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شمارش معکوس برای 
تصمیم مهم ارزی سران قوا

نماینده شورای اقتصادی سران قوا خبر داد ستاد اقتصادی سران سه قوه به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روز 
پنجش��نبه تشکیل جلسه می دهد. به گزارش ایرنا، امیر باقری در ششمین جلس��ه شورای راهبردی توسعه صادرات که در مکان 
نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار شد، گفت: مباحث مطرح شده درخصوص تغییرات سیاست های ارزی کشور را به دبیر شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی س��ه قوه انتقال داده ام و دو س��ناریوی ارزی برای کش��ور تدوین شده است. به گفته وی دو سناریو برای 
جلسه روز پنجشنبه آینده مطرح شده است که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس جمهوری یکی از این سناریوها انتخاب 
می شود. این مقام مسئول درباره دو سناریوی پیشنهادی توضیح داد: در سناریوی اول پیشنهاد شده ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان 
باقی بماند، اما به تعداد محدودی از کاالها تعلق گیرد. یعنی به جز چهار قلم کاالی حذف شده از لیست کاالهای مشمول ارز دولتی، 
اقالم دیگری هم از این لیست خارج شود. نماینده شورای اقتصادی سران قوا ادامه داد: همچنین در این پیشنهاد آمده که حدود...

اردکانیان: بخش خصوصی موتور محرک 
توسعه روابط اقتصادی با روسیه است
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امضای ۱۰ تفاهم نامه بین ایران و روسیه

۱۰ توصیه برای تبدیل استارت آپ به کسب و کار بزرگ
چگونه یک گزاره ارزش مؤثر برای استارت  آپ ایجاد کنیم؟ 

اپل: شب بخیر Developerها
رانندگی درمانی با رنو

برندسازی با ۱6 نکته ارزشمند
5 اشتباه بازاریابی بدون امکان جبران

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

اپل احتماال امسال 7 مک بوک 
جدید معرفی خواهد کرد
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یک تحلیلگر اقتصادی گفـت اینکه محل تعیین نرخ ارز در 

دوبی باشـد، بسیار بد اسـت و بازار متشکل ارزی 
می خواهد این موضوع را تغییر دهد و نرخ ها در...

دوبی دیگر جایگاه اصلی انباره ارزی ایران نیست

 نرخ ارز باید
در تهران تعیین شود 

یادداشت
آیا اقتصاد جهان برای یک 

شوک جدید نفتی آماده است؟

موضع ترامپ در برابر ایران 
پر از ریس��ک های اقتصادی و 
ژئوپولیتیکی اس��ت، حتی در 
ش��رایط عادی اقتصاد آمریکا 
در سال جاری رو به کند شدن 
اس��ت و ترامپ به این ریسک 
اضافه کرده اس��ت.  به گزارش  
گاردی��ن، افزایش قیمت نفت 
به خاطر مش��کالت خاورمیانه 
ناگزیر خاط��رات اواخر 1973 
را یادآوری می کند، زمانی که 
افزایش شدید قیمت نفت خام 
به رون��ق طوالنی مدت اقتصاد 
جهان پایان داد. واضح اس��ت 
ک��ه مح��دود ک��ردن خرید و 
فروش نفت توسط اوپک طی 
یوم کیپ��ور تعیین کننده بود. 
غ��رب به قیمت نفت حدود دو 
دالر در هر بشکه عادت کرده 
بود. طی چن��د هفته 11دالر 
در ه��ر بش��که می پرداخ��ت، 
تورم باال رفت، رش��د کند شد 
و بی��کاری تا حدی باال گرفت 
که از دهه 193۰ دیده نش��ده 
ب��ود. بنابرای��ن حمل��ه هفته 
گذش��ته ب��ه دو نفتک��ش در 
تنگ��ه هرمز با تاری��خ همگام 
می شود. در 1973 کشورهای 
عرب��ی تصمیم گرفتند از نفت 
به عنوان یک س��الح اقتصادی 
اس��تفاده کنند با این امید که 
ب��ه رژیم صهیونیس��تی  اروپا 

فشار بیاورد.
ادامه در همین صفحه

سه شنبه
28  خرداد
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وزیر ناحیه قفقاز ش��مالی فدراسیون روسیه گفت توسعه گردشگری دریایی در 
دریای خزر موجب توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه خواهد شد.

»س��رگی ویکتورووی��چ چباتاری��ف« روز دوش��نبه در دی��دار دوجانب��ه با رضا 
اردکانیان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران 
و فدراسیون روسیه در تهران افزود: کشتیرانی کروس بهترین سرآغاز برای رونق 

گردشگری دریایی بین دو کشور است.
وی به تهیه 1۰ س��ند در دومی��ن همایش چش��م انداز همکاری های تجاری و 

فرهنگی ایران و فدرال قفقاز ش��مالی روسیه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این 
اس��ناد در روز آخر اجالس کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی و تجاری 

نهایی خواهد شد.
این مقام روسی به دیدار خود با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردش��گری اشاره کرد و افزود: توسعه فعالیت های فرهنگی و بشردوستانه در این 

دیدار مورد تاکید قرار گرفت.
وی گفت: نتایج این دیدارها به اطالع رئیس جمهوری روسیه خواهد رسید.

دومین روز هفته در حالی به پایان رس��ید که روند ریزشی قیمت ها در بازار خودرو متوقف شد 
و بار دیگر خودروها در هر رنج قیمتی روند افزایشی را از سر گرفتند.

  به گزارش خبرآنالین، بازار خودرو روز گذشته نشانه های افزایش قیمت را به اتفاقی واقعی بدل 
کرد و قیمت خودروها از حداقل یک میلیون تا حداکثر 1۰ میلیون و باالتر افزایش یافتند. هرچند 
نمایشگاه داران از پاسخ به این سوال که دلیل افزایش قیمت ها چیست، ابا داشتند اما فعاالن بازار 
در مراک��ز خرید وفروش توضیحاتی مبس��وط در این زمینه ارائه می کردن��د. یکی از فعاالن بازار 
خودرو گفت: همه منتظر بودند پیش فروش های خودروس��ازان به دست مصرف کننده ها برسد اما 
وقتی هنوز حواله قیمت دارد، بدان معنی اس��ت که خودروسازان به تعهدات شان عمل نمی کنند. 
همین مس��اله بازار را به هم می ریزد چرا که تا یک جا بازار قادر به تخلیه حباب اس��ت و از جایی 
به بعد منتظر تزریق خودروی جدید می ماند و وقتی این اتفاق در موعد خود نمی افتد مش��کالت 

بزرگ و بزرگتر می شود.
 احسان، یک فعال بازار خودرو که در نمایشگاهی در خیابان عباس آباد فعالیت دارد نیز در این 
خص��وص ب��ه خبرنگار ما گفت: بازار خودرو این روزها با نوعی گنگی و بالتکلیفی روبه روس��ت، از 
یک س��و انتظار این بود که قیمت ها کاهش یابد، اما از س��وی دیگر بازارهای موازی خودروسازان 
دستخوش التهاب نوسان شدند در نتیجه تاثیر این وضعیت بر بازار خودرو نیز قابل ردگیری است 
.  وی با اش��اره به اینکه انتش��ار اخباری درخصوص کمبود قطعه و همچنین ناقص بودن انبوهی 

خودرو به این دلیل در ش��رایطی که بازار ارز مترصد رش��د قیمت هاس��ت، تاثیر خود را به جای 
می گذارد و قیمت را باال می برد.

 وی گفت: البته مردمی هس��تند که از ترس پوچ ش��دن سرمایه های شان خودرو خریده اند، ولو 
ی��ک پرای��د، خوب اینها باور نمی کنند با ریزش 1۰ روزه اوضاع برگردد در نتیجه صبر می کنند تا 
ثبات به بازار برگردد، طبیعی است که در ریزش 1۰ روزه هیچ کس ترغیب نمی شود بفروشد کما 

اینکه در این چند روز نیز مشتری خیلی زیاد بود اما خریداری در بازار نبود .
ی��ک فعال بازار خودرو نیز در پاس��خ به س��وال خبرآنالین درخصوص چرای��ی افزایش قیمت 
آگهی های خودرو گفت: ما نه آن روزها که قیمت پایین آمد مش��تری داش��تیم و نه امروز، قیمت 
فع��ال روی کاغذ ب��اال رفته همان طور که روی کاغذ پایین آمد. در این بازار فقط پول الزم ها مانور 
می دهند و تنها کس��ی حاضر اس��ت خودرویش را پول کند که نیاز مالی داش��ته باش��د واال افراد 

ترجیح می دهند به خودرو به چشم سرمایه ای بلندمدت نگاه کنند.
 وی در جواب این س��وال که آیا گذش��تن یک س��ال از عمر خودرو خود عامل ریزش قیمت 
نمی ش��ود، گفت: قواعد بازار با رشد تورم تغییر کرده اس��ت، به عبارت دیگر خیلی ها خودروهای 
چند سال کارکرده را با دو تا سه برابر قیمت فروختند از این رو دیگر کسی نگران قدیمی تر شدن 
خودرویش نیس��ت، مخصوصا که به دلیل ورود سرمایه گذاران، اعالم خشک بودن خودرو باالست 

و بسیاری از خودروهای سال 97 در چنین شرایطی قرار دارند.

مدیرعامل س��ازمان نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت تالش داریم بهره وری عوامل 
تولید را بیش از گذشته باال برده و الزام داریم منابع انسانی را بیش از پیش بهره ور کنیم.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، خداداد غریب پور، در حاش��یه ششمین همایش بهره وری 
گفت: بهره وری موضوعی آش��نا اس��ت و در بخش معدن باید به ش��کل بهره ور در مراحل مختلف 
عمل کرد، چراکه منابع غنیمت و ارزش��مند هس��تند. از سوی دیگر، 7درصد آب کشور در بخش 

معادن استفاده می شود، بنابراین باید در این زمینه هم بهره ور بود.
مدیرعامل سازمان نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران افزود: با آموزش و ارتقای بهره وری در 
س��ایه آموزش ها، حوادث بخش معدن نیز کاهش می یابد. البته طی س��ال های اخیر ظرفیت های 
دیگ��ر اقتصاد به غیر از نف��ت، مغفول مانده و حتی تجهیزات صنع��ت در داخل، مورد توجه قرار 

نگرفته است و البته یکی از فاکتور های بهره وری، سوارشدن بر تکنولوژی است.
وی تصریح کرد: اگر دانش فنی داشته باشیم رشد بهره وری هم خواهیم داشت، بنابراین تالش 
داریم تا سطح دانش فنی را در معادن باال ببریم تا بتوانیم در این حوزه بر پایه ارتقای دانش فنی، 

صنایع معدنی را بهره ور کنیم.
غریب پور ادامه داد: در حوزه معدن و صنایع معدنی باید ضریب استحصال را باال برد و معدن را 
بهره ور کرد؛ این در حالی اس��ت که هر یک از صنایع معدنی بر پایه یک ماده از جمله آب یا برق 

بنا نهاده شده است و باید در هر یک از این بخش ها، کار را بهره ور پیش برد.
مدیرعامل سازمان نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اظهار داشت: تحقیقات باید به صورت 
نتایج عملی در عملکرد ایمیدرو نمایش داده ش��ود؛ از ظرفیت دانشگاه ها براساس ظرفیت معدنی 
مناطق مختلف اس��تفاده خواهیم کرد؛ البته امس��ال برنامه خیلی خوبی در حوزه اکتشاف داریم 
و کنسرس��یوم نیز نقش پررنگ تری در اکتش��اف خواهد داشت؛ به هر حال تالش داریم بهره وری 
عوامل تولید را بیش از گذشته باال برده و الزام داریم منابع انسانی را بیش از پیش بهره ور کنیم.
وی با اش��اره به جلسه دیروز فعاالن حوزه معدن در وزارت صنعت گفت: بهره وری فقط کاهش 

مصرف آب و برق نیست، بلکه باید در حوزه های دیگر کار را پیش برد.
در ادام��ه این همایش، مالطاهری، دبیر شش��مین همایش ملی بهره وری معدن با برش��مردن 
استراتژی های ایمیدرو تصریح کرد: رشد بهره وری و رقابت پذیری یکی از این موارد است، این در 
حالی است که مجمع جهانی اقتصاد، رتبه رقابت پذیری ایران را اعالم کرده که براساس آن، ایران 

رتبه ٨9 از 1۴۰ کشور را به خود اختصاص داده است.
وی گف��ت: خدمات س��هم ٥٦.٥درصدی، صنع��ت و معدن ۲1.7درصد و نف��ت 11.9درصد و 
کش��اورزی 9.9درصد از ارزش افزوده س��هم دارند. بر این اس��اس در برنامه شش��م، رشد ساالنه 

صنعت و معدن ٨.٨درصد و رشد کل عوامل ۲.۴درصد در نظر گرفته شده است.

فعاالن بازار: مشتری نیست؛ فقط پول الزم ها خودرو می فروشند

چرا ورق در بازار خودرو برگشت؟

مدیرعامل ایمیدرو خبر داد

اکتشافات امسال رونق می گیرد

گسترش روابط ایران و روسیه با توسعه گردشگری دریایی

همکاری اقتصادی استان های شمالی ایران با جنوب روسیه
س��ومین کارگروه همکاری های اس��تانی دوجانبه با حضور وزیر نیروی جمهوری اس��المی ایران و وزیر 

ناحیه قفقاز شمالی روسیه در تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، سومین کارگروه همکاری های استانی ایران و روسیه 

دیروز در حاشیه اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران برگزار شد.
در این کارگروه، معاون نخس��ت وزیر جمهوری داغس��تان و هش��ت وزیر منطق��ه ای )وزرای اقتصادی 
جمهوری های اوس��تیای ش��مالی، قره چای چرکس��یا، کاباردینو بالکاریا، چواش، اس��تاورپل، آستاراخان، 

اولیانفسک و اورلفسک( حضور دارند.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو روز گذش��ته در این خصوص گفت: همکاری های اس��تانی و مناطق دو کشور 
پس از عهده گیری این مس��ئولیت توس��ط وزارت قفقاز شمالی روند بهتری به خود گرفته، امیدواریم این 
روند روز به روز توس��عه یابد و ش��اهد همکاری های بیشتری بین اس��تان  های دو کشور در آینده نزدیک 
باش��یم و در این چارچوب همکاری های اس��تان های شمالی ایران با اس��تان های جنوبی روسیه و به ویژه 

همکاری های بنادر دو کشور باید مورد توجه جدی تری قرار بگیرد.

آیا اقتصاد جهان برای یک شوک جدید نفتی آماده است؟
ادامه از همین صفحه

توضی��ح ما برای وقایع هفته پیش این اس��ت که ته��ران که با تحریم های آمریکا مواجه اس��ت به این 
نتیجه رس��یده اگ��ر ترامپ قصد دارد اقتصاد ایران را به هم بریزد، اقتص��اد کل دنیا و خود آمریکا هم به 

هم می خورد.
ایران این اتهام را رد می کند ولی اگر تفکر آن همین باش��د، زمان بندی اش هوشمندانه است. این پایان 
۲٥ سال رشد اقتصادی مداوم و قوی نیست مثل مورد 1973، بیشتر شبیه به اواخر دهه 197۰ می ماند 

وقتی اقتصاد جهان تحت تأثیر دومین شوک نفتی به خاطر جنگ ایران و عراق قرار گرفت.
وقتی مارگارت تاچر در 1979 به قدرت رسید، اقتصاد جهان هنوز کاماًل از رکود دهه قبل خارج نشده 
بود. یک دوره تورم همراه با رکود اقتصادی �� افزایش تورم و بیکاری �� خسارات عمیقی به جای گذاشته 
بود. رش��د باالخره باال رفت ولی بهبود اوضاع ناتمام ماند. دومین ش��وک نفتی باعث بی ثباتی شدید شد: 

تورم بیشتر و رکود دومین بار دردناک تر از اولی بود.
اقتصاد جهان هرگز کاماًل از بحران بانکی ۲۰۰٨ خارج نش��ده اس��ت. نرخ پایین بیکاری نشان می دهد 
چی��ز زیادی برای نگرانی وجود ندارد ولی دیوید بلنچ فالور، عضو س��ابق کمیته سیاس��ت پولی و بانکی 

انگلند می گوید بازار کار به خوبی آنچه آمار نشان می دهد نیست.
وی ادعا می کند اگر انگلیس و آمریکا اش��تغال کامل داش��تند، رشد دستمزدها باید بیشتر می بود. یک 
ده��ه نرخ پایین بهره باید باعث اصالح خوب اقتصادی می ش��د، ولی این اتفاق نیفتاده اس��ت. یک حس 

آسیب پذیری مثل دهه 197۰ وجود دارد.
در چنین مواقعی خطاهای سیاستی می تواند بسیار گران تمام شوند، مثل موضع ترامپ در برابر ایران 
که پر از ریس��ک های اقتصادی و ژئوپولیتیکی است، حتی در شرایط عادی اقتصاد آمریکا در سال جاری 
کند می ش��ود چون فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داده اس��ت ولی ترامپ به این ریس��ک اضافه کرده و 
بر واردات به داخل آمریکا عوارض وضع کرده و حاال هم موضعی سختگیرانه در برابر ایران گرفته است.

عوارض کاخ س��فید برای سیاس��ت های ترامپ خوب عمل می کند ولی باعث کند شدن تجارت جهانی 
و آس��یب دیدن اطمینان تجاری در جهان ش��ده اس��ت. مدل اقتصادی وابسته به صادرات اروپا با مشکل 
مواجه شده است. زمان مناسبی برای آتش گرفتن کشتی ها در مهم ترین آبراه صادرات نفت جهان نیست.

می گویند اهمیت نفت برای اقتصاد جهان حاال کمتر از دهه 197۰ است و درست می گویند ولی هنوز 
هم اهمیت دارد. برخی هم می گویند تحریم های ایران موقتی هستند و فقط برای بازگرداندن آن به سر 
میز مذاکره وضع شده اند، ولی همین حرف را هم در مورد عوارضی می زدند که یک سال پیش برای اولین 

بار وضع شدند و حاال یک سال طول کشیده است. چین آماده یک جنگ اقتصادی طوالنی مدت است.
نیمه دوم ۲۰19 س��خت اس��ت و سیاست گذاران باید محرک های جدید اقتصادی ایجاد کنند تا جلوی 
رکود اقتصادی را بگیرند، این کار در کوتاه مدت مؤثر است، در واقع اقتصاد جهان سال هاست درست عمل 

نمی کند و یک بحران جدی در راه است.
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کارگروه اس��تانی بین ایران و روسیه با حضور وزیر قفقاز شمالی روسیه، 
وزیر نیرو و معاون وزیر کش��ور آغاز به کار کرد که در این مراس��م ضمن 
تاکید بر توس��عه روابط بی��ن دو طرف به امضای 1۰ تفاهم نامه اش��اره و 
پیش��نهاداتی از قبیل انتخاب یک نماینده از سوی هر کشور برای ارتباط 

مداوم مطرح شد.
به گزارش ایس��نا، سومین کارگروه همکاری های استانی ایران و روسیه 
روز گذش��ته در حاشیه اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در 

تهران برگزار شد.
در این کارگروه، معاون نخس��ت وزیر جمهوری داغستان و هشت وزیر 
منطق��ه ای )وزرای اقتصادی جمهوری های اوس��تیای ش��مالی، قره چای 
چرکسیا، کاباردینو بالکاریا، چواش، اس��تاورپل، آستاراخان، اولیانفسک و 

اورلفسک( حضور دارند.
دین پرس��ت - دبیر کارگروه طرف ایرانی - در این مراس��م با تاکید بر 
اینکه تسریع در اجرای تفاهمات صورت گرفته باعث تقویت روابط دو طرف 
می شود، اظهار داشت: اراده مقامات سیاسی دو کشور نیز افزایش مبادالت 

تجاری است که بستر را برای ارتقای روابط فراهم می کند.
وی ادامه داد: پیش��نهاد ش��ده است که برخی از مواردی که از سوی دو 
طرف تاکنون مطرح شده اگرچه مورد تأیید کارگروه ها است در سطح وزرا 

نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
حمایت 6۱ استان روسیه از همکاری های استانی بین ایران و روسیه

در ادامه مراسم، اولک خاتسایف - رئیس کارگروه استانی همکاری های 
دوجانبه در طرف روس - با بیان اینکه همکاری های منطقه ای و اس��تانی 
یک نوع نقطه عطف و کلیدی برای گسترش روابط دو طرف است، گفت: 

عالقه مندی زیادی از طرف استان های روسیه وجود دارد که با کلیه مناطق 
جمهوری اسالمی ایران همکاری داشته باشند.

وی اضافه کرد: حدود ٦1 اس��تان روس��یه از همکاری های استانی بین 
فدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی ایران حمایت کرده اند.

باید میدان در اختیار استان ها و مسئولین بخش خصوصی قرار بگیرد
براس��اس این گزارش، رضا اردکانیان - وزیر نیرو - نیز در این مراسم با 
اشاره به سفری که چند ماه گذشته به روسیه داشته، اظهار داشت: در این 
سفر که به دعوت آقای الکساندر نواک - وزیر انرژی روسیه - صورت گرفت 

برای نخستین  بار با وزیر قفقاز شمالی آشنا شدم.
وی ادامه داد: در این س��فر متوجه ش��دم که وزیر قفقاز ش��مالی فردی 
بسیار عالقه مند در زمینه توسعه همکاری ها و روابط اقتصادی – تجاری و 
فرهنگی بین استان های قفقاز شمالی و ایران است که مسئولیت این کار 

را نیز برعهده دارند.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه بدون اراده سیاسی مشترک طرح ها به جایی 
نخواهد رسید، ادامه داد: اراده سیاسی یک پیش نیاز ضروری بوده و بدون 
اراده سیاسی مشترک طرح هایی که مطرح می شود به جایی نخواهد رسید. 
در زمین��ه فعالیت ه��ای اقتصادی – تجاری و فرهنگی بای��د میدان را در 

اختیار طرف های اصلی قرار دهیم.
اردکانیان تاکید کرد: باید روابط اس��تان ها و مسئولین بخش خصوصی 
دو طرف توس��عه یابد و کار مسئولین ارشد دو دولت حمایت کردن از این 

بخش ها است.
وزیر نیرو تاکید کرد: تردید ندارم وزارت کشور ایران سعی خواهد داشت 
هرچه زودتر ارتباطات دوجانبه بین کشورها را توسعه دهد. از سمت قفقاز 

شمالی اطالعی ندارم، اما در ایران در سطح افکار عمومی انتظارات زیادی 
برای به نتیجه رسیدن یادداشت های تفاهم نامه ایجاد شده است.

وی از حضور 1۰ تن از معاونان اقتصادی استاندارها در جلسه خبر داد و 
گفت: قطعاً هر کدام از افراد در محدوده استان خود طرح ها و برنامه هایی 
برای همکاری مشترک آماده کرده اند و حتی اجرای یک پروژه می تواند به 

اندازه 1۰ جلسه گفت وگو تأثیرگذار باشد.
اردکانیان با اش��اره به تحریم های آمریکا علیه دو کش��ور، اظهار داشت: 
اجرای یک پروژه در ش��رایطی که دو کشور تحت تحریم قرار گرفتند این 
امیدواری را ایجاد می کند که از تحریم برای ایجاد فرصت برای توس��عه با 

همسایگان استفاده کنیم.
امضای ۱۰ یادداشت تفاهم نامه همکاری بین دو طرف

در ادامه  مراس��م س��رگئی ویکتوروویچ - وزیر ناحیه فدراس��یون قفقاز 
شمالی - از امضای بیش از 1۰ یادداشت تفاهم نامه همکاری از روز گذشته 
تا امروز خبر داد و گفت: امیدوارم ش��اهد به ثمر رسیدن تفاهمات بین دو 

طرف باشیم.
وی ب��ا تاکید بر اینکه همکاری ه��ای منطقه ای قفقاز ش��مالی و ایران 
توس��عه و گسترش خواهد یافت، اضافه کرد: پیشنهاد می کنم برای اینکه 
همکاری ها جهش بهتری در آینده داش��ته باش��د، در طول س��ال یک تا 
دو بار مس��ائل مربوط به همکاری های منطقه ای مورد بررس��ی قرار گیرد. 
همچنین یک نماینده از هر طرف انتخاب ش��ود تا به صورت مس��تمر با 
یکدیگر در اجرایی کردن توافقات همکاری داش��ته باش��ند.  به گفته وزیر 
ناحیه فدراس��یون قفقاز شمالی برای به ثمر رس��اندن همکاری ها باید از 

همکاری های نمایندگی های سیاسی دو کشور استفاده کنیم.

امضای ۱۰ تفاهم نامه بین ایران و روسیه

طرح ملی مس��کن که می  توان آن را طرح ویژه دولت دوازدهم برای ایجاد ثبات  
در بازار مسکن دانست به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرآنالین، پیش از این با بحرانی ش��دن وضعیت در بازار مس��کن و 
انفجار قیمت ه��ا در بازار اجاره، طرح های متع��ددی درخصوص اجرای پروژه های 

مسکنی در کشور ارائه شد.  
 طرح ملی مس��کن پس از طرح در مجلس شورای اس��المی مورد بررسی قرار 
گرفت و جزییاتی از آن از س��وی مجلس و دولت مورد بررس��ی قرار گرفت. طرح 
اقدام ملی بر س��اخت ۲۰۰ هزار واحد توس��ط ش��هرهای جدید، 1۰۰هزار واحد 
توس��ط بنیاد مس��کن و 1۰۰ هزار واحد توسط ش��رکت بازآفرینی شهری، داللت 
دارد. پیش بینی ش��ده اس��ت در ش��هرهای جدید تولید و احداث مسکن به روش 
مشارکتی باشد. در این شیوه شرکت عمران شهرهای جدید با همکاری انبوه سازان 
یا توسعه گران به ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید اقدام می کند. زمین 
و پروانه از ش��رکت عمران ش��هرهای جدید به انبوه سازان و توسعه گران، ارائه و در 

مقابل سرمایه گذاری و ساخت نیز توسط انبوه سازان انجام می شود.  رئیس انجمن 
انبوه سازان در این خصوص به ایرنا، گفته است: معتقد هستیم که طرح اقدام ملی 
و ساخت ۴۰۰ هزار واحد هم در چند سال آینده تاثیر خود را بر کنترل بازار اجاره 

نشان خواهد داد.
ای��رج رهبر درخصوص میزان تاثیرگذاری ای��ن طرح بر کنترل قیمت خانه نیز 
گفت: برنامه اقدام ملی برای خانه دار شدن قشر متوسط و متوسط به پایین است و 
در این طرح خانه های لوکس و الکچری ساخته نمی شود. در این طرح زمین های 
دولتی وارد ساخت و ساز می شود و این خانه ها با هزینه های کمی ساخته می شود 

تا اثر بیشتری بر کنترل قیمت نهایی آن داشته باشیم.
این کارشناس مسکن درخصوص اینکه طرح مسکن استیجاری چقدر می تواند 
ب��ه ضابطه مند کردن نرخ اجاره کمک کند نیز گفت: هر نوع تولید مس��کن با هر 
اسمی به متعادل شدن قیمت ها کمک می کند چراکه باعث تعدیل در بازار عرضه 

و تقاضا خواهد شد.

وی ادام��ه داد: اگر بخواهیم برای افرادی ک��ه قدرت خرید خانه را ندارند گامی 
برداریم باید تسهیالت به ساخت داده شود؛ تسهیالت نباید به خریدار داده شود.

رهبر در پاسخ به این سوال که همه نگران هستند که خانه های طرح اقدام ملی 
در نهایت گران فروخته ش��ود، گفت: این خانه ها با مشارکت دولت و کمک بخش 
خصوصی س��اخته می شود و سرمایه را دولت به ش��کل زمین یا پروانه در اختیار 
س��رمایه گذار می گذارد. درصدی از این خانه ها به دول��ت تعلق دارد که نمی تواند 
بیشتر از 1۰درصد گران کند و سود طرف سازنده هم نباید 1٥درصد بیشتر باشد.
هم اکنون س��الیانه حدود 7۰۰ تا ٨۰۰ هزار واحد از برنامه س��اخت خانه عقب 

هستیم.
 براساس گزارش   های اعالمی از سوی وزیر کشور ٥۰درصد درآمد خانوار در حوزه 
مس��کن مصرف می شود. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است با ورود به ساخت و 
ساز در قالب طرح ملی مسکن بازار به ثبات خواهد رسید و هزینه مسکن کاهش 

خواهد یافت.  

