
ســرکالنتری هفتم از دســتگیری یک فروشنده 
داروهای غیر مجاز و کشف ۱۵۶ عدد قلم داروهای 
بدون مجوز و کم یاب به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ 

میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ دوســتعلی جلیلیان در تشریح این خبر 
اظهار کرد: با دریافــت گزارش های مردمی مبنی 
بر اینکه فردی با همکاری همدستش در خیابان 
پامنار در حال فروش داروهای غیر مجاز هستند، 
بررسی موضوع در دســتور کار تیم عملیات ویژه 
کالنتــری ۱۱۳ بازار قــرار گرفــت. وی تصریح 
کرد: تحقیقات پلیســی حکایت از این داشــت: 
داروفروشــان به صورت تیم های دو نفره در حال 
فروش داروهای غیر مجاز هستند که یکی از این 
افراد معامله با مشتریان را انجام می دهد و نفر دوم 

 دارو را از محل دپــوی دارو به محل فروش انتقال 
می دهد.

وی با اشاره به اینکه در مراقبت های ویژه پلیسی 
مأموران کالنتری فرد فروشــنده را هنگام فروش 
دارو مشــاهده کردند، گفت: شناسایی مخفیگاه 
متهمان در دســتور کار قرار گرفت تا اینکه متهم 
دوم پرونــده بــرای گرفتن مشــخصات داروی 
درخواســت شــده به فرد معامله گــر مراجعه و 

مشخصات دارو را اخذ کرد.
این مقام پلیســی با بیان اینکه مأمــوران موفق 
شدند در تحقیقات پلیسی، محل دپوی داروهای 
غیر مجاز را شناســایی کنند، افزود: با شناسایی 
مخفیــگاه متهــم مأمــوران بــا هماهنگی های 
قضائی بــرای دســتگیری متهم و بازرســی از 

مخفیگاه وی وارد عمل شــدند و موفق شــدند 
 متهم را هنــگام خــروج از محل دپــوی داروها 

دستگیر کنند.
جلیلیــان عنوان کــرد: در بازرســی از مخفیگاه 
متهم تعــداد ۱۵۶ عدد داروی غیر مجاز کشــف 
شــد و متهم به جرم ارتکابی در همان تحقیقات 
اولیه اعتراف کرد.ســرکالنتر هفتــم اضافه کرد: 
کارشناســان ارزش ریالی داروهای کشف شده را 
یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.
وی در انتها با اعالم اینکه متهم برای سیر مراحل 
قانونی به دادســرای ناحیه ۲۶ جرایم پزشــکی 
معرفی خواهند شد، اضافه کرد: دستگیری متهم 
 دیگر پرونده در دســتور کار مأمــوران کالنتری 

بازار قرار دارد.

امضای توافق تجاری بین چین و امریکا و تعهد 
چین بــرای افزایش ۵۰ میلیــارد دالری خرید 
انرژی از امریکا در کنــار تهدید خزانه داری این 
کشور برای توقف واردات نفت از ایران می تواند 
زنگ خطر دوباره ای برای کاهش بیشــتر نفت 

صادراتی ایران باشد.
وزارت خزانه داری امریکا چین را تهدید کرده که 
اگر واردات نفت از ایران را متوقف نکند، با تحریم 
رو به رو خواهد شد. وزیر خزانه داری امریکا گفته 
که ما برخی از شرکت های حمل ونقل چین را که 
از ایران نفت خریداری می کنند، تحریم کرده ایم 
و همچنان ضمن هشــدار به چین یا هر کشور 
دیگری در جهان که با ایران تجارت می کند، آنها 

را تحریم می کنیم.

وی با بیان اینکه واشــنگتن برای حل مســئله 
نفــت ایران با چین مشــورت می کــرد، مدعی 
شــده که امریکا درآمد )صادرات( نفت ایران را 
۹۵ درصد کاهش داده اســت. وزیر خزانه داری 
امریــکا تاکیــد کرده کــه بخش عمــده ای از 
این درآمــد نفتــی باقیمانده از کشــور چین 
اســت. بر اســاس ادعای وی، همه شرکت های 
دولتــی چینی خرید نفــت از ایــران را متوقف 
کرده انــد و وزارت خزانــه داری امریکا در حال 
همکاری نزدیک با طرف چینــی برای متوقف 
 کــردن فعالیت هــای اضافــی در زمینه نفت 

است.
اما زنگ خطــر اصلی برای نفت ایــران، امضای 
توافق تجاری بین چین و امریکا اســت. چین و 

امریکا روز چهارشــنبه به وقت امریکا نخستین 
بخش از توافق تجاری خود را نهایی کردند تا راه 
برای توافقی جامع تر و گسترده تر که به اختالفات 
تجاری دیرینه دو اقتصاد بزرگ جهان پایان دهد، 
باز شود. بر این اساس، چین توافق کرده تا در ۲ 
سال آینده ۲۰۰ میلیارد دالر خرید محصوالت 
امریکایی را افزایش دهد. افزایش واردات چین 
از محصوالت ۴ صنعت، خودرو، قطعات خودرو، 
هواپیما، ماشــین آالت کشــاورزی، تجهیزات 
پزشکی و نیمه رســاناها خواهد بود. نکته مهم و 
سرنوشت ســاز برای بازار نفت ایران اما در این 
بند گنجانده شــده که بر اســاس آن قرار است 
پکن خرید انرژی از امریــکا را ۵۰ میلیارد دالر 

افزایش دهد.

داده های منتشر شده توسط مرکز آمار اتحادیه 
اروپا نشان می دهد متوســط قیمت مسکن در 
سطح اتحادیه اروپا تنها ۱۹ درصد در مقایسه با 

سال ۲۰۰۷ افزایش داشته است.
به گــزارش مرکز آمــار اتحادیه اروپا، بررســی 
وضعیت مسکن کشــورهای اروپایی نشان می 
دهد که کشورهای اروپای مرکزی در میان مدت 
شــاهد بیشــترین افزایش قیمت و کشورهای 
جنوبی اروپا شاهد بیشــترین کاهش در قیمت 
مســکن بوده اند. اگر چه شــیب افزایش قیمت 
مســکن در کشــورهای اروپایی از سال ۲۰۱۴ 
تشدید شده است اما بررسی ها نشان می دهد که 
به صورت کلی، بازار مسکن در اروپا با ثبات نسبی 
مواجه بوده به گونه ای که از سال ۲۰۰۷ تاکنون 
نرخ اجاره در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور 
متوسط تنها ۲۱ درصد و نرخ فروش مسکن تنها 

۱۹ درصد افزایش داشته است.

در بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹، بیشترین افزایش 
قیمت مسکن در ســطح اتحادیه اروپا مربوط به 
اتریش بوده است که در آن، قیمت فروش مسکن 
در سال ۲۰۱۹ نسبت به ســال ۲۰۰۷ به میزان 
۸۵.۵ درصد افزایش داشــته است. لوکزامبورگ 
با افزایش ۸۰.۶ درصدی و سوئد با افزایش ۸۰.۳ 
درصدی نیز دیگر کشورهایی بوده اند که بیشترین 
افزایش قیمت مسکن در ۱۴ سال اخیر را تجربه 

کرده اند.
از سوی دیگر قیمت خانه در طول ۱۴ سال اخیر 
در یونان ۴۰ درصد ســقوط کرده است. قیمت 
مسکن طی این بازه زمانی در رومانی ۲۷.۲ درصد 
و در ایرلند ۱۶.۷ درصد کاهش داشــته است. در 
بین دیگر کشورهای عضو، قیمت مسکن طی این 
مدت در  آلمان ۵۸ درصــد افزایش، انگلیس ۲۶ 
درصد افزایش، فرانسه ۱۴ درصد افزایش و قبرس 

۱۵ درصد کاهش داشته است.

هم چنین در بازار اجاره بها، به جز یونان و قبرس 
که قیمت ها به ترتیب ۱۷.۵ درصد و ۰.۳ درصد 
کاهش داشته است، در ۲۶ کشور دیگر قیمت ها 
صعودی بوده اســت که در این میان، لیتوانی با 
افزایش ۱۰۱.۱ درصدی در رده نخست قرار دارد 
و جمهوری چک با ۷۸.۶ درصد و مجارســتان با 
۶۷.۸ درصد در رده های بعدی قرار دارند. در بین 
دیگر کشورها، اجاره ها طی این ۱۴ سال در آلمان 
۱۸ درصد افزایش، انگلیس ۲۴ درصد افزایش و 

فرانسه ۱۷ درصد افزایش داشته است.
اتحادیه  اروپا شامل ۲۸ کشــور بلژیک، آلمان، 
استونی، ایرلند، یونان، اســپانیا، فرانسه، ایتالیا، 
قبرس، لتونــی، لیتوانی، لوکزامبــورگ، مالت، 
هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی، فنالند، 
انگلیس، بلغارســتان، مجارســتان، لهســتان، 
دانمارک، ســوئد، کرواســی، جمهوری چک و 

رومانی است.

با کاهش قابل توجه دمــا، مصرف خانگی گاز در 
سطح کشور به رکورد بی سابقه ۵۹۲ میلیون متر 

مکعب رسیده است.
در روزهــای اخیر همراه با کاهــش بیش از ۱۰ 
درجه ای دما، بر شــدت مصرف گاز به ویژه در 

بخش خانگی افزوده شده است.
در این بــاره رییــس روابط عمومی شــرکت 
ملی گاز ضمن هشــدار در خصــوص تدام روند 
ســردی هــوا و مصــرف گاز، اعالم کــرد: اگر 
روند فعلــی مصــرف ادامه پپدا کنــد، مصرف 
گاز بخــش خانگــی بــه بــاالی ۶۰۰ میلیون 
 متــر مکعــب در روز افزایــش پیــدا خواهد 

کرد.
ایــن در حالی اســت کــه از ابتدای آذر ســال 
جاری و همزامان بــا کاهش دمــا ورود جبهه 
ســرد، گاز بخش های صنعتی برخــی مناطق 
کشور بویژه اســتان های خراســان ، مازندران 

و کرمانشــاه قطع شــد. همچنیــن از ۱۵ روز 
پیش به دنبال افت فشــار گاز، شــش شرکت 
پتروشیمی خراســان، زاگرس، پردیس، شیراز 
و مبین انرژی خلیــج فارس نیز اعــالم کردند 
 که به دلیل قطعــی گاز، تولید خــود را متوقف 

کرده اند.
البته گفتنی اســت صنایع ســیمانی کشور هر 
ســاله نزدیک فصل ســرما با کمبود گاز مواجه 
 می شــوند که این روند ســال جاری نیز تکرار 

شده است.
بر این اســاس مقــرر شــده تــا کارخانه های 
ســیمان از ۱۵ آذرمــاه تا ۱۵ اســفند ســال 
جاری و به مدت ســه ماه،  ۹ هــزار متر مکعب 
گاز در شــبانه روز دریافت خواهنــد کرد و باید 
 بقیه ســوخت خــود را از ســوخت های مایع 

دریافت کنند.
البته اســتفاده از ســوخت مایع اثرات زیست 

محیطی منفی به دنبال دارد که می توان با کنترل 
مصرف گاز از محدودیت و یا قطــع گاز صنایع 

جلوگیری کرد.
از سوی دیگر نیروگاه ها نیز هر ساله در زمستان 
با افزایش مصرف بخش خانگــی، با کمبود گاز 
رو به رو می شــوند که عالوه بر زیــان اقتصادی 
 به کشــور،  باعث افزایــش آالینده هــا در هوا 

خواهد شد.
مهم ترین عامل مصرف باالی گاز در کشــور به 
دلیل عدم وجود تجهیزات پیشرفته عایق سرما و 
همچنین نبود فرهنگ سازی صحیح در خصوص 

الگوی مصرف انرژی است.
همچنین هدررفت انرژی در نیروگاه های کشور 
باالست و منازل نیز اســتانداردهای الزم برای 
کاهش مصرف را رعایــت نمی کنند و همین امر 
 زمینه افزایش مصرف انرژی در کشــور را فراهم 

کرده است.

مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی شــهر تهران از 
رصــد همه خطوط تاکســی پایتخــت خبرداد و 
گفــت: همزمــان بــا بــارش بــرف، تعــدادی 
 ون تاکســی بــه نقــاط اســتراتژیک اعــزام 

شدند.
علیرضا قنــادان دربــاره تمهیدات تاکســیرانی 
در روزهای برفی اظهارداشــت: خدمات رســانی 
در روزهــای برفی متفــاوت از شــرایط روزهای 
معمولی است. از نخستین ســاعات روز و در پیک 
صبحگاهی شــرایط پایانه های تاکسیرانی تحت 
رصد کارشناسان و ناظران بوده و تاکسی های ون 
به نقاط استراتژیک و مهم شهر تهران اعزام شدند.

