
بانك آمريكايي گلدمن ســاكس پيش بيني كرد 
با توســعه انرژي خورشــيدي در آمريكا، اروپا، 
خاورميانه و چين، انتظار مي رود ظرفيت انرژي 
خورشــيدي جهاني در مقياس گســترده براي 
توليد نيرو در ســال هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ دو برابر 
رشد كند.  به گزارش ايســنا، نيروي خورشيدي 
سريع ترين نرخ رشد را در ميان منابع توليد برق 
داشته و سهم بازار را از سوخت هاي فسيلي مانند 
زغال سنگ حرارتي و گاز طبيعي ربوده است؛ زيرا 
دولت ها و شركت ها به ميزان فزاينده روي معرفي 

اهداف انرژي پاك متمركز شده اند. 
بانك آمريكايي گلدمن ســاكس در يادداشــت 
تحقيقاتي نوشــت: ما انتظار داريــم هزينه هاي 

كمتر نيروي خورشيدي و حمايت هاي سياستي 
مطلوب، زمينه مســاعدي را براي رشد ظرفيت 
انرژي خورشيدي در مقياس گسترده براي توليد 
نيرو فراهم كند. گلدمن ساكس پيش بيني كرد 
نصب انرژي خورشــيدي در مقياس گســترده 
براي توليد نيرو در سطح جهاني امسال به ۱۰۸ 
گيگاوات خواهد رســيد كه ۱۲ درصــد باالتر از 
سال گذشته خواهد بود و سپس ۱۰ درصد ديگر 
در سال ۲۰۲۰ رشــد كرده و به ۱۱۹ گيگاوات 

مي رسد. 
اين بانك انتظار دارد رشــد ظرفيت خورشيدي 
در ســال ۲۰۲۱ بــه ۱۲۹ گيگاوات و در ســال 
۲۰۲۲ به ۱۳۵ گيــگاوات بالغ شــود. با در نظر 

گرفتن تاسيســات خورشيدي مســكوني، اكثر 
تحليلگران انتظار دارند ظرفيــت توليد نيروي 
 خورشــيدي جهاني به زودي به ۶۰۰ گيگاوات 

صعود كند. 
براساس گزارش رويترز، رشد نيروي خورشيدي 
تنها مرهون توجه دولت ها به اهــداف پايداري 
و انرژي پــاك نبــوده، بلكه قيمــت پنل هاي 
خورشيدي در ســال هاي اخير افت چشمگيري 
 پيدا كرده است. طبق اعالم شركت مشاوره انرژي 
»وود مك كنزي«، هزينه پنل هاي خورشيدي در 
آمريكا از حدود ۷۰ دالر به ازاي هر وات برق كه 
در سال ۱۹۸۰ توليد شد، به ۳۶ سنت در هر وات 

كاهش پيدا كرده است. 

بسياري از كارشناسان برآورد كرده اند كه احتماال 
در آينــده اي نزديك، هوش مصنوعــي قادر به 
شناسايي هوشمندانه سارقان در اماكن عمومي 
خواهد بود. به گزارش ايســنا، هوش مصنوعي و 
يادگيري ماشــيني از جمله فناوري هاي نوين و 
منحصربه فردي هستند كه به تازگي توانسته اند 
تغيير و تحوالت عظيمي را در صنايع و عرصه هاي 
مختلف ايجاد كنند. با توجه به گسترش روزافزون 
فناوري هــاي نويني همچون هــوش مصنوعي 
)artificial intelligence( و يادگيــري 
ماشيني )machine learning( در صنايع و 
حوزه هاي مختلف تكنولوژي و غيره، بسياري از 
شركت هاي فعال در عرصه هاي گوناگون معتقدند 

اين فناوري ها به صورت كامل فعاليت هاي شان 
را تحت تاثير قــرار خواهد داد، بــه گونه اي كه 
ديگر نيازي بــه وجود چنين اســتارت آپ ها و 
شركت هايي در جهان نخواهد بود و كاركنان آنها 
نيز با روبات و رايانه هاي مجهز به هوش مصنوعي 

جايگزين خواهند شد. 
 WORLD OF  براساس گزارش وب ســايت
BUZZ، كارشناســان و تحليلگــران فعال در 
حوزه فناوري هرازگاهي با انتشار گزارشي جديد 
به تشريح كاربردهاي مختلفي كه هوش مصنوعي 
مي تواند داشــته باشــد، مي پردازند و حاال نيز 
اعالم كرده اند كه هوش مصنوعي در ســال هاي 
آتي به احتمال زيــاد به مرحلــه اي از تكامل و 

شكوفايي خواهد رســيد كه مي تواند سارقان و 
مجرمــان احتمالي حاضر در اماكــن عمومي را 
شناسايي كرده و با تشــخيص هوشمندانه آنها 
در ميان خيل عظيمي از جمعيــت، به افزايش 
 امنيت افراد و شــهروندان در سطح شهر كمك 

بسزايي كند. 
پيش تر گفته شــده بود كه هوش مصنوعي قادر 
اســت جايگزين بسياري از مشــاغل در جوامع 
مختلف شــود كه البته همين امر موجب نگراني 
دولت ها و مردم شــده بود؛ چراكه تعداد زيادي 
از افرادي كه هم اكنون داراي شــغل هستند، در 
سال هاي آينده به خاطر پيشرفت علم و تكنولوژي 

بيكار خواهند شد. 

اســتان البــرز بــا حــدود ۵۱ هــزار نفــر و 
اســتان كهگيلويــه و بويراحمــد بــا حــدود 
۲ هزار نفــر، به ترتيــب بيشــترين و كمترين 
ســهم مهاجرفرســتي به اســتان تهــران را از 
 آبــان مــاه ۱۳۹۰ تا آبــان ماه ۱۳۹۵ داشــته

 است. 
براســاس  آمــار،  مركــز  گــزارش  بــه 
اينفوگرافيــك »بررســي وضعيــت مهاجرت 
 اســتان تهــران« كــه بــا توجــه بــه نتايج 
عمومــي   سرشــماري 
نفــوس و مســكن ۱۳۹۵ تهيه شــده اســت، 
حــدود  ۵۱۷ هــزار نفــر از آبــان ماه ســال 

 ۱۳۹۰ تا آبــان مــاه ۱۳۹۵ به اســتان تهران 
مهاجــرت و در هميــن دوره زمانــي نيــز 
 حــدود ۳۵۱ هــزار نفــر از اســتان تهــران

 مهاجرت كرده اند. 
 اســتان البرز، با حــدود ۵۱ هزار نفر و اســتان 
كهگيلويــه و بويراحمــد بــا حــدود ۲ هــزار 
نفــر، به ترتيــب بيشــترين و كمترين ســهم 
مهاجرفرستي به اســتان تهران را در بازه زماني 
 آبــان مــاه ۱۳۹۰ تا آبــان ماه ۱۳۹۵ داشــته

 است. 
همچنيــن اســتان البرز بــا حــدود ۸۹ هزار 
نفــر و اســتان هاي چهارمحــال و بختيــاري 

و كهگيلويــه و بويراحمــد بــا حــدود يــك 
هزار نفــر بــه ترتيــب بيشــترين وكمترين 
 ســهم مهاجرپذيــري از اســتان تهــران را 

داشته اند. 
قابل ذكر اســت، اســتان هاي تهــران، البرز، 
 اصفهان، خراســان رضــوي و گيــالن داراي

و  مهاجرپذيــري  ســهم  بيشــترين 
خوزســتان،  تهــران،   اســتان هاي 
خراســان رضوي، البــرز و اصفهان بيشــترين 
از  را  كشــور  در  مهاجرفرســتي  ســهم 
 آبــان مــاه ســال۱۳۹۰ تا آبــان مــاه ۱۳۹۵ 

داشته اند. 

به نظر مي رسد استفاده از احراز هويت هوشمند 
از افراد بدون كســب اجازه از آنها در سال هاي 
آينده با چالش و محدوديت هاي جديدي روبه رو 

شود. 
به گزارش ايســنا، به نظر مي رســد نمايندگان 
مجلس سناي اياالت متحده آمريكا در راستاي 
تالش براي حفاظت از حريم خصوصي كاربران، 
پيشــنهاد جديدي را مطرح كرده اند و به دنبال 
تصويب قانوني براي جلوگيــري از احراز هويت 
و تشــخيص چهره افراد بدون كســب اجازه از 
آنها هستند. اين بدان معناست كه شركت هاي 
تجاري، افراد حقيقي و حقوقــي حق نخواهند 

داشت بدون كســب اجازه شخصي از افراد براي 
رعايت حريم خصوصــي و حفاظت از اطالعات 
هويتي اشــخاص و كاربران در اماكن گوناگون، 
اقدام به احراز هويت هوشمند يا تشخيص چهره 

با استفاده از فناوري هاي مربوطه كنند. 
اين ســناتورها بر اين باورند كه تشخيص چهره 
افراد به هــر منظوري كه انجام شــود، منجر به 
جمــع آوري داده و اطالعات مختلفــي از آنها 
مي شــود كه به طور كلي ناقض حريم خصوصي 
افراد به شمار مي رود. براساس گزارش وب سايت  
the verge، فناوري تشــخيص چهره و احراز 
هويت هوشمند يكي از آن دسته تكنولوژي هاي 

جديدي اســت كه مبتني بر هــوش مصنوعي 
و يادگيري ماشــيني بــوده و بــا بهره گيري از 
الگوريتم هــاي بيومتريك، از ســوي غول هاي 
تكنولوژي و شركت هاي متعددي مورد استقبال 
بي نظيري واقع شــده و در صنايع و محصوالت 
مختلفي نيز مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. 
از جمله مهم تريــن و اصلي تريــن كاربردهاي 
اين فناوري نويــن مي توان به بــاز كردن قفل 
گوشي هاي هوشــمند، افزايش امنيت سايبري 
در گجت هاي هوشــمند خانگي و احراز هويت 
در گيت هاي ورودي و خروجــي فرودگاه هاي 

بين المللي اشاره كرد. 

توليــد ناخالــص داخلي روانــدا، ســريع تر از هر 
 كشــور ديگري در ســال ۲۰۱۸ افزايش داشــته 

است. 
به گزارش ايسنا به نقل از شين هوا، مركز ملي آمار 
كشــور رواندا اعالم كرد اقتصاد اين كشور در سال 
۲۰۱۸ و بــا ثبت عملكردي نيرومند موفق شــده 
است تا رشــد خيره كننده ۸.۶ درصدي را به ثبت 
 برساند كه سريع ترين نرخ رشــد جهان محسوب 

مي شود. 
 به گفتــه اين مركز، اين رشــد ناشــي از رشــد 
۱۰.4 درصدي در سه ماهه نخست، ۶.۸ درصدي 

در ســه ماهه دوم، ۷.۷ درصدي در سه ماهه سوم 
و ۹.۶ درصدي در ســه ماهه چهارم ســال ۲۰۱۸ 
بوده اســت. يوســف مورانگوا، رئيــس مركز ملي 
آمار رواندا گفت: رشــد بخش كشــاورزي در اين 
ســال ۶ درصد، رشــد بخش صنعــت ۱۰ درصد 
 و رشــد بخش خدمات ۹ درصد در ســال ۲۰۱۸ 

بوده است. 
بانك مركــزي رواندا نيز با صــدور بيانيه اي ضمن 
تاييــد اين رشــد اعالم كرد رشــد ســال ۲۰۱۹ 
اين كشــور را ۷.۸ درصــد پيش بينــي مي كند. 
افزايش ۱۰ درصدي توليد مــواد  غذايي، افزايش 

۲۶ درصدي توليــد پنبه و پارچــه و افزايش ۳۸ 
درصــدي اســتخراج آهــن از جملــه مهم ترين 
 داليل اين رشــد بســيار باال در رواندا نــام برده 

شده است. 
رواندا با حدود ۱۳ ميليون نفر جمعيت، چهارمين 
كشور كوچك آفريقايي اســت؛ اما رشد اقتصادي 
باالي اين كشور در ســال هاي اخير باعث افزايش 
محســوس رفاه شــده؛ به گونه اي كه متوســط 
درآمد ســرانه اين كشــور از 4۱۶ دالر در ســال 
 ۱۹۹4 بــه ۲۰۹۰ دالر در ســال ۲۰۱۷ افزايش 

يافته است. 