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو با بیان اینکه »گروه صنایع و معادن« 
س��هم ۲1درصدی در ایجاد ارزش افزوده اقتصاد کش��ور دارد، گفت س��هم گروه 
خدم��ات در ایج��اد ارزش اف��زوده ٥٦.٥درصد، گ��روه نف��ت 11.9درصد و گروه 

کشاورزی 9.9درصد است.
به گزارش ایس��نا به نقل از سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو(، غالمرضا مالطاهری صبح روز دوشنبه در ششمین همایش جایزه 
بهره وری معادن و صنایع معدنی، اظهار داش��ت: س��ازمان های توسعه ای در دنیا 
براساس دسته بندی های صورت گرفته دارای 11 وظیفه عمده و تخصصی هستند. 
این وظایف ش��امل توسعه تکنولوژی ها و زیرس��اخت ها، کمک به قانون گذاری و 

سیاست گذاری، تبادل تجارب و توسعه بازار است.
وی ادامه داد: توسعه تحقیق و مطالعات، کمک های غیرمالی، بهره وری و توسعه 
منابع انسانی، توسعه سرمایه گذاری، نوسازی صنایع، مشارکت با بخش خصوصی و 

کمک های مالی، از دیگر وظایف سازمان های توسعه ای در دنیا است.
مالطاهری اظهار داشت: ایمیدرو متولی اجرای بخش زیادی از وظایف عمومی 

سازمان های توسعه ای در کشور مش��تمل بر توسعه تکنولوژی ها و زیرساخت ها، 
کمک به قانون گذاری و سیاس��ت گذاری، توس��عه تحقی��ق و مطالعات، بهره وری 
و توس��عه منابع انسانی، توس��عه سرمایه گذاری، مش��ارکت با بخش خصوصی و 

کمک های مالی است.
مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو ادامه داد: توسعه و نوسازی با تعریف 
و اجرای طرح های توس��عه مناطق محروم، فناوری نوین و توسعه ذخایر معدنی و 
توانمندسازی با حمایت از پژوهش های کاربردی و توسعه فناوری محقق می شود 
و اگر توانمندسازی نباشد، توسعه صورت نمی گیرد. رقابت پذیری نیز بسیار متأثر 

از بهره وری است.
وی با اشاره به ماده 3 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: براساس این 
ماده، محور قرار ادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی 
نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها 
و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور 

انجام می شود.

رشد 8.8درصدی ارزش افزوده معدن در برنامه ششم
مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو با بیان اینکه براس��اس ماده ۴ قانون 
برنامه شش��م توسعه در رشد اقتصادی ٨درصدی کش��ور حداقل ۲.٨درصد باید 
از مح��ل ارتقای به��ره وری کل عوامل تولید حاصل ش��ود، اظهار داش��ت: طبق 
هدف گذاری برنامه ششم در بخش معدن، متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده باید 

٨.٨درصد و متوسط رشد ساالنه اشتغال ۴.٦درصد باشد.
وی ادامه داد: همچنین براس��اس برنامه شش��م توس��عه، متوسط رشد ساالنه 
سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن باید ۲٦.1درصد و متوسط رشد بهره وری 

کل عوامل تولید در بخش معدن ۲.۴ باشد.
مالطاهری با اش��اره ب��ه گزارش ۲۰1٨ مجمع جهانی اقتصاد درباره ش��اخص 
رقابت پذیری گفت: از جمله ش��اخص های م��ورد ارزیابی در این گزارش، پایداری 

اقتصاد کالن و بازار کالن است که رتبه ایران در این موارد باالی 1۰۰ است.
وی ادامه داد: این شاخص ها متأثر از بهره وری است و نشان می دهد ما در این 

زمینه )ارتقای بهره وری( نیاز به برنامه منسجم داریم.

ارزانی در راه است؟

اعالم جزییات طرح ملی مسکن

سهم »صنعت و معدن« در ارزش افزوده اقتصاد، 2۱درصد است

نگاه

اردکانیان: بخش خصوصی موتور محرک 
توسعه روابط اقتصادی با روسیه است

وزیر نیرو گفت فعالیت بیش��تر بخش خصوص��ی می تواند موتور 
محرک توسعه روابط اقتصادی ایران و فدراسیون روسیه باشد.

به گزارش ایرنا »رضا اردکانیان« روز دوش��نبه در حاشیه نشست 
آغاز کارگروه های اس��تانی پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و فدراس��یون روسیه به ایرنا، 
گفت: اراده سیاسی بین سازمان های مرکزی و دولت های دو کشور 

برای توسعه روابط، الزم است اما کافی نیست.
وی افزود: ش��رط کافی بودن، فعال شدن بخش های خصوصی دو 
کش��ور این اس��ت که دولت ها باید میدان را برای حضور این بخش 

باز کنند.
وزیر نیرو ادامه داد: ضروری اس��ت بخ��ش دولتی با کمتر کردن 
نقش خود در یک سیس��تم کاماًل متمرکز، فضا را در اختیار بخش 

خصوصی قرار داده تا آنها میدان دار شوند.
اردکانیان با بیان اینک��ه اکنون بخش خصوصی تا حدودی فعال 
است، افزود: حمایت بیشتر از این بخش جزو اولویت های ما از سوی 
ایران است و امید است طرف روسی نیز همین نظر را داشته باشد.
رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری 
ایران و فدراس��یون روسیه گفت: اکنون به اندازه کافی موافقت نامه 
موج��ود اس��ت و البته یک س��ری پروژه ه��ای بزرگ باید توس��ط 

سازمان های دولتی پیگیری شود.
وی اف��زود: اما این بخش خصوصی اس��ت که باید فعال تر ش��ده 
و ب��ا حرفه ای عمل کردن موجب توس��عه رواب��ط اقتصادی ایران و 

روسیه شود.
اردکانیان گفت: بخ��ش خصوصی باید با رعایت اس��تانداردهای 
مط��رح جهانی و نگاه ب��ه آینده به گونه ای رفتار کن��د که بتوان با 
اطمینان بیشتری از این بازار 1٨۰ میلیونی نهایت استفاده را داشته 

باشد.
پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و 
تجاری ایران و فدراس��یون روسیه و دومین همایش تجاری ایران و 
منطقه قفقاز شمالی از صبح روز یکشنبه به مدت سه روز با حضور 
مقام ها و فعاالن بخش خصوصی و دولتی دو کش��ور در ش��هرهای 

تهران و اصفهان برگزار می شود.

 مخالفت وزیر سابق صنعت
با ارز 42۰۰ تومانی

وزیر اس��بق صنعت، معدن و تجارت از دولت خواست با توجه به 
تجربه ۴۰ س��ال گذش��ته، ارز دولتی را حذف کند چراکه سیاست 

چند نرخی بودن ارز و ارز ترکیبی به تولید ضربه می زند.
به گزارش تسنیم، محمدرضا نعمت زاده در ششمین جلسه توسعه 
صادرات در واکنش به انتخاب دو سناریوی ارزی مبنی بر حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی و باقی ماندن آن در جلسه پنجشنبه ستاد اقتصادی 
ش��ورای سه قوه، گفت: تجربه ۴۰ س��اله گذشته نشان می دهد ارز 
ترکیب��ی به تولید ضربه زده و نتیجه آن دادن سوبس��ید به واردات 
بر علیه تولید اس��ت، لذا پیش��نهاد ما  این است که سیاست گذاران 

کشور سناریوی دوم که حذف ارز دولتی است را انتخاب کنند.
وزیر اس��بق صنعت، مع��دن و تجارت گف��ت: نتیجه بخش بودن 
س��ناریوی دوم تنه��ا مش��روط بر آن اس��ت که بوروکراس��ی ها و 
دخالت های بانک مرکزی و دولت کم شود و این دخالت ها همچون 
س��ال گذشته نباشد. پیش��نهاد من آن است که سیاست های ما به 
سیاس��ت های ارزی قبل از س��ال 97 برگردد، چراکه سیاست ارزی 

دولت در فروردین ماه سال قبل تاسفبار بود.
وی خاطرنشان کرد: من در آخرین جلسه ای که با مرحوم آیت اهلل 
هاش��می رفسنجانی داشتم ایشان به من گفتند که ما در سال های 
گذش��ته روش های مختلفی برای کنترل ب��ازار تجربه کردیم، ولی 
در نهایت به این نتیجه رس��یدیم که برای کنترل بازار چاره ای جز 

افزایش تولید و کنترل عرضه نداریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
 خرید تضمینی گندم

از مرز 3.۱ میلیون تن عبور کرد
مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران گف��ت از ابتدای فصل 
برداش��ت تاکنون حدود 3میلیون و 1۲۰ هزارت��ن گندم به ارزش 
بیش از ٥۴ هزار میلیارد ریال خرید تضمینی ش��ده اس��ت و خرید 

همچنان در ۲3 استان کشور ادامه دارد.
»یزدان س��یف« در گفت و گو با خبرن��گار اقتصادی ایرنا، افزود: 
با توجه به ثبت خرید تضمینی گندم در س��امانه، تاکنون مبلغ 37 
ه��زار و ٦91 میلیارد ریال با عاملیت بانک کش��اورزی به حس��اب 
کش��اورزان واریز ش��ده و بقیه پول گندمکاران نیز پس از ثبت در 

سامانه پرداخت می شود.
وی اظهار داش��ت: اکنون اس��تان خوزس��تان با خرید تضمینی 
نزدی��ک یک میلیون و 3۰۰هزار تن، گلس��تان با حدود ٥۰۰ هزار 
تن و فارس با 31۰ هزار تن گندم رتبه های اول تا س��وم را به خود 
اختصاص داده اند و به نظر می رس��د خری��د گندم در فارس به مرز 

یک میلیون تن نیز برسد.
خرید کلزا 19درصد رشد یافت

مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران گفت: از ابتدای فصل 
برداش��ت تاکن��ون ۲٦٨ هزار تن کلزا ب��ه ارزش 7٨۴ میلیون ریال 
در استان های کشور خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 19درصد رشد را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه تاکنون 97درصد پول کلزاکاران پرداخت ش��ده 
اس��ت، افزود: همچنان ۴3مرکز خرید در سراسر کشور برای خرید 
کلزا از کشاورزان فعال است. سیف بر این باور است که امسال خرید 
کلزا از کش��اورزان به نزدیک ۴۰۰ هزار تن برس��د. براساس مصوبه 
ش��ورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم معمولی با افت ۴درصد مفید و 
یک درصد غیرمفید یک هزار و 7۰۰ تومان و گندم دوروم یک هزار 

و 77۰ تومان خریداری می شود.
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نایب رئیس اتاق اصناف ایران و س��خنگوی هیأت رئیس��ه گفت تمام 
صنوف��ی که مالی��ات آنها یک ت��ا ۲.٥ میلیون تومان اس��ت، هیچ گونه 

افزایشی در پرداخت مالیات خود نخواهند داشت.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،  نشست خبری به مناسبت روز 
ملی اصناف با حضور علیرضا س��لمانی، دبیر س��تاد بزرگداشت روز ملی 

اصناف، برگزار شد.
در این نشس��ت مجتبی صفایی، اظهار داشت: آن دسته از واحد های 
صنف��ی که می��زان مالیات آنه��ا ۲.٥ ت��ا ٥ میلیون تومان اس��ت، باید 
اظهارنام��ه ارائ��ه دهند و آن گروهی که مالیات قطع��ی آنها از ٥ تا 1۰ 

میلیون تومان است با 9درصد افزایش مواجه هستند.
وی ادامه داد: آن دس��ته از صنوفی که مالیات قطعی آنها بیش از 1۰ 
میلیون تومان اس��ت، 1٥درصد افزایش مالیات خواهند داشت که تعداد 
آنها 1.٥درصد مؤدیان صنفی است. البته همه مؤدیان باید تا 31 خرداد 
نسبت به پرداخت و تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی خود اقدام کنند.
صفای��ی تصریح کرد: تمام صنوفی ک��ه مالیات قطعی آنها یک تا ٥.۲ 
میلیون تومان است، هیچ گونه افزایشی در نرخ مالیات ندارند؛ تعداد این 
گروه بیش از ٥۴۲ مؤدی مالیاتی است که 3٦درصد کل مؤدیان مالیاتی 

صنفی کشور را تشکیل می دهد.  نایب رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ 
به پرس��ش خبرنگار مبنی بر تصمیم گیری س��ران س��ه قوه درخصوص 
ح��ذف دالر ۴۲۰۰ تومانی گفت: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای 
اساس��ی از سوی دولت براس��اس ضرورت صورت گرفت و البته راهی به 
جز آن نیز در مقطع وجود نداشت؛ قرار بود این ارز برای تأمین کاالهای 

اساسی کشور استفاده شود ولی در اجرا دچار مشکل شد.
 وی اف��زود: ای��ن دالره��ا به درس��تی توزیع نش��د و واردکنندگان و 
توزیع کنندگان از آن سوءاستفاده کردند؛ این در شرایطی است که یکی 
از خواس��ته های فعاالن بخش خصوصی ثبات در نرخ ارز اس��ت. اگرچه 
همه متغیرهای مرتبط با تثبیت نرخ ارز همواره در دسترس نیستند اما 

ثبات نسبی باید حاکم شود.
به گفته این مقام مس��ئول، مجموعه فعاالن اقتصادی کشور خواهان 
این هس��تند که ثبات در بازار ارز حاکم ش��ود و در این صورت است که 
در بخ��ش صنفی می توان بازرس��ی های مؤثری را انج��ام داد.  تا زمانی 
که ثبات برقرار نش��ود، نمی توان انتظار تشدید نظارت ها و بازرسی های 

مؤثر را داشت. 
سخنگوی اتاق اصناف ایران در مورد پرداخت تسهیالت و وام بالعوض 

به واحد های آس��یب دیده در سیل اخیر اظهار داشت: تاکنون هیچ نوع 
وام بالعوضی به اصناف آس��یب دیده از سیل اخیر پرداخت نشده اگرچه 

مبلغ 1٥ میلیون تومان برای پرداخت مصوب شده است.
پرداخت تسهیالت ٥۰ میلیون تومانی به اصناف سیل زده

صفای��ی در مورد پرداخت تس��هیالت ٥۰ میلی��ون تومانی به اصناف 
س��یل زده بیان کرد: ظاهرا اقداماتی در این خصوص انجام شده و برخی 
اصناف موفق به دریافت این تس��هیالت ش��ده اند، اما با توجه به شرایط، 

لزوم پرداخت تسهیالت بالعوض، بیشتر احساس می شود.
س��خنگوی هیأت رئیس��ه ادامه داد: یک زمانی در بازار کاال به صورت 
مدت دار تحویل داده می شد، اما اکنون تحویل لحظه ای کاال هم سخت 
ش��ده، زیرا قیمت تمام ش��ده کاال با توجه به نوس��انات نرخ ارز مشخص 
نیس��ت، بنابراین اگرچه مشکالتی در زمینه احتکار یا گرانفروشی وجود 
دارد، اما اغلب تفاوت قیمت ها در واحد های صنفی ناش��ی از گرانفروشی 

نیست بلکه از نوسان قیمت تولید نشأت می گیرد.
وی در پایان افزود: بسیاری از مشکالتی که درخصوص گرانی کاال در 
واحد های صنفی مطرح می ش��ود مربوط به گرانفروشی نیست، بلکه این 

مشکالت ناشی از گرانی کاال و مواد اولیه است.

جزییات تخفیف مالیاتی اصناف اعالم شد 
یادداشت

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی 
ایران مطرح کرد:

پیش��نهاد حضور رئیس اتاق بازرگانی در جلسات ستاد اقتصادی 
دولت

معاون فن��ی و خدمات بازرگان��ی اتاق بازرگانی ایران پیش��نهاد 
داد که رئیس اتاق ایران و کارشناس��ان اقتصادی در جلس��ات ستاد 
اقتصادی دولت حضور داش��ته باشند تا نظرات بخش خصوصی در 

تصمیم گیری ها لحاظ شود.
به گزارش ایرنا »مظفر علیخانی« در شش��مین جلس��ه ش��ورای 
راهب��ردی توس��عه صادرات ب��ا تاکید بر ل��زوم ح��ذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اظهار داش��ت: 9٥درصد صادرکنندگان، اعضای اتاق ایران و 

تشکل های صادراتی موافق حذف ارز دولتی هستند.
وی ادامه داد: با وجود گذشت یک سال و سه ماه از سیاست گذاری 
تج��اری و ارزی اخیر و مش��کالت متع��دد به وجود آم��ده، ظاهراً 

سیاست گذاران بر باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارند.
علیخانی پافش��اری به ادامه سیاس��ت ارز دولتی را به معنای 
بی توجهی به نظرات کارشناس��ی دانس��ت و بی��ان کرد: گویا 
رضای��ت مردم را ب��ه مصالح آنها ترجی��ح می دهیم. مهم ترین 
تقاضای مان از مس��ئوالن این اس��ت که به نظرات کارشناسی 

احترام بگذارند.
معاون فن��ی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به 
مشکالت و بالتکلیفی های صادرکنندگان خاطرنشان کرد: باید ابتدا 
وضعیت گذش��ته را تعیین تکلیف کنیم ک��ه همان چراغ راه آینده 

خواهد بود.
وی معتقد اس��ت اگر مش��کالت موج��ود مانند مش��کالت ارزی 
برطرف نش��ود، در ش��ش ماه آینده مش��کالت ج��دی در صادرات 

خواهیم داشت.

تراز تجاری مثبت ۱.6 میلیارد شد
طی دو ماه ابتدای امسال ٨ میلیارد و ۴1۲ میلیون دالر صادرات 

غیرنفتی و ٦ میلیارد و 7٦3 میلیون دالر واردات به ثبت رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، بررس��ی ها نش��ان می دهد روند ترخیص 
کاالهای وارداتی به صورت لحظه ای به کمک سامانه جامع گمرکی 
در مرک��ز پایش گمرک رصد می ش��ود و کاالهای��ی که مجوز ثبت 
س��فارش و دیگر مجوزهای قانونی را دارن��د و ارز این کاالها تأمین 
و تخصیص داده ش��ده اس��ت در کمترین زمان ممکن از گمرکات 

ترخیص می شوند.
بر این اساس، طی دو ماه گذشته از سال جاری، به میزان ٥ هزار 
و ٦٥۴ ه��زار تن ب��ه ارزش ٦ میلیارد و 7٦3 میلی��ون دالر کاال به 
کشور وارد شده اس��ت که بیانگر کاهش ٨درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل است.
س��ه کاالی عمده واردش��ده به کشور ش��امل برنج، ذرت دامی و 

کنجاله سویا بوده است.
کش��ورهای عم��ده صادرکننده به ایران نیز ش��امل چین، امارات 

متحده عربی، هند و ترکیه بوده است.
همچنی��ن در دو ماه نخس��ت س��ال 9٨، میزان ص��ادرات قطعی 
کاالهای غیرنفتی کش��ور )به اس��تثنای نفت خام، نفت کوره و نفت 
س��فید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی( بالغ بر 
3۰ ه��زار و ۲73 هزار تن ب��ه ارزش ٨ میلیارد و ۴1۲ میلیون دالر 
بوده اس��ت که بیانگر رش��د ٨درصدی صادرات نس��بت به دو ماهه 

سال 97 است.
سه کاالی عمده صادرشده در این مدت شامل گاز مایع، میعانات 

گازی و روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین است.
چهار کشور عمده مقصد صادراتی نیز چین، امارات متحده عربی، 

عراق و ترکیه بوده است.
به این ترتیب، آمار نش��ان می دهد که تراز تجاری دو ماه گذشته 

از سال جاری یک میلیارد و ٦۴9 میلیون دالر مثبت بوده است.

ایرالین ها نیازهای ارزی شان را با توان دولت 
تطبیق داده اند

دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی گفت: ب��ا توجه به پرداخت 
ارزی ش��رکت های هواپیمایی با اس��تفاده از ی��وآن و روپیه، هزینه 

تمام شده هر دالر برای ایرالین ها به 1۰ هزار تومان رسیده است.
مقصود اس��عدی س��امانی در گفت وگو ب��ا خبرنگار مه��ر درباره 
مش��کل تأمین ارز برای شرکت های هواپیمایی گفت: بانک مرکزی 
ی��ا بانک های عامل آن مقدار ارزی که ش��رکت های هواپیمایی نیاز 
دارن��د، نمی توانن��د در اختیار ایرالین ها قرار دهند. از س��وی دیگر 
قیمت ارزی که در اختیار ش��رکت های هواپیمایی گذاشته می شود 
)دالر(، ب��االی 1۰ هزار تومان اس��ت که درنتیجه در عمل ارزی که 
ایرالین ها تهیه می کنند در حول و حوش نرخ س��امانه سناس��ت نه 
سامانه نیما. آن هم به طور کامل بانک ها نمی توانند مبلغ مورد نیاز 

شرکت های هواپیمایی را تأمین کنند.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره تفاوت قیمت ارزی که 
در سامانه نیما وجود دارد با نرخ ارز واگذار شده به ایرالین ها یادآور 
ش��د: در س��امانه نیما نرخ ارز در بازه قیمتی ه��ر دالر 7 تا ٨ هزار 
تومان است اما با توجه به اینکه ارزی که به ایرالین ها داده می شود، 
دالر و یورو نیس��ت و صرفاً یوآن چین یا روپیه هند داده می ش��ود 
و ش��رکت های هواپیمایی مجبور به تبدیل این ارزها به دالر و یورو 
هس��تند چون طرف حس��اب های ایرالین ها، تنها با این یورو و دالر 
کار می کنن��د، درنتیج��ه ایرالین ها مجبورند دالر ی��ا یورو را 1۰ تا 
1۲ درصد باالتر از نرخ س��امانه نیما تهیه کنند. هزینه جابه جایی و 
انتقال این دالر و یورو به دلیل تحریم های بانکی نیز به شرکت های 
هواپیمایی تحمیل می شود که قیمت تمام شده هر دالر را به باالی 

1۰ هزار تومان برای ایرالین ها می رساند.
وی تأکید کرد: با توجه به ش��رایط کشور، شرکت های هواپیمایی 
به بانک مرکزی یا بانک های عامل فش��اری وارد نمی کنند و س��عی 
می کنند خود را با این ش��رایط منطبق کنند تا پروازها انجام شود و 

نیاز ارزی خود را از طریق بازار پاسخ بدهند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

معاون سازمان امور مالیاتی ضمن اعالم مبالغ مالیات مقطوع صاحبان مشاغل در 
سال 1397، تاکید کرد که مؤدیان ارائه اظهارنامه الکترونیکی را به روزهای پایانی 
خرداد موکول نکنند، چراکه عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانونی شامل جریمه 

غیر قابل بخشش قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.
به گزارش ایسنا، نادر جنتی اظهار داشت: با توجه به اینکه 31 خردادماه، آخرین 
مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی است، صاحبان مشاغل هرچه سریع تر نسبت به 

ارائه اظهارنامه الکترونیکی اقدام کنند.
وی درباره تعیین مالیات مقطوع عملکرد س��ال 1397 برخی از صاحبان مشاغل 
گفت: دستورالعمل موضوع تبصره ماده )1۰۰( قانون مالیات های مستقیم )مالیات 
مقطوع( عملکرد سال 1397 شامل صاحبان مشاغل گروه سوم ماده )۲( آیین نامه 
اجرایی موضوع ماده 9٥ قانون فوق که مجموع فروش کاال و خدمات آنها در س��ال 

1397 کمتر از ٨۲٨میلیون تومان باشد، است.
جنت��ی تصریح کرد: این گروه از مؤدیان، تا پایان خردادماه س��ال جاری فرصت 
دارند نس��بت به تکمیل و ارسال فرم تبصره ماده )1۰۰( و پرداخت مالیات مقطوع 
از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی )www.tax.gov.ir ( اقدام کنند که 
در این صورت، از نگهداری اس��ناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون 

مالیات های مستقیم معاف هستند.
معاون مالیات های مس��تقیم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص نحوه تعیین 
مالیات مقطوع این گروه از صاحبان مش��اغل گفت: براس��اس دستورالعمل مذکور، 
مالیات صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال 1397، برمبنای مالیات قطعی عملکرد 
سال 139٦ به صورت مقطوع تعیین شده است. به این صورت که مؤدیان با میزان 
مالیات قطعی تا ۲٥ میلیون ریال، بدون افزایش نس��بت به عملکرد س��ال 139٦ 

تعیین شده است.
جنتی اضافه کرد: بر این اس��اس، همچنین مؤدیان با میزان مالیات قطعی بیش 
از ۲٥میلی��ون ریال تا ٥۰ میلیون ریال با ٥درصد افزایش، مؤدیان با میزان مالیات 
قطع��ی بیش از ٥۰ میلیون ریال تا 1۰۰ میلیون ریال با 9درصد افزایش و مؤدیان 
ب��ا میزان مالیات قطعی باالتر از 1۰۰ میلیون ریال با 1٥درصد افزایش نس��بت به 

عملکرد سال 139٦ تعیین شده است.
وی در خاتمه تاکید کرد: با توجه به ازدحام در روزها و ساعات پایانی خردادماه و 
ترافیک خطوط اینترنتی، الزم است مؤدیان هرچه سریع تر نسبت به ارائه اظهارنامه 
الکترونیک��ی اقدام کنند، چراکه عدم ارائه اظهارنام��ه در موعد مقرر قانونی، منجر 
به اعمال جریمه غیر قابل بخش��ش موضوع ماده )19۲( قانون مالیات های مستقیم 

خواهد شد.

اع��الم وضعیت رش��د اقتصادی از این حکایت داش��ت که روند منفی 
رش��د در س��ال گذش��ته مثبت نش��ده و در نهایت با کاهش در تمامی 
بخش ها به پایان رس��یده اس��ت؛ به طوری که نس��بت به وضعیت رشد 

اقتصادی 9 ماهه پارسال، 1.1درصد منفی تر شده است.
به گزارش ایس��نا، آنچه مرکز آمار به تازگی در رابطه با وضعیت رشد 
اقتصادی ایران اعالم کرده نش��ان از آن داش��ت که سال 1397 با رشد 
اقتصادی منفی ۴.9درصد بسته شده است؛ به طوری که تولید ناخالص 
ملی با احتساب نفت به 713 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان 

از کاهش ۴.9درصدی آن را در مقایسه با سال 139٦ دارد.
در عین حال که تولید ناخالص داخلی بدون احتس��اب نفت به ٥73 

هزار میلیارد تومان رس��یده که بیانگر رش��د منفی ۲.۴درصدی در این 
بخش است.

این در حالی اس��ت که بررسی روند رشد اقتصادی در 1۲ ماهه سال 
گذشته نس��بت به آمار 9 ماهه بیانگر ریزش در تمامی بخش هاست؛ به 
طوری که در 9 ماهه رش��د اقتصادی با احتس��اب نفت منفی 3.٨درصد 
اعالم ش��ده بود ک��ه با کاهش 1.1درصدی به منفی ۴.9درصد رس��یده 
اس��ت. همچنین در رش��د بدون نفت ب��رای 9 ماهه منف��ی 1.9درصد 

گزارش شده بود که با کاهش نیم درصدی به منفی ۲.۴درصد رسید.
اما بررس��ی تغییرات رش��د اقتصادی در س��ه بخش عمده نیز بیانگر 
کاهش رش��د در کش��اورزی، صنعت و خدمات است؛ رشد اقتصادی در 

حوزه کش��اورزی از منفی 1.۲ در 9 ماهه ابتدایی سال 1397 با کاهش 
۰.3درصدی به منفی 1.٥درصد رسید.

همچنین در بخش صنعت کاهش 1.7درصدی رشد اقتصادی مشهود 
بوده است؛ به طوری که از منفی 7.9 به منفی 9.٦درصد کاهش داشته 
اس��ت. خدم��ات تنها بخش اقتصادی اصلی اس��ت که رش��د آن منفی 
نیست، اما با کاهش همراه است؛ به گونه ای که از ۰.٦درصد در 9 ماهه 

به ۰.۲درصد در پایان سال کاهش داشته است.
رش��د اقتصادی از آمارهای رسمی اس��ت که مرکز آمار از اواخر سال 
گذشته آن را به تنهایی اعالم کرده و بانک مرکزی هیچ اعالمی در این 

رابطه نداشته است.

میزان مالیات مشاغل اعالم شد

ادامه ریزش رشد در بخش های اقتصادی

سه شنبه
28 خرداد 1398
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ادامه افزایش قیمت ارز
دالر ب��ه روند صع��ودی خود ادام��ه داد و صرافی های مجاز بانک 

مرکزی قیمت این ارز را بیش از 3۰۰ تومان افزایش دادند.
به گزارش ایسنا، بانک ها روز ۲7 خرداد قیمت ارز را نسبت به روز 
گذشته افزایش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دالر در بانک ها که 
روز گذش��ته 1۲ هزار و 7۲۲ تومان ب��ود، امروز به 13 هزار و 11۰ 
تومان رس��یده است. اما قیمت خرید یورو نسبت به روز گذشته اش 
 با افزایش همراه شد و شعب ارزی بانک ها دیروز هر یورو را 1۴ هزار 
و 71۰ توم��ان می خریدند که قیم��ت این ارز نیز حدود ٥۰۰تومان 
افزایش یافته بود. هر پوند انگلیس نیز دیروز در شعب ارزی بانک ها 

به قیمت 1٦ هزار و ٥1٥ تومان خریداری شد.
نرخ ارز مسافرتی

قیمت ارز مس��افرتی در بانک ه��ا همچنان از قیمت فروش آن در 
بازار باالتر است؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک ها 
1٥ هزار و ۴٥۰ تومان اعالم ش��ده که با احتساب کارمزد به حدود 

1٥ هزار و ٨۰۰ تومان می رسد.
نرخ ارز در صرافی های بانکی

ام��ا صرافی های مجاز بانک مرکزی قیمت دالر را نس��بت به روز 
گذش��ته 3۰۰ تومان افزایش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دالر 
در ای��ن صرافی ه��ا 13 هزار و ۴۰۰ توم��ان و قیمت فروش آن 13 
ه��زار و ٥۰۰ تومان اس��ت. این صرافی ها همچنی��ن، هر یورو را به 
قیم��ت 1٥ هزار و 3۰۰ تومان می خریدند و 1٥ هزار و ۴۰۰ تومان 
می فروختند که این نرخ ها نیز نس��بت به هفته گذشته 3۰۰ تومان 

افزایش داشته است.
سکه 6۰ هزار تومان ارزان شد

نرخ طال و انواع س��که در بازار دیروز تهران پایین آمد و هر قطعه 
س��که تمام بهار آزادی طرح جدید به قیمت ۴میلیون و 7۰۰ هزار 
تومان به فروش رس��ید که کاهش حدود ٦۰هزار تومانی را نس��بت 
به دیروز نشان می دهد. قیمت طال و مسکوکات در بازارهای داخلی 
تح��ت تاثیر کاهش بهای اونس جهانی طال کاهش یافت؛ نرخ اونس 
طال در بازارهای جهانی با کاهش حدود هفت دالری به یک هزار و 
333 دالر افت کرد. در س��اعت 1۴ دیروز هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید به قیمت ۴میلیون و 7۰۰هزار تومان و هر قطعه 
س��که طالی تمام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت ۴میلیون و ٥٥۰ 
هزار تومان فروخته شد. نیم سکه ۲میلیون و ۴٥۰ هزار تومان، ربع 
س��که یک میلیون و ٦٥۰ هزار تومان و هر قطعه س��که گرمی یک 
میلیون تومان فروخته ش��د. همچنین در ب��ازار آزاد تهران هر گرم 
طالی خام 1٨ عیار، ۴3۰ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طال 

نیز یک میلیون و ٨٦3 هزار تومان به فروش رسید.
ن��رخ دالر و ارزهای عمده نی��ز در بازار افزایش یافت؛ صرافی های 
بانک��ی هر دالر را 13 هزار و ٥۰۰ تومان به فروش رس��اندند. بهای 

فروش هر یورو نیز 1٥ هزار و ۴۰۰ تومان بود.
میانگین بهای هر یورو در روز کاری گذش��ته در س��امانه سنا 1٥ 

هزار و 9۰ تومان و هر دالر 13 هزار و ۲39 تومان بود.
همچنی��ن حواله فروش در س��امانه نیما برای هر یورو 1۲ هزار و 

3۴۴ تومان بود، اما برای دالر خریداری وجود نداشت.