قنادان با تاکید بر اینکه در شــرایط برفی نیازمند 
همــکاری صبورانه شــهروندان هســتیم، افزود: 
کندی خدمات رسانی به شــهروندان در شرایط 
برفی نســبت به روزهای معمولــی امری طبیعی 
اســت چرا که عالوه بر افزایش بار مســافر، طول 
 زمان ســفر تاکسی ها در این شــرایط نیز دو برابر

 می شود.
وی با اشــاره به اینکه تمامــی پایانه ها و خطوط 
تاکســی پایتخت تحت رصد هســتند، ادامه داد: 
عرض کم معابر منتهی به ایســتگاه های مترو از 
دیگر نقاط اســتراتژیک شهر تهران است که مورد 
پیگیــری تیم های نظارتی و گشــت های میدانی 

 قرار دارد تا خللی در خدمت رسانی به شهروندان 
پیش نیاید.

قنادان گفــت: در زمان اعالم بــارش های فصلی 
تمامی تیــم های نظارتی ســازمان در آماده باش 
هســتند و در صورت بــارش های ســنگین این 
حضور میدانی با شــدت و دقت بیشــتری انجام 
می شــود. مدیرعامل سازمان تاکســیرانی شهر 
تهران یــادآور شــد: همــواره در شــرایط حاد 
شــاهد رفتار صبورانه و مدیریت زمان از ســوی 
مســافران بــوده ایــم ولــی همچنــان نیازمند 
 همیــاری و همکاری شــهروندان و قشــر خدوم 

تاکسیرانان هستیم.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از ابطال 
کارت ســوخت معلوالن و جانبــازان و صدور کارت 
سوخت جدید برای آن ها خبر داد. محمد نفریه معاون 
توانبخشی سازمان بهزیستی کشور درباره سهمیه 
بنزین معلوالن اظهار کرد: بر اســاس پیگیری های 
سازمان بهزیســتی و موافقت وزارت نفت، سهمیه 
سوخت معلوالن و جانبازان از ۶۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر 

افزایش پیدا کرد.
وی افزود: وزارت نفت اعالم کرد به لحاظ تکنیکی قادر 
نیستند کارت سوخت معلوالن و جانبازان را بیشتر از 
۶۰ لیتر شارژ کنند، به همین دلیل کارت های سوخت 
قبلی این افراد از امروز باطل می شود و ظرف مدت دو 

هفته تا یک ماه آینده کارت سوخت جدید برای آن ها 
صادر خواهد شــد. نفریه بیان کرد: ما در کمیسیون 
ماده ۸ درخواست سوخت بیشتری برای معلوالن و 
جانبازان کردیم که در دست بررسی است. وی بیان 
کرد: همچنین ما در سازمان بهزیستی برای مددکارانی 
که به معلوالن خدمات ارائه می دهند، ناشــنوایان و 
معلوالنی که پالک ویژه معلولیت ندارند، درخواست 
افزایش سهمیه بنزین کرده ایم. بر این اساس آن دسته 
از معلوالن و جانبازانی که پــالک خودرو آن ها ویژه 
معلوالن و جانبازان نیست، برای دریافت سهمیه مازاد 
۴۰ لیتر، الزم است ابتدا از طریق سازمان های مربوطه 
)بهزیستی و بنیاد جانبازان( و پلیس راهور برای تغییر 

پالک خودرو خود اقدام کننــد تا به دنبال آن امکان 
صدور و ارسال کارت سوخت جدید مهیا شود.

با توجه به مصوبــه کارگروه بند ۸ هیئــت وزیران، 
ســهمیه ماهانه تخصیصی به خودروهای ســواری 
شــخصی دارای پالک معلوالن و جانبازان از ابتدای 
دی ماه امســال برای خودروهای بنزین ســوز ۱۰۰ 
لیتر و خودروهای دوگانه ســوز ۷۰ لیتر اســت که 
به همین منظور مابه التفاوت ســهمیه دی ماه این 
کارت ها، در کارت های جدید بــه میزان ۴۰ لیتر به 
سهمیه پیشین اضافه شده است که با تعویض کارت 
 سوخت کنونی و صدور کارت جدید قابل بهره برداری 

خواهد بود.

تهدید چین برای واردات نفت از ایرانکشف یک میلیاردی داروهای غیر مجاز در پایتخت 

رکورد مصرف گاز خانگی در آستانه ۶۰۰ میلیون متر مکعبافزایش ۱۹ درصدی قیمت خانه در اروپا
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خیز اوراق تسهیالت 
مسکن برای ورود به 
کانال ۵۰ هزارتومان

حوادث آبان و آذر 
نبود، رشد اقتصادی 
به 2/۵ درصد 
می رسید

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس:

تحریم ها 
دنباله دار 
نخواهد 
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وزیر نیرو: 

سرمقاله
کسری بودجه 
و اقتصاد تورم زا

در حالی شاهد اقدام دولت 
بــرای گنجانــدن درآمــد 
مالیاتی در بودجه ۹۹ هستیم 
 که تحقق ایــن درآمدها در

 ابهام قرار دارد...

  رحمان ســعادت، اســتاد 
اقتصاد
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شافعی  در  اتاق  ایران:

طرح  اصالح  نظام بانکی 
شتاب زده  تصویب  نشود

پورسانت   میلیونی  
برای عضوگیری 

کانال های  انتخاباتی

فروش دارالترجمه ها  طی ماه های  اخیر  رشد عجیبی داشته است

افزایش فروش خدمات  مهاجرت
صفحه4
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خبری  از تحویل خودروهای  ثبت نامی  نیست
پراید   در  بازار  58 میلیون  تومان  خرید  و  فروش   می شود

با   گذشت   چند  ماه   از  تکمیل   وجه   از  سوی   مشتریان

طرح اصالح نظــام بانکداری نباید شــتاب زده 
تصویب شود. ششمین نشست هیات نمایندگان 
اتاق ایران با حضور حداکثری اعضا برگزار شــد. 
رئیس اتاق ایران در این نشســت اظهــار کرد: 
تخریب اعتماد جامعه، اثرگذاری سیاســت ها را 
مخدوش می کند؛ در چنین شــرایطی مردم با 
دولت و سیاست گذاران همراهی الزم را نخواهند 
داشت. غالمحسین شــافعی در جمع حاضران 
ششمین نشســت هیات نمایندگان اتاق ایران 
در دوره نهــم اظهار کرد: مســئله مهمی که در 
پی اتفاقات اخیر شاهد هســتیم، نااطمینانی در 
 فضای حاکم بر کشور است. زمانی که نااطمینانی 

بر کشور گسترانیده شود...

در حالی که یک ماه تا انتخابات مجلس مانده شاهد 
هستیم روش های جدیدی برای جذب مردم برای 
شــرکت در این دوره از انتخابات آغاز شــده است. 
در فضای مجازی به خصوص در شبکه پیام رسان 
تلگرام گروه هایی تشکیل شده اند که بدون اجازه و 
اطالع کاربران آنها را به این گروه ها اضافه می کنند 
و از آنها می خواهند تا با افزودن عضو به این گروه ها 
 پورسانت های میلیونی دریافت کنند. در این روش از 
جذب مخاطب مبالغی نیز برای عضوگیری در نظر 
گرفته شده که هر نفر به ازای تعداد عضوی که به گروه 
مورد نظر اضافه می کند پورسانت دریافت می کند. 

بازار داغ ممبر فروشی ...

يادداشت

کندی روند 
رشد آنالین ها

  عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی

متن کامل  د ر صفحه4

در حالی که طی دو ســال ۹۷ و ۹۸ میانگین 
قیمت هر برگه اوراق تسهیالت مسکن در بازه 
۴۰ هزار تومانی تثبیت شده، در دو سه روز اخیر 
قیمت برخی نمادهای تسه تنها اندکی از ۵۰ 
هزار تومان فاصله دارند.  از چهارشنبه ۳ دی ماه 
با تصویب شورای پول و اعتبار سقف تسهیالت 

خرید یا ساخت مسکن از محل...



اقتصاد2
ایران وجهان

همتی:
دستور کار بعدی کنترل تورم است

رئیس کل بانک مرکــزی برنامه هــای تقویت 
اقتصادی بانک مرکزی را اعالم کرد و گفت: باتوجه 
به اینکه بازار ارز محل تخلیه شوک های خارجی 
به اقتصاد است، نقش بانک مرکزی جلوگیری از 
نوسانات بازار و حذف نقش مخرب سفته بازان در 

این بازار است.
به گزارش ایســنا، عبدالناصر همتی در پســت 
اینستاگرامی اظهار کرد: تالش های بی وقفه بانک 
مرکزی به  همراه ســایر بخش های کشور، نظام 
ارزی کشــور را در شرایط بسیار سخت اقتصادی 
به سامان رســانده اســت. بازار ارز محل تخلیه 
شوک های خارجی به اقتصاد است و نقش بانک 
مرکزی نیز جلوگیری از نوســانات بازار و حذف 
نقش مخرب سفته بازان در این بازار است.رئیس 
کل بانک مرکزی گفت: این بانک از این پس، تمرکز 
خود را بر کنترل تورم خواهد داشــت. استفاده از 
ابزارهای عملیات بازار باز و تغییر سیاست گذاری 
پولی بر کنترل تورم، ســرلوحه برنامه های بانک 
مرکزی خواهد بود. بدیهی اســت در این مسیر، 
کلید موفقیت، افزایش تولیــد غیرنفتی داخلی 
است که بایستی با سیاســت های مالی مناسب 
دولت همراهی شود.همتی همچنین اظهار کرد: 
همانگونه که رهبر معظم انقالب تأکید کردند، راه 
برون رفت از شرایط موجود و تقویت اقتصاد، کمک 
به رشد غیر نفتی اقتصاد و کاهش وابستگی بودجه 
دولت به نفت اســت. در این مسیر بانک مرکزی، 
عالوه بر پیش بینی پذیر کردن مسیر متغیرهای 
کالن اقتصادی، سیاســت هایش در جهت ایجاد 
فضایی مناسب برای کسب و کارهای مولد اشتغال، 
به کمک بهبود ترازنامه بانک هــا و ایجاد جریان 
اعتباری سالم برای بانک ها خواهد بود.وی تصریح 
کرد که قباًل نیز به بانک ها متذکر شــدم که آنها 
بایســتی خود را آماده تطابق با شــرایط جدید 
سیاست گذاری پولی کنند. بانک مرکزی نیز عزم 
جدی برای کمک به افزایش قدرت نقدشوندگی 
ترازنامه بانک های کشــور در بازار ثانویه دارد و با 
شروع اجرای عملیات بازار باز، این مهم را عملیاتی 
کرده است. در عین حال نظارت شدید بر عملکرد 
بانک ها، و تالش برای سالم سازی ترازنامه آنها، با 

قوت ادامه پیدا خواهد کرد.
همتی خاطر نشان کرد: مردم و فعاالن اقتصادی 
به خوبــی می دانند ادامه افزایش رشــد اقتصاد، 
مهمترین اقدام کشــور برای شکست توطئه ها و 

تحریم های ظالمانه است.

کسری بودجه  و اقتصاد تورم زا
سال گذشته دولت با گنجاندن منابع مالیاتی در بودجه 
نتوانست انتظارات را در این رابطه برآورده سازد بنابراین 
بهتر بود دولت به جای قرار دادن یک رقم دور از انتظار 
به اسم مالیات با تغییر ساختاری بودجه و حذف بودجه 
بگیرانی که تأثیر چندانی در اقتصاد کشــور ندارند، 
بخشــی از بودجه خود را احیا می کرد. بودجه مسیر 
 رشد اقتصادی را هموار می سازد در صورتیکه مفاد آن 
درســت و بجا باشــد. هیچ گونه اعتمادی به تحقق 
درآمدهای مالیاتی نیســت و هرساله همین اتفاق را 
شاهد هستیم.  منابع بودجه باید قابل اتکا و تحقق 
باشد چراکه در غیر این صورت دولت در سال آینده 
به علت عدم تحقق درآمدهای مورد نظر به کسری 
بودجه خواهد رسید که رشد اقتصادی را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. به عبارت بهتر عدم تحقق بودجه به 
منزله کسری باالیی اســت که دولت سال آینده با 
آن مواجه خواهد شد. وقتی می توانیم روی تحقق 
درآمدهای مالیاتی مطمئن باشــیم که دولت عزم 
جدی در دریافت مالیات از واجدان شــرایط داشته 
باشد در غیر این صورت این اتفاقی تکراری است که 

قطعا درآمدهای مالیاتی محقق نخواهد شد. 
در این حالت دولت برای تامین این کســری بودجه 
دست به اقداماتی خواهد زد که اکثر آنها تورم زا هستند. 
در شرایط کنونی که تورم در کشور از حالت عادی خارج 
شده نباید اقداماتی انجام شود که نرخ تورم را افزایش 
دهد. کســری بودجه اما دولت را مجبور خواهد کرد 
دســت به این اقدامات زده و کسری موجود را جبران 
کند. در این شرایط است که معیشت مردم با توجه به 
رکود تورمی و افزایش تورم موجود تحت تأثیر منفی قرار 
خواهد گرفت. اگر دولت در راستای تأمین بودجه مجبور 
به انتشار و چاپ اسکناس شود اقتصادی تورم زا در پیش 
روی جامعه خواهد بود. در این شرایط اقتصاد تورم زا 
مردم را بیش از پیش درگیر خواهد کرد و قدرت خرید 
مردم کاهش بیشــتری خواهد یافت. به نظر می رسد 
دولت می بایست درآمدهای مالیاتی را به طور واقعی 
در بودجه لحاظ می کرد که از این جهت در سال آینده 

دچار کسری بودجه نشویم.

