
امید به یافتن راه حلی در خصوص برگزیت، بسیاری از بورس های جهانی را صعودی 
کرد.، با وجود آن که مقامات و دیپلمات های اروپایی و انگلیســی بــه توافق اولیه در 
مذاکرات چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رسیده اند، به نظر می رسد که هنوز 
اختالفات بین اروپایی ها با پنجمین اقتصاد بزرگ جهان به طور کامل حل نشده است. 
مجلس انگلیس که پیش تر در الیحــه ای خواهان تمدید زمان خروج این کشــور از 
اتحادیه اروپا شده بود با رای گیری بر سر توافق این کشور با اتحادیه اروپا مخالفت کرد 
هر چند که با توجه به اصرار دولت برای رای گیری و عقب نشینی دادگاه عالی اسکاتلند 
از رســیدگی به اتهام نقض قانون توسط نخســت وزیر انگلیس در خصوص برگزیت، 
معامله گران به خروج از بن بســت امیدوار باقی ماندند.به گزارش رویترز کیم ماندی، 
استراتژیست ارشد بازارهای ارز در موسسه "سی بی ای" گفت: اگر مجلس با توافق نامه 
فعلی موافقت نکند باید شاهد ریزش پوند و بورس باشیم. ریسک یک خروج بدون توافق 

نسبت به گذشته خیلی کمتر شده اما ممکن است دولت در صورت تداوم مخالفت های 
پارلمان با برگزیت، مجلس را منحل و انتخابات مجدد برگزار کند.از طرف دیگر چین 
و آمریکا نیز به رسیدن به توافق تجاری نزدیک تر شــده اند. لی یوچنگ، معاون وزیر 
خارجه چین گفت که دو طرف در جریان مذاکرات تجاری به پیشرفت هایی دست یافته 
اند. وی افزوده اســت تا زمانی که دو طرف به یکدیگر احترام بگذارند، مشکل غیرقابل 

حلی وجود نخواهد داشت.
 از ســوی دیگر لری کودلو، مشــاور اقتصادی رئیس جمهور آمیکا نیز گفته است در 
صورتی که روند مذاکرات به خوبــی پیش برود، برنامه قبلی بــرای افزایش تعرفه ها 
روی محصوالت چینی از ماه دســامبر به تعویق خواهد افتاد.یوشــینوری شیگیمی، 
استراتژیست ارشد بازارهای جهانی در بانک "جی پی مورگان" گفت: در حالی که آمریکا 
روند افزایش تعرفه ها را به حال تعلیق درآورده است، هنوز سخت است که انتظار داشته 

باشیم همه چیز به سرعت حل و فصل شود.در وال استریت شاخص ها  همگی صعودی 
بودند تا جایی که شاخص "داوجونز ایدانستریال اوریج"  ۰.۲۱  درصد صعود کرد و به 
۲۶ هزار و ۸۲۷.۴۳  واحد رسید، شاخص " اس اند پی ۵۰۰" با ۰.۶۹ درصد افزایش تا 
سطح ۳۰۰۶.۷۲ واحدی باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی یعنی " نزدک کامپوزیت" 
با جهش ۰.۹۱ درصدی در سطح ۸۱۶۲.۹۲ واحدی بسته شد.در دیگر مناطق جهان و 
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص ها عملکرد مشابهی داشتند تا جایی که 
شاخص " فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با افزایش ۰.۱۸ درصدی تا ۷۱۶۳.۶۴ واحد باال 
رفت، شاخص " کک ۴۰" بورس پاریس با افزایش ۰.۲۱ درصدی در سطح ۵۶۴۸.۲۵  
واحد بسته شد و شــاخص " دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با افزایش ۰.۹۱ 
درصدی و ایستادن در ســطح ۱۲ هزار و ۷۴۷.۹۶  واحدی به کار خود خاتمه داد. در 
مادرید شاخص " ایبکس ۳۵" حدود ۰.۷۸ درصد باال رفت و به ۹۴۰۲.۳۰  واحد رسید.

از ســوی دیگر در معامالت بورس های آســیا، شــاخص " نیک کــی ۲۲۵" بورس 
توکیو ژاپن با صعود ۰.۲۵ درصدی تا ســطح ۲۲ هــزار و ۵۴۸.۹۰  واحدی باال رفت، 
شــاخص " هانگ ســنگ" بورس هنگ کنگ با جهش  ۰.۱۶  درصــدی به ۲۶ هزار 
و ۷۶۷.۶۸  واحد رســید. در چین شاخص " شــانگهای  کامپوزیت " با ریزش ۰.۱۶ 
درصدی در ســطح ۳۸۷۴.۵۰  واحد بسته شد. در اســترالیا و کره جنوبی شاخص ها 
صعودی بودند.در بازار طالی ســیاه، هر بشکه نفت " وســت تگزاس اینتر مدیت" با 
۰.۲۱ درصد کاهش به ۵۳.۲۰  دالر رســید و نفت خام برنت دریای شــمال با کاهش 
۰.۲۴ درصــدی بــه ازای ۵۸.۸۲  دالر در هر بشــکه مبادله شــد.همچنین در بازار 
فلزات گران بها، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری بــا افزایش ۰.۰۲ درصدی به 
 ۱۴۸۴.۸۵ دالر رســید. هر اونس نقره با افزایش ۰.۰۷ درصــدی به ازای ۱۷.۶۱ دالر

a.مبادله شد 

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: کارهای مقدماتی ورود بــه مرحله ثبت نام پروژه 
اقدام ملی تولید و عرضه مســکن انجام شــده و بــه زودی نام نویســی از متقاضیان 
آغاز می شــود.محمود محمــودزاده ، اظهار کــرد: عملیــات اجرایی پــروژه اقدام 
ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مســکونی در بســیاری از اســتان ها و شــهرها 
آغاز شــده و به زودی ثبت نام به تفکیک اســتان ها شــروع می شــود. این پروژه در 
هر اســتان مقتضیات خاص خــود را دارد. فعال ثبت نــام در کرمان آغاز شــده و در 
 ســایر مناطق نیز کارهای مقدماتی در حال  انجام اســت که به محض آماده شــدن

 اطالع رسانی می کنیم.

مالیاتخانههایخالیتاششماهآیندهنهاییمیشود
وی درباره اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن گفت: چند اقدام را برای ایجاد تعادل 
عرضه و تقاضا در بازار مسکن در دستور کار قرار داده ایم. افزایش تولید، یکی از مهم ترین 
برنامه ها است. موضوع دیگر بحث مالیات بر واحدهای خالی است که چند سال رها شده 
بود. هم اکنون با توجه به تکلیف قانونی و دستوری که وزیر راه و شهرسازی صادر کرده، 
سامانه امالک و اسکان مراحل راه اندازی خود را در وزارت راه و شهرسازی طی می کند اما 
کاربر آن وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی است. به شکل فشرده روی این سامانه کار 
کرده ایم که شرح خدمات و پیش نویس ها انجام شده و امیدواریم ظرف پنج تا شش ماه 

آینده به سازمان امور مالیاتی تحویل دهیم.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به وجود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشــور بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ 
خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ درصد واحدهای مســکونی کشور خالی است که باید با ابزار 
مالیاتی مثبت و بازدارنده وارد بازار شود. کسانی که امالک را به بازار ارایه می دهند تشویق 
می شوند و برای مالکانی که واحدها را نگه می دارند ابزارهای بازدارنده در نظر می گیریم.

درحالکاربررویموضوعاجارهداریحرفهایهستیم
محمودزاده، اجاره داری حرفه ای را برنامه دیگر وزارتخانه دانست و گفت: به شکل ویژه  

در حال کار بر روی موضوع اجاره داری حرفه ای هستیم که به زودی جزئیات آن اعالم 
می شــود. در این بخش فصل اجاره را برنامه ریزی کرده ایم که به موضوعاتی همچون 
ودیعه می پردازد.وی درباره اقداماتی برای کمک به ســازندگان مســکن اظهار کرد: 
هم اکنون مکانیزم فروش مصالح از طریق کارت اعتباری بین یک مجموعه با هماهنگی 
بنیاد مسکن در حال انجام است و کارها پیش می رود. هدف این است که قیمت تمام 
شده ساختمان را از طریق فروش اعتباری مصالح به حداقل برسانیم.معاون  وزیر راه و 
شهرسازی هم چنین تاکید کرد: واحدهای مسکن مهر که فاقد مشکالت حقوقی هستند 

را تا پایان سال واگذار و به بخش عمده ای از تعهداتمان عمل می کنیم.

قیمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر 
صعود بازارهای سهام آسیا که از پیشرفت مذاکرات تجاری 
میان آمریکا و چینی دلگرم شــده بودند، تغییر چندانی 
نداشــت و ثابت ماند.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال 
برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار ســنگاپور 
تغییر چندانی نداشت و در ۱۴۸۴ دالر و ۱۲ سنت ایستاد.

در بازار معامالت آتی آمریــکا، هر اونس طال با ۰.۱ درصد 
کاهش، به ۱۴۸۷ دالر و۱۰ سنت رسید.لی یوچنگ، معاون 
وزیر خارجه چین اظهار کرده که چین و آمریکا پیشرفتی 
در مذاکرات تجاری دوجانبه داشــته اند و تا زمانی که دو 
طرف به یکدیگر احترام بگذارند، هیچ مشکلی نیست که 
حل نشود.اظهارات این مقام چینی یک روز پس از اظهارات 
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا مطرح شد که نسبت 

به توافق تجاری ابراز خوش بینــی کرده بود. لری کودالو، 
مشاور کاخ ســفید نیز اظهار کرده بود تعرفه های جدید 
روی کاالهای چینی که قرار است که قرار است از دسامبر 
اجرایی شود ممکن است در صورت پیشرفت مذاکرات، لغو 
شوند.این اظهارات بازارها را تشویق کرد و شاخص اس اند 
پی ۵۰۰ در آمریکا روز دوشنبه به رکورد باالیی صعود کرد. 
شاخص MSCI بازارهای آسیا-اقیانوسیه بجز ژاپن، روز 
سه شنبه ۰.۱ درصد رشد کرد.به گفته مارگارت یانگ ین، 
تحلیلگر بازار در شرکت "سی ام سی مارکتس"، بازارهای 
سهام در وضعیت ریسک پذیری هستند و به نظر می رسد 
قیمت طال و سایر فلزات ارزشــمند از حمایت برخوردار 
نیستند و نگرانی ها از عدم توافق بریگزیت از میان رفته و 
پیشرفت مذاکرات تجاری آمریکا و چین تا حدودی خاطر 

بازارها را آسوده کرده است.در جدیدترین تحوالت مربوط 
به بریگزیت، با آغاز بحث نمایندگان پارلمان انگلیس درباره 
الیحه توافق خروج از اتحادیه اروپــا، نبرد پارلمانی بوری 
جانسون، نخست وزیر انگلیس روز سه شنبه آغاز می شود.
بر اساس گزارش رویترز، ســرمایه گذاران منتظر نشست 
بانک مرکزی آمریکا در پایان ماه میالدی جاری هســتند 
تا به ارزیابی جهت سیاســت پولی این کشور بپردازند.در 
بازار ســایر فلزات ارزشــمند، هر اونس نقره برای تحویل 
فوری ۰.۱ درصد کاهــش پیدا کرد و بــه ۱۷ دالر و ۵۵ 
سنت رســید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۵ 
درصد کاهش، به ۸۸۳ دالر و ۳۶ ســنت رسید. هر اونس 
 پاالدیم برای تحویل فوری ۰.۶ درصد رشد کرد و ۱۷۶۸ 

دالر و ۶۳ سنت بود.

سود سهام عدالت در ســال مالی ۱۳۹۷ نسبت به سال 
مالی قبلش حدود ۵۰ تومان افزایش داشته است؛ به این 
ترتیب مشموالن سهام عدالت که یک میلیون تومان سهام 
دارند حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان سود خواهند گرفت.

به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۶ کسانی که به ارزش یک 
میلیون تومان سهام عدالت داشتند بابت سود سال مالی 
۱۳۹۵ معادل ۱۵۰ هزار تومان دریافت کردند.در ســال 
گذشته نیز مشموالن سهام عدالت که یک میلیون تومان از 

این سهام را داشتند به ازای سود پرتفوی سهام عدالت سال 
مالی ۱۳۹۶ معادل ۱۷۵ هزار تومان سود دریافت کردند.اما 
سود سال مالی ۱۳۹۷ هنوز  به طور قطعی مشخص نبود، 
چرا که مجامع تعدادی از شرکت های مهم که در پرتفوی 
سهام عدالت بودند از جمله هلدینگ خلیج فارس هنوز 
برگزار نشــده بود.روز گذشته)۲۹ مهر( مجمع هلدینگ 
خلیج فارس برگزار شد. بدین ترتیب اگر این هلدینگ سود 
سهام عدالت را حدود ۱۲۰۰ تومان شناسایی کند با توجه 

به برگزاری مجامع دیگر شــرکت های سهام عدالتی که 
برگزار شده، سودی معادل ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان برای 
مشموالن سهام عدالت که ارزش سهام شان یک میلیون 
تومان است، پیش بینی می شود.گفتنی است که ارزش 
پرتفوی سهام عدالت در گذشته ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان بود که طی سال گذشته این عدد به حدود ۱۷۰ هزار 
میلیارد تومان رسید. به این ترتیب ارزش پرتفوی سهام 

عدالت در این مدت بیش از شش برابر شده است.

