اجرای طرح

 یارانه دســتمزد به واحدهای اقتصادی اســتان 
خبــر داد و اعالم کــرد بــه تمامــی بنگاه های 
 اقتصادی که با حفظ اشــتغال موجــود اقدام به 

جذب نیــروی کار جدید کننــد، وزارت تعاون به 
 مدت یک سال معادل یک سوم حداقل دستمزد را 

پرداخت می کند.
شهرهای کم برخوردارتر و همچنین مناطق با نرخ 
 باالی بیکاری در اولویت وزارت کار برای پرداخت

 این یارانه است.
بر اساس طرح "یارانه دســتمزد"، به کارآفرینانی 
که ازشغل اولی های دانشگاهی در واحد های خود 
استفاده کنند، به میزان 3۰ درصد یارانه دستمزد 
تعلق می گیرد تا هزینه های اشتغال برای آنان نیز 

کاهش یابد.

از  سال  85 تا 95 مانده تسهیالت   اعطایی بانک ها به کشاورزی و صنعت  50درصد کاهش داشته است

کاهش  تسهیالت  دهی  بانک ها  به تولید

   دولت  در  پرداخت دستمزد کارگران مشارکت  می کند

اجرای  طرح  یارانه  دستمزد   در استان های  پربیکار

تغییرات جدید در فرابورس 
در کارمزد ها تجدید نظر می شود

مدیرعامل فرابورس ایران یکــی از انتقاداتی که به 
اصالحات جدید بازار پایه وارد شده را کمتر بودن دامنه 
نوسان نسبت به مالیات و کارمزد عنوان کرد و گفت: 
در نظر داریم که برای افزایش قدرت نقدشــوندگی 
بازار در خصوص کاهش کارمزد بازار پایه تجدیدنظر 
کنیم اما تعیین رقم مالیات در حیطه اختیارات ارکان 
بازار سرمایه قرار ندارد.به گزارش بازار سرمایه ایران، 
امیر هامونی ضمــن بیان مطلب باال اعــالم کرد: از 
ظرفیت های خوبی که در دستورالعمل جدید بازار 
پایه گنجانده شده امکان فعالیت بازارگردان در بازار 
پایه است و می توانیم برای سهام موجود در بازار پایه 
فعالیت بازارگردان را عملیاتی کنیم.وی با بیان اینکه 
برای نخستین بار ظرفیتی متناسب با استانداردهای 
جهانی در خصوص فعالیت بازارگردانی ایجاد شده 
اســت، افزود: به این صورت که قیمت ابتدایی صبح 
هر روز معاملــه را بازارگردان تعیین می کند و دامنه 
نوسان بر اساس قیمت تعیین شده توسط بازارگردان 
مشــخص خواهد شــد. به گفته هامونی نمادهایی 
که در بازار پایــه جدید از امــکان بازارگردانی بهره 
ببرند، مشمول محدودیت های دامنه نوسان ۱، ۲ و 
3 درصد نبوده و تا ۵ درصد امکان نوســان خواهند 
داشت و این نمادها در طول آکشن نیز امکان نوسان 
تا ۱۰ درصد را خواهد داشــت.مدیرعامل فرابورس 
ایران به انتقادات مطرح شده مبنی بر ناگهانی بودن 
تغییرات و پیشــنهاد متوقف کردن نماد شرکت ها 
بالفاصله پس از ابالغ اصالحات دستورالعمل بازار پایه 
اشاره کرد و افزود: پیش از این نیز قوانین بازار پایه در 
راستای بهبود، تغییراتی کرده و در آن هنگام نیز به 
منظور تصمیم گیری و استراتژی معامله گران برای 
حضور در این بازار با توجه به تغییرات صورت گرفته، 
مدت زمانی تا توقف نمادهای بازار پایه به آنان فرصت 
داده شد.کاهش کارمزد معامالت بازار پایه در دستور 
کار فرابورسامکان افزایش تعداد حراج در هفته وجود 
دارد. هامونی با اشاره به اینکه طبق اصالحات جدید 
بازار پایه یک بار در هفته در روز دوشنبه در تابلوهای 
بازار پایه حراج پایانی وجود خواهد داشت، گفت: امکان 
افزایش این حراج ها برای روان شدن معامالت بازار پایه 
در صورت تشکیل صف های خرید یا فروش به چندین 
حراج در هفته وجــود دارد.او همچنین در خصوص 
نگرانی سهامداران شرکت های بازار پایه ای با بنیان 
قوی، تاکید کرد که سرمایه گذاران این شرکت ها در 
این زمینه نگران نباشند زیرا اصالح اخیر در مقررات 
بازار پایه بر معامالت شرکت های سودآور تاثیری ندارد 

و سهامداران آنان سود خود را دریافت خواهند کرد.

مجوز ورود کاالهای ضروری به 
مناطق آزاد صادر شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ابالغیه ای در مورد 
کاالهای مورد نیاز مناطق آزاد، فهرست اقالم قابل 
ورود به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را صادر کرد.به 
گزارش مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، رضــا رحمانی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت طی ابالغیــه ای در مورد کاالهای 
مورد نیاز مناطق آزاد، فهرســت اقالم قابل ورود به 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را صادر کرد.در ابالغیه 
رضا رحمانی آمده است؛ در اجرای بند یک ابالغیه 
شــماره ۱۵۰۸۹ـ  ۹۷ مورخ ۹۷.۵.۱۷ معاون اول 
محترم رئیس جمهور، به پیوست تصمیمات متخذه 
در نشست مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه 
اقتصادی جهــت ورود کاال به مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی به انضمام جدول اقالم قابل ورود با رعایت 

مفاد ذیل ارسال می گردد.  
- واردات فهرســت اعالمی و مورد تایید دبیرخانه 
شامل کاالهای مورد نیاز مناطق آزاد مطابق با قوانین 

مناطق آزاد تجاری قابل ورود می باشد.
- میزان سقف ورود کاالهای پیوست در کل مناطق 
آزاد تجاری کشور برای سال ۱3۹۸ بر اساس ابالغیه 
۱3۵۸۲ مورخ ۹۸.۲.۱۰ معاون اول محترم ریاست 
جمهوری در حجم معادل ۵۲۸ میلیون دالر تعیین 

می گردد.
- تعیین میزان سهمیه بندی هر منطقه و سهمیه 
گروه هــای کاالیی به عهده دبیرخانه شــورایعالی 

مناطق آزاد می باشد.
- اقالم مذکور بر اساس قوانین مناطق آزاد تجاری و 
بر مبنای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی منطقه 

می باشد.
- کنترل سقف هر یک از مناطق ونظارت بر رعایت 
سقف ارزی مذکور بر عهده گمرک منطقه می باشد.
 - تعییــن نــوع ارز بــا نظــر بانــک مرکــزی

 است.
گــزارش ورود اقــالم بــه تفکیــک کاال و میزان 
ارزش توســط گمــرک منطقــه بــه صــورت 
 ماهانــه در اختیــار وزارت صنعــت، معــدن

 و تجارت قرار گیرد.

اخبار
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بر اساس اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
نقدینگی در خردادماه ســال جاری به بیش از ۱۹۷۹ 
هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، ۲۵.۱ درصد افزایش نشــان می دهد.به گزارش 
مهر، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در 
خرداد ماه سال جاری، حجم نقدینگی را ۱۹ هزار و ۷۹۹ 
هزار میلیارد ریال اعالم کرد که نسبت به اسفندماه سال 
گذشته ۵.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 
)خرداد ۹۸ نسبت به خرداد ۹۷(، ۲۵.۱ درصد افزایش 
نشــان می دهد. حجم پول در این دوره 3۱۰۸.۷ هزار 
میلیارد ریال با ۵۰.۹ درصد افزایش نسبت به خرداد ماه 
سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۲۱.۲ درصد رشد، 
۱۶۶۹۰.4 هزار میلیارد ریال است.بر پایه این گزارش، 
میزان دارایی های خارجی سیســتم بانکی در خرداد 
ماه امســال ۹۲4۵.۶ هزار میلیارد ریال اعالم شده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۹ درصد افزایش 
یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره 
مورد بررسی 34۷۶.4 هزار میلیارد ریال است که نسبت 

به خرداد ماه سال ۹۷ به میزان ۲۵.۷ درصد رشد یافته 
است.طبق اعالم بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی 
۱34۷۵.۱ هزار میلیارد ریال اســت که نشان دهنده 
۱۸.۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده 
و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۲.۷ درصد رشد 

نشان می دهد.

خالصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی
میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در خرداد 
ماه سال جاری به 4۵۲۷.4 هزار میلیارد ریال رسید 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۵ درصد کاهش 
نشــان می دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به 
بانک مرکزی در دوره مورد بررســی نیز ۱۰۰۹.۷ 
هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده ۶4.3 درصد 
افزایش اســت. بدهی های ارزی بانــک مرکزی در 
خرداد ماه سال جاری ۲۲۱۷ هزار میلیارد ریال اعالم 
شده که نسبت به مدت مشــابه سال قبل تغییری 

نداشته است.

وضعیت دارایی ها و بدهی هــای بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی اســت، میزان دارایی های خارجی در 
این بخش با 3۱.3 درصد رشــد نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته به 4۷۱۸.۲ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم 
اسکناس و مسکوک نیز با ۷.4 درصد رشد، ۱۲۲.۸ هزار 
میلیارد ریال است.ســپرده بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی نزد بانک مرکزی بــا ۲۷.۲ درصد افزایش به 
۲۱۱۹.3 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک ها 
و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در دوره 
خرداد ماه سال ۹۸ با 3.۷ درصد کاهش نسبت به خرداد 

۹۷ به ۱34۵.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خالصه دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری
میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشــور در 
خرداد ماه امســال ۵۶3.۱ هزار میلیارد ریال اســت که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.3 درصد رشد نشان 
می دهد. سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 

43۷.۶ هزار میلیارد ریال بــوده که ۲۶.۱ درصد افزایش 
یافته اســت.جمع کل دارایی های بانک های تجاری در 
دوره مورد بررسی، ۵۷۸3.3 هزار میلیارد ریال بوده که به 
نسبت خرداد ماه سال ۹۷ دارای ۱۷.۷ درصد رشد است و 
میزان بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در خرداد 
ماه به ۵4.۵ هزار میلیارد ریال رسیده که ۱۷ درصد نسبت 

به خرداد ۹۷ کاهش داشته است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی
بر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های 
تخصصی در خرداد ماه سال جاری ۱۱۱۶.۶ هزار میلیارد 
ریال است که نســبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۸.۷ 
درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی های بانک های 
تخصصی در ایــن دوره رقم ۶۲۱۱ هــزار میلیارد ریال 
است که ۱3.۵ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی 
بانک های تخصصی به بانک مرکزی 4۶۷.۲ هزار میلیارد 
ریال است که رشدی معادل ۲.۷ درصد نسبت به خرداد 

۹۷ دارد.

نقدینگی به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به ۴ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، پنجشنبه ۷شهریور ۹۸ به ۴ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسید.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۵۰ هزار 

تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۸۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۳۸ دالر و ۷۸ سنت و هر 
گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۰۹ هزار و ۷۵۸ تومان است.

مدیریت ناکارآمد بانک ها
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

مشکل نظام بانکی در موضوع تامین مالی به عدم شفافیت بر می گردد. بخشی از منابع نظام بانکی در اختیار کسانی 
قرار می گیرد که در قوانین هیچ مجوزی برای دریافت تسهیالت ندارند. به همین دلیل درصدی از منابع بانک ها 
به این صورت هدر می رود. موضوع دیگر این است که سهم خدمات و بخش های غیرتولیدی از تسهیالت بانکی 
باالست و در بسیاری از موارد تســهیالت بانکی در قالب خرد به کسانی پرداخت می شود که با نیت سوداگری  
تسهیالت می گیرند. هر چند این میزان آنقدر زیاد نیست. اما روی هم رفته مبالغ زیادی می شود. طبق آنچه در 
بودجه سال ۹۸ پیش بینی شده، بانک ها باید 4۰ درصد تسهیالت خود را در اختیار تولید قرار دهند. اما در عمل 
اراده ای برای انجام این کار نیست. یعنی سیستم بانکی با وجود حجم باالی تقاضا برای تسهیالت بانکی، به دلیل 
مدیریت ناکارآمد و عدم وجود شفافیت، ترجیح می دهد این منابع را در اختیار افراد مورد نظر خود و یا دالالن قرار 
دهد. بانک ها از شفافیت فرار می کنند و از سویی به دلیل ساختار معیوب منافع شخصی در بانک ها بر منافع نظام 
بانکی ارجحیت دارد. به عبارتی ناکارآمدی شبکه بانکی ، موجب شده بانک ها در پاسخگویی به صف بلندباالی 
تقاضای تسهیالت بانکی، عادالنه عمل نکنند. در حال حاضر نیاز تولیدکنندگان به تسهیالت بانکی چندبرابر 
افزایش پیدا کرده در حالی که ارزش تسهیالت پرداختی بانک ها پایین آمده است. برای مثال یک تولیدکننده برای 
تامین مالی خود به سه برابر رقم تسهیالتی که دو سال گذشته دریافت می کرده، نیاز دارد. اما از این بابت تغییری 
در رویه بانک ها ایجاد نشده است. بانک ها برای پرداخت تسهیالت به تولید از آنها وثیقه و ضمانت نامه های زیادی 
می خواهند که تامین آن از پس هر تولیدکننده ای بر نمی آید. در حالی که این موانع پیش پای افراد دیگر وجود 
ندارد. ازاینرو اگر قرار باشد نظام بانکی در جهت حل مسئله قدم بردارد به چند اقدام نیاز دارد: اول اینکه شفافیت 
برقرار باشد، دوم اینکه تولید در اولویت تسهیالت گیرندگان باشد و مهم تر از همه اینکه باید از حجم باالی پرداخت 

تسهیالت به تقاضای کاذب با نظارت کاست. 

آثار تورمی یارانه دستمزد
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی

در همه جای دنیــا دولت ها برای کمک به کارگران چنیــن طرح هایی اجرا  می کنند . این پــول اما زمانی پرداخت 
می شود که اقتصاد در شرایط رکودی اســت و برای مقطعی  خاص پرداخت می شــود. اما جدا از پرداخت مستقیم 
دستمزد و مشارکت دولت در این راستا، کمک به بنگاه ها بری کاهش هزینه ها، اثرات به مراتب بهتری دارد.  از طرفی 
شرایط کشورهایی که این طرح در آنها به اجرا گذاشته شده اســت با کشور ما متفاوت است، برای مثال این کشورها 
تکنولوژی وارداتی ندارند و شــرایط درآمدی کشــور متکی به ذخایری مثل انرژی، نفت و گاز نیست. اما در کشور 
ما دولت برای جبران دســتمزد از منابع صندوق ذخایر ارزی استفاده می کند و یا دســت به دامن درآمدهای نفتی 
می شود. در حال حاضر این درآمدها به واسطه تحریم کاهش پیدا کرده و البته بهتر است دولت این طرح را در مناطق 
کمتربرخوردار و یا مناطق محروم به کار بگیرد و یا برخی از استان ها را در اولویت قرار دهد. اما نباید فراموش کرد که 
دولت معموال بعد از مدتی تکرار چنین روشــی را آن هم در شرایط بحرانی به فراموشــی می سپارد و از سویی نباید 
 فراموش کرد، این اقدام آثار تورمی هم دارد. بنابراین به نظر می رسد  مهم ترین کمک دولت برای حفظ اشتغال، تثبیت

 شرایط اقتصادی باشد.