خبر

ادامه سرمقاله

طرح اصالح نظام بانکداری نباید 
شتابزده تصویب شود.

ششــمین نشســت هیــات 
نمایندگان اتاق ایران صبح امروز 
با حضور حداکثری اعضا برگزار 
شد.   غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست اظهار 
کرد: تخریب اعتماد جامعه، اثرگذاری سیاست ها را مخدوش 
می کند؛ در چنین شــرایطی مردم با دولت و سیاست گذاران 

همراهی الزم را نخواهند داشت.

مسئله امروز کشور، بازگرداندن اعتماد از دست 
رفته است

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران در جمع حاضران ششمین 
نشســت هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم اظهار کرد: 
مسئله مهمی که در پی اتفاقات اخیر شاهد هستیم، نااطمینانی 
در فضای حاکم بر کشور است. زمانی که نااطمینانی بر کشور 
گسترانیده شود، اعتماد از سوی دیگر رخت برمی بندد. شکاف 
بین جامعه و حاکمیت عمیق می شــود که منجر به تحمیل 
هزینه های هنگفتی به بدنه حاکمیت می شــود تا آرامش به 
کشور بازگردد. مسئله امروز کشور بازگرداندن اعتماد از دست 
رفته به کشور است. نمی توان دم از مقاومت و پایداری در برابر 
تحریم ها زد اما از مسئله اعتماد غافل بود.به باور شافعی در کنار 
تحریم های ظالمانه آمریکا، ســوءمدیریت های تکرار شونده 
سبب شده تا کشــور به لحاظ اقتصادی به شدت آسیب پذیر 
شود. ســرمایه اجتماعی تضعیف و ناامیدی در کشور حاکم 
شود.رئیس اتاق ایران گفت: تخریب اعتماد جامعه، اثرگذاری 
سیاست ها را مخدوش می کند در چنین شرایطی مردم با دولت 
و سیاست گذاران همراهی الزم را نخواهند داشت و به همین 
دلیل بسیاری از سیاست ها که درجه ای از همراهی جامعه را 
طلب می کند، اثرگذاری خود را از دست خواهد داد. امروز در 
میدان نبرد اقتصادی رزمندگان خط اول جبهه، جامعه فعاالن 
اقتصادی و به طور خاص تولیدکنندگان هستند. چگونه می توان 
مشارکت حداکثری این گروه را بدون اهتمام به بازگشت اعتماد 
آنها جلب کرد؟ رئیس اتاق ایــران تصریح کرد: امروز ما وامدار 
تجربیات بسیار گران بهایی هستیم. بخش خصوصی به تجربه 
تاریخی آموخته که گذار از این روزهای سخت جز با اعتماد و 
امید، همکاری و همدلی و تالش بی وقفه ممکن نیست اما الزمه 
آن برداشتن گام های موثر و خالصانه از سوی حاکمیت است. 
تا زمانی که جامعه باور نداشته باشد حاکمیت به دنبال حل و 
فصل مسائل و مشکالت پیش روی مردم است، نمی توان انتظار 
هیچ گونه همکاری سازنده از طرف مردم با دولت را داشت. هدف 
از تحریم ها تمرکز بیشتر بر سلب اعتماد و از هم گسیختگی بین 
ملت و دولت است.شافعی افزود: اتاق ایران به عنوان مشاور سه 
قوه دلسوزانه از دولت، مجلس و قوه قضائیه و همه سازمان ها و 
ارگان های تصمیم ساز خواستار فراهم سازی زمینه های الزم 
برای بازگشت اعتماد و امید به بخش های اقتصادی و تحرک 
بیشتر آن است. جامعه ما و پایبندی مردم چنین ظرفیتی را در 
خود نهفته دارد که بهترین نشان آن حماسه تاریخی و ماندگان 
تشییع پیکر سردار سلیمانی است.شــافعی افزود: دو رخداد 
اقتصادی مهم این روزها در کشور در حال تدوین است؛ رویداد 
اول که هر ساله اتفاق می افتد و گویا آنچنان طبیعی و به ظاهر، 
عمومی شده است که متاسفانه ذهن های کارشناسان را چندان 
تهییج نمی کند، بحث بودجه در کشور است. رخداد دوم؛ موضوع 
قانون جدید در زمینه بانکداری اسالمی است. با نگاهی منصفانه 
پیرامون بانکداری جاری در کشور نه می توان به صورت افراطی 
اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسالمی در نظام بانکداری کشور 
وجود ندارد و نه با ذوق زدگی می توان گفت که آنچه در نظام 

بانکی کشور اجرا می شود، دقیقا همان چیزی است که بانکداری 
اسالمی در نظر دارد.

نظام بانکداری هنوز در ابتدای راه قرار دارد
شافعی رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: واقعیت این است که 
نظام بانکداری کشور هنوز در میانه راه قرار دارد. به این معنا که 
قوانین بانکداری کشور اگر چه به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال 
مواجه نیست زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسالمی هم 
شورای نگهبان انطباق آن با شرع مقدس اسالم را تایید کرد و هم 
مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند. التبه این به معنای آن 
نیست که بهتر از این نمی شد قانونی را وضع کرد. بلکه باید توجه 
داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت بهتر وجود دارد و می توان 
با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگر در قانون بانکداری بدون 
ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون گذاران به آن 
توجه نداشتند. الزم است در اینجا توجه داشت که مطابق قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت موظف است در هر طرح 
و برنامه ای نظر اتاق ها را جویا شود و اتاق ها در سراسر کشور بارها 
در این زمینه اعالم آمادگی کرده اند.او افزود: سالیان سال است 
که فعاالن اقتصادی کشور منتظر اصالح قوانین پولی و بانکی 
کشور هستند و کارشناسان، استقالل بانک مرکزی را یکی از 
مولفه های انضباط بودجه ای دولت اعالم کرده اند؛ امیدواریم 
در این طرح جوانب اقتصادی، سیاســی و اجتماعی کشور به 
دقت طرح شود و کارشناســان در این زمینه فضای گفت وگو 
و تحلیل علمی را پیش ببرند. البته اتاق ایران به نمایندگی از 
بخش خصوصی کشــور در این زمینه پرسش های اساسی را 
طی سال های اخیر مطرح کرده است. از جمله آنکه نه تنها در 
بانک مرکزی بلکه در تمامی بخش هــای دولتی و غیر دولتی 
آنچه اهمیت دارد، استقالل فکری افراد از ساختارهای حاکم 
بر آنهاست وگرنه به صرف ایجاد استقالل سخت افزاری، لزوما 
استقالل نرم افزاری انسان ها تحقق نمی یابد و آنچه همواره مهم 
است این است که انسان ها از نظر فکر و اندیشه هیچ گاه تحت 
تاثیر قدرت های ثانوی قرار نگیرند.شافعی خاطرنشان کرد: نکته 
دوم اینکه اگر به صورت علت و معلول به مسائل بانکی نگاه کنیم 
بخشی از این مشکالت، خود علت نیستند بلکه بیشتر شرایط و 
ساختار معیوب اقتصادی و تولیدی کشور هستند؛ چنانچه این 
مسائل و مشکالت حل نشود حتی یک الیحه و قانون خوب نیز 
چندان ثمربخش نخواهد بود. در کنار این الیحه و قانون، الزم 
است ابزارها و راهکارهای ممکن نیز اندیشیده و به کار گرفته 
شود ازجمله طرح آمایش ملی و استراتژی توسعه صنعتی کشور.

الزم است به سواالت طرح شده در چارچوب الیحه پاسخ های 
کارشناسی مبتنی بر علم و تحقیق داده شود. یکی از سواالتی 
که همواره از طرف فعاالن اقتصادی و تولیدی مطرح شده، این 
است که اقتصاد کشور و اندازه آن با چه تعداد و با چه گستره ای 

از نظام های پولی و مالی تناسب دارد؟

گسترش سیستم بانکی چندان به توسعه واقعی 
منجر نمی شود

به گفته رئیس اتاق ایران نتایج بخش عمــده ای از مطالعات 
نشــان می دهد که در کشــورهای در حال توسعه، گسترش 
سیستم بانکی چندان به توسعه واقعی منجر نشده است. آیا 
بهتر نیست به جای کوتوله پروری در نظام بانکی و ایجاد رقابت 
مخرب بین بانک ها و موسسات اعتباری به دنبال ادغام بانک ها 
و حذف موسســات مالی ارگان ها و نهادهای مختلف باشیم؟ 
آیا الزم است نهادهای نظامی به دنبال بانکداری باشند؟ آیا بر 
تعداد محدود و مشخص موسسات بانکی، بهتر نمی توان اعمال 
مدیریت و نظارت کرد؟ آیا طی سال های اخیر به صرف افزودن 
بر شمار بانک های خصوصی توانسته ایم به اهداف رقابتی کردن 
نظام مالی و کاهش هزینه های مالــی بنگاه های تولیدی و در 
نهایت توسعه اقتصادی دســت یابیم؟او تاکید کرد: چرا باید 
هزینه های مدیریت ناکارآمد تعدادی از موسسات بانکی که دچار 
ورشکستگی شده اند، از کیسه پرسخاوت ملت پرداخت شود؟ آیا 
بخشی از مشکالت تورمی که امروز جامعه گریبانگیر آن است از 
همین نشات نگرفته است؟ در سیستم بانکی الزم است از یک 
سو تمهیدات الزم برای جذب سپرده ها فراهم باشد و از سوی 
دیگر موارد مصرف با عنوان تسهیالت، مدیریت و کنترل شده 
در راستای منابع ملی و اهداف بلندمدت آن باشد. آیا در سیستم 
بانکداری خصوصی که در آن منافع بانک و سهامداران حرف 
اول را می زند، می توان به این نقش امید داشت؟ با این تفاصیل 
نقش سیستم بانکی در توسعه صنعتی کشور چگونه باید دیده 
و طرح مناسب برای آن تدوین شود؟شافعی خاطرنشان کرد: 
در خصوصی طرح بانکداری این سوال مطرح می شود که تا چه 
میزان آسیب شناسی قانون فعلی صورت گرفته است و آیا شرایط 
حال حاضر کشور که شرایطی به غایت شکننده و بی ثبات است 
زمان مناسبی برای بررســی قانون مادری چون قانون پولی و 
بانکی کشور است؟بیم آن می رود که این طرح متاثر از انتخابات 
پیش روی مجلس شورای اسالمی با شتاب زدگی تصویب شود 
و قانون برآمده از آن در نهایت نه تنها مشکالت فعلی را حل و 
فصل نکن بلکه چالش های تازه ای را فراروی سیاست گذاران و 
تصمیم سازان کشور قرار دهد؛ بنابراین از نمایندگان محترم 
مجلس انتظار می رود که به دور از تعجیل و در فضای آرام به این 
مفهوم بپردازند.او در همین زمینه از کمیسیون اقتصاد کالن اتاق 
ایران خواست تا با همکاری سایر کمیسیون های مربوط، اعضای 
مطلع و عالقه مند و اساتید این حوزه، موضوع را در دستورکار 
کمیته ای ویژه قرار دهند و پیگیــری الزم برای اعمال نظرات 

بخش خصوصی در مجلس را فراهم آورند.

حــوادث آبــان و آذر نبود، رشــد اقتصادی 
به 2/5 درصد می رسید

در ادامه گزارش بودجه ســال 99 از ســوی محمد قاسمی 

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ارائه 
شــد و برخی از فعاالن اقتصادی پس از ارائــه این گزارش 
به بیان نقطه نظرات خود پرداختنــد.او در ابتدا به انتقاد از 
وضعیت آماری کشــور پرداخت که به روز و دقیق نیست، 
سپس افزود: در سه ماهه ابتدای ســال 1398 در زمانی که 
پیش بینی رشد ســال 98 انجام می شد ما با وضعیت بسیار 
نامعلومی مواجه بودیم و پیش بینی می شــد که رشد سال 
1398 حدود منفی 9.6 درصد است که پس از مدتی نهادهای 
بین المللی همین رشد را اعالم کردند و صندوق بین المللی 
 پول و بانک جهانی پیش بینی این رشد اقتصادی را برای ایران

 داشت.
 اما هنگامی که وضعیت 6 ماهه ســال 1398 بررســی شد 
مشاهده کردیم که برخی از بخش های اقتصادی رشد قابل 
پیش بینی بر اساس مدل ها داشته است. این نکته بسیار جالب 
بود که آمار 6 ماهه سال 98 نشان می داد که بخش مسکن، 
بخش صنعت و بخش کشــاورزی رشدشان عماًل بر اساس 
داده هایی که به صورت رســمی قابل دسترس بود بیشتر از 
پیش بینی ها شده بود؛ اما این موضوع چه ارتباطی با عملکرد 6 
ماهه سال 1398 دارد و آن این است که ما عمالً شاهد بودیم 
که در 6 ماهه ابتدای امسال نه تنها شوک ناشی از تحریم ها 
توسط بخش ها تا حدود زیادی هضم شده بود بلکه کم کم 
بخش های اقتصادی در حال تأمین زنجیره های الزم برای رشد 
در اقتصاد ایران بودند.وی اظهار داشت: بنابراین این موضوع 
پیام مثبتی در جامعه داشت و قابل بروز بود مبنی بر اینکه بعد 
از بازگشت تحریم ها در سال 1397 بخش های اقتصادی دچار 
شوک عجیبی شدند اما در سال 1398 کم کم راه و چاه زندگی 
کردن و تولید کردن بدون درآمد نفتــی را پیدا می کردند.

