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بررسی های «اسکناس» از پدیده شوم ویژه خواری ؛

از میان اخـــبار

روسیه به دالر پشت کرد

سهم دالر از سبد ارزی روسیه مجددا کاهش یافت.
به گزارش ایس��نا به نقل از راش��اتودی ،تا پایان ماه
اوت روسیه  ۲.۳۵میلیارد دالر دیگر از اوراق دالری
خود را به فروش رس��اند تا اکنون تنها  ۸.۵میلیارد
دالر اوراق قرض��ه وزارت خزان��ه داری آمریکا را در
اختیار داش��ته باش��د .اکنون سهم دالر از ذخایر طال
و ارز روس��یه به کمترین س��طح خود در طول ۱۲
سال اخیر رسیده است .آن طور که آمارهای وزارت
خزانه داری آمریکا نش��ان میدهد ،با تش��دید روند
واگذاری اوراق قرضه دالری توس��ط چین ،اکنون
ژاپن با  ۱.۱۳تریلیون دالر ،بزرگ ترین دارنده اوراق
قرض��ه وزارت خزانه داری آمریکا در جهان اس��ت
و پس از این کش��ور ،چین با  ۱.۱۱تریلیون دالر در
رده دوم ایس��تاده است .از زمان اعمال تحریمهای
جدید آمریکا بر ضد روس��یه ،این کش��ور به تدریج
در حال تقویت ذخایر طالی خود و تنوع بخشی به
ذخایر ارزی است.

عملکردناامیدکنندهاقتصاداسترالیا

نرخ بیکاری و تورم استرالیا افزایش پیدا کردند .به
گزارش ایس��نا به نقل از رویترز ،متوس��ط نرخ تورم
اس��ترالیا در دوازده ماه منتهی به اوت با  ۰.۱درصد
افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به
 ۱.۵درصد رس��ید .طی این مدت بیشترین افزایش
مرب��وط ب��ه ماهی با  ۷.۷درصد ،س��بزیجات با ۴.۷
درص��د ،گوش��ت با  ۳.۳درص��د ،نان و غالت با ۲.۲
درصد و نوشیدنی با  ۱.۵درصد بوده است .از سوی
دیگر نرخ تورم در بخش حمل و نقل به  ۰.۴درصد
رسیده است که در این بین ،بیشترین کاهش مربوط
به بلیط هواپیما با  ۸.۳درصد بوده است .قیمت بنزین
نیز به لطف کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی
کاهش  ۳.۵درصدی را تجربه کرد.

رشد اقتصادی
بخشغیرنفتی
مثبت شد

خــبرویـژه

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یاداشت اینستاگرامی خود با بیان اینکه در سه ماه نخست سال جاری ،بخش غیر نفتی که بخش مولد اقتصاد است ،حدود  ۰.۴درصد نسبت به مدت مشابه
سال قبل رشد داشته است ،نوشت :هر چند این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم ،امیدوار کننده است .وی افزود :این مهم در سایه
بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و تخیله اثرات شوکهای خارجی ناشی از تحریم و فشار حداکثری ،تحقق یافته است .همتی تاکید کرد :فعاالن اقتصادی و مردم مطمئن باشند که اولویت اصلی
کشور ،احیای تولید و اشتغال است ،بنابراین نظام بانکی ،به رغم دشواریهای ناشی از تحریمهای بیسابقه ،مانند سابق و با تمام توان خود در کنار آنها و در خدمت رشد و تعالی کشور خواهد بود.