مدير طــرح ســي .ان.جي شــركت ملــي پخش 
فرآورده هــاي نفتــي ايــران از ارائه تســهيالت 
كم بهــره بــه دارنــدگان خودروهــاي پرمصرف 
بــراي تبديــل خودرو بــه گازســوز خبــر داد و 
گفت: ميزان تســهيالت اعطايي برحســب مدل 
 خــودرو به طــور ميانگيــن ۲.۵ ميليــون تومان 

خواهد بود. 
حميد قاسمي ده  چشمه  افزود: دارندگان خودروهاي 
پرمصرف كه در حمل ونقل عمومي فعال هستند از 
جمله وانت بارها، نيســان ها و تاكسي هاي عادي و 
 اينترنتي مي توانند با مراجعه به ســامانه اينترنتي 

https: //www. irngv. ir بــراي ثبت نــام 
دريافت وام كم بهــره تبديل خودرو اقــدام كنند. 
وي تاكيــد كــرد: ميــزان تســهيالت اعطايــي 
برحســب مدل خــودرو به طــور ميانگيــن ۲.۵ 
ميليون تومــان )معادل ۹۰ درصــد هزينه تبديل 
خودرو( خواهد بود كه بدون نيــاز به ضامن و تنها 
بــا ثبت نام در ســامانه و طبق زمان بنــدي وزارت 
 صمــت )صنعــت، معــدن و تجــارت( پرداخت 

خواهد شد.
 قاســمي ميزان تســهيالت اعطايي به دارندگان 
خودروهــاي حمل ونقــل عمومــي را در مجموع 

۱۱ هزار ميليــارد تومــان اعالم و تصريــح كرد: 
اين تســهيالت از طريق كنسرســيومي مشترك 
از بانك پارســيان و پســت بانك تامين نقدينگي 
 شــده و هم اكنــون در شــعب پســت بانك قابل 

دريافت است. 
مدير طــرح  ســي. ان. جي شــركت ملــي پخش 
فرآورده هاي نفتــي ايران بــا تاكيد بــر آمادگي 
خودروسازها براي تحويل خودروهاي دوگانه سوز 
گفت: همزمان بــا تبديل خودروهــا از طريق اين 
تسهيالت، گواهي سالمت خودرو نيز براي مالكان 

صادر خواهد شد. 

با مجوز بانك مركزي، از روز شنبه ۲۵ اسفندماه ۹۷، افزايش 
ســقف مجاز برداشــت  از خودپردازها به ۵۰۰ هــزار تومان 
عملياتي شده و مردم مي توانند تا ۱۷ فروردين، در هر برداشت 

نيم ميليون تومان دريافت كنند.  به گزارش مهر، بانك مركزي 
به تمامي بانك هاي سراسر كشــور اجازه داده تا سقف مجاز 
برداشــت از عابربانك ها كه در شرايط عادي ۲۰۰ هزار تومان 

است را به ۵۰۰ هزار تومان افزايش دهند. بر اين اساس از روز 
شنبه ۲۵ اسفندماه ۹۷، مردم مي توانند در هر بار برداشت از 
خودپرداز، نيم ميليون تومان وجه نقــد دريافت كنند.  نكته 

حائز اهميت آن است كه اجراي سقف ۵۰۰ هزار توماني براي 
هر بار برداشــت از خودپرداز الزاما بايد بــا كارت همان بانك 
صورت گيرد و در غير اين صورت، از يــك كارت با خودپرداز 

بانك ديگر، تنها ۲۰۰ هزار تومان قابل برداشت است. افزايش 
سقف برداشت از خودپردازها، مطابق با روال هر ساله تا هفدهم 

فروردين ماه، عملياتي است. 
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همتی:

سرمقاله

فساد
ارز دولتی

هر نوع اختــالف بين نرخ 
ارز باعث فســاد می شود. 
به هميــن دليــل يكی از 
اساســی ترين پيشنهادات 
اتاق بازرگانی به دولت، حــذف ارز دولتی و تعدد 
نرخ های ارز از بازار است، به طوری كه تنها يك نرخ 
در بازار وجود داشته باشد و مابه التفاوت آن به اقشار 
محروم به صورت نقدی پرداخت شود. تجربه تقريبا 
يك ساله ارز دولتی نشان می دهد اين شيوه رانت و 
بستر فساد را ايجاد می كند و ذخاير ارزی را به تاراج 
می برد. البته اين موضوع در عمل برای دولت نيز 
ثابت شده اســت. نمونه آثار منفی ارز دولتی عدم 

بازگشت ارزهای...

  محمد رضا نجفی منش، عضو 
اتاق بازرگانی تهران
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افزايشنارضايتیاز
خدماتپسازفروش

چهارشنبهسوری
چندصدميلياردی

»کسب و کار« مخالفت فعاالن اقتصادی  با  ارز 4200  تومانی  را  بررسی  می کند

رانت  ادامه دار  ارز  دولتی
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دالالن   در   بازار   شب   عید   می تازند
جبران   خسارت    رکود    یک  ساله    از   جیب    مردم

 نوســانات نرخ ارز طی ماه های گذشته، بسياری از 
توليدكنندگان را با چالش تامين مــواد اوليه برای 
 توليد كاال روبه رو كرده است؛ بر همين اساس برخی از 
توليدكنندگان در اين شرايط بازار يا ميزان توليد خود 
را به شدت پايين آورده اند يا كيفيت را فدای توليد 
بيشتر كرده اند. در اين ميان ميزان رضايت مشتريان 
و مصرف كنندگان از خدمات پس از فروش كاالها به 
شدت پايين آمده است و چنين به نظر می رسد كه 
 توليدكنندگان نيز رغبتی برای جلب نظر مشتری 
به ويژه در مبحثی مثل خدمات پس از فروش ندارند. 
نمونه بارز اين امر را می توان در نارضايتی مشتريان 
خودرو و لوازم خانگی از خدمات پس از فروش اين 
كاالها ذكر كرد، به طوری كه طبق گفته مشتريان  

بعد از مدتی و در زمان نياز به...

ترقه، فشفشه، زنبوري، منور، بمب، شكالت، زغال، 
بالن و.... اين روزها در اكثر خيابان های سراسر كشور 
برای فروش عرضه شده اند. روشن كردن آتش در 
چهارشنبه آخر سال در سال های اخير از رسم و سنت 
خارج شده و جای خود را به انواع و اقسام مواد محترقه 
داده است. بنابر گفته فعاالن اين بازار و فروشندگان 
مواد محترقه، گردش مالی اين بــازار به ميلياردها 
تومان می رسد كه مافيای تامين كننده آن تمام سود 
آن را می برد. به گفته يكی از فروشندگان قانونی مواد 
محترقه  مجاز و ايرانی، امسال قيمت فرفره دو هزار 
تومان، قيمت پروانه دو هزار تومان، قيمت موشك 
سه هزار و ۱۰۰ تومان، قيمت مشعل پنج هزار تومان 
و قيمت فالشر دو هزار و ۷۰۰ تومان است. با احتساب 

اين اعداد و ارقام اگر به صورت...

هوشمصنوعیمچسارقانومجرمانرامیگيردرشددوبرابريتوليدنيروباانرژيخورشيدي



اقتصاد2
ایران وجهان

 INSTEX سازکار ایرانی متناسب با
به زودی ثبت می شود

 همتی رئیس کل بانک مرکــزی اعالم کرد 
ساز وکار متناسب با کانال معرفی شده از طرف 
سه کشــور اروپایی بانام سازوکار ویژه تأمین 
مالی وتجــارت ) STFI (بــزودی درتهران 

ثبت می شود.
به گزارش ایســنا، رئیــس کل بانک مرکزی 
تأکید کرد ثبت این شــرکت به هیچ وجه به 
معنای معطل شــدن ایران بــرای عملیاتی 
شدن ســازوکار اروپا نیســت و ما استراتژی 
اتخاذ شــده خود برای نحــوه تأمین مالی و 
تجارت کشوردرشــرایط تحریــم از روش ها 
وطرق ویژه ای که طراحی کرده ایم بخصوص 
ازطریق همسایگان وســایر شرکای تجاری 

ادامه می دهیم.
همتی تأکید کرد بــا مذاکراتی که همکاران 
من هفته گذشــته با نمایندگان ســه کشور 
اروپایی ومدیر INSTEX در بانک مرکزی 
در تهران داشــتند،توضیحات کامل درمورد 
ساز وکار ایرانی متناسب با سازو کار اروپایی 
 داده اند وما منتظر اقدامــات عملی از طرف

 اروپا هستیم.

بازگشت ۱۳۰۰ نخبه مقیم خارج 
به کشور از ۲ سال پیش تاکنون

معاون علمــی و فناوری رئیــس جمهور در 
خصوص برنامه بازگشت دانش آموختان ۱۰۰ 
دانشگاه برتر جهان به ایران گفت: از دوسال 
پیش تاکنون حدود ۱۳۰۰ نفــر از نخبگان 

مقیم خارج به کشور بازگشته اند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، با انتقاد 
از این تفکر، که باید همه دانشــجویان را به 
استخدام دســتگاه های دولتی درآورد، بیان 
نمود: این پایه فکری که باید درس بخوانیم تا 
در جایی استخدام شویم، تفکری اشتباه است. 
در حالی که دانشگاه جایی است که دانشجو 
باید با یادگیری دروس، بــه دنبال تحول در 

جامعه، خالقیت و نوآوری باشد.
وی افزود: این نســل جدید کارآفرین که در 
قالب استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان 
در حال تزریق به فضای کســب و کار کشور 
اســت، مهمترین افراد توسعه اقتصاد دانش 
بنیان هستند و ما باید این را قبول کنیم که ما 
در حال مبارزه با سیستم سنتی و بروکراتیک 
فضای کســب و کار هســتیم و این مبارزه 

سخت است.
وی در ادامه با بیان خاطراتی از شهید ستاری 
و تاکید بر سخت کوشی افراد در کارها بیان 
نمود: ما در مدت مسئولیت باید تالش کنیم 
تا حد توانمان در مسئولیتمان تالش کنیم و 
این موضوعی اســت که من از شهید ستاری 
یاد گرفته ام. وی ادامــه داد: از خصوصیات 
شهید ستاری این بود که هر چیزی در ذهن 
داشــت در عمل نیز پیاده می کرد و در حال 
حاضر جوانان ما نیز بــه این خصوصیت نیاز 
دارند و ما جوانانی نیاز داریــم که اگر زمین 
خوردند، دوباره بلند شــوند و بــه کار ادامه 

دهند.
معاون علمــی و فناوری رئیــس جمهور در 
خصوص شــائبه رابطه بازی در مجوز دادن 
و حمایت ها از شــرکت هــای دانش بنیان 
گفت: آن چیزی کــه در قانون آمــده، این 
اســت که شــرکت های دانش بنیــان باید 
خصوصی باشند و به خصولتی ها مجوز داده 
نمیشــود. همچنین تا همــه اعضای هیئت 
مدیره شــرکت ها نیز به طور دقیق بررسی 
 می شوند که هیچ نسبتی با مسئولین کشور

 نداشته باشند.
ســتاری در خصوص برنامه بازگشت دانش 
آموختان ۱۰۰ دانشــگاه برتر جهان به ایران 
نیز افزود: از دوســال پیــش تاکنون حدود 
5 هزار نفر از نخبگان مقیم خارج از کشــور 
آمادگی خود را برای بازگشت به کشور اعالم 
کرده اند که حدود ۱۳۰۰ نفر از این تعداد به 

کشور بازگشته اند.
وی در خصــوص آمــار مهاجــرت نخبگان 
نیز بیــان نمود: در خصوص آمــار مهاجرت 
نخبگان بزرگنمایی می شود و عمده افرادی 
که مهاجرت مــی کنند از افراد با اســتعداد 
و خانــواده های دارای تمکن مالی هســتند 
اما از نظر تعــداد کمی، عــدد قابل توجهی 
نیست و ما جز 2۰ کشــور اول در این زمینه 
نیســتیم. همچنین طبق آمار سازمان ملل 
ما جز هیچکدام از کشورهای مهاجر پذیر و 

کشورهای مهاجر فرست نیستیم.

