
ســازمان توســعه و همكاري اقتصــادي اعالم كرد 
مكزيكي ها با ۲۲۵۷ ساعت كار در سال، بيشتر از مردم 

ساير كشورها كار مي كنند. 
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري يونهاپ، ساعت 
كاري در كره جنوبي كه سال گذشته يكي از بيشترين 
 ساعت كاري در بين كشــورهاي جهان را داشت، با 
۱.3 ساعت در هفته كاهش در ســال ۲۰۱۸ به ۵۲ 
ساعت كار در هر هفته رسيد تا اين كشور امسال در رده 
سومين كشور از نظر بيشترين ساعت كاري در جهان 
قرار گيرد. همچنين دولت اين كشور حداكثر ساعت 

مجاز براي اضافه كار در طول هفته را نيز ۲ ســاعت 
كاهش داد.  قانون كاهش ساعت كاري در كره جنوبي 
به دنبال افزايش مشكالت ناشي از كار بيش از حد و كم 
شدن ارتباط اعضاي خانواده هاي كره اي با يكديگر سال 
گذشته ابالغ شد و ابتدا براي شركت هاي داراي بيش 
از 3۰۰ كارمند و به تدريج براي كل بنگاه هاي كره اي 

اعمال خواهد شد. 
به گفته ســازمان توســعه و همــكاري اقتصادي، 
مكزيكي ها با متوســط ۲۲۵۷ ســاعت كار در سال، 
بيش از ســاير مردم جهان كار مي كنند و پس از آنها 

 يوناني ها با ۲۰۱۸ ساعت در جايگاه دوم و كره جنوبي با
 ۱۹۶3 ساعت كار در سال در جايگاه سوم قرار دارند. 
ســاعت كاري زياد بــه يكي از معضــالت بزرگ در 
كشورهاي توسعه يافته تبديل شــده؛ به گونه اي كه 
انجمن كار و جامعه كره جنوبي هشدار داده كار كردن 
بيش از حد، مردم اين كشــور را در معرض مشكالت 

جدي سالمت جسمي و روحي قرار داده است. 
در بين كشــورهاي ديگر عضو ســازمان توســعه و 
همكاري اقتصادي، كاستاريكا، شيلي و روسيه نيز جزو 

كشورهاي با ساعت كاري باال معرفي شده اند. 

مدير اجرايي ارشد ســازمان سرمايه گذاري قطر 
روز يكشنبه گفت كه اين ســازمان در نظر دارد 
ظرف دو ســال آينده ميزان سرمايه گذاري خود 
در آمريكا را كه در حــال حاضر 3۰ ميليارد دالر 
است، به ۴۵ ميليارد دالر افزايش دهد. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، منصــور ابراهيم المحمود 
به خبرنــگاران گفت: اين ســازمان در نظر دارد 
ميزان ســرمايه گذاري خود را متــوازن كند تا 
ســطح ســرمايه گذاري قطر در آمريكا به سطح 

سرمايه گذاري اين كشور در اروپا نزديك تر شود. 
او گفت: ما درباره ۴۵ ميليارد دالر براي بازار آمريكا 
صحبت مي كنيم و در مسير انجام اين كار ظرف 
دو سال آينده قرار داريم. وي ادامه داد: سازمان 
سرمايه گذاري قطر )كيا( به دنبال سرمايه گذاري 
در بخش هاي اساسي مانند امالك، تكنولوژي يا 
بورس آمريكاست. اين سخنان محمود درحالي 
مطرح  شد كه وزير خارجه آمريكا، مايك پمپئو در 
حال ديدار از قطر در ميانه سفر خود به كشورهاي 

منطقه اســت.  علي الكويري، وزير تجارت قطر 
هــم در كنفرانــس گفتگوهــاي اســتراتژيك 
آمريكا - قطر گفت: حجــم تجارت دوجانبه بين 
قطر و آمريكا در ۱۰ ســال اخير دو برابر شــده 
است. آمريكا در صدر فهرســت صادركنندگان 
به قطر قرار دارد. او اضافه كــرد: در دوره ژانويه 
تا اكتبر ســال گذشــته، حجم تجارت دوجانبه 
 بين آمريــكا و قطر بــه ۶ ميليارد دالر رســيده 

بود. 

آمار اداره اطالعات انرژي آمريكا نشــان داد كه آســيا، 
خاورميانه و آفريقا بزرگ ترين مصرف كنندگان انرژي 

جهان از دهه ۱۹۸۰ بوده اند. 
به گزارش ايسنا، طبق اطالعات جديد، در فاصله سال 
۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ رشــد مصرف انرژي در هــر كدام از 
اين مناطق حدود ۲۰ درصد رشــد داشــت به ويژه در 
خاورميانه و آفريقا كه ناشي از رشد اقتصادي قوي، رشد 
سريع جمعيت و دسترسي بيشــتر به بازارهاي انرژي 
بود. در آسيا نيز مصرف انرژي رشــد قوي داشت و اين 
 امر با وجود افت تقاضا از ســوي چين در فاصله ســال 

۲۰۱۵  تا ۲۰۱۶ روي داد. 

آمار جديد نشان داد كه نفت و ســاير ميعانات نفتي تا 
سال ۲۰۱۶ پرمصرف ترين سوخت در سراسر جهان بود 
و در سبد انرژي، بزرگ ترين سهم را در آمريكاي مركزي 
و جنوبي داشت كه به ۵۰ درصد رســيد؛ در حالي كه 
خاورميانه با مصرف باالي نفت، در رتبه دوم قرار گرفت. 
مصرف نفت به عنوان بخشــي از سبد انرژي در منطقه 

اوراسيا با حدود ۲۰ درصد، كمترين ميزان بود. 
در آسيا و اقيانوسيه، بزرگ ترين ســهم در سبد انرژي 
 به زغال ســنگ )۵۰ درصد( تعلق گرفت. اين منطقه 
ســه مصرف كننده بزرگ جهان شــامل چين، هند و 
استراليا را در خود جاي داده است. اداره اطالعات انرژي 

آمريكا خاطرنشان كرده است كه مصرف زغال سنگ تا 
حد زيادي به وجود منابع ديگر بســتگي دارد كه علت 
استفاده زياد اين سوخت در چين و استراليا را توضيح 
مي دهد، در حالــي كه اروپا بزرگ تريــن كاربر نيروي 

هسته اي و انرژي تجديدپذير است. 
براساس گزارش اويل پرايس، بررسي الگوي رشد مصرف 
انرژي براساس كشورها نشان مي دهد كه چين يكي از 
بزرگ ترين اقتصادهاي جهان است كه در فاصله ۲۰۰۰ تا 
۲۰۱۶ مصرف انرژي آن رشد قابل توجهي كرد، در حالي 
كه رشد مصرف انرژي ۶ اقتصاد بزرگ ديگر در مدت ۱۶ 

سال، نسبتا ثابت بود. 

شركت چيني شيائومي قصد دارد  در پنج سال آينده 
مبلغي معــادل ۱.۵ ميليــارد دالر در زمينه توليد و 
توسعه گجت و خانه هاي هوشــمند و اينترنت اشيا 

سرمايه گذاري كند. 
به گزارش ايسنا، اينترنت اشيا و شهر هوشمند عباراتي 
هســتند كه اين روزها در فضاي مجازي زياد به گوش 
كاربران مي خورد. بايد گفت كه اينترنت اشيا به كاربران 
ساكن در شهرهاي هوشمند اين امكان را مي دهد كه با 
استفاده از دستگاه هاي الكترونيكي و هوشمند به كارها و 
فعاليت هاي روزمره خود بپردازند و اين امر در زمينه هايي 
همچون انرژي، حمل ونقل، صنعت، بهداشت و درمان، 

ساخت وساز، خانه و شهر هوشمند نقش پررنگ و بسزايي 
ايفا خواهد كرد. اينترنت اشيا )IoT( به معني يك شبكه 
جهاني از اشيای مرتبط و متصل است كه هر يك داراي 
آدرس مختص به خــود بوده و براســاس قراردادهاي 
استانداردشــده اي با يكديگر در ارتباط هســتند. اين 
سيستم جديد كنترل از راه دور و كنترل هوشمند اشيا و 
دستگاه ها، امروزه در كشورهاي توسعه يافته اي همچون 
كره جنوبي در سيســتم هاي اداري و همچنين وسايل 

منزل بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. 
حاال به تازگي شركت چيني شيائومي كه در سال هاي 
اخير تبديل به يكي از بزرگ ترين غول هاي تكنولوژي 

فعال در حوزه فناوري و گجت هاي هوشمند شده، اعالم 
كرده است كه براي توسعه پلتفرم هاي مربوط به اينترنت 
اشيا و خانه هوشمند، قصد دارد سرمايه گذاري هاي كالني 
را اختصاص دهد و به بزرگ ترين شركت توسعه دهنده 
محصوالت و خدمات مبتني بر اينترنت اشــيا و خانه 

هوشمند در جهان تبديل شود. 
وي در ادامه ســخنانش افــزود: ما آينــده اي را براي 
كاربران مان ترسيم مي كنيم كه در آن تمام دستگاه هاي 
خانگي تنها با ارسال يك دستور صوتي از راه دور كنترل 
مي شوند و سهولت و آسايش بيشــتري را براي آنها به 

ارمغان خواهد آورد. 

بيشترين ساعت كاري متعلق  به كدام كشور  است؟

پرمصرف ترين  مناطق  انرژي  جهان  كدامند؟
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راه های گریز
مالیاتی 

اگرچه خودروسازان مجوز 
افزايــش قيمت خــود را 
كسب كرده اند و به دنبال 
آن قيمت ها را باال برده اند 
اما اين افزايش قيمت ۵ درصد زير حاشــيه بازار 

است. يعنی قيمت...

