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زنبیل

کارآفرین ها

دیگه چه خبر

گرانی ۴۰ هزار تومانی سکه 

درمعامالت  مهــر| 
دیروز بــازار آزاد تهران، 
قیمت هر قطعه ســکه 
تمام بهــار آزادی طرح 
جدید با ۴۰ هزار تومان 
افزایش، به ۲ میلیون و 
۹۰۶ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم با ۴۰ هزار تومان افزایش به نرخ 
دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. درعین حال، 
هر نیم سکه ۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۵ هزار تومان و 
سکه یک گرمی ۵ هزار تومان گران شد. براین اساس، 
قیمت هر نیم ســکه یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان، 
ربع سکه ۷۱۵ هزار تومان و سکه یک گرمی ۴۱۵ هزار 

تومان است.

مالک آمازون ثروتمندتر از بیل گیتس شد

ثــروت مدیرعامل آمازون، جف بــزوس حاال از جمع 
ثروت بیل گیتس، موسس مایکروســافت و لری پیج، 
موسس گوگل هم بیشــتر شده اســت. ثروت او برای 
نخستین بار به ۱۵۰ میلیارد دالر رسید. راشاتودی اعالم 
کرده است که سهام شــرکت »آمازون دات کام« برای 
هشت روز متوالی افزایش یافت و تنها در روز دوشنبه و 
پس از آغاز رویداد ســالیانه تخفیــف در فروش آنالین 
آمازون، روز آمازون پرایــم، ۹.۴۶ دالر یا ۰.۵ درصد باال 
رفت. قیمت سهام شرکت آمازون در رکورد ۱۸۲۲.۴۹ 
دالر بسته شد که باالترین سطح تاریخ آن است. امسال 
سهام آمازون با جهش آسمان خراش گونه ۵۵ درصدی 
مواجه شده است و در کمتر از ۷ ماه بیش از ۵۰ میلیارد 
دالر به ثروت خالص جف بزوس اضافه کرده است. به این 
ترتیب حداقل از سال ۱۹۸۲ که فوربز فهرست رده بندی 
ثروتمندترین افراد جهان را منتشر کرد، تاکنون فردی به 
این ثروتمندی وجود نداشته است. آمازون، غول تجارت 
الکترونیک که در حال حاضــر ارزش آن در بازار بیش از 
۸۹۰ میلیارد دالر است، به پیشی گرفتن از اپل به عنوان 

باارزش ترین شرکت جهان، نزدیک شده است.

آغاز توزیع الستیک ارزان 

ایرنا| سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از توزیع 
انبوه الستیک تولید داخل و وارداتی مورد نیاز رانندگان 
بخش حمل ونقل عمومی جاده ای براساس نرخ مصوب 
در ۱۰ استان کشور خبر داد. براساس توافق بین سازمان 
راهداری، وزارت صنعــت، معدن و تجارت و انجمن های 
صنفی تولیدکنندگان و واردکنندگان الستیک، توزیع 
الستیک مورد نیاز رانندگان به صورت انبوه در شهرهای 
بندرعباس، بندرامام )ره(، اصفهان، شیراز، قزوین، تهران، 
کرمان، تبریز، یزد و اراک آغاز شده و در اولویت های بعدی 
توزیع الستیک در شهرهای دیگر آغاز می شود. براساس 
این گزارش، سهمیه توزیع الستیک در شهرهای یادشده 
بر مبنای میزان فعالیت رانندگان حمل ونقل جاده ای و 
حجم کاالهای جابه جاشده از طریق این شهرها مشخص 
شده اســت. به گزارش ایرنا، در ماه های اخیر رانندگان 
حمل ونقل جاده ای نسبت به افزایش قیمت لوازم یدکی 
و الستیک و کمی نرخ کرایه اعتراض کردند که با پیگیری  
نمایندگان آنها و مســئوالن ذیربط و برگزاری نشست 
نمایندگان این تشــکل صنفی با وزیر راه وشهرســازی، 
نرخ کرایه در همه مســیرها از اول تیرماه امسال از ۱۶ تا 
۲۶ درصد افزایش یافت و برنامه تحویل الستیک به نرخ 

مصوب به رانندگان کلید خورد.