اخطار برای بازنگرداندن ارز صادراتی به 
کشور

رئیس س��ابق ات��اق بازرگانی ایران هش��دار داد اگ��ر صادرکننده 
تکلیفش را روش��ن و ش��فاف ندان��د، ۲.٥ میلی��ارد دالر حاصل از 
صادرات محصوالت کش��اورزی در س��ال پیش رو آنطور که باید به 

چرخه اقتصادی کشور بازنمی گردد.
به گزارش ایرنا »محس��ن جالل پور« رئیس س��ابق اتاق بازرگانی 
ایران، در ششمین نشست شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی 
با اش��اره به بالتکلیف بودن صادرکنندگان درباره تکالیف س��ال 97 
گف��ت: حدود یک م��اه دیگر صادرکنن��دگان بای��د اظهارنامه های 
مالیات��ی خ��ود را تس��لیم کنند، اما هن��وز هیچ دس��تورالعملی به 
آنها ابالغ نش��ده اس��ت. وی ادامه داد: باتوجه ب��ه تغییرات متعدد 
دستورالعمل ها در سال 97، صادرکنندگان نمی دانند اظهارنامه های 
مالیاتی خود را چطور تنظیم کنند. این فعال اقتصادی اظهار داشت: 
پیش بینی می کنم اظهارنامه های س��ال 97 نیز به گونه ای باشد که 
صادرکنندگان قانونمدار تنبیه و صادرکنندگان قانون گریز، تش��ویق 
ش��وند. جالل پور با اشاره به صادرات محصوالت کشاورزی گفت: در 
س��ال 9٨ امکان ص��ادرات بیش از ۲.٥ دالر محصوالت کش��اورزی 

وجود دارد که برداشت آنها از ماه آینده آغاز می شود.
ای��ن صادرکننده نمونه با تاکید بر اهمیت تصمیم گیری درس��ت 
ادامه داد: اگر صادرکننده تکلیفش را روشن و شفاف نداند، این ٥.۲ 
میلیارد دالر آنطور که باید به چرخه اقتصادی کش��ور بازنمی گردد، 
چراکه این محصوالت یا صادر نمی ش��ود و یا توس��ط کسانی صادر 

می شود که اهمیتی به بازگشت ارز نمی دهند.

مصرف برق کشور به مرز هشدار رسید
می��زان مصرف برق کش��ور با جه��ش یک ه��زار مگاواتی به مرز 
هش��دار رسیده اس��ت،  بر این اساس،  س��خنگوی صنعت برق ایران 
با اش��اره ب��ه افزایش دمای هوا و به دنب��ال آن افزایش مصرف برق 

به مردم و مشترکان توصیه کرد مدیریت مصرف را جدی بگیرند.
مصطفی رجبی مش��هدی در ی��ک پیام تصویری ک��ه در اختیار 
رسانه ها قرار گرفت، افزود: دیروز دوشنبه یکی از گرم ترین روزهای 
خردادم��اه بود و دمای هوا در برخی نقاط کش��ور ب��ه بیش از ٥۰ 
سیلیس��یوس رس��یده اس��ت. وی ادامه داد: بر همین اساس میزان 
مصرف برق کش��ور نسبت به روز گذشته که ٥3 هزار ٥3۴ مگاوات 
س��اعت بوده، بیش از هزار مگاوات افزایش یافته اس��ت. سخنگوی 
صنعت برق ایران خاطرنش��ان س��اخت: از مش��ترکان درخواس��ت 
می شود نس��بت به کاهش مصرف خود در ساعت اوج مصرف که از 
1۲ تا 1٦ اس��ت اقدام کنند. رجبی مشهدی گفت: مردم می توانند 
برای کاهش مصرف اقدام های س��اده ای مانند تنظیم کولرهای آبی 
روی دور کند و نیز کولرهای گازی روی دمای ۲٥ که دمای آسایش 
اس��ت را انج��ام دهند. وی به همه مردم توصی��ه کرد: تا حد امکان 
اس��تفاده از وسایل پرمصرف را به س��اعت های انتهایی شب موکول 

کنند.

سکهوارز

نماینده ش��ورای اقتصادی س��ران قوا خبر داد س��تاد اقتصادی سران 
س��ه قوه به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روز پنجشنبه 

تشکیل جلسه می دهد.
ب��ه گزارش ایرنا، امیر باقری در شش��مین جلس��ه ش��ورای راهبردی 
توس��عه صادرات که در مکان نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار ش��د، 
گفت: مباحث مطرح شده درخصوص تغییرات سیاست های ارزی کشور 
را به دبیر ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه انتقال داده ام و دو 

سناریوی ارزی برای کشور تدوین شده است.
به گفته وی دو س��ناریو برای جلسه روز پنجشنبه آینده مطرح شده 
است که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس جمهوری یکی از 

این سناریوها انتخاب می شود.
ای��ن مقام مس��ئول درباره دو س��ناریوی پیش��نهادی توضیح داد: در 
س��ناریوی اول پیشنهاد شده ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند، اما 
ب��ه تعداد محدودی از کاالها تعلق گی��رد. یعنی به جز چهار قلم کاالی 
حذف شده از لیست کاالهای مشمول ارز دولتی، اقالم دیگری هم از این 

لیست خارج شود.
نماینده ش��ورای اقتصادی س��ران ق��وا ادامه داد: همچنی��ن در این 
پیشنهاد آمده که حدود ٥۰درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه 
نیما عرضه ش��ود و بقیه صادرکنن��دگان بتوانند ارزش��ان را در فرآیند 

واردات در برابر صادرات به کشور بازگردانند.

باقری خاطرنش��ان کرد: در این س��ناریو قرار است نرخ ارز نیما نیز به 
صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند.

این مقام مس��ئول درباره س��ناریوی دوم تصریح کرد: در این سناریو 
عماًل یک بازار ارزی بیش��تر نخواهیم داش��ت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف 

خواهد شد.
باقری معتقد اس��ت س��ناریوی اول به خواس��ته های رئیس جمهوری 

نزدیک تر بوده و احتمال اجرای آن بیشتر است.
نماینده ش��ورای اقتصادی سران قوا خاطرنش��ان کرد: سناریوی اول 
طبق وضعیت موجود و حرکت به سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی و 

سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است.

شمارش معکوس برای تصمیم مهم ارزی سران قوا

یک تحلیلگر اقتصادی گفت اینکه محل تعیین نرخ ارز در دوبی باشد، 
بسیار بد است و بازار متشکل ارزی می خواهد این موضوع را تغییر دهد 

و نرخ ها در تهران تعیین شود.
به گزارش صدا و سیما، مجید شاکری با حضور در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری یکش��نبه ش��ب شبکه دو س��یما با بیان اینکه بازار متشکل 
ارزی ب��ه زم��ان نیاز دارد تا ب��ه عمق و کارایی الزم برس��د، افزود: بازار 

متشکل ارزی، سیاست گذار نرخ ارز است.
وی با اش��اره به سیاست های متفاوت بانک مرکزی در بازار ارز گفت: 
اصرار برای کاهش نرخ ارز با تزریق آن به بازار، انکار بازار آزاد و پذیرش 
بازار آزاد، ورود بانک مرکزی و کنترل نرخ ارز از جمله این سیاس��ت ها 
در دو س��ال اخیر بود. شاکری با اشاره به تفاوت های بازار متشکل ارزی 
با بازارهای نیما و سنا، گفت: اینکه محل تعیین نرخ ارز در دوبی باشد، 
بسیار بد است و بازار متشکل ارزی می خواهد این موضوع را تغییر دهد 

و نرخ  ها در تهران تعیین شود.
وی همچنین با اش��اره به دیدگاه های مختلف اقتصاددانان نس��بت به 
اختص��اص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان��ی به برخی کاالها افزود: تا آبان 97 
این کار تقریبا موفقیت آمیز بوده اس��ت، ام��ا این روش در اوج موفقیت 
خود هم شکست  خورده بود، زیرا نمی توانیم برای همه کاالها یک دستور 

بنویسم.
ای��ن تحلیلگر اقتصادی اضافه ک��رد: ارزهایی که بنا بر مبدأ صادراتی، 
ام��کان تخصیص موفق ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ب��ه آن وجود ندارد، باید 

در قالب نیمایی وارد ش��ود و تف��اوت آن را در قالب کارت رفاه به افراد 
بیشتری واگذار کنیم.

ش��اکری گفت: صراف ها بازیگران اصلی بازار متش��کل ارزی هس��تند 
و س��امانه نیما س��امانه ثبت معامالت حواله است و نرخی در آن کشف 

نمی شود.
وی افزود: در طول زمان به علت فش��ارهایی ک��ه از دوبی به صرافان 
ایرانی وارد ش��د دوبی از جایگاه اصلی ترین انباره اس��کناس، نزول کرده 
اس��ت و از جاهای مختلفی اس��کناس وارد ایران می شود، همچنین در 
طول تابس��تان 97 ب��ه علل مختلف، انبارهای مهم اس��کناس در داخل 
ایران تش��کیل شده است.  شاکری با بیان اینکه بازار متشکل ارزی نیاز 
به زمان دارد تا به عمق و کارایی الزم برسد، اضافه کرد: زیرساخت فنی 
بازار متش��کل ارزی، آماده و آزمایش و فراخوان برای نام نویسی صرافان 

هم انجام شده است.
عملیات بازار باز بخش سیاست گذاری پولی را سر و سامان می دهد

تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانش��گاه تهران هم با حضور در این 
برنامه درباره اقدام��ات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز گفت: کنترل 
ت��ورم، ابزار درازمدت کنترل ارز اس��ت و اگر کش��وری نتواند نرخ تورم 
را ب��ه طور پایدار کنترل کن��د، نمی تواند نرخ ارز را ه��م به طور پایدار 

کنترل کند.
وی ادام��ه داد: بان��ک مرکزی در برخی م��وارد مانند مقابل��ه با آثار 
تحریم ها مجبور است اقدامات کوتاه مدتی را انجام دهد، اما واگذار کردن 

نرخ ارز به بازار در ش��رایطی که حمله های سفته بازانه ای وجود دارد و با 
توجه به انعکاساتی که این نرخ ارز بر روی سایر متغیرهای اقتصاد کالن 
دارد مالحظاتی دارد و بهتر است با ابزارهایی نرخ ارز را کنترل کرد؛ باید 

راه هایی را اندیشید که تقاضا برای ارز محدود شود.
رحمانی گفت: با تش��کیل بازار متش��کل ارزی، عوامل بنیانی نرخ ارز 
تغییر نمی کند و بانک مرکزی با این کار می خواهد در این بازار شفافیت 
ایجاد کند. وی تاکید کرد: بی ثباتی نرخ ارز، خوب نیست، اما ثبات نرخ 

هم باید مبتنی بر عوامل بنیانی باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه سران قوا اجازه 
عملیات بازار باز را به بانک مرکزی دادند، افزود: دستورالعمل انجام کار 
در دس��ت تدوین است و براساس آن دولت بخشی از بدهی های خود به 
بانک ها را می تواند به اوراق تبدیل کند. بس��تر خرید و فروش این اوراق 

هم باید در بورس فراهم شود.
رحمانی ادامه داد: عملیات بازار باز، بخش سیاست گذاری پولی را سر 
و س��امان می دهد و قرار نیس��ت بخش مربوط به نظارت بر نظام بانکی 

را حل کند و این موضوع نیاز به اقدامات جداگانه بانک مرکزی دارد.
وی اضاف��ه ک��رد: نباید اجازه نات��رازی به اقتصاد دهی��م و با این کار 

می توانیم تورم را کنترل کنیم.
رحمان��ی گفت: بیش��تر اقداماتی که مقدمه اج��رای عملیات بازار باز 
است، پیشرفت خوبی داشته است و بانک مرکزی به شدت پیگیر اجرای 

آن است.

رئیس شورای تجاری روسیه و ایران بر ضرورت رفع موانع بانکی به عنوان 
مهمترین مانع برای گسترش روابط تجاری میان دو کشور تاکید کرد.

به گزارش ایرنا »والدیمیر اوبیدنوف« روز دوشنبه در حاشیه پانزدهمین 
اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه 
در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: مشکالت بانکی، 
توسعه روابط تجاری دو کشور را با دشواری های فراوانی روبه رو کرده است.

وی افزود: در س��ال ۲۰1٨ حجم مبادالت تجاری ایران با روسیه حدود 

ی��ک میلیارد و 7۰۰میلیون دالر بوده ول��ی دو طرف ظرفیت افزایش این 
حجم را دارند.

اوبیدنوف گفت: این رقم با توجه به ظرفیت بس��یار باالی میان روس��یه 
و ایران در حوزه تجارت، بس��یار ناچیز بوده و توسعه همکاری های تجاری 

میان دو کشور ضروری است.
رئیس ش��ورای تجاری روسیه و ایران افزود: تجهیزات پزشکی ایرانی در 
مقایسه با کشورهای اروپایی از کیفیت و قیمت مناسب تری برخوردار است.

وی گفت: تاکنون چندین مالقات با ش��رکت های ایرانی جهت صادرات 
این تجهیزات و فناوری های نانو به روسیه صورت گرفته است.

پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری 
ایران و فدراسیون روس��یه و دومین همایش تجاری ایران و منطقه قفقاز 
شمالی که از یکشنبه آغاز شده به مدت سه روز با حضور مقام ها و فعاالن 
بخش خصوصی و دولتی دو کش��ور در ش��هرهای تهران و اصفهان برگزار 

می شود.

دوبی دیگر جایگاه اصلی انباره ارزی ایران نیست

نرخ ارز باید در تهران تعیین شود 

رئیس شورای تجاری روسیه و ایران خواستار رفع موانع بانکی شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با ایرنا:
 سرخابی ها تا پایان امسال

خصوصی نمی شوند
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی گفت عرضه س��هام استقالل و 
پرس��پولیس از طریق فرابورس و پذی��رش آن نیازمند مقدمه هایی 
اس��ت ک��ه به نظر می رس��د این واگ��ذاری به پایان امس��ال وصال 

نمی دهد.
میرعلی اش��رف عبداهلل  پوری حس��ینی  در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، در پاسخ به این سوال که آیا دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
تا پایان ش��هریور ماه خصوصی می شوند یا خیر؟ گفت: برای واگذار 
نشدن سهام این دو باشگاه می توان ده ها دلیل منطقی را ارائه کرد، 
اما اگر قرار بر واگذاری حتمی سهام این دو باشگاه است باید گفت 
که این موضوع نیازمند اراده و همت قوی از س��وی مجریان امر به 

خصوص سازمان خصوصی سازی است.
پوری حسینی اظهار داشت: از اراده سایر مجریان برای نهایی شدن 
این امر اطالعی ندارم اما س��ازمان خصوصی س��ازی از اراده الزم در 

این زمینه برخوردار است.
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی با بیان اینکه در ابتدا باید ضمن 
تش��کیل مجمع، اساسنامه سهام این باشگاه ها اصالح و صورت های 
مالی آنها از ش��فافیت الزم برخوردار ش��وند، گف��ت: همچنین این 
باشگاه ها باید شرایط پذیرش در فرابورس را کسب کنند که اکنون 
این موضوع غیرممکن به نظر می رس��د مگر آنکه دستور اجرای این 
اقدام داده شود؛ در غیر این صورت اکنون این موضوع طبق مقررات 

حاکم در فرابورس شدنی نیست.
وی اظه��ار داش��ت: پیرو جلس��ه ای ک��ه قبل از م��اه رمضان در 
کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس، 
دیوان محاس��بات، مرکز پژوهش ه��ای مجلس و وزیر ورزش برگزار 
ش��د این موضوع مورد بررس��ی قرار گرفت که خروجی آن تشکیل 
یک کارگروه برای بررس��ی موانع واگذاری س��هام این دو باشگاه و 
نی��ز پیدا کردن ی��ک راه چاره برای رفع مش��کالت موجود در این 

مسیر بود.
پوری حس��ینی با بیان اینکه اکنون این کارگروه تش��کیل شده و 
بعد از بررس��ی معضالت موجود متنی آماده و تقدیم مجلس ش��د، 
گفت: در صورتی که آن متن تبدیل به قانون شود راه برای واگذاری 
استقالل و پرسپولیس در سال جاری باز می شود در غیر این صورت 
موان��ع عادی، طبیعی، قانونی و مقرراتی آنقدر زیاد هس��ت که مانع 

واگذاری استقالل و پرسپولیس در سال جاری خواهد شد.
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی با اش��اره به اینکه تمام مسائل 
مربوط به واگذاری سهام استقالل و پرسپولیس با مانع همراه است، 
افزود: اکنون صورت های مالی، اساسنامه، تعداد سهام و سهامداران، 
بدهی این دو باشگاه مشکل دارد به همین دلیل حضور در فرابورس 
را با مش��کل مواجه می کند و با این وضعیت خصوصی سازی این دو 

باشگاه نشدنی است.
وی ب��ا بی��ان اینکه هیچ راه س��اده ای برای واگذاری س��هام این 
باش��گاه ها وجود ندارد، افزود: تمام موانع موجود بر سر راه واگذاری 
س��هام س��رخابی ها باید برداشته ش��ود تا بتوان به عرضه سهام این 
باشگاه ها فکر کرد، اینگونه نیست که با یک آگهی مزایده بتوان این 

اقدام را به حالت اجرا در آورد.

نماگربازارسهام

شاخص کل در بازار بورس دیروز دوشنبه ٥9 واحد افت داشت که در نهایت 
این شاخص به رقم ۲3٨ هزار و 1٦۰ واحد رسید.

براس��اس معامالت امروز 3میلیارد و ۴9٦ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
به��ادار به ارزش 1٨ هزار و ۴٨۲ میلیارد ریال در ٥۴۲ هزار نوبت داد و س��تد 

شد.
همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با ٨۴1 واح��د کاهش به ٥7 هزار و 33٥ 
واح��د و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( با ٥7٦ واحد کاهش ب��ه 39 هزار و ۲7۲ 

واحد رسیدند.
ش��اخص آزاد شناور نیز با ٨۰٥ واحد کاهش به رقم ۲٦7 هزار و 3٨9 واحد 
رس��ید، ش��اخص بازار اول ۴۰ واحد و ش��اخص ب��ازار دوم 131 واحد کاهش 

داشتند.

عالوه بر این در بین تمامی نمادها، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
۴۴7 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 1۴۰ واحد، پتروشیمی خارک 
)شخارک( با 13۰ واحد، گروه مپنا )سهامی عام( )رمپنا( با 93 واحد و پاالیش 
نفت تبریز )شبریز( با 9۲ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

نماد ش��رکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( با ۲3۰ واح��د، مخابرات ایران 
)اخابر( با 1۴9 واحد، ایران خودرو )خودرو( با 91 واحد، فوالد مبارکه اصفهان 
)ف��والد( ب��ا ٨9 واحد از جمله گروه هایی بودند که افت ش��اخص بورس را رقم 

زدند.
بر پایه این گزارش، در بین نمادهای دیروز نماد بانک تجارت، س��ایپا، ایران 
خودرو، گروه مپنا )س��هامی عام(، بانک پاس��ارگاد و مخاب��رات ایران در گروه 

نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گ��روه ش��یمیایی ها در معامالت روز گذش��ته صدرنش��ین برترین گروه های 
صنعت ش��د و در این گروه ۲٥7 میلیون و ۴۲3 هزار برگه س��هم به ارزش یک 

هزار و ۲97 میلیارد ریال داد و ستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز دیروز بیش از 3۲ واحد رشد داشت و بر روی کانال 3 
هزار و 1٨واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار یک میلیارد و 3۲۰ میلیون برگه س��هم به ارزش بیش 
از ٦ هزار و 311 میلیارد ریال داد و ستد شد.

نماد پتروش��یمی مارون )مارون(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، تولید برق 
عس��لویه مپنا )بمپنا(، پاالیش نفت شیراز )ش��راز( و صنایع ماشین های اداری 

ایران )مادیرا( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.

شاخص بورس عقب نشینی کرد

رئیس س��ازمان بورس درباره قانون جدید بازار پایه که گفته می شد این هفته 
قرار است در جلسه شورای عالی بورس بررسی شود، گفت این هفته در شورای 
عالی امکان دارد به دس��تور جلس��ه این موضوع برسیم که در این صورت درباره 

آن بحث خواهد شد.
به گزارش ایسنا، قرار است فردا )سه شنبه( جلسه شورای عالی بورس تشکیل 
شود و یکی از دستور جلساتی که قرار شده روی آن بحث و تبادل نظر شود قانون 

جدید بازار پایه فرابورس ایران است.
مدتی است که مقرر شده قوانین بازار پایه فرابورس تغییر کند. فرابورس ایران 
اعالم کرده بود که از اواخر خردادماه قانون جدید را به اجرا می گذارد اما این قانون 

موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.
براساس این قوانین قرار بود سفارش های خرید و فروش از روی تابلو برداشته 
و معامله گران بازار پایه در هنگام سفارش گذاری از وضعیت سفارش های دیگران 
اطالعی نداش��ته باش��ند. این طور که مس��ئوالن فرابورس اعالم کرده بودند این 
اقدام به این علت بود که س��هامداران انتظارات خود را براساس تحلیل و تصمیم 
خود ش��کل دهن��د و تصمیم گیری درباره معامالت ب��ه دور از هیجانات کاذب و 

گمراه کننده باشد.
در طرف مقابل منتقدان قانون جدید معتقدند که با برداش��ته شدن مظنه ها 
از روی تابلو شفافیت بازار به خطر می افتد و همچنین این قانون سبب خلل در 

نقدشوندگی سهم ها می شود.
در نهایت قرار بر این شد که کانون های کارگزاران بورس اوراق بهادار و کانون 
نهادهای س��رمایه گذاری نظرات فعاالن بازار و س��هامداران حقیقی را گرفته و به 
سازمان بورس منعکس کنند و در نهایت با توجه به آن نظرات در جلسه شورای 

عالی بورس که سه شنبه برگزار می شود این موضوع بررسی شود.
در این زمینه ش��اپور محمدی - رئیس سازمان بورس - در گفت وگو با ایسنا، 
از احتمال خارج شدن بررسی قانون جدید بازار پایه از دستور جلسات این هفته 

شورای عالی بورس خبر داد.
او در پاس��خ ب��ه اینکه نظرات فعاالن بازار و س��هامداران حقیقی که توس��ط 
کانون های کارگزاران و کانون نهادهای س��رمایه گذاری به س��ازمان بورس اعالم 
شده چه بوده و در جلسه این هفته شورای عالی بورس چه مطالبی مطرح خواهد 
ش��د؟ اظهار داش��ت: نظرات را باید جمع بندی کنند و ارائه دهند که این کار در 

حال انجام است.
محمدی تاکید کرد: این هفته در ش��ورای عالی امکان دارد به دس��تور جلسه 
این موضوع برس��یم یا نرس��یم. اگر به دستور جلسه برس��یم در این مورد بحث 

خواهد شد.
دبیر شورای عالی بورس در پاسخ به اینکه احتمال بیشتر این است که قانون 
جدید بازار پایه به صورت یکباره اجرایی شود یا به صورت پله ای، گفت: باید نظر 

شورای عالی بورس را بگیریم.
وی درباره نظر وزیر اقتصاد در این زمینه اظهار داشت: با ایشان نیز مذاکره شده 
و باید این موضوع را در ش��ورا بحث کنیم و درباره ابعاد مختلف آن جدا تصمیم 
بگیریم، چراکه در شورای عالی بورس افراد مختلف و دستگاه های مختلفی حضور 

دارند که تالش می شود با این اصالحات رضایت سرمایه گذاران جلب شود.
محمدی در پاس��خ به اینکه فروش اس��تقراضی و واران��ت چه زمانی رونمایی 
می ش��ود؟ گفت: فروش تعهدی به جای فروش اس��تقراضی طراحی شده و این 
را دنبال خواهیم کرد. ما در این مورد مصوبه کمیته فقهی را گرفته ایم و س��عی 

می کنیم امسال عملیاتی شود.

رئیس سازمان بورس اعالم کرد

آخرین خبرها از اصالح قانون بازار پایه در شورای عالی بورس
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خرید تضمینی کلزا به 27۰ هزار تن رسید
کاهش واردات روغن در راه است

مجری ط��رح دانه های روغنی وزارت جهاد کش��اورزی گفت 
براس��اس آخرین آمار ۲7۰ هزار تن کل��زا با ارزش بالغ بر ٨7۰ 

میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است.
علیرضا مهاجر، در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان،درباره 
آخرین وضعیت خرید کلزا اظهار کرد: براساس آخرین آمار ۲7۰ 
هزار تن کلزا با ارزش بالغ بر ٨7۰ میلیارد تومان از کش��اورزان 

خریداری شده است.
وی از پرداخ��ت بیش از 9۰ درص��د مطالبات کلزا کاران خبر 
داد و گف��ت: تا کنون ح��دود ٨۰۰ میلیارد توم��ان از مطالبات 
پرداخت و مابقی انتظار می رود ظرف هفته های آتی به حس��اب 

کشاورزان واریز شود.
مهاجر با بیان اینکه برآورد اولیه تولید کلزا بیش از 3٥۰ هزار 
تن بود، افزود: به سبب وقوع سیل و خسارت ۲۰ درصدی مزارع 
اس��تان های گلستان، مازندران، خوزستان و لرستان پیش بینی 
می ش��ود که تولید کلزا به 3۰۰ هزار تن برس��د که در صورعت 
تحقق این میزان تولید و استحصال 1٥۰ هزار تن روغن، رقمی 

حدود 1٥ درصد میزان واردات کاهش می یابد.
وی ادامه داد: امسال برآورد های اولیه از تولید دانه های روغنی 
رقمی حدود ٥۰۰ هزار تن بود که به س��بب وقوع سیل اخیر و 
خسارت مزارع پیش بینی می شود که با افزایش 1۰۰ هزار تنی 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل بیش از ۴٥۰ هزار تن دانه 

روغنی در کشور تولید شود.
مش��اور وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره به اینکه در سال 9۴ 
حدود ۴٦ هزارتن دانه روغنی در کش��ور تولید ش��د، بیان کرد: 
با آغاز طرح 1۰ س��اله افزایش ضریب خوداتکایی، سال گذشته 
می��زان تولید دانه ه��ای روغن��ی از 33۰ هزار ت��ن فراتر رفت. 
همچنین تا پایان برنامه در نظر داریم که 7۰ درصد نیاز کش��ور 

به دانه های روغنی را در داخل تامین کنیم.
مهاج��ر خرید مناس��ب و پرداخ��ت به موقع پول کش��اورزان 
در س��ال گذش��ته، تامین بذور، به روز ش��دن تولید در کشور و 
اس��تفاده از تکنول��وژی روز دنیا در م��زارع را از جمله اقدامات 
حمایتی دولت برای تشویق کشاورزان به کشت کلزا اعالم کرد.
مجری طرح دانه ه��ای روغنی در پایان درباره تاثیر حذف ارز 
۴۲۰۰ تومان��ی از واردات روغن تصریح ک��رد: بنده با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومان��ی و واردات روغ��ن ب��ا ارز آزاد موافقم چرا که در 
صورت حذف ارز دولتی از واردات، مشکل کمبود روغن در مدت 

زمان کوتاه تری مرتفع می شود.