ازمیاناخـــبار

گ�روهاقتص�ادکالن :جنج��ال ب��زرگ انتش��ار
فیشهاینجومیحقوقومزایایبرخیمدیران
دولتیهمچنانس��ایهس��نگینوشومخودرابر
س��ر اقتصاد ایران قرار داده اس��ت و همچنان راه
اندازی سامانه برای اعالم شفاف حقوق مدیران
هم برخالف قانون،در هاله ای از ابهام به سر می
برد .به گزارش «اسکناس» ،اقتصاد ایران عالوه
بر مشکالت داخلی و خارجی ،از سیاست گذاری
ه��ای غل��ط و قوانین مبهم رنج می برد و در این
میانمیزانپرداختیبهکارمنداندولتبهعنوان
یکیازنقاطتاریکمحس��وبمیش��ود؛بایدبه
این مسئله اشاره کرد که بدون تردید در زمانیکه
برخیازمدیرانخاصدریافتیهایکالنداشته
باشند،عدالت از یاد می رود و همزمان نبود ساز و
کار روشن به نابسامانی های اقتصاد کشور لطمه
هایجبرانناپذیریواردمیکند.البتهسرنوشت
برخی از افرادی که خواسته اند با این پدیده شوم
مبارزه کنند هم چندان مش��خص نبوده اس��ت!
س��یدمیعاد صالحی مدیرعامل س��ابق صندوق
بازنشستگی کشور در راستای ایجاد شفافیت در
این صندوق ،در مورخه دوم تیر ماه  ۱۳۹۸میزان
حقوق و مزایا و س��ایر دریافتیهای مدیران این
صندوق را منتش��ر کرد .بررسیها حکایت از آن
داشت که دو مدیر حقوقهای نجومی بیش از۴۰
میلیون تومان در سال گذشته دریافت کرده اند و
یک مدیر نیز حقوق  ۲۸میلیون تومانی دریافت
کرده است .اما در عمل با فضاسازی های صورت
گرفته در نهایت خود میعاد صالحی برکنار ش��د
تااینمس��ئلهعیانش��ودکهدستهایپنهانی

عدالت گمشده نظام پرداخت

تالش دارند همین روند غلط و ناسالم در کشور
ادامه داشته باشد.

کارمندان باید متناس�ب با شایس�تگیها

حقوقبگیرند

در همی��ن ارتباط،یک اقتصاددان با بیان اینکه
وج��ود ش��بکههای خویش��اوندی در برخی از
دس��تگاههایعموم��ییک��یازعواملاصلی
مقاومتآنهابهایجادش��فافیتاس��تگفتکه
اگر همه نهادهای قانونی و فرادولتی در اجرای
شفافسازیحقوقهاهمراهینکنندبعیداست
که طرح دولت در این زمینه بتواند موفق باشد.
قدرتاله اماموردی در گفتوگو با ایسنا با بیان
اینکه ش��فافیت یکی از اصلیترین بنیانهای
اقتصادی اس��ت اظهار کرد :یکی از حوزههایی

کهایجادش��فافیتدرآناهمیتاساس��یدارد،
وضعیت حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان
دولت اس��ت که البته متاس��فانه هنوز برخی از
بخشه��ای عمومی مانند صداوس��یما به آن
تمکین نکرده اند .او در ادامه با اش��اره به دیگر
مزایایشفافس��ازیمیزاندریافتیکارمندان
دول��تاظه��ارک��رد:یکیازمس��ائلاصلیدر
پرداخت حقوق با کارمندان عدم عدالت در این
پرداختیها است .واقعیت این است که یکسری
ازافراددردرونهمینسیستمدولتیتوانستهاند
ب��ا ریزهخواریهای خاص حقوقهای باالیی را
س��همخودکنند.ایناس��تاددانشگاهدرادامهبه
ش حقوقها هم
مشکالت مربوط به طرح افزای 
اش��اره کرد و گفت :در آن طرح هم دیدیم که

برایهمهکارکنانیکمبلغمشخصبهعنوان
افزایش حقوق در نظر گرفته شد که مصداق بارز
بیعدالتی بود چرا که برای آن شخصی که یک
میلیون حقوق میگرفت همان مبلغی را اضافه
کردندکهبهشخصیکه۳۰میلیوندرآمدداشت.
اماموردیافزایشیکس��انحقوقهارانش��ات
گرفته از آموزههای سوسیالیستی ارزیابی کرد و
ادامه داد :در اقتصاد بحثی به عنوان برخورداری
متناسب عوامل تولید از ارزش تولید شده مطرح
است که بر اساس آن کارمندان باید متناسب با
شایستگیها و ارزشی که تولید میکنند حقوق
بگیرند ،در حالی که در بس��یاری از حقوقهای
دریافتی در ادارات این قاعده رعایت نمیشود.
ایناقتصاددان“فامیلساالری”دردستگاههای
اداری را یکی از عوامل اصلی اعطای امتیازات
خاص به برخی از کارمندان ارزیابی کرد و گفت:
درچنینفضاییازافرادیکهازشایستگیهایی
برخوردارباشندبرچسبحاشیهسازمیزنندوآنها
را طرد میکنند؛ نتیجه چنین روندی در نهایت
تهی ش��دن دستگاههای بوروکراسی کشور از
نیروهای شایسته و کارآمد است .بر اساس این
گ��زارش،علیرغ��مالزامقانونیوفش��ارافکار
عمومی به دولت برای راهاندازی سامانه حقوق
ومزایاوایجادش��فافیتنس��بیدرحقوقهایی
که به کارمندان خود میدهد اما هنوز خبری از
راهاندازی این سامانه نیست .با این حال رئیس
س��ازمان امور اس��تخدامی پیش از این از عدم
همکاری برخی از دس��تگاههای عمومی مانند
صدا و سیما خبر داده بود.