سال 97سال 96بخش های تسهیالت گیرنده

56 درصد62 درصدتامین سرمایه در گردش

8 درصد7 درصدخرید کاالی شخصی

6 درصد5 درصدتوسعه

4 درصد5 درصدمسکن

2 درصد3 درصدتعمیر

سرمقاله



3 اقتصاد
ایران
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در سال ۲۰۰۹ فردی با نام 
مستعار ساتوشی ناکاموتو، 
الگوریتمــی را طراحــی 
کرد که اساس اولین پول 
دیجیتال تاریخ به نام بیت 
کوین شــد؛ این پول بدون نیاز بــه تضمین هیچ 
بانک مرکزی در دنیا امــکان انجام تراکنش بدون 
واســطه را برای همه فراهم کرد. امــا آن زمان به 
هیچ عنوان انتظار نمــی رفت که این ارز دیجیتال 
و به دنبــال آن فناوری بالک چیــن بتواند دنیای 
مالی و بانکی را متحول ســازد. امروزه شاهد این 
هستیم که دولت ها نیز به شکل روزافزون در حال 
توجه و تمرکز بر کاربردهــای بالقوه این فن آوری 
در بخش عمومی هســتند. و به طــور کلی، دفاتر 
کل توزیع شــده در حال تبدیل به یک زیرساخت 
اطالعاتی جدید اســت که از تبادل اطالعات بین 
ادارات دولتی، شــهروندان و مشــاغل پشتیبانی 
می کنــد. در زمینــه بخش عمومی، گــروه های 
خاصی از موارد استفاده ای که از زیرساخت های 
اطالعاتی غیر متمرکز بهره می گیرند، مشــخص 
 شــده اند. به ویژه، از فــن آوری بالکچین انتظار 
می رود که ایجاد کننده یک انقالب باشد یا حداقل، 

خدمات و کارکردهای مختلف دولتی را تســهیل 
کند. این موارد شامل، به عنوان مثال تهیه سوابق 
شهروندی، اجرای ثبت نام های دولتی و پشتیبانی 
از رای گیــری الکترونیکــی، تســهیل معامالت 
اقتصادی، تســهیل فرایندهای نظارت و تطبیق 
دســتگاه های رگوالتوری، مبارزه با کالهبرداری/ 

فــرار مالیاتــی، توزیــع و روان ســازی گردش 
عمومی پول از جمله کمک هزینه ها، مســتمری 
 ها و حقــوق بازنشســتگی، تبــادالت اجتماعی 

)بدون واسطه( است.
در حال حاضر بزرگترین کاربــرد بالک چین در 
دولت الکترونیک مورد توجه کشــورهای جهان 

واقه شده اســت و ایران یکی از کشورهایی است 
که از این قافلــه عقب مانده اســت. در این رابطه 
ســپهر محمدی، رئیس انجمن بالکچین ایران با 
بیان اینکه این فناوری اطالعــات پایه را از درون 
گوشــه گاو صندوق ها بیــرون آورده و در اختیار 
عموم قرار می دهــد گفت: بالکچین شــفافیت 
 را در بخشــی کــه نیــاز داریــم بیــش از پیش 

خواهد کرد.
محمدی اســتفاده از فناوری بالکچین را تنها در 
بخش تراکنش های مالی ندانســت و خاطرنشان 
ساخت: می توان از این فناوری در همه بخش هایی 
که نیاز به شفاف ســازی اطالعات است، استفاده 
کرد. با پذیرش و تبدیل شدن دفاتر ثبت تراکنش 
ها به صورت الکترونیکی در سطح جهانی، فن آوری 
بالکچین نیز شــروع به گسترش ســریع و مطرح 
شــدن به عنوان یک برنامه اصلی در سیستم های 
پرداخت کرد، و امروزه به عنوان یک فن آوری همه 
منظوره که در صورت عدم توجه به تاثیرگذاری آن 
در تحول دیجیتالی می توانــد، هم بخش صنعت 
و هم بخش دولتــی را مختل کند، توســط گروه 
های در حال افزایشی از توسعه دهندگان سامانه 
ها و نــرم افزارهــای کاربردی از جمله شــرکت 
های اســتارت آپی، به شــکل یک اکو سیســتم 
 پر جنــب و جوش مــورد اقبال قــرار گرفته و در 

حال پیگیری است.

اعتماد به نهادهای دولتی با اجرای بالک چین در دولت دیجیتال افزایش پیدا می كند

روان سازی گردش پول  با  بالک چین

ضرورت افزایش سهم بالک چین در دولت دیجیتال
مسعود خرقانی؛ کارشناس بالک چین

امروزه بالک چین به مدلی ثابت در چرخه فعالیت های دولت ها تبدیل شده و تمام اتفاقاتی که در راستای دولت الکترونیک و دیجیتال انجام می شود بالک چین سهم مهمی در آن دارد. این ضرورت در دولت الکترونیک و 
دیجیتال کشور نیز احساس می شود و باید هر چه زودتر بر افزایش نقش این فناوری در رویدادهای معامالتی اهتمام داشته باشیم. تجربیات بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرو در این زمینه وجود دارد که باید برای 
الگو گرفتن در این باره از آنها استفاده شود. در این کشورها دولت الکترونیک کامل اجرایی شده و امروز به دنبال افزایش سهم بالک چین در دولت دیجیتال هستند. بنابراین باید گام های تحقق دولت الکترونیک سریع تر و 
باثبات تر برداشته شود و به دنبال آن سهم بالک چین در این فرآیند روز به روز افزایش پیدا کند. فناوری بالک چین می تواند وضعیت موجود در بخش عمومی را متحول سازد. بالکچین ممکن است مدل های جدیدی را در 
ارائه خدمات جدید برای دولت ها ایجاد کند. ساختار معماری بالکچین هم چنین می تواند ریسک عملیاتی و هزینه های معامالت را کاهش دهد و میزان تطبیق با مقررات رگوالتوری و اعتماد به نهادهای دولتی را افزایش دهد.

همچنین کاهش بوروکراسی و اختیارات فردی و فساد نیز دیگر جنبه های مثبت اجرای این فناوری در دولت دیجیتال خواهد بود. متاسفانه به دلیل عدم شفافیت مالی که در دستگاه ها وجود دارد مقاومت زیادی برای 
اجرای دولت الکترونیک وجود دارد به خصوص اینکه اگر بالک چین نیز در این دولت الکترونیک ورود کند دیگر اجازه رانت وفساد در معامالت وجود نخواهد داشت. کاهش هزینه های اقتصادی، زمان و پیچیدگی در 

مبادالت اطالعات مابین سازمان های دولتی، و همچنین مابین سازمان های عمومی- خصوصی، که این موجب بهبود عملکرد اداری و مدیریتی دولت است از دیگر مزایای بالک چین خواهد بود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران از کاهش ۳۰ درصــدی قیمت خودرو به دلیل 
افزایش عرضه در بازار خبر داد. سعید موتمنی افزود: از 
تیرماه سال جاری شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار 
بودیم و با ایجاد تغییرات در دو شرکت خودرو سازی 
شرایط بهتره شده و میزان عرضه خودرو افزایش داشته 
و با ورود سازمان بازرسی و نظارت مساله افزایش قیمت 
ها کاهش داشته است. وی با بیان اینکه کاهش عرضه 
خودرو در بازار دلیل افزایش قیمت ها بوده، تصریح کرد: 
همیشه میزان عرضه کاال تعیین کننده نرخ در بازار 
است و در یک سال اخیر تعداد عرضه خودرو در بازار 
به شدت کاهش یافته بود و همین مساله باعث گرانی 
بازار خودرو شــده بود. موتمنی درباره آخرین وضع 
بازار خودرو اظهارکرد: ورود قوه قضاییه به بازارخودرو 

موجب حذف واسطه ها شده و تا ۱۰ الی ۱۵ روز آینده 
ادامه کاهش قیمت خودرو را شــاهد هستیم . رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران خودرو بیان کرد: به طور قطع، 
زمانی که عرضه زیاد شود تقاضای خرید، کم و قیمت ها 
کاهش پیدا می کند. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو 
در ادامه از قیمت خودرو های داخلی در بازار خبر داد 
و گفت: در حال حاضر پراید ۱۱۱، ۴۷ میلیون تومان، 
پراید ۱۳۱، ۴۳ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۶ 
تیپ دو ۷۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۹۳ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان، سمند ال ایکس ۷۵ میلیون تومان، 
ســاینا ۵۶ میلیون تومان، پژو۲۰۶ صنــدوق دار ۹۳ 
میلیون تومان ، دنا تیپ یک ۱۰۷ میلیون تومان، دنا 
تیپ دو ۱۲۰ میلیون تومان ، دنا پالس تیپ یک ۱۲۳ 

میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.