  حســن کریمی سنجری، 
کارشناس بازار خودرو

  محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی
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با وجود تعهدات معوق خودروسازان
دوباره مجوز  پیش فروش گرفتند

مجوز  فروش بعد  از  افزايش 
3۰ درصدی قيمت ها

حذف  تدريجی  درآمد های 
صادراتی  فرش

»کسب و کار« تفکیک حساب های افراد حقیقی و حقوقی در الیحه بودجه 98 را  بررسی  می کند

رصد  مالیاتی  جریان   پول
صفحه2
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تهدید  ارز آوری   پسته
درآمد   ارزی   صادرات   پسته   در   سال   جاری   231  میلیون   دالر   کاهش   یافت

با وجود اينكه خودروسازان هنوز به تكاليف خود در 
قبال مشتريان عمل نكرده و به گفته دادستان تهران 
۵۱۰۰ شكايت در ۲۰ پرونده پيش فروش خودرو به 
ارزش ۲ هزار ميليارد تومان در اين رابطه وجود دارد، 
ايران خودرو بار ديگر موضوع پيش فروش خودرو را 
از سر گرفته است. حاال خودروسازان نه تنها به مراد 
دل خود مبنی بر افزايش قيمت ها دست پيدا كرده و 
حتی 3۰ درصد قيمت ها را باال برده اند، بلكه از دولت 
مجوز پيش فروش و در كنار آن رقم های ميلياردی 
برای تامين سرمايه در گردش، دريافت می كنند. به 
گفته رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 

توليد كنندگان، ۱۵ هزار ميليارد...

بر اســاس آماری كه اخيرا اعالم شده است متاسفانه 
شــاهد كاهش درآمدزايی ارزی فــرش در بازارهای 
صادراتی تا ۷3 ميليون دالر هستيم. بر اساس اين آمار 
صادرات فرش و صنايع دستی طی ۹ ماهه سال جاری 
از نظر ارزشــی ۲۲ درصد افت كرده است. صادرات 
فرش و صنايع دستی در ۹ ماه سال جاری در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی رشد داشته، اما 
از لحاظ ارزشی با كاهش روبه رو بوده است. بر اساس 
آمار اعالمی، در ۹ ماه ســال جاری ۱۲ هزار تن فرش 
 و صنايع دستی كشور صادر شــده كه در مقايسه با 
مدت زمان مشابه سال قبل ۵۵ درصد كاهش داشته 
است. همچنين صادرات فرش از لحاظ ارزشی طی ۹ 
ماهه امسال به رقم ۲۵۸ ميليون دالر رسيده كه نسبت 

به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد...

سرمايه گذاري ۴5 ميليارد  دالري قطر در آمريکا



اقتصاد2
ایران وجهان

تشکیل کمیته وصول مطالبات 
سازمان به میزبانی بندرلنگه

نشست کمیته وصول مطالبات سازمان بمنظور 
بررسی عملکرد مالی و ارائه راهکارهای بمنظور 
اخذ معوقات و بدهی های تجــاری بنادر غرب 
اســتان هرمزگان با حضور اعضای این کمیته 
در شهرســتان بندر لنگه برگزار شد. به گزارش 
روابــط عمومی، اولین نشســت کمیته وصول 
مطالبات سازمان با حضور  لقان پارسی نیا مدیر 
کل امور مالی، روانبخش بهزادیان مدیرکل امور 
بندری و حسین صادقی نژاد مدیر کل مناطق 
ویژه بندری و سرمایه گذاری ســازمان بنادر و 
دریانوردی در بندر لنگه برگزار و روند عملکرد 
 مالی بنادر غرب استان هرمزگان مورد ارزیابی 

قرار گرفت. 
در ابتدای جلسه "قاسم عســکری نسب" مدیر 
اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه ضمن تشــریح 
اقدامات صورت گرفته به ارائه گزارش مبســوطی 
از فعالیت بنادر غرب استان در مباحث مالی، وصول 
مطالبات در حوزه کاری خود پرداخت، طرح چالش 
ها، گزارش پیشــرفت پروژه ها و نیازمندی های 
بندرلنگه در بنادر تابعــه از جمله موارد مطروحه 

عسکری نسب بود.

برگزاری پانزدهمین یادواره ۶۱ 
شهید محله ابوذر غفاری زاهدان

زاهدان- دبیر پانزدهمین یادواره شهدای محله 
ابوذر غفاری از برگزاری پانزدهمین یادواره شهدای 
محله ابوذر غفاری زاهدان خبــر داد .به گزارش 
کسب و کار نیوز، محمود جوادیان فر در گفتگو 
اختصاصی با خبرنگار کســب و کار نیوز، با بیان 
اینکه تکریم شهدا تکلیف همگان است، اظهار 
داشت: این یادواره ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ در مسجد 
ابوذر غفاری زاهدان بــا حضور آیت اهلل صدیقی 
، آیت اهلل سلیمانی ، دکتر شــهریاری نماینده 
مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی و دیگر 
مسئولین استانی و خانواده های معزز شهدا برگزار 
می گردد .وی افزود : امام جمعه تهران و زاهدان و 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان ونماینده مردم 
زاهدان در مجلس شورای اسالمی از سخنرانان 

این یادواره می باشند.

قوه قضائيه با عوامل تخريبي صنعت قطعه 
سازي برخورد کند

تضعیف قطعه سازي به نفع چه 
کساني است؟

در حالي که صنعت خودروسازي و قطعه سازي 
کشــور تحت تاثیر تحریم هاي غــرب با چالش 
مواجه شده است، شاهد برخي رفتارها و اقدامات 
قابل تاملي هســتیم که نه تنهــا در جهت رفع 
مشکالت ناشي از تحریم ها نیست بلکه در حال 
از بین بردن ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل صنعت 
خودروسازي اســت. قطعه سازي به عنوان حلقه 
اصلي خودروسازي کشور علي رغم تمامي کاستي 
ها، سهم قابل توجهي در اقتصاد و اشتغال دارد و 
لذا بایســتي مورد حمایت دستگاه هاي مختلف 
قرار گیرد. دولت، مجلس و قوه قضائیه بایستي در 
شرایط کنوني با اتحاد، هوشمندي و یکپارچگي 
صنایع مهم و راهبردي کشور را تحت حمایت خود 
قرار دهند. حمایت معنوي شرط الزم و حمایت 

سیاستي شرط کافي است. 
متاسفانه بعد از نشست خبري یکي از مسئوالن 
ارشد قوه قضائیه شاهد فضاسازي ها غیرمنصفانه 
علیه یکي از قطعه ســازان بزرگ کشور بوده ایم. 
هجمه هایي که با همراهي برخي از رســانه هاي 
ارزشي همراه بوده است. قدر مسلم موضوع مبارزه 
با فساد خواســت تمامي فعاالن اقتصادي کشور 
اســت ولي نباید این موضوع ابزار و دست آویزي 
براي موج سواري افراد سودجو و فرصت طلب شود. 
رفتار برخي از رسانه ها و جریان ها در روزهاي اخیر 
نشان از آن دارد که برخي به دنبال ایجاد ناامني 
در صنعت قطعه سازي کشور هستند تا بتوانند با 
موج سواري بر روي اقدامات قوه قضائیه به اهداف 

ضدملي خود دست یابند. 
تخریب و بدنام کردن مدیران ارشد صنعت قطعه 
سازي نه تنها مشــکلي از صنعت را حل نخواهد 
کرد بلکه با به حاشــیه بردن این صنعت، صنعت 
قطعه سازي را از یک موضوع ملي به یک مسئله 
نزاع رقابتي تبدیل خواهد کرد.در چنین شرایطي 
انتظار بر این است دستگاه هاي نظارتي و قضائي با 
هوشمندي عالوه بر از بین بردن زمینه سواستفاده، 
پشت پرده این جریان سازي ها منفي علیه قطعه 
سازان ملي کشور را شناسایي و با عوامل آن برخورد 
نمایند. صنعت قطعه سازي در جنگ اقتصادي 
غرب نیازمند آرامش، همدلي و نگاه ملي است نه 

تنش و تخریب.

اخبار

تقریبا از اواخر شــهریور 
ماه بود کــه بانک مرکزی 
با تغییر و اصالح برخی از 
سیاست های پیشین ارزی 
سعی در کنترل قیمت ها 
کرد و در حالی که مداخله این بانــک در بازار ارز 
در برابر سرکشی نرخ دالر، اندک نتیجه ای داد اما 
هنوز انتظارات مردم از این مداخالت برای کاهش 

اساسی نرخ دالر، برآورده نشده است.
یعنی با گذشت بیش از ســه ماه از کنترل بازار ارز 
توســط بانک مرکزی، قیمت ارز جــز در مقطعی 
محدود که به نــرخ ۹ هزار تومان برگشــته بود، 
همچنان باالی ۱0 هزار تومان است. کارشناسان 
خوش بین هستند که حداقل جلوی مسیر صعودی 
نرخ دالر گرفته شده اســت و توقف روند کاهشی 
نرخ دالر به دلیل یک ســری اتفاقاتی اســت که 
خارج از حیطه کنترلی بانک مرکزی اســت. برای 
مثال بانک مرکزی آنجایی کــه به بازار ارز مربوط 
اســت، در تالش اســت با مهار تقاضــای ارزی و 
همچنین سیاست های مشابه، از افزایش قمیت ارز 

جلوگیری کند اما کمبود و یا کاهش ذخایر ارزی در 
آینده به دلیل کاهش صادرات نفت و ... در اختیار 

این بانک نیست.
بررسی های بازار ارز نشان می دهد در حال حاضر 

نرخ ارز ۱۱ هــزار و 4۵0 تومان اســت و با وجود 
فشــارهایی که به دلیل تحریم ها بر کشور وجود 
دارد، احتمال دارد که این نرخ افزایش هم خواهد 

یافت.

علی رغم اینکه خودروسازان 
هنوز بــه تکالیف خــود در 
قبال مشــتریان عمل نکرده 
و به گفته دادســتان تهران 
۵۱00 شکایت در ۲0 پرونده 
پیش فروش خودرو به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان در این 
رابطه وجود دارد، ایران خــودرو بار دیگر موضوع پیش 

فروش خودرو را از سر گرفته است.
حاال خودروسازان نه تنها به مراد دل خود مبنی بر افزایش 
قمیت ها دست پیدا کرده و حتی ۳0 درصد قیمت ها را 
باال برده اند، از دولت مجوز پیش فــروش و در کنار آن 
رقم های میلیــاردی برای تامین ســرمایه در گردش، 
دریافت می کنند. به گفته رئیس ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولید کننــدگان ۱۵ هزار میلیارد 
تومان به عنوان ســرمایه در گردش به دو خودروســاز 
پرداخت خواهد شــد و همچنین پرداخت تسهیالت 
۱۱ هزار میلیارد تومانی به قطعه ســازان را وعده داده 
شده است که با حل مشکل قطعه سازان اندکی شرایط 
خودروسازان را نیز بهتر خواهد کرد. پس خودروسازان 
 تا حدودی به خواسته های خود دســت پیدا کرده اند. 
می ماند مشتریانی که از یک طرف معلوم نیست چطور با 
این شیب افزایشی قیمت خودرو، خریدار خودرو هستند؟ 
و از طرفی چگونه روی وعده خودروسازان برای تحویل به 

موقع خودرو حساب کنند؟
 در ایــن رابطه عبــاس تابــش معاون وزیــر صنعت، 
صحبت های امیدوار کننده ای گفته است به گفته وی 
افزایش قیمت خودرو در شــرکت های تولید کننده با 
هدف افزایــش تولید در جهت تعــادل عرضه و تقاضا، 
کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف کنندگان خودرو و 
اشتغال در صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: خودروهای باالی 4۵ میلیون تومان مشمول 

قیمت گذاری نمی شوند و شرکت های عرضه کننده باید 
قیمت نهایی مصرف کنندگان را اعالم کنند.