سازمان هدفمندســازی یارانه ها علت عدم واریز یارانه 
تعداد معدودی از سرپرســتان خانوار در شهریور ماه را 
اعالم کرد.سازمان هدفمندسازی یارانه ها در اطالعیه ای 
در پاسخ به برخی شبهات مطرح شده درباره عدم واریز 
یارانه حدود ۰.۰۴ درصد از سرپرســتان خانوار )کمتر از 
۱۰ هزار نفر در شــهریور ماه( مــواردی را اعالم کرد که 
بدین شرح اســت:"هر ماهه تعداد اندکی از خانوارها به 
دالیل مختلفی ناچار به اقداماتی از جمله تغییر حســب 

بانکی، تغییر بانک عامل تغییر سرپرست خانوار و یا اعمال 
جداسازی و تفکیک خانوار بواسطه ثبت رخداد ازدواج و 
طالق و با معرفی سرپرست جدید بدلیل فوت سرپرست 
قبلی و ... می شوند.از آنجا که فرآیند محاسبه و پرداخت 
یارانه ها مطابق قانون فرایندی ماهانه است، تعداد بسیار 
کمی از ۲۴ میلیون خانــوار دریافت کننده یارانه نقدی، 
یعنی جمعیتی کمتر از ۱۰ هزار نفــر که کمتر از ۰.۰۴ 
درصد سرپرستان خانوار هستند در زمان محاسبه نهایی 

و واریز یارانه ماهانه، موفق به معرفی شماره حساب معتبر 
نمی شوند که اصطالحا به آن "رد حساب" می گویند که 
به منزله عدم وجود حساب بانکی معتبر در سامانه رفاهی 
است.بنابراین مطابق قانون، یارانه آن ماه خاص برای آنها 
محاســبه و در نتیجه واریز نمی گردد. بدیهی اســت به 
محض معرفی شماره حســاب بانکی معتبر از سوی این 
سرپرستان خانوار، مجددا در لیست پرداخت یارانه قرار 

خواهند گرفت.

قیمت نفت در معامالت روز سه شــنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر انتظارات برای باال رفتن ذخایر نفت آمریکا و نشانه های 
پیشرفت مذاکرات تجاری واشنگتن و پکن، ثابت ماند.بهای 
معامالت آتی نفت آمریکا در نیویورک و نفت برنت در لندن 
پس از کاهش در دو روز گذشته، تغییر چندانی نداشتند.طبق 
نظرسنجی بلومبرگ در آستانه انتشار آمار دولتی، پیش بینی 
شده است ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۸ اکتبر برای 
ششمین هفته متوالی افزایش پیدا کرده است که طوالنی ترین 
روند رشــد در حدود یک سال گذشــته خواهد بود. دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا و چین از پیشرفت مذاکرات 
تجاری خبر دادند و اندکی بارقه امید برای تقاضای جهانی 
برای نفت ایجاد کردند.نفت تحت تاثیر مناقشه میان واشنگتن 
و پکن که به تقاضا آسیب زده و رشد ذخایر نفت آمریکا که به 

باالی میانگین پنج ساله رسیده اند، از اوج خود در آوریل عقب 
نشینی کرده است. طبق گزارش بلومبرگ اکونومیکس جنگ 
تجاری عامل حدود ۷۰ درصد از کاهش قیمت ها بوده در حالی 
که عرضه فراوان نیز در روند افت قیمت ها بی تاثیر نبوده است 
و این روند در سال میالدی آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.به 
گفته جان دریسکول، استراتژیست ارشد در شرکت "جی تی 
دی انرژی سرویس"، بازار نفت در بازه قیمت محدودی مانده 
است و با موانع اقتصادکالن، عوامل بنیادین ضعیف تر و نرخ 
حمل باالتر نفتکش ها روبروست.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت برای تحویل در نوامبر چهار سنت افزایش یافت 
و به ۵۳ دالر و ۳۵ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
تحویل دسامبر با دو سنت کاهش، ۵۳ دالر و ۴۹ سنت بود.

بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در دسامبر با دو سنت 

کاهش، به ۵۸ دالر و ۹۴ سنت در هر بشکه رسید و به کاهش 
۰.۸ درصدی معامالت روز دوشنبه افزود. نفت برنت با پنج 
دالر و ۴۵ سنت اختالف قیمت با وست تگزاس اینترمدیت 
معامله می شود.یازده تحلیلگر در نظرسنجی بلومبرگ پیش 
بینی کردند آمار رسمی نشــان دهد ذخایر نفت آمریکا در 
هفته منتهی به ۱۸ اکتبر به میزان سه میلیون بشکه افزایش 
پیدا کرده اســت که در صورت تایید شــدن، طوالنی ترین 
روند افزایش از نوامبر گذشــته خواهد بود.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، ترامپ ابرازامیدواری کرد در نشســت شیلی که 
ماه آینده برگزار خواهد شد، یک توافق تجاری با چین امضا 
شود در حالی این که رابرت الیتیزر، نماینده تجاری آمریکا 
و اســتیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه با 

همتایان چینی خود گفت و گو خواهند کرد.

بورس های جهان امیدوار به حل مناقشه برگزیت

معاون وزیر راه و شهرسازی؛ثبت نام مسکن ملی آغاز می شود

طال خریدار ندارد

یارانه شهریور چه کسانی سوخت شد؟سهامداران عدالت امسال چقدر سود می گیرند؟

قیمت نفت ثابت ماند

پیامک: 30004800سال هفتم |  شماره      1760|  چهار شنبه  اول آبان ماه 1398 |24 صفر  1441 | 23  اکتبر  2019 |  4صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه3 

صفحه3 

هیچ روش احراز هویتی به طور صددرصد امن نیست

خوراکی ها  56  درصد تورم داشتند

 سردرگمی
 کسب و کارهای اینترنتی 

با هویت های جعلی

 تورم در بهار امسال
37/6  درصد

همتی
بایدثابت کند 
 خودروسازان
 فشل هستند

رحمانی: 

عده ای ۲۲ میلیارد 
دالر را هدر دادند 

و نگفتند که این 
پول چه شد
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جهانگیری:

سرمقاله

يادداشت

 راهکار مقابله
 با فیشینگ

دسترسی دشوار به 
تجهیزات بسته بندی

در حــال حاضــر بانک ها 
در قبــال کســانی که در 
در  کالهبــرداران  دام 
فضای مجازی و با هکرها 

می افتند و...

کامرانندری،کارشــناس
اقتصادی

علیرضاکالهیصمدی،فعالاقتصادی

متنکاملدرصفحه2

متنکاملدرصفحه2
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تکنولوژی بسته بندی 
صادراتی نداریم

»کسب و کار« طرح بیمه مرکزی برای 
مقابله با فیشینگ را بررسی می کند

بیمه حساب های بانکی 
میلیاردی

فعاالن  بخش  خصوصی  نسبت به راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه ابراز نگرانی کردند

فشار  مالیاتی  به بنگاه های شناسنامه دار
صفحه2

صفحه3

دولت  امسال  گندم  وارد  می کند
گندم کاران  قربانی  قیمت گذاری نان

کشاورزان در اعتراض به پایین بودن   نرخ  خرید   تضمینی گندم  
محصول امسال خود را به دولت نفروختند

ســرقت اطالعــات حســاب های بانکــی از طریق 
ابزارهــای الکترونیک یکی از مهم ترین مشــکالت 
صاحبان حســاب های بانکی اســت که رئیس کل 
بیمه مرکزی بــرای جبران خســارت های حاصل 
 از آن ، از بیمــه شــدن حســاب های بانکــی خبر 
داده اســت.طی ســال های اخیر کاله برداری های 
الکترونیک به روش های مختلف از جمله دستگاه های 
خودپرداز و همراه بانک افزایش یافته و همه ســاله 
تعداد زیادی از افراد به این علت گرفتار خسارت های 
میلیونی می شوند. البته بانک مرکزی به شیوه های 

مختلف سعی در اطالع رسانی...

یکی از مهم ترین مشکالتی که مانع از سودآوری 
و درآمدزایــی  در صنایع کوچــک و صادرات 
می شــود، ضعف این صنایع در بســته بندی 
است. به گفته کارشناسان هر چند ما به لحاظ 
 تولید محصول، مزیت های صادراتی داریم، اما 
فناوری بسته بندی همزمان با آن توسعه پیدا 
نکرده است و همین مســئله باعث می شود در 
بازارهای خارجی و حتــی داخلی از رقبا عقب 
بمانیم.با توجه به کاهش درآمدهای نفتی یکی 
از منابع عمده درآمدی برای کشــور، صادرات 
محصوالت غیرنفتی به شمار می رود اما ضعفی 
که در خصوص بسته بندی محصوالت تولیدی 

وجود دارد، باعث ...



اقتصاد2
ایران وجهان

پرداخت ۴۳۰۰ میلیارد ریال 
تسهیالت از سوی بانک توسعه 

تعاون استان مرکزی
حجت اله مهدیان رییس هیــات مدیره و مدیر 
عامل بانک توســعه تعاون: طی نــوزده ماه اخیر 
۴۳۰۰ میلیارد ریال تسهیالت از سوی این بانک 
به تعاونگران و فعاالن اقتصادی اســتان مرکزی 
پرداخت شده اســت. حجت اله مهدیان رییس 
هیات مدیره و مدیر عامل بانک توسعه تعاون که 
در قالب هیاتی از مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در استان مرکزی حضور پیدا کرده 
است در جلسه اقتصاد مقاومتی این استان که با 
حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، سید علی آقازاده استاندار مرکزی برگزار 
شد حضور یافت و در حاشیه جلسه به خبرنگاران 
گفت: اســتان مرکزی با ۲۷۰۰ واحد صنعتی از 
ظرفیت باالی اقتصادی و تولیدی برخوردار است 
و در رتبه ششم شاخص کســب و کار را در بین 
استانهای کشور تصاحب نموده است. وی افزود: 
بانک توسعه تعاون متناسب با مزیت های اقتصادی 
استان نسبت مصارف به منابع را افزایش داده است.

دکتر صالح آبادی در روز ملی صادرات در 
جمع صادرکنندگان کاشان مطرح کرد:

تحقق نیاز ارزی کشور از مسیر 
صادرات غیر نفتی

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایــران گفت: 
همزمان با تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای 
نفتی این باور وجود داشت که صادرات غیرنفتی 
ظرفیت تامین نیاز ارزی کشور را دارد و خوشبختانه 
با بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور این امر 
تا حد قابل توجهی محقق شده است. به گزارش 
روابط عمومی بانک توســعه صادرات، دکتر علی 
صالح آبادی با اشاره به برابری ظرفیت های صادراتی 
کاشان با یک استان گفت: با بررسی های کارشناسی 
و اعالم نیاز جامعه صادراتی کاشــان شعبه بانک 
توسعه صادرات با همراهی اتاق بازرگانی کاشان 
سه سال پیش افتتاح شد و عملکرد مطلوب شعبه 
کاشان در این مدت نشان می دهد سیاست تاسیس 
شعبه در این شهر درست بوده است. صالح آبادی از 
عملکرد همکاران شعبه کاشان تقدیر کرد و گفت: 
شعبه در جذب مشتری خوب عمل کرده و توانسته 
طی این مدت کوتاه در رتبه مناسب عملکردی در 
بین شعب بانک توســعه صادرات قرار بگیرد و به 
دلیل جذب مشتریان خوشنام و خوش سابقه در 

عرصه تولید و صادرات، محدودیت سقف ندارد.