فشار کمرشکن نرخ بهره منفی برای
بانکهایاروپایی

واح��د اطالعات اکونومیس��ت هش��دار داد صنعت
بانکداری اروپا با ریس��ک بزرگی مواجه شده است.
به گزارش ایس��نا به نقل از س��ی ان بی س��ی ،بانک
مرکزی اروپا چندی پیش با کاهش مجدد نرخ بهره
به منظور تقویت رشد اقتصادی منطقه یورو موافق
کرد و نرخ بهره در این منطقه پولی با رس��یدن به
منفی  ۰.۵درصد در پایین ترین س��طح تاریخ خود
از زمان تشکیل منطقه پولی یورو قرار گرفت .واحد
اطالعات اکونومیست در گزارشی به مقامات بانک
مرکزی اروپا هشدار داده است که تداوم روند فعلی
بانک های اروپایی را با ریس��کهای بس��یار جدی
مواجه خواهد کرد .سیمون باپتیست ،مدیر ارشد این
موسس��ه گفت :فکر میکنم اکنون سواالت زیادی
پیرامون سودآوری فعالیت بانک های اروپایی ایجاد
شده است .نرخ بهره در منطقه یورو از سال ۲۰۱۲
به صفر درصد کاهش یافت و نخستین بار در سال
 ۲۰۱۴وارد محدوده منفی شد.

سرمایهگذاری در آمریکا
سختترمیشود

دول��ت آمری��کا در نظ��ر دارد محدودیته��ای
س��رمایهگذاری خارجی در این کش��ور را افزایش
ده��د .ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از رویترز ،وزارت
خزانه داری آمریکا الیحه جدیدی را برای ارائه به
کمیته س��رمایه گذاری خارجی آمریکا آماده کرده
اس��ت که بر اس��اس آن ،هر گونه س��رمایهگذاری
خارج��ی از جمل��ه خرید خانه و ملک تا فاصله ۱۶۰
کیلومتری مراکز نظامی آمریکا ممنوع خواهد شد.
طبق قوانین س��ال گذش��ته ،کمیته سرمایه گذاری
خارجی آمریکا میتواند جلوی سرمایهگذاری اتباع
خارج��ی را در صورت��ی ک��ه آن را مغایر امنیت ملی
تش��خیص دهد بگیرد .این س��رمایهگذاریها که
به عقیده کارشناس��ان برای مقابله با چین محدود
شدهاند ،طیف وسیعی از زمینه ها از سرمایه گذاری
در تکنولوژیهای حساس گرفته تا زیرساخت های
آمریکا را در بر میگیرد .طبق بخش دیگری از مفاد
پیشنهادی وزارت خزانه داری آمریکا ،در صورتی که
یک دولت خارجی مالک بیش از  ۴۹درصد س��هام
ش��رکت س��رمایه گذار باشد ،حسابرسی ویژه از آن
ممکن خواهد بود.