رئیس انجمن خرمای ایران گفت: قیمت خرما در بازار 
و سطح شهر تا ماه محرم به دلیل ورود برداشت جدید 
این محصول، ارزان خواهد شد. علی اصغر موسوی در 
خصوص قیمت خرما در آستانه ماه محرم اظهار کرد: 
با نزدیک شــدن به ماه محرم تحولی در بازار خرما 
ایجاد نمی شود و قیمت انواع خرما در بازار افزایش 

نمی یابد.
وی در ادامه افزود: برداشت جدید خرما در آستانه 

ورود به بازار است و به این دلیل از حدود یک هفته 
آینده قیمت ها روند نزولی به خود می گیرند. رئیس 
انجمن خرمای ایران با اشــاره به برداشت خرما در 
سال جاری بیان کرد: پیش بینی می شود در نوبت 
امســال حدود ۹۰۰ هزار تن انــواع خرما در مزارع 
کشور برداشت شود که این میزان نسبت به ۱۰ سال 
گذشته تغییری نداشته و هرسال به همین میزان 

خرما در کشور برداشت می شود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشــندگان طال و نقره  
تهران می گوید: چنانچه بانک مرکزی بتواند وضعیت 
فعلی را کنترل کند و نرخ ارز ثابت باقی بماند قطعا نوسان 
قیمت طال نیز در ماه محرم روند کاهشی خواهد داشت. 
آیت محمدولی رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
طال و نقره تهران در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت 
طال در آســتانه محرم کاهش خواهــد یافت؟ گفت: 
چنانچه بانک مرکزی بتواند وضعیت فعلی را کنترل 
کند و نرخ ارز ثابت باقی بماند قطعا قیمت طال نیز در ماه 
محرم ارزان خواهد شد. تجربه نشان داده قیمت طال در 
ماه محرم به دلیل کاهش میزان تقاضا روند نزولی داشته 

و مردم در این ایام کمتر به خرید طال می پردازند. محمد 
ولی درباره وضعیت تقاضا افزود: طی هفته گذشــته 
میزان تقاضا به طور چشــمگیری کاهش یافت؛ چرا 
که مردم نسبت به نوسانات قیمت طال واکنش نشان 
داده اند و فعال در این بازار هیچ عکس العملی مبنی بر 
خرید طال وجود ندارد. همین عامل باعث شده تا برخی 
از واحدهای صنفی روند تعطیلی را در پیش بگیرند. او 
به میزان تعطیلی واحدهای صنفی طالی تهران اشاره 
کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود هزار واحد 
صنفی طال به دلیل مالیات بر ارزش افزوده و افت میزان 

تقاضا تعطیل شدند.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: باتوجه به نزدیک 
شدن به ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، مشکلی 

در تامین اقالم اساسی در بازار نداریم.
قاســم نوده فراهانی، درباره نرخ اقالم اساســی 
مورد نیاز در ایام محرم به ویژه تاسوعا و عاشورای 
حسینی، اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام 
تاسوعا و عاشورای حسینی، مشکلی در تامین اقالم 
اساسی در بازار نداریم. رئیس اتاق اصناف تهران با 
بیان اینکه قیمت اقالم اساسی افزایش پیدا نکرده 
و به انــدازه کافی در بازار موجود اســت، تصریح 
کرد: خوشبختانه مشکلی در این زمینه نداریم و 

توانسته ایم کمبود ها را در بازار جبران کنیم.

نوده فراهانی افزود: هر ســال با توجه به برگشت 
حجاج، قیمت گوشت کیلویی ۵ تا ۶ هزار تومان، 
گران می شود که این امر طبیعی است، اما در ماه 
محرم مشکلی در قیمت و کمبود گوشت نخواهیم 
داشت، همچنین قیمت گوشــت سفید از جمله 
مرغ هم تغییری نخواهد داشت. رئیس اتاق اصناف 
تهران گفت: اگر تخلفی در خصوص افزایش قیمت 
در این اصناف و اتحادیه ها صورت گیرد بازرسان ما 
آماده برخورد با آنها هستند. به گفته نوده فراهانی، 
امیدواریم همکاری مسئوالن و حمایت دولت در 
این صنف، ادامه داشــته باشــد تا مشکلی از نظر 

کمبود اقالم اساسی در بازار وجود نداشته باشد.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان گفت: تمام واحد های 
صنفی عرضه کننده کاال و خدمــات مکلف به درج 
قیمت بر کاال هــا و اعالم قیمت خدمــات در محل 
کســب خود هســتند. پیمان زندی، اظهار کرد: با 
هدف پیشگیری از فشار به مصرف کنندگان و ایجاد 
آرامش در بازار، "نظارت بــر واحد های صنفی" در 
تمامی رســته های صنفی با کمک اصناف تشــدید 
شده اســت. به گفته وی، یکی از عوامل شفافیت در 
بازار در شرایط فعلی، اطالع رسانی به موقع و مناسب 
به مصرف کننــدگان کاال و خدمات اســت از این رو 
تمام واحد های صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت 
قیمت های مصوب اعالمی مراجع ذیصالح هستند. 
رییس مرکز اصناف و بازرگانان ادامه داد: درج قیمت 
یکی از عناصر مهــم در روابط بیــن 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 اســت". 
وی با اشاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی گفت: 
افراد صنفی عرضه کننــده کاال و خدمات مکلفند با 
الصاق برچسب روی کاال، یا نصب تابلو در محل کسب 
یا حرفه، قیمت واحد کاال یا دســتمزد خدمات را به 
طور روشــن و مکتوب و به صورتی که برای همگان 
قابل رویت باشد، اعالم کنند. زندی با اشاره به دیگر 
ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچســب قیمت، 
اظهار کرد: ماده ۶۵ قانون نظام صنفی برای تخلفاتی 
همچون "عدم درج قیمت"، "نصب نکردن برچسب 
قیمت بر کاال"، " استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد 
خدمت در محل کســب یا حرفه" یا درج قیمت به 
نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد، 

جریمه نقدی تعیین کرده است.
وی با تاکید بر اینکه امتنــاع از درج قیمت، برخورد 
قانونی را در پی خواهد داشــت، با اشاره به اینکه در 

کنار درج قیمت، صدور فاکتــور از ضروریات مهمی 
اســت که باید واحد های صنفی رعایت کنند، گفت: 
در همه مراحل بایســتی صدور فاکتور صورت گیرد 
تا امکان نظارت بر بازار بیش ار بیش تســهیل شود. 
وی افزود: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشــخیص 
و رعایت سود های قانونی اســت و اصالح قیمت ها 
در شبکه توزیع در این ســاختار امکان پذیر است. 
صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده فروشی 
تا رسیدن به دســت مصرف کننده الزامی است. وی 
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 چهارگانه )توزیعی، خدماتی، تولیدی 
و خدمات فنی( و تشکل های صنفی ذیربط خواست 
در این مسیر همکاری کرده و از تمامی ظرفیت های 
خود برای ایجاد شــفافیت در بازار بهره ببرند. زندی 
همچنین با اشاره به شــرایط اقتصادی و تحریم ها 
گفت: راهبرد های این مرکز بــرای عبور از تحریم ها 
ایجاد امید، ایجاد فرصت و اســتفاده از ظرفیت های 
اصناف در مقابله با اثرات منفی تحریم اســت، چرا 
که اصناف می تواند نقش بسزایی در توزیع مطلوب 
کاال ها و رونق تولید ایفا کنــد، در این مقطع وظیفه 
خانواده بزرگ اصناف، تــالش مضاعف برای بهبود 
وضعیت شهروندان و پیشــگیری از تشدید فشار بر 
مردم اســت که این مهم با حضور پررنگ اصناف و 
بازاریان امکان پذیر خواهد بود. رییس مرکز اصناف 
و بازرگانان متذکر شد: با عنایت به قوانین مشروحه 
و به منظــور رعایت حقــوق شــهروندان و صنوف 
عرضه کننده کاال ها و خدمات، بازرسان سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان ها و بازرسان اصناف 
بر نحــوه اجــرای این قوانیــن نظارت کــرده و در 
 صورت مشــاهده تخلف، برابر مقررات اعمال قانون 

خواهند کرد.