مدیرعامل بانک مسکن تشریح کرد
استقبال از گشایش جدید در 

اوراق مسکن
ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشــاره به استقبال از 
گشایش جدید در اوراق مســکن در گفت و گو 
با پایگاه خبری بانک مســکن، درباره سه اولویت 
کاری و در دست اجرای بانک، خطاب به مشتریان 
بانک مسکن و فعاالن بخش مسکن و ساختمان 
گزارش داد. رحیمی انارکــی ابتدا درباره آخرین 
وضعیت طــرح راه اندازی بــازارگاه الکترونیکی 
مسکن با اشاره به استقبال از گشایش جدید در 
اوراق مسکن، گفت: این طرح ابتدای امسال برای 
ایجاد مسیر الکترونیکی عرضه و فروش انواع مصالح 
ساختمانی مورد نیاز انبوه سازان و سایر سازندگان 
و تولیدکنندگان ســاختمان در دستور کار بانک 
مسکن قرار گرفت. در این طرح بانک مسکن بستر 
الکترونیکی برای مالقــات تولیدکننده مصالح 
ساختمانی و سازندگان مسکن در فضای مجازی 
جهت انجام معامله با هم ایجاد می کند ضمن آنکه 
تامین مالی برای خرید اعتباری مصالح ساختمانی 
توسط سازنده ها را نیز بر عهده می گیرد تا بخشی 
 از نیاز انبوه ســازان به بودجه نقدی برای تامین 
نهاده های ســاختمانی از طریــق امکان خرید 

غیرنقدی و اعتباری، برطرف شود.

»وبصادر« در نیم سال اول ٩٨ چه کرد؟
تراز درآمدی »وبصادر« مثبت شد

تراز درآمــدی بانک صادرات ایران در ســال ٩٨ 
برای اولین بار مثبت شد و با رشد ۲٦٥ میلیاردی 
نسبت به ماه قبل به مثبت ۳ میلیارد تومان رسید. 
به گزارش روابط عمومی بانــک صادرات ایران به 
نقل از پایگاه خبری تحلیلی »بــا اقتصاد«، این 
بانک در شــهریور درآمد ١۳٦۰ میلیارد تومانی 
داشــته و مبلغ ١۳٥٨ میلیارد تومان ســود به 
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت اعطا کرده 
است. همچنین در این ماه مبلغ ١۴هزار میلیارد 
تومان تسهیالت اعطا و مبلغ ۲٨۳ هزار میلیارد 
تومان سپرده جذب کرده است. درآمد حاصل از 
تسهیالت اعطایی بانک صادرات ایران از ابتدای 
سال تا انتهای شــهریور نرخ رشــد ٩ درصدی 
را طی کرده و از ٨٨۰ میلیــارد تومان به ١۳٦۰ 
میلیارد تومان رسیده است. اما سود سپرده های 
ســرمایه  گذاری نرخ رشــد کمتری در این بازه 
زمانی داشــته اند. ســود اعطایی به سپرده های 
سرمایه گذاری که در واقع هزینه منابع »وبصادر« 
به شمار می روند با نرخ رشد ٥ درصدی از ١۰۳١ 
میلیارد تومان به ١۳٥٨ میلیارد تومان در شهریور 

رسیده است.

بانک ها

سرقت اطالعات حساب های 
بانکــی از طریــق ابزارهای 
الکترونیک یکی از مهم ترین 
صاحبــان  مشــکالت 
حساب های بانکی است که 
رئیس کل بیمــه مرکزی برای جبران خســارت های 
 حاصل از آن ، از بیمه شــدن حســاب های بانکی خبر 

داده است.
طی ســال های اخیــر کاله برداری هــای الکترونیک 
به روش های مختلف از جمله دســتگاه های خودپرداز 
و همراه بانک افزایش یافته و همه ساله تعداد زیادی از 
افراد به این علت گرفتار خسارت های میلیونی می شوند. 
البته بانک مرکزی به شیوه های مختلف سعی در اطالع 
رسانی مردم و جلوگیری از این تخلفات دارد. با این حال 
بیمه شدن حساب های بانکی راهکار مهمی برای جبران 
خسارت کسانی است که در دام کالهبرداران می افتند و 
به نظر می رسد حداقل برای صاحبان حساب های بانکی با 
گردش باال، حائز اهمیت باشد. به اعتقاد کارشناسان اینکه 
میزان خدمات و تعهد شرکت های بیمه ای در قبال این 
نوع حساب ها تا چه اندازه باشد؟ و از سویی شرکت های 
بیمه میزان حق بیمه ی پرداختی بابت حساب های بانکی 
را تا چه اندازه در نظر بگیرند، در استقبال و یا عدم استقبال 

مردم از این امر تاثیرگذار خواهد بود.
به گفته کارشناسان بیمه ای نیز راه اندازی بیمه خدمات 
بانکداری می تواند تا حد زیادی ریسک های پیش روی 
صنعت بانکداری را پوشش داده و امنیت تراکنش های 

بانکی را افزایش دهد.
در همین رابطه رئیس کل بیمه مرکزی ایران از طراحی 

مدلی برای پوشش بیمه ای حساب های بانکی در مقابل 
حمالت سایبری و فیشــینگ خبر داد و گفت: به نظر 
می رســد تا آخر امســال، طرح و مدل مربوط به بیمه 
حساب های بانکی در مقابل فیشینگ به تایید برسد و 

سال آینده اجرایی شود.
»غالمرضا ســلیمانی« درباره بیمه حساب های بانکی 
در مقابل تهدیدات فضای مجازی و حمالت فیشینگ، 
افزود: در سال ١۳٩٥ پیشنهادی تحت عنوان »پوشش 
بیمه امنیت فضای مجازی« مطرح شد که قرار بود در 
قالب دستورالعمل »تدوین و عرضه محصوالت بیمه ای 
جدید« تنظیم و از طریق یکی از شرکت های بیمه به بیمه 
مرکزی ارسال شود که تاکنون اقدامی انجام نشده است.

رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: همچنین در خرداد 
ماه سال ١۳٩٨ نخســتین کنفرانس بیمه ریسک های 
فضای مجازی در ایران با هدف بررسی و عملیاتی کردن 
طرح بیمه ریســک های فضای مجازی )ریسک های 

سایبری( برگزار شد.
ســلیمانی ادامه داد: محورهای این کنفرانس شامل، 
چالش ها و فرصت های ارایه بیمه ریســک های فضای 
سایبری، نقش بیمه ریسک های فضای سایبر در تامین 
امنیت تجــارت الکترونیک، بررســی موانع حقوقی و 
کاربردی ارایه بیمه نامه ریســک های فضای سایبری، 
بررسی چالش های ورود شرکت های بیمه گر به عرصه 
بیمه ریسک های فضای ســایبری و تاثیر متقابل بیمه 

ریسک های فضای سایبر در نظام بانکداری الکترونیک 
بود.

وی با اشــاره به پیچیدگی این نوع بیمه، اظهار داشت: 
جزئیات این پوشش، شناسایی خسارت های مربوط به 
این حوزه، مخاطرات و چالش های مشترک بین بیمه گر و 
بیمه گذار، نرخ گذاری آن و فاکتورهای موثر بر نرخ، حدود 
تعهدات بیمه گر، بازاریابی خاص این رشته و نحوه نظارت 
بر این بیمه نامه نیازمند بررسی های دقیق و با اخذ آمار و 

اطالعات مربوطه از پلیس فتا خواهد بود.
رئیس کل بیمه مرکزی به ویژگی های حمالت فیشینگ 
اشاره کرد و ادامه داد: پس از انجام مطالعات الزم، در حال 
طراحی مدل پوشش بیمه ای حساب های بانکی در مقابل 

این نوع حمالت هستیم.
سلیمانی گفت: به نظر می رسد تا آخر امسال، طرح و مدل 
مربوط به بیمه حساب های بانکی در مقابل فیشینگ به 

تایید برسد و احتمال دارد که سال آینده اجرایی شود.
میزان سرقت اینترنتی حساب های بانکی )فیشینگ( 
در ماه های اخیر رشد زیادی یافته است که قربانیان این 

نوع سرقت ها، امیدی به بازگشت پول های خود ندارند.
میزان کالهبرداری های اینترنتی و فیشینگ )سایت های 
جعلی( در ماه های اخیر و به ویژه فصل تابستان جهش 
زیادی داشــته و به وضعیت ناگواری رسیده به طوری 
که یک چهارم )۲٥ درصد( فیشینگ یک سال منتهی 

به تیرماه در نخستین ماه فصل تابستان رخ داده است.
فیشــینگ به تالش برای به دســت آوردن اطالعاتی 
مانند نام کاربــری، گذرواژه، اطالعات حســاب بانکی 
و … از طریــق جعل یک وب ســایت، پیامک و آدرس 
ایمیل گفته می شــود. افراد ســودجو پس از دریافت 
 این اطالعات به راحتی می توانند حســاب های بانکی 

افراد را خالی کنند.

  ثمانه نادری
یکی از مهم ترین مشکالتی که مانع از ســودآوری و درآمدزایی  در صنایع 
کوچک و صادرات می شود، ضعف این صنایع در بسته بندی است. به گفته 
کارشناسان هر چند ما به لحاظ تولید محصول، مزیت های صادراتی داریم، 
اما فناوری  بسته بندی همزمان با آن توسعه پیدا نکرده است و همین مسئله 

باعث می شود در بازارهای خارجی و حتی داخلی از رقبا عقب بمانیم.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی یکی از منابع عمده درآمدی برای کشور، 
صادرات محصوالت غیرنفتی به شمار می رود اما ضعفی که در خصوص بسته 
بندی محصوالت تولیدی وجود دارد، باعث خام فروشــی محصوالت و ســد 

صادرات شده است. به گفته کارشناسان به دلیل نبود توان بسته بندی و سرمایه 
گذاری ناکافی در بخشــی از محصوالت تولیدی در داخل کشور، معموال این 
محصوالت به صورت خام به دیگر نقاط کشور و حتی خارج کشور صادر می 

شود. بر اساس گزارش های موجود،  صنعت بسته بندی در ایران در مقایسه با 
کشورهای دیگر، از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست. بررسی آمارهای 
موجود در صنعت بسته بندی و مقایسه آن با کشورهای دیگر نشان می دهد 

که سهم ایران در صنعت جهانی بسته بندی نیز بسیار ناچیز است. به اعتقاد 
کارشناســان، فقدان برخی از فناوری ها برای بســته بندی، محدودیت های 
واردات تجهیزات مورد نیاز و مشکالتی که صنایع بسته بندی دارند، مانع از رونق 
صادرات صنایع شده و همین موضوع باعث می شود بازار صادراتی محصوالت 
این صنایع روز به روز کوچک تر شــود. بر اساس آمارهای موجود، در مجموع 
حدود ٨۰ هزار واحد صنعتی کوچک در کشور وجود دارد که درون شهرک های 
صنعتی و بیرون از آن با ظرفیت کامل یا نیمه کامل مشغول به فعالیت هستند 
و برخی از این واحدها نیز متوقف شده اند. در حال حاضر بیش از ٦۰ درصد این 

صنایع فعال است و نزدیک به ٥۰ درصد اشتغال کشور را در بر می گیرد.

»کسب و کار«  طرح بیمه مرکزی برای مقابله با فیشینگ را بررسی می کند

بیمه  حساب های  بانکی  میلیاردی

»کسب و کار« موانع صادرات تولیدات صنایع کوچک را بررسی می کند

تکنولوژی بسته بندی صادراتی نداریم

روحانــی در جلســه بررســی اجرای 
سیاست های مالیاتی

بنگاه ها و کسب و کارهای کوچک 
نباید تحت فشار مالیاتی قرار گیرند

رئیس جمهور در جلسه بررسی اجرای سیاست های 
مالیاتی، مراقبت از بنگاه ها و کسب و کارهای کوچک 
را ضروری خواند و گفت: باید به گونه ای عمل شود 
که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند 
و همزمان الزم است به گونه ای برنامه ریزی شود 
که بنگاه های بزرگ فرار مالیاتی نداشــته باشند. 
جلسه بررسی اجرای سیاست های مالیاتی امروز 
با حضور حســن روحانی رئیس جمهــور، فرهاد 
دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی و امیدعلی پارسا 
رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شد. در ابتدای 
این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس 
ســازمان امور مالیاتی کشــور ، گزارش هایی را از 
عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالش ها و فرصت 
های این حوزه ارائه کردند. رئیس جمهور با تاکید 
بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، 
تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید 
بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و 
توسعه کشور هزینه می شود و فرهنگسازی و تعامل 
بیشــتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل 
می کند. روحانی، مراقبت از بنگاه ها و کســب و 
کارهای کوچک را ضروری خواند و گفت: باید به 
گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار 
مالیاتی قرار نگیرند و همزمان الزم است به گونه ای 
برنامه ریزی شود که بنگاه های بزرگ فرار مالیاتی 
نداشته باشند. او خاطرنشان کرد: این مهم نیز تنها از 
طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق 
خواهد شد. روحانی اظهارداشت:  مبارزه با فساد باید 
در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و 
 تالش شود با هوشمندســازی، ارتباط مراجعات 

حضوری قطع شود.