سفر 1/6میلیارد دالری به ترکیه

ایسنا|  دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعالم 
کرد که ایرانی ها در رتبه اول توریســم ترکیه هستند و 
۸برابر آسیای میانه به این کشور سفر می کنند؛ به طوری  
که امسال حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر هزینه 
گردشــگری ایرانی ها در ترکیه بوده اســت. سیدجالل 
ابراهیمی اعالم کرد: طی چهارماه گذشته، ترکیه میزبان 
۸ میلیون نفر توریست از ۱۸۰ کشور بوده  است که از میان 
آنها ۸۰۰ هزار نفر ایرانــی  بوده اند. به عبارتی، یک دهم از 
مجموع کل بازدیدکنندگان ترکیه را ایرانی ها تشــکیل 
می دهند و ایرانی ها در رتبه اول هســتند. پس از ایران، 
آلمان ها دومین رتبه بازدید از ترکیه را دارند. وی تصریح 
کرد: طبق استانداردهای جهانی، اگر ۱۵۰۰دالر برای هر 
گردشگر در نظر گرفته شود، با احتساب باالی ۱۰۰۰دالر 
خرید برای هر گردشگر، حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون 

دالر صرف هزینه های گردشگران شده است.

شهروند| تب پوشــیدن لباس مــارک دار در جامعه 
امروز ایران، فراگیر شده اســت. اگر تا همین چند سال 
پیش فقط قشــر خاصی از جامعه به دنبال پوشــیدن 
لباس های مارک دار و خاص بودند اما امروزه با گسترش 
نمایندگی برندهای مختلف و سهولت سفر به کشورهای 
همســایه بــرای تهیه پوشــاک های مــارک دار باعث 
شده اغلب اقشــار جامعه ازجمله جوانان فارغ از طبقه 
مالی شان به دنبال پوشیدن لباس های مارک دار باشند. 
این موضوع درحالی رخ می دهد که حاال معلوم نیست با 
برگشت تحریم ها، آیا فروشــگاه های خارجی می توانند 
همچنان در ایران پوشاک برندشــان را بفروشند یا نه؟ 
البته این روزها پوشیدن لباس مارک دار چندان هم کار 
سختی نیســت و نیاز به هزینه گزافی ندارد چون شما 
می توانید از فروشــگاه هایی خرید کنید که لباس های 
فیــک مارک های معتبر را با قیمت پایین می فروشــند 
درحالی که تشــخیص اصــل نبودن محصوالتشــان 
هم کار آســانی نیســت. مصداق این ادعا گفته محمد 
مهدی رئیس زاده، دبیر انجمن صنایع نســاجی اســت 
که می گوید بیشــتر از ۹۰ درصد پوشــاکی که در ایران 

با عنوان برندهای بزرگ عرضه می شوند، تقلبی است. 
ژست مارک پوشی!

یک دهه بیشــتر نمی شــود که تب مارک پوشیدن 
در جامعــه ایرانی باال گرفته اســت. تا قبــل از این که 
شــبکه های مجازی پای خود را به خانه های ایرانی باز 
کنند، این طور به نظر می رســید که فقط قشــر مرفه 
جامعه هستند که می توانند از برندهای گران خارجی 
پوشاک و البســه خود را تهیه و برای مارک پوشیدن، 
حداقل باید به کشورهای همسایه سفر کنند. این روزها 
اما اوضاع خیلی فرق کرده است. شاید خیلی سال پیش 
بود کــه لباس و کیف و کفش مــارک دار فقط از طرف 
قشرهای رده باالی ایرانی مورد استفاده قرار می گرفت 
و بقیه اقشار جامعه تنها نامی از برندهای معتبر شنیده 
بودند. قطعا الزم به گفتن نیست که پوشیدن لباس های 
مارک دار نیاز به جیبی پر پول دارد اما به تدریج با تولد 
شبکه های مجازی و حذف مرزها و فاصله ها و تأسیس 