با توجــه به توقــف تولید 
داخلــی، قطعات دوچرخه 
و موتورســیکلت از مسیر 
واردات تامین می شود اما 
متأســفانه قطعات موجود 
در بازار نرخ مشخصی ندارد و عرضه کنندگان لوازم 
یدکی هر روز نرخ های جدیدی را به مشتریان ارائه 

می دهند. عرضه چند نرخی قطعات یدکی دوچرخه 
و موتورسیکلت، به رویه ای رایج در بازار تبدیل شده 
که علت آن مشخص نیست. حتی تثبیت و کاهش 
نرخ دالر نیز تأثیری در کاهش نرخ این قطعات در 
بازار نداشــته و عرضه کننــدگان در مقابل کاهش 
قیمت ها مقاومت می کنند. حتی برخی قطعات که 
قبال با ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی وارد شده نیز با نرخ 

دالر آزاد محاسبه و در بازار عرضه می شود.
کارشناســان این حوزه عوامل متعددی را در افول 
صنعت دوچرخه ســازی دخیل می دانند که شاید 

بتوان گفت: کمبود ســرمایه در گــردش به دلیل 
کوچک بودن بازار و رکود مداوم یکی از اصلی ترین 
علل اُفت صنعت دوچرخه ســازی در ایران است. از 
طرف دیگر مشکالت متعدد برای وارد کردن مواد 
اولیه از جمله قیمت باالی این مواد در اثر افزایش نرخ 
ارز نیز در این میان از تاثیر بسزایی برخوردار است. 
با توجه به اینکه ایران یک بازار مصرفی بزرگ است 
و حتی کشــور های منطقه و همسایه نیز پتانسیل 
خوبی برای واردات محصولــی همچون دوچرخه 
دارند، ضروری است که مسئوالن فکر عاجلی برای 

نجات این صنعت پرســود کرده و چــاره ایی برای 
بازگشت صنعت دوچرخه ســازی ایران به روز های 
خوب گذشــته و کاهش واردات ایــن محصول از 
چین کنند. از طرفی دیگر تولید دوچرخه های روز 
دنیا نیاز به دستگاه های جدید دارد به عنوان مثال 
اگر بخواهیم بدنه دوچرخه را تولید کنیم باید چند 
دســتگاه جدید و خط رنگ بــه کارگاه خود اضافه 
کنیم و این امر نیاز به ســرمایه هنگفتی دارد و در 
 شرایط کنونی تامین آن برای تولید کننده داخلی 

امکان پذیر نیست.

گردش مالی و سهم باالی بازار دوچرخه به دلیل نبود حمایت از بین رفت

تولید  داخلی  دوچرخه  در کما

تبدیل دوچرخه به کاالی الکچری
مصطفی صفرخانی، رئیس اتحادیه دوچرخه و موتورسیکلت

زمانی در کشور دوچرخه هایی با کیفیت باال و با ظاهری شیک تولید می شد که شاید در صورت ادامه تولید دیگر نیازی به واردات این حجم از دوچرخه به ایران وجود نداشت. تولیدکننده هایی پا به میدان گذاشته بودند که تولیدات 
آنها در مدت زمانی تبدیل به برند شد و تمام عالقه مندان از وجود این برندها استقبال کردند. متاسفانه در سال های اخیر و به خصوص سال گذشته مشکالت اقتصادی و نوسانات ارزی تیشه به ریشه تولید داخلی این دستگاه ها زد 
و تولیدکنندگان را یکی پس از دیگری از میدان خارج کرد. امروز دیگر تولیدکننده ای وجود ندارد و تمام این اتفاقات به دلیل نبود حمایت از این صنف به وقوع پیوسته است. تولید کنندگان این اقالم مشکلی برای تامین مواداولیه 
موردنیاز از بازار داخلی نداشتند اما دولت از این صنعت حمایت نکرد. ضمن اینکه رشد هزینه  حامل های انرژی، دستمزد، بیمه و مالیات، تولید کنندگان را دلسرد کرد. درنظر گرفتن معافیت های صادراتی و تامین نقدینگی و مواد 

اولیه ارزان قیمت می توانست انگیزه تداوم تولید داخلی انواع دوچرخه، موتورسیکلت و قطعات یدکی این محصوالت با توجه به گردش مالی و سهم باالی بازار این اقالم را فراهم کند که متأسفانه محقق نشد.
رکود در بازار خرید و فروش موتورسیکلت و دوچرخه، رونق را از بازار خدمات این دو محصول نیز گرفته و تقاضا برای ارائه خدمات این دو وسیله نقلیه از ابتدای سال تاکنون با کاهش چشمگیری مواجه شده است. در اغلب بازارها 
افزایش قیمت یک محصول به افزایش میزان تقاضا برای تعمیر همان محصول منجر می شود، اما در بازار دوچرخه و موتورسیکلت این اتفاق نیفتاده است و از زمان افزایش قیمت موتورسیکلت و دوچرخه حجم تقاضا برای تعمیرات 
این دو محصول نیز کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر موتورسواران و دوچرخه سواران از وضعیت مالی مناسبی برخوردار  نیستند. همچنین افزایش قیمت اجناس و لوازم تعمیرات موتورسیکلت و دوچرخه موجب کاهش میزان 
تقاضا برای ارائه خدمات تعمیرات در این حوزه شده و بازار خدمات دوچرخه و موتورسیکلت کشور در رکود به سر می برد. از طرفی دیگر بیشتر اقالمی که در تعمیرات دوچرخه و موتور سیکلت استفاده می شود، وارداتی است، زیرا 

بیشتر کارخانه جات دوچرخه و موتور سیکلت ایران تعطیل شده و علت آن سیاست گذاری غلط دولت در این حوزه است.
زمانی که به قشر موتورسیکلت سوار جامعه فشار اقتصادی بیشتری وارد شود، گذراندن  زندگی و امرار معاش برای آنها در اولویت است و برای رفتن به سر کار نیز به جای موتورسیکلت از وسایل حمل و نقل عمومی همچون اتوبوس 
استفاده می کنند؛ در حقیقت موتورسواران به جای هزینه کردن برای تعمیر وسیله نقلیه خود، برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برنامه ریزی می کنند. اگر قیمت دوچرخه ارزان باشد همه بچه ها در خانواده های ایرانی 
می توانند دوچرخه داشته باشند، اما با توجه به قیمت این محصول در بازار و افزایش چشمگیر آن نسبت به سال های گذشته، تنها عده خاصی از مردم تمکن مالی برای خرید این کاال را دارند. افزایش قیمت دالر بیشترین تاثیر را در 

افزایش قیمت محصوالت و خدمات دوچرخه و موتور سیکلت داشته زیرا با افزایش نرخ دالر قیمت ها افزایش می یابد اما کاهش نرخ دالر قیمت ها را پایین نمی آورد و علت آن هم نبود نظارت بر این بازار است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