خبر

جهانگیری معاون اول رییس جمهور گفت: کســانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را زیر سوال 
می برند و می گویند که دولت منابع کشــور را به باد داده همان کسانی هستند که در 
مقطعی ۲۲ میلیارد دالر منابع کشور را به اســتانبول و دبی بردند تا به گفته خودشان 
قیمت ارز را در کشــور کاهش دهند در حالی که نه قیمــت دالر کاهش پیدا کرد و نه 

مشخص شد که ۲۲ میلیارد دالر چه شد؟
معاون اول رییس جمهور در ادامه ســخنان خود با اشــاره به انتقادهای گســترده به 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بــرای برخی اقالم و کاالهای ضروری خاطر نشــان کرد: تصمیمی 

که در این خصوص اتخاذ شــد مــورد تایید همــه ارکان نظام بود اما عــده ای که به 
دنبال جعل خبر و ناامید کردن مردم هســتند بارها در رســانه هــا تیتر زدند که ١٨ 
 میلیارد دالر از منابع کشــور با این تصمیم به باد رفت و یک بار هم توضیح ندادند که

 استداللشان چیست؟
جهانگیری تصریح کرد: کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را زیر سوال می برند و می گویند 
که دولت منابع کشور را به باد داده همان کسانی هستند که در مقطعی ۲۲ میلیارد دالر 
منابع کشور را به استانبول و دبی بردند تا به گفته خودشان قیمت ارز را در کشور کاهش 

دهند در حالی که نه قیمت دالر کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که ۲۲ میلیارد دالر 
چه شد؟ معاون اول رییس جمهور با اشاره به ارایه الیحه شــفافیت از سوی دولت به 
مجلس شورای اســالمی و تاکید به ضرورت ایجاد اتاق شیشه ای برای تصمیم گیران 
کشــور،  گفت: خوب اســت مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت،  
مجلس،  شورای نگهبان و مجمع تشــخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. 
با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلســه سران سه قوه و تایید مقام معظم 

رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.

جهانگیری:

عده ای ۲۲ میلیارد دالر را هدر دادند و نگفتند که این پول چه شد
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نمایندگان بخش خصوصی در هفتمین نشست خود در پارلمان بخش 
خصوصی پایتخت، و در حضور محمود حجتی از مشکالت و مصایب 
تولید و تجارت در حوزه محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی گفتند. 
خوانساری در ادامه به ماده ای از قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد 
که طبق آن وزارت اقتصاد مکلف است هرسال در پایان شهریور ماه 
گزارشی از شاخص حقوق مالکیت و رقابت پذیری ارائه دهد و گفت: 
اطالعی نداریم که در ســال جاری این گزارش تدوین شــده یا خیر 
اما هنوز این گزارش به دســت ما در اتاق تهران نرســیده است. اما 
مجمع جهانی اقتصاد گزارش ساالنه خود را در مورد ارزیابی شاخص 
رقابت پذیری در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سال ۲۰١٩ 
منتشر کرده است که در آن ١۲ مولفه و ١۰۳ نماگر مورد بررسی قرار 
گرفته اند و متأسفانه رتبه ایران با ١۰ مرتبه نزول به رتبه ٩٩ از بین ١۴١ 

کشور رسیده است.
او افزود: رتبه ایران در ســال ١۳٩۰ در این گزارش ٦۲  بوده و این به 
معنی ۳۷ پله سقوط طی هشت سال است و نشان می دهد ۳۷ کشور 
در شــاخص رقابت پذیری از اقتصاد ما پیش افتاده اند. ضعیف ترین 
رتبه هایی که ما در بررسی شاخص رقابت پذیری کسب کرده ایم مربوط 
به کارآیی بازار کار، ثبات اقتصاد کالن، بازار محصول، پویایی کسب وکار 
و نهادها بوده است و رتبه ما در این چند شاخص بین ١۲۰ تا ١۴۰ است 
و همین باعث شده که رتبه کلی کشورمان هم به شدت تنزل پیدا کند.
رئیس اتاق بازرگانــی ایران در ادامه عمده تریــن چالش هایی را که 
پیش بینی شده اقتصاد ایران با آن روبه رو باشد »افزایش رکود تورمی 

در صورت ادامه محدودیت صادرات نفت«، »استمرار کاهش ارزش 
پول ملی«، »افزایش هزینه های دولت«، »محدود شدن توان بانک ها 
در تسهیل فعالیت های اقتصادی«، »افزایش بیکاری« و »گسترش 
نرخ فقر«  خواند و گفت: دولت در سال جاری با کسری بودجه باالیی 
روبه روســت و برای جبران و تأمین این کســری ها، دولت افزایش 
درآمدهای مالیاتی و توزیع اوراق مشارکت را پیش بینی کرده است. در 
ارتباط با افزایش مالیات ها، تجربیات قبلی نشان می دهد دولت عمدتاً 
فشــار خود را برای گرفتن مالیات بیشتر روی بنگاه ها و شرکت های 
شناسنامه دار متمرکز می کند؛ همان طور که در شش ماه گذشته هم 
این رویکرد در پیش گرفته شده و ممکن است فشار بیش  از اندازه ای به 
بنگاه ها وارد شود و همین بنگاه هایی که در شرایط سخت در حال کار 

هستند هم با فشارهای جدید تعطیل شوند.
مسعود خوانساری با اشاره به این که انتشار اوراق مشارکت نیز تنها 
بدهی دولت را به تعویــق می اندازد و درنهایت باعــث افزایش تورم 
می شود، گفت: پیش بینی می شود همان اتفاقی که در سال ١۳٩۷ 
برای ارزش پول و جهش ناگهانی ارز رخ داد در سال ١۴۰۰ یا ١۴۰١ 
هم باز اتفاق بیفتد و شاهد یک افزایش ناگهانی ارز و افت شدید ارزش 

پول ملی باشیم.

او هم چنین عنوان کرد که برابر پیش بینی ها، کسری بودجه دولت در 
سال جاری بین ١۰۰ تا ١٥۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که البته با 
توجه به اصالحیه بودجه و کاهش سقف آن این عدد مقداری کاهش 
می یابد. خوانساری ادامه داد: در سال ١۳٩۴ در اتاق تهران پیش بینی 
کردیم که اگر به همین روال پیش برویم یعنی افزایش نقدینگی؛ دچار 
یک جهش ناگهانی ارز می شویم که درنهایت هم شاهد رخ دادن آن 
بودیم. حاال هم پیش بینی می کنم که اگر قرار باشد کسری بودجه را 
دوباره از طریق انتشار اوراق مشارکت از برداشت از بانک مرکزی و... 
تأمین کنیم حتماً ۳ سال دیگر با رویدادهای سال ١۳٩۷ مانند جهش 

نرخ ارز مواجه می شویم.
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به یارانه ها گفت: سازمان برنامه 
اعالم کرده که دولت سالیانه ١۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار 
و پنهان پرداخت می کند،که سهم هر نفر در سال ١٦ میلیون تومان 
می شود، اما این پول در چرخه اقتصادی کشور مشهود نیست و غیر 

هدفمند تلقی می شود.
خوانساری درباره راهکار جبران کاهش درآمدهای نفتی نیز بیان کرد: 
در صورت کاهش درآمدهای نفتی دو راهکار برای جبران کسری بودجه 
دولت وجود دارد، افزایش صادرات غیرنفتی و باال بردن سطح تقاضا در 

داخل می تواند راهکارهای موثر باشد ضمن اینکه یارانه نقدی را به 
صورت مستقیم به اقشار نیازمند پرداخت نماییم.

او با اشاره به فرارسیدن فصل تدوین بودجه  سال آینده و مساله کسری 
بودجه گفت: انتظار ما از دولت این است که دنبال دست بردن در جیب 
بانک مرکزی نباشند. کسری بودجه باید با اصالح کاهش هزینه های 
دولت، اصالح نظام یارانه  ای و تعدیل بودجه نهادها و شرکت ها دولتی 
جبران شود. اگر به این نکات توجهی نشود در سه یا چهار سال آینده 

باز هم شاهد جهش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود.
وزیر جهاد کشــاورزی ســپس با بیان اینکه ارزش تولیدات بخش 
کشاورزی ایران در حدود ٨۰ میلیارد دالر است، به برخی چالش های 
این حوزه اشاره کرد و گفت: نوسانات و تغییر و تحوالت نرخ ارز که از 
سال گذشته تشدید شد، نظام کشت برخی محصوالت را در داخل 
کشور بر هم زد به طوری که وزارت جهاد کشاورزی به ناچار مجبور شد 
تنها طی ۴۰ روز گذشته، ۳٦۰ هزار تن گوجه فرنگی تولیدی در کشور 
را از کشاورزان خریداری کند. عرضه گوجه فرنگی در سال جاری بیش 

از یک میلیون تن نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه سیاست های اعمال ممنوعیت و آزادسازی واردات 
محصوالت کشاورزی از ایران که هر از گاهی از سوی دولت عراق اعمال 
و دیکته می شود، بخش کشاورزی را دچار بحران کرده  است، گفت: 
کشاورزان و تولیدکنندگام فرآورده های کشاورزی و غذایی کشور باید 
بر اساس نیاز و تقاضای بازار، تولید داشته باشند در حالی که این اصل 

تاکنون از سوی کشاورزان ما رعایت نشده است.

فعاالن  بخش  خصوصی  نسبت به راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه ابراز نگرانی کردند

فشار  مالیاتی  به بنگاه های شناسنامه دار

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه به ۳ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید ، سه شنبه، ۳۰ مهر ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۳ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳ میلیون و ۹۳۰ 
هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۴۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۸۷ دالر و ۷۸ سنت و 

هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۰۰ هزار و ۶۳ تومان است.

راهکار مقابله  با فیشینگ
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

در حال حاضر بانک ها در قبال کسانی که در دام کالهبرداران در فضای مجازی و با هکرها می افتند و حساب های آنها مورد دستبرد قرار می گیرد، هیچ مسئولیتی را قبول نمی کنند. مسئولیت اینگونه کالهبرداری ها بر عهده دارنده  حساب 
است که البته راه های در امان ماندن از کالهبرداری ها هم از طریق شبکه بانکی روشن شده است. پوشش بیمه ای حساب های بانکی باعث کاهش ریسک دارندگان حساب های بانکی و امنیت بیشتر این حساب ها می شود که البته جز از طریق 
بیمه راه های کم هزینه تر دیگری نیز وجود دارد. با توجه به اهمیت نظام بانکداری الکترونیک و کالهبرداری هایی که در فضای مجازی وجود دارد، کسانی که صاحب حساب های بانکی با رقم باال و میلیاردی هستند، شاید حاضر به پرداخت حق 
بیمه برای در امان ماندن حساب خود باشند. بانک ها نیز مخالفتی با این اقدام بیمه مرکزی نخواهند داشت. اما موضوع این است که شرکت های بیمه حق بیمه پرداختی بابت حساب های بانکی را چقدر تعیین کنند و از طرفی میزان تعهدات 
بیمه در قبال حساب های بانکی به چه اندازه باشد؟ هرچقدر مبلغ تعیین شده کمتر باشد، جذابیت انجام این کار برای صاحبان حساب ها بیشتر خواهد بود. منتهی باید تاکید کرد که راه های کم هزینه تر دیگری نیز وجود دارد و معموال مردم 

ترجیح می دهند، آن راه ها را برای در امان ماندن از کالهبرداری ها، انتخاب کنند.

دسترسی دشوار به تجهیزات بسته بندی
علیرضا کالهی صمدی، فعال اقتصادی

یکی از مزایای صنایع کوچک در کشور این است که خیلی زود فناوری را جذب کرده و نوآوری دارند. به همین دلیل به لحاظ کارایی در اقتصاد حائز اهمیت هستند و اقتصاد کشورهای توسعه عمدتا وابسته به کار این صنایع است. برای مثال در کشورهایی مثل آلمان و یا ژاپن، صنایع کوچک سهم باالی ٨۰ درصد دارند. آنچه 
در کشور ما مانع از اثربخشی فعالیت صنایع کوچک و صادرات آن شده است، عدم تقسیم کار و موانع گسترش و فعالیت صنایع کوچک است. هر چقدر تعداد این صنایع افزایش پیدا کند، به تناسب آن تقسیم کار صورت می گیرد و صنایع بسته بندی هم فعال خواهد شد. اما در کشور ما عدم توسعه و گسترش  این صنایع باعث 
شده، برخی از صنایع به اهمیت بسته بندی محصوالت خود نپرداخته و یا صنایع بسته بندی نیز در این زمینه با مشکل مواجه باشند. در کشورهای توسعه یافته بسته بندی به صنایع تخصصی محول شده و موانع فعالیت این صنایع برداشته شده است. در حالی که در کشور ما این صنایع موانع زیادی برای واردات تجهیزات 

مورد نیاز دارند و از طرفی دسترسی به فناوری های الزم برای بسته بندی دشوار شده است. به همین دلیل بسته بندی مناسبی از محصوالت صنایع صورت نمی گیرد. در حالی که برای کمک به صنایع کوچک و تحرک بازارهای صادراتی آنها، الزم است این مانع بزگ یعنی ضعف بسته بندی برداشته شود.