نمایندگی مارک های مختلف اروپایی در تهران و سایر 
شهرهای بزرگ، دیگر مارک پوشیدن یک آرزو نیست. 
اگر در دهه های گذشــته این طور بود که فقط بخش 
محدودی از جامعه می توانســتند »مارک« بپوشند اما 
االن شــما می توانید با توجه به بودجه خود از البسه و 
کیف و کفش مارک استفاده کنید. البته اگر خیلی هم 
برایتــان اهمیت ندارد آن چه می پوشــید حتما مارک 
باشد می توانید به سراغ لباس های فیک بروید که دقیقا 
کپی برابر اصل هســتند و تنها تفاوتشان این است که 
به جای این که در کارخانه فالن مــارک گران اروپایی 
دوخته شــوند در همین خیاط خانه های پایین شــهر 
تولید می شوند و یک مارک هم ضمیمه شان می شود. 
با این شیوه هم توانســته اید مارک بپوشید هم بخش 

اعظمی از درآمدتان را پس انداز کنید!
حاال چندســالی می شــود که مارک بازهای ایرانی 
دیگر مجبور نیســتند برای خریــد از برندهای مورد 
عالقه شان رنج سفر به کشورهایی مثل ترکیه و امارات 
را بخرند. البته هنوز هم این دو کشــور پذیرای تعداد 
زیادی از توریســت های ایرانی هســتند اما دیگر این 
طور نیســت که ایرانی ها صرفا برای خرید از برندهای 
معتبر به این کشــورها بروند. در ســال های اخیر در 
برخی خیابان های مرفه نشــین تهران، شاهد تأسیس 
نمایندگی های برندهای معتبــر بوده ایم. خیابان هایی 
مثل جردن، ســعادت آباد، فرشته، میرداماد، شریعتی 
و ولیعصر در ســال های اخیر شاهد رشــد قارچ گونه 
برندهای معتبر کیف و کفش و لباس بوده اند. در واقع 
شــما به فراخور درآمدتان می توانید برندی را انتخاب 
کنید و مایحتــاج خود را از نمایندگــی آن بخرید. در 
خیابان هایی که برایتان نام بردیم، از گران ترین برندها 
گرفته تا مارک های متوسطی که قشر معمولی جامعه 
هم بتوانند از آن خرید کنند، نمایندگی تأسیس شده تا 
آنهایی که عالقه زیادی به »مارک پوشی« دارند  بتوانند 

از برندهای مورد عالقه شان خرید کنند.
نقش پررنگ سوپراستارها در تبلیغ برندها

برخی برندهای داخلی در سال های اخیر برای جذب 

مشتری به استفاده از سوپراستارها روی آورده اند. حتما 
تاکنون بیلبوردهای زیادی را در سطح شهر دیده اید که 
فالن بازیگر معروف یا فوتبالیستی که محبوبیت زیادی 
دارد، به تبلیغ برندهــای ایرانی پرداختــه . البته بین 
سوپراستارها کســانی هم هستند که ترجیح می دهند 
کاالهای خارجی را کــه از کیفیت آنها اطمینان دارند، 
تبلیغ کنند و همین موضوع باعث شــده بود انتقادات 
زیــادی از آنها به دلیل تبلیغ برندهای خارجی شــود. 
این موضوع به اضافه پیشنهادات مالی برندهای ایرانی 
باعث شد که ستاره های دنیای سینما و فوتبال راضی به 
پوشیدن لباس های برندهای ایرانی و تبلیغ آنها شوند. 
جالب اینجاست که با گســترش دنیای مجازی، اغلب 
سوپراســتارها با اجازه دادن صفحات شخصی خود در 
اینســتاگرام و تبلیغات در این فضا درآمدهای زیادی 
کســب می کنند. در واقع این روزها  صفحات شخصی 
بازیگران و چهره های ورزشــی با مبالغ هنگفت اجاره 
داده می شود و عمال شبکه های اینستاگرامی به دکان 
تبلیغاتی آنها تبدیل شــده کــه درآمدهای کالنی هم 