تابش افزود: تا ۳۱ مرداد امسال هیچ خودرویی مشمول 
افزایش قیمت نمی شــود و همه قراردادهای فروش از 
جمله فروش فوری ۳0 روزه و قطعی تا این تاریخ باید به 

قیمت منعقد در قراردادها تحویل شود.

رئیس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولید 
کنندگان گفت: بر اســاس مصوبه ســتاد تنظیم بازار، 
خودروسازان حق ندارند بیش از ۲0 درصد تولیداتشان 
را به فروش نقدی اختصــاص دهند و ۸0 درصد باید به 

معوقات اختصاص یابد. 
تابش با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا ۳00 هزار دستگاه 

خودرو معوقه دارند، افزود: دو خودروســاز بزرگ کشور 
تعهد ۹۳0 هزار دستگاه خودرو را دارند و فروش سال ۹۸ 

هم در این تعداد وجود دارد.
بخش زیادی از تقاضای فعلی خودرو که باعث شروع پیش 
فروش های تازه شده، از جانب دالالن است که در طمع 
سود حاصل از فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار، آنها 
را به این سو کشانده اما مدیرعامل شرکت خودروسازی 
ایران خودرو وعده داده، تا پایان اردیبهشت سال آینده 
توازن در قیمت تولیدات کارخانــه و بازار خودرو ایجاد 
می شود.  با توجه به افزایش تقاضای بازار برای خودروهای 
پرتیراژ گروه صنعتی ایران خودرو و براساس مجوز کسب 
شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این گروه 
صنعتی، پیش فروش محصوالت پرتیراژ خود را ۲4 دی 

ماه سال جاری آغاز می کند.
معاون مدیر عامل در بازاریابــی و فروش ایران خودرو با 
بیان این که طرح پیش فروش زمســتانی ایران خودرو 
با هدف پاسخگویی به نیاز و تقاضای بازار به خودروهای 
پرتیراژ صورت می گیرد گفت: در این طرح پیش فروش، 
خودروهای پژو GLX 40۵وSLX، پژو پارس دوگانه 
سوز، ســمند ال ایکس ۷EF پایه گاز ســوز و بنزینی، 
پژو ۲06 تیپ ۲ و تیپ ۵ که مورد تقاضای بســیاری از 
متقاضیان بوده برای ثبت نام ارائه شده است.مصطفی 
خان کرمی خاطر نشان کرد: شروع تحویل خودروهای 

این طرح از مرداد ماه ۹۸ به بعد خواهد بود.

»کسب و کار«  عدم ریزش قیمت ها در بازار ارز با وجود کنترل چند ماهه بانک مرکزی را بررسی می کند

مقاومت قیمتی دالر بیشتر می شود

با وجود تعهدات معوق خودروسازان دوباره مجوز  پیش فروش گرفتند

مجوز  فروش  بعد  از  افزایش 30 درصدی قیمت ها
 پیش فروش ۴ محصول ایران خودرو آغاز می شود                                                    ایران خودرو و سایپا ۳۰۰ هزار تعهد معوق دارند

کســب وکارهای نوین بانک 
انصار، هرروز از عمق راهبردی 

بیشتری برخوردار می شوند
همایش سراســری مدیران بانک انصار در سالن 
همایش های ساختمان مرکزی این بانک برگزار 
شــد و دکتر ابراهیمی مدیرعامــل این بانک طی 
سخنانی ضمن تحلیل شــرایط اقتصادی کشور 
و بررسی مهمترین مســائل تأثیرگذار آن و لزوم 
بکارگیری راههای مطمئن وموثر در عرصه مقابله با 
تحریم ظالمانه آمریکا گفت: در حال حاضر مبادالت 
بین الملل و پرداخت ما بــه ازاء معامالت ایران با 
دیگر کشورها مهم ترین مســئله کشور است که 
خوشبختانه با سیاست های اتخاذشده و برخالف 
تصورات باطل آمریکا، ایران با رایزنی، حل مشکالت 
خود با کشــورهای طرف معامله را دنبال و درحال 
گره گشایی از این حوزه حساس اقتصاد کشور است. 

سه شنبه های بدون خودرو با مشارکت 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در شهر 

همدان کلید می خورد
صباغــی رئیس ســازمان حمل و نقــل و ترافیک 
شهرداری همدان گفت: سه شنبه هاي بدون خودرو 
در راســتاي فرهنگ سازي مناســب براي کاهش 
آالیندگي ها، افزایش سالمت شهروندان و نیز بهره 
مندي از فواید دوچرخه سواري با حمایت بانک قرض 
الحسنه مهر ایران در شــهر همدان اجرا مي شود. 
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، صباغی در جمع اعضای سازمان حمل و نقل و 
ترافیک، نماینده اداره ورزش و جوانان، نماینده نیروي 
انتظامي و امور فرهنگي شوراي شهر همدان اظهار 
داشت: مقدمات سه شنبه هاي بدون خودرو باهدف 
اســتفاده کمتر از خودروهاي شــخصي و استفاده 
بیشتر شهروندان از وسایل نقلیه عمومي و همچنین 
 ترویج فرهنگ دوچرخه ســواري با مشارکت بانک 

قرض الحسنه مهر ایران در مرحله اجرا است.

نحوه پرداخت خودکار اقساط 
بانک مسکن با »حواله منظم«

ساده ترین شیوه پرداخت اقساط بانک مسکن که در 
آن حتی نیاز به صرف زمان یک دقیقه ای ماهانه برای 
مراجعه به همراه بانک حذف شــده است، استفاده از 
سرویس »حواله منظم« است. به گزارش پایگاه خبری 
بانک مسکن-هیبنا، پرداخت به موقع اقساط تسهیالت 
بانکی هم برای مشتریان و هم برای بانک اهمیت زیادی 
دارد. اهمیت آن برای مشتریان از این بابت است که 
عدم پرداخت به موقع سبب جریمه می شود، طوری 
که به ازای هر روز دیرکرد، 6 درصد مبلغ قسط به عنوان 
جریمه تاخیر به بدهی تسهیالت گیرنده اضافه می شود 
که شاید دیرکرد یکی دو روزه آن یک رقم جزیی به نظر 
برسد اما با تکرار تاخیر در پرداخت قسط مبلغ جریمه 
به تدریج افزایش خواهد یافت و ممکن است در صورت 
سهل انگاری در پرداخت به موقع اقساط، به رقم قابل 

توجهی تبدیل شود.

تندیس جشنواره حمایت از تولید ملی 
به بانک توسعه تعاون اهدا شد

تندیس جشــنواره حمایت از تولید ملی )حاتم( 
به پاس حمایت این بانــک از تولید ملی و تعهد به 
اجرایی نمودن مفاد اقتصاد مقاومتی به بانک توسعه 
تعاون اهدا گردید. در ششمین گردهمایی بزرگ 
مســئولین دولت و مدیران بنگاه های برتر اقتصاد 
ایران که صبح و عصر چهارشنبه ۱۹ دی ماه با حضور 
چشمگیر فعاالن صنعتی، کارآفرینان، برندهای برتر 
صنعت در سطح ملی و با حضور تعدادی از مدیران 
ارشد سه قوه در مرکز همایش های صداوسیما برگزار 
شد بانک توســعه تعاون نیز مطابق مأموریت های 
توسعه ای و با عنایت به امر مهم »حمایت از تولید 

ملی« حضور یافت.

بانک توســعه صادرات نوک 
پیکان حمایــت از واحدهای 

کوچک و متوسط است
مدیرکل دفتــر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری 
استانداری یزد گفت: بانک توسعه صادرات به عنوان 
یک بانک پیشــرو و تخصصی در حمایــت از تولید 
صادرات محور در نوک پیکان حمایت از واحدهای 
کوچک و متوسط قرار دارد. به گزارش روابط عمومی 
بانک توسعه صادرات به نقل از اگزیم نیوز، در حاشیه 
سی و چهارمین نشست تخصصی معرفی خدمات 
بانک توســعه صادرات ایران که در یزد برگزار شد، 
ســیدکمال الدین نورالدینی تصریح کرد: توســعه 
بازارهای خارجی ضامن پایداری تولید و اشتغال در 
کل کشور اســت لذا نقش بانکها، به خصوص بانک 
توسعه صادرات بعنوان نقش واسط و تسهیل کننده 
ارائه خدمات به صادرکنندگان است و می تواند نقش 

محوری و مهمی در این میان ایفا کند.