تولید در کشور با نرخ ثابت ارز و تورم باال 
نمی صرفد

مجری ط��رح دانه های روغنی گفت: با ثابت نگه داش��تن نرخ 
ارز و افزایش نرخ تورم، تولید در کشورمان نمی صرفد و مشاغل 

کشته می شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا مهاجر 
مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی روز گذشته 
در مراسم رزمایش ملی بسیج کشاورزی، جهاد و خدمت اظهار 
داش��ت: همانطور که مقام معظم رهب��ری جنگ امروز را جنگ 
اقتصادی می دانند؛ در ش��رایط فعلی که ما در تحریم هس��تیم، 
در جنگ اقتصادی به س��ر می بریم و جنگ نظامی را یمنی ها در 

مقابل عربستان و وابستگان آنها انجام می دهند.
وی افزود: قیمت ارز، تورم و تعرفه ها س��ه عاملی هس��تند که 
در بخش تولید اثرگذارند، اما در کش��ور م��ا همه موارد به نفع 

بازرگانان مصادره شده است.
مهاج��ر ادامه داد: وقتی نرخ ارز ثابت نگه داش��ته می ش��ود و 
در مقاب��ل آن تورم افزایش دارد، در واقع ب��ه واردکننده، یارانه 

داده می شود.
تصمیم گیرندگان دولتی متاثر از واردکنندگان هستند

مج��ری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کش��اورزی گفت: 
در دنیا نرخ ارز و تورم تقریباً ثابت هس��تند و در کنار آنها برای 
دفاع از تولید برای واردات تعرفه گذاشته می شود، اما در کشور 

ما تصمیم گیرندگان در دولت متأثر از واردکنندگان هستند.
وی تصری��ح ک��رد: در چنی��ن ش��رایطی می گویی��م ک��ه 
تولیدکنن��دگان داخلی ما توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی 
را ندارن��د که این امر دروغی بزرگ اس��ت که به جامعه تحویل 

داده می شود.
مهاج��ر اظهار داش��ت: در ش��رایط فعلی کلزای تولیدش��ده 
کش��اورزان را برمبنای ارز ۴۲۰۰تومانی خرید می کنیم، این در 
حالی است که هزینه های تولید آنها برمبنای ارز 13هزار تومانی 
اس��ت و دولت تنها به بخش کوچکی از هزینه های تولید، یارانه 

می دهد.
مج��ری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کش��اورزی گفت: 
وقتی توانس��تیم ارز و تورم را در اقتصاد کشور ثابت نگه داریم، 
آن موق��ع باید ب��رای حمایت از تولیدکنن��ده داخلی بر واردات 
تعرف��ه بگذاری��م؛ جنگ می��ان آمریکا و چی��ن، اتحادیه اروپا و 

آمریکا نیز براساس همین جنگ تعرفه ای است.
وی تصری��ح کرد: اما در کش��ور ما نرخ ارز ثابت نگه داش��ته 
می ش��ود و همین امر باعث می ش��ود مردم پول های ش��ان را از 

کشور خارج کنند و تولید صرفه اقتصادی نداشته باشد.
ثابت نگه داش��تن نرخ ارز باعث کشته شدن مشاغل در کشور 

می شود
مهاجر ادامه داد: وقتی به روستا می رویم همه مردم به دنبال 
پیدا کردن کاری برای بچه های شان هستند، چون دولت قیمت 
ارز را ثابت نگه داش��ته، اما نرخ تورم باال می رود، در این شرایط 

مشاغل کشته می شوند؛ زیرا تولید صرفه اقتصادی ندارد.
وی گفت: همه این موارد و ثابت نگه داش��تن نرخ ارز به بهانه 
کمک ب��ه مصرف کننده صورت می گیرد و می گویند در صورتی 
که نرخ ارز افزایش یابد یا بخواهیم نرخ خرید را افزایش دهیم، 

مصرف کننده چگونه می تواند نان یا روغن بخرد؟

اخبـــار

در دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات 
غیرنفتی عنوان شد که واردات کشورهای حوزه عربی ٥٥۰ میلیارد 

دالر است که سهم ایران از آن تنها 3درصد است.
به گزارش ایس��نا به نقل از س��ازمان توسعه تجارت ایران، دومین 
نشس��ت کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور با 
محوریت بررس��ی توس��عه روابط اقتصادی با کشورهای حوزه عربی 

همسایه، در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
در این نشست ابتدا آمار تجارت خارجی کشور طی دو ماهه سال 

تشریح شد و سپس سرپرست دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه 
تجارت ایران، رشد صادرات به کشورهای همسایه را افزایشی و متوازن 
توصیف کرد و گفت: واردات کشورهای حوزه عربی ٥٥۰میلیارد دالر 
است که سهم ایران تنها 3درصد از این میزان است.  کمالی اردکانی 
در تش��ریح مش��کالت تجارت با بازارهای کشورهای عربی، استفاده 
از ظرفیت کمیسیون های مش��ترک را منوط به پیشبرد برنامه های 
توس��عه ای و زیرس��اختی و نیز اجرای برنامه های ترویجی دانست و 
خاطرنش��ان کرد: بدون همکاری دستگاه های اجرایی دست اندرکار 

و در صورت عدم تأمین و ایجاد زیرس��اخت های مناسب، برنامه های 
ترویجی سازمان تأثیر کافی و مؤثری بر روند توسعه صادرات به این 

کشورها نخواهند داشت.
ب��ه گفته وی، از مهمترین عوامل زیرس��اختی م��ورد نیاز به طور 
ویژه می توان به تس��هیل رویه های گمرکی، توسعه مناسبات بانکی، 
تس��هیل صدور روادید دوجانبه، توس��عه س��رمایه گذاری، تسهیل 
فرآینده��ا و کاهش هزینه های حمل و نقل حوزه صادرات غیرنفتی 

اشاره کرد.

سهم ایران از واردات کشورهای عربی تنها ۳درصد است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس حذف ارز دولتی برای واردات برنج 
در ش��رایطی که تولید داخلی پاس��خگویی نیاز کشور نیست را برخالف 
تأکیدات دولت بر حمایت از حقوق مصرف کنند گان دانس��ت و گفت که 

این امر به معنای آن است که مردم برنج نخورند.
حبیب اهلل نیکزادی پناه در گفت وگو ب��ا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تس��نیم، با بیان اینکه در شرایط کنونی حداقل ارتزاق بسیاری از اقشار 
کشور برنج وارداتی است، اظهار داشت: اتخاذ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از 
واردات برنج یعنی گرفتن حداقل ها از سفره مردم و بعید به نظر می رسد 

که چنین پیشنهادی تصویب و اجرایی شود.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است برنج تولید داخل جوابگوی نیاز داخل 
نیس��ت و باید واردات انجام ش��ود و باتوجه به ش��رایط کنونی افزایش 

قیمت برنج وارداتی اقدامی منصفانه نیست.
نماین��ده مردم در مجلس دهم با تأکید بر اینکه مطرح ش��دن چنین 
پیش��نهادی غیرقابل باور است، تصریح کرد: حذف ارز دولتی و جایگزین 
کردن ارز نیمایی به منزله افزایش قیمت برنج وارداتی اس��ت و مغایرت 

جدی با تأکیدات دولت بر حمایت از حقوق مصرف کننده دارد.

وی گف��ت: ب��ا توجه به گرانی ها و تورم، گران ش��دن برنج وارداتی به 
منزله خالی کردن سفره مصرف کنندگان است و قطعا در کمیسیون های 

مجلس بررسی و با آن مخالفت خواهد شد.
نیکزادی پناه با بی��ان اینکه واردات برنج با ارز نیمایی به معنای گران 
ش��دن بهای آن است و مردم توان خرید آن را ندارند و دولت باید بیش 
از ای��ن به فکر مردم باش��د، افزود: اطمین��ان دارم که در نهایت دولت و 
مجلس با این پیش��نهاد مخالفت می کنند، چراکه همه مس��ؤالن نگران 

معیشت مردم هستند و اجازه نمی دهند سفره مردم خالی شود.

مجلس با حذف ارز دولتی واردات برنج مخالف است

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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اخبار

۱3۰۰ قطعه داخلی سازی شد
رئیس کمیس��یون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران گفت در ش��رایط 
فعلی تحریم که ام��کان تامین تجهیزات و قطعات وجود ندارد، با اعتماد به 
جوانان و دانشگاهیان و مقوله آموزش، توانسته ایم گام های مناسبی برداریم.

 به گزارش پایگاه خبری عصرخودرو، بهرام ش��کوری در شش��مین همایش 
جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران، اظهار داشت: ساخت 13۰۰ قلم 
قطعه با یک دهم قیمت تمام شده، از جمله این اقدامات است و موجب حذف ارز 
تخصیصی برای این موارد ش��ده است. وی ادامه داد: با ارتقای بهره وری، قیمت 
تمام ش��ده کاالها کاهش و منافع جمعی افزایش می یابد. در جهان بیش��ترین 
محصول با کمترین قیمت تولید می شود و در شرکت ها، ضایعات به صفر رسیده 
است. رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران افزود: شاخص های 
بهره وری بخش خصوصی در مقایس��ه با بخش دولتی، به شاخص های جهانی 
نزدیک تر است. وی با اشاره به ارتباط دانشگاه و صنعت گفت: این ارتباط باید به 
صورتی باشد که پژوهش ها و پایان نامه ها بتواند مشکالت بخش خصوصی را رفع 
کند. شکوری افزود: منافع حاصله از این روند می تواند سهمی بسیار باالتر از حق 
مش��اوره ایجاد کند. مهمترین مولفه برای ما به عنوان بخش خصوصی، رقابتی 
ش��دن تولید، کاهش قیمت تمام شده و افزایش سود بیشتر و در نتیجه توسعه 

کسب و کار با ارتقای بهره وری است.

کشاکش 8 ساله طرح واردات خودروهای 
دست دو

م��ازاد عرضه بر تقاض��ا؛ علت اصلی مطرح ش��دن دوباره ط��رح »واردات 
خودروهای کارکرده« اس��ت. افزایش سرسام آور قیمت خودرو به عنوان یکی 
از داغ ترین خبرها ش��ناخته می ش��ود. کمبود عرضه در بازار خودرو که  یک 
ضلع گرانی خودرو در کن��ار افزایش قیمت ارز، تحریم و محدودیت واردات 
قطعات، مش��کالت نقدینگی قطعه سازان مطرح ش��ده، این روزها به شدت 
ب��ازار را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. ماه پیش نیز پس از پیش��نهاد س��فیر 
ای��ران در انگلیس مبن��ی بر واردات خودروهای دس��ت دوم از کارخانه های 
مهم اتومبیل س��ازی به ایران؛ الزم دیدیم به نگاهی تاریخی به داستان طرح 
»عرضه خودروهای کارکرده« به منظور کنترل نابس��امانی های بازار داش��ته 
باش��یم. پیش��نهاد واردات خودروهای کارکرده به جای صفر تا امروز مشابه 
بس��یاری طرح های دیگر، سرگردان پیچ و خم بررسی های کارشناسان بوده 
و کش و قوس زیادی داش��ته است. این طرح، از  سال 9۰ در گردش است. 
روزی عرض��ه خودرو های دس��ت دوم تخلفی بزرگ اس��ت، روز دیگر طرح 
پیش��نهادی یک س��فیر اس��ت، روز دیگر مورد قبول دول��ت و روز دیگر از 
اساس، مطرح شدنش تکذیب می شود. اولین دوره مطرح شدن این موضوع، 
برمی گردد به آذر ماه هش��ت س��ال پیش که رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروش��ندگان از »تخلفی بزرگ« خبر داده بود. پس از آن، در اس��فندماه 
همان س��ال، رئیس مجم��ع عالی واردات، از آزادش��دن واردات خودروهای 
دس��ت دوم خبر داد. در ادامه این اخبار ض��د و نقیض، رئیس پلیس راهور 
کش��ور، در اردیبهشت ماه س��ال 91، واردات خودروهای کارکرده را بی معنا 
خوان��د و اع��الم کرد خودروهای دس��ت دوم ش��ماره گذاری نخواهند ش��د 
و در ادام��ه س��ال 91، در خبرها اعالم ش��د که هیچ وق��ت مصوبه ای برای 
واردات خودروهای کارکرده ارائه نش��ده است و بنا بوده که خودروهای صفر 
کیلومتری که مراحل ترخیص ش��ان تا س��ه س��ال به طول می انجامد، وارد 
ش��وند و نه خودروهای مستعمل. پس از این باال و پایین ها، این طرح تا آذر 
97 مس��کوت ماند و دوباره در نیمه دوم آن سال یکی از نمایندگان مجلس 
پیش��نهاد کرد خودروهای کارکرده از افغانستان وارد کشور شود که شبهات 

واردات انحصاری را با خود به همراه داشت.
این بار در ماه دوم سال 9٨ و نوسان قیمتی در بازار خودرو؛ بار دیگر این 
موضوع اذهان عموم را به خود مش��غول کرد و کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس اعالم کرد که تنها به شرط ارائه خدمات پس از فروش و وفور لوازم 
یدکی و قطعات آنها در بازار خودروی کش��ور؛ اجازه اجرایی شدن این طرح 
را خواهند داد. از آنجایی که حجم عرضه و تقاضا با هم برابر نیستند بعضی 
موافقان این طرح اظهار دارند که با توجه به اینکه قیمت خودروهای دست 
دوم خارجی حدود 3هزار دالر است و ارزان ترین خودروی تولیدی در کشور 
حدود ٥۰ میلیون تومان است. اگر این طرح به مرحله اجرا برسد با استقبال 
مردم مواجه شده و واردات این خودروها تا حدودی می تواند حجم تقاضای 
بازار را پوش��ش دهد. در شرایط فعلی تقاضا و عرضه در بازار خودرو متوازن 
نیست به همین خاطر است که می توان با واردات خودروی دست دوم عرضه 

را متعادل کرد با تحقق این امر قیمت ها روند کاهشی پیدا کند.

جزییات لغو اجرای طرح زوج و فرد از روز 
شنبه

۲۰ روز ثاب��ت برای هر خ��ودرو با هر پالکی در نظ��ر گرفتیم که مالکان 
می توانند در هر روز که مایل هستند به صورت رایگان وارد محدوده شوند.

مع��اون حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران جزیی��ات طرح کنترل 
آلودگی هوا )زوج و فرد س��ابق( را تش��ریح کرد. محسن پورسیدآقایی صبح 
روز گذش��ته در نشس��ت خبری که به منظور تش��ریح جزییات طرح جدید 
ترافیکی که از روز اول تیرماه در پایتخت اجرا می ش��ود، گفت: سال گذشته 
اجرای مرحله اول طرح ترافیک در دستور کار قرار گرفت، اما از آنجایی که 
س��واالت و ابهامات زیادی در مورد اجرای مسائل جدید وجود داشت با این 
حال ضمن پاس��خگویی به همه ابهامات و س��واالت این طرح را اجرا کردیم 
ک��ه خوش��بختانه نتایج خوبی به همراه داش��ت.  وی با بی��ان اینکه اجرای 
طرح ترافی��ک جدید موجب کاه��ش ۲۲درصدی ورود خ��ودرو به مناطق 
مرکزی شهر ش��د، گفت: با توجه به موفقیت های مرحله اول طرح ترافیک، 
مرحله دوم را آغاز کردیم. پورس��ید آقایی با بیان اینکه طرح زوج و فرد 1۴ 
س��ال است که اجرایی می شود اما نتوانسته به اهداف خود که همان کنترل 
آلودگی هوا اس��ت برس��د، گفت: قرار بود طرح زوج و فرد تردد خودروها را 
نصف کند، اما حاال به جایی رس��یدیم که بیش از دو برابر خودرو در تهران 
وجود دارد و عماًل زوج و فرد بی فایده اس��ت و نتوانسته کنترل آلودگی هوا 
را محقق کند. وی با بیان اینکه با مطالعه تطبیقی و مشاوره های دانشگاهی 
نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که طرح زوج و فرد کارایی خود را از دست داده 
و بای��د طرحی دیگر در زمینه کنترل و آلودگی هوا اتخاذ کرد، گفت: نهایتاً 

طرح کنترل آلودگی هوا را جایگزین زوج و فرد سابق کردیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه بر این اساس 
مقرر ش��د که دیگر مالک عمل، پالک زوج یا فرد نباش��د، گفت: در گذشته 
پالک ه��ای ف��رد ۲٦ روز در فصل و پالک ه��ای زوج 3٦ روز در فصل تردد 
می کردند که موجبات بروز مش��کالتی ش��ده بود اما حاال ۲۰ روز ثابت برای 
ه��ر خودرو با هر پالک��ی در نظر گرفتیم که مالکان می توانند در هر روز که 

مایل هستند به صورت رایگان وارد محدوده شوند.

پویش داخلی س��ازی قطعات خودرو چنانچه با جدیت توسط مسئوالن 
ذی ربط حمایت ش��ود و با مش��ارکت جدی مراکز علمی و ش��رکت های 
دانش بنیان به اجرا درآید، زمینه س��از دستیابی صنعت قطعه سازی کشور 
به تکنولوژی های پیشرفته برای تولید قطعات حساس خودرو خواهد شد.

خودروسازان بزرگ کش��ور در هفته های اخیر با توصیه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پویش��ی با عنوان داخلی س��ازی قطعات وارداتی را به اجرا 
درآورده ان��د که محور آن، ایج��اد فضا و فرصت همکاری با تولیدکنندگان 
داخلی، ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها اس��ت. در این پویش، 
خودروس��ازان تالش می کنند ضمن ایجاد پ��ل ارتباطی با تولیدکنندگان 
داخل��ی، قطع��ات پیش��رفته و وارداتی محصوالت خود را جهت س��اخت 
در داخ��ل معرفی کنند؛ این اق��دام با هدف کاهش ارزب��ری، رفع نیاز به 
بازاره��ای خارجی و اس��تفاده حداکث��ری از ظرفیت ه��ا و توانمندی های 
داخلی صورت می گیرد. پویش داخلی س��ازی قطع��ات خودرو چنانچه با 
جدیت توسط مس��ئوالن ذی ربط حمایت شود و با مشارکت جدی مراکز 
علمی و شرکت های دانش بنیان به اجرا درآید، زمینه ساز دستیابی صنعت 
قطعه سازی کشور به تکنولوژی های پیشرفته برای تولید قطعات حساس 
خودرو خواهد ش��د. این پویش فرصتی خواهد بود تا تهدیدها به واس��طه 

تحریم ها به فرصت های خوداتکایی تبدیل ش��وند و صنعت خودرو خواهد 
توانست با پاسخگویی به نیاز بازار خودرو، در مسیر خودکفایی گام بردارد.

به نظر می رس��د در مقطع حس��اس کنون��ی خودروس��ازان داخلی به 
منظور رفع تنگناها درخص��وص تأمین قطعات با تکنولوژی ها باال، پویش 
داخلی س��ازی قطعات وارداتی را با جدیت هرچه بیشتر دنبال می کنند و 

فعالیت خود را در این زمینه آغاز کردند.
اعالم فراخوان رسانه ای و دعوت از سازندگان داخلی، برپایی نمایشگاه های 
دائمی قطعات خودرو در دو خودروس��از اصلی کش��ور، برگزاری همایش 
پویش ملی داخلی سازی قطعات و مجموعه های صنعت خودرو در سایپا که 
با دعوت از مدیران صنایع مهم کشور در حوزه قطعه سازی برگزار شد، طرح 
برگزاری نخستین سمپوزیوم تولید بدنه خودرو با همکاری سایپا و دانشگاه 
صنعتی شریف در تیرماه سال جاری و بسیاری طرح ها و برنامه های دیگر، 

از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته در این خصوص است.
از طرف��ی بخش های��ی از کش��ور ک��ه در زمین��ه صنای��ع دفاع��ی به 
خودکفایی هایی رس��یده اند نیز با اعالم آمادگ��ی درخصوص همکاری در 
ساخت قطعات پیشرفته و وارداتی خودرو، امیدواری ها را برای به سرانجام 
رس��یدن پویش داخلی س��ازی قطعات افزایش داده است. چند روز پیش 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از انعقاد قرارداد میان این وزارتخانه 
و خودروس��ازان داخلی برای طراحی و س��اخت قطعات پیشرفته خودرو 
خب��ر داده ب��ود که این امر در ص��ورت ورود به فاز اجرای��ی، می تواند نیاز 

خودروسازان داخلی را تا حدود زیادی مرتفع کند.
با توجه به محدودیت های صنعت خودرو در زمینه تأمین منابع مالی و 
ارزی خرید مواد اولیه و قطعات پیش��رفته از بازارهای خارجی و مشکالت 
نق��ل و انتق��ال بانکی، این صنعت به طور جدی قص��د دارد از ظرفیت ها و 
توانمندی های داخلی جهت رفع نیاز خود استفاده کند؛ امری که براساس 
ش��واهد موجود، در حال حاضر نیز در فاز اجرایی قرار دارد و بس��یاری از 
قطعاتی که پیش��تر از بازارهای خارجی تأمین می ش��د، در حال حاضر در 
داخل تولید می شوند. چنانچه داخلی سازی قطعات خودرو با موفقیت کامل 
اجرا شود و اغلب نیازهای خودروسازان از طریق قطعه سازان داخلی تأمین 
شود و تولید روزانه خودرو در تیراژ باال صورت گیرد، نیازهای بازار خودرو 
در فرآیندی عادی برآورده خواهد شد که در آن صورت قیمت های خودرو 
تاب��ع عرضه و تقاضا در بازار تعیین می ش��وند. از این رو تولید و عرضه در 
فضایی اقتصادی شکل خواهد گرفت و آرامش به بازار خودرو و همچنین 

حوزه تولید بازخواهد گشت.

دستاوردهای پویش ملی داخلی سازی قطعات خودرو

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس و دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو در مصاحبه با رادیو گفت وگو به تشریح نظرات خود درخصوص 

مالیات خودرو پرداختند.
به گزارش پدال نیوز، برنامه »صبح و گفت و گو« با موضوع محدودیت 
ورود دالالن ب��ه ب��ازار خودرو با روش اخذ مالی��ات خرید و فروش و در 
ارتب��اط تلفنی با محمدرضا منصوری عضو کمیس��یون صنایع و معادن 

مجلس شورای اسالمی و از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.
 مهدی دادف��ر، دبیر انجمن واردکنندگان خ��ودرو ضمن مصاحبه با 
صب��ح و گفت وگو در رابطه ب��ا میزان اثربخش��ی روش اخذ مالیات بر 
محدودیت ورود دالالن به این حوزه بیان کرد: کلیه تنظیمات دولت بر 
محور تأمین هزینه های خود از درآمدهای مالیاتی اس��ت و بنده اعتقاد 
ندارم که دریافت مالیات از خرید خودرو بر کاهش داللی اثرگذار باشد. 
 دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه گفت: مهم ترین مش��کل 
ما در س��ال گذشته و امسال، کاهش ش��دید عرضه در بازار است وگرنه 
خری��دار خودروی مورد نیاز را خریداری و اس��تفاده می کند. تصمیمات 
اینچنینی در کشور ما به وفور اتخاد می شود و این تصمیم )اخذ مالیات 

خرید و فروش( نیز در کنار سایر تصمیم ها قرار می گیرد. 
 وی افزود: اگر قرار باش��د این طرح مش��مول همه مردم شود و فاقد 

شفافیت الزم باشد نه تنها ملت را گرفتار می کند منجر به افزایش قیمت 
خودرو هم خواهد ش��د. ما باید بین شخصی که شغل او خرید و فروش 
خودرو اعم از کارخانه و بیرون کارخانه اس��ت، با سایر افراد تفاوت قائل 

شویم.
 دادف��ر نتیج��ه اقدامات دول��ت طی یک س��ال گذش��ته را افزایش 
هزینه های خانوار دانس��ت و گفت: وقتی سازوکارهای اصلی بازار یعنی 
عرضه به موقع و به میزان نیاز فراموش ش��ود، فرآیندهای کسب درآمد 
برای دولت مطرح خواهد شد، بنابراین اگر خودرو به اندازه کافی توسط 
کارخانه ها یا ش��رکت های واردکننده فروخته شود بازار داللی مفهومی 

پیدا نخواهد کرد.
وی با اشاره به راهکار جلوگیری از ورود دالالن به بازار خودرو مطرح 
کرد: به جای اخذ مالیات، می توان فروش خودرو تا یک س��ال را ممنوع 
کرد.   همچنین در ادامه، منصوری اظهار داش��ت: دولت طی یک سال 
گذش��ته قدم بزرگی برای این کار برنداش��ت و شاید به اسم حمایت از 
خودروس��ازی به دنبال اجرای این طرح مهم نبود، اما در حال حاضر با 
توج��ه به از بین رفتن درآمد نفتی مجبور ب��ه دریافت مالیات و اجرای 

طرح مالیات خرید و فروش خودرو است. 
 عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به 

مزایای تحریم در کنار اثرات بس��یار بدی که بر اقتصاد ایران گذاش��ته 
متذکر ش��د: یکی از مزایای تحریم برخورد با مفس��دان و انجام کارهای 
درس��ت در زمان های س��خت اس��ت. دو س��ال قبل به م��ردم التماس 
می کردن��د خ��ودرو بخرند و حتی قیمت خودرو خ��ارج از کارخانه ٥ تا 
1۰درص��د ارزان تر بود اما به یکباره همه ایران به ویژه دالالن و افرادی 

که در بانک ها سرمایه داشتند خودرو ثبت نام کردند. 
 ای��ن نماینده مجلس با تأکید بر لزوم تعریف صحیح س��از وکارهای 
اخ��ذ مالیات گفت: دولت مجبور به اجرای این طرح اس��ت و مهم ترین 
ُحس��ن مجبور شدن آن هم جلوگیری از خرید چندین خودرو و احتکار 

آن است.
منص��وری تصریح کرد: مالیات فقط در ش��رایطی بحرانی و از افرادی 
دریافت می شود که قصد فروش خودرو را در کمتر از یک ماه دارند. این 
باعث می ش��ود کس��ی خودرو بیش از نیاز ثبت نام نکند. ما در شرایطی 
هس��تیم که عرضه کم ش��ده و ش��اید در آینده تأمین خودرو سخت تر 
شود، اما در این شرایط باید برای هر کسی سهمی وجود داشته باشد. 

 عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س ش��ورای اس��المی، 
خصوصی س��ازی را راهکار حل مشکالت در این حوزه دانست و از عدم 

اجرای اصل ۴۴ انتقاد کرد. 

مع��اون نظارت ب��ر کاالهای س��رمایه ای و خدمات س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پی س��ؤاالت مطرح ش��ده در مورد 
روندهای کاهش��ی قیمت خودرو در روزهای اخیر از دالیل این امر خبر 
داد. وحید منایی گفت: قیمت خودرو براس��اس وضعیت عرضه و تقاضا 
بوده اس��ت و با توجه به تصمیمات گرفته  ش��ده در کمیته خودرو برای 
مدیریت عرضه و تقاضا، شرکت های عرضه کننده اقدام به ایفای تعهدات 

معوق کرده اند.
منایی با بیان اقدامات انجام ش��ده از جمل��ه جلوگیری از پیش فروش 

خودروه��ای جدی��د، تکمیل خودروه��ای ناقص تولی��دی و تحویل آن 
به خریداران افزود: با همکاری قطعه س��ازان داخلی و ترخیص بخش��ی 
از خودروهای وارداتی دپوش��ده در گمرک ها باعث پوش��ش بخش��ی از 

تقاضای خریداران شده ایم.
وی همچنین گفت: مدیریت بر تقاضای کاذب با محدودیت در خرید 
یک خودرو برای یک ش��ماره ملی و نیز کاهش نرخ ارز و کم ش��دن جو 
روانی حاکم بر بازار، قیمت خودرو روند کاهشی را در پیش گرفته است.

مع��اون نظارت ب��ر کاالهای س��رمایه ای و خدمات س��ازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد: کاهش س��رعت جابه جایی 
نقدینگی های سرگردان که باعث کاهش شکاف عرضه و تقاضا خودرو و 

در نتیجه کاهش قیمت ها شده است.
وحید منایی با اشاره به تغییرات خودرو توسط کارخانه با هدف حفظ 
حقوق مصرف کنندگان خودرو با رعایت ضوابط و مقررات قیمت گذاری 
اف��زود: این در حالی اس��ت که حفظ وضعیت عرضه خ��ودرو و افزایش 
س��طح تولیدات ش��رکت ها و تکمیل خودروهای ناقص موجود در انبار 

به بازار در ماه های آینده منجر به افزایش عرضه خودرو خواهد شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: مالیات خودرو را گران تر می کند

 منصوری: مالیات فقط از دالالن دریافت می شود

دالیل روند کاهشی قیمت خودرو در روزهای اخیر
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پیوند و همگرایی فناوری ها بی ش��ک تحول را در زندگی بشر به همراه دارد؛ 
تحولی که رویاهای بش��ر را عملی می کند. توس��عه محص��والت همگرا هم در 

جامعه می تواند سرعت حرکت در این مسیر را تسریع کند.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، در 
عصر جدید هم  افزایی میان فناوری ها باعث ایجاد 
محصوالت جدید با ارزش افزوده باال ش��ده است. 
فناوری ه��ا در یکپارچگی ب��ا یکدیگر این قابلیت 
را دارند که پاس��خگوی نیازهای بسیاری باشند. 
اساس شکل گیری فناوری های همگرا نیز همین 
است. با پیوند فناوری های نانو، اطالعات، زیستی 
و ش��ناختی که توانس��ته تحوالت زی��ادی را در 
عرصه عل��م و فناوری ایجاد کن��د. تحولی که به 
اعتقاد برخی محققان به مراتب بزرگ تر از تحولی 
اس��ت که ماش��ین بخار و انق��الب صنعتی ایجاد 
کرد. گام برداش��تن در مس��یر توسعه و پیشرفت 

فناوری های همگرا جهشی بزرگ در زندگی بشر ایجاد می کند و موجی جدید 
از توسعه را به راه می اندازد.
حرکت در مسیر پیشرفت

در ای��ران نیز مرکز راهب��ردی فناوری های همگرا معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری از س��ال 9٥ در زمینه توسعه فعالیت محققان کشور در این 
ح��وزه ایجاد ش��د تا به عنوان یک��ی از مراکز فعال این حوزه زمینه پیش��رفت 
آن را در کش��ور فراه��م کن��د. همچنین مرکز 
فناوری ه��ای همگرا معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری عالوه بر ترویج حوزه همگرا 
در نظر دارد با حمایت از پژوهش��گران مس��یر 
را برای توس��عه محص��والت آنها هم��وار کند. 
بر این اس��اس مرکز اقدامات خ��ود را در چهار 
برنام��ه اصلی گنجانده اس��ت که ش��امل رصد 
فناوری  ه��ای همگ��را، توانمندی ه��ا و تقاضاها 
و تعری��ف مأموریت  ه��ای توس��عه محص��والت 
همگرا، توس��عه زنجیره  ه��ای ارزش محصوالت 
همگرا، توس��عه بازار محصوالت همگرا و توسعه 
س��بد محصول و رقابت پذیری توسعه دهندگان 
کسب وکار های همگرا می ش��ود. مطالعه جامع 
زیست شناس��ی مصنوعی، فعالیت در حوزه چاپ س��ه بعدی زیستی، همکاری 
در طراحی و ساخت ماشین شست وشوی خودران و حمایت از نوپاهای همگرا 

برخی از اقدامات در این مسیر است.

کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در راس��تای توسعه 
فرهن��گ مالکی��ت فکری از برگ��زاری دوره های آموزش��ی در مراک��ز علمی و 

تحقیقاتی حمایت می کند.
 به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
مراک��ز آموزش عالی، مراک��ز تحقیقاتی، مراکز 
سیاس��ت گذار ح��وزه فن��اوری و ش��رکت های 
دانش بنی��ان گروه ه��ای مخاط��ب ای��ن دوره 

آموزشی هستند.
ب��ه تازگی نیز کارگاه آموزش��ی ثبت اختراع 
پیش��رفته در دانش��گاه علوم پزشکی هرمزگان 
برگزار ش��د و بی��ش از 3۰ عضو هیات علمی و 
فناور در این کارگاه حضور داشتند و با اهمیت 
ثب��ت اخت��راع و موضوع مالکیت فکری آش��نا 

شدند.
 فاطم��ه هندیجان��ی، رئی��س مرکز رش��د 

دانش��گاه علوم پزش��کی هرم��زگان در ای��ن برنامه بی��ان داش��ت: در فرآیند 
تجاری س��ازی فعالیت های فناورانه، یکی از مهمترین مس��ائل، مالکیت فکری 
اس��ت. در حقیقت با بهره گیری از قوانین مالکیت فکری، فناور می تواند با ثبت 

قانونی ایده ها  و ابداعات خود در قالب ثبت اختراع، از دستاوردهایش حفاظت 
کند. بر این اساس، از جمله اولویت های این مرکز، توجه و تمایل به محافظت از 
مالکیت های فکری از طریق ثبت پتنت است. در این راستا، ساالنه فعالیت های 
گوناگون��ی همچ��ون برگ��زاری کارگاه ه��ای 
آموزش ثبت اختراع، توس��ط این مرکز جهت 
افزایش آگاهی فناوران و اعضای هیات علمی 

برگزار می شود.
براس��اس این گزارش، این کارگاه تئوری و 
عملی، با هدف آش��نایی اعضای هیات علمی، 
فن��اوران و دانش��جویان، ب��ا مالکیت فکری و 
ثبت اخت��راع در مجامع بین المللی، تش��ویق 
محققی��ن و مخترعان و ارتقای س��طح علمی 
آنه��ا، برگزار ش��د. کلی��ات حق��وق مالکیت 
فک��ری، ش��روط ثب��ت اخت��راع و روند ثبت 
اختراع از محورهای روز نخس��ت این کارگاه 
بود. همچنین کارگاه عملی با عناوینی شامل 
رون��د ثبت اخت��راع، کلیاتی از نگارش متن توصیف نام��ه و ادعانامه اختراعات، 
جست وجوی اختراعات داخلی و خارجی، تحلیل پتنت، تجاری سازی اختراعات 

و معرفی کانون پتنت ایران برگزار شد.

فرهنگ ثبت اختراع در مراکز علمی کشور توسعه می یابدحرکت تحول آفرین با توسعه محصوالت همگرا

به نظر می رس��د تا رسیدن نام اس��تارت آپ های ایرانی به تابلو 
بازار س��رمایه راه زیادی مانده است. نس��ل اول استارت آپ های 
ایرانی ب��ا کمترین توجه به زیرس��اخت های مال��ی و حاکمیت 
ش��رکتی شکل گرفته و رش��د کرده اند و حاال که سرمایه گذاران 
این کس��ب وکارها برای به دس��ت آوردن دوباره پول و نقدینگی 
چاره ای جز وارد کردن آنها به بورس نمی بینند، این ساختارهای 

غیرشرکتی بالی جان آنها شده است.
ورود اس��تارت آپ ها به بورس از دو منظر باید بررسی شود، از 
یک طرف اس��تارت آپ ها و سمت دیگر بازار سرمایه که باید آنها 

را پذیرش کند.
در همین راس��تا رضا غالمعلی پ��ور، معاون پذیرش و بازاریابی 
فراب��ورس اقدامات انجام ش��ده در زمینه ورود اس��تارت آپ ها به 
فرابورس و موانعی که در این راه دیده می شود را اینگونه توضیح 
می ده��د: »یکی از ای��ن اقدامات در قالب ب��ازار دارایی فکری و 
بیش��تر مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان طراحی شده است. مرحله 
بعد مربوط به رشد، توسعه و تجاری سازی ایده ها و استارت آپ ها 
است که در این راه، بحث صندوق های جسورانه  را مطرح کردیم 
ک��ه هم در بح��ث تامین مالی و هم کمک به رش��د و توس��عه 
و تجاری س��ازی و مهمت��ر در امر راهنمایی ب��رای مدیریت آنها 
فعالیت هایی انجام ش��ده اس��ت. به واس��طه حضور و کمک این 
صندوق ها استارت آپ ها می توانند به تجاری سازی رسیده و بعد 
 )SME( از ثبت ش��رکت، در بازار شرکت های کوچک و متوسط
وارد شود. معموال شرکت های استارت آپی در ابتدای فعالیت در 
مقیاس کوچکی هس��تند و قوانین سخت بازارهای اصلی بورس 
و فرابورس ش��امل حال ش��ان نمی ش��ود به همین دلیل در بازار 

SME ها که شرایط آسان تری دارد، می تواند پذیرش شوند.
ب��ه گفته او کل فرآیند و زنجی��ره  مورد نیاز برای پذیرش یک 
استارت آپ، از مرحله ایده تا جایی که به شرکتی سودآور تبدیل 
می ش��ود در فرابورس وجود دارد. غالمعلی پور با اش��اره به اقدام 
دیگر فراب��ورس که به زودی فراخوان آن اعالم می ش��ود یعنی 
دس��تورالعمل تامین مالی جمعی هم می گوید: فعال سقف آن ۲ 
میلیارد تومان است تا استارت آپ ها بتوانند به صورت مشارکتی 

از عموم جامعه پذیره نویسی کنند و تامین مالی داشته باشند.
موانع ورود استارت آپ ها به فرابورس

مع��اون پذیرش و بازاریابی فراب��ورس توضیح می دهد: یکی از 
انواع مشکالت استارت آپ ها مشکالت مدیریتی تیم هاست و در 
این مورد، اس��تارت آپ هایی که از کانال یک وی سی وارد بورس 
می شوند مشکالت مدیریتی شان کمتر است. چون استارت آپ ها 
غالبا به کسب وکار خودشان تمرکز دارند و کمتر به ساختارهای 
مالی و حاکمیت ش��رکتی مناس��ب می پردازند. افرادی که برای 
خرید سهام یک شرکت به صورت جزء اقدام می کنند انتظاراتی 
دارند که بعضا اس��تارت آپ ها آمادگی پاس��خگویی به این نیازها 
را ندارند. این نیازها چند نوع اس��ت. یک نیاز به انتشار اطالعات 
در قالب استانداردهای سازمان بورس بازمی گردد، چراکه همین 
اطالعات و گزارش��ات مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران برای 
خرید و فروش س��هام خواهد بود، بنابراین از پیش نیازهای ورود 
اس��تارت آپ ها به بازار س��رمایه این است که در کنار کسب وکار 

خود ب��ه این موارد نیز توجه کنند و تجربه نش��ان داده اس��ت 
ش��رکت هایی ک��ه در کن��ار ی��ک وی س��ی ق��وی کار کرده اند 

مشکالت شان در این زمینه کمتر است.
به گفته غالمعلی پور،  مسئله دیگر در بحث ورود استارت آپ ها 
به بازار س��رمایه، موضوع ارزش گذاری است که کمی مشکل ساز 
ش��ده است. »در ش��رکت های اس��تارت آپی که دارایی های شان 
فیزیکی و مشهود است ارزش گذاری به شیوه راحت تری صورت 
می گیرد اما در استارت آپ ها که دارایی  آنها دانش، نیروی انسانی 
و فرآیندهاس��ت و نامش��هود محسوب می ش��ود، ارزش گذاری 
معموال بس��یار سخت است. با توجه به سرعت تغییر و پیشرفت 
دانش و تکنولوژی، این ارزش س��ریعا نی��ز تغییر می یابد. یعنی 
به سرعت ممکن اس��ت در عرض چند ماه استارت آپی با ارزش 
بیش��تری در همین ح��وزه به وجود آید و ارزش ش��رکت قبلی 

افت کند.«
او ادامه می دهد: »در برخی موارد دیگر نیز ممکن است به نظر 
بیاید که ورود استارت آپ ها به بورس و الزام رعایت استانداردهای 
آن ممکن است چابکی استارت آپ ها را بگیرد در صورتی که این 
مسئله درست نیس��ت. همانطور که ما می بینیم آمازون، گوگل 
و اوبر چنین تجربیاتی داش��ته اند و مش��کلی برای شان به وجود 
نیامده، نکته ای که در اینجا باید رعایت ش��ود این است که نیاز 
به ترس��یم افق بلندمدت و برنامه ریزی وجود دارد که برای این 
مورد نیز ش��اید الزم اس��ت که ما در فرابورس و بورس آگاهی و 
اطالع رس��انی مان را بیشتر کنیم یا به استارت آپ ها و افرادی که 
در ابت��دای کار خود هس��تند از ابتدا ای��ن آگاهی ها را بدهیم تا 
زمانی که می خواهند وارد بازار و عرضه س��هام شوند با مشکالت 

کمتری روبه رو باشند.«
معاون پذیرش فرابورس تاکید می کند: ما فعال دس��تورالعملی 
برای پذیرش در بازار SME داریم که زیاد س��خت گیرانه نیست 
و شرکت هایی در حوزه دانش بنیان هم درخواست داده و در آن 
پذیرش ش��ده اند. امروز هم اس��تارت آپ های بزرگی داریم که با 
کم��ی کار کردن و تغییرات می توانند زمینه ورودش��ان به بازار 
س��رمایه را مهیا کنند. نمی توانم بگویم اس��تارت آپ های زیادی 
هس��تند، اما ش��رکت هایی وج��ود دارند که در قال��ب حضور و 
فعالیت تحت مدیریت صندوق های وی سی می توانند به شرایط 

IPO برسند و ما آنها را پذیرش کنیم.
ب��ه گفته غالمعلی پور، هر ش��رکتی برای پذیرش درخواس��ت 
بدهد، بررس��ی خواهد ش��د ف��ارغ از اینکه در چ��ه حوزه و چه 
مراحلی اس��ت و خط کش و اس��تاندارد فراب��ورس برای پذیرش 
اس��تارت آپ ها نیز دس��تورالعمل پذیرش این س��ازمان اس��ت. 
او با اش��اره به اینکه ش��رایط تابلو SMEها آس��ان تر و مناسب 
استارت آپ هاست، اضافه می کند: برای پذیرش در این تابلو نیاز 
به سودآوری باال نیست، ولی باید چشم انداز مثبتی از سودآوری 
برای ش��رکت وجود داشته باش��د؛ به صورتی که هیات پذیرش 
قانع ش��ود که این ش��رکت در آین��ده چش��م انداز مثبتی دارد 
همانطور که آمازون س��ال های سال زیان ده بود و سودی تقسیم 

نکرد ولی یک شرکت ارزشمند محسوب می شود.
منبع: سنا

تا رسیدن نام استارت آپ های ایرانی به تابلو بازار سرمایه راه 
زیادی مانده

دریچــه

رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی با تاکید بر اینکه بحث بازار محصوالت 
شرکت های دانش بنیان بحث مهمی برای صندوق به شمار می آید، گفت امروز 
بیش از ۴هزار ش��رکت دانش بنیان در کش��ور مش��غول به فعالیت هستند که 
بعضی از آنها بزرگ و بس��یار موفق هس��تند و تعداد این نوع ش��رکت ها هم 

کم نیستند.
ب��ه گزارش مهر، دکتر علی وحدت افزود: ب��ه همین خاطر صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی ب��ه عنوان نه��اد مالی تخصص��ی و کمک کننده به ش��رکت های 
دانش بنیان، برنامه ویژه ای را برای بازار محصوالت این ش��رکت ها در دس��تور 
کار دارد. در همین راستا در صدد هستیم بسته های مالی ویژه ای را تدوین و 

به بازارسازی این شرکت ها کمک کنیم.

بسته های مالی و بیمه ای برای توسعه 
بازار محصوالت دانش بنیان

سه شنبه
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تصمیم��ی که به دنبال حذف اپلیکیش��ن های ایران��ی از مارکت های 
خارجی، ب��رای ایجاد سیس��تم عامل بومی برای گوش��ی های داخلی 
گرفته ش��ده، در واقع در راس��تای حمایت از اس��تارت آپ های داخلی 
اس��ت و البته این سوال وجود دارد که این محصول بومی تا چه اندازه 
می توان��د با تأمین دو فاکتور امنیت و اس��تقالل، پاس��خگوی نیازهای 

داخلی باشد.
به گزارش ایس��نا، با پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن خدمات و 
ابزارهای گوناگون، یکی از مواردی که ذهن مس��ئوالن و کارشناس��ان 
حوزه را درگیر می کند، تولید محصوالت مش��ابه با هدف رفع نیازهای 
بومی است. این اتفاق تاکنون با ایجاد سایت های خرید و فروش آنالین، 
تاکس��ی های اینترنتی، نقشه یاب و مانند این موارد همراه بوده است و 

برخ��ی از این محص��والت هم با 
توجه ب��ه نیاز ای��ران و از طرفی 
به دلیل توفی��ق اجباری با ایجاد 
انحص��ار ب��رای ای��ن محصوالت، 
توانستند به موفقیت قابل قبولی 

دست یابند.
ب��ا  ک��ه  م��واردی  از  یک��ی 
پیش��رفت تلفن های همراه، نمود 
بیش��تری پی��دا کرده، سیس��تم 
عامل گوش��ی ها اس��ت. اگرچه از 
زم��ان اختراع تلفن ه��ای همراه، 
خب��ری از چیزی با عنوان اس��م 
سیس��تم  عام��ل نبود و ب��ه غیر 
کامپیوت��ری  سیس��تم های  از 
سیس��تم های عامل  نیازمن��د  که 
مختل��ف و در صدر آنه��ا ویندوز 
بودند، گوش��ی های قدیمی از این 
تکنولوژی بهره ای نداشتند، اما به 
مرور و با هدف ایجاد قابلیت های 
تلفن های همراه،  برای  گس��ترده 
سیس��تم عام��ل ه��م ب��ه ای��ن 

دستگاه ها اضافه شد.
با وجود گستردگی سیستم های 
عام��ل روی کامپیوتر که س��ابقه  
چند 1۰ ساله دارند، سیستم های 

عامل گوش��ی از جمله اندروید و آی اواس در فاصله  1۰ س��ال گذشته 
به این چرخه اضافه ش��دند و اگرچه ش��رکت هایی مانند مایکروسافت 
هم تالش کرده تا سیس��تم عامل ویندوز فون را برای گوشی های خود 
عرض��ه کند، اما همچنان گوگل ب��ا ارائه  اندروید و پس از آن و البته با 
اختالف زیادی، ش��رکت اپل با ارائه  آی اواس در صدر این لیس��ت قرار 
دارد. این موضوع حاکی از آن اس��ت که ایجاد سیس��تم عامل جدید، 
نمی توان��د صرفاً با موفقیت نمونه های قبلی همراه باش��د و البته هدف 

ایجاد نمونه های جدید هم حائز اهمیت است.
عزم ایجاد سیس��تم عامل بومی با حذف اپلیکیشن های داخلی جزم 

شد
یک��ی از اقداماتی ک��ه اخیراً در حوزه ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
رخ داد، حذف اپلیکیش��ن های داخل��ی از مارکت های خارجی بود. در 
ابت��دا ش��رکت اپل بود که اپلیکیش��ن های ایرانی را از اپ اس��تور خود 

ح��ذف کرد، به دنبال آن این اتفاق ب��رای اکانت های اینترپرایز هم رخ 
داد ک��ه برای اپلیکیش��ن های ایرانی نمود زیادی داش��ت و پس از آن 
ه��م برخی از اپلیکیش��ن ها از مارکت آنالین گوگل پلی حذف ش��دند 
و این موضوع موجب ش��د مس��ئوالن به فکر راه چاره ای برای حمایت 
از اس��تارت آپ هایی باشند که حذف اپلیکیشن های شان از مارکت های 

خارجی لطمات زیادی به کسب وکارشان وارد می کند.
در این راس��تا، محمدجواد آذری جهرم��ی -وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات - درباره  ایجاد سیستم عامل بومی اظهار داشت: مدت زیادی 
بود که می خواس��تیم سیس��تم عامل اندروید را در گوشی های ایرانی 
تغییر دهیم تا از اس��تارت آپ های داخلی حمای��ت کنیم؛ این موضوع 
پی��ش نمی رفت تا اینکه اپلیکیش��ن های داخلی را حذف کردند و این 
همدل��ی ایجاد ش��د و به زودی 

نتیجه کار را اعالم می کنیم.
دو فاکتور امنیت و اس��تقالل 

موردنیاز است
پیش از این هم امیر ناظمی - 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات - با اش��اره به تصمیم 
برای ایجاد سیستم عامل بومی 
موبای��ل، اظهار ک��رده بود: یک 
درص��د از نیازمندی ه��ای ما به 
سیس��تم عاملی نی��از دارد که 
نس��بت به دو فاکت��ور امنیت و 
اس��تقالل آن مطمئن باش��یم؛ 
اینکه نف��وذی به آن نباش��د و 
تصمی��م دیگ��ری ب��ر آن تأثیر 
بومی  نگذارد. سیس��تم عام��ل 
ک��ه  عامل��ی  یعن��ی سیس��تم 
پاس��خگوی نیاز بوم��ی بوده و 
ما شخصی سازی  نیازهای  برای 
شده باش��د؛ درواقع قرار نیست 
به نی��از همه پاس��خ دهد، بلکه 
برای یک س��ری نیازمندی های 

خاص است.
وی با بیان اینکه قرار نیس��ت 
دول��ت ای��ن سیس��تم عامل را 
بنویس��د، گفت��ه بود: این سیس��تم عامل آماده ش��ده و می تواند روی 
گوشی هایی که در ایران تولید می شود، قرار گیرد و با بعضی برندهای 
خارجی هم مذاکراتی انجام ش��ده اس��ت، اما در کل، به معنای اجبار 
برای آنها نیس��ت و قرار نیست جایگزین همه سیستم های عامل شود. 
اگر زمانی ش��هروندی ترجیح داد و دوست نداشت با این سیستم های 
عام��ل کار کند چون برایش محدودیت ایجاد کرده، این امکان برایش 

وجود خواهد داشت.
در ه��ر حال باید دید سیس��تم عامل��ی که عزم ب��رای ایجاد آن به 
دنبال حذف اپلیکیش��ن های داخلی جزم ش��ده تا چه اندازه می تواند 
نی��از کارب��ران را حل کند؛ نیازی که بیش از هم��ه چیز، باید حائز دو 
فاکتور امنیت و استقالل باشد و از طرفی کارآمدی آن باید به اندازه ای 
باش��د که با قرار گرفتن روی گوشی های داخلی، بتواند به خوبی مورد 

استفاده قرار گیرد.
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ترویج زیس��ت فناوری در سطح کشور و آموزش کودکان و جوانان برای ورود 
به عرصه زیست فناوری یکی از مهم ترین اولویت های ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری اس��ت. به همین منظور س��تاد در سال جاری اقدام به 

اجرایی سازی طرح توس��عه فعالیت های آموزشی 
و بین المللی در حوزه زیست فناوری کرده است.

به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
س��ال ها اس��ت که در کش��ور بحث بر سر وجود 
تعداد باالی نیروی متخصص در کش��ور و عدم به 
کارگیری درست این نیروی عظیم انسانی است. 
نی��روی تحصیلکرده و متخصص��ی که هنوز راه و 
چاه ورود به فضای کس��ب و کار را نیاموخته اند و 
یا با راه های کسب تخصص در حوزه علمی مورد 
عالقه خود آش��نا نیستند.  در همین راستا، گروه 
س��رمایه انس��انی آموزش و ترویج س��تاد توسعه 
زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری با هدف تامین نیروی انس��انی کارآمد مورد نیاز حوزه زیست فناوری 
و ترویج مفاهیم این حوزه علمی پرکاربرد در کش��ور، برنامه های مختلفی را در 
نظر گرفته اس��ت. یکی از این برنامه ها توس��عه فعالیت های آموزشی در سطح 

بین  المللی اس��ت. یکی از اساس��ی ترین الزامات توس��عه پایدار زیست فناوری، 
بهره مندی از نیروی انس��انی کارآمد و توانا و در دس��ترس بودن نیروی انسانی 
در حوزه های مختلف زیس��ت فناوری کش��ور اس��ت. این مهم در ستاد توسعه 
زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ذیل گروه س��رمایه انسانی آموزش و 

ترویج انجام می گیرد.
ایج��اد هماهنگ��ی، همگرای��ی و هم افزای��ی 
میان بخش های آموزش��ی مانن��د وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فناوری، وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کی، وزارت آموزش و پرورش و 
دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان سیاست گذاران، 
برنامه ری��زان و مجریان آموزش و تربیت نیروی 
انس��انی از اولویت های اصل��ی فعالیت های این 

گروه است.
از طرف دیگر ایجاد شناخت و درک صحیح و 
همچنین افزایش آگاهی های عمومی از خدمات 
و توانمندی های حوزه های زیس��ت فناوری در سطح عموم مردم و جامعه برای 
ایجاد گفتمان عمومی و ترویج این حوزه از علم و فناوری از سایر وظایف گروه 

سرمایه انسانی، آموزش و ترویج است.

ب��ه گزارش بلومب��رگ و به نقل از ت��ک کرانچ، هوآوی ب��رای کاهش ۴۰ تا 
٦۰درصدی عرضه گوش��ی های هوشمند در س��طح بین المللی آماده می شود. 
احتمال می رود حتی گوش��ی پرچمدار آنر ۲۰ هم در صورت فروش ضعیف، از 

بازارهای بین المللی خارج شود.
به گزارش دیجیاتو، وزارت بازرگانی آمریکا در 
حدود یک ماه قبل هوآوی را به بهانه تهدید برای 
امنیت ملی به فهرس��ت سیاه تحریم خود افزوده 
ب��ود تا برای بزرگترین کس��ب و کار تکنولوژیک 
چینی ها مش��کل ایجاد کند، ب��ا این حال اندکی 
بعد، »ِرن ژنگِفی«، موسس این شرکت اعالم کرد 
که تحریم ها احتماالً رش��د شرکت را اندکی کند 
می  کند. آنر ۲۰ از گوش��ی هایی است که احتماالً 
تح��ت تأثیر این موضوع ق��رار خواهد گرفت. این 
گوش��ی قرار اس��ت از 31 خردادم��اه روانه بازار 
بخشی از اروپا از جمله فرانسه و بریتانیا شود، اما 
به گفته منابع آگاه ممکن اس��ت به دلیل فروش 

کم از ب��ازار خارج گردد. البته هوآوی برنامه های��ی برای جبران کاهش فروش 
جهان��ی دارد. این ش��رکت برای به دس��ت گرفتن نیمی از بازار گوش��ی ها در 
چین در س��ال جاری میالدی برنامه ریزی کرده. به گزارش  ش��رکت تحقیقات 

بازار Canalys، در س��ال گذشته در بین پنج برند مطرح گوشی هوشمند در 
چین، هوآوی تنها ش��رکتی بوده که رشد سهم بازار را شاهد بوده. این شرکت 
در ۲۰1٨ موفق ش��ده 3۴درصد از بازار چین را در دس��ت بگیرد. البته هوآوی 
باید نگران برندهایی از جمله اوپو و ویوو باشد؛ 
دو شرکتی که استراتژی های محصوالت خود را 
برمبنای مصرف کنندگان مختلف بهبود داده اند.

براس��اس گزارش بلومبرگ هوآوی قصد دارد 
عرض��ه را از طریق افزای��ش کانال های توزیع و 
هزینه بازاریابی خ��ود افزایش دهد، اما عده ای 
از مدیران معتقدند ک��ه این هدف بیش از حد 

دست باال در نظر گرفته شده است.
تحریم های هوآوی، بر دس��تیابی این شرکت 
ب��ه برخی از مهمتری��ن تأمین کننده های چیپ 
از جمله کوالکام و اینتل اثر گذاش��ته است. به 
گزارش رویترز نمایندگانی از این ش��رکت ها با 
مسئوالن وزارت بازرگانی کشور مالقات کرده و 
تقاضای رفع تحریم برخی قطعات را داش��ته اند. به گفته آنها قطعاتی از جمله 
چیپ های گوش��ی های هوش��مند که نگرانی امنیتی در مورد آنها وجود ندارد، 

می تواند در اختیار هوآوی قرار بگیرد.

هوآوی برای کاهش شدید عرضه جهانی موبایل هایش آماده می شودفعالیت های آموزشی و بین المللی حوزه زیست فناوری توسعه می یابد

اپل هفت مک بوک جدید در کمیسـیون اقتصادی اوراسـیا ثبت کرد. این موضوع از عرضه محصوالت جدید کوپرتینویی ها 
در بازارهای مختلف خبر می دهد.

بـه گـزارش زومیـت، کوپرتینویی هـا هفت مک بـوک جدید در کمیسـیون اقتصـادی اوراسـیا ثبت کرده اند و وب سـایت 
MacRumors فهرسـتی از مدل های ثبت شـده را منتشـر کرده اسـت. در فهرسـت منتشرشـده، نام این مدل ها به چشم 
می خـورد:A2۱82 ،A2۱79 ،A2۱59 ،A2۱58 ،A2۱47 ،A2۱4۱ و A225۱ .ثبت شـدن در کمیسـیون اقتصادی اوراسـیا، از 
الزامات قانونی برای دسـتگاه هایی محسـوب می شـود که قرار اسـت در بازارهایی همچون روسیه و سـایر کشورهای منطقه 

عرضه شوند.
پیش  از  این نیز با اسـتفاده از اسـناد ثبت شـده در همین کمیسیون، معرفی دسـتگا ه های آیفون، آیپد، آیپد پرو، اپل واچ، 
سیستم عامل مک و ایرپاد به درستی پیش بینی شده بود. براساس اعالم MacRumors، تمامی مستندات ثبت شده مربوط به 

مک بوک است، چراکه در مرکز داده  کمیسیون اقتصادی اوراسیا درباره  کامپیوترهای قابل حمل صحبت شده است.
اپل در جریان رویداد WWDC سـال جاری، مک پرو، کامپیوتر فوق العاده قدرتمندش با قابلیت ارتقا و قیمت پایه 6 هزار 
دالری را معرفی کرد. کامپیوترهای ۱3 و ۱5 اینچی اپل از پردازند ه های قدرتمند و سریع نسل هشتم و نهم اینتل بهره می برند 
که یکی از آنها هشت هسـته ای اسـت. شـایان ذکر است اوایل خرداد گفته شـد مک بوک پرو جدید اپل با پردازنده قوی تر و 

صفحه کلید اصالح شده عرضه می شود. 

جزییات ایجاد سیستم عامل بومی برای گوشی های داخلی

 اپل احتماال امسال
7 مک بوک جدید معرفی خواهد کرد

یادداشـت

هدایت حاتمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، از ایجاد مدارس 
کس��ب و کار )خالقیت( در اس��تان خبر داد و گفت در این مدارس در کنار واحدهای 

درسی به دانش آموزان مهارت و حرفه های گوناگون را معرفی و آموزش می دهیم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وی گف��ت: در مدارس خالقیت مهارت هایی به 
دانش آموزان آموزش داده می شود تا در پایان دوران تحصیل، حتی اگر دانش آموزی به 
دانش��گاه راه نیافت، حداقل یک مهارت را آموخته باش��د و بتواند با استفاده از آن برای 

جامعه خود مفید باشد.
وی مش��ارکت خانواده ها در امر آموزش را بس��یار مهم دانس��ت و افزود: اگر جامعه 
را در اختیار افراد کارآفرین قرار دهیم، آن جامعه در مس��یر توس��عه و پیش��رفت قرار 

گرفته است.