قاسمی تأکید کرد: البته این اوضاع تا قبل از حوادث آبان بود، 
واقعیت این است که باید اآلن منتظر انتشار آمارهای سه ماهه 
سوم شد تا بر اساس آن تحلیل شود که حوادث آبان و آذرماه 
امسال چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشت.به باور او اگر این 
اتفاقات در آبان و آذر پیش نیامده بود می توانستیم شاهد یک 
رشد غیرنفتی نزدیک 2.5 درصد در سال 98 باشیم.سرپرست 
مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بــر ضرورت بازآفرینی 
ســاختار ایران بدون نفت تصریح کرد: رویکرد دولت ها در 
دوره های مختلف معطوف به مصرف بوده تا هزینه و بعد از 
جنگ هم هیچ وقت بودجه ای را نتوانستیم تهیه کنیم که بر 
مبنای آن مصوبه عمل کنیم.قاسمی بر ضرورت تغییر فرهنگ 
حکمرانی و افزایش بهره وری بخش خصوصی تأکید کرد و 
در همین زمینه افزود: سازمان برنامه وبودجه و وزرا تا قبل از 
این پول نفت را تقسیم می کردند اما اآلن باید نظام حکمرانی 
بدون نفت معنا پیدا کند و بودجه نویسی واقعی شکل گیرد. 
از طرفی بخش خصوصی هم باید افزایش بهره وری از طریق 
منابع قابل در دسترس را در دستور کار قرار دهد.قاسمی در 
توضیح عملیات بازار باز خاطرنشان کرد: عملیات بازار باز یکی 
از ابزارهای مؤثر تنظیم نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته است 
به این معنا که هرزمانی که نرخ سود باال می رود، بانک مرکزی 
شروع به خرید اوراق و تزریق پول کرده و زمانی که نرخ بهره 
زیر حد مشخصی است، معکوس آن را عمل می کند.او افزود: 
قبل از انقالب هیچ سندی وجود نداشته که بانک مرکزی این 
عملیات را انجام داده باشد و فرض بر این است که ازاین پس 
بانک ها اوراق دولت را خریــداری کرده و به عنوان وثیقه نزد 
بانک مرکزی قرار داده و تا دو برابر ارزش اوراق از این بانک پول 

می گیرند، پس محدودیت های اعتباری می تواند رفع شود.
سرپرســت مرکز پژوهش های مجلس با انتقاد از عملکرد 
بانک مرکزی گفت: یک منبع دیگری نیز به نام بانک مرکزی 
و سیستم بانکی وجود دارد که هر جا دولت پول نفت را کم 
می آورد از منابع بانک ها استقراض می کرد اما نظام بانکی از 

دهه 9۰ کم کم از این عرصه کنار رفت.

شافعی  در  اتاق  ایران:

طرح  اصالح  نظام بانکی شتاب زده  تصویب  نشود

طال ثابت ماند
 ارز عقب رفت

بازار ارز روز یکشنبه کاهش قیمت ها را تجربه 
کرد و بازار طال ثبات تقریبی داشت.

به گزارش ایسنا، قیمت سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید در بازار روز یکشنبه چهار میلیون 
و 855 هزار تومان اســت که اندکی نسبت به 
دیروز ارزان شده اســت. همچنین هر قطعه 
سکه تمام بهار طرح قدیم بدون تغییر قیمت 
نسبت به روز گذشــته، چهار میلیون و 83۰ 
هزار تومان است.در این میان نیم سکه و ربع 
ســکه هم بدون تغییر ماندند و به ترتیب دو 
میلیون و ۴5۰ هزار تومان و یک میلیون و ۴5۰ 

هزار تومان داد و ستد می شوند.
اما هر قطعه ســکه یک گرمی 1۰ هزار تومان 

ارزان شده و 92۰ هزار تومان عرضه می شود.
هر گرم طالی 18 عیار هم در طالفروشی ها 
۴93 هزار و 32۰ تومان عرضه می شــود که 
ثبات قیمت دارد.در بازارهای جهانی، آخرین 
قیمت هر اونس طال 1557 دالر ثبت شــده 

است.
در بازار ارز نیز روز یکشــنبه شــاهد کاهش 
قیمت ها بودیم؛ به طوریکه روند کاهشی قیمت 
خرید و فــروش ارز در بانک ها و صرافی های 
مجاز ادامه یافت و قیمــت خرید دالر و یورو 
توســط بانک ها به ترتیب 5۰ و 2۰۰ تومان 

کاهش داشت.
در این راستا بانک ها هر دالر آمریکا را 12 هزار 
و 62۰ و هر یورو را نیز 1۴ هزار تومان خریدند.

همچنین صرافی های مجاز بانک مرکزی هر 
دالر آمریکا را 12 هزار و 9۰۰ تومان خریدند 
که نسبت به روز گذشــته 5۰ تومان کاهش 
دارد و نرخ فروش این ارز 13 هزار تومان است.
نرخ خرید هر اســکناس یورو هم 1۴ هزار و 
۴۰۰ تومان و نرخ فروش آن 1۴ هزار و 5۰۰ 
تومان است که نســبت به دیروز 15۰ تومان 
کاهش یافته اســت.ارز مســافرتی نیز که تا 
سقف 1۰۰۰ یورو به مسافران کشورهای غیر 
همسایه ارائه می شود با احتساب کارمزد بانک 
مرکزی و بانک ها، حدود 1۴ هزار و 8۰۰ تومان 

فروخته شد.

بورس به قله رسید
پرونده بازار سرمایه روز یکشنبه هم صعودی بسته 
شد و در این میان ســهام داران مخابرات ایران، 
پتروشیمی جم و کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران نسبت به سایر ســهام داران سود بیشتری 
کردند.به گزارش ایسنا، معامالت روز یکشنبه بازار 
سرمایه درحالی به پایان رسید که روند رو به رشد 
این بازار نسبت به روز گذشته کندتر بود و شاخص 
کل این بازار با 732 واحد رشد در رقم ۴1۰ هزار 
و 96۴ واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن 
نیز 772 واحد رشد و رقم 126 هزار و 787 واحد 

را ثبت کرد.
روز یکشنبه 696 هزار معامله به ارزش 37 هزار 
و 119 میلیارد ریال انجام شــد که نســبت به 
روز گذشته کاهش داشــت. همچنین مخابرات 
ایران، پتروشــیمی جم و کشــتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران نسبت به ســایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت و در مقابل پاالیش نفت بندرعباس، 
معدنی و صنعتی گل گهر، فوالد مبارکه اصفهان 
و شــرکت ارتباطات ســیار ایران نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی را بر بورس گذاشتند.

بانک های تجارت و ملت، فوالد مبارکه اصفهان، 
سایپا، پاالیش نفت اصفهان، س. صنایع شیمیایی 
ایران و ایران خودرو نمادهــای پربیننده بورس 

بودند.

رشد نامحسوس فرابورس
در این سوی بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس 
23 واحد رشد کرد و در رقم 5297 واحد ایستاد. 
معامله گران فرابورس روز یکشــنبه 335 هزار 
معامله انجام دادند که 18 هــزار و 972 میلیارد 
ریال ارزش داشــت. این تعداد معامله نسبت به 
روز قبل افزایش و ارزش آن نســبت به روز قبل 

کاهش داشت.
 در بازار روز یکشــنبه پتروشیمی مارون، صنایع 
ماشین های اداری ایران و فرابورس ایران نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و سهامی ذوب 
آهن اصفهان، تولید نیروی برق دماوند، شرکت 
آهن و فوالد ارفع و فوالد هرمزگان جنوب نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را بر فرابورس 
گذشــاتد.نمادهای پربیننده فرابورس سهامی 
ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی، فرابورس ایران، 
صنایع ماشــین های اداری ایران، قاسم ایران و 

توسعه مولد نیروگاهی جهرم بودند.

اخبار
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در حالی که طی دو سال 97 و 98 میانگین قیمت هر 
برگه اوراق تسهیالت مسکن در بازه ۴۰ هزار تومانی 
تثبیت شده، در دو سه روز اخیر قیمت برخی نمادهای 

تسه تنها اندکی از 5۰ هزار تومان فاصله دارند.
 از چهارشنبه 3 دی ماه با تصویب شورای پول و اعتبار 
سقف تسهیالت خرید یا ساخت مسکن از محل اوراق 
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن چه در 
بانک تخصصی این بخش و چه در ســایر بانک های 
تجاری از 6۰ به 1۰۰ میلیون تومان و تسهیالت جعاله 
تعمیرات مسکن نیز از 2۰ به ۴۰ میلیون تومان افزایش 
یافت.اگرچه بانک مســکن از سه شــنبه 17 دی ماه 
دستورالعمل اجرایی آن را به شعب خود ابالغ کرد، اما 
تا زمان به جریان افتادن پرونده های متقاضیان دریافت 
سقف جدید تسهیالت مسکن، حدود دو هفته زمان 
الزم بود تا این افزایش سقف وام، بازار اوراق تسهیالت 
مســکن را هم درگیر کند؛ درگیری ای که به شکل 
افزایش قیمت رخ داد و سبب شــد در دو روز ابتدایی 

بازار، قیمت برخی نمادهای معامالتی اوراق تسهیالت 
مســکن ۴5 هزار تومان را رد کرده و حتی در یکی دو 
نمادهای معامالتی، در آستانه ورود به کانال 5۰ هزار 
تومانی قرار گیرد.این در حالی است که بر اساس اعالم 
فرابورس، میانگین قیمت این اوراق در سال گذشته و 9 
ماهه ابتدایی امسال در بازه ۴۰ تا ۴2 هزار تومان تثبیت 
شــده بود و این نخستین بار اســت که قیمت برخی 
نمادهای معامالتی تا آستانه 5۰ هزار تومانی هم به پیش 
می رود. به نظر می رسد در هفته های آتی و با توجه به 
پیش بینی افزایش رونق بازار مسکن در اواخر زمستان، 
قیمت این برگه ها از 5۰ هزار تومــان هم فراتر برود.
گران ترین نماد اوراق تسهیالت مسکن در معامالت 
امروز فرابورس به نماد معامالتی تســه 98۰9 )اوراق 
تسهیالت مســکن صادره در آذر امسال( با ۴9 هزار و 
5۰۰ تومان اختصاص داشت اما میانگین قیمت فروش 
این نماد در روز جاری )یکشنبه 29 دی ماه( ۴7 هزار و 
5۰۰ تومان بود. حدود هزار نفر در صف خرید این نماد 

ایستادند تا نزدیک 16 هزار برگه از این نماد خریداری 
کنند.تسه 98۰3 )اوراق تسهیالت مسکن صادره در 
خرداد 98( نیز در معامالت امروز فرابورس تا ۴8 هزار 
تومان کشف قیمت شد اما میانگین قیمتی این برگه ها 
در ۴3 هزار و 66۰ تومان باقی ماند. همچنین تســه 
98۰2 )اوراق تسهیالت مسکن صادره در اردیبهشت 
98( نیز در گران ترین و ارزان ترین قیمت ها به ترتیب 
۴6 و ۴۴ هزار تومان قیمت گذاری شد که با میانگین 
۴5 هزار تومان در حال دست به دست شدن در بازار 
سرمایه است. تسه 98۰1 )اوراق تسهیالت فروردین 
امسال( نیز در زمره نمادهایی بود که تعیین قیمت تا 
۴8 هزار تومان را در معامالت امروز توانست تجربه کند.
گفتنی اســت 8 نماد معامالتی صــادره در ماه های 
مختلف سال گذشته در معامالت امروز در بازه قیمتی 

۴2 تا ۴5 هزار تومان خرید و فروش شد.
بیشــترین حجــم خرید به نمــاد معامالتی تســه 
97۰5 )اوراق تســهیالت مســکن صادره در مرداد 

ســال گذشــته( با خرید ۴6 هزار برگه و 628 فقره 
معامله اختصاص داشــت که اگرچه در بازه قیمتی 
۴2 هــزار و 88۰ تومان تــا ۴3 هــزار و 5۰۰ تومان 
قیمت گذاری شده بود، اما توانســت با ایجاد بازار 2 
 میلیارد تومانی، ارزشمندترین نماد معامالتی امروز

 باشد.
گفتنی است از 25 دی ماه و همزمان با ابالغ سقف های 
جدید تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق تسهیالت، 
فرابورس به عنوان نهاد ناظر محدودیت خرید برگه های 
گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن را از 16۰ برگه در 
هر جلســه معامالتی به 28۰ برگه افزایش داد.برای 
دریافت تسهیالت مسکن 2۴۰ میلیون تومانی )وام 
مسکن زوجین در تهران( متقاضیان می بایست ۴8۰ 
برگه 5۰۰ هزار تومانی خریداری کنند که با احتساب 
میانگین هر برگه ۴5 هزار تومان، 21 میلیون و 6۰۰ 
هزار تومان از این وام به عنوان هزینه خرید اوراق کسر 

خواهد شد.