بانک ها

دولت در الیحــه بودجه ۹۸، یکــی از اقدامات خود 
در سال آینده را بررسی و تفکیک حساب های افراد 
حقیقی و حقوقی قرار داده تا راهی برای جلوگیری 
از فرار مالیاتی و در نتیجه افزایش درآمدهای دولت 

باشد.
موضوع فرار مالیاتی یکی از دغدغه های مهم دولت 
در این ســال  ها بوده اســت که هنوز راه حلی برای 
آن تدارک دیده نشــده اســت. یکی از راهکارهای 
 بودجه بــرای کمک به حــل این مســئله تفکیک 
حساب های بانکی به شخصی و تجاری است که به 
گفته کارشناسان به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک 
خواهد کرد. اما اینکه این کار در کشور قابل عملیاتی 
شدن هست، یک سوال است و اینکه چه تاثیری به 
معنای واقعی در ممانعت از فــرار مالیاتی دارد، یک 

سوال دیگر.
بر اســاس گزارش های موجود تفکیک حساب های 
بانکی به شــخصی و تجاری می توانــد آثار مثبتی 

در کشــور ایجاد کند. به نحوی که عالوه بر کنترل 
فعالیت های غیرمولد می تواند به شناسایی عملکرد 
کلیه فعاالن اقتصادی )خــواه به  عنوان تجاری ثبت 
شــده باشــند یا شــخصی( کمک کند و بالتبع به 
 کاهش فرار مالیاتــی و افزایش درآمد مالیاتی منجر 

شــود. لذا تمرکز بر رصد جریان پول در کشور از این 
طریق ضروری به نظر می رســد. ایــن کار در درجه 
نخست نیازمند قانون جدید نبوده و از طریق آیین نامه 
و بخشنامه های بانک مرکزی قابل اجرا است و سپس 
به دلیل اینکه در حال حاضر تراکنش های بانکی همه 

در بســتر فناوری اطالعات انجام می شود ایجاد این 
تفکیک به سرعت امکان پذیر اســت. این طرح باید 
به گونه ای طراحی شــود که مبتنی بر شفاف سازی 
نقل و انتقال پول باشد و بتواند تا حد زیادی، جریان 
کاالیی در کشور را نیز شفاف کند. در این حالت، این 
سامانه به  عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد 
برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت می تواند 
 بر مبنای آن بر روی فعالیت هــای اقتصادی، اعمال 

سیاست کند.

»کسب و کار« تفکیک حساب های افراد حقیقی و حقوقی در الیحه بودجه 98 را  بررسی  می کند

رصد مالیاتی جریان پول

گمرک ایران در خصوص بخشنامه ترانزیت خارجی گروه 4 به مقصد مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی اعالم کرد: ترانزیت خارجــی کاالهای گروه چهارم 

مشمول خودرو نمی  شود. 
به گزارش گمرک ایران، مهرداد جمالی ارونقی معاون فنی و امور گمرکی، در 
بخشنامه ای به ناظرین و مدیران کل گمرکات اجرایی در خصوص بخشنامه 

ترانزیت خارجی گروه 4 به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شفاف سازی 
کرد. در این بخشنامه آمده است: ترانزیت خارجی کاالهای گروه چهارم )به 
اســتثنای خودرو( به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رعایت توامان 

شرایط ذیل امکان پذیر می باشد:
۱- داشتن ثبت سفارش معتبر و قانونی مناطق آزاد تجاری_ صنعتی یا ویژه 

اقتصادی به تاریخ۹۷/۹/۲6 یا قبل از آن
۲- دارا بودن قبض انبار معتبر مناطق آزاد تجاری _ صنعتی یا ویژه اقتصادی 

مقید به ثبت سفارش های مندرج در بند ۱ فوق 
۳- فراهم بودن سایر شــرایط مقرر در دو بخشنامه فوق از جمله استقرار 

گمرک در مناطق مذکور، اعالم آمار کاالهای مربوطه به گمرک ایران و ...

گمرک ایران:

ترانزیت خارجی کاالهای گروه چهارم مشمول خودرو نمی شود
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ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

گروه اقتصاد ايران وجهان
News kasbokar@gmail.com

در بازار آزاد تهران؛
سکه 3 میلیون و ۸۶۵ هزار تومان شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز یکشنبه ۲3 دی ماه، به سه میلیون و ۸۶۵ هزار تومان رسید. به گزارش مهر، در جریان معامالت امروز یکشنبه ۲3 دی ماه، قیمت هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سه میلیون و ۸۶۵ هزار تومان است. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم سه میلیون و ۷۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان، 

ربع سکه یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان و سک یک گرمی ۶۸۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۲۸۷ دالر و ۸۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز 3۵۵ هزار و ۵۰۹ تومان است.

کمبود ارز جدی تر می شود
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی

بانک مرکزی طی این مدت تقریبا از هیچ تالشی 
برای مهار قیمت ها در بازار ارز، دریغ نکرده است 
 اما به دالیلی نرخ هنوز پایین تر از ۱0 هزار تومان 
نمی آید. مهــم ترین دلیل ایــن موضوع کمبود 
ذخایر ارزی است که در آینده ای نزدیک ممکن 
است جدی تر هم بشــود. تحریم ها و فشارهایی 
که از جانب کشور آمریکا بر ایران وارد شده، نشان 
می دهد ایران در یک موقیعت بد از نظر سیاست 
خارجی قرار گرفته که به تبع آن تصمیم گیری های 
اقتصادی را برای مسئوالن کشور دشوار می کند. 
برای مثال شایعه خروج ایران از برجام و یا مسائلی 
از این دست که معافیت برخی از کشورها از تحریم 
های نفتی، تمدید نمی شــود، چالش ایران برای 
تامین ارز در آینده ای نزدیک را در پی دارد. ازاینرو 
هر چقدر هم در بازار ارز مداخله شود، نمی توان با 
وجود ذخایر محــدود ارزی، نرخ ها را پایین آورد. 
یعنی  ارز۱4 هزار تومانی و حتی قیمت بیشتر، نرخ 
واقعی دالر است و تغییر دستوری این نرخ نیز نهایتا 

تا قیمت ۱۱ هزار تومان میسر خواهد بود. 

چشم انداز  بازار  خودرو
حسن کريمی، سنجری کارشناس بازار خودرو

اگرچه خودروساران مجوز افزایش قیمت خود را کسب کرده و به دنبال آن قیمت ها را باال برده اند اما این افزایش قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار است. یعنی قیمت شناور است و 
قابلیت اینکه پایین تر بیاید، را دارد. از طرفی اگر خودروسازان همانطور که وعده داده اند تا پایان سال، جریان تولید را باال برده و معوقات خود را پرداخت کنند، عرضه افزایش پیدا 
کرده و بازار به حالت عادی بر می گردد. تعیین قیمت کارخانه زیر ۵ درصد بازار یعنی کاهش جریان داللی در بازار خودرو به مرور زمان و پاس تقاضا از سمت دالالن به خریداران 
واقعی. طبیعتا خریداران واقعی خودرو که با افزایش قمیت ها قدرت خرید خود را از دست داده اند، کاهش پیدا می کنند و با کاهش تقاضای خودرو، خودروسازان  ناگزیر از پایین 
آوردن قیمت ها هستند. بنابراین افزایش قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازاردر نهایت به تعادل بازار خودرو و جریان عرضه و تقاضا منجر می شود که نوید از چشم انداز روشنی 

برای بازار خودرو و خریداران واقعی آن دارد. این یعنی آغاز خروج دالالن از بازار خودرو که بسیار خوشایند است.

راه های گريز مالياتی
محمد قلی يوسفی، کارشناس اقتصادی

 یکی از اقداماتی که می تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، تفکیک حســاب های تجاری و شــخصی اســت که تجار و بازرگانان را ملزم می کند در قبال 
حساب های خود به سازمان امور مالیاتی، پاسخگو باشند. حساب های شخصی یعنی حساب افراد روزمره. یعنی هر پولی که به این حساب این افراد پرداخت 
می شود؛ با این پیش فرض است که مالیات آن پرداخت شده باشد. پیش فرش این است که این افراد مالیات را پرداخت کرده بنابراین سقف هزینه ای ندارد. 
برای باز کردن حساب جاری یک فرد حقیقی هم قادر است. با این حساب فرد باید به سازمان مالیاتی در قبال حساب و کتاب ها پاسخ گو باشد. یعنی این 

افراد باید اظهار نامه مالیاتی پر کنند و بر این اساس راه گریزی برای آنها از پرداخت مالیات باقی نمی ماند.

سرمقاله

يادداشت
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بازرگانی
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پســته ایرانی ســالیان سال 
اســت در پله نخست کیفیت 
در بازارهای صادراتی ایستاده 
و مشتریان زیادی دارد اما در 
سالهای اخیر عوامل متعددی 
موجب کاهش تولید پســته و افت صادرات آن شــده اند 
به طوری که امروز کشــورهای دیگــری در تالش برای 
کســب جایگاه ایران در بازارهای بین المللی هســتند. 
 رقبای پســته ایران از شــرایط بوجود آمده در کشــور 
مطلع اند و با راهکارهای مختلف سعی دارند مشتریان ثابت 
این کاالی استراتژیک را از آن خود کنند. ایران به عنوان یکی 
از بزرگترین تولید کنندگان تولید پسته در جهان محسوب 
می شود و هر ساله از این طریق ارز قابل توجهی را وارد کشور 
می کند که متاسفانه در سال جاری با افت 231 میلیون 

دالری در صادرات پسته روبرو شده است. 
بر اساس آمار منتشر شده در هفت ماهه نخست سال ۹۶ 
صادرات پسته و مغز پسته بیش از ۵3۰ میلیون دالر درآمد 
ارزی نصیب کشور کرده در حالی که درسال جاری این رقم 
با صادرات حدود 33 هزار تن پسته به حدود 2۹۹ میلیون 

دالر کاهش یافته است. بررسی ها نشان می دهد که سطح 
زیر کشت محصول پسته سال گذشته در ایران حدود ۴۷۰ 
هزار هکتار بوده و با توجه به سطح زیر کشت پسته در جهان 

که حدود ۶۴۰ هزار هکتار برآورد شده بزرگترین سطح زیر 
کشت را به خود اختصاص می دهد. در شرایط امروز بی سر 
و سامانی در بازار پسته و در کنار آن خشکسالی های اخیر و 

البته آفات و بیماری های ناشی از بروز کم آبی، اندک اندک 
پسته را از میدان خارج می کند و به حاشیه بازار می راند. 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمان به ابعاد وسیع 
فاجعه اتفاق افتاده در صنعت پســته اشــاره و بیان کرد: 
تفاوت صادرات بیش از یک میلیارد دالر در سال گذشته با 
صادرات حداکثر 1۰۰ میلیون دالری در سال جاری اتفاق 
نامیمونی است. سید مهدی طبیب زاده افزود: هنوز این باور 
وجود ندارد که بیش از ۹۰ درصد تولید این محصول کاهش 
یافته و به همین دلیل تصمیمات جدی در این رابطه اتخاذ 
نشده است. وی با بیان اینکه ارزش باغات پسته ۶۰ هزار 
میلیارد تومان است گفت: باید برای حفظ باغات پسته در 
سال جاری تالش جدی انجام گیرد تا بتوان در سال های 
آینده پسته تولید کرد. طبیب زاده تصریح کرد: در بحران 
به وجود آمده در پسته نه تنها تولیدکننده پسته بلکه تمام 
مقدمات و ماخرات آن مانند تاجــر، حمل و نقل، کارگر، 
واحدهای فرآوری و غیره آسیب دیده اند.  وی از بانک های 
عامل، همراهی الزم با فعاالن پسته در این شرایط را و از 

دولت تعیین تکلیف نرخ ارز را درخواست کرد.