محدودیت عرضه دلیل گرانی خودرو در بازار بود

کاهش ۳۰درصدی قیمت خودرو  در  بازار

قیمت خرما تا محرم ارزان  می شود

کاهش نوسان قیمت طال  در آستانه فرارسیدن ماه محرم

رئیس مركز اصناف و بازرگانان:

درج قیمت کاال و اعالم نرخ خدمات الزامی است

تامین اقالم اساسی محرم

تاسوعا  و عاشورا گوشت گران نمی شود
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اعتبارســنجي ايده، فرايند آزمودن و تاييد اعتبار ايده شما قبل از 
تعيين نام، شعار، محصول، خدمات يا وب سايت كسب و كار شماست. 
اين شبيه فرايند تحقيق و توسعه اي است كه شركت هاي بزرگ براي 
آزمودن ايده هاي محصول شان پيش از عرضه آنها به شكل عمومي، 
استفاده مي كنند. اعتبارسنجي ايده يا Idea Validation مي تواند 
هر چيزي را شامل شود، از مصاحبه هاي گردآوري اطالعات گرفته تا 
صفحات ورود ويژه در اينترنت. هدف كلي، ارائه ايده به مخاطب هدف، 
قبل از توليد و عرضه محصول نهايي است. من شخصاً فكر مي كنم 
بهترين راه براي اجراي روند اعتبارســنجي ايده، به صورت رودررو، 

حضوري يا از طريق تماس ويدئويي است.

اهميت اعتبارسنجي ايده
طبق تحقيقات، بسياري از كسب و كارهاي نوپا و استارت آپ ها طي 
۵ سال ابتدايي تاسيس شكســت مي خورند. اين در حالي است كه 
هزينه هايي كه اين شكست ها بر صاحبان كسب و كار اعمال مي كنند، 
معموال از تالش مجدد كارآفرينان براي شــروع كســب و كاري نو 
جلوگيري مي كند. هزينه هايي مثل از دست رفتن پول، زمان، اميد، 
اعتماد و... اما آيا اين امكان وجود دارد كه پيش از شروع كسب و كار 
جديد، ايده خود را ارزيابي كنيم و از هدر رفتن ســرمايه پيشگيري 
كنيم؟ استارت آپ نمونه كوچك يك شركت بزرگ نيست، بنابراين 
شيوه مديريت يك استارت آپ با شيوه مديريت يك سازمان بزرگ 

متفاوت است.

 )The Javelin Method( روش جنخستين
تقريبا علت اصلي شكست اغلب اســتارت آپ ها، ساختن محصولي 

است كه مشتري الزم ندارد. 
روش صحيح، روش زير است كه استارتاپ ها در مرحله اعتبار سنجي 
ايده مي توانند از آن استفاده كنند. بسياري از كارآفرينان دقيقا عكس 
اين روش عمل مي كنند، يعني ابتدا يك ايده را مشخص مي كنند و به 
صورت عقب گرد سعي در يافتن مشتري مي كنند كه اين ايده مشكل 

آنها را حل مي كند. اين روش از هر ۱۰۰ بار ۹۸ بار به شكست منجر 
مي شود. چرا كه هر مشتري مشكلي دارد و هر مشكل راه حلي، 

اما هر راه حلي لزوما مشــكل متناظري ندارد. به عالوه هر 
مشكل شايد آنقدر براي مشتري مهم نباشد كه نياز به حل 

كردن آن داشته باشد. هيچ مشكل يا راه حلي كه مشتري 
پروپاقرصي نداشته باشد تبديل به كسب و كاري بزرگ 
نخواهد شد. هدف روش جنخستين در درجه اول اين 
است كه اين پرسش را مطح كند: مشتري كه من او را 
مي شناسم و به آساني دسترسي به او دارم، چه كسي 
است؟ وقتي شما يك مشــتري را مي شناسيد و به 
سرعت به او دسترسي داريد، سريع تر خواهيد آموخت 
كه تناسب محصول/بازار شما كجا رخ مي دهد. سرعت 
در اســتارتاپ مهم ترين اصل اســت. درست است كه 

عالقه به ايده براي كارآفرين شدن الزم است، اما عالقه 
مشتري به ايده مهم تر اســت. وقتي شما به مشتري خود 

عالقه مند باشيد كه گروهي از افراد با مشكل واقعي هستند، 
شــما انگيزه باالتري براي موفقيت خواهيد داشت. همه ايده 

دارند، حتي شــايد همين االن يكي قبال به ايده اي كه شما در سر 
داريد فكر كرده باشد. اما اگر روي مشتري تمركز كنيد سطح اجراي 
خود را يك يا دو پله ارتقا خواهيد داد. پس به دنبال بهترين ايده ها 

نباشيد، به دنبال ايده هايي باشيد كه مشتري به آنها نياز داشته باشد. 
در اين روش شما ابتدا به دنبال مشتري مي رويد. در اين بخش ما با 
بخش هاي مختلف مشتري مصاحبه مي كنيم تا مطمئن شويم گروه 
اصلي مشترياني كه ما مي توانيم با ايده خود مشكل آنها را حل كنيم، 
اگر وجود داشته باشند، چه كساني هســتند. در اين مرحله ما ايده 
و راه حل خود را به مشتري ارائه نمي كنيم و قصد فروش محصولي 
را هم نداريم. چون در اين صورت ذهن آنها را به ســمتي كه مد نظر 
خودمان اســت جهت دهي مي كنيم و ممكن اســت دچار خطاي 
تصميم گيري شــويم. بلكه قصد داريم از خود آنها بپرسيم بهترين 
راه حل براي مشكل آنها چيست؟ و سپس پيشنهادهاي آنها را با روش 
پيشنهادي خودمان مقايسه مي كنيم. تجربه ثابت كرده اغلب مواقع 
مشتريان راه حل هاي راحت تر و ساده تري نسبت به ما ارائه خواهند 
داد. مصاحبه سريع ترين و آسان ترين راه براي يادگيري اين مساله 
است كه آيا ما در جهت درست حركت مي كنيم يا خير؟ آيا مشتري و 
مشكل او را درست تخمين زديم يا نه؟پس از اين مرحله، ما فهرستي 
از مشكالتي كه مشتريان با آن روبه رو هستند تهيه كرده ايم. در مرحله 
دوم بزرگ ترين مشكالت موجود كه بايد قطعا حل شوند را مشخص 
مي كنيم. در مرحله سوم يا ارائه راه حل، به ساده ترين شكل ممكن 
مشكالت مرحله دوم را حل مي كنيم. اين راه حل ها يا ايده هاي ناب 
خودمان اســت يا راه حل هايي كه از مصاحبه با مشتريان به دست 

آورده ايم. 

 20 پرسش براي اعتبارسنجي ايده ها
براي اعتبارســنجي ايده ها نكتــه مهم كليدي اين اســت كه بايد 
سوال هاي درست بپرسيد. مي دانيد پرسيدن سوال درست در واقع 
مهم ترين و كليدي ترين ترين مرحله اي اســت كه روي خروجي و 

مي گذارد. كيفيت كار تاثير 

در زير 2۰ ســوال كليدي و مهم از ســايت معتبــر كارآفريني كه 
مي توان براي اعتبارســنجي ايده ها از آنها اســتفاده كــرد؛ قبل از 
 اينكه زمان قابل توجه، پول يا منابع ديگــري را براي راه  اندازي آن،

 اختصاص دهيد: 
شما در حال حل كردن چه مشكلي هستيد؟

ديگــران قبــاًل چطــور ســعي كرده انــد ايــن مشــكل را حل 
 كننــد و چــرا راه حل هــاي آنهــا موفــق شــد يــا شكســت

 خورد؟
 چند مزيت ويژه بــراي محصول يــا ايده تان مي توانيد فهرســت

 كنيد؟
مي توانيد به زبان واضــح، ويژگي هاي كليدي محصول يا خدمتتان 

را بيان كنيد؟
آيا ايده شما از قبل به همان شيوه اي كه شما قصد داشتيد خلقش 

كنيد، وجود دارد؟
رقباي بالقوه شما چه كساني هستند؟

محصول يا خدمت من، چه ويژگي هاي كليدي   دارد كه كپي كردن 
آن توسط ديگران سخت خواهد بود؟