رئیس صندوق بین المللی پول هشــدار داد با توجه 
نابرابری ها و ناپایداری های مالی کنونی، جهان با خطر 

وحشتناک تکرار رکود اقتصادی بزرگ روبرو است.
به گزارش اسپوتنیک، رئیس صندوق بین المللی پول، 
کریستالینا جورجیه وا، هشدار داد با توجه نابرابری ها و 
ناپایداری های مالی کنونی، جهان با احتمال وحشتناک 

تکرار رکود اقتصادی بزرگ روبرو است.

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از مهر، او با اشــاره به 
تحقیق جدید صندوق بین المللی پول که تفاوت های 
بین وضعیت اقتصادی فعلی با اقتصاد جهان در دهه 
192۰ را بررسی می کند، گفت: شرایط موجود در زمان 
سقوط بازارهای مالی جهان در 1929 در زمان کنونی 

هم دیده می شوند.
به گفته او در طول 2 دهه گذشــته گرایشات منفی، 

تأثیرگذاری زیادی ایجاد کرده اســت. برای مثال در 
انگلســتان 1۰ درصد جامعه که در دهک های باالی 
درامدی قرار دارند، به اندازه 5۰ درصدجامعه )واقع در 
دهک های پایین درآمدی(، ثروت دارند. این شرایط 
عیناً در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه )اوای سی دی( مشاهده می شود. در 
این کشورها درآمد و ثروت به طور نامساوی توزیع شده 

و اختالف بین طبقات در باالترین سطح تاریخ قرار دارد.
او هشدار داد: مســائل جدیدی مانند محافظه کاری 
تجــاری، اقدامــات زیســت محیطی و توافقــات 
ارتباطاتــی در حــال شــکل گیری هســتند کــه 
این به معنای این اســت کــه در دهــه آینده فقط 
 شــاهد ناآرامی اجتماعی و نوســانات بازار ســهام

 خواهیم بود.

خیز اوراق تسهیالت مسکن برای ورود به کانال 5۰ هزارتومان

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

هشدار اکونومیست
سلطه دالر رو به پایان است

نشریه اکونومیست به آمریکا هشدار داد که رویکرد استفاده ابزاری بیش از حد این کشور از دالر ممکن است به سلطه دالر خاتمه دهد.

هشدار رئیس صندوق بین المللی پول:

اقتصاد جهان با خطر یک رکود بزرگ دیگر روبه روست
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وضعیــت ایــن روزهای 
 بــازار خــودرو و ثبــت 
قیمت های متفاوت برای 
انواع خودروها نشــان می 
دهد کاهش قیمــت ها و 
رونق بازار در خرید و فروش خودرو آنهم در ماه های 
پایانی امســال همچنان با ابهاماتــی زیادی روبه 
رو اســت. از طرف دیگر بالتکلیفــی خریداران در 
تحویل خودروهای ثبت نامی نیز بر حجم مشکالت 
مردم اضافه کرده اســت. در حال حاضر بسیاری از 
خریداران حتی تکمیل وجه خودروهای ثبت نامی 
را هم انجام داده اند و اما خبری از تحویل خودروها 
نیســت. امروز  مردم نگرانند آیا در ماه های پایانی 
سال 98 امکان دریافت خودروهای ثبت نامی خود 
را دارند یا خیر. این در حالی اســت که فعاالن بازار 
خودرو معتقدند هنوز فاصلــه زیادی میان قیمت 
کارخانه و بازار وجود دارد که این مشکل با افزایش 
عرضه برطرف خواهد شــد اما وضعیت بازار نشان 
می دهد همچنان خودروســازان در عرضه خودرو 
قطره چکانی عمــل می کنند. در حــال حاضر در 

بازار خرید و فروش خودرو، پرایــد 111 با قیمت 
58 میلیون تومان، پراید 131 با قیمت 52 میلیون 
تومان، چانــگان با قیمت 215 میلیــون تومان، و 
استپ وی با قیمت 241 میلیون تومان مورد معامله 
قرار گرفت. همچنین کوئیــک اتوماتیک با قیمت 
114 میلیون تومان و تیبــا 2 با قیمت 68 میلیون 

تومان به فروش می رسد.
معامالت در بازار قفل شده و نه کسی حاضر به خرید 

خودرو است و نه فروشنده ای در بازار وجود دارد. 
البته بر خالف بازار  تنور معامالت در فضای مجازی 
داغ است و هر کس بنا بر سلیقه خود قیمتی را برای 
خودروها تعیین می کند تا شــاید خریداری وجود 
داشته باشــد. اعالم نرخ های متفاوت و روبه رشد 
در حالی در فضای مجازی مطرح می شــود که بنا 
به روایت فعاالن بازار در بازار رسمی خرید و فروش 
خودرو خبری از رونق معامالت نیست. عالوه بر این 

خودروسازان هم در این شــرایط مدام از افزایش 
تولید و عرضه محصوالت در بازار صحبت می کنند 
اما چرا با وجــود اظهارات خودروســازن در تولید 
خودرو هنوز اتفاق خاصی در بازار به وجود نیامده 
و فقط مردم روزانه شاهد قیمت های متفاوت برای 

انواع محصوالت در بازار هستند.
البته آمارهای وزارت صنعت در میزان تولید انواع 
خودروهای سواری در پایان آبان ماه امسال نشان 
از کاهش 33.2 درصدی تولید دارد که این موضوع 
نشان می دهد خودروسازان هنوز فاصله معنا داری 
در اجرای تعهدات خود نسبت به خریداران دارند. 
فعاالن بازار خودرو معتقدند هنــوز فاصله زیادی 
میان قیمت کارخانــه و بازار وجــود دارد که این 
مشــکل با افزایش عرضه برطرف خواهد شــد اما 
وضعیت بازار نشان می دهد همچنان خودروسازان 
در عرضه خودرو قطره چکانی عمل کرده و همین 
امر عاملی میشود تا هر روز اختالف قیمت کارخانه 
محصوالت با بازار رشد داشــته باشد. عالوه بر این 
فروشندگان خودرو می گویند در حال حاضر فضای 
مجازی به صورت خــود مختار پــر از آگهی های 
فروش خودرو آنهم با قیمت های باالســت این در 
حالی است که عماًل با رکود بازار خبری از خریدار 

در بازار نیست. 

با گذشت چند ماه از تکمیل وجه از سوی مشتریان

خبری  از تحویل خودروهای  ثبت نامی نیست
پراید در بازار 58 میلیون خرید و فروش می شود

تعهد شرکت های خودروساز به مردم در اسرع وقت تحقق یابد
حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

هرساله با مشکل تحویل خودروهای ثبت نامی خریداران برای شب عید مواجه هستیم و در سال جاری به دلیل مشکالتی که بر اقتصاد کشور حاکم شد با مشکالت بیشتری در این باره روبرویم. شرکت های خودروساز 
موظف به تحویل به موقع خودورهای ثبت نامی و پیش فروش شده هســتند چراکه عدم تحویل این خودروها موجب گرانی خودرو در بازار خواهد شد. همانطور که در حال حاضر شاهد هستیم بازار خودرو دچار 
آشفتگی در قیمت گذاری شده و در بازار آزاد قیمت خودروها در نوسان است. تفاوت قیمت خودروهای کارخانه ها و بازار معضل بزرگی است که در نهایت به ضرر مردم و مصرف کنندگان نهایی است. عدم تحویل به 
موقع این خودروها به دلیل اینکه به شب عید نزدیک می شویم موجب گرانی بیشتر در بازار خودرو خواهد شد بنابراین ضرورت دارد تعهد شرکت های خودروساز به مردم در اسرع وقت تحقق یابد. با نزدیک شدن 

به ماه های پایانی سال، حجم تقاضای خودرو افزایش می یابد و شوک جدیدی به بازار وارد می شود بنابراین قیمت ها افزایش می یابد.
از آنجایی که در حال حاضر تولید روزانه خودروسازان از 4 هزار دستگاه عبور کرده ، نمی توان کاهش تولید را دلیلی برای افزایش قیمت ها دانست در واقع تورم کنونی موجب شده موج جدیدی از نقدینگی به سمت 
بازار چارچرخ ها روانه شود. در حال حاضر خودرو به کاالی سرمایه ای تبدیل شده و مردم برای حفظ ارزش پول خود به دنبال خرید چارچرخ ها هستند. در صورتی که تقاضا از عرضه پیشی گیرد، قیمت روند صعودی 
پیدا کرده و گرانی ایجاد می شود. اگرچه در حال حاضر برخی ســازمان ها تورم کنونی را 40 درصد اعالم می کنند اما آنچه در جامعه جریان دارد بیش از این عدد است بنابراین مردم برای ارزش پول خود به دنبال 

سرمایه گذاری و خرید کاال هستند و به زعم آنها یکی از این راهکارها خرید خودرو است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،  
معدن و تجــارت )صمت( حاکی از 2.5 برابر شــدن 
واردات گوشی همراه در هشت ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.بر اساس 
این آمار در هشت ماهه نخست امسال مجموعا هشت 
میلیــون و 94۷ هزار و 996 عدد گوشــی همراه در 
سامانه همتا ثبت شده که نسبت به واردات سه میلیون 
542 هزار و 333 گوشــی همراه ثبت شده در مدت 
مشابه سال گذشته 152.6 درصد افزایش داشته است.
آمار ها نشان می دهد در این مدت سه میلیون و 354 
هزار و 200 گوشی مسافری و پنج میلیون و 593 هزار 
و ۷96 گوشی همراه واردی در سامانه همتا ثبت شده 
که نسبت به هشت ماهه اول سال گذشته به ترتیب 

11۷.8 و 1۷9.3 درصد افزایش داشته است.
این درحالی است که طبق اعالم انجمن واردکنندگان 

موبایل، تبلت و لوازم جانبی مصرف کشور به صورت 
ماهانه چیزی حدود یک میلیون و 200 هزار تا یک 
میلیون و 500 هزار دســتگاه تلفن همراه است، اما 
اخیرا رئیس این انجمن گفته بود که در حال حاضر 
شرکت های واردکننده با مشکالت عدیده ای در زمینه 
تخصیص ارز و ثبت سفارش مواجه هستند و در صورت 
ادامه این روند به احتمال زیاد بازار شب عید متالطم 
خواهد بود. در این میان به نظر می رسد تولید گوشی 
همراه در هشت ماهه نخست امسال با کاهش مواجه 
بوده، به طوری که در این مدت 246 هزار و 661 گوشی 
همراه تولیدی در سامانه همتا ثبت شده که نسبت 
به ثبت 291 هزار و 220 عدد در مدت مشــابه سال 
گذشته 15.3 درصد کاهش داشته است. این در حالی 
 است که تولید موبایل در هفت ماهه امسال رشد ۷.2 

داشته است.

ارزانی ممقانی گفــت: با توجه بــه فراوانی تولید و 
عرضه قیمت اقالم آجیل و خشکبار نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 25 تا 80 درصد در بازار کاهش یافته 
است.علیرضا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و 
خشــکبار از ثبات قیمت اقالم آجیل و خشکلبار در 
بازار خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی کلی و عرضه، 
نوســانی در بازار اقالم آجیل و خشــکبار نسبت به 

ماه های اخیر اتفاق نیفتاده است.
او افزود: در حال حاضر نوسانات نرخ ارز کمی دردسر 
ساز شده است به طوری که با استمرار روند افزایشی 
قیمت ارز نرخ اقالم آجیبل و خشکبار دست خوش 
تغییر و تحوالتی قرار خواهد گرفت.ارزانی ممقانی 
ادامه داد: با توجه به آنکه بیشــترین فروش عمده 
فروشی ها از 10 بهمن آغاز و تا 15 اسفند نیز ادامه 
دارد از این رو اعضا خود را برای بازار شب عید آماده 
کردند و همواره پیش بینی می َشــود بازار از رونق 
خاصی برخوردار باشد.این مقام مسئول از افت 25 
تا 80 درصدی قیمت اقالم آجیل و خشکبار نسبت 
به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به 
فراوانی تولید اقالم آجیل و خشکبار ناشی از شرایط 
مســاعد اقلیمی قیمت اقالم نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افت محسوســی را تجربه کرده است که 
این امر در بهبود بازار تقاضا تاثیر به ســزایی داشته 

است. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار درباره آخرین 
وضعیت بــازار صادراتی بیان کرد: علی رغم ســال 
گذشته که محصولی برای عرضه در بازار های هدف 
به دلیل ســرما زدگی و کاهش تولید نداشتیم، اما 
امسال صادر کنندگان توانسته اند مجدد در بازار های 
صادراتی حضور یابنــد و امیدواریم در ماه های آتی 

شاهد رونق بهتر بازار باشیم.
او با اشــاره به اینکه آمار دقیقی از میزان صادرات در 
دسترس نیســت، بیان کرد: بنابر آمار میزان واردات 
آفتابگردان و بادام هندی به سبب نوسانات قیمت ارز 
محدود شده و همواره به میزان مصرف انجام می شود نا 
گفته نماند که واردات بادام هندی به شکل غیر قانونی 
صورت می گیرد.ارزانی ممقانی در پایان درباره آخرین 
وضعیت قیمت اقالم آجیل و خشکبار گفت: در حال 
حاضر قیمت هر کیلو پسته فندقی 120 هزار تومان، 
پســته احمد آقایی 130 هزار تومان، پســته اکبری 
148 هزار تومان، تخمه کدو گوشتی 50 هزار تومان، 
تخمه ژاپنی 26 هزار تومان، مغز بادام ایرانی 1۷0 هزار 
تومان، مغز بادام درختی 138 هزار تومان، بادام زمینی 
30 هزار تومان، بادام هندی 1۷0 هزار تومان، فندق 52 
هزار تومان، انجیر 66 تا 146 هزار تومان، خرما زاهدی 
 16 هزار و 500 تومان، کشــمش ســبز قلمی 32 تا 
38 هزار تومان و کشمش پلویی 25 هزار تومان است.

ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران، اظهارات 
کارشــناس میهمــان در صــدا و ســیما 
درخصوص آلودگی شــیر پاســتوریزه به سم 
آفالتوکســین را تکذیــب و بیانیــه ای به این 
 شــرح صادر کرد: در هفتاد و نهمین اجالســیه 
شــورای عالی اســتاندارد، مورخ 1366/10/8 
اجرای استاندارد شــیر پاســتوریزه و در نود و 
یکمین اجالســیه  مــورخ 13۷3/9/8 اجرای 
اســتاندارد ســایر فرآورده های لبنی از جمله 
شــیر فرادمــا، پنیــر، کــره، خامــه و دوغ ) 
 بــه اســتثنای تولیــدات ســنتی( اجبــاری 

اعالم شد. 
در کشــور ما تولید شــیر و فــرآورده لبنی به 
صورت صنعتــی در ســال 1333 در کارخانه 
شــیر تهران شــروع  و این کارخانه در ســال 
1336 بــا ظرفیت 45 تــن در روز مــورد بهره 
بــرداری قــرار گرفت بــه تدریج و بــا افزایش 
 جمعیت بر تعــداد واحدهــای تولیدکننده نیز 

افزوده شد.
در حال حاضــر 469 واحد تولیــدی در زمینه 
تولید شیر پاســتوریزه فعالیت دارند که از این 
تعداد 451 واحد تولیــدی )95 درصد ( موفق 
بــه دریافت پروانــه کاربرد عالمت اســتاندارد 
ملی ایران شــده انــد و 18 واحــد تولیدی نیز 

 در مراحــل دریافت پروانه نشــان اســتاندارد 
هســتند. الزم به ذکر اســت، بــرای واگذاری 
پروانه، کل فرآیند تولید از مواد اولیه تا محصول 
نهایی تحت کنترل و بازرســی ســازمان ملی 
اســتاندارد ایران قــرار می گیــرد و در صورت 
وجود هر گونــه آلودگی و یا ســم، بطور حتم 
 با آن برخورد شــده و از چرخــه مصرف خارج 

می شود.
عالوه بر آن با اجرای طــرح کنترل بازار، صدها 
نمونه از ســطح بازار در سراسر کشور خریداری 
و آزمایش می شــود، لذا آماری که توسط فرد 
 به اصطــالح کارشــناس داده شــده، واقعیت 

ندارد.
امروزه میــزان مصــرف شــیر یکــی از مواد 
غذایــی ضروری در ســبد خانــوار و همچنین 
به عنــوان یکــی از شــاخص های ســنجش 
رشــد فرهنگی و اقتصــادی جوامــع مختلف 
محســوب می شــود،  لذا ضــرورت دارد برای 
 جلوگیــری از تشــویش اذهــان عمومــی که 
نتیجه ای جــز نابودی صنایع تولیدی کشــور 
آن هم در ســال رونــق تولید، ندارد، رســانه 
ملــی از اظهارنظرهــای غیرکارشناســی و 
 بدون پشــتوانه علمی و تحقیقاتــی الزم جدا 

خودداری نماید.

نصیری گفت: در شــش ماه دوم ســال، قیمت 
لــوازم خانگــی و آشــپزخانه ثابــت مانده و 
 بعید اســت که افزایش قیمتی تا پایان ســال 

داشته باشیم.
فریــدون نصیری رئیس اتحادیه فروشــندگان 
لــوازم خانگــی فلــزی و آشــپزخانه دربــاره 
وضعیت و قیمت لوازم خانگی و آشــپزخانه در 
نیمه دوم ســال اظهار کرد: در شــش ماه دوم 
 ســال، قیمت لوازم خانگی و آشــپزخانه ثابت

 مانده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی 
و آشپزخانه در پاســخ به این پرسش که قیمت 
این لوازم تا پایان ســال افزایــش پیدا می کند 
یا خیر؟ تصریح کرد: بعید اســت کــه افزایش 
قیمتی تا پایان ســال داشته باشــیم، مگر آنکه 
 اتفــاق خاصی در خصــوص نوســانات نرخ ارز 

رخ دهد.
نصیری در خصــوص میزان تولیــدات داخلی 
و وارداتــی موجود در بــازار اظهار کــرد: هیچ 
آمــار دقیقــی از میــزان تولیــدات داخلی و 
وارداتی در دســت نیســت، چــرا کــه بعد از 

 تحریم هــا؛ شــرایط وارداتی در بــازار کاهش 
یافته است.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی 
فلزی و آشــپزخانه با اشــاره به اینکه وضعیت 
لوازم خانگی در بازار بهتر شــده اســت، افزود: 
 هم اکنــون کاال در بــازار روند بهتــری به خود 

گرفته است. 
نصیری در پاســخ به این پرســش که تولیدات 
کشور در حوزه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه، 
نیاز بــازار را تأمیــن می کند یا خیــر؟ گفت: 
خوشــبختانه کمبودی در این بــازار نداریم و 
تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی بــا وجــود 
 کمبــود مواد اولیــه توانســته اند نیاز بــازار را 

تأمین کنند. 
گفتنی اســت، جای خالی برند هــای خارجی 
در حوزه لــوازم خانگی فلزی فرصت مناســبی 
را جهــت حضــور پررنگ تــر تولیدکنندگان 
داخلی فراهم آورده اســت که اگر به درستی و 
اصولــی از آن بهره برداری شــود، می تواند گام 
 بلنــدی جهت توســعه و برند شــدن تولیدات 

داخلی باشد.

در حالــی کــه یک مــاه تا 
انتخابات مجلس مانده شاهد 
هستیم روش های جدیدی 
برای جذب مردم برای شرکت 
در این دوره از انتخابات آغاز 
شده اســت. در فضای مجازی بخصوص در شبکه پیام 
رسان تلگرام گروه هایی تشکیل شده اند که بدون اجازه 
و اطالع کاربران آنها را به این گروهها اضافه می کنند و از 
آنها می خواهند تا با افزودن عضو به این گروهها پورسانت 
های میلیونی دریافــت کنند. در ایــن روش از جذب 
مخاطب مبالغی نیز برای عضوگیری در نظر گرفته شده 
که هر نفر به ازای تعداد عضوی که به گروه مورد نظر اضافه 
می کند پورسانت دریافت می کند. بازار داغ ممبر فروشی 
برای انتخابات مجلس به راه افتاده اســت. حال برخی 
ستادهای انتخاباتی نمایندگان مجلس با پرداخت پول 

به مردم از آنها می خواهند که برای تبلیغات کاندیدای 
مورد نظرشان فالوور و دنبال کننده جذب کنند. در این 
میان بازار تبلیغات نامزدهای نمایندگی مجلس در تلگرام 
داغ تر است و گروه های تلگرامی 200 هزار نفری و بیشتر 
خود را برای تبلیغات نمایندگان مجلس آماده می کنند. 

گروه هایی که اعضایشان را از مردم می خرند و البته به 
شدت تاکید دارند که ممبرهای فیک یا همان اعضای 
جعلــی را حذف می کننــد و برای ایــن ممبرها پولی 
نمی دهند.  تمرکز نامزدهای نمایندگی مجلس بر تلگرام 
و اینستاگرام در حالی رخ می دهد که بسیاری از آنها پیش 
از این درباره آســیب های فضای مجازی بارها مصاحبه 
کرده و از متولیان خواهان تعطیلی یا فیلترها این محیط ها 
شده بودند. به راستی پرداختی ها و جایگاه نمایندگی 
مجلس چه اندازه اســت که کاندیدایی حاضر به هزینه 
های این چنینی برای احراز این کرسی می کند؟ فرصت 
ها و افق های طالیی که این جایگاه در اختیار کاندیدای 
پیروز می گذارد چیست که دست از آستین اینگونه حاتم 
بخشی ها در می آورند و آن را مقرون به صرفه می نماید؟ 

برای عضو کردن 4۰۰ نفــر 4 میلیون تومان پول 
واریز می کنند

اما بررسی وضعیت قیمتی این کانال ها نشان می دهد هر 
100 عضو یک میلیون تومان قیمت دارد. آنها برای عضو 
کردن 400 نفر هم 4 میلیون تومان پول واریز می کنند. 
هر هزار نفر عضوگیری نیز 10 میلیون تومان پورسانت 
دارد. ادمین این کانال های تلگرامی می گویند که عضو 
ستادهای انتخاباتی نمایندگان هستند و محل تامین 
بودجه این کانال ها، برخی ســتادهای انتخاباتی است. 
کاربران این گروه های تلگرامی هــم می گویند در این 
کانال ها ربات های »اد شــمار« نصب شده است و بنا به 
درخواست کاربران این ربات ها تعداد نفرات اضافه شده به 
گروه را می شمارند و عملکرد هر کاربر را گزارش می دهند. 
کاربران با استفاده از این گزارش می توانند به ادمین گروه 

پیغام بدهند و درخواست دستمزد کنند.
کاربران این گروه ها می گویند که ادمین ها شماره حساب 
بانکی افراد را می گیرند و بالفاصله دستمزدشــان را به 
حســاب می ریزند. بعد از تکمیل ظرفیــت یک گروه، 

متقاضیان بالفاصلــه در گروه های بعــدی اد یا اضافه 
می شوند تا در گروه های جدید هم ممبر و یا دنبال کننده 
جذب کنند. ظرفیت سوپر گروه های تلگرامی در حال 
حاضر 200 هزار نفر اســت و اعضا فعال تا شروع رسمی 
تبلیغات انتخاباتی اجازه ارســال مطلب را ندارند. البته 
ادمین این کانال هــا توضیح می دهند کــه بعد از این 
هم اعضا نمی توانند در گروه مطلبی را ارســال کنند و 
گروه ها صرفا در اختیار کاندیداهای نمایندگی مجلس 

قرار می گیرد.
ادمین گروه های تلگرامی توضیح می دهند که در حال 
حاضر بازار خرید فالوئر برای گروه های اینستاگرامی هم 
راه افتاده است اما در فاز اول فعال قرار است که گروه های 
تلگرامی آماده سازی بشــوند. آنها می گویند این شیوه 
جذب فالوئر بهتر از خریداری صفحات پر طرفدار است، 
زیرا با خرید این صفحات معموال تعداد زیادی اعضای 
فیک تحمیل می شود و احتمال دارد با شروع تبلیغات 
برای نمایندگان مجلس دنبال  کنندگان شــان ریزش 

کنند. 