 ایجاد مدارس کسب و کار
در کرمانشاه



هر کسب و کاری باید به دنبال جلب رضایت و اعتماد مشتریان خود 
باشد. اگر سابقه و پیش��ینه طوالنی ندارید، مشتریان تنها به قول هایی 
ک��ه به آنها می دهید، تکیه می کنن��د. اعتماد به برند اهمیت زیادی در 
کسب و کارهای جدید دارد، اما برای اینکه دیگران به برند شما اعتماد 
کنند و آن را به دوس��تان خود پیشنهاد دهند، چه کارهایی باید انجام 
دهی��د؟ در ادامه با ما همراه باش��ید تا 1٦ توصیه ب��رای جلب اعتماد 

مشتریان به برند شما را معرفی کنیم.
هم��واره در ارتباط خود با مش��تریان صداقت و راس��تی را در پیش 
بگیرید تا بتوانید برندس��ازی کنید و حس اعتم��اد به برند را به وجود 
آورید. باید مطمئن شوید صدای برند شما با مصرف کننده ارتباط خوبی 
برقرار می کند. الزم است به بازخوردهای مشتریان توجه کنید. واکنش 
صادقانه ش��ما نسبت به بازخوردها سبب می ش��ود تا کارهایی که الزم 
اس��ت را انجام دهید و به آنها نشان دهید به گفته های شان توجه دارید 

و برای شان ارزش قائلید.
با صدایی واقعی با مشتریان تان حرف بزنید

صدای برند باید انسانی، قاطع و مهربان باشد. وقتی می خواهید متن 
معرف��ی محص��والت و خدمات خود را بنویس��ید، آن را تا جای ممکن 
محاوره ای کنید تا شبیه زبان واقعی افرادی باشد که در پس برند شما 
قرار گرفته اند. بسیار خوب است از زبانی واقعی و انسانی استفاده کنید، 
اما این زبان سبب ایجاد اعتماد نخواهد شد و برای این منظور به گفت 

و گویی صادقانه و طبیعی نیاز دارید.
رابطه ای دوستانه برقرار کنید

ب��رای ایج��اد اعتماد ب��ه برند برای اس��تارت آپی که ت��ازه راه اندازی 
کرده اید، نیازمند رابطه ای دوس��تانه با مش��تریان تان هستید، زیرا باید 
روی مشتری جدید سرمایه گذاری و به احساسات او توجه کنید. توجه 
و مراقبت ویژه درباره تأثیر ارتباطی که با مش��تریان جدید خود دارید، 
قوانین الزم برای ایجاد اعتماد نسبت به برند خود را مشخص می کنید.

با اولین مشتری همانند فردی بسیار مهم برخورد کنید
برای اولین مش��تری خود اس��تانداردهای باالیی داش��ته باشید و از 
اس��تانداردهای معمول جلوتر بروید. باید به مشتری نشان دهید کسب 
و کار شما برای به دست آوردن اعتماد و راضی نگه داشتن او هر کاری 
انجام می دهد. اگر ارتباط خوبی با مشتریان خود ایجاد کنید، زمینه ای 
فراهم می ش��ود تا آنها دیگران را به خرید از ش��ما ترغیب کنند و حتی 

به مشتریان جدید اطمینان دهند قابل اعتماد هستید.
بازخورد بگیرید و برای بازخوردها ارزش قائل شوید

هر کس��ب و کاری باید از مشتریان خود بخواهد بازخوردهای شان را 
بی��ان کنند و به این بازخوردها هم اهمی��ت دهند. می توان بازخوردها 
را از طریق نظرس��نجی، فعالیت در ش��بکه های اجتماعی یا شرکت در 
بررسی های آنالین دریافت کرد. بررسی های آنالین روی تصمیم گیری 
مش��تریان برای خرید تأثیر بس��یار زی��ادی دارد. اس��تارت آپ ها باید 
مشتریان را به بیان بازخوردها تشویق کنند، روی بازخوردهای دریافتی 

مدیریت داشته باشند و با صداقت به آنها پاسخ دهند.
درباره تولید محصول و شکل گیری ایده ها حرف بزنید

بیان داس��تان ش��کل گیری ایده و تولید محصول، راه��ی مؤثر برای 
نشان دادن تمام س��ختی هایی است که در تولید محصول وجود داشته 
است. با بیان فرآیند طراحی، نمونه های آزمایشی و داستان شکست ها، 
می توانید ارتباطی احساس��ی با مشتریان برقرار کنید و مشتریان جدید 

را ترغیب کنید به سمت خرید از شما بیایند.
خدمات خوبی به مشتریان ارائه دهید

چط��ور می توانی��د در روابط تان اعتماد طرف مقاب��ل را جلب کنید؟ 
باید خدمات عالی به مش��تریان بدهید و ب��ه او بفهمانید صادق و قابل 
اطمینان هس��تید و گرچه از او چیزهای��ی می گیرید، چیزهایی هم به 
او می دهید. ش��ما باید با ارائه  بهترین خدمات به مش��تریان به صورت 
شبانه روزی نشان دهید که به آنها اهمیت می دهید. باید درباره چیزی 
که ارائه می دهید صادق باش��ید و هیچ وقت دروغ نگویید. هر از گاهی 

بدون دلیل به آنها خدمات و محصوالت اضافی ارائه کنید.
برای مشتریان خود تجربه به وجود آورید

امروزه روش های سنتی »برندسازی« تأثیر زیادی ندارد. بازاریابان به 
دنبال برندسازی نیستند بلکه مشتریان این کار را انجام می دهد، البته 
صاحبان کس��ب و کارها باید زمینه  الزم ب��رای این کار را فراهم کنند. 
اس��تفاده از رویدادهای واقعی بهترین روش انجام آن اس��ت، به همین 
خاطر فعال س��ازی برند به اصلی ترین بخش بودجه های بازاریابی کسب 

و کار )B۲B( تبدیل شده است.
ارزش ویژه  برند را به وجود آورید

ارزش وی��ژه  برند )Brand Equity( یعنی چیزهایی که مش��تریان 
درباره شما می گویند. این فاکتور اهمیت بسیار زیادی در اعتماد به برند 
دارد. باید ش��رایطی فراهم کنید تا مش��تریان تان در سایت های بررسی 
برند درب��اره کارهایی که انجام داده اید ح��رف بزنند. با صحبت درباره 
مشتریان راضی و قرار دادن آن در وب سایت خود یا اشتراک گذاری آنها 
با مشتریان بالقوه، اعتماد بیش��تری نسبت به برند خود ایجاد خواهید 
کرد. پس با این کارها در طول زمان ارزش ویژه  برند شما باال می رود.

به دنبال شفافیت بیشتر باشید
برندهای موف��ق به وعده های خود عمل می کنند و از طریق عمل به 
این وعده ها، اعتماد به برند را در بین مشتریان ش��ان افزایش می دهند. 
ای��ن کار از طری��ق س��رمایه گذاری روی امنیت داده ها، جمع س��پاری 
محصوالت جدید از بازخوردهای مش��تریان و اجرای شیوه های آگاهانه 
اجتماع��ی در سراس��ر زنجی��ره  تأمین انجام می ش��ود. با اج��رای این 
روش ها می توانید اعتماد مش��تریان را به برند خود جلب کنید و تجربه  

فوق العاده ای برای آنها به وجود آورید.
برای پیداکردن پاسخ به مخاطب تان توجه کنید

برای برندس��ازی از اش��تباهات رایج و معمول خ��ودداری کنید، زیرا 
مشتریان به سرعت متوجه آن می شوند. باید روی درک مشتری، آنچه 
می خواهد و اینکه خدمات و محصوالت شما چه ارزشی برای آنها دارد، 
تمرکز کنید. اجازه دهید این ش��ناخت، ارتباط معناداری میان ش��ما و 

مخاطبان تان به وجود آورد.
از مدارک اثبات شده بهره ببرید

شما می توانید از تجربیات مشتریان قبلی به عنوان مدرک اثبات شده 
برای نشان دادن ارزشی که برند شما ارائه می دهد، جوایزی که مدیران 
کسب و کار دریافت کرده اند برای نشان دادن اعتبار کسب و کارتان در 
صنعت و ضمانت های خدماتی که ریس��ک های موجود برای مشتریان 

بالقوه را از بین می برد، استفاده کنید.
برای برندسازی ارزشی را ارائه دهید

ش��رکت ها می توانند به جای اینکه تنه��ا محصول یا خدمات خود را 
تبلیغ کنند، از طریق ارائه ارزش به مش��تریان خود، به ایجاد اعتماد به 
برند کمک کنند. این کار از طریق ارسال مطالب آموزنده انجام می شود 
که س��بب باال بردن اعتبار کس��ب و کار در حوزه  فعالیت خود خواهد 
ش��د. این کار به مشتریان نشان می دهد به آنها اهمیت می دهید و این 

سبب افزایش اعتماد به برند می شود.
تعامالت درستی برقرار کنید

ایج��اد اعتماد به برند تنها با یک اقدام س��اده به وجود نمی آید، بلکه 
برای جلب اعتماد مش��تریان باید تجربیات زیادی وجود داش��ته باشد 
تا س��بب شود مشتری با برند ش��ما رابطه عاطفی برقرار کند. وبالگ ها 
بهتری��ن ابزار برای ارائه مطالب ارزش��مند به مخاطبان هس��تند که در 
آنها چیزی به فروش نمی رسد. اضافه کردن ارزش، اولین گام در ایجاد 
عالقه میان ش��ما و مخاطبان اس��ت. پس از ایجاد عالقه، وظیفه  ش��ما 

تقویت رابطه از طریق تعامالت و تأکیدهای مداوم است.
اجازه دهید دیگران برای تان برندسازی کنند

دیگران تمایل زیادی به آنچه می گویید ندارند و بیش��تر می خواهند 
چیزهای��ی بش��نوند که دیگ��ران درباره ش��ما می گویند. بای��د همواره 
تجربی��ات مکت��وب و ویدئویی مش��تریان را به اش��تراک بگذارید. اگر 
داس��تان موفقیت دیگران را بیان کنید، مش��تریان دیرباور هم راحت تر 
باور می کنند ش��ما می توانید آنها را به موفقیت برسانید. بهتر است در 
مطالعات خود، آمار مش��خصی ارائه دهید و تا جای ممکن از کلی گویی 

بپرهیزید.
مشتریان خود را معرفی کنید

اگر شما صاحب کسب و کار B۲B هستید، بسیار مهم است نام مشتریان 
قبلی و فعلی خود را در وب س��ایت تان نمایش دهید. این کار س��بب ایجاد 
اطمینان به برند ش��ما شده و باعث می شود مشتری، برندتان را به رسمیت 
بشناس��د. اگر با برندهای دیگری که مشتریان به آنها اعتماد دارند همکاری 

کرده اید، مشتریان تمایل پیدا می کنند به شما هم اعتماد کنند.
به قول های خود پایبند باشید

توصیه می کنیم وعده  برند یا همان بیانیه رسالت را در سایت خود منتشر 
کنید، اما آنچه باعث ایجاد اعتماد به برند شما می شود، این است که نشان 
دهی��د به هر آنچه می گویید عمل خواهید ک��رد و به تمام حرف های تان 
پایبند هستید. برآورده نکردن انتظارات مشتریان، آسیب زیادی به رابطه 
شما وارد می کند. اگر از نظر کیفیت و نحوه ارائه محصوالت و خدمات، از 
انتظارات مش��تریان جلو بزنید، به سرعت خواهید دید چطور به یک برند 

موفق تبدیل می  شوید.
Forbes/ucan :منبع 

اپل: شب بخیر Developerها
Apple در یک کنفرانس به Developerها شب بخیر گفت.

Apple دست به راه اندازی کنفرانس Developerهای سرتاسر 
جهان س��ال ۲۰19 ب��ا هدف الهام بخش��یدن به م��وج جدیدی از 
Developmentهای نرم افزارهای خالقانه زد که این رویداد یک 
هفته ای س��الیانه کدنویس��ان، افراد خالق و مجانین را با مهندسان 

Apple متحد می سازد.
در راستای ادای احترام به این کدنویسان محکوم، Apple رویداد 
Developer را با این عبارت ش��روع کرد: »شب بخیر WWDC
ه��ا«. این کار نوع��ی ادای احترام به developerها در سرتاس��ر 
جهان و تقدیر از آنها به ش��مار می رود. فیلم developerها را در 
حال کار س��خت ش��بانه برای خلق یک چیز عجیب و شگفت انگیز 

نشان می دهد.

از اواخ��ر ش��ب گرفته ت��ا صبح ه��ای زود، موان��ع ناامیدکننده و 
پیروزی های انرژی بخ��ش، developerها نرم افزار هایی را طراحی 
می کنند که ما عاشق ش��ان هس��تیم و هر روز به آنه��ا تکیه داریم؛ 
آنه��ا زندگی های ما را تغییر می دهند. این فیلم س��یاه و س��فید به 
کارگردانی »درک س��یانفرانس« فداکاری و اش��تیاق این افراد را از 
طریق نمایش همه چش��م های خسته بیش از حد آشنا، نورپردازی 
ضعیف و چهره های خس��ته از کار پش��ت کامپیوترهای Mac خود 
ب��ه تصویر می کش��د.  در ش��روع WWDC ۲۰19، »ش��ب بخیر 
Developerها« به منزله یک یادآوری به میلیون ها بیننده پخش 
این مراسم در همه جای دنیا است تا این نکته را به خاطرشان آورد: 
در حالی که بقیه ما خواب هستیم، developerها رویای ساختن 

چیزی ممکن از یک چیز غیرممکن را می بینند.
موس��یقی پشت فیلم با عنوان »من حدس می زنم که باید بروم و 

بخوابم« را »جک وایت« ساخته است.

رانندگی درمانی با رنو
س��االنه ۲/7 میلیون راننده در روس��یه بر اث��ر تصادفات رانندگی 
دچار آس��یب می ش��وند. ی��ک نفر از هر پن��ج نفر بازمان��ده، دچار 
اختاللPTSD)اختالل پس از حادثه( می شود. درباره این اختالل 
صحبت ه��ای زیادی نش��ده بود؛ به همین دلیل م��ردم بدون اینکه 
چیزی راجع به این اختالل و قابل درمان بودن آن بدانند، ناامیدانه 
دست از رانندگی می کشیدند. عالوه بر این، مراجعه به روانشناس و 
دریافت مش��اوره های روانشناسی در روسیه هنوز راه حلی جاافتاده 
و مرسوم نیست و همین مردم را بیشتر و بیشتر متقاعد می سازد تا 
مشکالت روحی و روانی شان را با کسی در میان نگذارند. طبق آمار، 
فقط 1درصد از مردم روسیه در شرایط بحرانی از مشاور و متخصص 

روانشناس کمک می گیرند.

کمپانی رنو روس��یه ب��ا همکاری آژان��س تبلیغاتی BBDO، در 
کمپین اخیر خود به سراغ حل این اختالل رفت. با استناد به نتیجه 
تحقیقات موسسه ملی سالمت پزشکی که در کتابخانه ملی آمریکا 
به انتشار رسیده است، ۲٥/۲۲درصد رانندگان بازمانده از تصادفات 
رانندگ��ی در معرض ابتال به این اختالل هس��تند ک��ه یعنی از هر 
پنج راننده یک نفر مبتال به این اختالل می ش��ود که لطماتی نظیر 
اضطراب، حمله عصبی و ترس از رانندگی را به دنبال خواهد داشت. 
آمارها نش��ان می دهند که تا س��ال ۲۰۲۰ اختالل اضطراب پس از 
حادثه، به عنوان س��ومین دلیل اصلی منتهی به مش��کالت روحی 
و روانی ش��ناخته خواهد ش��د. همه این آمار و ارق��ام تامل برانگیز، 
شرکت رنو روسیه را بر آن داشت تا کمپینی تحت عنوان »رانندگی 
درمانی رنو« را به اجرا درآورد؛ کمپینی که موفق به کمک به افراد 
زیادی که س��ال ها از این اخت��الل رنج می بردند، بدون آنکه خود از 
آن آگاه باش��ند، را منجر شد. در طول این کمپین، افراد به شرکت 
رنو مراجعه می کردند و با کمک یکی از اتومبیل های رنو و متخصص 

درمانگر، درمان چهار ماهه خود را آغاز می کردند.
mbanews :منبع
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با توجه به گزارش موسس��ه Small Business Administration، کس��ب 
و کاره��ای کوچک با کمتر از ٥میلیون دالر درآمد س��االنه بای��د 7 الی ٨درصد از 
درآمدشان را به بخش بازاریابی اختصاص دهند. با این حساب اختصاص این مقدار 
بودجه به اس��تراتژی های نامناسب و ناکارآمد ش��رم آور خواهد بود. اگر ما به دنبال 
بازگشت س��رمایه گذاری مان در حوزه بازاریابی هستیم، باید به صورت هوشمندانه 
در آن فعالیت کنیم. در این مقاله هدف اصلی من نمایش ش��یوه های موفقیت در 
استفاده از بودجه بازاریابی شرکت مان با استفاده از معرفی بدترین اشتباه های ممکن 
اس��ت، بنابراین با پرهیز از اش��تباه های ذیل بهره حداکثری از بودجه بازاریابی تان 

خواهید برد. 
1. شکست در یافتن مخاطب هدف

ب��دون تردید هر بازاری به خریدارهای خود ات��کا دارد. بدون وجود خریدار تمام 
فرآیندهای کسب و کار بی نتیجه خواهد ماند. اشتباه بسیاری از برندها عدم شناخت 
درست مخاطب هدف ش��ان است. همه برندهای بزرگ و موفق شناخت درستی از 
مخاطب هدف شان دارند، بنابراین ما نیز باید به سراغ جمع آوری اطالعات و شناخت 
درست مخاطب باشیم. در صورت ناتوانی در زمینه شناخت مخاطب هدف برند ما 
هیچ پیشرفت و توسعه ای را به خود نخواهد دید. این امر یکی از بدترین شیوه های 

صرف بی نتیجه بودجه برندمان خواهد بود. 
به محض اینک��ه مخاطب هدف برندمان را شناس��ایی کردیم، باید جهت گیری 
فرآیند بازاریابی مان را به سوی آنها قرار دهیم. به عبارت بهتر، استراتژی بازاریابی ما 

باید براساس شناخت مان از مخاطب هدف تدوین شود. 
نکته مهم در اینجا ضرورت شناس��ایی سلیقه مخاطب به منظور تولید محتوای 
بازاریابی تاثیرگذار است. به منظور یافتن مخاطب هدف برندمان باید به پرسش های 

ذیل پاسخ دهیم:
• مشتریان بالقوه برند ما چه کسانی هستند؟

• مشتریان بالقوه ما چه نیازهایی دارند؟
• محل سکونت مشتریان ما کجاست؟

• مشتریان موردنظر چه زمانی از برند ما خرید می کنند؟
• آنها چه شیوه ای را برای خرید ترجیح می دهند؟

هنگام کنار هم نهادن اطالعات به دست آمده از مشتریان باید به جزییاتی نظیر 
سن، جنسیت و ش��غل توجه کنیم. به این ترتیب امکان یافتن شیوه های رفع نیاز 
مشتریان پدیدار می شود. در پایان نیز باید به دنبال بهبود وضعیت برندمان با توجه 
به تحلیل تغییر رفتار مشتریان باشیم. این امر به طور عمده به روز رسانی محصوالت 

را شامل می شود. 
۲. فراموشی تاکید بر روی ارزش انحصاری برندمان

چه چیزی کسب و کار ما را از دیگر رقبا متفاوت می کند؟ ناتوانی در زمینه تاکید 
ب��ر روی آنچه برندمان را از دیگران متمایز می کند، یکی از بزرگترین اش��تباه های 
بازاریابی محس��وب می ش��ود. در این میان فرقی بین بازاریابی دیجیتال با فیزیکی 
وجود ن��دارد. نکته مهم ضرورت جل��ب توجه مخاطب هدف ب��ه ارزش انحصاری 
برندمان است. ارزش انحصاری بیانگر مزیت اصلی استفاده از محصوالت و خدمات 
برندمان برای مش��تریان اس��ت. به این ترتیب با توجه به ارزش انحصاری برندمان 
امکان رقابت با سایر شرکت ها امکان پذیر خواهد شد. در صورت عدم افزودن ارزش 
انحصاری برندمان به فرآیند بازاریابی شاید مخاطب هدف مان هیچ گاه نسبت بدان 

اطالع حاصل نکند. 
پیش از این من به ضرورت آگاهی از چرایی خرید مش��تریان از برندمان اش��اره 

کردم. پاس��خ به این »چرایی« در فرآیند بازاریابی برندمان از طریق اشاره به ارزش 
انحصاری مان ضروری است. 

3. عدم راه اندازی سایت رسمی
بیش از یک س��وم کس��ب و کارهای کوچک سایت رسمی ندارند. بدون تردید با 
توجه به همین نکته امکان رهیابی دلیل شکس��ت شمار باالیی از کسب و کارهای 

کوچک وجود دارد. 
به راستی چرا سایت رسمی برای کسب و کارهای کوچک دارای اهمیت است؟ از 
طریق ایجاد سایت رسمی امکان اطالع رسانی پیرامون برندمان، ایجاد اعتبار و خلق 
فرصت های فروش وجود دارد. نکته مهم در این میان محدودیت های تمرکز صرف 
بر روی بازاریابی مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی یا الگوهای سنتی بازاریابی است. 
اگر برند ما س��ایت رسمی نداشته باشد، کاربران به هنگام جست وجو در موتورهای 

جست وجوگر مانند گوگل هرگز ما را پیدا نمی کنند. 
با توجه به آنچه گفته ش��د، ایجاد یک س��ایت رس��می برای نمایش برندمان به 
مشتریان آنالین ضرورت دارد. در سایت رسمی برندمان باید نسبت به درج اطالعات 
دقیق اقدام کنیم. به این ترتیب مخاطب هدف مان تمام اطالعات مورد نیازش را به 
دس��ت خواهد آورد.  شاید به نظر بسیاری از افراد تالش برای راه اندازی یک سایت 
ب��ا اطالعات دقیق کافی باش��د، بااین حال به نظرم کارهای بیش��تری نیز می توان 
انجام داد. به عنوان مثال، به هنگام س��اخت یک س��ایت باید به فکر راه اندازی یک 
وبالگ جانبی نیز بود. براساس گزارش موسسه HubSpot سرمایه گذاری بر روی 
راه ان��دازی وبالگ جانبی برای برندمان میزان بازدید س��ایت را تا ۴.٥ برابر افزایش 
می دهد. البته در اینجا منظور از راه اندازی وبالگ بارگذاری حداقل 1٦ پست ماهانه 
نیز هس��ت. در غیر این ص��ورت وبالگ مان به عنوان یک اب��زار جلب نظر کاربران 
نش��اخته نخواهد ش��د.  عالوه بر راه اندازی وبالگ رسمی، باید به فکر تدارک ساز و 
کارهایی برای خرید آنالین مش��تریان از سایت مان باشیم. به این ترتیب مشتریان 
پس از مشاهده محصوالت یا مطالعه مقاالت وبالگ به طور مستقیم فرصت خرید 

آنالین را خواهند داشت. 
۴. پرهیز از ارزیابی نتایج

یک اس��تراتژی موفق بازاریابی از دل ایده های شکس��ت خورده پدید می آید. من 
هیچ گاه حتی یک استثنا نیز در این مورد مشاهده نکرده ام. متاسفانه جریان غالب در 
دنیای کسب و کار مربوط به پردازش ایده های تازه بدون توجه به ایده های ناموفق 

قبلی است. به این ترتیب دائما شاهد ایده های ناموفق هستیم. 
امروزه تاثیر ارزیابی نتایج بازاریابی برای بهبود کمپین های بعدی هیچ امر عجیب 
و غریبی نیست، با این حال هنوز هم بسیاری از برندها نسبت به استفاده از این نکته 
بی توجه ان��د. دلیل اصلی این امر چالش های همراه با فرآیند ارزیابی نتایج بازاریابی 
است. براس��اس گزارش موسس��ه HubSpot، نزدیک به ۴۰درصد از کارآفرینان 
کانادای��ی و آمریکایی جمع آوری اطالعات پیرامون کمپین بازاریابی و تحلیل آن را 
بسیار دش��وار ارزیابی کرده اند. به عبارت دیگر، براساس دیدگاه اغلب کارآفرینان و 

بازاریاب ها فرآیند ارزیابی نتایج بازاریابی دشوارترین کار ممکن به حساب می آید. 
به طور معمول ارزیابی نتایج بازاریابی آنالین برندمان بسیار ساده تر از نمونه های 
فیزیکی است. دلیل این امر نیز وجود ابزارهای کمکی بسیار متنوع به منظور ارزیابی 
وضعیت کمپین های بازاریابی دیجیتال است. بسیاری از اطالعات مورد نیاز برندها 
و بازاریاب ها از طریق این ابزارها و به س��ادگی فراهم می ش��ود، با این حال در مورد 
حوزه بازاریابی فیزیکی ش��رایط کامال متفاوت است. اینجا دیگر خبری از ابزارهای 
فوق هوش��مند برای جمع آوری اطالعات نیست. به همین دلیل اغلب شکایت های 
برندها در زمینه چالش های ارزیابی وضعیت بازاریابی مربوط به همین حوزه است. 

یکی از ش��یوه های ساده و در عین حال کاربردی برای ارزیابی وضعیت بازاریابی 
فیزیکی برندمان توزیع کوپن های دارای ش��مار سریال مشخص میان مخاطب های 

هدف اس��ت. به این ترتیب کاربران امکان بیان نظرات ش��ان در مورد وضعیت کلی 
برندمان )شامل حوزه بازاریابی( را خواهند داشت. شاید چرایی عالقه مخاطب های 
هدف برندمان به شرکت در چنین طرح هایی محل سوال باشد. بدون تردید کمتر 
کس��ی به طور خودجوش عالقه مند به انجام چنین کاری اس��ت. درست به همین 
دلی��ل ما باید به دنبال ایجاد انگیزه در مخاطب باش��یم. این امر از طریق برگزاری 
جش��نواره های مختلف و تعیین جایزه برای شرکت کنندگان در این نظرخواهی ها 

صورت می گیرد. 
به عنوان جمع بندی این بخش باید به برخی از مهم ترین فاکتورهای مورد توجه 

برندها به هنگام ارزیابی وضعیت بازاریابی اشاره کنم:
• هزینه های جلب توجه و نظر مشتریان

• نرخ کلیک کاربران بر روی مطالب سایت برندمان
• نرخ مشاهده سایت از سوی کاربران

• شمار بازدیدهای دریافتی از سوی مشتریان وفادار
• ترافیک اکانت برندمان در شبکه های اجتماعی

٥. جاماندن از موج ترندها
از اوایل هزاره جدید ش��بکه های اجتماعی به عنوان بزرگترین دس��تاورد عرصه 
ارتباطات تاثیر انکارناپذیری بر روی دنیای کسب و کار داشته است. شما به عنوان 
یک کسب و کار جویای نام چگونه با موج تحوالت ناشی از ورود شبکه های اجتماعی 

به حوزه کسب و کار دست و پنجه نرم می کنید؟
محبوب ترین ترندهای تولید محتوا در شبکه های اجتماعی توجه به شخصی سازی 
مطالب و تجربه مشتریان است. به این ترتیب برند ما فرصت جلو افتادن از بسیاری 
ش��رکت های دیگر را خواهد داش��ت. نکته مه��م در این میان توجه ب��ه بازاریابی 
ویدئویی است. اکنون فرمت ویدئو محبوب ترین گزینه کاربران دنیای اینترنت است. 
پیش بینی ها نیز از سلطه محتوای ویدئویی بر دنیای اینترنت با سال ۲۰۲۰ حکایت 
دارد، بنابراین باید به این موضوع به عنوان یک ترند مهم توجه داش��ت. به گزارش 
وبالگ Econslutancy، استفاده از فرمت ویدئویی موجب افزایش 1۴۴درصدی 
بازدیدکنن��دگان آنه��ا به خرید محصوالت یک برند می ش��ود. این امر از نقطه نظر 
بازاریابی ارزش بس��یار باالیی دارد، چراکه بیانگر تاثیرگذاری بسیار بیشتر ویدئو در 

مقایسه با سایر فرمت هاست. 
عالوه بر توجه به ترندهای تازه، باید اندکی خالقیت نیز به خرج داد. بدون تردید 
تالش برای هماهنگی با ترندهای تازه بسیار مطلوب است، با این حال آیا در مورد 
چگونگ��ی ظهور همین ترندهای برتر فکر کرده اید؟ ب��ه طور معمول این ترندها از 
س��وی برخی برندهای پیش رو معرفی می شوند. سپس با استقبال خریدارها بدل 
به الگویی برای س��ایرین می ش��وند، بنابراین باید اندکی به فکر تقویت خالقیت و 

ایده پردازی برندمان برای خلق ترندهای برتر باشیم.
کلید پرهیز از اشتباهات بازاریابی چیست؟

اکنون که در مورد برخی از اش��تباه های رای��ج بازاریابی نکاتی را مطالعه کردیم، 
به احتمال زیادی عالقه مند به آگاهی از شیوه پرهیز از آنها هستید. کلید پرهیز از 
اش��تباه های بازاریابی تدوین یک برنامه بازاریابی خواهد بود. برنامه بازاریابی برند ما 

باید شامل تعیین چنین عناصری باشد:
• بودجه بازاریابی
• مخاطب هدف

• پلتفرم های مورد استفاده
• محتوا
• اهداف

• بازاریاب ها.
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5 روش کارساز برای پیشگیری از 
کنسل کردن خرید توسط مشتریان اینترنتی

مش��تریانی که خریده��ای اینترنت��ی انجام می دهند ب��ه میزان 
بیشتری از مشتریانی که خرید حضوری دارند از خرید خود منصرف 
می شوند و قصد کنسل کردن خرید یا درخواست خرید را می کنند.