اخبار

هدر  رفــت بیــش از 2۰ 
میلیارد دالر از ذخایر ارزی 
به اعتقاد کارشناسان نتیجه 
سیاســت توزیع ارز 42۰۰ 
تومانی بوده است که دولت 

همچنان بر اعطای آن اصرار دارد. 
هر چند مجلس در قالب طرح هایی سعی کرده دولت 
را مجاب به ضررهای تخصیص ارز دولتی و یا کنترل 
رانت های حاصل از آن  نماید، اما بررسی ها حاکی از 
تصمیم و برنامه دولت برای تداوم این سیاســت در 
ماه های آتی دارد. به طوری که در بودجه سال 98 نیز 
۱4 میلیارد دالر ارز دولتی در نظر گرفته شده و طی 
روز های اخیر شــاهد اضافه شدن 8 قلم کاالی دیگر 
به فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی بوده ایم. این 
درحالیســت که خود دولت بر تاثیر منفی تخصیص 
ارز دولتــی در تامین بــازار و کاالی اساســی اذعان 

کرده است.
به گفته محمد الهوتی عضو اتــاق بازرگانی تهران، 

اعتراف دولــت مبنی بر ناکارآمــدی اختصاص دالر 
42۰۰ تومانی به واردات کاالهای اساســی، در حالی 

است که وزیر صنعت، معدن و تجارت درست همزمان 
با این اذعان، درخواست اضافه کردن 8 قلم کاال را به 

فهرست دریافت کنندگان دالر 42۰۰ تومانی کرده 
است؛ در حالی که سوال اینجا است که آیا بهتر نیست 
به جای اینکه به اتالف منابع دامن بزنیم و شرایط رانت 
خواری را گسترش دهیم، روش رســاندن کاال را به 
جامعه هدف نهایی، به درستی تعیین کرده تا حداقل 
ارزی که از منابع کشور پرداخت می شود، به سر سفره 

قشر آسیب پذیر برسد.
بر اساس  مصوبه کمیســیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی، قرار شــد که دولت از کاالبرگ الکترونیکی 
برای تامین کاالهای اساســی مورد نیاز مردم با نرخ 
ارز ترجیحی و یــا پرداخت نقدی اســتفاده نماید و  
تخصیص ارز با روش های کم هزینه تری انجام شود،  

اما باز هم به این سیاست انتقاداتی وارد است.
خواسته مهم بخش خصوصی از دولت حذف نرخ های 
متعدد ارز و تک نرخی شــدن آن است که به مراتب 
بستر رانت را از میان خواهد برد. در غیر این صورت به 
گفته کارشناسان اگر روش های کنونی، اصالح نشود، 
کاالهــا از طریق صادرات غیرمجاز و غیررســمی، از 
طریق افراد سودجو به سرعت با صادرات غیررسمی، 

از کشور خارج می شوند.

نوسانات نرخ ارز طی ماه های گذشته، بسیاری از 
تولید کنندگان را با چالش تامین مواد اولیه برای 
تولید کاال روبرو کرده است؛ بر همین اساس برخی 
از تولید کنندگان در این شرایط بازار یا میزان تولید 
خود را به شدت پایین آورده و یا کیفیت را فدای 
تولید بیشتر کرده اند. در این میان میزان رضایت مشتریان و مصرف کنندگان 
 از خدمات پس از فروش کاالها به شــدت پایین آمده است و چنین به نظر 
می رســد که تولید کنندگان نیز رغبتی برای جلب نظر مشتری به ویژه در 
مبحثی مثل خدمات پس از فروش ندارند. نمونــه بارز این امر را می توان در 
نارضایتی مشتریان خودرو و لوازم خانگی از خدمات پس از فروش این کاالها 
ذکر کرد. به طوری که طبق گفته مشــتریان  بعد از مدتی و در زمان نیاز به 
تعمیر یا تعویض این کاالها، نمایندگی های خدمات پــس از فروش از ارائه 
خدمات مناسب به مشتریان شانه خالی می کنند. به اعتقاد کارشناسان تولید 

کننده های معتبر و صاحب نام در شرایط فعلی بازار ترجیح می دهند، تولید 
و فروش کمتری داشته باشند تا صدمه ای در اعتبار آنها در بازار به وجود آید.  
خدمات پس از فروش بخشی از خدمات مربوط به مشتریان است که  باید پس 
از تحویل کاال به مشتری و طی دوره اســتفاده مصرف کننده از کاال در دوره 
ضمانت)گارانتی( و تعهد)وارانتی( تحقق یابد. با توجه به اهمیت این مقوله در 
کسب رضایت مصرف کنندگان، مهم ترین گام های الزم برای افزایش میزان 
رضایت مندی مشتریان، افزایش سطح کیفیتی خدمات پس از فروش است.

»کسب و کار« مخالفت فعاالن اقتصادی  با  ارز 4۲۰۰  تومانی  را  بررسی  می کند

رانت ادامه دار ارز دولتی

»کسب و کار« بررسی می کند

افزایش نارضایتی ها  از خدمات پس از فروش

پیام نوروزی مدیرعامل بانک 
توسعه صادرات ایران

دکتر علی صالح آبادی، در پیامی، فرارسیدن نوروز 
سال ۱۳98 را به مشتریان و همکاران نظام بانکی 
تبریک و شــادباش گفت. در بخشی از پیام دکتر 
صالح آبادی آمده است: حمایت همه جانبه هدفمند 
از صادرات در دستور کار بانک توسعه صادرات قرار 
دارد. متن کامل پیام نوروزی رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران را در ادامه 

می خوانید:
همکاران و مشتریان گرامی

تقارن بهار طبیعت و آغاز دهه پنجم انقالب را در 
حالی جشن گرفته ایم که توطئه های دشمنان، 
ملت ایران را بیش از پیش بر آن داشــت که گام 
های مقاوم تر و استوارتری برای جهش در مسیر 
توسعه و پیشرفت بردارند. مجموعه بانک توسعه 
صادرات، امسال نیز همپای ملت ایران و در کنار 
تجار، بازرگانــان و صادرکنندگان محترم خود را 
برای پایداری و مقاومت در این مصاف نابرابر آماده 
کرده و حمایت همه جانبــه هدفمند از صادرات 

کاالها و خدمات را در دستور کار خود دارد.
چنانچه رهبر معظم انقالب اســالمی در پیام 
اخیر خود از "امید صادق به واقعیتهای عینی" 
سخن گفته اند، ضروری است با طراحی چشم 
اندازهای واقعی و ملموس از توسعه و آبادانی، 
گامهایی عملی به ســوی تحقق ایرانی آباد و 

سرافراز برداریم.

توضیح پوری حسینی در خصوص تجمع 
کارکنان تعاونی های شهرســتانی سهام 

عدالت در مقابل سازمان خصوصی سازی
رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی در 
خصوص جزئیــات فیلم منتشــر شــده در 
فضــای مجازی مربــوط به تجمــع کارکنان 
تعاونــی های شهرســتانی ســهام عدالت در 
مقابل سازمان خصوصی ســازی توضیحاتی 
 را ارائه داد. به گزارش روابط عمومی ســازمان 
خصوصی ســازی،پوری حسینی در خصوص 
فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به 
تجمع کارکنان تعاونی های شهرستانی سهام 
عدالت در مقابل سازمان خصوصی سازی گفت: 
این فیلم مربوط به تجمعی بود که در روز ســه 
شنبه هفته گذشته در مقابل این سازمان انجام 
شد که البته مربوط به کارکنان تعداد کمی از 
این تعاونی ها بود؛ چرا که از میان ۳4۳ شرکت 
تعاونی شهرستانی ســهام عدالت حدود 22۰ 
شرکت تعیین تکلیف شده اند و تسویه حساب 
کامل با آنها انجام شده و کارکنان آنها همه مبلغ 
مربوط به حق السعی خود را دریافت کرده اند. 
ضمن این که 6۰ شرکت تعاونی نیز درخواستی 
برای تسویه حساب نداشــته اند؛ و حدود 6۰ 
شــرکت تعاونی باقی مانده اند تا تسویه کامل 
با آنها انجام شــود که تجمع اعتراضی مذکور 
مربوط به کارکنان همه این 6۰ شرکت تعاونی 

نیز نبوده است.

همراهی برای ایجاد اشــتغال 
پایدار، حمایت از تولید ملي و 

اجراي مسئولیت اجتماعي
 دکتــر مرتضــی اکبــری، مدیرعامــل بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، طي گفتگویي، گزارش 
خدمت بانک قرض الحســنه مهر ایران در سال 
۱۳9۷ و در حــوزه هاي اشــتغال و کارآفریني، 
حمایت از کارآفریني و اقدامــات صورت گرفته 
در راستاي سیاست هاي مسئولیت اجتماعي را 

تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، این بانک، همواره در راستای سیاست هاي 
خود، اقدام به اعطاي وام هاي قرض الحســنه در 
حوزه هاي اشتغال زایي و کارآفریني، معیشت، 
ازدواج، درمان و حمایت از مددجویان سازمان هاي 
حمایتي در راستاي بهبود وضعیت اقتصادي اقشار 

جامعه حرکت کرده است.
در این راستا، دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهر ایران به تشریح اهم اقدامات 

صورت گرفته در این حوزه پرداخت.

رکورد اعطای تسهیالت
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به تعداد 
تسهیالت اعطا شده توسط بانک در سال ۱۳9۷ 
اشاره داشــت و بیان کرد: در سال جاري، تعداد ۱ 
میلیون و 2۰۰ هزار فقره وام قرض الحسنه پرداخت 
شده است که این عدد در سال ۱۳96، تعداد ۷5۰ 
هزار فقره بود.وی افزود: بنابراین، تعداد تسهیالت 
اعطا شده در سال ۱۳9۷ نسبت به سال گذشته در 

حدود ۷۰ درصد رشد داشته است.