برایشان به همراه دارد.
آیا نمایندگی ها واقعی هستند؟

اگر چــه به نظر می رســد تأســیس نمایندگی یک 

برنــد در ایران حتما باید با مجوز الزم از شــرکت مادر 
باشــد اما این اتفاق لزوما در ایران رخ نمی دهد. حتما 
بارها برایتان اتفاق افتاده که از یک فروشــگاه معمولی 
کاالیی را بخرید که نام یک برنــد معتبر روی آن ثبت 
شده باشد و فروشنده با اطمینان بگوید که اصل است 
اما خودتان هــم می دانید که آن چــه می خرید اصل 
نیســت؛ چون قیمت نمونه اصل آن فراتر از پولی است 
که االن پرداخت می کنید. شــاید باورکردنی نباشد اما 
این داستان درباره نمایندگی برندها هم صدق می کند. 
قطعا برای تأســیس نمایندگی یک برنــد حتما باید 
مراحل قانونی آن طی شــود و همه اتفاقات با نظارت 
صاحب برند رخ دهد. در واقع باید امتیاز تأسیس شعبه 
فالن برند مشــهور از شــرکت مادر خریداری شود در 
غیراین صورت فرد تاســیس کننده را با دردسر بزرگی 
روبه رو خواهد کرد؛ ولی در ایران خیلی هم این مسائل 
رعایت نمی شــوند و همین باعث شــده مارک بازهای 
ایرانــی چندان هــم نتوانند از اصل بودن جنســی که 

می خرند، مطمئن باشند.
فقط 45 نمایندگی برند مجوز دارند

ایــن روزهــا بیلبوردهای زیادی در ســطح شــهر 
می بینیم کــه نمایندگی برندهای مختلــف را تبلیغ 

 

روز
دد 

شهرک های صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیلندع

آمارهای ارایه شده نشان می دهد که 33 هزار و 12 واحد تولیدی در شهرک های 
صنعتی 7 هزار و 875 واحد تولیدی به دالیل گوناگون کامال تعطیلند. از مجموع 11 

هزار و 807 واحد فعال معادل 35.7 درصد با کمتر از 50 درصد ظرفیت و 42.5 درصد 
با ظرفیتی بین 50 تا 70 درصد فعالیت می کنند. این آمارها حاکی از اتالف گسترده و 

بهره برداری نامساعد از سرمایه گذاری های بزرگی است که در صنعت کشور ایجاد شده است و 
بیش از 50 درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی تعطیلند.

کاهش شعب بانکی 

تعداد کل شعب شبکه بانکی در پایان خردادماه ۱۳۹۷ نسبت به پایان اسفندماه  
۱۳۹۶ معادل  ۰.۶ درصد کاهش یافت. به نقل از بانک مرکزی، تعداد کل شعب داخل 

کشور شــبکه بانکی در پایان خردادماه ۱۳۹۷ به  ۲۰۵۹۸  شعبه  رسید. بر این اساس 
و در پایان خردادماه ۱۳۹۷، تعداد شعب بانک های دولتی ۸۶۸۱ شعبه ) ۴۲.۱ درصد(،  

بانک های خصوصی شــده ۶۴۶۱ شــعبه )۳۱.۴ درصد( و بانک های خصوصی و موسسات 
اعتباری ۵۴۵۶ شعبه )۲۶.۵ درصد( است.

هزینه یک درصد کاهش تلفات برق

همایون حائری، معــاون امور برق و انرژی وزیر نیرو گفــت: هزینه مورد نیاز برای 
کاهش هر یک درصد از تلفات شبکه توزیع برق کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان است. 
حائری با بیان اینکه طی سه سال گذشته اقدامات موثری برای کاهش تلفات شبکه 

برق انجام شده است، گفت: سال ۹۳ تلفات شبکه توزیع برق کشور ۱۶ درصد بود اما با 
اقدامات انجام شده در این حوزه در حال حاضر میزان تلفات به ۱۰.۸ درصد رسیده است. 
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یک راهنمایی درباره این که هنوز هم پولمان را در بخش مسکن سرمایه گذاری کنیم یا نه؟