این اتفاق ممکن است به دالیل مختلفی اتفاق بیفتد. ممکن است 
آنها واقعاً از درخواس��ت خرید منصرف ش��ده باشند یا اینکه ممکن 
است به صورت اتوماتیک و ناخواسته از صفحه خرید محصول خارج 
ش��وند. هر دوی اینها مشکالتی هس��تند که می توانید با روش های 
س��اده ولی کارس��ازی برطرف کنید. تنها کافی است به این روش ها 
آگاهی داش��ته باش��ید تا بتوانید آنها را پیاده ک��رده و از مزایای آن 
برخوردار شوید. در این مقاله شما را با پنج روش مهم و کارساز برای 

حل این مشکل در بازاریابی اینترنتی آشنا خواهیم کرد.
۱- ارسال رایگان

از نظر مشاوره بازاریابی اینترنتی همه مشتریان دوست دارند شما 
پیش��نهاد خدمات رایگان برای آنها داش��ته باشید. از جمله مواردی 
که خریداران اینترنتی از آن استقبال می کنند و با شنیدن آن بسیار 
خوشحال می شوند این اس��ت که ارسال محصول به صورت رایگان 
برای آنها انجام می شود. سعی کنید حتماً شرایط ارسال رایگان برای 
مش��تریان اینترنتی خود راه اندازی کنید. حتی اگر فکر می کنید در 
این صورت س��ود ش��ما اندک یا ناچیز خواهد شد می توانید درصد 
کمی به قیمت محصول اضافه کنید و آن سود را برای ارسال رایگان 
به مشتریان در نظر بگیرید. اگر این ترفندهای هوشمندانه را به کار 
ببرید قطعاً خواهید دید که مش��تریان و متقاضیان محصوالت شما 

بیشتر خواهند شد.
2- نمایش دادن قیمت محصوالت

مش��تریان همیشه دوس��ت دارند قیمت محصولی که در اینترنت 
می بینند را بدانند و با محصوالت مش��ابه مقایسه کنند. در صورتی 
که محصولی در اینترنت معرفی شده ولی قیمت آن مشخص نشده 
باشد مش��تریان سریع سایت ش��ما را بسته و به س��ایت های دیگر 
س��ر می زنند و به نوعی از خریدکردن منصرف می ش��وند. پس بهتر 
اس��ت با نوشتن قیمت هر محصولی در وب سایت خود از فرار کردن 

مشتریان و انصراف آنها جلوگیری کنید.
3-راحت تر کردن فرآیند خرید

هر چقدر فرآیند خرید برای مش��تریان راحت تر باشد آنها تمایل 
بیشتری به خرید خواهند داشت. سعی کنید مراحل خرید را بسیار 
راحت طراحی کنید و با اس��تفاده از تصاویری مانند سبد خرید و با 
کلیک کردن چند کلید آنها را به راحتی در مس��یر خرید قرار دهید. 
هر چقدر مراحل خری��د را راحت تر انتخاب کنید به خوبی خواهید 
دید که مشتریان شما به سمت خرید از وب سایت شما می آیند و با 
تعداد کمی از مشتریان مواجه می شوید که از خرید کردن به دلیل 
طوالنی یا س��خت بودن مراحل خرید منصرف می ش��وند. این عامل 
نیز از جمله عوامل بس��یار مهم در افزایش خرید مشتریان و کاهش 

انصراف آنها دارد.
4- افرادی که عضو سایت نیستند نیز بتوانند خرید کنند

اگر به صفحه خرید های اینترنتی مانند نت برگ س��ر زده باش��ید 
خواهی��د دی��د که چه کاربرانی عضو ش��ده و چه کارب��ران مهمانی 
ب��ه راحتی می توانن��د خریدهای خود را انجام دهن��د. در حالی که 
برخی از وب س��ایت ها ب��ا مجبور کردن افراد به عضویت در س��ایت 
و س��پس انجام خرید یا دسترس��ی به محصول، راه فرار مشتریان را 
هموارتر می کنند. همانطور که گفته ش��د همیشه سعی کنید مسیر 
خری��د برای مش��تریان را راحت تر و هموارتر کنی��د نه مانعی پیش 
پای آنها قرار بدهید، چراکه بس��یاری از افراد از این مراحل طوالنی 
خسته می شوند و حوصله طی کردن این همه راه را برای خرید یک 

محصول ندارند.
5- استفاده از هدایتگر خروجی یا پاپ آپ

از نظر مش��اوره بازاریابی اگر صفحه اینترنتی ش��ما مجهز به این 
آپ نیس��ت بهتر اس��ت آن را اضافه کنید. این آپ موجب می ش��ود 
مش��تریان هر زمان که به صورت ارادی قصد ترک صفحه ش��ما را 
داش��تند بتوانند از آن خارج ش��وند، اما اگر این آپ را اضافه نکرده 
باشید ممکن است سیستم به صورت خود به خود موجب خروج آنها 
از صفحه خرید شود یا از آنها بخواهد که آدرس ایمیل یا مشخصات 
خ��ود را وارد کنن��د در حالی ک��ه این آپ خروجی به ش��ما کمک 
می کند تا زمانی که مخاطبان واقعاً قصد خروج از وب س��ایت ش��ما 
را دارن��د بتوانند در صفحه ش��ما باقی بمانند و همین احتمال زمان 
حضور آنها در وب س��ایت و خری��د کردن برای آنها افزایش می دهد. 
پس حتماً پیش��نهاد می ش��ود از این پاپ آپ در طراحی وب سایت 

خود استفاده کنید.
qmpmarketing :منبع
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چگونه یک گزاره ارزش مؤثر برای استارت  آپ 
ایجاد کنیم؟ 

فرض کنید شما یک ایده عالی و درخشان دارید، یک برنامه توسعه تدوین کرده و 
یک محصول فوق العاده تولید می کنید. پس از آن چه اتفاقی می افتد؟ موفقیت حتی 
برای فناوری های نوآورانه جدید هم خود  به خود تضمین نمی شود. رهبران ترند مانند 
 value( محصوالت فوق العاده ای داشتند، اما آنها یک گزاره ارزش Airbnb و Uber
proposition( )VP( شفاف و درخشان نیز پیشنهاد کردند. بسیاری از کارشناسان 
معتقدند که تدوین این VP، کلید موفقیت کسب و کار است. موفق ترین گزاره ارزش بر 
عملکرد و طبیعت استارت  آپ تکیه دارند و به همین علت منحصرا برای حل مشکالت 

موجود مصرف کننده تعیین شده اند.
اگر نتوانید بیانیه منحصر به  فرد و قانع کننده ای از گزاره ارزش شرکت خودتان ارائه 
دهید، ممکن است مجبور شوید برای جذب مشتری و جلب توجه سرمایه گذاران بالقوه 
تالش کنید. در نهایت، ممکن است شانس افزایش موفقیت را از دست بدهید. برخی از 
پژوهش های علمی نشان می دهند که گزاره ارزش، جوهره اصلی یک استراتژی خوب 
و »مهم ترین اصل سازماندهی« یک شرکت است. همچنین، این محققان پی بردند که 
»کمتر از 1۰درصد شرکت ها، گزاره های ارزش را به صورت رسمی ارائه می دهند.« برای 
اینکه به جمع کثیری که در این زمینه شکست خورده اند نپیوندید، آنچه که باید انجام 
دهید تا یک گزاره ارزش شفاف و قانع کننده پیشنهاد کنید تا بتواند استارت آپ شما را 

بدون دردسر به سطح باالتری برساند، در اینجا بیان شده است.
گزاره ارزش تنها ٥ قدم با شما فاصله دارد!

1. قدم اول برای ایجاد یک گزاره ارزش مؤثر، تعیین مخاطب هدف خود است
وقت��ی محصول خود را توس��عه دادید، احتماال ایده نس��بتا خوب��ی در مورد اینکه 
مشتریان شما چه کس��انی هستند، داشته اید. حاال زمان آن رسیده است که خاص تر 
عمل کنید. به جمعیت شناختی بازار هدف خود نگاه دقیق تری بیندازید. در درجه اول 

باید موارد زیر را در نظر بگیرید:
• محل سکونت  • جنس  • وضعیت شغلی  • درآمد

هنگامی که جزییات بیش��تری در اختیار دارید، می توانید گ��زاره ارزش دقیق تری 
بسازید و با مصرف کنندگان خود بیشتر هماهنگ باشید.

طبق نظر برخی کارشناسان، به منظور برآورد و تعریف بازار هدف، باید مشتری های 
موجود را بررسی کنید. الزم است دریابید، مشتریان کنونی شما چه کسانی هستند، چه 
چیزی خریداری می کنند و چرا و به  ویژه چرا به  جای این که آن  را از دیگری بخرند، 
از شما خرید می کنند. آیا می توانید هیچ ویژگی یا عالقه مشترکی بیابید که نشان دهد 

چرا آنها برای محصول یا خدمات ویژه شما ارزش قائل هستند؟
همچنین، الزم است به رقبای خود نگاهی بیندازید تا دریابید چرا آنها مشتریان شما 
را جذب نمی کنند؟ آیا آنها زاویه دید متفاوتی از شما دارند یا احتماال جمعیت شناختی 
بازارهای بکر و دست نخورده را نادیده گرفته اند؟ زمانی که شما در مورد مخاطب هدف، 
بیشتر بدانید و به درک بهتری از نیازهای آنها برسید، برای ساختن یک گزاره ارزش، 
آماده تر خواهید بود که این امر کامال هم  تراز با ترجیح مصرف کننده، ارزش ها و باورهای 

آنها خواهد بود.
۲. در قدم دوم ایجاد گزاره ارزش، نقاط ضعف مشتری خود را بشناسید

مهم اس��ت که بدانید مشتری شما چه مش��کالتی دارد و محصول یا خدمات شما 
چگونه می توانند آن را حل کنند. فهرستی از نقاط ضعف ویژه که توسط مشتریان به 
آنها اشاره شده است، تنظیم کرده و به وضوح نشان دهید که حل شدن آنها چگونه به 

بازار هدف شما کمک کرده و ارزش کسب وکار شما را افزایش می دهد.
 Spilit بس��یاری از کارشناسان بازاریابی معتقدند که تبدیل مشتری توسط آزمون
می تواند گاهی تا بیش از ٥۰درصد به حداکثر برسد. مقایسه سریع عناوین گزاره ارزش 

به راحتی تعیین می کند که پیام شما چقدر روشن بوده است.
به عنوان مثال:

• پیشنهاد شرکت A »تعمیر سریع صفحه مدار چاپی شما« است.
• پیشنهاد شرکت B »تعمیر صفحه مدار چاپی در ۲۴ ساعت« است.

با مشاهده این دو پیشنهاد، کدام یک را انتخاب می کنید؟
در بررسی های آماری بازاریابی، شرکت B به میزان قابل توجهی مشتری بیشتری به 
سمت خود جذب خواهد کرد، زیرا مستقیما به مسئله خاصی که برای مشتری ارزش 
دارد یعنی زمان، اش��اره کرده است. هنگام پاسخ دادن به نقاط ضعف مشتری باید به 

نکات ریز توجه کنید.
3. در قدم س��وم ایجاد گزاره ارزش تفاوت های منحصر به  فرد اس��تارت آپ خود را 

تعیین کنید
در مرحله س��وم، نقاط قوت کس��ب وکار خود را در مرکز توجه قرار داده و مشخص 
کنید چه چیزی اس��تارت آپ ش��ما را از دیگر رقبا متمایز کرده است. آیا ویژگی های 
خاصی، متفاوت با شرکت های دیگر ارائه می کنید؟ شاید تکنولوژی اختصاصی شما یک 
الگوریتم نرم افزاری را با نتایج منحصر به  فردی که تنها استارت آپ شما به آن می رسد، 
اجرا می کند. آیا روشی غیرمعمول و نامرسوم که ارزش خاصی برای مشتریان تان دارد، 

به میدان می آورید؟
مشخص کنید چه چیزی کسب وکار شما را منحصر به  فرد کرده است و تعیین کنید 
که آیا این امر باعث برجسته ش��دن قدرت گزاره ارزش ش��ما خواهد شد یا خیر! اگر از 
روبه رو شدن با هر چیزی که شما را متمایز می کند، ناتوان هستید، وقت آن است که 
حداق��ل محصول قابل عرض��ه )Minimum Viable Product( خود را بازنگری 
کرده و چیزی پیدا کنید که مؤثر باش��د. به یاد داش��ته باشید که استمرار و تداوم یک 
محصول به معنای ارزش کافی قائل شدن برای کاربری نهایی هدف است، در این صورت 

آنها تمایل دارند تا محصول شما را بیش از دیگران امتحان کنند.
۴. برای قدم چهارم ایجاد گزاره ارزش باید در مورد زبان مصرف کننده تحقیق کنید
هدف گزاره ارزش منحصرا جذب مشتری است. از به کار بردن اصطالحات مد روز، 
اصطالحات صنعتی و جزییات خس��ته کننده مربوط به فناوری اجتناب کنید و سعی 
نکنید زبان مخاطب را حدس بزنید، اما تالش خود را برای تحقیق در این زمینه انجام 
دهید. ارس��ال نظرس��نجی، هدایت گروه های متمرکز، پیوستن به انجمن ها و بررسی 
رسانه های اجتماعی به شما کمک می کند تا یاد بگیرید مشتریان در مورد محصول شما 
چگونه صحبت می کنند. الگوهای سخنرانی مانند عبارات پرکاربرد، لغات و علم نحو را 

در کارتان مورد توجه قرار دهید. 
 )Unique Value Proposition( ، )UVP(٥. گزاره ارزش منحصر به خودتان

را بنویسید
هنگامی که ارزیابی ش��ما تمام ش��د، می توانید گزاره ارزش منحصر به استارت  آپ 
خود را بنویس��ید. در حالی  که هیچ اجباری وجود ن��دارد، می توانید از مؤلفه های زیر 

استفاده کنید:
• عنوان: کنجکاوی مشتری خود را برانگیزید یا بر یک مزیت خاص تأکید کنید.

• عنوان فرعی: به توصیف محصول، مخاطب هدف و این  مسئله بپردازید که چرا باید 
مشتریان به محصول شما عالقه مند شوند.

• نقاط گلوله ای: سه ویژگی و مزیت اصلی محصول خود را فهرست کنید.
• عوامل بصری: در متن خود تصویری قرار دهید که کارتان را برجسته کند.

نتیجه گیری
اس��تارت  آپ ها به سرعت در حال رشد هستند و ش��ما همیشه می توانید اطالعات 
بیش��تری در مورد ارزش مشتریان خود به دس��ت آورید. بنابراین، بهتر است هر ٦ تا 
1۲ م��اه یک بار گزاره ارزش منحصر به خود را بازبینی کرده تا بتوانید با هر تغییری، 

همگام عمل کنید.
wecanmag/ startupet :منبع
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راه اندازی کس��ب وکار یک چالش اس��ت و توس��عه و ارتقای آن چالشی دیگر. 
در ای��ن مطل��ب قصد داریم به 1۰ توصی��ه کارآفرینان موفق ب��رای ارتقای یک 

استارت آپ به کسب و کاری بزرگ اشاره کنیم.
1.به فوریت ها توجه کنید:

»گرانت کاردون«، متخصص فروش معتقد اس��ت: برای ارتقای کسب و کارتان 
باید به سه چیز توجه کنید:

 اول، در فرآیند اس��تخدام کارمندانی را برگزینید که بتوانید با اطمینان خاطر 
کارها را به آنها بس��پارید. اگر بخواهید هم��ه کارها را خودتان انجام دهید هرگز 

نمی توانید کسب وکارتان را توسعه دهید.
دوم، می��دان نبردت��ان را انتخاب کنید. وقت تان را ص��رف تصمیم گیری برای 
مواردی مثل بهترین رنگ برای لوگوی کسب وکار و ... نکنید. به دنبال دستیابی 
به مشتریان بیشتر باشید. شما می خواهید بزرگ شوید و سودآوری داشته باشید. 

پس تالش کنید یک بازی جدی را آغاز کنید.
 س��وم، به فوریت ها توجه کنید. برای اتمام کارها و اهداف تان زمان مشخصی 
را تعیین کنید. یکی از بزرگترین اشتباهات کسب وکارها این است که به فوریت 
کاره��ا پی نبرده و انجام آنها را به تعوی��ق می اندازند. فراموش نکنید که در یک 
دو مارتون قرار گرفتید و رقبای زیادی دارید. برنده ش��دن در مس��ابقات کوچک 
شما را برای مسابقات بزرگ تر آماده می کند. پس به ضرب االجل ها توجه کنید.

۲.مشکالت مشتریان را حل کنید:
»مالنی پرکینز«، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل شرکت »Canva« با ارزش 
بی��ش از یک میلیارد دالر، معتقد اس��ت: قدرت ش��ما در ارائ��ه ارزش واقعی به 
مشتریان تان است. حل کردن دردسر واقعی مشتری که با آن دست و پنجه نرم 
می کند بس��یار آسان تر از راه اندازی یک کس��ب و کار خواهد بود. کسب  و کار کانوا 
مصداقی برای این مساله است. در سال ۲۰13، در ماه اول راه اندازی کسب وکار، 
بیش از ٥۰ هزار نفر برای اس��تفاده از پلتفرم این ش��رکت ثبت نام کرده بودند، 
اما ش��ش سال بعد، این شرکت رشدی بیش از 1٥ میلیون کاربر فعال ماهانه در 

19۰ کشور جهان داشت.
3 .روی فرآیندهای کسب و کارتان تمرکز کنید:

 Mobius Media« ش��رکت  مدیرعام��ل  و  بنیان گ��ذار  بیک��ر«،  »پ��چ 
Solutions« معتقد اس��ت: شاید بس��یاری از مردم به شما بگویند بیشتر توجه  
و تمرکزت��ان را روی بازارهای گوش��ه ای مثل صنعت بهداش��ت و درمان یا بازار 
امالک و مس��تغالت بگذارید. من مخالفم و معتقدم به جای تمرکز روی صنعتی 
خ��اص باید روی فرآیندها تمرکز کرد. چک  لیس��تی از کارهای��ی که باید انجام 

دهید را تهیه کنید.
وقت��ی از فرآیندهای خاص برای یک صنعت اس��تفاده می کنید، می توانید آن 
فرآیند را در اختیار بقیه کارکنان هم قرار بدهید. به این ترتیب می توانید رش��د 
کنید، چون تیم  ش��ما در حال انجام کارهای مشابه و تکراری است پس فرصتی 

فراهم می شود تا اعضای تیم تان در کارشان متخصص شوند.
به همی��ن ترتیب می  آموزن��د که محص��والت چندگانه ای را به افراد مش��ابه 
بفروش��ند. آنقدر در فروش محصول به یک مش��تری خاص خوب عمل کنید که 

بتوانید بقیه خدمات مربوط به آن را هم بفروشید.
۴. روی عملکرد،  باور و رهبری تمرکز کنید:

»بران��دون داوس��ون«؛ کارآفرین س��ریالی، یکی از بنیان گ��ذاران و مدیرعامل 
شرکت »Cardone Ventures« معتقد است: ابتدا بهترین راه برای دستیابی 

ب��ه فرصت ها را مش��خص کنید. س��پس، عملیات خ��ود را ب��ا فرآیندهای قابل 
اندازه گیری و سیس��تماتیکی که همواره قابل تکرار هستند، تکمیل کنید. آنچه 
که سهم بیشتری در میزان اثرگذاری شما را شناخته و آن را به حداکثر برسانید.
ش��ما به ی��ک تیم عالی نیاز داری��د. خود و دیگر اعضای تیم تان را به س��مت 
س��طوح جدیدی از نیازها س��وق دهید.  باور خود را درباره اینکه چقدر بزرگ و 
تاثیر گذار هس��تید به چالش بکش��ید. این باور است که به شما و اعضای تیم تان 

کمک می کند سخت تر و هوشمندانه تر کار کنید.
اعتق��اد و باور مانند یک کاتالیزور عمل می کن��د. باورها به اجرا و اقدام منجر 
می ش��وند. اقدام به نتایج می انجامد بنابراین هرچه باور عمیق تری داش��ته باشید 

دستاوردهای بیشتری خواهید داشت.
باورها »چاشنی اسرارآمیزی« هس��تند که به رشد شما کمک می کنند، البته 
ش��اید انتقال آنها به دیگران کار ساده ای نباشد. از این رو اطمینان حاصل کنید 
که کارکنان تان نسبت به باورهای شما تعهد داشته باشند. فرهنگ شما باید رشد 

فردی و شفافیت را هم شامل شود.
موفقیت های فردی اعضای تیم تان را با اهداف خودتان هم تراز و هم سو کنید. 
به آنها بیاموزید باورهای محدودش��ان را بش��کنند تا بتوانید با هم ماموریت های 

مشترک تان را به سرانجام برسانید.
 ٥. خودتان را با افراد باتجربه محاصره کنید:

 NextGen ش��رکت  مدیرعام��ل  و  بنیانگ��ذار  اس��تینبرگر«،  »ج��اش 
Restoration می گوید؛ تکنولوژی در س��ازمان جایگزین نقش هایی خواهد بود 
که ما اکنون برای آنها افراد را استخدام می کنیم. همچنین فرآیند رشد و توسعه 
را به ش��یوه های مختلفی سرعت خواهد بخش��ید، اما به طور کلی توسعه کسب 
و کار در س��ال ۲۰19 تفاوت چشمگیری با ٥۰ سال پیش ندارد. بهترین توصیه 
من برای ش��ما این است که خودتان را با افرادی که قبال این کار را انجام دادند، 
محاصره کنید. آنها پیش تر در این موقعیت بودند،  اشتباه های احتمالی را مرتکب 
ش��دند و هزینه آن را پرداختند. ش��اید در ابتدا برای معاش��رت و تعامل با آنها 
مجبور باش��ید قدری هزینه کنید، اما دوستی ها و همکاری های مادام العمر ارزش 

این هزینه اولیه را دارد.
٦. فرهنگ سازمانی قابل پذیرش داشته باشید:

»پیتر هرناندز«  بنیانگذار و رئیس »Teles Properties« می گوید: فرهنگ 
عالی، رشد عالی ایجاد می کند. معجزه وقتی اتفاق می افتد که هر کس در حوزه 
کاری خودش قدرتمند ش��ده باش��د. به تیم خود اجازه آزمون و خطا بدهید و از 
نوآوری ها و همکاری ها در س��ازمان تان تجلیل کنید. وقتی رهبری از اعضای تیم 
برای مربیگری درخواس��ت می کند،  این نوع پذیرش مسئولیت، همدلی و احترام 

ایجاد می کند.
موفقیت نیازمند پایداری فیزیکی و ذهنی،  هوش هیجانی و عادت های قدرتمندی 
است که به طور روزانه در کل سازمان تقویت می شوند. مشخص کنید که چرا به عنوان 
یک س��ازمان موجودیت دارید. س��پس اهداف قابل اندازه گیری برای رسیدن به این 
منظور تعریف کنید. این چیزی است که باعث می شود به شدت روی کسب و کارتان 
تمرکز کنید. برای اینکه واقعا قدرت داشتن یک چشم انداز واحد را درک کنید،  آن را 

به یک عبارت یا اصطالح مشترک در تیم تبدیل کنید.
7. در فرآیند فروش به تسلط و تبحر برسید:

»رادی مور« موسس و مدیرعامل شرکت »ROI Machines« معتقد است: 
اگر بتوانید مش��تریان بالق��وه نامحدودی ایجاد کنید که ب��ه کمک قیف فروش 
به مش��تری بالفعل تبدیل ش��وند،  به سرعت می توانید کس��ب و کارتان را به طرز 
چش��مگیری توس��عه دهید. روی تیم، محصول اصلی، تجربه مشتریان، خدمات 
مش��تریان و سیس��تم های داخلی تمرکز کنید. وقتی ای��ن پی ریزی های اولیه را 

داش��ته باش��ید س��طح خود را برای پذیرش وظایف پیش��رفته تر باال می برید. به 
صورت افقی با پیشنهادهای بیشتر و به صورت عمودی با فروش بیشتر از طریق 

قاعده ۲۰/٨۰ کسب و کارتان را توسعه دهید.
٨. تمرکز، پاسخگویی و فرآیندها را به عنوان سه اصل شناسایی کنید:

»شاران شریفاتا« مربی کارآفرینان برتر می گوید: من ارزش کسب و کار امالک 
و مس��تغالتم را در طول پنج س��ال 1۰ برابر کردم،  پیش از آنکه آن را بفروشم. 
وقتی بعدها آن کسب و کار را بررسی کردم،  از آن  37 درس آموختم که می شود 
آن را در س��ه کلمه خالصه کرد: تمرکز واحد،  س��رعت پاس��خگویی،  فرآیندهای 

اثربخشی که به نتایج خوب منجر شوند.
اکنون این سه مورد بخشی از فرمول های پایه ای برای توسعه کسب و کار است 

که من آنها را به مدیران اجرایی که مربی شان هستم آموزش می دهم.
داشتن تمرکز واحد متحول کننده خواهد بود، چون شما و تیم تان را حول یک 

هدف بزرگ گرد هم می آورد.
س��رعت پاس��خگویی یعنی اهداف بزرگ تان را به اهداف کوچک تقسیم کنید 
ک��ه بتوانید با انجام فعالیت های روزانه، هفتگی و ماهیانه آنها را به دس��ت آورید. 
س��پس میزان پیشرفت تان را بابت هر حرکت کوچکی که داشتید،  بررسی کنید. 
کارهای س��خت و طاقت فرسا شما را خسته و بی حوصله خواهند کرد. سیستم ها 
می توانن��د باعث ایجاد فرآیندهای اثربخش ش��وند. یک فرآین��د اثربخش، نتایج 

خوبی را به ارمغان خواهد آورد
9. راهی پیدا کنید که درنهایت همه برنده باشند:

کریگ هندلی، یکی از بنیانگذاران ListenTrust  و نویسنده می گوید: مرکز 
تماس کس��ب و کار ما با یکی از ش��رکت های رقیب بر سر مشتریان مشترکش در 
ح��ال رقابت بود، اما به جای اینکه به آنه��ا به عنوان یک رقیب نگاه کنیم،  آنها را 

مثل شریک مان در نظر گرفتیم. 
با هم روی این موضوع تمرکز کردیم که مش��تری را در اولویت قرار دهیم. با 
انجام آنچه برای مشتری بهترین بود، توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم و به 
مش��تریان خود ابزارهای گزارش گیری بهتری ارائه دهیم، بنابراین هر دو شرکت 
درآمدزایی بیشتری را نسبت به وقتی که جداگانه کار می کردیم،  ایجاد کردیم.