اخبار
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طبق بخشنامه جدید ســازمان امور مالیاتی، مالیات 
کارمندانی که حقوق ارزی می گیرند، بر اساس نرخ آزاد 
)سامانه سنا( محاسبه و دریافت می شود. به گزارش مهر، 
بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، مالیات 
کارمندانی که حقوق ارزی می گیرند، بر اساس نرخ آزاد 

)سامانه سنا( محاسبه و دریافت می شود.
سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای به اداره مالیاتی 
شهر و اســتان تهران و ادارات کل امور مالیاتی اعالم 
کرد که »مالیات کارمندانی که حقوق ارزی می گیرند، 

بر اساس نرخ آزاد محاسبه می شود.« در این بخشنامه 
آمده اســت: با توجه به ابهامات موجود در خصوص 
نحوه تسعیر ارز و از آنجا که به موجب مصوبات اخیر 
هیأت وزیران و بخشنامه های بانک مرکزی تغییراتی 
در نحوه تأمین ارز در سال 9۷ اعمال گردیده است، به 
منظور رفع ابهامات مالیاتی ایجاد شده در این خصوص 

مقرر می دارد:
۱. انواع نرخ ارز مورد اشــاره در دستورالعمل شماره 
2۰۰/ 9۳/ 524  مورخ 22/ ۰6/ 9۳  )مرجع، مبادله ای و 

توافقی( به نرخ رسمی، بازار ثانویه )سامانه نیما( و نرخ 
آزاد )سنا( تغییر یافته است.

2. چنانچه تخصیص یا پرداخت حقوق و مزایای حقوق 
بگیران به صورت ارزی تخصیص یا پرداخت گردد، نرخ 
تسعیر ارز برای محاسبه مالیات حثوث )اعم از مالیات 
حقوق اتباع ایرانی یا خارجی( فارغ از منشأ تأمین ارز 
بر اساس نرخ آزاد ارز )اعالمی در سامانه سنا( در تاریخ 

تخصیص یا پرداخت حسب مورد خواهد بود.
۳. درآمد حقوق اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند، 

اعم از اینکه کارفرما )پرداخت کننده حقوق( ایرانی یا 
خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه و نمایندگی در 
ایران باشد، از مصادیق درآمدهای موضوع بند 5 ماده ۱ 
قانون مالیات های مستقیم و با رعایت مقررات مشمول 

مالیات حقوق خواهد بود.
4. مفاد بند ۳-4 بخشنامه شماره ۳۰/ 4/ 9۱24/ 42۱۷6  
مورخ 2۳/ ۰8/ ۷8  در خصوص پرداخت حقوق به وجه 
رایج کشور متبوع توســط کارفرمایان خارجی، مورد 

تاکید است.

مرکز پژوهش های مجلس ضمن اشاره به اعالم فروش 
بیش از 2۱ هزار میلیارد تومان اموال و ســهام مازاد 
بانک ها، به دلیل عدم راســتی آزمایــی خوداظهاری 
بانک ها، تصریح کرد: نظارت بــر عملکرد بانک ها در 
این زمینه به طور جدی در دســتور کار بانک مرکزی 

نبوده است.
در سالهای اخیر مسئله شرکت داری و سرمایه گذاری 
بانکها به یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز نظام بانکی 
تبدیل شده است. محور و کانون اصلی فعالیت بانک، 
حوزه اعتباری است و نه سرمایه گذاری و ورود به بخش 
واقعی، برهمین اساس هرچقدر حجم سرمایه گذاری ها 
و داراییهای و اموال غیرمرتبط با فعالیت بانکی مؤسسات 
اعتباری افزایش یابد، به همان میزان ریسکهای خرد 
و کالن افزایش پیدا میکند. ابعاد و آثار این مسئله در 
دورههای رونق و رکود اقتصادی تشــدید میشود. در 
راستای تحقق هدف فوق الذکر، در این ماده )2( حکم 

تکلیف شده بود:
۱ .مکلف شدن بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز 
به واگذاری اموال مازاد و شرکتهای تابعه با سهام باالی 
5۰ درصد به نحوی که طی ۳ سال، سالیانه حداقل ۳۳ 

درصد آنها واگذار گردد،
2 .تکلیف به بانک ها جهت واگذاری سهام شرکت هایی 

که فعالیت غیربانکی در آنها صورت می گیرد

ب( اشخاص مکلف یا مرتبط 
کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای 
پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل، سازمان 

برنامه و بودجه کل کشور.

ج( عملکرد
عملکرد تصویب دســتورالعمل ها و آیین نامه هاـ  به 
طور کلی این ماده تصریح الــزم را در خصوص ابالغ 
یک دستورالعمل یا آیین نامه جامع برای اجرای دقیق 
حکم به ویژه نحوه شناسایی اموال مازاد نسبت به حد 

استاندارد و ... ندارد.
ـ با توجه به بند »ب« این مــاده در خصوص تعیین 
غیربانکی بودن شــرکت های بانک ها، شــورای پول 
و اعتبار به اســتناد بنــد »ب« این مــاده در تاریخ 
۱۳96/۰2/۱2 یعنی حدود 2 ســال پس از تصویب 
قانون، دستورالعمل ســرمایه گذاری در اوراق بهادار 
را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد. بر اساس 
دستورالعمل جدید، »فعالیت های بانکی« که بانک ها 
مجاز به سرمایه گذاری و مشارکت هستند، تعریف شد 
و بانک ها موظف شدند سرمایه گذاری خود را در خارج 
از این چارچوب همانند فعالیت در حوزه شرکت های 
سرمایه گذاری، بیمه و نظایر آن و همچنین فعالیت های 

اقتصادی و شرکت های تجاری را واگذار نمایند. 
در حوزه فعالیتهای 2 بانکی نیز سقف سرمایه گذاری، 2۰ 
درصد سرمایه پایه خود تعیین شد.ـ  دستورالعملهای 
»حاکمیت شــرکتی در بانکهای دولت« و »بازسازی 
ساختار مالی در بانکهای دولتی« موضوع تبصره »۳« این 
ماده تا زمان تکمیل گزارش )حدود سه سال و نیم پس 
از تصویب قانون( توسط وزارت اقتصاد ابالغ نشده است. 
عملکرد اجرایی بر اساس گزارش عملکرد بانک مرکزی 
و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمان بررســی این 
گزارش، عملکرد کلی فروش اموال مازاد بانکها و سهام 
فعالیتهای غیربانکی متعلق به بانک ها به شرح زیر است:
- برآوردی که از امالک و اموال غیرمنقول مازاد بانک ها 
در سال ۱۳95 وجود داشته است، 258 هزار میلیارد 

ریال بوده است.
- در مجموعه عملکرد فروش اموال مــازاد بانکها در 
ســال های ۱۳95 و ۱۳96، حدود ۱۱2 هزار میلیارد 
ریال بوده است که نسبت به آنچه مازاد بوده است، 4۳ 
درصد عملکرد داشته است. بنا به اظهارات قائم مقام 
بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
مورخ 4 اردیبهشت ماه ۱۳9۷، بخشی از این اطالعات به 
دلیل خوداظهاری بانک ها درست نبوده و بانک مرکزی 

در حال بررسی صحت آمار و اطالعات دریافتی است.
- سهام فعالیت های غیربانکی )موضوع بند »ب« ماده 

۱6 ( ۳۰9 هزار میلیارد ریال برآورد شــده اســت که 
مجموع عملکرد سال ۱۳95 و ۱۳96 نشان می دهد که 
حدود 9۷ هزار میلیارد ریال آن واگذار شده است که 

عملکرد آن ۳2 درصد بوده است.

بانک ها در ســال 95 و 96 بیش از 21 هزار 
میلیارد تومان سهام و اموال مازاد فروختند

- در مجموع بررسی عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی در اجرای مواد )۱6 (و )۱۷ ( قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در فروش و 
واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی نشان می دهد، 
عملکرد فروش اموال مازاد و سهام غیربانکی در طی 
سال های ۱۳96-۱۳95 معادل 2۱ هزار و 6۷ میلیارد 
تومان بوده است که با توجه به میزان 56 هزار و ۷۳8 
میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی شبکه بانکی 
کشور در پایان سال ۱۳95 ، حاکی از نسبت عملکرد ۳۷ 

درصد برای دو سال اجرای مواد مذکور است.
بنابراین بر اساس شواهد آماری موجود، عملکرد بانکها 
مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور در خصوص فروش 
و واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی، کمتر از میزان 
تکلیف قانونی تصریح شــده برای آنهــا از زمان ابالغ 
»قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

کشور« محقق شده است.

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

دریافت مالیات حقوق های ارزی به نرخ سنا

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد

آمار فروش اموال مازاد بانک ها راستی آزمایی نشده است
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افزایش قیمت رسمی یورو و پوند 
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای  شنبه اعالم کرد که براساس آن نرخ ۲۶ ارز از جمله پوند و یورو افزایش یافت و نرخ دالر و ۱۱ ارز دیگر ثابت ماند. بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای 
شنبه  اعالم کرد که طی آن نرخ ۲۶ ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز پنجشنبه افزایش و قیمت ۱۰ واحد پولی کاهش یافت، نرخ دالر و ۱۱ ارز دیگر نیز ثابت بود. بر اساس اعالم بانک 
مرکزی هر دالر آمریکا برای شنبه بدون تغییر  ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین شنبه هر پوند انگلیس با ۲۳۷ ریال افزایش  ۵۵ هزار و ۸۵۵ ریال و هر یورو نیز با ۳۳ ریال رشد ۴۷ 

هزار و ۵۷۰ ریال ارزش گذاری شد.

فساد  ارز دولتی
محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران

هر نوع اختالف بین نرخ ارز باعث فساد می شود. به همین دلیل یکی از اساسی ترین پیشنهادات اتاق بازرگانی به دولت، حذف ارز دولتی و تعدد نرخ های ارز از بازار است. به طوری که تنها یک نرخ در بازار وجود داشته باشد و مابه التفاوت آن 
به اقشار محروم به صورت نقدی پرداخت گردد. تجربه تقریبا یک ساله ارز دولتی نشان می دهد، این شیوه رانت و بستر فساد را ایجاد می کند و ذخایر ارزی را با تاراج می دهد. البته این موضوع در عمل برای دولت نیز ثابت شده است. نمونه 
آثار منفی ارز دولتی عدم بازگشت ارزهای صادراتی به اقتصاد کشور و یا کاهش میزان بازگشت ارز صادراتی است. ارز چند نرخی در شرایط حاضر بستری ایجاد کرده که در آن نه می توان به واقعی بودن تقاضا برای واردات اطمینان کرد و نه 
رقم های صادرات. نمونه دیگر اثر منفی ارز دولتی صادرات کاالی اساسی است که با ارز دولتی وارد کشور شده اند. همه این موارد به دولت خطرات ارز دولتی را گوشزد می کند اما از سیاست های دولت و برنامه های پیش روی وی چنین به نظر 

می رسد که این سیاست کماکان از سوی دولت ادامه داشته باشد.