كمپین های تبلیغاتی مجلس یازدهم در تلگرام  برای هر هزار نفر عضوگیری 10 میلیون تومان پورسانت پرداخت می كنند

پورسانت   میلیونی  برای عضوگیری کانال های  انتخاباتی
موج دعوت به گروه های تلگرامی انتخابات مجلس                                                           برای دعوت صد عضو یک میلیون تومان پورسانت پرداخت می شود

نبود قوانین سختگیرانه و بازدارنده در فضای مجازی
مهرداد جمیلی، کارشناس تبلیغات و بازاریابی

تب و تاب رقابت انتخاباتی باال گرفته ونامزدها از تمام روش ها برای معرفی خود استفاده می کنند که در این میان نقش فضای مجازی به دلیل سهولت 
دسترسی و سرعت انتشار انکارنشدنی است. در حال حاضر شاهد فعالیت کانال های تلگرامی در قالب کمپین هایی هستیم که برای انتخابات مجلس 
شروع به کار کرده اند. در این کمپین ها که این روزها اقدام به عضویت کاربران می کنند و بدون آگاهی عضوگیری کرده اند مبالغ هنگفتی به اعضا آن بابت 
عضوگیری های ادامه دار اختصاص می یابد. جدیدترین مدل جذب مخاطب در کانال های تلگرامی انتخابات مجلس یازدهم همین موجی است که در قالب 
عضوگیری و ممبر فروشی به راه افتاده است. تبلیغاتی که بدون اینکه نام کاندیدای مور نظر آورده شود اقدام به خرید آرا می کنند. البته در حال حاضر به دلیل 
اینکه نامی از نامزد پشت پرده آن ندارد، شاید تبلیغات آشکار برای جمع کردن رای نباشد، اما نوعی تبلیغات پنهان، هدفمند و عضوگیری برای دسترسی 
داشتن به اطالعات یک جامعه مشخص، در زمان شروع رسمی تبلیغات به شمار می آید. از طرفی دیگر اما نبود قوانین سختگیرانه و بازدارنده در رابطه با 
فعالیت در فضای مجازی موجب ایجاد فضای آزادانه و غیرقانونی تبلیغات مجلس شده است. تمام عوامل اجرایی و نظارتی متولی امر انتخابات باید به این 
موضوع ورود کنند و جلوی فعالیت این کانال های تلگرامی که ادمین های آن مرتبط با نامزد مورد نظر خودشان است بگیرند. متاسفانه سهولت راه اندازی 
کانال، سایت، وبالگ و صفحات تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی به نسبت سایر رسانه ها و مطبوعات یکی از دالیل استفاده این جریانات و اشخاص از فضای 
مجازی است و از آنجایی که قانون روشن و جامعی برای کنترل این شبکه ها به طور کامل در کشور وجود ندارد و نهادهای ناظر هنوز موفق به پیدا کردن راهی 
برای کنترل این فضا نشده اند؛ کاندیدا ها سعی دارند به این فضا وارد شوند تا در صورت تخلف نیز راه های فرار از قانون زیادی برای آن ها وجود داشته باشد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

واردات گوشی ۲.۵ برابر شد

کاهش ۲۵ تا ۸۰  درصدی قیمت اقالم آجیل و خشکبار در بازار

قیمت لوازم آشپزخانه در شش ماه دوم سال ثابت است

سازمان ملی استاندارد ایران: 

آلودگی شیر پاستوریزه به سم آفالتوکسین کذب است
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كسب و كارهاي اســتارت آپي در كشورمان حاال 
بــه بازيگران مهمــي در اقتصاد و اشــتغال زايي 
بدل شــده اند. رئيس جمهوری در نيمه آبان ماه 
از »كارخانه نــوآوري« بازديد و بخشــي از اين 
فضاي استارت آپي را كه دو ســال بود راه اندازي 
 شــده بود و مــورد اســتفاده قــرار مي گرفت،

 افتتاح كرد.
 كارخانه اي قديمي با ســوله هايي بزرگ كه اين 
روزها به فضايي مدرن براي فعاليت استارت آپ ها 
بدل شده و ظرفيت اشتغال 3500 نفر را در قالب 
خوداشتغالي يا حضور در واحدهاي استارت آپي 
در اين مركز فراهم كرده است، دارد. اما نكته مهم 
درباره افتتاح اين مركز كه حتماً مي تواند به يك 
مركز موفق اشــتغال زايي در حوزه استارت آپي 
بدل شود و زمينه رشد و توسعه استارت آپ هاي 
كوچك را فراهم كند، پرهيز از حاشيه و پرداختن 

به متن است.
 كافي است شما در گوگل درباره كارخانه نوآوري 
جستجو كنيد تا متوجه شــويد در طول دو سال 

گذشــته چندبار شــهرداران تهران و مسئوالن 
مختلف از معاون علمي رئيس جمهور گرفته تا خود 
رئيس جمهور در اين مركز حاضر شده اند، با جوانان 
استارت آپي صحبت كرده اند، به خواسته هاي آنها 
گوش كرده اند و در نهايــت عكس هاي يادگاري 

گرفته و درباره اهميت اســتارت آپ ها در فضاي 
رشد اشتغال زايي كشور حرف زده اند؛ اما حاصل 

همه اينها چه بوده است؟
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، كسب و كارهاي 
استارت آپي در كشورمان حاال به بازيگران مهمي 

در اقتصاد و اشتغال زايي بدل شده اند و ديگر نه تنها 
امكان ناديده گرفتن آنها وجود ندارد، بلكه حاال به 
ظرفيت جديدي براي گرفتن عكس هاي يادگاري 
و سخنراني بدل شــده اند؛ موضوعي كه مي تواند 
جلوي عمق گرفتن ريشــه هاي اصلي اين كسب 
و كارها را در كشور بگيرد و آنها را صرفاً به صحنه 
نمايش اقتصــادي، سياســي و... تبديل كند؛ در 
شرايطي كه فضاي استارت آپي امروز ايران بيش 
از هر زماني به حمايت هاي قانوني، فراهم كردن 
زيرســاخت ها براي فعاليت و حمايت از كسب و 

كارهاي نوپا نيازمند است. 
ما با توجه به آمارهاي باالي بيــكاري به ويژه در 
بين جامعه فارغ التحصيل دانشــگاهي با ســيل 
عظيمي از توجه جوانان به راه اندازي شركت هاي 
اســتارت آپي روبه رو هستيم، شــركت هايي كه 
همچون شمشير دولبه هستند؛ هم مي توانند به 
فرصت بدل شــوند و هم با شكست هاي پي در پي 
 در نبود فضاي مناسب كاري، به زمينه هايي براي 

سرخوردگي. 
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مهم ترين كارها توسط افرادي انجام شده است كه در زماني كه به نظر ديگران اميدي وجود نداشته، 
به تالش خودشان ادامه داده اند. 
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مخالفت صنف آي تي با تعرفه برق صنعت ماينينگ
سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور به صورت رسمي مخالفت خود با تعرفه برق 
صنعت ماينينگ را اعالم كرد. به گزارش كســب و كار نيوز، در جلسه اي كه در 
سازمان نظام صنفی رايانه ای كشــور برگزار شد، محمدباقر اثني عشري، رئيس 
سازمان نصر و افشين عاشوري، رئيس كميسيون بالكچين و ديگر حاضران اين 
جلسه مخالفت خود را با تغيين دو نرخ براي تعرفه برق اين صنعت اعالم كردند. 
آن طور كه حاضران در اين جلســه اعالم كردند، از زمان ابــالغ تعرفه برق براي 
استخراج رمز ارز به صورت رسمي استخراجي در اين زمينه صورت نگرفته است. 
علي بابك نيا، دبير كارگروه ماينينگ انجمن بالكچين ايران در اين رابطه در گفتگو 
با »كسب وكار« گفت: »در اين جلسه مرور وقايع سال اخير و اعتراض فعاالن اين 

صنف به برخوردها و تعرفه برق صنعت ماينينگ بررسي شد.«

در نشست مسئوالن معاونت علمي رياست جمهوري و اتاق تعاون ايران مطرح شد
بخش تعاون در تاسيس مراكز نوآوري تخصصي 

پيشگام باشد
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوری با تاكيد بــر حمايت از بخش تعاون، 
گفت: بي شــك اين حوزه پتانسيل تلفيق با زيســت بوم نوآوري در كشور را 
دارد. به گزارش ايسنا، سورنا ســتاري در نشست مشترك مسئوالن معاونت 
علمي و فناوري رياســت جمهوري و اتاق تعاون ايران، اظهار كرد: از روزهاي 
اوليه پايه گذاري و گسترش زيست بوم دانش بنيان در كشور، تعاوني ها يكي از 
محورهايي بود كه مورد توجه قرار داشت. اين موضوع در جلسات متعددي با 
مسئوالن وقت تعاون كشور از جمله مديران وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 

مورد بررسي قرار گرفت. 

تفكر مديريتي نفتي
وي با اشاره به لزوم تدارك برخي پيش نيازها براي توسعه فناوري در بخش تعاون 
كشور، گفت: بايد توجه داشت كه يك اكوسيستم به صورت خلق الساعه و لحظه اي 
به وجود نمي آيد، ايجاد نوآوري با تزريق بي هدف وام از جمله آسيب هاي تفكر و 

مديريت نفتي است. 

تفاهم نامه همكاري حوزه آب و برق امضا شد
وزير نيرو: تحريم ها دنباله دار نخواهد بود

ستاري: ايده هاي زيادي در حوزه پيك سايي وجود دارد
با امضاي تفاهمنامه همكاري با عنوان »توسعه زيست بوم نوآوري و فناوري حوزه آب 
و برق« ميان سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهوری و رضا اردكانيان 
وزير نيرو، توليد محصوالت »ايران ساخت« در حوزه آب و برق افزايش مي يابد. 
به گزارش ايسنا، سورنا ستاري در اين مراسم با اشاره به اهميت توسعه زيست بوم 
فناوري و نوآوري در كشور اظهار كرد: رشد در حوزه فناوري نيازمند وجود زيست بوم 
اســت. اين زيســت بوم بازيگران متفاوتي مانند مراكز دانشگاهي، شركت هاي 
دانش بنيان، شتابدهنده ها، مراكز نوآوري، استارتاپ ها و كارخانه هاي نوآوري را دارد. 
ستاري ادامه داد: در برخي حوزه ها مانند حوزه دارو اين زيست بوم به خوبي شكل 
گرفته است. در زيست بوم شكل گرفته حوزه دارو مراكز دانشگاهي خوبي وجود 
دارد و در اين زيست بوم نياز كشور به دارو با محصوالت ايران ساخت رفع شده است 
و داروي هاي جديد بدون نياز به دولت در دو سال توليد مي شود. اين فعاليت ها به 
گونه اي است كه بدون سرمايه گذاري دولت امسال موفق به توليد واكسن شديم و 
سال آينده نيز ۴ واكسن ديگر از اين مسير تاييديه خود را مي گيرند. معاون علمي 
و فناوري رئيس جمهوری به نقش سازمان غذا و دارو در زيست بوم حوزه دارو اشاره 
كرد و افزود: اين ســازمان جزو همراه ترين نهادهاي كشور در حوزه فناوري هاي 
دارويي است كه وجود آن در ساير وزارتخانه ها نيز نياز است. تاييديه هاي ورود به 

بازار محصوالت و ارزيابي ها به خوبي توسط اين سازمان انجام مي شود. 

كاهش مصرف انرژي با ايده هاي فناورانه سرعت مي گيرد
ستاري در بخش بعدي سخنان خود فعاليت هاي پژوهشگاه نيرو براي شكل گيري 
زيســت بوم فناوري و نوآوري در حوزه آب و برق را قابل تقدير دانســت و گفت: 
پژوهشگاه نيرو براي توسعه اين زيست بوم هوشمندانه وارد عمل شده است. اين 
پژوهشگاه براي انجام پژوهش در اين حوزه مجري نيست؛ بلكه راهبري مي كند و 
مشاوره مي دهد. معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در كنار اين پژوهشگاه 
و وزارت نيرو آماده همكاري و حمايت براي تقويت اين سيستم نوآوري باز است. 
وزير نيرو هم در اين جلسه با اشاره به تحريم های اعمال شده در حوزه فروش نفت 
گفت: »تحريم ها، تحريم های دنباله داری نخواهد بود و الزم است كه در اين فرصت 

محدود بر مشكالت فائق آييم.«

۵۴ سال با گارنيك درهاكوپيان در گالري آريا
اين روزها گالري 
آريا نمايشي جالب 
توجه از گارنيك 
ن  پيــا كو ها ر د
نقــاش  دارد، 
ه  خته شــد شنا
تــاالر قندريز كه 
پس از چهار دهه 
بار  عزلت نشيني 
ديگر نمايشــگاه برگزار مي كند. در نمايشــگاه حاضر نقاشــي هايي زيبا 
از دو دوره آثار گارنيگ، كارهاي مشــبك و طبيعــت بي جان، با تكنيك 
تركيب مواد روي چوب ارائه شده كه طي سال هاي ۱35۴ تا ۱3۶۹ خلق 
 شــده اند و حتي از منظر بازخواني تاريخ شــفاهي هنر ايران حائز اهميت

 هستند. 
پاييز ســه ســال پيش بود كه گالري آريا در سلســله رويداد پژوهشــي 
نمايشــگاهي »بازخواني هنر مدرن ايران« زير عنــوان »هنرمند غايب« 
گارنيك درهاكوپيان را پس از 3۸ سال دوري از مراكز هنري به ديوار گالري 
آورد و با او در آرت دوباي هم شــركت كرد و با چنان استقبالي روبه رو شد 
كه موزه معتبر LACMA يك اثر از اين هنرمند را خريد و به گنجينه اش 
عالوه كرد. حميدرضا كرمي منتقد هنر، در ديوار نوشت اين نمايشگاه زير 
عنوان تصوير دوگانگي نوشته است: »آثار مشــبكي كه در اين نمايش به 
تماشا گذاشته مي شوند، براي نخستين بار نمايانگر جنبه كمتر ديده شده اي 
از ظهور و جلوه حروف و خط به مثابه نماد در كارهاي هنرمند هســتند. 
چنين رويكردي به نمادگرايي كه پيش تر به شكل تنيده شدن نشانه هايي 
از اشيا يا اعضا و اندام انســاني در بافتار و طرحي درهم پيچيده در اين آثار 
نمود پيدا مي كرد، اكنون به صورت پراكندگي حروف در تركيب بندي هاي 
مشابه پِي گرفته مي شود، كه گاه تنها حروف به خودي خود بي آنكه واژه اي 
)و به تبِع آن، معنايي( را برسانند مي نماياند تا به نقش نمادين زبان اشاره 
كند و گاه معنا و داللت صريح واژه اي چون »پوچ« را به قصد دعوت به تامل 
در آن بستر برجسته مي سازد.« نمايشگاه گارنيك درهاكوپيان تا چهارم 
بهمن در گالري آريا به نشاني خيابان وليصر، باالتر ازخيابان بهشتي، كوچه 

زرين، پالك ۱0 داير است. 
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در حالی كه كسب وكارهای 
آنالين اعــالم می كنند كه 
فروش آنها پــس از دوره 
قطعــی اينترنــت هنوز 
برنگشته اســت، برخی از 
كسب وكارهای آنالين هســتند كه با رشد عجيبی 

در فروش روبه رو شده اند.
 اين كســب وكارها دارالترجمه ها، آموزشگاه های 
زبان و... هستند كه رشد ارائه خدمت آنها به نوعی 

نشان دهنده افزايش مهاجرت از ايران است. 
اين روزها كسب وكارهای آنالين بيش از هر زمان 
ديگری با بحران كاهش و افت فروش مشــتريان 

روبه رو هستند.
 مانوئــول اوهانجانيانس، بنيان گذار اســتارت آپ 
ايســمينار كه در زمينه برگــزاری آنالين رويداد 
فعاليت می كند، در توئيتر خود خبر از كاهش بيش 
از ۷0 درصدی فروش اين كسب وكار آنالين در دو 

ماه اخير داده است. 