زیربنایی
ازمیاناخـــبار

پیش بینی  ۸هزار دستگاه اتوبوس
برای تردد زائران اربعین

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه  ۸هزار دستگاه
اتوبوس برای تردد زائران پیش بینی ش��ده اس��ت،
گف��ت :در ص��ورت افزایش تعداد زائران نس��بت به
آمار پیش بینی ش��ده نیز  ۳هزار دس��تگاه اتوبوس
دیگر آماده خدمات رسانی هستند.به گزارش ایسنا،
محمد اس�لامی در جریان سفر به استان خوزستان
در پایانه مرزی ش��لمچه در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :وزارت راه و شهرسازی سه نوع فعالیت را برای
اربعین حسینی در دستور کار خود قرار داده است تا
بتواند خدمات مناسبی را به زائران ارائه دهد و در این
زمینه همه تالش خود را انجام خواهد داد .وی افزود:
ظرفیت س��ازی در پایانه های مرزی از جمله پایانه
مرزی شلمچه و چذابه یکی از مهمترین فعالیت ها
در این زمینه است .همچنین گسترش محوطه های
پایانههایمرزی بهویژهدرخوزستانبرایبهحداقل
رساندن توقف در عبور و مرور در حال انجام است.
وزی��ر راه و شهرس��ازی تصری��ح کرد :یکی دیگر از
فعالی��ت ه��ای در حال انجام ای��ن وزارتخانه برای
اربعین حس��ینی ،بهس��ازی و کیفی سازی راه های
منتهی به گذرگاه های مواصالتی به ویژه در استان
خوزس��تان اس��ت و ای��ن اقدام تا چن��د روز آینده و
پی��ش از آغ��از اربعین حس��ینی به پایان می رس��د.

تشکیل کمیته مشترک دریایی و
بندری ایران و چین

رییس سازمان بنادر و دریانوردی از تشکیل کمیته
مش��ترک دریای��ی و بندری ای��ران و چین و امضاء
تفاه��م خواهرخواندگ��ی بندر ش��هید رجایی و بندر
نینگبو چین در راستای افزایش تعامالت و مبادالت
تج��اری بی��ن دو کش��ور و دو بن��در خبر داد .محمد
راستاد در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :مهمترین
تواف��ق ص��ورت گرفته ب��ا چینیها در س��فر اخیر،
شکلگیری کمیته همکاریهای دریایی و بندری
ب��ود ک��ه به صورت مصداق��ی و عملیاتی بتواند به
تم��ام موضوع��ات دریایی و بندری ورود کرده و به
تصمیمات عملیاتی منجر ش��ود .وی افزود :مسئله
مه��م دیگر انعق��اد تفاهم خواهرخواندگی بین بندر
ش��هید رجایی و نینگبو چین به عنوان یکی از بنادر
بزرگ دنیا بود ،که از طرف مقامات چینی و مسئوالن
این بندر نیز مورد استقبال قرار گرفت.

با توافق بزرگ ایران و ترکیه صورت می گیرد؛

راهاندازیکریدوربینالمللیافغانستان-ایران-ترکیه

گ�روه زیربنایی:مع��اون حمل و نقل وزیر راه و
شهرس��ازی از راه اندازی کریدور بین المللی
افغانستان-ایران-ترکیه خبر داد و گفت :قطار
مسافری تهران-استانبول به زودی راه اندازی
می شود .به گزارش اسکناس،شهرام آدم نژاد،
مع��اون حمل و نقل وزارت راه و شهرس��ازی
محورهای تفاهم همکاری های حمل و نقلی
بین ایران و ترکیه را اعالم کرد و با اش��اره به
پیگیری مصوبات اجرایی هش��تمین اجالس
کمیس��یون مش��ترک حمل و نقل جمهوری
اس�لامی ایران و ترکیه ،از برنامه ریزی های
مش��ترک برای راه ان��دازی و تقویت کریدور
ترانزیت��ی افغانس��تان -ای��ران -ترکیه خبر
داد .وی با اش��اره به مذاکرات گس��ترده در
تقویت مس��یر ترازیتی ش��رق به غرب اظهار
کرد :در طول جلس��ات این دوره تاکید زیادی
ب��ر راهان��دازی و تقوی��ت کری��دور ترانزیتی
افغانس��تان -ای��ران -ص��ورت گرفت و مقرر
ش��د با محوریت ایران ،صورتجلس��ه تاسیس
ای��ن کریدور در آینده ای نزدیک برای ترکیه
و افغانس��تان ارس��ال تا پس از آن در جلس��ه
س��ه جانبه ای متن صورتجلس��ه نهایی شود.
وی یادآور ش��د :همچنین ارتقاء فعالیتهای
ترانزیت��ی کری��دور ترکیه -ای��ران -قطر در
چارچوب تفاهمنامه شهریور  1396و اجرایی