3 اقتصاد
ایران

رحمانی: 

رئیس کل بانک مرکزی باید ثابت کند خودروسازان فشل هستند
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قیمــت گــذاری خریــد 
از  گنــدم  تضمینــی 
کشاورزان مدت ها به طول 
انجامید و طــی روزهای 
گذشته قیمت این محصول 
برای خرید توسط دولت تعیین شد. اما گندمکاران 
در واکنش به تعیین نرخ ۲۲۰۰ تومان برای گندم، 
می گویند که ادامه این روند، منجر به فروش گندم 
در کشورهای همسایه و شکست طرح خودکفایی 
خواهد شــد. هم چنین دولت نبــود منابع مالی و 
جلوگیری از افزایش قیمت نان را بهانه خودداری 
از افزایش قیمت خرید گندم می کند درحالی که 
هزینه خرید گندم را مــی تواند از درآمد حاصل از 
فروش گندم بــه کارخانه هــای آرد و نانوایی های 

آزادپز بدست آورد.
آخرین وضعیت گندمکاران در رابطه با نارضایتی 
از نرخ خرید تضمینی گندم تصمیم به شــکایت 
به ســازمان بازرســی کل کشور اســت. با توجه 
به اعالم نرخ ۲ هــزار و ۲۰۰ تومانــی برای خرید 
تضمینی هر کیلو گندم، بنیــاد ملی گندمکاران 

بــه نمایندگی از جامعه کشــاورزان به ســازمان 
بازرســی کل کشور شــکایت کرده که هم اکنون 
 ســازمان بازرســی در حــال پیگیری شــکایت 

کشاورزان است.

واکنش سخنگوی دولت به اعتراضات 
گندمکاران

سخنگوی دولت به گالیه ها و اعتراضات کشاورزان 
نســبت به پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم 
واکنش نشان داد و آن را مناسب ارزیابی کرد. علی 
ربیعی گفت: درست اســت اما باید به درصد رشد 
نرخ خرید تضمینی گندم توجه کرد. ربیعی افزود: 
افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی گندم بر قیمت 
نان نیز اثر می گذارد و دولت برای تعیین نرخ خرید 
این محصول به کل جامعه نگاه می کند. وی ادامه 
داد: دولت نهاده های یارانه ای نیز به کشاورزان اعطا 
می کند و در مجموع ما فکر می کنیم که رقم قابل 
قبولی برای نرخ خرید تضمینی گندم تعیین شده 
هرچند که اگر منابع مالی بیشتری داشتیم دلمان 
می خواســت که نرخ خرید تضمینی محصوالت 
کشــاورزی از جمله گندم بیشتر باشد. سخنگوی 
دولت اظهار داشــت: دولت در برخی سال ها 13 
تا 15 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی به 

کشــاورزان پرداخت می کند که رقم قابل توجهی 
به حساب می آید.

وزیر جهاد کشاورزی: گندم های تولیدی 
به دولت فروخته نمی شود

وزیر جهاد کشــاورزی از تصمیم دولت برای واردات 
گندم خبر داد؛ به گفته او علی رغم افزایش تولید گندم، 

نفروختن گندم های تولیدی به دولت از دالیل واردات 
گندم در سال جاری است. حجتی با اعالم خبر تصمیم 
دولت بــرای وارد کردن گندم نیــز گفت: در چنین 
شرایطی، دولت تصمیم گرفت گندم را وارد کند که 
البته واردات گندم در حوزه فعالیت وزارت جهاد نیست 
و شــرکت بازرگانی دولتی و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت متولی و تصمیم گیرنده هستند.

كشاورزان در اعتراض به پایین بودن   نرخ  خرید   تضمینی گندم   محصول امسال خود را به دولت نفروختند

دولت امسال گندم  وارد  می کند
گندمکاران قربانی قیمت گذاری نان

سازمان حمایت به مشکالت افزایش قیمت نان ورود کند
عطاهلل هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران

نرخ خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم برای سال زراعی جاری  ۲۲۰۰ تومان تعیین شده که این قیمت نیز پایین تر از قیمت های منطقه  است و مورد اعتراض جامعه کشاورزی قرار گرفته است. کشاورز برای کاشت و تولید گندم این سالها 
زحمات زیادی متحمل شده و با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کرده است بنابراین انتظار از دولت این است که نرخ خرید را با نگاهی منصفانه تعیین کند نه اینکه این نرخ را عادالنه عنوان کند. گندم محصولی است که در سالهای گذشته 
تولید آن به خودکفایی رسید اما با مشکالتی که این روزها با آن روبرو شده این دستاورد مورد آسیب قرار گرفت و واردات گندم از سر گرفته شده است. در حال حاضر گندمکاران برای اینکه قیمت نان وابسته به نرخ گندم است بزرگترین 
آسیب را دیده اند و بهانه این است که با خرید گندم باالتر از نرخ تعیین شده قیمت نان گران می شود بنابراین به عقیده متولیان باید گندم کار قربانی شود و ضرر و زیان زیادی را متحمل شود تا قیمت نان افزایش پیدا نکند. مسووالن دولتی 

بر این باورند که تعیین نرخ گندم اثر گذاری مستقیم بر قیمت نان خواهد داشت در حالی که اثر گذاری قیمت گندم بر نرخ نان مشکل سازمان حمایت است چرا که قیمت خرید تضمینی مطابق با هزینه های تولید و تورم باید اعالم شود.
هر بخش از اقتصاد کشور سازمان نظارتی و متولی خود را دارد بنابراین اینکه بخواهیم بخشی را قربانی بخشی دیگر کنیم این تصمیمی نادرست است و تبعات بسیاری دارد. ضرورت دارد مجلس نیز برای حمایت از کشاورزان و گندمکاران 
تصمیماتی را اتخاذ کند و با فشار بر دولت تغییرلتی را تعیین نرخ خرید گندم کلید بزند. متاسفانه با تصمیمات نادرست وضعیت گندم که یکی از محصوالت استراتژیک بوده بسیار نامناسب شده و ادامه این روند تبعات بسیار بدی خواهد شد. 

برخالف عقیده دولت ما بر این باوریم که تعیین نرخ گندم نباید اثری بر قیمت نان کل جامعه داشه باشد و این ۲ هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد چراکه در این رابطه سازمان های دیگری مسوول هستند و باید به آن رسیدگی کنند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های 
معدنی گفت: آب آشامیدنی اولین محصولی است که 
از لیست خرید مردم خط می خورد. پیمان فروهر دبیر 
انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی 
و آشامیدنی ایران گفت: مهمترین مشکل در صنعت  
آب های معدنی و آشــامیدنی این است که بیش از ۹5 
درصد مردم دنیا دسترسی به آب شرب شهری دارند و 
این موضوع مردم را بی نیاز از خرید آب معدنی می کند.

او بیان کرد: به محض اینکه اقتصاد دچار تنش می شود 
می توان گفت آب آشامیدنی اولین محصولی است که 
از لیست خرید مردم خط می خورد. فروهر ادامه داد: در 
یک الی ۲ سال گذشته که اقتصاد کشور با چالش روبرو 
بوده،  صنعت تولید آب آشامیدنی بسیار لطمه دیده 
است. در حوزه قیمت گذاری بیشتر مواقع دچار مشکل 
بوده ایم؛ چرا که بسیاری از نظارت ها صنعتگراست وآن 
را دچار مشکل می کند.دبیر انجمن تولید کنندگان 
و صادرکنندگان آب های معدنی و آشــامیدنی ایران 
گفت: تعادل برقرار کردن بین تورم و تولید کاری مهم 
است که بیشتر مواقع این اتفاق رخ نمی دهد؛ چرا که 
این تعادل برقرار کردن نیاز به بازرسی نهاد های نظارتی 
دارد که بیشــتر مواقع در آن مشکل دارند، اما مدتی 

است که این تعامل بهتر شده است.
او با اشاره به حوزه صادرات آب های آشامیدنی، اظهار 
کرد: صنعت آب هــای معدنی به دالیــل متعددی 
صادرات بسیار مطلوبی ندارد و همواره این صادرات 

ســیر نزولی داشته اســت.فروهر گفت: آب معدنی، 
محصول سنگین و حجیم بوده و کرایه حمل بار بسیار 
بر قیمت آن اثرگذار اســت و بــا افزایش هزینه های 
حمل و نقل این محصول تحت تأثیر قرار می گیرد. از 
طرفی برای افزایش صادرات نیاز به حضور در بازار های 
صادراتی را داریم که باید جدول نمایشگاه های بین 
المللی را تهیه و در آنجا تبلیغــات کنیم که این کار 

مستلزم هزینه زیادی است و نیاز به نقدینگی دارد.
فروهر ادامــه داد: یکی از مهمتریــن عوامل کاهش 
صادرات آب های معدنی را می توان کمبود نقدینگی 
و عدم حضور در نمایشــگاه ها دانســت. بسیاری از 
کشور هایی که در گذشــته به آن ها آب های معدنی 
صادر می کردیم اکنون تمایلی بــه ادامه همکاری با 
ما ندارند و تعامالت تجاری خوبــی دیگر نداریم؛ در 
صورتی که ترکیه یکی از رقیب های ما در این صنعت 
به خوبی فعالیت می کند.دبیر انجمن تولید کنندگان 
و صادرکنندگان آب های معدنی و آشــامیدنی ایران 
تشــریح کرد: تولید آب های معدنی با یک افت ۲۰ 
درصدی مواجه بوده است و اکنون حدود یک میلیارد 
و ۷۰۰ لیتر تولید انجام می دهیم که ســال گذشته 
پیش بینی شد به آستانه ۲ میلیارد لیتر تولید برسیم، 
اما رکود در بازار منجر به کاهش تولیدات شد.او تصریح 
کرد: رقم صادرات در سال ۹۷ حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ 
هزار دالر بوده و در مقایســه با صادرات صنایع دیگر 

بسیار کم  است.

طبق اعالم مرکز آمار، در فصل بهار امســال نرخ 
تورم 3۷.۶ درصد و تورم خوراکی ها 5۶.۴ درصد 
بوده است که در میان خوراکی ها سیب زمینی با 
۹۰.۶ درصد بیشترین افزایش قیمت و تخم مرغ 
با منفی 1۸.۲ درصد بیشترین کاهش قیمت را 

داشته اند.
به گزارش ایسنا، براساس اطالعات منتشر شده 
در گزارش فصلــی اقتصاد ایران توســط مرکز 
آمار در فصل بهار 13۹۸ شــاخص قیمت کاالها 
و خدمات مصرفی کل کشــور )بر مبنای ســال 
13۹5( رقم 1۷3.1 را نشان می دهد؛ به طوری 
که درصد تغییرات 1۲ ماه منتهی به خرداد 13۹۸ 
نسبت به 1۲ ماه مشــابه قبل برای این شاخص 

3۷.۶ درصد بوده است.
همچنین در این فصل نرخ تورم برای خانوارهای 
شهری 3۶.۹ درصد و برای خانوارهای روستایی 
۴1 درصد بوده اســت. نــرخ تــورم گروه های 
»خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیــات« و 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمــات« به ترتیب 

5۶.۴ و 3۰.1 درصد بوده است.
در فصل بهار امسال درصد تغییرات شاخص کل 
قیمت کاالها و خدمات مصرفی مربوط به دهک 
دهم به میزان ۴۰.۲ درصد بوده است. همچنین 
شاخص نرخ تورم گروه »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« برای این دهک 5۶ درصد و نرخ تورم 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 3۶.3 درصد 

ثبت شده است.

کمترین میــزان تغییرات شــاخص کل قیمت 
کاالها و خدمات مصرفی هم مربوط به دهک اول 
با 3۷.1 درصد بوده و همچنین شاخص نرخ تورم 
گروه »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« برای 
این دهــک 5۲.۲ درصد و نرخ تــورم »کاالهای 
غیرخوراکــی و خدمــات« ۲5.۲ درصد برآورد 

شده است.
 شــاخص کل قیمت تولیدکننده )بر مبنای ســال 
13۹۰( رقم ۴۷1.۴ را نشــان می دهــد؛ به طوریکه 
درصـــد تغییرات 1۲ ماه منتهی بــه خرداد 13۹۸ 
نسبت به دوازده ماه مشابه قبل برای این شاخص 5۸.۶ 
درصد بوده است. در این فصل گروه اصلی صنعت با 

۷۷.۲ درصد باالترین نرخ تورم را داشته است.
شــاخص کل قیمت کاالهای صادراتی برحسب 
ریالی رقم ۴۴1.۴ و دالری رقم 1۴۰.۲ را نشان 
می دهد؛ به طوریکه درصـــد تغییــرات 1۲ ماه 
منتهی به خرداد 13۹۸ نسبت به 1۲ ماه مشابه 
قبل بر حسب ریالی ۷۸.۴ و دالری 1۹.3 درصد 
بوده اســت. نرخ تورم ریالــی و دالری کاالهای 
وارداتی نیز بــه ترتیــب 1۴۹.۷ و ۲5.1 درصد 

بوده است.
بررســی درصد تغییرات متوســط قیمت اقالم 
خوراکی منتخب در مناطق شــهری کل کشور 
نسبت به دوره قبل نیز بیانگر آن است که در بهار 
سال جاری سیب زمینی با ۹۰.۶ درصد بیشترین 
افزایش قیمت و تخم مــرغ با منفی 1۸.۲ درصد 

بیشترین کاهش قیمت را داشته اند.