به نظر می رسد كسب وكارهای آنالينی كه توانسته 
بودند از دوره قطعــی اينترنت جان ســالم به در 
ببرند، بعد از دو ماه اخير تحت تأثير خبرهای تلخ و 

تند سياســی به كما رفته اند و فروش آنها با چالش 
جدی مواجه شده است. تا جايی كه هفته گذشته 
»الوپيك« سرويس ســفارش تلفنی خود را برقرار 

كرد تا شايد مشتريان به سرويس های سنتی روی 
بياورند. »كسب وكار« در گفتگو با كارشناسان، اين 

مساله را بررسی می كند. 

فروش دارالترجمه ها طی دو ماه اخير رشد عجيبی داشته است

افزايش فروش خدمات مهاجرت 
تير خالص به آنالين ها با اجرای رمز پويا                                                                                   دوران جهنمی در اكوسيستم استارت آپی

كندی روند رشد آنالين ها
عادل طالبی، دبير انجمن صنفی كسب وكارهای اينترنتی 

آبان ماه كه فروش ها به دليل قطعي اينترنت كاًل قطع شد؛ يعني بعضي از فروشگاه ها كه ورودي هاي آنها از گوگل و سوشال مديا بود، ۹5 درصد كاهش فروش را تجربه كردند. حتي فروش كسب وكار آنالين بنده نزديك 
به ۹۷ درصد كاهش داشت چون ورودي اصلي ما گوگل و سوشال مديا بود و عماًل فروش ما صفر شد؛ اما بعد از قطعي اينترنت فروش ها تا حدودي برگشت؛ البته نه به اين معنا كه فروش ها به دوره قبل از قطعی اينترنت 
برگشته باشد. در حال حاضر كه با هم صحبت مي كنيم، ميزان فروش ها هنوز به قبل از دوره قطعی اينترنت نرسيده و حدود ۸0 درصد فروش قبل از قطعي اينترنت است؛ يعني كاهش را داريم. البته ناگفته نماند كه 
بعضي از بيزينس ها اعالم كردند كه ميزان فروش آنها تا حد قابل قبولي و به حدود ۹0 درصد قبل از قطعي اينترنت برگشته؛ اما نكته مهم اين بود كه بسياري از بيزينس ها هستند كه كمتر از ۷0 درصد فروش قبل خود 
را دارند. البته اين آمار مربوط به همه كسب وكارهای آنالين نيست چون يك سري از بيزينس ها را داريم كه مردم مجبورند خريد كنند. به طور مثال مردم برای خورد و خوراك مجبورند خريد قبل را انجام دهند. فروش 
چنين كسب وكارهاي آناليني برمي گردد؛ اما كسب وكار ما كه كتاب است، برنمی گردد چون مردم ديگر حوصله و حس و حال كتاب خواندن را ندارند و ديگر خريد نمی كنند زيرا جو نااميدي بر سيستم حاكم است. پس 
بيزينس هاي گوناگون در حوزه هاي مختلف در حال حاضر لطمه ديده اند و كاهش فروش را تجربه مي كنند. هرچند آمار دقيقي از اين كاهش فروش ها در دست نيست؛ ولي به جرات مي توان گفت بخش قابل توجهي 
از فروش ها كاهش يافته است. اين در حالي است كه ما در اين ماه از سال بايد افزايش فروش را شاهد مي بوديم. روند رشد كسب وكارهاي آنالين در حال حاضر محدود و كند شده و نه تنها فروش كسب وكارهای آنالين 
رشد نمی كند، بلكه كاهش فروش را نيز تجربه مي كنند. اين اتفاق بيشتر به دليل جو نااميدي و بي اعتمادي به فرداست كه ما، مخاطبان و مصرف كنندگان نمي دانيم فردا چه اتفاقي مي افتد. اين فروش براي برخي از 
كسب وكارها برگشته و برای برخي برنگشته و برای برخي از كسب وكارها حتي افزايش هم داشته است، مانند دارالترجمه ها و كسب وكارهايي كه كار مهاجرت مي كنند و كسب وكارهای آنالينی كه خدمات مشاوره 
مهاجرت مي دهند. ميزان فروش چنين كسب وكارهاي آناليني سه برابر شده است. حتي برخي از اين كسب وكارها طی اين ماه اعالم كرده اند كه حجم پرونده هايشان نسبت به ماه های آبان و آذر، حتي سه برابر شده 
است. پس فروش برخي از بيزينس ها بيشتر هم شده مثل كسب وكارهاي آناليني كه كار مهاجرت مي كنند، دارالترجمه ها و... حتي اين كسب وكارها با رشد عجيب و غريبي مواجه شده اند. آموزشگاه هاي زبان رشد 

بسيار خوبي را شاهد هستند زيرا مردم در پي آنند كه زبان ياد بگيرند و بعد از ايران مهاجرت كنند. 

قربانی شدن كسب وكارهای آنالين
علی كشفی، هم بنيان گذار »فاليتيو«

عوامل متعددی باعث شده كسب وكارهای آنالين كاهش فروش داشته باشند. طبيعتاً اتفاقات مختلفی كه در جامعه می افتد، روی كسب وكارهای گوناگون به خصوص آنالين ها تاثير دارد. گاهی اين تاثيرات منفی و 
گاهی مثبت است؛ ولی طی اين مدت كسب وكاری را نمی شناسم كه پررونق بوده باشد. همه كسب وكارهای آنالين به نوعی از اتفاقات جامعه متأثر شده اند. طبيعتا رفتار مخاطبان و مشتريان براساس شرايط جامعه 
و اتفاقاتی كه می افتد، تغيير می كند. اين يك حكم كلی برای همه كسب وكارهاست. اتفاقی كه برای خود ما طی اين مدت افتاد، اين بود كه با توجه به قطعی اينترنت و اختالالتی كه به وجود آمد، تعداد كاربرانی كه به 
صورت تلفنی خريد می كنند نسبت به گذشته بيشتر شده است و كمی رشد داشتيم و اين باعث شد كه ما به اين فكر كنيم كه بتوانيم خدمات بهتری را در طول شبانه روز به كاربران ارائه بدهيم. در هر صورت اميدواريم 
هر روز شرايط بهتر شود. اتفاقات اخير اول از همه بيشترين تاثير را روی رفتار گردشگر خارجی داشته است. رفتار گردشگر خارجی اين است كه براساس مسائلی كه در رسانه ها می بيند برنامه سفرش را تغيير می دهد 
و بسياری از گردشگران خارجی با توجه به تبليغات گسترده رسانه های خارجی كه بيشتر آن عليه كشور ماست، رفتارشان تغيير كرده و بسياری از تورهای ورودی كنسل شده و اين اولين تأثيرش است كه ما هم به 
عنوان مجموعه ای كه در اين فضا فعاليت و خدمات بخشی از اين تورها را ارائه می كنيم از اين موضوع متأثر شده ايم. موضوع بعدی اين اســت كه سفر تفريحی در حال حاضر در سبد هزينه های خانوار به عنوان يك 
كاالی لوكس و نيمه لوكس حساب می شود. مردم اگر آرامش فكری داشته باشند متمايل به سفر می شوند. يك بخشی هم به اين دليل در سفرهای داخلی تأثيرات منفی داشته است. اميدواريم شرايط عادی تر شود 
و مردم بتوانند با فراغ بال تصميم گيری و از خدمات گردشگری بيشتر استفاده كنند. افزايش فروش در بخش تلفنی ما نشــان می دهد كه بعد از اختالالت اينترنت مردم ترجيح می دهند كه در حقيقت از شيوه های 
سنتی بيشتر استفاده كنند. كاهش آنالين به دليل فصل پاييز تا مقداری طبيعی است. البته ما از ابتدای آبان و انتهای مهرماه كه ايام تعطيل داشتيم و خريدهای آن معموال چند هفته قبل انجام می شود كاهش فروش 
را داشتيم و اتفاقات مخلتفی كه در سطح جامعه افتاد به خصوص قطعی اينترنت تاثير منفی روی رشد فروش آنالين كسب وكارها داشت. سرعت رشد فروش آنالين بسيار كم شده؛ يعنی رشدی كه ما انتظار داشتيم 
طبق هر سال در اين زمان به وجود بيايد، اتفاق نيفتاد كه يك بخشی ناشی از فصل است كه طبيعی است و يك بخشی غيرطبيعی است كه ناشی از قطعی اينترنت و مسائل مرتبط است. اين شرايط اگر ادامه پيدا كند 

حتی از استارت آپ های بزرگ كشور قربانی خواهد گرفت. 

افزايش ترجمه متون برای مهاجرت دانشجويان 
مصطفی سعيدنژاد، مديرعامل و بنيان گذار سايت »ساترا« )سامانه ترجمه رسمی آنالين( و شبكه مترجمين ايران 

فروش ما از ابتدای سال رشد خوبی داشت و در زمانی كه اينترنت قطع شد و وقايع اخير كه اتفاق افتاد، شتاب رشد ما متوقف شد. داليل آن متعدد بود. يكی اين بود كه با قطعی اينترنت، سرويس دهی ويزا تقريباً قطع 
شد. سفارتخانه ها يا VFS فعاليت شان متوقف شد و در حال حاضر نيز پروازها كم شدند و وضعيت حادی شــد كه به اصطالح كار خوابيد. حتی شركت هايی كه متون مربوط به مهاجرت را نيز ترجمه می كردند، دچار 
مشكل شده اند؛ ولی كاًل كار ترجمه رسمی، كاری است كه چند منبع درآمد و ريسورس دارد. يكی از آنها سفرهای تفريحی است كه به خصوص در حوزه شينگن قباًل داشتيم كه آنها مدارك خود را ترجمه می كردند 
و در حال حاضر كاهش قابل توجهی داشته است. يكی هم قباًل در مورد شركت های خارجی بود كه داخل ايران فعاليت می كردند و يا شركت های ايرانی كه در خارج از كشور فعاليت می كردند. اين شركت ها معموالً 
برای شروع فعاليت شان، حجم قابل توجهی كار ترجمه داشتند كه آنها هم تقريباً متوقف شده است. در حال حاضر در بخشی كه رشد داريم بخش مربوط به مهاجرت است؛ آن هم بيشتر دانشجويان هستند كه دوره 
ليسانس يا فوق ليسانس شان تمام شده و می خواهند در خارج از كشور ادامه تحصيل بدهند. آن بخش مجموعاً رشد داشته است. بعد از قطعی اينترنت و با آغاز سال ميالدی كار كم شده است. ما از ابتدای سال رشد 
داشتيم؛ ولی آن بخش كه برای ما از لحاظ درآمدی جذاب بوده كه همان بخش كارهای مربوط به شينگن و ويزا و كارهای شركتی )شركت های نفتی و پتروشيمی( از بين رفته است زيرا فعاليت شركت های خارجی 
 در ايران قطع شده يا خيلی كم شده و فعاليت شــركت های ايرانی نيز كه با خارجی ها كار می كردند، محدود شده است از شــركت های نمايندگی بگيريد تا صادركنندگان مثل پتروشيمی ها. در اين بين تنها بخش 

مهاجرت رشد داشته است. 

مينا حسينی
News kasbokar@gmail.com

فرصتي كه نبايد به نمايش تبديل شود

استارت آپ ها بايد ريشه هاي عميق پيدا كنند
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