نبود  رقابت در بازار
سید رضی حاجی آقا میری، عضو اتاق بازرگانی تهران

یکی از مشکالت اساسی در بازار کشور ما که البته باید از آن به عنوان یک 
بیماری یاد کرد، بی توجهی تولیدکنندگان به خدمات پس از فروش است 
که بیشتر  از زاویه فرهنگی و نه صرفا اقتصادی مورد بررسی است. هرچند 
که شرایط تحریمی و بحرانی بازار رفع موانع فرهنگی برای این موضوع را 
سخت تر می کند. به عبارتی تحریم و مشکالت اقتصادی باعث می شود ما 
برای حل این مشکل بهانه داشته باشیم. در حالی که در کشورهای توسعه 
یافته دنیا با توجه به اهمیت این موضوع در بخش تولید، کسی که چیزی 
می فروشد موظف است خدمات پس از فروش را به نحو مطلوبی ارائه کند و 
این مسئله نیز ارتباط مستقیمی با تصاحب بازار و جلب مشتریان بیشتر دارد. 
اما در کشور ما از آنجایی که در برخی از رشته ها، هیچ رقابتی وجود ندارد و 
تعداد عرضه کنندگان نیز محدود است، تولیدکننده خود را ملزم به افزایش 
سطح کیفیت خدمات نمی   کند. چرا که در هر صورت مشتری به کاالی 
وی نیاز دارد. به عنوان مثال صنعت خودرو یک صنعت شبه دولتی است و 
چیزی به اسم رقابت در آن معنایی ندارد. به همین دلیل مشتری تحت هر 
شرایطی از خرید وی صرف نظر نخواهد کرد و در نهایت این امر خودروساز 
بازار و مشتری را به همان مسیری که تمایل دارد، هدایت می کند. یعنی 
گزینه دیگری وجود ندارد که مثال خودرو ساز را ملزم به بهبود خدمات پس 
از فروش سازد. بنابراین اگر بازار رقابتی نباشد، چنین مشکلی دور از انتظار 

نیست و دقیقا مشکل بازار فعلی ما همین مسئله نبود رقابت است.

سرمقاله



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1397 روزنامه كسب و كار| سال ششم،شماره 1596| یکشنبه 26 اسفند ماه

اقتصــاد درگیــر هــر مدل 
نابســامانی و مشکالت باشد 
و مردم نیز گرفتار مشــکالت 
مالی باشند و قدرت خریدشان 
کاهش پیدا کند باز هم بازار 
شــب عید، بازار پر رفت و آمدی است که نمی شود از آن 
غافل شد. در طول یک سال اخیر در بازارهای کشور رکود 
مطلق حاکم بوده و مشتری واقعی کمتر سر به این اماکن 
زده است. از دالیل این اتفاقات که بگذریم باید اشاره شود 
که بسیاری از فروشندگان و دالالن فعال در سطح بازار از 
فرصت این روزها و نیاز مردم به خرید استفاده کرده اند و با 
گرانفروشی سعی دارند خسارات یک ساله رکود را از جیب 

مردم جبران کنند. 
در همین رابطه عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان گفت: برنامه پنجم تصریح دارد 
اگر قیمت تکلیفی با قیمت متعارف اختالف دارد، دولت 
مکلف است خســارت را جبران کند و نه اینکه از جیب 
مردم برود. محمد محمدی در آغاز در خصوص انجمن 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: این انجمن، تنها 
تشکل مردمی اســت که مصوبه مجلس دارد و در ۴۳۰ 
شهرستان طبق قانون با رای مردم شکل می گیرد و بعد 
استانی و سپس ملی می شود. وی یادآور شد: مردم برای 
اینکه بتوانند حقوق خودشان را به صورت رسمی پیگیری 
کنند حتما در این تشکل ها عضو شوند. و انتخاباتش هم 
در خرداد ماه سال ۹۸ انجام می شود. عضو هیئت مدیره 

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در رابطه با 
ناکارآمدی ستاد تنظیم بازار گفت: اوال باید در ستاد تنظیم 
بازار اصل مدیریتی هزینه و فایده را بررسی کنیم که چه 
میزان از بیت المال هزینه کرده و چه میزان نفع برای مردم 
داشته است. حتما باید عملکرد ستاد تنظیم بازار نقد شود 
و باید این ستاد از نقد استقبال کند. محمدی خاطر نشان 
شد: اگر تشکل مردمی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
در این تصمیم گیری ها شرکت کند، حتما طبق وظیفه 
قانونی و وظیفه ای که به آن محول شده باید از حقوق مردم 
صیانت کند که این مهم را ما درخواســت داریم تا اتفاق  

بیفتد. وی با اظهار به اینکه اگر اعتقاد داریم که شــرایط 
بحرانی است حداقل مدیران باید جهادی کار کنند، متذکر 
شد: وقتی مدیران ما در شرایط عادی، کارایی ندارند نمی 
توانند در شرایط بحران کارایی داشته باشند.عضو هیئت 
مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با 
تاکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار، وظیفه اش مدیریت و 
تنظیم بازار است، گفت: تنظیم بازار باید رویکرد پیشگیرانه 
داشته باشد و نه اینکه اتفاقی بیافتد و بعد در سیستم های 
بروکراسی و اطاله زمان ببرد تا تصمیمی گرفته شود.وی 
با اظهار به اینکه عملکرد تنظیم بازار را در خیلی از زمینه 

ها ضعیف می دانیــم، عنوان کــرد: ناکارآمدی مدیران 
تصمیم گیر و مدیرانی که کارآمد نیستند نمی توانند به 
عنوان مدیر تصمیم گیر ایفای نقش کنند و از سوی دیگر 
تصمیم گیری های نا به هنگام است، جزو نقطه ضعف های 
این ستاد است.محمدی با اشاره به برنامه پنجم توسعه و 
مصوبات آن در خصوص تنظیم بازار گفت: در برنامه پنجم 
توسعه قانونی وجود دارد که در جاهایی که قیمت تکلیفی 
گذاشته می شود و با قیمت متعارف اختالف دارد، دولت 
مکلف است خسارت را جبران کند و نه اینکه از جیب مردم 
برود.وی با ابراز تاسف از اینکه در خیلی از موارد هرج و مرج 
قیمت ها را داریم، گفت: یعنی طرف اراده می کند بدون 
اینکه حاکمیت بتواند جلویش را بگیرد، جنسش را دو برابر 
می فروشد و آزاد است و وقتی به یک کسی هم منعکس 
می شود متاسفانه اعالم می کند که باید شکایتی بشود تا 

من رسیدگی بکنم. این را چه کسی گفته است؟
عضو هیئت مدیــره انجمــن ملی حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان با تاکید بر اینکــه بحث کنترل، بحث 
نظارت محور است و الزم نیست در نظام کنترلی منتظر 
شاکی باشــید، تصریح کرد: البته در نظام رسیدگی باید 
شاکی وجود داشته باشــد ولی در نظام رصد و کنترل و 
پایش کردن که نباید منتظر شاکی بود و بعد توجیه می 
کنند که تا شکایتی به سازمان حمایتی نشود، نمی توانند 
اقدامی کنند.وی افزود: شاید سازمان حمایت کارش را به 
خوبی انجام نداد، پس تکلیف مردم چیست و اینها نتیجه 
نگاه مدیران ناکارآمدی است که فقط بای اینکه گذران کار 
خودشان را بکنند و مشکالت شخصی خودشان را حل 
کنند و به اسم بیت المال هزینه کنند و مردم را در عسر و 

حرج بیشتر قرار دهند، هنر دیگری ندارند. 

ترقــه، فشفشــه، زنبوري، 
منور، بمب، شکالت، ذغال، 
بالن و.... ایــن روزها در اکثر 
خیابان های سراسر کشور 
برای فروش عرضه شده اند. 
روشن کردن آتش در چهارشنبه آخر سال در سال های 
اخیر از رسم و سنت خارج شده و جای خود را به انواع 
و اقسام مواد محترقه داده است. بنابر گفته فعاالن این 
بازار و فروشندگان مواد محترقه گردش مالی این بازار 
به میلیاردها تومان می رسد که مافیای تامین کننده 

آن تمام سود آن را می برد. به گفته یکی از فروشندگان 
قانونی مواد محترقه  مجاز و ایرانی امسال قیمت فرفره 
دو هزار تومان، قیمت پروانــه دو هزار تومان، قیمت 
موشک سه هزار و 1۰۰ تومان، قیمت مشعل پنج هزار 
تومان و قیمت فالشــر دو هزار و ۷۰۰ تومان است. با 
احتساب این اعداد و ارقام اگر به صورت میانگین هر 
خانوار از هر کدام از این مواد تنها یک عدد بخرد، حدود 
1۵ هزار تومان باید هزینه  کند. از ســوی دیگر بنابر 
اعالم مرکز آمار ایران ۲۴ میلیون و 1۹۶ هزار خانوار 
در ایران زندگی می کنند. اگر بــه صورت میانگین 
این تعداد خانواده هر کدام برای خرید مواد محترقه 
1۵ هــزار تومان هزینه کنند، نتیجــه ۳۶۳ میلیارد 
تومان خواهد شد؛ عددی که معادل حقوق ۳۲۶ هزار 

 کارگر در ایران و معادل یارانه  هشت میلیون و ۶۶ هزار
 نفر است.

هزینه  ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومانی آخرین 
چهارشنبه سال در سراسر ایران

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و 
چین در رابطه با هزینه های چهارشنبه سوری گفت: اگر 
به طور متوسط هر فردی در چهارشنبه آخرسال، 1۰ هزار 
تومان هزینه مواد محترقه داشته باشد، رقمی معادل۷۰۰ 
تا ۸۰۰ میلیارد تومان در سراسر ایران خرج می شود. وی 
با بیان اینکه ما مخالف شــادی مردم در چهارشنبه آخر 
سال نیستیم، اظهار کرد: رسم، سنت و آیین در سراسر 
دنیا از جمله چین و اروپا وجود دارد، اما اینکه این جشن 

به افراط و تفریط و آزاری برای مردم تبدیل شود، صحیح 
نیســت. حریری با بیان اینکه ایجاد تفریــح در جامعه 
ضروری است، تصریح کرد: باتوجه به شرایط فعلی، جشن 
و شادی حق مردم است، اما باید تالش شود که به حرکات 
افراطی کشیده نشود.نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران 
و چین گفت: در سال های اخیر آتش افروختن و پایکوبی 
جای خودش را به ترقه بازی و نارنجک انداختن و ایجاد 
انفجارهای کوچک و بزرگ داده است و با توجه به نزدیک 
شدن روزهای پایانی سال و شور و شــوق مردم، به ویژه 
کودکان و نوجوانان در استقبال از سال جدید، متأسفانه 
تعدادی افراد فرصت طلب و سودجو به بهانه چهارشنبه 
آخـر سـال )چهارشنبه سوری( اقدام به تهیه و توزیع انواع 

مواد محترقه انفجاری و آتش زا بین مردم می کنند.