آيا شما تجزيه و تحليل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهديد ها 
را انجام داده ايد؟

آيا شــما به منابع مختلفي كه براي راه اندازي يك كسب و كار نياز 
داريد، دسترسي داريد؟

آيا شما مربي يا مشاور صنعتي داريد كه بتوانيد به او مراجعه كنيد؟
آيا مي توانيد كســي را نام ببريد كه از محصول يا خدمت شما سود 

خواهد برد؟
اندازه بازاري كه محصول يا خدمت شما را خواهد خريد، چقدر است؟

آيا براي بازخورد سراغ مشتريان بالقوه  رفته  ايد؟
آيا مي توانيد يك صفحه فرود ايجاد كنيد و افراد عالقه مند را تشويق 

كنيد تا براي اطالعات بيشتر ثبت نام كنند؟
ســاخت يك كمينه محصول پذيرفتني )MVP( براي محك زدن 

بازار چه چيزي مي طلبد؟
آيا شما مي توانيد مشترياني از بازار هدفتان كه پول پرداخت 
مي كنند را متقاعد كنيد تا براساس يك طرح كلي يا مدل 

آزمايشي، پيش سفارش دهند؟
را  واقعــي  مي توانيــد محصــول  آيــا شــما 
 خودتان درســت كنيــد يــا شــريكي داريد كه

 بتواند؟
آيا توزيع  كننده ها يا شــركايي داريد كه به شما 

كمك كنند كسب و كارتان را توسعه بدهيد؟
سر به سر شدن يا سود كردن، چه چيزي خواهد 

طلبيد؟
ســرمايه گذاران روي ايده شما، چطور مي توانند 

سود كنند؟
 

سخن نهايي
يكــي از مهم تريــن راه انــدازي اســتارت آپ، 
اعتبارســنجي ايده اســت كه بايد به آن دقت كافي و 
الزم شــود، چراكه در خروجي كار و محصول نهايي تاثير 
بااليي دارد كه بايد مبتني بر دســتورالعمل هاي ارائه شــده 
 در كتاب و نكاتــي كه در اين مقاله مطرح شــد قدم هاي محكم و

 درست را برداشت. 

همانند سازي و سیستم در 
بازاریابي چند سطحي

همانند سازي و سيســتم در بازاريابي چند 
سطحي ميزان موفقيت در نتورك ماركتينگ 
بســتگي به موثر بودن همانند ســازي دارد. 
هرچقدر سيستم همانند ســازي بهتر باشد 
پيروي از شــيوه هاي عملكرد در اين تجارت 
براي اعضاي مجموعــه راحت تر خواهد بود. 
توفيق در هــر گونه سيســتم مبتني بر حق 
نمايندگي بسته به آساني آن است، تا حدي 
كه همه شــاخه هاي آن در هر جاي بتوانند 
از سيستمي مشابه پيروي كنند. شعبه هاي 
مك دونالد مثال خوبي براي فهم منظور من 
هستند. شكل ساختمان ها، چه در آمريكا و 
چه در هر جاي ديگري از دنيا كاماًل شــبيه 
هم است. رنگ هاي به كاررفته در فروشگاه ها، 
نشان تجاري و اونيفورم، همه و همه مشابه اند؛ 
طعم همبرگر ها نيز همين طور. حتي شــما 
مي توانيد حدس بزنيد كه كدام قســمت از 
فروشــگاه محل قرار گرفتن ســيب زميني 
سرخ كرده است: بله، ســمت چپ فروشگاه. 
موفقيت هر تجارتي مبتني بر حق نمايندگي 
بستگي به سيستم همانند ســازي آن دارد. 
به هميــن ترتيــب، در NM هــر چقدر كه 
همانند سازي بهتر صورت گيرد، براي اعضاي 
مجموعه نيز پيروي از الگوي موفقيت ساده تر 
خواهد بود و مجموعه رشــد بهتري خواهد 
داشت. شما دقيقاً مانند يك » ماشين تكثير« 
هســتيد. كار او تميز باشــد، همه كپي هاي 
انجام شــده نيز مشــابه هم خواهند بود. در 
صورتي كه اگر ماشين كپي معيوب و كثيف 
باشد، كپي ها نيز خراب خواهند شد. بنابراين، 
اگر مي خواهيد پايين دستي هايتان نيز مانند 
شما باشند، بايد مانند ماشين كپي كارا و تميز 
عمل كنيد. براي اينكه همانند ســازي موثر 
باشد، سه اصل مهم را بايد در نظر گرفت. ۱( 
بايد سيستم در كار باشد. 2( اين سيستم بايد 
آسان باشد. 3( اين سيستم همه جا يكسان 
باشد بايد سيســتم در كار باشد درباره مك 
دونالد يا »مرغ ســوخاري كنتاكي« شــاهد 

سيستم موفقي بوديم. 

مفاهيم بازاريابی

ان
م ر

مهم ترين راز موفقيت نبوغ يا چيزهاي مشابه نيست، جي
بلكه مديريت زمان است. 

ستاري در جلسه اقتصاد دانش بنيان بوشهر: 
جزو ۵۰ كشور برتر در حوزه توسعه علم وفناوري 

هستیم
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوری با تاكيد بر اينكه استان بوشهر ظرفيت بااليي 
در حوزه زيست فناوري دارد، گفت: جزو ۵۰ كشور برتر در حوزه توسعه علم وفناوري 
هستيم و با تمام توان از جوانان خالق و فناور حمايت مي كنيم. به گزارش ايسنا، 
سورنا ستاري در جلسه اقتصاد دانش بنيان بوشهر كه با حضور استاندار، مقامات 
عالي استان و مسئوالن شركت هاي دانش بنيان و نخبگان برگزار شد، ايران را قدرت 
نخست منطقه در عرصه بيوتكنولوژي دانست و گفت: استان بوشهر ظرفيت هاي 
خوبي در همه زمينه ها دارد و حركت اين استان در حوزه شركت هاي دانش بنيان 

بسيار خوب و شتابنده بوده است. 
ستاري در ادامه بار ديگر بر بومي سازي تاكيد كرد و گفت: اتفاقي كه خارج از بوم 
استان رقم بخورد، ارزشي ندارد و بايد اين علم و فناوري در بدنه استان رسوخ پيدا 

كند. 
رئيس بنياد ملي نخبگان گفت: اكنون يكي از نيازهاي اصلي كشور صنعت و توليد 
علم و فناوري اســت، نه كارخانه. ايجاد كارخانه با دانش خارجي تنبلي را در بدنه 
اقتصاد كشور ايجاد مي كند، صنعت به اكوسيستمي مي گويند كه در آن خلق صورت 

گيرد، در غير اين صورت صنعت محسوب نمي شود. 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور درباره پيشــرفت هاي كشورمان در حوزه 
بيوتكنولوژي گفت: ايران قدرت نخست منطقه در عرصه بيوتكنولوژي است و رشد 
قابل توجهي يافته، به گونه اي كه ۹۷ درصد داروي كشور در داخل توليد مي شود كه 
اين بي نظير است. ستاري با اشاره به وضعيت استان بوشهر در حوزه علم و فناوري 
بيان كرد: استان بوشهر ظرفيت هاي گسترده اي در همه زمينه ها دارد، در جنوب 
استان ظرفيت هاي بسيار مناسبي موجود است كه با راه اندازي شركت هاي دانش 

بنيان در اين منطقه مي توانيم صنعت را در آنها به خود كفايي برسانيم. 