محبی گفت: وضعیت 3۰ هزار موبایلی که با تخلف 
وارد کشور شــده اند در حال بررسی است. مهدی 
محبی رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی 
درباره آخرین وضعیت رجیستری 3۰ هزار موبایل 
غیرقانونی اظهار کــرد: هم اکنــون وضعیت این 
3۰ هزار گوشــی در حال بررسی هستند. جلسات 
مختلفی برای بررســی این میزان از واردات تلفن 
همراه با ســوء اســتفاده از کاالی همراه مسافری 
برگزار شده اســت که باید نحوه شکایات از طریق 

وزارت صمت پیگیری شــود.رئیس اتحادیه صنف 
دستگاه های مخابراتی یادآوری کرد: ورود این تلفن 
های همراه، زمانــی رخ داده که همکاران گمرکی، 
بی اطالع از ورود این تلفن های همراه، از ســامانه 
همتا، استعالمات الزم را گرفتند، این در حالی است 
که بر اساس استعالم این ســامانه، این موبایل ها، 
مشکلی نداشته  و ووردشان بصورت قانونی صورت 
پذیرفته، اما باید همکاران، آگاه باشند که ورود آنها، 

با تخلفاتی همراه بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رئیس کل بانک 
مرکزی باید ثابت کند خودروسازی فشل است.رحمانی 
در حاشیه مراســم انعقاد تفاهمنامه داخلی سازی 
تجهیزات صنایع پتروشیمی در پاسخ به این سوال که 
رییس کل بانک مرکزی اعالم کرده که چرا باید بانک 
مرکزی تاوان خودروسازی فشل را بدهد، گفت: رییس 
کل بانک مرکزی خودش اعالم کرده و خودش نیز باید 
این موضوع را ثابت کند. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی 
در نشست اتاق بازرگانی درباره درخواست های مکرر 
خودروسازان گفته بود:» در مورد خودرو سازی ها، به 
شخصه در ابتدا قبول نداشتم که نقدینگی را در اختیار 
خودروسازان قرار بدهیم. به دلیل اینکه مطمئن بودم 
مانند سال های گذشته نقدینگی ها را هدر می دهند. 
اما آن ها به ما قول دادند شش ماه بعد همه چیز درست 
می شود. آن ها ده بار گفته اند، شش ماه دیگر درست 

می شود. 
اما نه تنها درست نشده، بلکه بدتر هم شده است، 
ولی پارسال برای اینکه حسن نیت خودم را نشان 
دهم، ۴ هزار میلیارد تومــان ریالی و ۸۴۰ میلیون 
یورو به  صــورت ارزی به آن ها اختصــاص دادیم. 
بعضــی  بی انصافی می کنند و ما را مــورد نقد قرار 

می دهند. اما من آن زمان به خودروســازان گفتم 
۸۴۰ میلیون یورو را به شما مانند ال سی خارجی 
می دهم و شما ســال دیگر این مبلغ را یا ریالی یا 
ارزی برگردانید. اما آن ها گفتند چرا ما ریسک نرخ 
ارز یک سال آینده را بپذیریم؟ شاید ارز گران شود. 
به آن ها گفتم شما که هر روز قیمت خودرو را باال 
می برید، ریسک نرخ ارز را هم نمی خواهید بپذیرید؟ 
آن ریسک را هم بانک مرکزی باید بپذیرد؟ یک سال 

معطل کردند و این ارز را نگرفتند.
ارز را ما به عنوان بانک مرکزی نمی فروشیم. ارز را 
به بانک عامل می دهیم و آن ها می فروشــند. بانک 
عامل هــم می خواهد ریال را به نــرخ روز به بانک 
مرکزی بدهد. در نتیجه ارز را فروخت؛ بنابراین، این 
خودروسازان بودند که ریسک را نپذیرفتند. مقصر 
بانک مرکزی نبود. آن ها خودشان می خواهند همه 
چیز به نفعشان باشد و هر چه گفتند بانک مرکزی 
بگوید چشــم. تا صحبتی هم می کنیم می گویند 
این همه کارگر داریم و اگر آســیب ببینیم بحران 
ایجاد می شود. تا کی می خواهیم این خودروسازی 
 فشــل را ادامه دهیم؟ بانــک مرکزی چــرا باید 

تاوانش را بدهد؟«

مشکالت کسب و کارهای 
اینترنتی و خرید و فروش 
آنالین مشکالتی است که 
هنوز با وجود گذشت سالها 
از فعالیت شان به قوت خود 
باقی است. یکی از مهم ترین مشکالت این کسب و 
کارها موضوع احراز هویت کاربران و مشتریان است 
که روزانه با شکایات بســیاری در این مورد روبرو 
هستند. به عبارتی کســب و کارهای اینترنتی که 
دارای مجوز از مراجع ذیصالح هستند، این روز ها 

در مورد بحث احراز هویت افراد برای ارائه خدمات 
به آن ها با مشکالتی روبرو شده اند که این امر کسب 
و کار آن ها را با معضل روبرو ساخته است به طوری 
که حتی در پرونده هایی در مــورد جعل هویت از 
طریق کارت های بانکی برای اســتفاده از خدمات 
این پلتفرم ها، حساب این کســب و کار ها به طور 
کلی مســدود می شــود.اما در این رابطه مدیران 
شرکت ســپ می گویند OTP، یا همان رمز یک 
بار مصرف یکی از روش هایی اســت که برای احراز 
هویت کاربران خود از آن اســتفاده می کنند. آنها 
درباره چگونگی فرایند ایــن روش اینگونه توضیح 
می دهند: »رمزیکبارمصرف به شماره تلفن همراهی 
که فرد از طریق آن اقدام بــه ثبت نام برای ورود به 

اپلیکیشن کرده ارسال می شود. هدف از ارسال این 
کد اطمینان از صحت شــماره موبایل اعالم شده، 
توسط کاربر اســت.«آنها در ادامه به روش دیگری 
نیز اشــاره می کنند که در آن برای احراز هویت از 
سامانه شاهکار و نهاب استفاده شده است. در واقع 
در این روش شماره کارت بانکی با کد ملی و کد ملی 
با شماره موبایل کاربران هنگام ثبت تراکنش مالی 
تطبیق داده می شود. مدیران ســپ از هزینه های 
استفاده از روش های احراز هویت، می گویند. آنها 
با اشاره به اینکه در روش ارسال رمز یکبار مصرف، 
هزینه ها تنها مربوط به ارســال پیامک است، بیان 
کردند: »در صورت نرسیدن پیام به کاربر احتمال 
تکرار درخواست و افزایش تعداد ارسال رمز، منجر 

به بالک شدن کاربر برای یک  روز می شود. از سوی 
دیگر نهاب و شاهکار این مشکل را دارند که گاهی 
خطا را برمی گردانند و پایدار نیســتند. هزینه این 
کار نیز اتالف زمانی است.«این مدیران تاکید دارند 
که هیچ روش احراز هویتی به طور صددرصد امن 
نیست اما با ارســال رمز یکبار مصرف تا حد زیادی 
می توان مطمئن شد که شماره موبایلی که فرد قصد 
دارد با استفاده از آن اقدام به نصب اپلیکیشن کند، 
متعلق به خود کاربر است. به گفته آنها استفاده از 
سامانه های نهاب و شاهکار نیز با تطابق سه مولفه 
شماره سیم کارت، موبایل و کد ملی ریسک استفاده 
از کارت بانکی سرقت شده را تا حد زیادی کاهش 

می دهد.

هیچ روش احراز هویتی به طور صددرصد امن نیست

سردرگمی  کسب و کارهای اینترنتی با هویت های جعلی

توجه بیشتر به سوددهی تا نصب تکنولوژی های بهتر احراز هویت
امیر افشانی، کارشناس فناوری اطالعات

از بدو پیدایش اینترنت و رواج استفاده از فضای مجازی برای کسب و کار و درآمدزایی دغدغه بزرگی با عنوان احراز هویت و جلوگیری از کالهبرداری توسط افراد سودجو و با هکرها بوجود آمد. گستره فضای مجازی این 
اجازه را به سودجویان اینترنتی می دهد تا با استفاده از ضعف زیرساخت های الکترونیکی کسب و کارهای آنالین، اطالعات هویتی و اطالعات کارت های بانکی افرادی را که مشتری این سایت ها هستند سرقت کنند. 

این تخلفات امروز با تمایل بیشتر مردم برای خریدهای اینترنتی و پیاده سازی نصفه و نیمه دولت الکترونیک بسیار افزایش پیدا کرده است.
بنابراین باید روشی امن برای احراز هویت افراد حقیقی وجود داشته باشد تا نگرانی ها بابت سرقت های هویتی و مالی کاهش و در نهایت به اتمام برسد. روشی که بهترین پاسخ را در آزمون و خطای تامین امنیت هویتی 
کاربران داده استفاده از کد شناسایی و یا همان ارسال پیامک با رمز یک بار مصرف است. بنابراین برای احراز هویت افراد در بستر اینترنت و فضای مجازی و به منظور جلوگیری از اعمال مجرمانه در حین خرید با استفاده 

از کارت های بانکی، می توان از طریق کد شناسایی که به تلفن همراه افراد ارسال می شود، از طریق درگاه بانک افراد را شناسایی کرد.
به طور کلی کسب وکارهایی از این دست که بر بستر اینترنت فعالیت می کنند و به ارایه خدمات مشغولند به دنبال چنین راه حل هایی هستند و طبیعی است که نگرانی هایی از این دست وجود داشته باشد. البته در 
کنار این نگرانی ها برخی از کسب و کارهای اینترنتی ای نیز وجود دارند که بیش تر به نرخ باالتر سود نسبت به هزینه ها، و زحمت کم تر در نصب تکنولوژی های بهتر برای احراز هویت توجه می کنند. این امر مخصوصا 

زمانی صدق می کند که این کسب و کارها به دنبال افزایش فروش محصوالت دارای محدودیت وممنوعیت از طریق کانال های آنالین و موبایلی هستند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

۶ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر صادرات آب معدنی در سال ۹۷

آخرین وضعیت تخلف در واردات ۳۰ هزار موبایل

مركز آمار اعالم كرد

تورم در بهار امسال ۳۷.۶ درصد
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بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال صبح سه شنبه با 
حضور محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، سورنا ستاری، 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، پیروز حناچی، 
شهردار تهران و عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی 
و اشــتغال وزیر کار آغاز به کار کرد.وزیر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی در مراسم بنیاد ملی کارآفرینی محتوای 
دیجیتال گفت: برآوردها نشان می دهد که ١٠ هزار میلیارد 
تومان از حجم فعالیت های کشور در بخش کسب و کار 
مربوط به حوزه دیجیتال است.محمد شریعتمداری اظهار 
داشت: روند بازار کار در جهان در حال تغییر است و همه 
برای این فضای جدید، خانه تکانی می کنند.  وی بیان کرد: 
همه کارخانجات قدیمی به دنبال بازسازی با رویکرد آی. 
سی. تی هستند و بر این اساس تقاضاهایی در این حوزه 
وجود دارد و این بنیادها نقش اساسی در فضای اقتصادی 
دارند.  شریعتمداری گفت: گردش مالی مجموعه صنعت 
رسانه و ســرگرمی ٢٢٠٠ میلیارد دالر است که ١٢٠٠ 
میلیارد دالر آن در اختیار رســانه های دیجیتال، ٢۶٠ 
میلیارد دالر به بخش انیمیشن و هم چنین ٢۴٠ میلیارد 
دالر به بازار تبلیغات دیجیتال اختصاص دارد.وی افزود: 
در ایران نیز ١٠ هزار میلیارد تومان از فعالیت های قابل 
انجام کشــور در حوزه دیجیتال، ۷٠٠ میلیارد تومان در 
بازار انیمیشن و ۶٠٠ میلیارد تومان در بازار تبلیغات است.