جبران   خسارت    ركود    یک  ساله    از   جیب    مردم

دالالن   در   بازار   شب   عید   می تازند

گردش مالی مواد محترقه به بیش از 363 میلیارد  می رسد

چهارشنبه سوری چندصد میلیاردی

درآمدهای کالن دالالن و دست فروشان مواد محترقه
محمد علی نیا، فروشنده مواد محترقه 

دالالن و واسطه های فروش مواد محترقه، ترقه ها و انواع و اقسام ادوات چهارشنبه سوری مبالغ کالنی از این راه به دست می آورند. به عبارت بهتر مافیایی در تهیه و عرضه این ادوات فعالیت می کند که از سه ماه قبل و با آغاز فصل زمستان استارت 
تامین آن را می زند. خرده فروشان و دستفروشان با تغذیه از این افراد اقدام به فروش این ادوات می کنند. آماری که مرکز آمار ایران ارایه داده مربوط به چهارشنبه آخر سال گذشته است و در سال جاری با افزایش قیمت ها و تولید انواع جدیدتر 

این ادوات این گردش مالی افزایش بیشتری خواهد داشت. رقم ۳۶۳ میلیارد تومان رقم کمی نیست و مافیای این کار مبالغ کالنی از تهیه و فروش این ادوات به جیب می زنند.
به طور تقریبی اگر بخواهیم عنوان کنیم به ازای هر  ده خانواده یک دستفروش اداوات ترقه بازی وجود دارد که با فروش آنها می تواند هزینه های ناچیز خرید این مواد را درآروده و سود زیادی به جیب بزند. این پروسه به صورت کالن تر در راس 
کار وجود دارد و تامین کنندگان اصلی مواد محترقه سودهای غیرقابل تصوری از این چرخه عایدشان می شود.    تولید، عرضه و فروش مواد محترقه عالوه بر سود 1۰۰ تا ۲۰۰ درصدي براي قاچاقچیان، حاصل از تفاوت قیمت تمام شده با قیمت 

فروش این کاال- از ۵۰ تا ۷۰ درصد سود را نیز نصیب دستروشانی مي کند که این مواد را در سر چهارراه ها و معابر مي فروشند.
چین امروز بزرگترین تامین کننده این اداوات است که ارز زیادی را از این طریق وارد کشور خود می کند. البته ترکیه و هند نیز در سالهای اخیر تاکید کننده بخشی از نیاز چهارشنبه سوری ایرانی ها شده اند. بنابراین این مواد اکثراً به صورت قاچاق 
از کشورهاي چین، ترکیه و هندوستان وارد کشور مي شود و واردکنندگان نیز هیچ گونه مشکلي براي واردات این مواد به کشور ندارند. دلیل اینکه این افراد که افراد معلوم الحالی هستند می توانند آزادانه به واردات این ادوات به کشور بپردازند 

مشخص نیست. به هر ترتیب تهیه و فروش مواد محترقه جرم اعالم شده اما هنگامی که پای مافیای آن در میان باشد کسب نیم تواند مانع فعالیت آنها شود. 

اقدام مؤثر برای جبران خسارت ها وجود ندارد
علی امیرابراهیمی، کارشناس تنظیم بازار 

این روزها که بازار خرید شب عید داغ است و دالالن و واسطه ها نیز فعالیت زیادی در سطح بازار دارند گران فروشی ها بیداد  می کند. برخی از اصناف غیرمجاز و دالالن فعال در سطح بازار در این چند روز قصد کرده اند تا با گران تر فروختن 
اچناس خود جبران رکود سال جاری را کرده باشند. البته این موضوع حقیقت دارد که در طول سال جاری اصناف و بازاری ها درگیر خسارات بسیاری شدند و گرانی های اخیر به دالیل مختلف مانند گرانی ارز اجازه فروش کاالها را به آنها نداد 
و سالی که در آن قرار داریم و چند روزی به پایان آن باقی نمانده است سال رکود و افزایش هزینه های اصناف و بازاریان بود.  واقعیت این است که دستگاه های مسوول حتی در این روزها نیز به درستی بر بازار نظارت ندارند و اصوال این کار را 
جزو وظایف خود نمی دانند. گرانی و گران فروشی بی رویه کاالها و خدمات داللت بر ناتوانی مدیران تصمیم گیر و دستگاه های نظارتی دارد ولی تاوان آن را مردم و مصرف کنندگان می پردازند. قیمت منطقی، قیمتی است که نفع تولیدکننده 
و مصرف کننده باهم در نظر گرفته شود. رعایت حقوق مصرف کننده آن چنان اهمیت دارد که در قوانین ازجمله تبصره ۲ ماده 1۰1 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است اگر قیمت تکلیفی موجب ضرر تولیدکننده یا واردکننده کاالی اساسی، 

انحصاری و عمومی شود دولت خسارت آنها را جبران کند ولی به مصرف کننده آسیب نزند، تاکنون دولت به این مهم توجه نکرده است و اقدام مؤثری برای جبران خسارت آنها یا کاهش قیمت صورت نگرفته است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

رییس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: مهم ترین 
اولویت معاونت علمی در کشور، تحقق اقتصاد دانش 
بنیان است که این مهم در تمام بخش های معاونت 
علمی به صورت جدی پیگیری می شود.علی مرتضی 
بی رنگ رییس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری 
معاونت علمی در جمع هیاتی عالی رتبه از زنان فعال 
در حزب های سیاسی و اجتماعی کشــور لبنان در 
بازدید از پارک فناوری پردیــس، گفت: اصلی ترین 
ماموریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور است که این کار 
را در محورهای مختلف از جمله توسعه فناوری های 
پیشرفته، توسعه اکوسیستم کارآفرینی و حمایت از 

شرکت های دانش بنیان انجام می دهد.
وی همچنین تصریح کرد: در زمینه توسعه فناوری های 
پیشرفته در کشور دستاوردهای خوبی داشته ایم به 
نحوی که در حوزه نانوتکنولوژی از رتبه ۵۸ به رتبه ۴ در 
دنیا رسیدیم که این موضوع موفقیت بزرگی برای ایران 
است. در حال حاضر حدود ۲۰۰ شرکت دانش بنیان در 
ایران در حوزه نانو فعال است و محصوالت نانوی ایران 
به حدود ۵۰ کشور صادر می شود. رییس مرکز تعامالت 
علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در ادامه عنوان کرد: این موفقیت ها تنها محدود به حوزه 
نانو نیست بلکه در سایر حوزه های فناوری پیشرفته 
همچون بیوتکنولوژی هم ایران رشد خوبی یافته است 
و در زمینه تولید داروهای بیوتکنولوژی جایگاه خوبی 
در جهان داریم.  بی رنگ ادامه داد: در زمینه توســعه 

اکوسیستم کارآفرینی نیز معاونت علمی از راه اندازی 
مراکز نوآوری و شتاب دهنده ها حمایت کرده و فضا را 
برای توسعه استارتاپ ها و شرکت های نوپا مهیا کرده 
اســت که یکی از موفق ترین برنامه ها تحت مدیریت 
مرکز شــتاب دهی نوآوری پارک فناوری پردیس به 
پیش می رود. وی با اشاره به راه اندازی مراکز نوآوری 
در بیشتر دانشگاه های کشور با حمایت معاونت علمی، 
گفت: این مراکز به دانشجویان و فارغ التحصیالن کمک 
می کند که شرکت های خود را راه اندازی کنند.رییس 
مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان 
خود تصریح کرد: در حوزه حمایت از شرکت های دانش 
بنیان نیز معاونت علمی بیش از یکصد عنوان خدمت 
تخصصی را به بیش از ۴ هزار شرکت دانش بنیان ارایه 
می کند و برای رفع مشــکالت پیــش روی آنها و نیز 
توسعه کسب و کار این شرکتها در داخل و خارج تالش 
می کند. بی رنگ همچنین عنوان کرد: برای توســعه 
همکاری های بین المللی در حــوزه علمی و فناوری 
نیز برنامه های جامعی داریم تا از این طریق بتوانیم با 
کشورهای دیگر در زمینه تبادل فناوری همکاری های 
مشترک داشته باشیم.وی همچنین با اشاره به برنامه 
همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج کشور 
اعالم کرد که در کمتر از ۴ ســال گذشته، حدود یک 
هزار و صد متخصص و کارآفرین ایرانی از خارج به ایران 
بازگشته و اقدام به راه اندازی کسب و کارهای فناورانه و یا 
 فعالیت های آکادمیک کرده اند و در حال حاضر یکی از 

برنامه های موفق در این زمینه را در جهان داریم.

مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
واکنش به فرار مالیاتی قابل توجه از محل واردات گوشی 
مسافری، از ارائه پیشنهاد جدید در خصوص افزایش 1۵ 
درصدی سود بازرگانی واردات موبایل برای ایجاد رقابت 
بین واردات رسمی و مسافری خبر داد. حسین یوسفیان  
با اشاره به پیشنهاد جدید مطرح شده در خصوص تغییر 
سود بازرگانی واردات گوشی برای ایجاد تعادل در بازار و 
حذف رانت ایجاد شده برای گوشی های مسافری گفت: 
بر اساس قانون سود بازرگانی کاالی همراه مسافر ۲ برابر 
سود بازرگانی کاالیی اســت که به صورت رسمی وارد 
می شود و اساس پیشنهاد جدید بر تغییر این  نرخ بنا شده 
است. به گفته مســئول طرح رجیستری یک پیشنهاد 
اولیه به جای بستن سایت واردات مسافری بحث افزایش 
سود بازرگانی برای ایجاد رقابت بین واردکننده رسمی و 
مسافری است.وی افزود، سود بازرگانی موبایل 1 درصد 
بوده و به این ترتیب سود بازرگانی واردات گوشی از طریق 
مسافر فقط ۲ درصد است. به این ترتیب با لحاظ حقوق 
گمرکی و مالیات ارزش افزوده مســافر برای ترخیص 
گوشــی  1۵ درصد و بازرگان حدود 1۸ درصد عوارض 
پرداخت می کنند. این درحالی است که در زمان تسویه 
حساب با سازمان مالیاتی و احتساب نرخ ارز بازار آزاد عمال 
هر واردکننده رسمی حدود ۳۶ درصد عوارض و مالیات 
پرداخت می کند. براســاس بررسی های صورت گرفته 

این افزایش سود بازرگانی در نهایت منجر به افزایش ۴ 
درصدی قیمت موبایل خواهد شــد چراکه  1۵ درصد 
مورد اشاره بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی که نرخ ارز محاسباتی در 
گمرک است، اعمال می شود. وی افزود، از طرف دیگر با 
تصویب این پیشنهاد واردکنندگان رسمی تمایل بیشتری 
به حضور در این عرصه پیدا کرده و به این ترتیب با افزایش 
عرضه در بازار نیز مواجه خواهیم شد.یوسفیان ادامه داد، 
این موضوع را در نظر داشته باشید که اگر فضا برای حضور 
قانون مند واردکنندگان رسمی فراهم شود عمال تعداد 
بیشــتری از واردکنندگان در این فضا مشارکت کرده و 
همین موضوع منجر به افزایش رقابت می شود. بنابراین 
می توان این انتظار را نیز داشــت که واردکننده رسمی، 
سود 1۵ درصدی خود را برای گرفتن سهم بازار بیشتر 
کاهش دهد. در حال حاضر مکاتباتی برای ارســال این 
پیشنهاد به هیئت دولت انجام شده، وزارت صنعت نیز این 
موضوع را پیگیری کرده است. به نظر می رسد در صورت 
تصویب این پیشنهاد از اردیبهشت ماه شاهد اعمال این 
مصوبه خاص در تعرفه های وارداتی سال ۹۸ باشیم. بر 
اساس برآوردها روزانه حدود ۲۰ هزار گوشی در سامانه 
مسافری گمرک ایران ثبت می شود که با توجه به معافیت 
۸۰ دالری و همچنین عدم پرداخت مالیات علی الحساب 
۴ درصدی، سالیانه شاهد فرار و معافیت مالیاتی 1تا۳ هزار 

میلیارد تومانی هستیم.