بر اساس آماری که اخیرا 
اعــالم شــده متاســفانه 
شاهد کاهش درآمدزایی 
ارزی فــرش در بازارهای 
صادراتی تــا ۷3 میلیون 
دالر هســتیم. بر اســاس این آمار صادرات فرش 
و صنایع دســتی طی ۹ ماهه ســال جاری از نظر 
ارزشــی 22 درصد افت کــرده اســت. صادرات 
فرش و صنایع دســتی در ۹ ماه ســال جاری در 
مقایسه با مدت مشابه از لحاظ وزنی رشد داشته، 
اما از لحاظ ارزشــی با کاهش روبه رو بوده است. 
بر اســاس آمار اعالمی، در ۹ ماه ســال جاری 12 
هزار تن فرش و صنایع دســتی کشور صادر شده 
که در مقایســه با مدت زمان مدت مشــابه سال 
قبل ۵۵ درصد داشته اســت. همچنین صادرات 
فرش از لحاظ ارزشــی طی ۹ ماهه امسال به رقم 
2۵۸ میلیــون دالر رســیده که نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل 22 درصد افت داشــته است. 

گفتنی اســت، طی ۹ ماهه ســال ۹۶، ۸ هزار تن 
فرش به خارج از کشــور صادر شده بود و بابت این 
 میزان صادرات 331 میلیون دالر ارز وارد کشــور 

شد.
عوامل بســیاری در وقوع این اتفاق ناخوشــایند 
دخیل هســتند که جای بحث و بررســی داراد. 

اما همین شــرایط دقیقا در ســالهای گذشته نیز 
تکرار شــد که کاهش ارزش پول ملــی، افزایش 
تســهیالت صادراتی و لغو پیمان سپاری ارزی در 
اوایل دهه ۷۰ بیشــترین اثر مثبت را بر صادرات 
فرش داشت اما با بازگشــت دوباره پیمان سپاری 
ارزی در ســال ۷3 دوباره صادرات فرش ایران را 

محدود کرده اســت. بررسی ها نشــان می دهد با 
لغو محدودیت های صادراتی مانند پیمان سپاری 
ارزی، الزام واردات در مقابل صــادرات و افزایش 
تســهیالت صادراتی، زمینه بســیار مســاعدی 
 بــرای افزایش صــادرات غیرنفتی مهیــا خواهد 

شد.

درآمد ارزی صادرات پسته در سال جاری 231 میلیون دالر كاهش یافت

تهدید  ارز آوری    پسته

درآمد ارزی صادرات فرش در سال جاری 73 میلیون دالر كاهش یافت

حذف  تدریجی  درآمد های صادراتی  فرش

دبیر انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت 
ایران از کمیابی آرد در تولید شیرینی و شکالت 
خبر داد و گفت: از زمانی که عرضه آرد از بورس کاال 
خارج شده ما مشکل تامین آن را داریم. جمشید 
مغازه ای، افزایش قیمت تمام شده کاال و تامین مواد 
اولیه را از دیگر مشکالت صنعت شیرینی و شکالت 
ایران دانســت و افزود: کمیابی مواد اولیه، موانع 
وارداتی و صادراتی، ســخت شدن فضای رقابتی 
و همچنین افزایش قیمت تمام شده کاال منجر به 

رکود بازار شده است.
دبیر انجمن صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکالت 
ایران ادامــه داد: از آن جا که این روزها مردم فقط به 
دنبال تامین مواد اساسی زندگی خود هستند، دیگر 
تقاضای چندانی در این بازار وجود ندارد. این فعال بازار 
شیرینی و شکالت با بیان این که ما سال های گذشته، 

در این ماه ها هیچ وقت این وضعیت را شاهد نبودیم، 
تصریح کرد: اگرچه از اواخر ســال گذشته تا میانه 
امسال قیمت ارز رشد چشمگیری داشته، اما ما تا االن 
به حد توان جلوی افزایش قیمت شیرینی و شکالت را 
گرفته ایم. مغازه ای افزود: با وجود افزایش قیمت مواد 
اولیه حاشیه سود ما نسبت به گذشته تغییری نکرده 
و فقط افزایش قیمت مواد اولیه را در قیمت تمام شده 
حساب می کنیم؛ اما اگر این روند ادامه داشته باشد 
حتما شاهد افزایش قیمت شیرینی و شکالت تا پایان 
ســال خواهیم بود. دبیر انجمن صنایع بیسکوییت، 
شیرینی و شکالت ایران درباره وضعیت کارخانه های 
تولیدی گفت: ما تاکنون تعطیلی کارخانه و تعدیل 
نیرو به طور کامل نداشته ایم اما هر از چند گاهی خط 
 تولید کارخانجات ما تعطیل می شوند که این تعطیلی 

موقتی است.

شرکت پســت در قبال این که کارت های سوخت 
جامانده در این شرکت را به مالکان ارائه می کند، به 
ازای هر کارت سوخت 1۰ هزار تومان از مالک خودرو 
دریافت می کند و با توجه به این که ۹2۴ هزار کارت 
سوخت در این شرکت مانده، جمع مبلغ اخذشده از 

مردم، بیش از ۹ میلیارد تومان می شود.
به گزارش ایسنا، بعد از آن که بازگشت کارت سوخت 
به چرخه سوخت گیری الزامی شــد، شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتــی اعالم کرد که  
۹2۴ هزار کارت سوخت متعلق به خودروهایی که 
از سال 13۹3 تا 13۹۷ شــماره گذاری شده اند، به 
دالیل مختلف به دســت صاحبان خودرو نرسیده 
و در شرکت پســت مانده اند. مالکان می توانستند 
 از طریق ســایت اینترنتی شــرکت پست به نشانی 
 )WWW.POST.IR( از این که کارت ســوخت 
آن ها در شرکت پست است یا خیر، اطالع کسب کنند.
در این راســتا زمانی که مالکان برای دریافت کارت 
سوخت از شرکت پست اقدام می کنند، این شرکت 
از هر یک از این افراد 1۰ هزار تومان هزینه دریافت 
می کند. هزینه ای کــه به گفته زیبا اســماعیلی - 
سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
- هزینه صدور کارت و متعلق به شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی است.

یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد اگر از ۹2۴ 
هزار نفری که کارت سوخت آن ها در شرکت پست 
مانده است، 1۰ هزار تومان اخذ شود، بیش از ۹ میلیارد 

تومان به حساب شرکت ملی پخش می رود.
در این راســتا، ســیدمحمدرضا موســوی خواه - 
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
- با تایید این موضوع که هزینه ای که شرکت پست از 
مردم می گیرد، به حساب این شرکت واریز می شود، به 
ایسنا توضیح داد: البته این مبلغ متعلق به شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی نیست، بلکه صرف هزینه 
صدور کارت، هزینه پســت و هزینه شخصی سازی 
می شود. در واقع شرکت ملی پخش مبلغی دیگر هم 
به این مبلغ اضافه می کند تا بتواند هزینه تامین کارت 
را انجام دهد.به گفته وی، این هزینه متعلق به زمان 
حال نیست و از روز نخست به این صورت بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ادامه 
داد: هر کارت، نزدیک به دو درهم خریداری می شود و 
عالوه بر آن، برای هر کارت ۴۰۰ یا ۵۰۰ تومان هزینه 
می کنیم و جمع هزینه حدود 12 هزار تومان می شود. 
هزینه پست را هم  باید نظر گرفت که با این اوصاف 
کل هزینه ها بیش از 1۶ هزار تومان می شود، اما 1۰ 
هزار تومان از مردم گرفته می شود و سایر هزینه ها را 

شرکت ملی پخش تامین می کند.

مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار معاونت علمی 
گفت: عالوه بر شرکتهای دانش بنیان سالمت و 
کشاورزی، شرکتهای حوزه پلیمر و پتروشیمی، 
فناوری اطالعات، نفت و گاز نیز در آینده با افریقا 
همکاری می کنند.روح اهلل اســتیری درباره سفر 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به افریقا 
بیان کرد: تاکنون اقداماتی در راســتای توســعه 
صادرات شرکت های دانش بنیان با تمرکز بر حوزه 
افریقا توسط معاونت امور بین الملل معاونت علمی 

و فناوری انجام شده است.
وی با بیان اینکه اخیرا نیز معاون علمی و فناوری 
به عنوان دومین سفر با ۴۷ شرکت دانش بنیان به 
افریقا سفر کرد، گفت: افریقای جنوبی پیشرفته 
ترین کشور از نظر اقتصادی است و این سفر دوم 
به درخواست وزیر  علوم و فناوری افریقا از معاون 
علمی و فناوری صورت گرفته اســت. وی با بیان 
اینکه در این دیدارها، 1۰۰  شرکت افریقایی نیز 
حضور داشتند، بیان کرد: همچنین سرمایه گذاران 
و مدیران شرکت های بزرگ افریقایی نیز در این 
مراسم با شــرکتهای دانش بنیان ایرانی دیدار و 
گفتگو کردند. به گفته استیری، هدف از این دیدارها 
تنها، جذب ســرمایه  نبود و بحث تجاری سازی، 
فروش محصول و فروش تکنولوژی نیز مطرح بود.

مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: معموال 
در این جلسات هر نوع مذاکره ای انجام می شود و 

در ادامه آن چندین تفاهم نامه منعقد شده است.
وی با اشاره به حوزه شرکتهای دانش بنیانی که به 
افریقا به منظور مشارکت و همکاری رفته بودند، 
گفت: شرکتهای حوزه نفت و گاز، فناوری اطالعات 
و پلیمر شــرکتهایی بودند که برای دومین سری 
از سفرها به افریقا رفتند؛ بار اول شرکتهای دانش 
بنیان حوزه کشاورزی و سالمت برای همکاری با 
شرکتهای افریقایی به این کشور سفر کردند؛ البته 
که این پروسه در حال تکمیل است و شرکت های 

حوزه های دیگر نیز به این سفرها خواهند رفت.
مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: این سفرها 

بستری برای مذاکره شرکتهای بین دو کشور است 
که ممکن است به همکاری بیانجامد یا خیر؛ تفاهم 
بین شرکت ها حالت محرمانه دارد و شرکتهایی که 
مایل هستند از توافقات خود به معاونت علمی خبر 
می دهند.وی تاکید کرد: نتیجه این سفرها معموال 
خود را در عدد صادراتی نشان خواهد داد که این آمار 
را گمرک جمهوری اسالمی ایران می دهد؛ اگر آمار 
صادرات شرکت های دانش بنیان افزایش یابد بدان 
معناست که این کار درست است؛ اما اگر تغییر نکند یا 
کاهش یابد خألیی وجود دارد که باید در راستای رفع 
آن برآییم؛ همچنین شرایط کشور، سیاستگذاری ها 

و ... در این مسیر تاثیر گذارند.
مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری تاکید کرد: سازمان 
صنایع کوچک، وزارت علوم، پــارک های علم و 
فناوری، معاونت علمی و فناوری و... در این مسیر 
تاثیر گذار هستند.استیری با بیان اینکه افریقایی 
ها استقبال خوبی از شرکتهای دانش بنیان ایرانی 
کرده اند، گفت: البته نتیجه این همکاریها چندین 
ماه دیگر مشخص می شود.وی با اشاره به یادداشت 
تفاهم بین شــرکتهای ایرانــی و افریقایی گفت: 
طی اعالم شرکتهای حاضر در افریقا تا کنون 1۰ 
یادداشت تفاهم نامه منعقد شــده که به صورت 
رسمی به معاونت علمی اعالم شده است؛ اما برخی 
شرکتها هم هستند که هنوز اعالم رسمی نکرده اند.

وی تاکید کرد: از آخر ســال 13۹۵ تا کنون 1۵ 
نشست تجاری با کشورهای اتریش، مجارستان، 
اسپانیا، اتیوپی، گرجســتان، قرقیزستان، شرق، 
افریقا، هند، چین، سنگال، اروگوئه، شیلی، بولیوی، 
افریقای جنوبی در راستای ایجاد بسترهایی برای 
همکاری های بین کشــورها برگزار شده است.

استری با تاکید بر اینکه شرایط سیاسی، اقتصادی 
و شرایط بانکی کنونی به توسعه تجارت کشورها 
لطمه می زند، افزود: در حال حاضر شــرکت ها 
مشکل نقل و انتقال پول، افتتاح حساب بانکی، ثبت 
شرکت دارند؛ به نظر می رسد برای صادرات هر چه 
بیشتر شرکت های دانش بنیان، فضای بین المللی 

برای کسب و کار شرکت ها بهتر شود.

رقابت قیمتی با فعال شدن رقبا
یعقوب حسنی، فعال بازار فرش دستباف

شرایط نامناسب صادرات فرش در سالهای اخیر موجب کاهش درآمدزایی ارزی در این بخش شده است. رقبای بسیاری در بازارهای بین المللی سعی دارند جا 
پای ایران بگذارند. در حالی که در کشور ما به دالیل مختلف به صادرات و ارزآوری فرش پشت پا زده می شود و به دنبال محدودیت های ایجاد شده کشور های 
هند و پاکستان بازار فرش ایران را در جهان در اختیار گرفته اند. فعال شدن رقبای فرش ایران در بازارهای جهانی نوعی رقابت قیمتی به راه انداخت که باعث شد 
فرش با کیفیت و اصیل ایرانی مشتری کمتری داشته باشد چراکه قیمت فرش های عمدتاً نامرغوب دیگر کشورها به مراتب از فرش ایرانی پایین تر بود و مشتریان 
بیشتری را به خود جذب می کرد. ورود دیگر کشورها به این حوزه و بی توجهی مسئوالن به روش های حمایتی از قالی بافان باعث افت صادرات فرش ایران و در 
نتیجه کاهش درآمد آن شده  است. متاسفانه موضوع پیمان ســپاری ارزی هم که در تمام بخش ها مشکل آفرین شده بر صادرات فرش ایرانی نیز تاثیر گذاشته 
و فعاالن باسابقه را از ادامه کار دلسرد کرده است. این در حالی است که باید شــرایط فعلی را مغتنم شمرده و از کاهش ارزش پول ملی و گرانی ارز برای افزایش 
ارزآوری استفاده کنیم. پیمان سپاری ارزی نتوانسته به صادرات کمک کند و افت درآمد را در بسیاری از بخش ها رقم رشده است. با تمام این تفاسیر امروز مشکل 
تبادالت بانکی را هم پیش رو داریم. برجام تا حدود بسیار زیادی توانســت محدودیت های بانکی را برای انتقال ارز و درآمدهای صادراتی تسهیل کند اما امروز 
دوباره با همان مشکالت درگیر شده ایم و بسیاری از بازارهای خارجی را به دلیل محدودیت های بانکی از دســت داده ایم.  همچنین دیگر جوایز صادراتی هم 
 آنطور که باید به صادرکننده موفق و درآمدزا تعلق نمی گیرد. حذف سیاست های تشویقی در کنار این مشکالت ایران را از جایگاه شایسته ای که قرار داشته دور 

می کند و اگر راهکار مناسبی برای این اتفاقات وجود نداشته باشد تمام بازارهای صادراتی را در تمام بخش ها کم کم از دست خواهیم داد. 

ضرورت تامین مالی صادرات پسته کشور
محمدرضا آراد، فعال بازار پسته 

اگر یک محصول وجود داشته باشد که بتوان بعد از نفت روی آن برای درآمدزایی و ارزآوری در بازارهای بین المللی حساب کرد همین پسته است که آن هم به دالیل مختلف 
در حال خروج تدریجی از بازارهاست. شرایط اقتصادی و عوامل محیطی دست به دست هم داده اند تا در طول کمتر از یک سال و در یک بازه زمانی مشابه  231 میلیون دالر از 
درآمد صادراتی پسته کم شود. در حال حاضر از طرفی دیگر مشکالتی هم متوجه تجار این محصول استراتژیک است که درآمدزایی را تحت الشعاع قرار داده است. مشکلی که 
تجار دارند این است که ارز در سامانه نیما باید وارد شود و این موضوع مقداری بحث صادرات را مختل کرده و فعاالن را از صادرات دلزده کرده است. این در حالی است که بانک ها 
هم برای صادرکنندگان و فعاالن بازار پسته دردسر آفرین شده اند. بانک ها به  بهانه اینکه فعاالن پسته ورشکست شده اند و وضعیت اقتصادی خوبی ندارند در پرداخت تسهیالت 

و وصول مطالبات خود سخت گیری می کنند که ضرورت دارد در این زمینه تامین مالی صادرات پسته کشور در دستور کار قرار بگیرد. 
اما آفت مگس میوه مدیترانه ای هم مشکل دیگری است که تولیدکننده پسته با آن روبه رو شده است. در سال جاری با با بررسی هایی که انجام شده مشخص شد این آفت 
قرنطینه ای بوده و به ارقام مختلف میوه خسارت می زند و بیشترین خسارت متوجه باغات پسته شده است. آفت مگس میوه مدیترانه ای سم ندارد چون الرو داخل میوه است و 
یک جفت از این آفت می تواند ۵۰ تا ۶۰ تن میوه را در یک سال از بین ببرد و با توجه به اینکه حدود ۶ نسل در طول سال دارد خسارت باالیی می تواند بزند. این شرایط در حالی 
برای بازارهای صادراتی پسته به وجود آمده که باید از افزایش نرخ ارز در راستای رشد صادرات و ارزآوری استفاده می شد. در این شرایط و در تحریم ها با کاهش ارزش پول ملی 
فرصت مناسبی برای افزایش صادرات غیرنفتی ایجاد می شود در حالی که برای سایر بخش های اقتصادی کشور یک تهدید خواهد بود که می بایست از این فرصت ها برای 

افزایش ارزآوری استفاده کنیم نه اینکه با کاهش 231 میلیون دالری در ارزآوری روبه رو شویم.
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مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد که الیحه بودجه سال ۹۸ با بندهای 
»الف« و »ب« ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و بندهای ۱۷، ۱۸ و ۲۲ 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی با عنوان 
»بررسی الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشــور ۳۲. بایدها و نبایدهای 
بودجه سال ۱۳۹۸ براساس قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی«، به پنج مغایرت این الیحه با این اسناد باالدستی 
اشــاره کرد. در بخش مقدمه گزارش مرکز پژوهش ها با تاکید بر اینکه 
در صدر الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و با امضای ریاست محترم 
جمهور به این موضوع اشاره شــده که این الیحه مبتنی بر قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده، 
آمده است که بررســی عدم مغایرت به این معنا که مفاد الیحه نباید با 
بندهای سیاست های باالدســتی در تناقض باشد، در این گزارش مورد 

بررسی قرار گرفته است.
در ادامه گزارش مذکور، این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه براساس بند 
»الف« ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و در راستای انطباق بودجه های 
سنواتی با قانون برنامه ششم و نیز انضباط مالی ضروری است لوایح بودجه 
ســالیانه با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره )۴( قانون برنامه 
ششم توسعه احصا شده و مواردی که سقف های مذکور در آن جدول را 
رعایت نکرده اند، حداقل به میزان سقف های در نظر گرفته شده برگردد، 
آمده است: »در غیر این صورت نیازمند کسب دوسوم رأی مجلس شورای 
اسالمی است«. بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه براساس جزء 
۲ ماده ۷  قانون برنامه ششم امکان تعدیل ۱۵ درصدی این سقف ها نیز 
وجود دارد و در نتیجه، سقف این ارقام در الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ را می 
توان ۱۵ درصد باالتر از سقف جدود شماره )۴( در نظر گرفت، آمده است: 
»در این ارتباط فارغ از مشکالت صادرات نفت در زمان تحریم، برای رعایت 
قانون برنامه ششم توسعه و نیز نسبت منابع نفتی از کل منابع بودجه که 
در قانون برنامه ششم توسعه برای ســال ۱۳۹۸ معادل ۲۵.۱ درصد در 
نظر گرفته شده است؛ باید میزان منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات 
گازی در الیحه بودجه کاهش یابد چرا که این نسبت در بودجه سال ۱۳۹۸ 
معادل ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین در بند »ج« تبصره ۱ 
الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ مبلغ در نظر گرفته شده با لحاظ ۱۵ درصد باالتر 
از سقف جدول )۴( قانون برنامه ششم، حداکثر میتواند مبلغ ۱.۳۲۲.۷۸۹ 

میلیارد ریال باشد«.