وزیر تعاون ادامه داد: باید به ســهم  ۴٠ برابری در بخش 
انیمیشــن و ١٣ تا ١۴ برابری در بخش تولید محتوای 
دیجیتال برسیم.وی افزود: ما به عنوان دولت نمی توانیم 
زیست بوم دیجیتال ایجاد کنیم اما می توانیم در ایجاد 

فضای مناسب برای نفس کشیدن اینگونه فعالیت ها کمک 
کنیم.  وزیر کار با اشــاره به افتتاح بنیاد ملی کارآفرینی 
محتوای دیجیتال، گفت: این بنیاد شروع مبارکی است 
و تالش داریم هر ماه از کارهای جدید در یک زیست بوم 
مناسب پرده برداری کنیم تا به جایگاه مناسب خود در این 
عرصه برسیم. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم گفت: ایجاد 
کسب و کار و بنگاه به شکل های مختلف انجام می شود، 
گاهی دولت ها برای تشکیل آنها وام و مجوز می دهند، 

یا در حالت دیگر شتابدهنده ها از آنها حمایت می 
کنند،  راه سوم نیز این است که کارخانه نوآوری 

افتتاح کنیم.  
عیســی منصوری افزود: اما الیــه باالتری نیز 

وجود دارد، اینکه اکوسیستمی داشته 
باشیم که تمام این اقدامات در آنجا 

مستقر شود و دولت می تواند برای 
شــکل گیری این بستر کمک 

کند.  وی اظهارداشت: قواعد 
بازی کشور به گونه ای است 
که تولید محتوا زمان می 

برد و راه میان بر برای رسیدن 
به این هدف، مشارکت بخش 
خصوصــی و عمومی اســت.  
منصوری تاکید کرد: محور کار 
وزارت کار، نهادسازی در چند 
ماه آینده است و تالش داریم 

بستر مناسب برای کســب و کارهای محتوا محور ایجاد 
کنیم.   وی با اشاره به آمار گفت: در سال ٢٠١۶ حدود چهار 
تریلیون دالر در حوزه آی. سی. تی تبادل مالی و تجاری 
داشتیم و پیش بینی ما این است که در سال ٢٠٢٣ این 
رقم به ۶.۵ تریلیون دالر برسد.  معاون وزیر کار ادامه داد: 
سهم تبادل تجاری کشور در بخش آی. سی. تی نسبت 
به جمعیت پایین است، اما با توجه به رشد تخصصی این 

بخش، رصت پیشرفت در این حوزه را داریم.

محتوای دیجیتال پولساز است
معاون علمی و فنــاوری رییس جمهور با 
اشاره به اینکه محتوای دیجیتال پولساز 
اســت گفت: تمام اســتارتاپ ها از گوگل 
گرفته تا اســتارتاپ های حوزه حمل 
و نقــل در کشــور همــه از دل 
زیرزمین هــا و گاراژها به وجود 
آمده اند و بــه تدریج باال آمده و 
مسیر توســعه را طی کردند.

ایجاد مراکز خالقیت ، آموزش 
و توانمند ســازی افراد مستعد 
درحــوزه انیمیشــن ، راه اندازی 
شبکه ملی تولید محتوای دیجیتال 
، تولید محتوا با هدف توســعه بازار 
محتوا در بازارهایی نظیر تبلیغات، 
آموزش، ســرگرمی، بین الملل ،  
تولید محتوای محلــی و ایجاد و 

توسعه شــرکت های توانمند محتوای دیجیتال ، عرضه 
محتوا در بازارهای بین المللی با تمرکز بر زبان های عربی، 
ترکی، کردی و بلوچی .... ، شــکل دهی اجزای زیســت 
 بوم توســعه کســب وکارمبتنی بر محتوای دیجیتال و 
سازماندهی و پشــتیبانی از بنگاه های کســب و کار در 
بخش های مختلف اقتصادی، در یک زیست  بوم هدایت 
شده مبتنی بر محتوای دیجیتال از جمله اهداف راه اندازی 
این بنیاد ملی به شــمار می رود. ســورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری رییس جمهور با حضور در این مراسم   با 
اشاره به اینکه محتوای دیجیتال پولساز است گفت: تمام 
استارتاپ ها از گوگل گرفته تا استارتاپ های حوزه حمل 
و نقل در کشور همه از دل زیرزمین ها و گاراژها به وجود 
آمده اند و به تدریج باال آمده و مسیر توسعه را طی کردند.
وی با بیان اینکه  اگر امروز در کف بازار عروسک خارجی 
و نوشــت افزار خارجی یا البســه چینی فروش می رود، 
شرکت ها هستند که دارند می بازند و ما در تجاری سازی 
مساله داریم افزود:ما نهمین زبان اینترنتی در دنیا هستیم، 
در حالی که از نظر جمعیتی کمتریم، ولی دو برابر عرب ها 
تولید محتوا داریم.ستاری با بیان اینکه وقتی آپارات با زبان 
فارسی جزو١٠٠ سایت برتر دنیا می شود، این یک افتخار 
است و ما اعالم می کنیم از شرکت ها و استارتاپ های حوزه 
تولید محتوای دیجیتال حمایــت می کنیم گفت: امروز 
دیگر نمی شود با روش های قبلی به نقاط مختلف، معلم 
بفرستیم یا در دانشگاه های خارجی کرسی زبان بگذاریم، 
چون این فضا دیگر جواب نمی دهد و مرزهای دیجیتال و 

فناوری های نوین این فضا را در نوردیده است.

 Guerrilla( بازاریابی چریکی
)Marketing

بازاریابــی چریکــی بهترین ابــزار بازاریابی 
برای کســب و کارهای کوچک و نوپا است. 
کســب و کار کوچکی که نمــی تواند هزینه 
ســنگین تبلیغات اینترنتی یا سنتی را بدهد 
 می تواند از روش بازاریابی چریکی اســتفاده 

کند.
در بازاریابی چریکی سعی می شود با کمترین 
هزینه بیشترین بازدهی دریافت شود. کسب 
و کار نوپای شما هیچ وقت نمی تواند در ابتدا 
با رقبایش مقابله کند. به همین خاطر به جای 
پول خرج کردن باید ایده خوب داشته باشید. 
با استفاده از اســتراتژی ها و ابزارهای ارزان 
 قیمت باید بتوانید بیشترین بازدهی را دریافت 

کنید.
یکی از اهدافی که در بازاریابی چریکی دنبال 
می شود این است که به مشتریان فعلی بیشتر 
بها داده شود تا اینکه به دنبال مشتریان جدید 
بود. مشــتریان فعلی می توانند برای شــما 

پولسازی کنند.
 از مشــتریان فعلــی می توان بــرای جذب 
مشتریان جدید اســتفاده کرد. در این روش 
بایــد از آن ها اســتفاده ابزاری شــود. مثال 
با دادن هدیه بــه آن ها می توانیــد از آن ها 
 درخواست کنید که شما را به دیگران معرفی 

کنند.
بازاریابی پارتیزانی نوعی بازاریابی ویروسی هم 
است. اصال یکی اهداف در بازاریابی پارتیزانی 
همین است. یعنی توسط مردم و بدون هیچ 

هزینه ای تبلیغات کنید.
در بازاریابــی چریکــی مهم نیســت مردم 
درباره شــما چه می گویند، مهم این اســت 
که مردم درباره شــما می گویند. یعنی اینکه 
اسم شــما دهان به دهان پخش شده است. 
کافی اســت به بیلبوردهای شیپور در داخل 
شهر توجه کنید. شــاید خنده دار باشد روی 
تبلیغ فالکس اتیکت ٣٠ هــزار تومانی زده 
اند. همین خنده دار بودن و ســوژه شدن می 
 تواند دلیلی برای این باشــد که مردم درباره 

شیپور صحبت کنند.

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

مدیران کســب وکارها، بازدهی و بهره وری را 
با توجه به کیفیت و کمیِت برون داد نســبت به 
درون داد می سنجند. به نظر می رسد مدیریت، 
نقش چشمگیری در هر کسب وکار دارد. مدیران 
افرادی هستند که وظیفه ی تصمیم گیری، پیاده 
ســازی فعالیت ها و کنترل کردن اوضاع را بر 
عهده دارند. فراگرفتن و اســتفاده از مهارت ها 
و نقش های مدیران بسیار ســودمند است؛ نه 
فقط برای کسانی که درگیر کسب وکار هستند، 
بلکه حتی برای کسانی که می خواهند در زندگی 
روزمره خود یک قدم جلوتر باشند. این که بدانید 

به عنوان مدیر چه وقتی نه بگویید بسیار کمک 
کننده اســت. من وقتی »نه« می گویم واقعًا 

منظورم »نه« اســت و وقتی »بلــه« می گویم، 
منظورم »بله«. می دانم که چه چیزی می خواهم.

چیزی که باعث می شــود افراد به جای گفتن 
»نه«، »بله« بگویند )وقتی واقعًا منظورشــان 
»نه« است( ترِس از دست دادن فرصت هاست. 
در برخی موارد، افرادی هستند که نمی خواهند 
نسبت به طرف مقابل بی ادب باشند و احساس 
طرد شدن به آنها بدهند، به همین دلیل با گفتن 
»بله«، مسئولیت را قبول می کنند. اما همه ی اینها 
به خود شما بســتگی دارد. اگر خوب فکر کنید 
می بینید که هر کسی، اولوبت ها و فرصت های 
خود را در زندگی دارد. »نه« گفتن به چیزهایی که 
آنها را نمی خواهید یا دیگر عالقه ای به انجامشان 
ندارید اصاًل اشتباه نیست؛ البته تا جایی که به 

دیگران آسیبی نرساند.

بدانید که چه موقع باید »بله« و چه موقع باید »نه« بگویید

ون
برا

س 
ِل

“مسولیت زندگیتان را به عهده بگیرید.
این را بدانید … فقط شما هستید که میتوانید خودتان را به جایی که میخواهید برسانید، نه هیچکس دیگری”
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3 روش ایجــاد انگیــزه برای به پایان رســاندن 
پروژه های بلندمدت

ضر ب االجل ها نیروهای کاری بسیار قدرتمندی هستند که مهم ترین وظایف را مشخص 
می کنند، تمرکز به وجود می آورند و ما را به  سمت اتمام کارها ُسوق می دهند. به همین 
دلیل است که پروژه های بدون ضرب االجل برای هفته ها، ماه ها و حتی سال ها در لیست 
کارهایمان خاک می خورند. در این مطلب راجع  به همین مشکل صحبت خواهیم کرد 
و پس از مقدمه ای کوتاه، سه راهکار را برای ایجاد انگیزه در به پایان رساندن پروژه های 
بدون ضرب االجل، معرفی می کنیم.گاهی اوقات این خاک خوردن در فهرست کارها، 
ریشه در مبهم بودن پروژه، خسته کننده بودن یا مشخص نبودن روال انجام آن دارد. 
طبیعی است که چنین پروژه ای از فهرســت اولویت هایمان خط بخورد، چرا که کار 
کردن روی آن ما را معذب می کند. اما گاهی هم پروژه چنین ویژگی هایی ندارد و به  
تعویق انداختن آن وابسته به شرایط است: یعنی کارهای دارای ضرب االجلی داریم که 
رسیدگی به آنها برای مان ضروری تر است. به همین خاطر فرصت رسیدن به پروژه های 
بدون ضرب االجل را پیدا نمی کنیم.در بیشتر مواقع، به خاطر کار نکردن روی چنین 
پروژه هایی، از جانب دیگران سرزنش نمی شــویم. فقط خودمان از اینکه نمی توانیم 
انجام شان بدهیم و مدت هاست که آنها را دست نخورده باقی گذاشته ایم، احساس بدی 
پیدا می کنیم. به عالوه، وقتی کاری مهم باشد، اما ضرب االجل نداشته باشد، هر لحظه 
ممکن است کارفرما سراغش را بگیرد و فکر اینکه در چنین زمانی چیزی برای ارائه کردن 
نداریم، نگران مان می کند.بیایید از وارسی مشکل بگذریم و ببینیم که چه راه حلی برای 
آن وجود دارد؟ وقتی می خواهیم یا نیاز داریم که کاری بدون ضرب االجل را به  اتمام 
برسانیم، چطور باید برای انجام دادنش انگیزه کافی ایجاد کنیم؟ درادامه ٣ راهکار را 

برای حل این مشکل معرفی خواهیم کرد.