عضو انجمن کســب وکار اینترنتی از نقش مهم 
کسب وکار های خانگی در اقتصاد کشور خبر داد 
و مدعی شــد: »گردش مالی فضای کسب وکار 
خانگی در ایران 1۲۰میلیارد دالر در سال است«. 
یاسر محدثی عضو انجمن کسب وکار اینترنتی در 
گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: بنابه آمار ارائه شده 
نزدیک به ۵۰ درصد از تراکنش های مالی کشور 
در فضای کسب وکار خانگی و محلی ثبت شده 
و این در حالی اســت که این حجم از مبادالت و 
گردش مالی نادیده گرفته می شــود. وی افزود: 
اگر در حوزه قانون نگاهی اصالحی داشته باشیم 
و نگاهی عمیق تر به کسب وکار های خانگی بکنیم 
با این حجم فعالیت اقتصادی به راحتی می توان از 

بحران های اقتصادی موجود گذر کرد.
محدثی گردش مالی فضای کسب وکار خانگی 
در کشور را بالغ بر 1۲۰ میلیارد دالر در سال ذکر 
کرد. این کارشناس فضای مجازی شفاف سازی 
فعالیت ها و اطالع رسانی این حوزه را از الزامات 
برای مشــتریان دانســت و اضافه کرد: معموالً 
زمانی قانون اعمال می شود که یک اتفاق جدی 
اعم از کالهبرداری و تخلف در حوزه کسب وکار 

اینترنتی شــکل می گیــرد و قبــل از آن هیچ 
اطالع رسانی به منظور پیشگیری تخلفات انجام 
نشده است. وی همچنین ابراز کرد: درصد باالیی 
از مردم با واژه های ایزو و نماد ها آشنا نیستند و 
از این جهت در فضــای خرید و فروش اینترنتی 
سردرگم می شوند و این وظیفه قانون گذار است 
که این شــفافیت را انجام دهد. محدثی ضمن 
توصیه به مشــتریان که خریدی بر پایه تحقیق 
داشته باشند، گفت: در بازار سنتی قبل از خرید 
تحقیقات الزم در خصوص کیفیت و قیمت انجام 
می شــود که همین رویه می بایست در فضای 

اینترنتی نیز صورت گیرد.
وی ادامــه داد: هنگامی که یــک محصول ارائه 
می شود و از جذابیت برای مشــتری برخوردار 
است، می بایســت به نظراتی که مشتریان قبلی 
در خصوص این کاال درج کرده اند توجه شــود و 
یا تمام نماد های سایت فروش بررسی شود. اگر 
موارد ذکرشده رعایت شود به طور حتم خرید و 
فروش سالم و رضایت بخشی انجام خواهد شد. 
یاســر محدثی در پایان بر نظارت بیشتر پلیس 

فتا بر فضا های کسب وکار اینترنتی تأکید کرد.

رییس مركز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی:

محصوالت نانوی ایران به حدود 5۰ کشور صادر می شود

برای حذف رانت گوشی های مسافری

پیشنهاد افزایش ۱5 درصدی سود بازرگانی واردات موبایل ارائه شد

ادعای یک كارشناس

گردش مالی فضای کسب وکار خانگی در ایران ۱۲۰میلیارد دالر است
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با بازاریابي شخصي مشتریان 
خود را به خوبي بشناسيد

براي اينكه در بازاريابي شخصي موفق باشيد، 
شناخت كسب كنيد. البته شــناخت در هر 
موضوعي به شما كمك مي كند و بازاريابي نيز 
از اين قاعده مســتثني نيست. براي شناخت 
مي توانيد از آمار و ارقام اســتفاده و اطالعات 
خوبي را از طريق علم آمار كسب كنيد. تا زماني 
كه شما در ارتباط با مشتريان خود به طور كلي 
سخن مي گوييد نمي توانيد بازاريابي شخصي 
موفقي داشته باشيد. امروزه كسب اطالعات 
جزئي از مشتريان را با عنوان بازاريابي شخصي 
دســته بندي مي كنند. بازاريابي شخصي به 
بيان كيفيت و ويژگي هاي شــخصيتي افراد 
مي پردازد. در چنيــن شــرايطي، بازارياب 
اطالعات جزئي از ســليقه مشــتريان هدف 
خود مبني بر اينكه تعطيالت خود را چگونه 
سپري مي كنند يا اينكه به چه نوع كتاب ها يا 
رنگ هايي عالقه دارند و… را كسب مي كند. 
هدف از اين فعاليت ها اين است كه بهتر بتوان 
با مشــتري همراه بود و از سليقه او مطلع شد 
تا در نهايت بتوان با آشــنايي كافي از سليقه 
مشــتري، در بازاريابي شــخصي محصول و 
خدمات موفق شد. با كمك بازاريابي شخصي 
شما براي مشتريان خود اين فرصت را فراهم 
مي كنيد كــه محصول و خدماتــي كه قصد 
عرضه آنها را داريد مطابق با سليقه مشتريان، 
شخصي ســازي شــود؛ اما براي انجام دادن 
بازاريابي شخصي، مي توانيد اين سوال ها را به 
عنوان يك بازارياب در ذهن خود داشته باشيد: 
سناريوی زندگي مشتريان من چگونه است؟ 
مشــتريان من، چه فعاليت هايي را در زمان 
تفريح انجام مي دهد؟ مشــتريان عالقه مند 
هستند چه نوع فعاليت هايي را در خانه انجام 
دهند؟ اهداف مشتريان من چگونه است و به 
چند دسته تقسيم مي شود؟ هر كسب وكاري 
به هر ميزان هم كه عنوان اول بودن در صنعت 
خود را يدك بكشد يا به هر ميزان هم به صورت 
سرسام آوري رشــد مالي خوبي داشته باشد 
بدون تمركز روي بازاريابي شــخصي پس از 

مدتي رشد بدون شك سقوط خواهد كرد.

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

يكي از قابليــت مهم مديران اين اســت كــه افق ديد 
بيشتري نســبت به سايرين داشــته باشــند. اين امر 
 باعث خواهد شــد كه آنهــا بتواننــد اوضاع بــازار را 

پيش بيني كنند.
آينده نگرى يك مهارت قابل يادگيري است و سودمندى  آن 

تقريبا از هر مهارت ديگرى بيشتر است.
 آينده نگرى ما را قادر مى ســازد كه خطــرات و فرصت هايى 

را كه در آينــده با آنها مواجه مى شــويم، پيش بينى 
كنيــم و بدين ترتيب زمــان الزم بــراى تفكر و 
 تصميم گيرى پيــش از برخورد با آنها را داشــته

 باشيم. 
مديراني كه افق ديد گسترده تري نسبت به سايرين 
دارند، از مزيت رقابتي بهتري برخوردار خواهند بود. 

توجه به اين نكته ضروري است كه اين امر اكتسابي بوده و هر فردي 
مي تواند براي تقويت آن تالش كند. 

هيچ شركت موفقي را نمي توان يافت كه به آينده بازار خود توجه 
نداشته باشد. 

به همين دليل الزم است در شركت، سرمايه گذاري مناسبي در اين 
راستا انجام دهيد. يكي از كارهايي كه به شما در امر آينده نگري و 
گسترش افق ديد كمك شاياني خواهد كرد، توجه به نياز مشتري 

است.
 بــا آمــوزش و يادگيــرى مهــارت آينده نگــرى، 
توانايــى ما بــراى ارزيابــى احتمــاالت، پيش بينى 
عواقب تصميم هــا و انتخاب عاقالنه تــر اقداماتى كه 
 بهترين و مطلوب تريــن آينده را مى ســازند، افزايش

 مى يابد.

افق ديد خود   را   گسترش دهيد

بز 
جا

يو 
ست

ا

من متقاعد شدم درباره مرزي كه كارآفرينان موفق از 
غيرموفق را جدا مي كند؛ آن مرز استقامت محض است. 
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چگونه یك ارائه  آسانسوري براي استارت آپ بنویسيم؟
منظور از ارائه آسانسوري، ارائه اي موجز و كامل در چند جمله و در زماني كوتاه معموال 
كمتر از يك دقيقه است؛ به  گونه اي كه مخاطب بتواند كسب وكارتان را بشناسد و با آن 

ارتباط برقرار كند. 
مرحله اول: آمادگي براي ارائه

ايجاد فهرستي از اطالعات 
براي اينكه بتوانيد افراد را به خريد از خدمات و محصوالت تان ترغيب كنيد، پيش از هر 
چيز بايد درباره خودتان با آنها صحبت كنيد. فهرستي از اطالعاتي كه قصد انتقال و 
بيان آنها را داريد، تهيه كنيد. براي تهيه اين فهرست، ۱۰ مورد از مهم ترين مواردي را كه 
مي خواهيد همه درباره شما بدانند، بنويسيد. به موضوعاتي بينديشيد كه شما را نسبت 

به رقيبان در زمينه كاري تان متمايز و برجسته مي كند. 
ارائه مختصر و مفيد

در هنگام نوشتن ارائه، مطمئن شويد كلمات مناسب به كاررفته، ديد روشني از هدف 
ارائه مي دهند. اگر جمالتي كه نوشته ايد، ارزشي به ارائه آسانسوري تان اضافه نمي كند، 

آنها را با كلمه هاي مناسب تر و غني تري جايگزين كنيد. 
مرحله دوم: انجام سخنراني ۶۰ ثانيه اي

صرف زمان براي تمرين سخنراني
براي تمرين ارائه در بازه زماني مشخص، زمان سنج را روي ۳۰ تا ۶۰ ثانيه تنظيم و تالش 
كنيد پيش از پايان اين زمان سخنراني كاملي ارائه دهيد. اگرچه الزامي وجود ندارد كه 
زير ۶۰ ثانيه ارائه را به پايان برسانيد، اما بايد آمادگي بيان ارائه اي مختصر و متقاعدكننده 

در بازه زماني كوتاه داشته باشيد. 
ضبط سخنراني

بعد از اينكه محتواي ارائه را قوي و چندين بار آن را تمرين كرديد، نوبت به ضبط ارائه در 
هنگام سخنراني مي رسد. اين  كار اگرچه ممكن است به شما حس ناشيانه  بودن بدهد، 

يكي از حياتي ترين نكاتي است كه بايد در ارائه آسانسوري رعايت شود. 
بعد از ضبط ويدئو، آن را اجرا كنيد و ببينيد چطور به نظر مي رسيد. آيا روان پيش مي رود 
يا در حين سخنراني گير مي كنيد و تپق مي زنيد؟ از خودتان بپرسيد آيا من سخنراني 
قابل قبولي ارائه كرده ام كه مخاطب را درگير يا به كاري يا عكس العملي وادار كند؟ اگر 
اين طور نيست، ارائه را تا زماني كه روان باشد و به اثربخشي موردنظر برسد، تكرار كنيد. 

مرحله سوم: پايان ارائه
آمادگي براي پاسخ به سواالت

زماني كه سخنراني تان را به پايان رسانديد، وقت آن است كه به مرحله بعد فكر كنيد. بعد 
از ارائه آسانسوري موفق و جلب توجه مخاطبان هدف، افراد ممكن است پرسش هايي 
براي شان پيش بيايد. فهرستي از پرسش هاي احتمالي افراد تهيه و جواب آنها را آماده 

كنيد. بدين ترتيب هنگام پرسيدن سوال از سوي مخاطبان تان گرفتار نخواهيد شد. 
درخواست پيگيري

بعد از ارائه، به جاي دادن كارت ويزيت به افراد و تــرك محل، روش هاي خالقانه تر و 
پوياتري را براي ايجاد ارتباط با آنها به كار ببريد. مثال از آنها بخواهيد ايميل يا راه ارتباطي 
ديگري از خودشان به شما بدهند تا در صورت تمايل رزومه كاملي براي شان ارسال 

كنيد؛ يا مي توانيد پرسشي مطرح كنيد كه شخص را تشويق به انجام كار بعدي كند.