كاهش گرفتاري هاي اداري، پيشرفت اكوسيستم را رقم مي زند
رئيس بنياد ملي نخبگان در ادامه يكي از مشــكالت اكوسيستم را گرفتاري هاي 
اداري عنوان كرد و گفت: شركت هاي دانش بنيان براي پيشرفت به يك اكوسيستم 
نياز دارند و يكي از ملزومات اين اكوسيستم كاهش گرفتاري هايي است كه در نظام 

اداري وجود دارد. 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور تاكيد كرد: بهترين اكوسيستم دانش بنيان 
منطقه در كشور ما وجود دارد و اينگونه كه آمارها نشان مي دهد، جزو ۵۰ كشور برتر 
در حوزه توسعه علم وفناوري هستيم و فكر مي كنم رتبه ۴۱ يا ۴3 را داريم، البته در 

برخي از شاخص ها جزو رتبه هاي برتر هستيم. 
ستاري در پايان استان بوشهر را جزو پنج استان برتر در حوزه علم فناوري دانست و 
افزود: براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان صندوقي در استان ايجاد خواهد شد. 

افتتاح پايش تصويري استان بوشهر 
در سفر استاني معاون علمي و فناوري رئيس جمهور به بوشهر پايش تصويري استان 
كه با اتكا بر توانمندي نيروهاي متخصص با هدف كنترل ترافيك ايجاد شده است، 

آغاز به كار كرد. 
در پايش تصويري ۱۹ ايستگاه دكل در خيابان اصلي شهرستان بوشهر نصب شده 
است و با استفاده از باالترين اســتانداردهاي روز دنيا و قابليت اتصال به سيستم 

هوشمند شهري نقش مهمي در راستاي كنترل ترافيك دارد. 

نخســتین هاب صادراتي محتواي دیجیتال كشور 
رونمایي مي شود

نخستين هاب صادراتي محتواي ديجيتال كشور با حمايت ستاد فرهنگ سازي 
اقتصاد دانش بنيان، ســتاد توســعه فناوري هاي حــوزه اقتصــاد ديجيتال و 
هوشمندسازي معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري و صندوق نوآوري و 

شكوفايي رونمايي مي شود. 
به گزارش ايسنا، مهدي محمدي، دبير ستاد توســعه فناوري هاي حوزه اقتصاد 
ديجيتال و هوشمندسازي معاونت علمي و فناوري با اشــاره به برگزاري مراسم 
رونمايي از نخستين هاب صادراتي محتواي ديجيتال كشور، بيان كرد: اين هاب 
به عنوان نخستين هاب صادرات محتواي ديجيتال در حوزه هاي مختلفي چون 
نرم افزارهاي تلفن همراه، محتواي ويديوئي و انيميشن فعاليت مي كند. وي افزود: 
در حال حاضر 22 هزار برنامه نويس در حوزه طراحي و توسعه نرم افزارهاي كاربردي 
در يكي از فروشــگاه هاي ايراني نرم افزار اندرويد فعاليت مي كنند كه اين تعداد، 
فعاليت قابل قبولي در بازارهاي بين المللي ندارند و بازار داخلي آنها نيز بزرگ و قابل 

توجه نيست. 
به گفته محمدي، بسياري از اين نرم افزارها ظرفيت حضور در بازارهاي بين المللي 
را دارند؛ اما شرايط و ضوابط حضور در اين بازارها را براي خود ايجاد نكرده اند. بطور 
مثال اين نرم افزارها به زبان هاي رايج جهاني مجهز نيستند و طراحي مقبولي براي 

ارائه در بازار جهاني ندارند. 

نرم افزارهاي كاربردي ايراني در بازار جهاني حضور مي يابند
وي همچنين تصريح كرد: به همين دليل نياز بود كه يك مجموعه اي براي حمايت 
از آنها شكل بگيرد تا اين نرم افزارهاي كاربردي شرايط فعاليت و فروش در بازارهاي 

بين المللي را نيز بيابند و به بازارهاي جهاني دست بيابند. 
دبير ستاد توسعه فناوري هاي حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري با اشاره به تغييرات مورد نياز اين نرم افزارها براي حضور 
در بازار جهاني، عنوان كرد: اين مجموعه طراحي شده تالش مي كند تا نرم افزارهاي 
موجود در فروشگاه ايراني نرم افزار اندرويد براي ورود به بازارهاي جهاني چند زبانه 
شوند و به عنوان واسطه اي بين المللي از حضور آنها در دنيا حمايت كند. همچنين 

طراحي آنها در قالب يك مدل مورد پسند جهاني تغيير كند. 
وي همچنين بيان كرد: هــاب صادراتي محتواي ديجيتال بخشــي از يك پازل 
بزرگ تري به نام اكوسيستم اشتغال ديجيتال است. اين اكوسيستم با برگزاري بوت 
كمپ ها و شتاب دهنده هاي برنامه نويسي، توسعه خواهد يافت. در واقع نرم افزارهاي 
موجود ابتدا در بوت كمپ ها حضور مي يابند، سپس به شتاب دهنده تبديل مي شوند 
و در مرحله نهايي پس از تبديل شدن به يك شركت، به بازارهاي جهاني راه مي يابند. 
محمدي در ادامه تصريح كرد: پلتفرم هاب صادرات محتواي ديجيتال توسط يكي 
از شركت هاي فعال در حوزه ديجيتال طراحي شده است و با حمايت معاونت علمي 

و فناوري رياست جمهوري افتتاح مي شود. 

دبير ستاد اقتصاد ديجيتال در اختتاميه بوت كمپ هوش مصنوعی همتک:
در حوزه فناوری های نو ســرمایه گذاران به سبب 

ریسك باال سرمایه گذاری نمی كنند
مهدی محمدی، دبير ســتاد اقتصاد ديجيتال گفت: در حــوزه فناوری های نو 
سرمايه گذاران به ســبب ريسك باال اقدام به ســرمايه گذاری نمی كنند. در اين 
شرايط تصميم داريم با همكاری صندوق نوآوری و شكوفايی منابعی را برای حمايت 
از كســب و كارهای اين بخش، خصوصا در حوزه هــوش مصنوعی فراهم كنيم. 
به دنبال اين هستيم كه با  استفاده از اين منابع، در قالب يك برنامه، به شكل گيری 
 ۱۰۰ تا 2۰۰ اســتارت آپ كمك كنيم. در اين برنامه با شتاب دهنده ها مشاركت 

خواهيم داشت.

اخبار

تبلیغات 
خالق

اعتبارسنجيايدهراهنجاتاستارتآپها

مهارت هاي مديريتي

از كجا بفهميم كه براي مشاغل و مناصب مديريتي ساخته شده ايم يا مشاغل و مناصب 
كارشناسي و از كجا بفهميم كه با ورود به كدام مسير )مديريتي يا كارشناسي( به حداكثر 
موفقيت خود مي رسيم؟ همه ما مي خواهيم بدانيم براي كدام مسير مناسب يا مناسب تريم. 
ماركوس باكينگهام از پژوهشــگران ارشد موسســه گالوپ مي گويد: هرچه »بيشتر« 
ماندن در شغل و مسيري كه دوست نداريد، »كمتر« شما را به پيروزي نزديك مي كند. 
خصوصيات افرادي كه براي مشاغل و مسيرهاي مديريتي مناسب هستند، عبارتند از: 
تصميم گير هستند، تخصص گرايي افراطي را محدوديت مي دانند، مهارت هاي ارتباطي 
قوي دارند، از چالش ها و بحران ها به هيجان مي آيند، جنگنده اند و اعتمادبه نفس دارند، 
از دستور دادن و كنترل كردن و به كارگيري ابزار قدرت لذت مي برند، ابهام و چالش و 
تعارض و دردسرهاي ناشي از مسئوليت را تحمل مي كنند، رقابت جو هستند و از برنده 

شدن لذت مي برند. در مقابل خصوصيات افرادي كه براي مشاغل و مسيرهاي كارشناسي 
مناسب هستند، عبارتند از: استعداد و عالقه ويژه و عميقي به نوع خاص و محدودي از مشاغل 

دارند، شناخته شدن به عنوان يك متخصص به آنها رضايت و احساس موفقيت مي دهد.

مديرياكارشناس؟
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