۱. تعیین ضرب االجل
اگر پــروژه ای ضرب االجل ندارد، به این معنا نیســت که خودمــان نمی توانیم برای آن 
ضرب االجل تعیین کنیم. مثال می توانیم موعد مشــخصی برای به  اتمام  رساندن پروژه 
موردنظر تعیین کنیم و هر هفته زمانی را برای رســیدگی به آن کنــار بگذاریم. یا زمان 
مشخصی در روز را به پیش بردن کارهای مرتبط به آن اختصاص دهیم.تعهداتی را که در این 
رابطه برای خودتان ایجاد کرده اید، جایی یادداشت کنید. بهترین انتخاب، تقویمی است که 
در آن وظایف و تاریخ رسیدگی به آنها را یادداشت می کنید. اگر می دانید در اوقاتی که سرتان 
شلوغ است، جایی برای رسیدگی به کارهای بدون ضرب االجل ندارید، زمانی را تعیین کنید 
که سرتان خلوت تر است و می توانید واقعا به تعهدی که داده اید عمل کنید.وقتی موعدی را 
برای به  اتمام رساندن پروژه )یا بخش هایی از آن( تعیین می کنید، درک بهتری از اولویت آن 
پیدا خواهید کرد. به عالوه، چنین شرایطی در شما حس ضروری بودن کار را ایجاد می کند.

در همین حین که به زمان بندی وظایف تان فکر می کنید، تعداد کارهایی را که زمان اتمام 
مشخصی ندارند و باید به آنها رسیدگی کنید، مشخص کنید. اگر تعداد این کارها زیاد است، 
با اختصاص دادن هر ماه به یکی از آنها، شانس پیشرفت خود را در انجام کار بیشتر خواهید 
کرد. اگر بخواهید تمام کارهای ناتماِم بدون ضرب االجل را به  یک باره انجام دهید، احتمال 

اینکه وسط راه خسته شوید و به تعهدات تان پایبند نمانید، بیشتر می شود.

۲. درگیر کردن شخص یا اشخاص دیگر و به وجود آوردن فشار مثبت
گاهی کارهای بدون ضرب االجل تنها درصورتی پیش می روند که از کمک شــخص 
دیگری اســتفاده کنیم. وقتی زمان بندی  مان را برای انجام کارها با دیگری درمیان 
می گذاریم و طی روندی منظم او را از آخرین به روزرســانی های فعالیت هایمان آگاه 

می کنیم، برای خودمان نوعی انگیزه برای پیش بردن کارها پیدا می کنیم.
بعضی افراد شخص به خصوصی را دارند که ترجیح می دهند با او از اهداف شان صحبت 
کنند و راجع به روند کار به او گزارش دهند. این شخص می تواند همکار، رئیس ، دوست  
یا هر شخص دیگری باشد. عدٔه دیگری هستند که ترجیح می دهند تعداد بیشتری از 
افراد را از تصمیم شان آگاه کنند و به آن جلوه ای عمومی تر بدهند.آنها این کار را با درمیان 
گذاشتن تصمیم شان با چند نفر از همکاران، یا پست کردن هدف شان در شبکه های 
اجتماعی انجام می دهند. بسته به صالح دید می توانید یکی از این دو راه را انتخاب کنید. 
البته راه دوم را تنها درصورتی انتخاب کنید که همکاران یا مخاطبان شما تصمیم تان 
را فراموش نکنند و پیگیر روند کارتان باشند.راه دیگر این است که از کسی بخواهید در 
پیش بردن پروژه کمک تان کند تا با هم روی آن کار کنید. زمان مشخصی در هفته یا 
روز را به این همکاری اختصاص دهید. اگر نمی توانید همکار پیدا کنید، سعی کنید اتاق 
یا دفتری را برای کار انتخاب کنید که در آن، شخِص دیگری هم مشغول انجام دادن 
کارهای خودش باشد. بهترین کاری که در حالت دوم از دست تان برمی آید این است 
که آن شخص را در جریان کارتان بگذارید و در پایان روز، راجع به کارهایی که کردید 
با او صحبت کنید. همین برقراری ارتباط و در مجاورت شخص دیگر بودن، مسئولیت 
پذیری شما را بیشتر می کند، چون او از کاری که باید طی آن مدت  انجام بدهید، خبر 
دارد.این کار مزیت دیگری هــم دارد: به نوعی محیط کار کوچکی به وجود می آورد و 
این احساس آزاردهنده را که شــما در حال کار کردن هستید و دیگران دارند خوش 
می گذرانند، کمتر می کند.از میان این راه ها موردی را انتخاب کنید که بیشتر با آن 
احساس راحتی می کنید و فکر می کنید که در ایجاد انگیزه مؤثرتر خواهد بود. همٔه 
این موارد درجه ای از مسئولیت پذیری را به همراه دارند، به این ترتیب اگر ضرب االجلی 
واقعی هم وجود نداشته باشد، حس نا امید کردن دیگری یا بدقول بودن، شما را وادار 

به انجام کار خواهد کرد.

۳. استفاده از مشوق
آخرین راهی که برای ایجاد انگیزه معرفی می کنیم، استفاده از مشوق های متقاعدکننده 
است. این راهکار به شیوه های مختلفی قابل پیاده سازی است. شما می توانید با این 
شیوه شروع کنید: برای انجام دادن کارتان پاداشی در نظر بگیرید. مثال با خودتان قرار 
بگذارید که یک ساعت روی پروژه وقت بگذارید و بعد از آن ناهار بخورید. یا مثال وقتی 
کار تحقیقات تان به  پایان رسید، بعدازظهر را صرف مرتب کردن دفتر کارتان کنید. قرار 
نیست این پاداش ها خیلی بزرگ و تجملی باشند. فعالیت هایی را برای پاداش در نظر 
بگیرید که دل تان می خواهد انجام بدهید.اگر این پاداش ها مشوق های قابل اعتنایی 
نبودند و نتیجه ای نداشتند، از شیؤه دوم استفاده کنید که در نظر گرفتن جریمه است. 
مثال با خودتان قرار بگذارید که اگر یک ساعت وقِت معین شده را صرف پیش بردن کار 
بدون ضرب االجل تان نکردید، اجازٔه دیدن برنامٔه تلویزیونی موردعالقه تان را نخواهید 
داشت. ایده اصلی این است که محروم شدن از انجام فعالیت لذت بخشی را که به طور 
معمول انجام می دهید، به عنوان جریمه در نظر بگیرید. به این صورت احتمال نادیده 
گرفتن کاری که مجبور نیستید برایش وقت بگذارید کمتر می شود.روش آخر هم این 
اســت که پاداش بزرگ تری برای پایان روز کاری در نظر بگیرید. مثال با خودتان قرار 
بگذارید که پس از اتمام کار، به کافی شاپ، رستوران یا پارک بروید. با استفاده از این 
شیوه، تجربه ای لذت بخش را با نیاز به تمرکز بر کاری ادغام می کنید که درصورت نبود 

آن مشوق، ممکن است چندان راغب به انجام دادنش نباشید.

کالم آخر
فارغ از اینکه از کدام راه برای ایجاد انگیزه استفاده می کنید، این نکته را به  خاطر داشته 
باشید که مسیر نسبتا دشوار و پرچالشی پیش رو دارید. برای پیدا کردن زمان خالی 
عجله نکنید و این کار را بادقت انجام دهید. وقتی وظایف پروژٔه موردنظر را زمان بندی 
کردید، سر قولی که به خودتان می دهید بمانید و از رسیدگی به کارها طفره نروید. درگیر 
کردن دیگران هم در این میان می تواند تأثیر خوب و قابل مالحظه ای داشته باشد.اگر راه 
دیگری برای ایجاد انگیزه و پیشبرد چنین پروژه هایی به نظرتان می رسد یا نظری دربارٔه 

این مطلب دارید، لطفا آن را با ما و خوانندگان »چطور« درمیان بگذارید.
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شریعتمداری:

١٠ هزار میلیارد تومان از کسب و کارهای کشور در بخش دیجیتال است

هدف هوش تجاری آن اســت که دقیــق و هدفمند اطالعات گذشــته را 
جمع آوری و تحلیل کنیم تا از یک ســازمان یا کسب و کار حمایت شود و 
تصمیم های بهتری درباره ی آن بگیریم. در اینجا ۶ روند هوش تجاری که 
احتماال در سال های پیش رو نقش مهمی ایفا می کنند و جهان کسب و کار 

را زیر و رو می کند آورده می شود.

١. افزایش سرمایه گذاری و به کارگیری هوش مصنوعی
هوش مصنوعی تا همین لحظه هم به اندازه ی کافی شــروع به اوج گرفتن 
کرده  اســت، و تحلیلگران بر این باور هســتند که اگر شــرکت ها تا کنون 
اتخاذش نکرده اند، با خطر بیشــتر عقب افتادن از عرصه رقابت در ٢٠١۹ 
روبرو خواهند بود. تحقیقات نشــان می دهد ٣۸ درصد از کســب و کارها 
تا کنون به شــکلی هوش مصنوعی را به کار گرفته انــد، و حتی یک درصد 
بزرگتری از کسب و کارها در حال ارزیابی ارزشمندی فناوری و انجام اثبات 
مفهوم هوش مصنوعی هســتند. به عنوان مثال، در یک نظرسنجی ٢٠١۶ 
دریافتند ۸٠ درصد از شرکت ها قبال از ربات های چت استفاده می کرده آند 
یا می خواسته اند تا ٢٠٢٠ این کار را انجام بدهند. ککسب و کارها می توانند 
چیزهای ارزشــمندی از ربات ّهای چت به دســت بیاورند، به ویژه با توجه 
کردن به کلماتی که آدم ها استفاده و احساساتی که ابراز می کنند. این آمار 
روشن می سازد که چطور هوش مصنوعی یک هوس زودگذر نیست. کسب و 

کارهایی که برای به کار گرفتن آن بیش از حد زمان به انتظار می گذرانند بعدا 
مجبور خواهند شد آن  را امتحان کنند تا به بقیه برسند.

٢. استفاده از داده های کالن برای حمایت از کاالی بهتر
هوش تجاری فقط به معنی آموختن نحوه ی انجام اصالحاتی که از اقدامات 
یک شــرکت حمایت می کند نیســت. یک تاکید فزاینده بر اســتفاده از 
داده ها برای تغییر اجتماعی مثبت وجود دارد، و به ویژه انجام مشارکتی از 
طریق همان به اصطالح »جمهوری داده ها«. با کشاندن تالش ها به سطح 
سازمان ها، به حداکثر رساندن برون دادهای کاری و دستیابی به داده هایی که 
می تواند به خلق ایده های جدید کمک کند ممکن و میسر می شود. هرچند 
این احتمال وجود دارد که کار کردن با کل داده ها به دالیل نوع دوســتانه 
در ٢٠١۹ برجسته تر بشود، بعضی از شــرکت ها مدت ها است بر آن تمرکز 
کرده اند. در ٢٠١٣، مســترکارت )MasterCard( یک یارانه ی مستقل 
به کاربســت داده ها برای کاالهای اجتماعی اختصاص داد.برای شرکت ها 
عاقالنه است که شروع کنند به ارزشیابی اینکه چطور کمک گرفتن از داده ها 
می تواند به توسعه ی آن محدوده ّها به سطحی بیش از سود کسب و کار منتج 
شود. به عنوان مثال، تحقیقات نشان می دهد که نسل هزاره ترجیح می دهد 
در شرکت هایی کار کند که حمایت شــان می کنند. پس، شرکت ها ممکن 
است قادر باشند حتی کارگران با اســتعدادتری را جذب کنند اگر بفهمند 

چطور هوش تجاری به بهبودها و بهسازی های اجتماعی مرتبط است.

٣. اولویت اختصاص داده شده به حاکمیت داده ها
بر اساس نتایج حاصل از یک نظرسنجی که از بیش از ٢۶٠٠ پاسخ دهنده 
جمع آوری شــد و مربوط به هوش تجاری بود دریافتند آن افراد حاکمیت 
داده ّها را به عنوان چیزی به حساب می آورند که اهمیتی بیش از حد متوسط 
در کارهای  کنونی شان دارد و تا به انتهای ٢٠١۹ نیز خواهد داشت. به طور 
اخص، آن ها یک امتیاز ۶.٢ از ١٠ دادند و تاکیدشان بر آن در صنایع خاص 
باال می رفت، مانند شــیرینی پزی و مخابرات. حاکمیــت داده ها برای هر 
تشکیالت اقتصادی که امیدوار اســت به طور موثر چیزهای ارزشمندی از 
طریق تالش های هوش تجاری بیاموزد حیاتی اســت.اگر داده های جمع 
آوری شــده حاوی اطالعات تکراری یا نادرست باشــند، کیفیت ضعیف 
می تواند باعث کمبود اعتماد به نفس در رهبران شرکت شود، و این باور را 
دامن بزند که توجه کردن به هوش تجاری دیگر ارزشش را ندارد. همچنین، 
با مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا که اکنون در جریان اســت 
و مقررات مشــابهی که در کالیفرنیا تا ٢٠٢٠ اجرایی خواهند شــد، برای 
شرکت ها اطمینان از اینکه از حاکمیت داده ها غفلت نکرده باشند و بتوانند 
مطمئن بمانند که با تمام قانون های اجرایی سازگاری دارند بیش از همیشه 

اهمیت دارد.

3روند هوش تجاری که جهان کسب و کار را زیر و رو می کند
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