ریزش شدید سود ساخت وساز
شهروند| سود سرمایه گذاری در ساخت وساز نزدیک 
به ۲۰ تا 3۰ درصد ریزش داشته است. این موضوع را بهروز 
ملکی، کارشناس بازار مســکن گفته است، اما آیا این به 
معنای آن است که دور ســرمایه گذاری در ساخت وساز 
را خط بکشــیم؟  همه ما وقتی پولی دستمان می آید 
با این ســوال  روبه رو می شویم که سرمایه به دست آمده 
را کجا سرمایه گذاری کنیم تا بیشترین سود را به دست 
بیاوریم. شــاید یکی از مهمترین آموزش هایی که الزم 
است درنظر گرفته شود همین آموزش سرمایه گذاری 
است، اما اغلب ما وقتی به این فکر می افتیم که بهترین 
راه برای سرمایه گذاری چیست که پولی کسب کرده ایم و 
حاال باید این در و آن در بزنیم تا سرمایه گذاری با کمترین 
ریسک را داشته باشیم. سپرده گذاری، خرید ارز و طال، 
خرید سهام، اوراق قرضه و خرید مسکن از محبوب ترین 
سرمایه گذاری ها هستند که در این بین بخش مسکن 
همواره از محبوبیت بیشتری بین ایرانی ها برخوردار بوده، 
اما برخی از اقتصاددان ها معتقدند سوددهی در این بازار 

هم با افت زیادی روبه رو شده است.
تغییر الگوی مصرف مسکن در دهه 90

مســکن از دیرباز به عنوان یک دارایی بــاارزش مورد 

توجه افراد جامعه بوده است. خانواده ها حاضرند هر مدل 
قسط و وام و بدهی را به جان بخرند تا بتوانند سرپناهی 
برای خود فراهم کنند. مسکن برخالف اغلب بازارهای 
سرمایه گذاری مثل سکه، ارز و سهام افت وخیز و نوسان 
کمتری داشته است، به همین دلیل هم همواره از اقبال 
بیشتری برخوردار بوده، اما گاهی هم پیش آمده که نرخ 
رشد مســکن منفی و از بقیه بازارها کمتر بوده است. در 
دهه های گذشته مســکن ازجمله سرمایه گذاری هایی 
بوده که سود سرشاری را به ســرمایه گذاران خود ارایه 
می کرده، امــا در دهــه ۹۰ اوضاع تغییر کــرد. یکی از 
کارشناسان اقتصادی با مطرح کردن دالیلی مانند کاهش 
ازدواج ادعا کرده سود سرمایه گذاری در مسکن کاهش 

شدیدی داشته است.
کاهش ازدواج عامل کاهش اقبال به مسکن

در دهه هــای ۷۰ و ۸۰ ســرمایه گذاری در بخش 
مسکن و انبوه ســازی به حداکثر ســود خود رسید. 
بهروز ملکی، اقتصاددادن و کارشناس مسکن مدعی 
شده سرمایه گذاران واحدهای مسکونی باید انتظارات 
خود را از ســرمایه گذاری در بخش مســکن تعدیل 
کنند و دیگر خبری از ســودهای کالن دهه های قبل 

 آیا با برگشت محدودیت های تجاری
 نمایندگی های پوشاک خارجی در ایران می مانند؟

 تحریم   برندبازها
 و ناکامی سوپراستارها! 

  باالی 90 درصد برندهای پوشاک در ایران تقلبی هستند
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گمانه زنی درباره گرفتن مالیات از کسانی که در حجم باال اقدام به پیش خرید سکه کرده بودند، سبب شد دخل و خرج

تا خریداران سررسیدهای سه ماهه، دیروز برای تحویل گرفتن سکه خود به شعب بانک ملی ایران مراجعه 
نکنند. به گزارش ایرنا، پیگیری از شعب بانک ملی نشان می دهد تعداد انگشت شماری برای تحویل گرفتن 
سکه های خود به بانک مراجعه کردند. این موضوع درحالی رخ می دهد که دولت اعالم کرده است تنها از 

خریداران عمده سکه مالیات دریافت می کند. 

سکه های 
پیش فروش 
بی مشتری 
ماند
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در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.