گروه زیربنایی:قیمت هر واحد آپارتمان در ش��هر
جدی��د پرن��د  ۵۰ت��ا  ۶۰میلیون توم��ان کاهش
یاف��ت و ب��ه دامن��ه قیمتی  ۱۳۰ت��ا  ۲۸۰میلیون
تومان بازگش��ت .به گزارش اس��کناس به نقل
از ایرنا،رکود در بازار مس��کن و کاهش معامالت
مس��کن در ش��هر تهران اثر خود را بر ش��هرهای
اطراف تهران گذاش��ته اس��ت و ریزش قیمتها
در ش��هرکهای اطراف تهران شروع شده است.
اکنون بازار معامالت مسکنی در شهرهای جدید
هم از رونق افتاده اس��ت و خرید و فروش در این
ش��هرها به پایینترین حد خود رسیده است .یک
واسطه ملکی در شهر پرند در این باره گفت :از ماه

سازی کریدور اسالم آباد -تهران -استانبول
( )ITIدر دستور کار دو کشور قرار گرفت .مدیر
کمیته حمل و نقل و ارتباطات بیست و هفتمین
اجالس کمیس��یون مشترک همکاری های
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری
ترکیه گفت :در توس��عه همکاری ها در حوزه
حم��ل و نق��ل ترکیب��ی نیز مقرر ش��د قرارداد
هم��کاری از طری��ق مج��اری دیپلماتیک به
طرف ایرانی ارس��ال شود تا مورد بررسی قرار
گی��رد .آدم نژاد در خص��وص مذاکرات حوزه

حم��ل و نق��ل ج��اده ای گفت :ب��رای اجرای
م��اده  7موافقتنامه حم��ل و نقل جادهای فی
مابین جمهوری اس�لامی ایران و جمهوری
ترکی��ه ،دو طرف با برگزاری نشس��ت کمیته
مش��ترک هم��کاری های حم��ل و نقل جاده
ای دو کش��ور در س��ه ماهه دوم نیمه اول سال
 2020میالدی در تهران موافقت کردند .وی
ضمن اش��اره به ابزار خرس��ندی طرفین از راه
اندازی قطار مس��افری تهران – وان و تهران
– آنکارا افزود :راه اندازی قطار مسافری تهران

بازارمسکنهمچناندرمدارکاهشی؛

ریزشمیلیونیقیمتآپارتماندرپرند

مب��ارک رمضان تاکنون قیمت آپارتمان در پرند
بین  ۵۰تا  ۶۰میلیون تومان کاهش یافته است و
هر متربع مربع خانه در برخی از فازهای شهر پرند
در ح��ال حاض��ر به  ۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
معامله میشود .وی گفت :البته صاحبخانه شدن
در پرند در س��ال گذش��ته با  ۹۰میلیون تومان هم
ممک��ن ب��ود اما بعد از جهش ناگهانی قیمت خانه
در تهران،آپارتمان در پرند به دوبرابر قیمت رسید
و با وجودی که رشد قیمت مسکن در شهرهای

اطراف پایتخت با فاصله زمانی رخ میدهد ،طی
یک سال اخیر قیمت مسکن در پرند تا  ۲۰۰درصد
گران ش��ده بود .این واسطه ملکی گفت :کاهش
قیمتهای فعلی به مس��کن مهر پرند هم رسیده
اس��ت و عالوه بر آن خانههای ش��خصی س��از و
ویالیی نیز ریزش قیمت بیشتری داشته است .بر
اساس اظهارات این واسطه مالکی قیمت مسکن
مه��ر پرن��د در حال حاضر از  ۸۰میلیون تومان در
واحدهای تکمیل نشده تا  ۱۸۰میلیون تومان در

– اس��تانبول در جلسه ای در سریعترین زمان
ممک��ن در ته��ران مورد بررس��ی قرار خواهد
گرفت .همچنین به منظور دس��تیابی به آمار
جا به جایی یک میلیون تن بار در س��ال بین
دو کش��ور جهت ادامه و تعمیق همکاریها در
زمین��ه افزایش و توس��عه حم��ل و نقل بار به
وسیله ریل ،طرفین موافقت کردند تا حمل و
نقل میان ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی از
طریق مسیرهای ترانزیت ریلی ایران تسهیل
شده و این مسیرها احیا شوند .معاون وزیر راه
و شهرس��ازی در ادامه از تفاهم دو کشور  در
ح��وزه حم��ل و نقل دریایی خب��ر داد و اظهار
کرد :دو طرف تمایل خود را برای جستجوی
فرصت های همکاری در زمینه ایجاد و پیاده
سازی تکنولوژی های پیشرفته جهت ساخت
کش��تی های تفریحی ،تعمیرات و نگهداری
کشتی ،بازیافت کشتی ،الیروبی و اتوماسیون
فراینده��ا و تهی��ه جانمایی ها اعالم کردند و
مقرر ش��د چهارمین کمیته مشترک همکاری
های بندری و دریایی بین دو کش��ور در س��ه
ماهه اول س��ال  2020در ترکیه برگزار ش��ود.
به گزارش تس��نیم بیس��ت و هفتمین اجالس
مش��ترک همکاری های اقتصادی جمهوری
اسالمی ایران و جمهوری ترکیه از  26تا 29
شهریور ماه در آنکارا برگزار شد.