راهکار
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مرور اتفاقات سالي كه گذشــت، باري بيشتر 
و فراتر از آگاه ســازي مخاطــب دارد. نگاهي 
آسيب شناسانه است براي بررسي آنچه گذشت 
و نوعي واكاوي اســت بــراي برنامه ريزي بهتر 
آنچه قرار اســت اتفاق بيفتد. مهم اين است كه 
همه اينها در مســير اميد و اميدآفريني باشد؛ 
 آنچه شهر و شــهروندان بيش از هميشه به آن

 نياز دارند. 
 

رونمايي از ســامانه شــفافيت؛ بي پرده با 
شهروندان 

سامانه شــفافيت و شــهروندمداري شهرداري 
اصفهان با موضوع شفافيت در بخش هاي قوانين 
و مصوبات، آمار و بودجه، ليست پروژه ها، مناقصه 
و مزايده ها و... رونمايي شد. اين سامانه براساس 
اســتانداردهايي كه نهادهاي عمومــي و قانون 
انتشــار و دسترســي آزاد به اطالعات مشخص 
كرده اند، بنا گذاشته شده است. يكي از نمايه هاي 
طراحي شده در سامانه، نمايه پروژه هاي شهرداري 
به تفكيك مناطق و موضوعات آنهاست. ليست 
اطالعات پيمانكاران شهرداري، مبلغ هزينه ها، 
مبلغ پيمان و... نيز در سامانه منتشر شده است 
 كه مردم مي تواننــد اين اطالعات را مشــاهده

 كنند. 

 

آغاز عمليات عمراني خط دوم مترو اصفهان 
و نجات ميدان نقش جهان 

عمليات عمراني حفاري تونل خط دوم مترو اصفهان 
به طور رسمي آغاز شــد تا خط 25 كيلومتري مترو 
اصفهان كه شمال شــرق اصفهان را به غرب پيوند 
خواهد داد، يك قدم ديگر به تكميل نزديك تر شود. 

در خط دوم مترو اصفهان ابتدا ايستگاه ها ساخته و 
پس از آن دستگاه حفار تونل وارد ايستگاه ها مي شود 
كه اين كار كاهش هزينه ساخت خط را به دنبال دارد. 
همچنين حفاري از زير در اين خط ســبب كاهش 
آلودگي هاي بصري و محيط زيستي و كاهش ايجاد 

ترافيك در زمان عمليات خواهد شد. 
 

 قطار پروژه هاي عمراني بــا 2۰ ويژه برنامه 
»اصفهان در مسير اميد«

ويژه برنامه هاي اصفهان در مســير اميــد، عنوان 
ويژه برنامه هاي افتتاحيه پروژه هاي عمراني شهرداري 
اصفهان در سال 97 بود. بيش از 2۰ برنامه افتتاحيه 
كه پروژه هاي عمراني را به مناطق مختلف شهر برد و 
قطار پروژه هاي عمراني را سرعت بخشيد. اين پروژه ها 
چه در مناطق مركزي و برخوردار شهر و چه در مناطق 
كم برخوردار اجرا شــد و عمران شهري اصفهان را 
توســعه داد. آغاز عمليات اجرايي رينگ حفاظتي 
شهر، افتتاح نخستين سينماي شرق اصفهان، آغاز 
عمليات حفاري تونل خط دو قطار شهري اصفهان، 
افتتاح پرديس هنر اصفهان، پروژه هاي مناطق 5، ۶، 
۱۱، ۱2، ۱5 از جمله مهم ترين پروژه هاي عمراني 
ســال 97 بود كه در قالب اين برنامه ها افتتاح شد يا 
به بهره برداري رسيد. در سال 97، سي امين برنامه 
»اصفهان در مسير اميد« با آغاز عمليات حفاري تونل 

خط دو قطار شهري اصفهان برگزار شد. 
 

 بزرگ ترين آمفي تئاتر كشور در اصفهان 
پروژه پرديس هنر در حاشــيه زاينده رود با صرف 
هزينه اي بالــغ بر ۳۰ ميليارد تومــان در زميني به 
وسعت 8۰ هزار مترمربع احداث شده است. در پروژه 

پرديس هنر ويژگي هاي خاصي وجود دارد. يكي از 
شاخص هاي آن احداث يك سالن آمفي تئاتر روباز 
با گنجايش بيش از ۳5۰۰ نفر اســت كه اين مركز 
را به بزرگ ترين آمفي تئاتر روباز كشور تبديل كرده 
است. فضاسازي هايي چون فرش گل، برج آب، داالن 
بهشت، گذرها و... اين مركز را از نظر گردشگري نيز 
جذاب كرده؛ افتتاح اين مركز در راســتاي توسعه 
زيرساخت هاي فرهنگي اصفهان در يك سال گذشته، 

صورت گرفت. 

 شهامت يك تصميم 
شــهرداري اصفهان به عنوان نخستين شهرداري 
كشور، تقديرنامه شانزدهمين همايش جايزه ملي 
تعالي ســازماني را دريافت كرد. شهرداري اصفهان 
نخستين شهرداري كشور اســت كه در جايزه ملي 
تعالي ســازماني شــركت كرده و با هدف افزايش 
بهره وري و اثربخشي ســازماني، خود را در معرض 
ارزيابي قرار داده است. اقدامي كه به اذعان ارزيابان 
اين جايزه، نشانه شهامت يك سيستم و برخاسته از 
تفكري نوين است؛ چراكه شهرداري ها كمتر خود را 
در معرض چنين ارزيابي قرار مي دهند. دكتر نوروزي، 
شــهردار اصفهان در اين رابطه گفته بود نتيجه اين 
ارزيابي هر چه باشــد، آن را سرمايه شهرداري براي 

ادامه راه مي دانيم. 

رشد 37 درصدي بودجه سال 98 شهر اصفهان 
بودجه 4۱۰۰ ميلياردي شهرداري اصفهان براي سال 
98 تصويب شد. اين بودجه نسبت به سال گذشته ۳7 
درصد رشد دارد و 7۱ درصد آن عمراني است. بودجه 
سال آينده شهر اصفهان، ۳7 درصد افزايش داشته كه 

در بين كالن شهرها شاخص است. 

 شــهردار اصفهان نماينده كالن شهرها در 
شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي 

قدرت ا... نوروزي، شــهردار اصفهان در يكصدمين 
نشست مجمع شهرداران كالن شــهرهاي ايران به 
عنوان نماينده شــهرداران كالن شهرها در شوراي 
گفتگوي دولت و بخش خصوصي انتخاب شد. اين 
شــورا و تصميمات آن، نقش مهمي در رفع دغدغه 
شهرداري ها در حوزه اقتصاد شهري دارد.  رونمايي از 
سند جامع آموزشي گردشگري تاكسيرانان و سامانه 
مرخصي آنالين الكترونيك رانندگان از ديگر اتفاقات 

مهم امسال در اين حوزه بود. 

اصفهان پايلوت شهر دوستدار كودك شد 
با برگزاري نخستين كنفرانس ملي شهر دوستدار 
كودك در اصفهان، اين شهر يك قدم بلند به پيوستن 
به شبكه شهرهاي دوســتدار كودك نزديك شد. 
اصفهان سومين شــهر پايلوت دوستدار كودك در 

غرب آسياست. كنفرانس شــهر دوستدار كودك با 
حضور ميهماناني از ۳۱ استان كشور در دي ماه سال 
97 با حضور ويل پاركس، نماينده يونيسف در ايران، 
در شهر اصفهان برگزار شد. اين كنفرانس به دنبال 
تبيين اهداف و برنامه هاي شبكه شهرهاي دوستدار 
كودك اســت كه در اين زمينه سه كارگاه آموزشي 

تخصصي همزمان با اين كنفرانس برپا شد. 
 

آغاز حلقه حفاظتي ترافيكي شهر اصفهان 
»حلقه حفاظتي ترافيكي شهر اصفهان«؛ برخي آن 
را مهم ترين پروژه شــهري اصفهان طي سال هاي 
گذشته مي دانند. طول حلقه حفاظتي شهر اصفهان 
78 كيلومتر اســت كه 45 كيلومتر آن در شــهر 
اصفهان واقع شــده و مابقي در شهرهاي دولت آباد، 
خميني شــهر، خورزوق و شهر ابريشــم قرار دارد. 
كاهش بار ترافيكي هســته مركزي شهر اصفهان، 
كاهش تصادفات، كاهش آاليندگي و كاهش زمان 
سفرهاي درون شهري از ويژگي هاي اين پروژه بزرگ 
است؛ حلقه حفاظتي شهر اصفهان همچنين از ديگر 
رينگ هاي ترافيكي شهر حفاظت مي كند و حلقه اي 

است كه به دور آنها مي پيچد. 
 

يكم آذر به عنوان روز اصفهان و قوس آذر به 
عنوان نماد اصفهان انتخاب شد 

با تصويب شوراي اسالمي شهر اصفهان اول آذرماه به 
عنوان روز نكوداشت اصفهان و همچنين نگاره تاريخي 
منقوش بر كاشي كاري هاي سردر بازار قيصريه )قوس 
آذر( كه با اقتباس از صورت فلكي برج قوس طراحي 

شده به عنوان نماد اصفهان، انتخاب شد. 
 

اصفهان سرزنده در سي و يكمين جشنواره 
فيلم هاي كودكان و نوجوانان 

جشــنواره فيلم كودك و نوجوان اصفهان به مدت 
هفت روز در شهر اصفهان با اكران ۱۱8 فيلم برگزار 
شد. 4۱ فيلم در بخش سينماي ايران، 45 فيلم در 
بخش بين الملل و ۳2 فيلم در بخش غيررقابتي به 
عنوان فيلم هاي برگزيده اين جشنواره در اصفهان 

اكران شــدند. برگزاري افتتاحيــه كامال مردمي 
و شــهروندمحور، هماهنگي حضــور ۱۰ هزار نفر 
از كودكان مناطق محروم در ســالن هاي ســينما 
و برنامه هاي جشــنواره، افزايش دو ســالن و ۶۰۰ 
صندلي در هر ســانس نســبت به ســال گذشته، 
حضور 42۰ اثر در بخش بين الملل جشــنواره كه 
نشان دهنده افزايش شــاخص حضور فيلمسازان 
بين المللــي و مويد اعتبار اين جشــنواره اســت، 
افزايش ۱5 درصدي ميزان مخاطبان جشنواره در 
سالن هاي سينما نسبت به سال گذشته و افزايش 
دو تا ســه برابري مشاركت فيلمســازان اصفهاني 
از مهم ترين تفاوت هــاي اين جشــنواره با وجود 
 كاهش مشــهود هزينه هاي آن نسبت به سال هاي 

گذشته است. 
 

تفاهمنامه گردشگري اصفهان و تبريز 
همكاري دو كالن شــهر اصفهان و تبريز در حوزه 
گردشــگري، با امضا و تبادل تفاهمنامه همكاري 
بين شــهرداران كالن شــهرهاي تبريز و اصفهان، 
آغاز شــد. ايــن تفاهمنامــه در حاشــيه اجالس 
تبريــز 2۰۱8 بــه امضاي شــهرداران دو شــهر 
رســيد و نويــد تقويــت ارتباطــات و تبــادالت 
 گردشــگري بين اين دو شهر گردشــگرپذير را به 

همراه آورد. 

نگاهي به اتفاقات مهم مديريت شهري اصفهان در سال 97؛ شهر اميد 
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