عدم رعایت جدول شماره )۴( قانون برنامه ششم توسعه در 
الیحه بودجه ۹۸

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی، منابع واگذاری دارایی های سرمایه 
ای و واگذاری دارایی های مالی و زیر بخش های آن در الیحه بودجه سال 
۱۳۹۸ با جدول شماره )۴( قانون برنامه ششم توسعه مقایسه شده اند که 
نشان می دهد در هیچ کدام از این بخش ها، سقف تعیین شده در قانون 

برنامه رعایت نشده است.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره ســایر مغایرت های 
الیحه بودجه ۹۸ با قانون برنامه ششم توسعه آمده است: »همچنین به 
موجب جزء ۱ بند »ب« ماده ۷  قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق 
توســعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص 
صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳0 درصد تعیین می شود و 
سالیانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می شود. بنابراین سهم 
صندوق در سال ۱۳۹۸ که سال سوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه 
خواهد بود، معادل ۳۴ درصد می باشد. این در حالی است که این سهم در 
بند »الف« تبصره ۱ الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۲0 درصد درنظر 
گرفته شده است. بنابراین این بند از بودجه نیز با برنامه ششم توسعه در 
تعارض بوده و در صورتی که بخواهد تصویب شود، نیاز به رأی دوسوم از 

نمایندگان محترم مجلس دارد«.

تناقض بی توجهی به پیشنهادهای مالیاتی با سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی

بخش بعدی گزارش بازوی کارشناسی مجلس، به بررسی مغایرت های 
الیحه بودجه ۹۸ با بندهای ۱۷، ۱۸ و ۲۲ سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتی اختصاص  دارد. این مرکز پژوهشــی با اشاره به اینکه بند ۱۷ 
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر »اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش 
سهم درآمدهای مالیاتی« تاکید دارد، اعالم کرده است: »در شرایط فعلی 
و با توجه به چشم انداز نامناسب نسبت به تحقق درآمدهای نفتی، این بند 
از سیاست های کلی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، اما بررسی 
تبصره های الیحه بودجه نشان می دهد که تحولی در بحث مالیات ستانی 
مشاهده نمی شود؛ این درحالی است که پیشنهادهایی نظیر ساماندهی 
معافیت های مالیاتی، مالیات بر مشتریان پر مصرف آب، برق و گاز، وضع 
پایه های مالیاتی جدید )نظیر مالیات بر سود برخی سپرده های بانکی، 
مالیات بر عایدی ســرمایه، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل و 
...(  مطرح است که می تواند سمت منابع بودجه را تا حد زیادی تقویت 
کند و میزان کسری بودجه را کاهش دهد. عدم توجه به این پیشنهادها 
مخصوصاً در شــرایط تحریمی، در تناقض با سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی است«.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشــاره به اینکه بند ۱۸ 
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر »افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه 
ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت« 
تاکید دارد، آمده است: »برخالف مفاد این بند مبنی بر سهم این صندوق 
در الیحه بودجه ســال ۱۳۹۸ معادل ۲0 درصــد منابع حاصل از نفت 
)صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز( در نظر گرفته 
شده این درحالی است که این سهم در الیحه و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ 
معادل ۳۲ درصد بوده که این موضوع خالف سیاست های کاهش منابع 
واریزی صندوق و تکالیف دیگری که بر منابع صندوق در تبصره های بودجه 
گذاشته می شود مغایر با بند ۱0 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و 

بند ۱۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است«.

هشدار مرکز پژوهش ها درباره شکنندگی مالیه عمومی دولت 
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه در بند ۲۲ سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی بحث از مدیریت مخاطرات اقتصــادی به میان آمده، 
اعالم کرده است: »یکی از مهمترین مخاطرات اقتصادی، شکنندگی یا 
آسیب پذیری مالیه عمومی دولت است. »نسبت کسری بودجه بدون نفت 
به مصارف عمومی« و »نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید 
ناخالص داخلی« مهمترین پارامترهای تعیین کننده سطح آسیب پذیری 
مالیه عمومی دولت هستند. اهمیت کسری بودجه بدون نفت بر کسی 
پوشیده نیست. با توجه به وضع محدودیت های جدی بر صادرات نفت، 
اهمیت این شاخص دوچندان شده است. کسری بودجه بدون نفت بر 
اساس ارقام الیحه بودجه بالغ بر ۱۹۳۷ هزار میلیارد ریال است که این رقم 
معادل ۴۶ درصد از مصارف عمومی است. این نسبت یک زنگ خطر جدی 
برای پایداری مالی دولت است و به این معناست که هزینه های جاری و 
عمرانی کشور بسیار فراتر از توان اقتصادی پایدار کشور )منابع حاصل از 

مالیات و سایر درآمدها( است.
همچنین در بحث نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص 
داخلی، تخمین ها حاکی از این است که در پایان سال ۱۳۹۶، این نسبت 
حدود ۳۸ درصد است؛ این نسبت نزدیک به مرز تعیین شده در قانون 
برنامه ششم توسعه )۴0 درصد( اســت. بررسی های مرکز پژوهشهای 
مجلس نشان می دهد که به دلیل تحوالت اقتصادی سال های گذشته و 
منفی شدن ترازهای بودجه و تشدید تأمین مالی از محل بدهی، فضای 
مالی دولت به شدت کاسته شده است. بنابراین بندهایی از الیحه بودجه 
که باعث افزایش نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص 

داخلی می شود، می تواند به ناپایداری مالی دولت بینجامد«.

نيچ ماركتينگ
)Niche Marketing( 

 نیچ مارکتینــگ یا بازاریابي گوشــه اي یکي از 
روش هاي بازاریابي است که اهمیت باالیي در 
دیجیتال مارکتینگ دارد، چون اگر درست اجرا 
شود، در مدت زمان کوتاهي رشد خیلي خوبي 
خواهیم داشــت. یکي از مهم ترین بخش های 
نیچ مارکتینگ این است که شــما بازار هدفي 
را انتخاب کنید که رقبــا به آن توجه نکردند. ۲ 
راز بازاریابي گوشــه اي در دیجیتال مارکتینگ 
عبارتند از: ۱( انتخاب محتواي هدفمند )تعیین 
اســتراتژي محتوا(، ۲( انتخــاب کلمه کلیدي 
مناسب براي ســئو. ۶ گام براي نیچ مارکتینگ 
عبارت اســت از: ۱( نوشــتن بــازار هدف، ۲( 
خصوصیات مشــتري هاي خود را بنویســید، 
۳( تعیین برنامه و چشــم انداز، ۴( محصوالت 
و خدمات خــود را طبق اســتراتژي روي بازار 
هدف تســت کنیــد، ۵( اطالعات از تســت را 
تحلیل و بررسي کنید، ۶( شــروع به بازاریابي 
نهایي کنید. نیچ مارکتینگ استراتژی ورود به 
بازارهای گوشه ای اســت که در زبان فارسی، 
بازاریابی جاویژه ترجمه شده است و بر تمرکز 
روی یک بــازار هدف کوچــک تاکید می کند. 
در نیچ مارکتینگ الزم نیســت که شــما برای 
راه اندازی کسب وکار خود همه بازارها را در نظر 
بگیرید و تنها کافی است با هدف قرار دادن یک 
بازار کوچک و مشخص، در آن موفق شوید. برای 
درک بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید: 
یک فروشگاه اینترنتی بزرگ در همه دسته ها 
محصول دارد، حال وقتی یک فروشگاه دیگر با 
تمرکز روی یک دسته مانند پوشاک، وارد بازار 
شــود، نیچ مارکتینگ انجام داده و سعی دارد 
مخاطبان خاص این دسته را جذب کند. البته 
در تعریف نیچ مارکتینگ در دنیای واقعی، بازار 
هدف بسیار کوچک تر در نظر گرفته می شود و 
حتی گاهی تا روی محله های یک شهر متمرکز 
و ریز می شود؛ اما رویکرد کلی نیچ مارکتینگ یا 
بازاریابی جاویژه کامال به این شکل است که شما 
باید با کوچک تر کردن دایره مخاطبان، یک بازار 
هدف مشخص را درنظر بگیرید و در آن تبدیل به 

یک برند شوید و محصول تان را بفروشید.

مفاهيم  بازاريابی مهارت هاي مديريتي

یکی از ایرادهای بسیاری از مدیران در حوزه زمان و مدیریت آن، این 
است که می اندیشند که زیاد کار کردن، زودتر از دیگران مشغول کار 
شدن  و تا دیروقت در محل کار بودن، نشانه خوب کار کردن است و 

را هم مــاک و این برداشت 
معیاری قرار 

می دهند برای تشخیص کارمند خوب و پرکار؛ اما نکته مهم اینجاست 
که این طرز تفکر صحیح نیست و سپری کردن زمان زیاد در محل 
کار نشان دهنده اثربخشــی و کارایی فرد در انجام کارها نیست. 
فردی را می تــوان حرفه ای نامید که بتواند کارهــای محوله را در 
بهترین زمان ممکن انجام دهد. برای مدیریــت زمان مراحل زیر 
را به ترتیب انجام دهید. یکي از کارهاي برنامه ریزي شــده روزتان 
را انتخاب کنید. زمان ســنج را براي 25 دقیقه تنظیم کنید. روي 
انجام کار طي این مدت تمرکز کنید. ســپس زمانی که 25 دقیقه 
تمام شد، دســت از کار بکشید. پیشــرفت کار را ثبت کنید. یك 
تنوع 5 دقیقه اي داشته باشــید. به ســرکار خود برگردید. بعد 
از هر ۴ پومــودورو )مدت 25 دقیقه اي( یك تنــوع طوالني تر 15 
 دقیقه اي داشته باشید.  این فرایند را براي تمام طول روز کاري خود 

دنبال کنید. 