واحدهای تکیمل شده بسته به موقعیت آن آگهی
می شود .وی گفت :در فازهای تکمیل شده مثل
ف��از صف��ر پرند هم قیمت خانه ریزش دارد؛ البته
بع��د از کاه��ش  ۵۰میلیونی اکنون قیمتها ثابت
مانده است .این واسطه ملکی از فازهای صفر ،یک
و دو پرند به عنوان فازهای که زیر س��اختهای
مربوطه تکمیل است یاد کرد و گفت :در این سه
فاز اکنون خانه متری  ۴میلیون تومان هم آگهی
میش��ود که نسبت به بهار امسال کاهش قیمت
داش��ته اس��ت و البته در پروژههایی که اس��تخر و
جکوزی هم به واحدی مسکونی اضافه شده است
قیمتها باالتر است.

تکنولوژی

تاریخ عرضه سیستم عاملهای اپل
جلو افتاد!

ش��رکت اپل تاریخ عرضه نس��خه جدید سیس��تم
عام��ل آیف��ون یعنی  13.1 iOSو سیس��تم عامل
جدی��د آیپ��د یعن��ی  iPadOSرا ی��ک هفته جلو
انداخ��ت و تاری��خ  ۲۴س��پتامبر را به عنوان تاریخ
جدید عنوان کرد .به گزارش ایسنا و به نقل
از انگجت ،اپل به تازگی نس��خه جدید سیس��تم
عامل آیفون موس��وم به  13 iOSرا منتش��ر کرده
است؛ اما این نسخه با مشکالتی همراه است که
قرار اس��ت با عرضه نس��خه  13.1 iOSاصالح
ش��ود .این ش��رکت اکنون اعالم کرده اس��ت که
مش��کالت کاربران یک هفته زودتر از چیزی که
اعالم شده بود ،حل خواهد شد .این شرکت گفته
اس��ت که نس��خههای  iPadOSو  13.1 iOSرا
در تاریخ  ۲۴سپتامبر یعنی تقریبا یک هفته زودتر
از چیزی که قبال اعالم ش��ده بود ( ۳۰س��پتامبر)
عرضه میکند.

فعالیت  ۵۰هزار فروشگاه اینترنتی
دارای نماد اعتماد الکترونیک

س��خنگوی اتحادیه کش��وری کس��ب و کارهای
مج��ازی از فعالی��ت  ۵۰هزار فروش��گاه اینترنتی
دارای نماد اعتماد الکترونیک در کش��ور خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،رضا الفت نس��ب در نشس��ت
تخصصی بررس��ی چالش ها و فرصتهای نوین
کس��ب و کار در زیس��ت بوم کارآفرینی اس��تان
کرمانش��اه ک��ه با حض��ور مدیران ش��رکتهای
استارآپی برگزار شد با اشاره به وجود  ۶۲میلیون
کارب��ر اینترن��ت در کش��ور ،گفت :از این تعداد ۴۷
میلیون کاربر در شبکه های اجتماعی فعال هستند.
وی اف��زود :در ح��ال حاض��ر متوس��ط تراکن��ش
تج��ارت الکترونی��ک در کش��ور  ۱۸۷هزار تومان
اس��ت و ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه این ع��دد در
همین چندس��ال گذش��ته حدود  ۶۰هزار تومان
بود و این رش��د س��ریع نش��ان از حرکت مردم و
کس��ب و کارها به س��مت فضای مج��ازی دارد.
الفت نسب ،گردش مالی تجارت الکترونیک کشور
را  ۲۰۸ه��زار میلی��ارد تومان اعالم و تصریح کرد:
در حال حاضر تنها در بحث تاکس��یهای آنالین
ما روزانه دو میلیون س��فر داریم که گردش مالی
قابل توجهی دارد.