از  روش  پومودورو  بهره  بگیرید

ان
م ر

موفقيت جادو يا معجزه نيســت، بلكه فقــط نتيجه اراده و تعهدي مســتحكم به جي
رويايي است كه انسان هر روز در مسيرش تالش مي كند. 
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پورابراهیمی خبر داد 
بيش از 2۰ ميليارد دالر سرمایه از ایران خارج شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: روند خروج سرمایه از 
کشور تحت تاثیر سیاست های بانک مرکزی متوقف شد. محمدرضا پورابراهیمی 
افزود: بررسی ها نشان می دهد روند خروج سرمایه از ایران تحت تاثیر سیاست های 
اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی به رقم 

ناچیزی رسیده و حتی می توان به جرات از توقف این روند صحبت کرد.
وی با تاکید بر اینکه توقف خروج سرمایه می تواند شرایط را برای ایجاد ثبات در 
اقتصاد ایران فراهم کند، ادامه داد: متاسفانه تحت تاثیر بحران ارزی ، میلیارد ها 
دالر سرمایه از کشور خارج شد که این وضعیت خود در تشدید بحران ها به شدت 
تاثیرگذار بود و فضای جامعه را ملتهب کرد. او در پاسخ به این سئوال که دقیقا چه 
میزان سرمایه از کشور خارج شده است؟ ادامه داد: این را باید با توجه به ترازنامه های 
بانک مرکزی استخراج کرد و البته این نهاد بهتر از هر نهاد دیگری می تواند در این 
خصوص اطالعات بدهد اما برآوردهای ما نشان می دهد در مقطعی ۲0 میلیارد 
دالر سرمایه ارزی از ایران خارج شده است و حتی برخی آمار ر قمی بیش از این 
را نیز نشان می دهند. محمدرضا پورابراهیمی پیش از این تاکید کرده بود: خروج 
این میزان سرمایه از کشور در عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی بر بازار ارز و عدم 

اجرای پورتال ارزی که در دولت دهم کلید خورده بود، ریشه دارد.

معاون  وزیر راه و شهرسازی:
دورنمای  بازار مسکن حركت  به سمت ركود است

معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی با اشــاره به ضربه بازار مسکن 
به اجاره نشین ها گفت:رئیس فعلی ســازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل 
تعلیق پروانه اشتغال به حرفه،شرایط ریاست ســازمان را ندارد. حامد مظاهریان 
در نشست خبری نخســتین نمایشگاه مسکن، شهرســازی و بازآفرینی شهری 
با بیان اینکه ۹۷ درصد اقتصاد بخش مســکن در دســت بخش خصوصی است، 
 گفت: در پی تکانه های اقتصادی که از اواخر سال گذشته آغاز شد، الزم بود که در 
سیاست های بخش مسکن بازنگری شود. وی با اشــاره به برنامه وزیر جدید راه و 
شهرسازی مبنی بر ساخت ۴00 هزار واحد مسکونی و متمرکز شدن حوزه مسکن 
وزارت راه و شهرسازی به اجرای این برنامه افزود: در تهران و دیگر کالنشهرها با یک 
پارادوکس در بازار مسکن روبرو هستیم. از یک سو در تهران ۳00 هزار و در استان 
تهران ۴۵0 هزار واحد خالی داریم که این تعداد واحد در تهران می تواند یک میلیون 
و ۲00 هزار نفر جمعیت پذیری شهر تهران را افزایش دهد و از سوی دیگر برای زوج 
های جوان که به دنبال مسکن ارزان قیمت هستند واحد مسکونی به اندازه کافی 
نداریم. وی درباره سیاست وزارت راه و شهرسازی در بخش اجاره بها تصریح کرد: 
برنامه طرح جامع مسکن این بود که از تولید مسکن حمایت شود تا در پی افزایش 
تعداد واحد مسکونی، اجاره بها با کاهش مواجه شود اما پس از افزایش قیمت مسکن 
در یک سال گذشته، بیشترین ضربه را بخش اجاره متحمل شد به خصوص ۳۵ درصد 
خانوارهای شهری اجاره نشین هستند و عمدتا در دهک های پایین جامعه قرار دارند. 
با این حال در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی و دولت از تقویت سمت عرضه مسکن 

حمایت می کنند، چون دورنمای بازار مسکن حرکت به سمت رکود است.
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"گازرا ایمن و بهینه مصرف کنیم "

آگهي تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي
شماره مناقصه ) 26-۹7(          )نوبت اول(                  شماره مجوز:5۴22- 13۹7

شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد مناقصه زیر را با مشخصات وشرایط کلي مندرج در اسناد مناقصه مربوطه به شرکت ذیصالح واگذار نماید.
موضوع مناقصه :  تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار و اجرای عملیات ساخت سوله ایستگاه CGS دوم شهرک صنعتی لیا به همراه اجرای خطوط انتقال و تغذیه

کد فراخوان پایگاه اطالع رساني مناقصات:  ۳/۱۸۲/۸۲۷ .
محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه :  در سطح استان قزوین - به مدت ۳00  روز تقویمي. 

مبناي برآورد:  فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه سال ۹۷ و فهرست بهاء نفت و گاز سال ۹۶.
دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه ۵ یا باالتر در رشته تأسیسات و تجهیزات و ابنیه و یا داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه ۵ یا باالتر در رشته نفت و گاز و 

ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور )سازمان برنامه و بودجه کشور(.
ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

دارا بودن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ ۱۳/۵00/000/000 ریال در یکی از گروه های ذکر شده در بند ۲-۷ به شرح جدول ذیل.
مناقصه گران می بایست از نظر تعداد کار ارجاعی در هر یک از مجموعه رشته های ذکر شده در بند ۲-۷ دارای ظرفیت آزاد باشند.

تعداد کار آزادظرفیت آزاد )ریال(رتبهرشته

گروه اول
تاسیسات و تجهیزات

۵ یا باالتر
۴/0۵0/000/000۱

۹/۴۵0/000/000۱ابنیه

گروه دوم
نفت و گاز

۵ یا باالتر
۴/0۵0/000/000۱

۹/۴۵0/000/000۱ابنیه
محل دریافت کاربرگ هاي استعالم ارزیابي کیفي: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار – دفتر امور قراردادها.

زمان و مهلت دریافت کاربرگ هاي استعالم ارزیابي کیفي:  از انتشار آگهی نوبت اول) تاریخ ۹۷/۱0/۲۴(  لغایت پایان وقت اداري  روز یکشنبه )ساعت: ۱۶:00( مورخ  ۹۷/۱0/۳0.
محل تحویل کاربرگ هاي استعالم ارزیابي کیفي:  طبقه همکف دستگاه مناقصه گزار - دبیرخانه )اتاق۱۱-۶(.

مهلت تکمیل و تحویل کاربرگ هاي استعالم ارزیابي کیفي:  از تاریخ ۹۷/۱۱/0۱ لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه )ساعت: ۱۶:00 ( مورخ ۹۷/۱۱/۱۴.
زمان و مکان بازگشایي کاربرگ هاي استعالم ارزیابي کیفي:  ساعت 0۹:00 – روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۵- سالن اجتماعات ساختمان مرکزي.

تاریخ دریافت اسناد مناقصه:  از تاریخ ۹۷/۱۱/۲۳ لغایت پایان وقت اداری )ساعت ۱۶:00( مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ .
محل دریافت اسناد مناقصه:  طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها

محل تحویل اسناد مناقصه:  طبقه همکف دستگاه مناقصه گزار- دبیرخانه- اتاق شماره ۱۱-۶
مهلت بازگشت پیشنهادات:  از تاریخ ۹۷/۱۱/۲۸ لغایت پایان وقت اداری )ساعت ۱۶:00( مورخ ۹۷/۱۲/۱۱ .

زمان و محل بازگشایی پاکات پیشنهاد: زمان گشایش پاکات الف ، ب و ج: روز یکشنبه ساعت ۱0:00 مورخ ۹۷/۱۲/۱۲ ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴0۲/ت ۵0۶۵۹ ه مورخ ۱۳۹۴/0۹/۲۲ هیأت وزیران به مبلغ ۶۷۵/000/000 )ششصد و هفتاد و پنج میلیون( ریال

 از شرکتهاي واجد صالحیت دعوت مي شود جهت دریافت اطالعات بیشتر ، به نشاني اینترنتي شرکت به آدرس: www.nigc-qazvin.ir  ویا پایگاه اطالع رساني مناقصات به آدرس:
  http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند.

 نوبت اول :  ۹۷/۱0/۲۴   نوبت دوم:   ۹۷/۱0/۲۵
روابط عمومي شرکت گاز استان قزوین

آگهی مزایده یك نوبته  شماره 946/د/3۰/1397
شرکت بهسازان آینده )وابسته به شهرداری قزوین( در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره این شرکت به شماره ۹۴۲/د/۳0/۱۳۹۷ 
مورخ ۹۷/۱0/۱۷  و آیین نامه معامالت شهرداری تهران دو باب مغازه به صورت ۳۵ درصد نقد و ۶۵ درصد اقساط ۸ ماهه با مشخصات 
ذیل به فروش برساند؛ لذا متقاضیان میتوانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱0 روز 
به امور قراردادهای این شرکت واقع در قزوین- میدان ارتش- ساختمان همیاری شهرداری ها – طبقه ۲- واحد ۳ مراجعه نمایند.

شماره تلفن: ۵ الی 0۲۸-۳۳۳۶۸۴0۴ 
تضمین شرکت در مزایده )ریال(مساحت مترمربعآدرسنوع ملککاربریپالک ثبتیردیف

۳ فرعی از ۱-۲۲۸۵ 
 اصلی بخش یک

خیابان طالقانی، مجتمع تجاری البرز، مغازهتجاری
واحد شماره ۹  در طبقه زیرزمین

۳۲/0۵۲۸۳/۶۴۳/000

۳ فرعی از ۲-۲۲۸۵
 اصلی بخش یک 

خیابان طالقانی، مجتمع تجاری البرز، مغازهتجاری
واحد شماره ۱۳  در طبقه زیرزمین

۲۷/۹۲۲۱۶/۳۸0/000

ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 
شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

حمیدرضا کیان پور، مدیرعامل شرکت بهسازان

مركز پژوهش های مجلس اعالم كرد

5 مغایرت الیحه بودجه با برنامه ششم و سیاست های اقتصاد مقاومتی
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