ما ٦/99درصد رش��د داش��تیم و جایگاه ۲7 را در فهرس��ت ٥۰۰ ش��رکت به 
س��رعت درحال رش��د از آن خودمان کردیم. رسیدن ارزش شرکت از 3 میلیون 
دالر به 1٥ میلیون دالر برای ما و ش��ریک جدیدم��ان واقعا عالی بود. همچنین 
ما توانس��تیم موفقیت بی نظیر ش��رکت را در بعضی بازارها برای مشتریان مان به 

نمایش بگذاریم.
1۰. بزرگ فکر کنید:

 »ک��ری ش��ول« بنیانگ��ذار کس��ب وکار مربی گ��ری ام��الک و مس��تغالت 
HyperFast می گوید: چشم انداز بزرگی داشته باشید که مثل یک آهنربا عمل 
کند و اعضای تیم تان را به س��وی نتایجی که می خواهید به دست آورید،  هدایت 
کند. بعد از آن بزرگ تر و بزرگتر فکر کنید. فرهنگ کسب و کارتان کلید کار شما 
خواه��د بود. محیط کاری ایجاد کنید،  که در آن کارکنان از کنار هم بودن لذت 
ببرن��د،  همدیگر را حمایت کنند، با هم رش��د کنن��د و هیچ کس تمایلی به ترک 

محل کارش نداشته باشد.
 ش��اید الزم باش��د در ط��ول مس��یر تصمیمات س��ختی بگیریم ب��ا توجه به 
چش��م اندازتان افراد را استخدام یا اخراج کنید. در آغاز کسب و کارم، صرفا با این 
هدف کارمند استخدام می کردم که کسب و کارم زنده بماند، یعنی استخدام در 
صورت نیاز. ولی بعدها آموختم با پیش بینی نیاز و اس��تخدام براس��اس نیازهای 

پیش بینی شده می توانم گوی سبقت را از دیگر رقبا بربایم.
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معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس خبر داد:
ابالغ دستورالعمل اجرایی ضوابط نمای ساختمان ها در بندرعباس

بندرعبــاس- خبرنگار فرصت امروز: معاون معماری و شهرســازی شــهرداری بندرعباس از ابالغ 
دستورالعمل اجرایی ضوابط نمای ساختمان ها در این شهر خبر داد. اصغر حسینی پور در این ارتباط اظهار 
کرد: ضوابط نمای شــهر بندرعباس به عنوان یکی از موضوعات حوزه معماری و شهرســازی از ســال های 
گذشــته در دســتور کار قرار گرفت و کار تدوین آن با نظر اساتید این بخش به پایان رسید.وی با اشاره به 
تصویب این ضوابط در کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر استان و ابالغ آن به سازمان نظام مهندسی استان و 
شهرداری های مناطق سه گانه بندرعباس، افزود: این ضابطه به صورت عام به منظور رعایت در ساخت و ساز 
کلیه ساختمان های سطح شهر الزم االجرا شده است.معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس با اشاره به نحوه اجرای این ضابطه، 
ادامه داد: پس از صدور موافقت نامه اصولی در زمان ارایه نقشه های معماری به شهرداری های مناطق جهت بررسی، رعایت مفاد این ضابطه 
توســط مالک در نقشه های ارائه شده توسط طراحان الزامی است.حسینی پور تصریح کرد: بر اساس این ضوابط ابالغی، ساختمان های با 
کاربری خاص به طور مثال کاربری ورزشی، درمانی، اداری و غیره،  زمین های واقع در معابر ۱۶ متری و باالتر در بافت های تفکیکی که 
قابلیت اخذ تجاری دارند، زمین های واقع در معابر ۱۴ متری و باالتر در بافت های غیر تفکیکی و زمین های واقع در پروژه های بازگشایی 

معابر شهرداری ملزم به ارایه نقشه به صورت سه بعدی به همراه عکس پیوستی از نمای امالک مجاور هستند

فرماندار گرگان:
سهم گرگان از اعتبارات کاهش آسیب های اجتماعی متناسب با سرانه 

جمعیت مرکز باشد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مهندس حمیدی فرماندار شهرســتان گرگان در جلســه شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان گرگان گفت : اعتیاد به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی چهار گانه مورد تاکید مقام معظم رهبری ، رئیس جمهور محترم و 
وزیر محترم کشور مطرح شده است و بر همین مبنا و به دلیل اهمیت این آسیب که سرمنشاء بسیاری دیگر ازمعضالت اجتماعی است ، 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور و به تبع آن استان و شهرستان در باالترین سطح و با حضور مدیران ارشد سطوح مذکور برگزار 
می شود ، لذا حضور و نقش آفرینی مدیران عضو این شورا در جلسات شهرستان و ارائه پیشنهادات کاربردی و تخصصی در زمینه پیشگیری 
و درمان اعتیاد از اهمیت  ویژه ای برخوردار است.  فرماندار مرکز استان با اشاره به سکونت قریب به  یک سوم جمعیت استان در شهرستان 
گرگان و تنوع آسیبهای اجتماعی موجود در مقایسه با سایر شهرستانهای استان افزود : یکی از مهمترین مراکز تصمیم سازی و تصمیم 
گیری در خصوص کنترل آسیبهای اجتماعی شهرستان ها شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است چراکه اغلب مشکالت اجتماعی 
ریشه در اعتیاد دارد ، لذا پیگیری تعیین سهم ادارات شهرستان از اعتبارات استانی باید در اولویت کاری مدیران قرار گیرد . عالوه بر آن 
اداراتی همچون شهرداری که برنامه های مختلفی را در حوزه کنترل آسیبهای اجتماعی در محالت مختلف شهر با صرف هزینه به انجام 
می رسانند ، بهره مندی بیشتر از همفکری ادارات تخصصی را با هدف هم افزایی و اثر بخش تر نمودن برنامه ها در دستور کار قرار دهند. 
وی خاطر نشان کرد : برای مفید و اثر بخش بودن تصمیمات و مصوبات این شورا ضروری است تا ساختار هدفمندی تحت عنوان دبیرخانه 

شورا بصورت جدی فعالیت نماید و مسئول این دبیرخانه در فرمانداری و تمامی دستگاه های عضو مشخص باشد . 

شهردار سمنان تاکید کرد:
اقدامات زیرساختی اولویت شهرداری سمنان در مقابله با بحران سیل

سمنان- زیاری: شهردار سمنان با اشاره به اتفاقاتی که در نوروز امسال تاکنون در بحث سیالب ها اتفاق 
افتاد، گفت: اولویت شهرداری سمنان در سال 98 بررسی زیرساخت ها در مقابله با خطرات احتمالی و بحران 
ســیالب هاست. سید محمد ناظم رضوی با اشاره به شیب مالیمی که به سمت سمنان وجود دارد، اظهار 
داشت: با ورود سیالب از این دو منطقه، مناطق مسکونی ما در شهرک روزیه، مسکن مهر و پل های زیر گذر 
دچار مشکل می شود که با تالش همکاران اجازه ورود آب را به مناطق مسکونی ندادیم.ناظم رضوی با بیان 
اینکه باران در شهر سمنان مشکالت عمده ای را ایجاد نمی کند، تصریح کرد: با ایجاد ایست آب و ماندآب 
هایی در مسیر سیالب ها باید حجم آب ورودی را کاسته و با ایجاد خط های انتقال آب به حاشیه شهر از خرابی های احتمالی جلوگیری 
کنیم.ناظم رضوی با اشاره به برنامه های شهرداری سمنان در مواجهه با خطرات احتمالی سیل در سمنان، گفت: توجه به زیرساخت های 
شهری، الیروبی و هدایت آب های سطحی، اتصال شبکه های فاضالب، ایجاد استخرهایی قبل از ورود آب برای گرفتن سرعت و ویرانی 
اولیه، پایدارسازی دیواره رودخانه ها، اصالح شیب بعضی از خیابان ها و... از جمله طرح هایی است که در سال 98 در اولویت قرار دارد و 

تالش داریم بخش عمده آن را به سرانجام برسانیم.

98,5 درصد روستاهای باخرز در خراسان رضوی گازدارند
مشهد: صابر ابراهیم بای : مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: هم اکنون 5۴ روستا از مجموع 
5۶ روستای واجد شرایط باخرز با ضریب نفوذ 98,5 درصد از نعمت الهی گاز بهره مند هستند. سیدحمید 
فانی با اعالم این خبر اظهار کرد: 5۶ روستای واجد شرایط بهره مندی از نعمت گاز در شهرستان باخرز وجود 
دارد که از این تعداد تاکنون 5۴ روستا با جمعیت ۱2 هزار و 79۶ خانوار به شبکه سراسری گاز متصل شده 
اند.وی افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی گازرسانی به دو روستای باخرز با ۱92 خانوار نیز در حال اجراست 
که با اتمام آن شــاهد ارتقای ضریب نفوذ گاز روستایی این شهرستان به ۱00 خواهیم بود.فانی با بیان این 
مطلب که ۱5 هزار و 30۱ مشترک گاز در باخرز وجود دارد گفت: از این تعداد ۱۱ هزار و ۴29 مشترک روستایی و 3872 مشترک شهری 
هستند.مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی در پایان از پوشش۱00درصدی گاز طبیعی در سطح شهرستان باخرز در این استان خبر 

داد.خراسان رضوی رتبه اول شبکه گذاری گاز را در بین همه استان های کشور به خود اختصاص داده است.

استقرار 37 واحد تولیدی دانش بنیان در شهرک های صنعتی استان قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
قزوین از اســتقرار و فعالیت 37 واحد تولیدی دانش بنیان در شهرکها و نواحي 
صنعتی اســتان خبر داد. بنابرگزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي 
استان قزوین ، »حمیدرضا خانپور« در بازدید از یک واحد تولیدي دانش بنیان 
در شــهرک صنعتي کاسپین 2) آبیک( در مصاحبه با شبکه خبر اظهار داشت: 
در حال حاضر 37 واحد صنعتي و تولیدي دانش بنیان و مستعد دانش بنیان در 
شــهرکها و نواحي صنعتي استان شناسایي شده که از از این تعداد 20 واحد به 
عنوان شرکت دانش بنیان به ثبت رسیده و مابقي در مرحله ثبت نهایي مي باشند.وي در ادامه یادآور شد : در سفر دکتر ستاري معاون علمی 
و فناوری رئیس  جمهور به استان و بازدید از شهرک صنعتي کاسپین قول مساعدت جهت تسریع در بررسي پرونده ۱7 شرکت مستعد 
دانش بیان را صادر کرده که به ثبت برسد.شرکتهاي دانش بنیان متقاضي زمین صنعتي در شهرکها و نواحي صنعتي مي توانند از امکان 
پرداخت بخش نقدي بمیزان ده درصد و یا ده درصد بخشودگي نرخ حقوق انتفاع برخوردار وهمچنین امکان تقسیط بخش غیر نقدي آنها 
تا ۴8 ماه فراهم گردیده است.رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهاي صنعتي استان با اشاره به مشوقها و برنامه هاي حمایتي براي شرکتهاي 
دانش بنیان گفت: دریافت تسهیالت و  معافیت مالیاتي ، معافیت عوارض، حقوق گمرکي و سود بازرگاني، ارائه تسهیالت به شرکتهاي 
دانش بنیان  جهت تبدیل ایده به محصول و اشتغال دانش آموختگان برتر فناور و .. از جمله برنامه هاي حمایتي از این شرکتها مي باشد.

بازدید مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از 
مجتمع پتروشیمی شازند

اراک- مینو رستمی: مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به همراه معاونین ایشان با حضور در مجتمع پتروشیمی 
شازند، ضمن دیدار و گفت گو با جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل از برخی واحدهای مجتمع بازدید نمودند. به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل، جناب جناب آقای دکتر سدیدی ضمن تشکر از مدیران و کارگران مجموعه پتروشیمی شازند، توجه به عنصر انسانی در 
بالندگی سازمان ها را یادآوری کرده و حرکت به سمت شایسته ساالری و نخبه ساالری در شرکتها را گام اساسی و ضروری دانست و بیان داشت که 
گروه توسعه ملی مصمم است که این شعار را سرلوحه کار خود بداند. ایشان با اشاره به چرخه متوالی استخدام ها، انتخاب شایسته را زیربنای توسعه 
کشور دانست و این اقدام را عاملی مهم برای انگیزه گرفتن جوانان برای فعالیت علمی، آموزشی و کاری برشمرد.پیش از سخنان جناب آقای دکتر 
سدیدی، جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل در سخنانی ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان حاضر بیان داشت در سال گذشته با 
وجود موانع و مشکالت متعدد در تولید محصوالت مجتمع، این شرکت با همکاری و همدلی سایر معاونت ها و بخش های مختلف با موفقیت این 
مشکالت را مدیریت نموده و در تولید و فروش محصوالت خللی نشده است.مدیریت محترم عامل افزود یکی از موانع اصلی شرکت در سال 97 
کمبود خوراک دریافتی مجتمع بود و با توجه به این که خوراک نفتا از پاالیشگاه های کشور تامین می شود و اولویت اصلی پاالیشگاه ها تولید و 
تامین بنزین کشور بود، شرکت پتروشیمی شازند با پیگیری های متعدد توانست بخشی از خوراک خود را از مناطق مختلف کشور و از طریق حمل 

زمینی تامین نمایند تا مجتمع با توقف تولید مواجه نگردد.

توسعه شبکه آبرسانی شهرستان قدس
شهریار - خبرنگار فرصت امروز: مدیر امور آبفای شهرستان قدس با اعالم این خبر گفت: به دلیل عدم 
وجود شبکه واخذ انشعابات با فواصل زیاد که منجر به افت فشار آب مشترکین  واقع در میدان امام حسین شده 
بود، عملیات توسعه شبکه این محدوده اجرا  شد.او افزود: لوله های بکار گرفته شده در این عملیات به قطر۱۱0 
پلی اتیلن است که جهت توزیع آب شرب بهداشتی استفاده خواهد شد.بهزاد رضوانی اظهار داشت: با توجه به 
رشد جمعیت و مهاجرپذیری این شهرستان و نیاز جمعیت ساکن به آب شرب بهداشتی، نیاز به توسعه شبکه 
آبرسانی از اولویت های کاری این امور است.رضوانی در پایان به فرا رسیدن فصل گرم سال اشاره کرده و تاکید کرد: 
با توجه به کاهش سطح سفره های زیرزمینی و آبخوان های آب شیرین از شهروندان عزیز می خواهیم تا با مصرف 

بهینه آب، این شرکت را در امر آبرسانی یاری رسانند تا با مشکل افت فشار آب در تابستان پیش رو مواجه نشویم.
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اخبار

تبریز - اســد فالح: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
و امام جمعه تبریز گفت: رفع چالش های حوزه کشــاورزی و 
داشــتن راهکارهای علمی و عملی در بخش های آب، درآمد 
پایدار کشاورزان و کاهش نرخ سودهای بانکی و همچنین توسعه 

مکانیزاسیون می توانید شاخص های کشاورزی را ارتقا دهد.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در دیدار جمعی 
از مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی و کشاورزان و دامپروران 
نمونه اســتان با بیان اینکه بخش کشاورزی به دلیل پُرجمعیت بودن 
کشور ما و تامین امنیت غذایی بخشی استثنایی است، گفت: کشاورزی 
یکی از اساســی ترین محورهای توسعه در کشور است و کشاورزان با 
تالش در این حوزه مهم ترین گنجینه خدا در زمین و خاک را استخراج 
می کنند.امام جمعه تبریز ادامــه داد: اما چالش های جهانی از جمله 
تغییر اقلیم، بیابانزایی و به خطر افتادن تنوع زیستی و همچنین برخی 
سیاســت های ناکارآمد در این زمینه کشاورزی را با مشکالتی مواجه 
کرده اســت.وی با تاکید بر لزوم اجرای پروژه های عمرانی در راستای 
توسعه کشور و بهره برداری از اراضی ملی و دولتی گفت: منابع طبیعی 
برای همه نسل ها در تمام عصرها خلق شده لذا حفظ این منابع برای 
نســل های آینده باید هدفی بزرگ قلمداد شود.نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی با بیان اینکه تســهیالت بانکی کشاورزان را بسمت 
ورشکستگی می برند و کشاورزی کشور از کمبود تاریخی سرمایه رنج 
می برد، گفت: امنیت غذایی و فراوانی یا کم بودن محصوالت کشاورزی 
از شاخص های این حوزه است اما کشاورزان با ایثار خود با وجود پایین 
بودن قیمت ها نسبت به قیمت هایی که بدست مصرف کننده می رسد 
در تولید مانده و فعالیت می کنند.به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شــرقی، امام جمعه تبریز در ادامه با اشــاره به 

چالش جدی که در این حوزه وجود دارد، گفت: نخستین چالش مسئله 
آب است علی رغم بارش های خوب سال اخیر مدیریت چالش آب در 
طرح های اقتصاد مقاومتی در راس اقدامات جهاد کشاورزی باید باشد. 
وی افزود: چالش دوم کشاورزی چالش ناپایداری است، ناپایداری یعنی 
درآمد کشــاورز و عملکرد محصول مرتب تغییر کند یا امنیت غذایی 
مرتب عوض شود.حجت االسالم والمسلمین آل هاشم سومین مشکل 
بخش کشاورزی را مشکل سرمایه دانست و ادامه داد: کشاورزی کشور 
از کمبود تاریخی ســرمایه رنج می برد اگــر این موضوع را حل نکنیم 
قیمت تمام شــده کاهش نیافته و هر روز ورشکست می شویم درآمد 
کشاورزی نمی تواند پاسخ ۱8 درصد کارمزد بانکی را بدهد. کشاورزی 
نیازمند تحول جدی تکنولوژی اســت ولی با وضعیت فعلی این تحول 
بســیار سخت خواهد بود چرا که کشاورزان در تزلزل درآمدی هستند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی در ادامه با اشــاره به رتبه اول 
اســتان در تولید یونجه، ســنجد و رتبه دوم در تولید آلبالو و گردو در 
کشور گفت: میزان تولید چغندر قند، گوشت قرمز، سیب زمینی، جو، 

پنبه، حبوبات، گوشت طیور و تخم مرغ هم بیش از پیش و متعهد شده 
در استان بوده است.امام جمعه تبریز افزود: در اکثر محصوالت کشاورزی 
استان، سطح زیر کشت نسبت به گذشته به لحاظ شرایط آب و هوایی 
افزایش نیافته است، بلکه حتی کاهش یافته ولی میزان تولید افزایش 
یافته است که ناشی از افزایش عملکرد واحد سطح به واسطه استفاده 
از دانش نوین در بخش کشاورزی است.حجت االسالم والمسلمین آل 
هاشم خاطرنشان کرد: ضایعات، یکی دیگر از معضالت بزرگ کشاورزی 
هستند ولی با به روز کردن تکنولوژی و افزایش مکانیزاسیون می توان 
این میزان را کاهش داد. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ضمن 
تکریم خدمات افراد شاغل و بازنشسته در حوزه جهاد کشاورزی کارهای 
اثرگذار جهاد ســازندگی را بعد از پیروزی انقالب اســالمی یادآور شد 
و گفت: جهاد در حوزه کشــاورزی و تالش روزافــزون در این حوزه از 
همه کسانی که در تامین امنیت غذایی فعالیت دارند مورد انتظار است.
در ابتدای این دیدار رئیس ســازمان جهاد کشاورزی با ارائه گزارشی از 
سیمای کشاورزی استان گفت: بخش کشاورزی 2۱ درصد اشتغال، ۱۶ 
درصــد تولید ناخالص ملی، 85 درصد مــواد اولیه صنایع غذایی و ۱3 
درصد صادرات محصوالت غیرنفتی اســتان را به خود اختصاص داده 
است.اکبر فتحی در ادامه با بیان اینکه از جمله راهبردهای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در بخش کشاورزی افزایش سطح زیر کشت کلزا هست، 
گفت: در این میان 23 هزار هکتار از اراضی مستعد آذربایجان شرقی به 
این امر افزایش سطح زیرکشت کلزا اختصاص یافته که تالش و همتی 
همگانی را می طلبد.وی در بخش دیگری از ســخنان خود با انتقاد از 
تغییر کاربری های در اراضی کشاورزی در استان گفت: روند رسیدگی 
به پرونده های تغییر کاربری بسیار کند است و اگر به این شکل ادامه 

یابد تا چند سال دیگر نشانی از کشاورزی باقی نخواهد ماند.

تبریز - پاشــایی: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
آذربایجان شرقی گفت: شعار سازمان ما برنامه ریزی تعاملی و 

حکمرانی محلی آموزش های فنی و حرفه ای است.
یعقوب نماینده در گفت و گــوی اختصاصی با خبرنگار ما در تبریز 
با اعالم این مطلب افزود: ســعی داریم در سال جاری مبتنی بر شرایط 
آمایش سرزمینی حرکت کنیم و طرح های موجود نیز، عمدتاً در جهت 
اثربخشی برای ایجاد اشتغال یا حمایت از توسعه اشتغال است و در این 
حوزه، طرح های مختلفی داریم.وی ادامه داد: امســال آموزش دوگانه 
ای را مطرح ســاخته ایم و با همکاری اتاق بازرگانی شــروع کرده ایم و 
آموزش های تلفیقی مشــتمل بر آموزش های مجازی در کنار آموزش 
های سنتی می باشــد.نماینده در خصوص انتظار خود از جامعه رسانه 
ای اســتان برای تبیین نقش آموزش های فنی و حرفه ای و تبدیل آن 
به گفتمان عمومی، اظهار کرد: آموزش های فنی و حرفه ای هنوز برای 
جامعه مکشوف و روشن نیست و متأسفانه همراهی جامعه در این زمینه 
خیلی کم اســت. جای یادآوری دارد که آموزش های ما معموالً رایگان 
هستند و ویژه کارجویان می باشند، هر چند شاغالن نیز در مواردی از 
آن ها بهره مند می شوند. اما با این وجود، مردم اطالع و شناخت کافی 
از این موضوع ندارند. از این رو، نقش مطبوعات در این زمینه می تواند 
مؤثر واقع شــود.وی اضافه کرد: مطبوعات مــی توانند خدمات ما را در 
جامعه تبیین نمایند و در کنار معرفی مزیت های آموزشی به شهروندان، 
در مورد تنوع خدمات آموزشی سازمان که در تمامی شغل ها اتفاق می 
افتد و در بیش از چهار هزار استاندارد ارایه می شود، اطالع رسانی کنند. 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان، با تأکید بر نقش رسانه ها و 

مطبوعات استان در معرفی و تبیین خدمات آموزشی این سازمان، متذکر 
شــد: هدف ســازمان، اجتماعی کردن آموزش های فنی و حرفه ای و 
جذب مشارکت جامعه است و از جمله، طرح های کار آمد در این حوزه، 
اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی یا همان بحث مرسوم به 
استاد - شاگردی است. ناگفته نماند که این طرح، از طرح های بسیار زیبا 
و اثربخشی است که در دنیا کشورهای بسیاری، پیگیر اجرای آن هستند 
و حتی در کشورهای پیشرو، نیز اجرا می شود. اما با این حال، متأسفانه 
در کشور ما صاحبان صنوف و مشاغل تک کارفرمایی، آشنایی چندانی 
با این طرح ندارند. در حالی که آنان می توانند با مشارکت در اجرای این 
طرح، شــاگرد پذیرش کنند، بدون این که دچار مباحث بیمه ای این 
موضوع شوند. چرا که در این طرح، بیمه درمان و بازنشستگی شامل حال 
صاحبان صنوف و مشاغل نمی شود و بیمه حوادث نیز از طریق اداره کل 
انجام می گیرد. این مقام مسوول یادآور شد: در کنار ارایه آموزش های 

الزم به شــاگردان، آموزش های تخصصی نیز توسط کارفرما و صاحبان 
صنوف انجام می شود. از این رو، اجرای این موضوع بسیار زیبا افزون بر 
این که می تواند منجر به صرفــه جویی در هزینه های آموزش فنی و 
حرفه ای شود، می تواند در معرفی استادکارها تأثیرگذار باشد و آنان را در 
سطح یک معلّم و مربی در جامعه بشناساند و در استفاده بهینه از امکانات 
موجود در جامعه ایفای نقش نماید. نماینده خاطرنشان کرد: ما از طریق 
مطبوعات و رسانه ها، آگاهی بخشی و آشناسازی از طریق آنان می توانیم 
طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی را نهادینه سازیم.وی با اشاره به 
اهمیت گواهی نامه های اموزشی صادره، بیان داشت: اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان گواهی نامه هایی دارد که می تواند در شــروع 
کســب و کار مؤثر واقع شود، به این معنی که افراد عالقه مند به ایجاد 
فضای کسب و کار می توانند با اخذ گواهی نامه ها و ارایه آن ها به مراجع 
مرتبط با حوزه فعالیت خود یا اتحادیه ها، قادر هستند از آن ها به عنوان 
مجوز شــغل استفاده کنند. وی افزود: همچنین جای یادآوری دارد که 
صاحبان صنایع اگر نیروی کار خود را به آموزش فنی و حرفه ای معرفی 
کنند، بر اساس بند »ب« تبصره 38 قانون مالیات ارزش افزوده می توانند 
از معافیت ۱0 درصدی این مالیات برخوردار شوند.نماینده تصریح کرد: 
مهارت آموزان از طریق گواهی نامه ها می توانند نسبت به اخذ وام های 
کم بهره اقدام کنند و جالب است متوجه باشیم معموالً در طرح طبقه 
بندی مشــاغل افراد دارای گواهی نامه، صاحب امتیاز هستند و هر ۱0 
ساعت آموزش دیده شده، یک امتیاز برای مهارت آموزان محسوب می 
شود. این ها مواردی هستند که در جامعه ما مغفول و ناشناخته مانده اند 

و مطبوعات و رسانه ها می توانند معرّف آن ها در جامعه باشند.

اهواز- شــبنم قجاوند: مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای 
خوزستان با ابراز نگرانی از روند افزایشی مصرف برق در استان ، 
گفت: مصرف برق در شنبه هفته جاری نسبت به مدت مشابه در 

سال قبل حدود 1۲ درصد رشد داشته است.
محمود دشت بزرگ اظهار داشت: در 2۴ ساعت گذشته هفت هزار و 
777 مگاوات برق مصرف شــده که نسبت به شش هزار و 950 مگاوات 
مصرفی مدت مشــابه در سال قبل ۱۱.9 درصد رشد داشته است.وی با 
اشــاره به پیش بینی های افزایش دما ) وقوع دماهای ۴9 درجه و باالتر 

از آن ( تا اواســط هفته جاری در استان، بیان کرد: این نگرانی ها وجود 
دارد که با توجه به ظرفیت شبکه و روند افزایشی دما و افزایش مصرف 
برق، در صورت رعایت نکردن الگوی مدیریت مصرف خطاهایی ناشی از 
پرباری در شبکه رخ دهد.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با 
بیان اینکه اوج مصرف برق در ساعت ۱۴:5۱ دقیقه رخ داده است، عنوان 
کرد: از همه مشترکین درخواست داریم تا مصارف غیر ضروری و استفاده 
از وســایل برقی پر مصرف را از ساعات اوج مصرف ) ساعت ۱3 تا ۱7 و 

20 تا 23( به سایر ساعات شبانه روز منتقل کنند .

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز: کشاورزی نیازمند تحول جدی تکنولوژی است 

کشاورزی یکی از اساسی ترین محورهای توسعه در کشور است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی : رویکرد فنی و حرفه ای اثربخشی برای ایجاد و توسعه اشتغال است
 نقش مهم رسانه ها برای نهادینه کردن طرح مهارت آموزی در محیط کار 

نگرانی از روند افزایشی مصرف برق در خوزستان

اصفهان- قاسم اسد: دکتر علیرضا مهدوی معاونت اجرایی 
مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت , درمان 
وآموزش پزشکی که برای بازرسی و نظارت بر انجام طرح ملی 
کنترل فشار خون به استان اصفهان سفر کرده بود در روز شنبه 
۲5 خرداد ماه جاری با حضور در ذوب آهن اصفهان و گفتگو با 
مهندس یزدی زاده مدیر عامل شرکت در جریان روند اجرایی 
طرح ملی کنترل فشتار خون در این مجتمع عظیم صنعتی قرار 

گرفت واز خط تولید آن بازدید نمود .
معاون وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ضمن ابراز خشنودی 
از حضور در ذوب آهن اصفهان، حمایت ها و مشــار کت این شرکت در 
اجرای طرح ملی کنترل فشــار خون را جالب و قابل تقدیر دانســت  و 
تداوم این حمایت ها در جهت رفع مشکالت بهداشتی و درمانی و ارتقاء 
بهداشت ســالمت در جامعه را امری الزم و ضروری دانست .وی ضمن 
اشاره به طرح کنترل بیماری های غیر واگیر در وزارت متبوع خودکه از 
3 سال پیش شروع شده اســت، یادآور شد که این طرح توسط وزارت 
بهداشت و درمان  نوشته شده است ولی توسط مجموعه دولت به تصویب 
رســیده و هدف آن کاهش مرگ و میر پیش از سن 70 سالگی  است 

.دکتر مهدوی افزود : وزارت بهداشت و درمان هم مسئول سالمتی مردم 
است و هم مدعی سالمت آنها چرا که بیماری های گسترده غیر واگیر 
در جامعه ناشی  از شهرنشینی ، صنعتی شدن، زندگی مدرن، نوع تغذیه، 
بی تحرکی و علل دیگر است که همه مســئول ایجاد آن و مداوای آن 
نیز وظیفه همه نهادها و سازمان ها است .بنابر این حمایت و مشارکت 
عمومی در جهت رفع این بیماری هادر جامعه بسیار الزم و امری حیاتی 
اســت.مهندس یزدی زاده مدیر عامل  ذوب آهن اصفهان حرکت ملی 
کنترل فشــار خون توسط وزارت بهداشــت و درمان را اقدامی بزرگ و 

تاثیرگذار در جهت حفظ ســالمتی مــردم و قابل تقدیر معرفی کرد و 
یادآور شد : از آنجا که مردم دارای مشکالت زیادی هستند ممکن است 
متوجه بیماری های خود نشوند و طرح های بهداشتی وزارت بهداشت و 
درمان تضمین کننده سالمتی مردم و  عامل پیشگیری از بیماری ها و 
خسارات مادی و معنوی بسیاری در بین مردم است .مهندس یزدی زاده 
در ادامه با اشاره به مسئولیت های اجتماعی ذوب آهن اصفهان گفت : 
این شرکت همگام با 50 سال فعالیت تولیدی ، همواره خود را موظف به 
انجام مسئولیت های اجتماعی در قبال کارکنان و خانواده هایشان، مردم 
اطراف و مردم کشــور دانسته و در این راه هزینه های زیادی را متقبل 
شده است . در این زمینه بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن امکانات 
خود را در اختیار خانواده بزرگ ذوب آهن و ســاکنین اطراف قرار داده 
و درطرح ها آینده این خدمات وســیع تر خواهد شد و نقش پیشتازی 
ذوب آهن در انجام مسئولیت های اجتماعی و از جمله اقدامات بهداشتی 
ودرمانی از قبیل مشــارکت درانجام طرح ملی کنترل فشارخون و غیره 
حفظ خواهد شــد .شایان ذکر است همگام با اجرای طرح ملی کنترل 
فشار خون در کل کشور این طرح در ذوب آهن اصفهان نیز از ۱8 خرداد 
ماه تا ۱5 تیر ماه جاری برای همکاران باالی 30 سال در حال انجام است.

دکتر مهدوی معاون وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی در بازدید از ذوب آهن اصفهان:

مشارکت ذوب آهن در انجام طرح ملی کنترل فشار خون قابل تقدیر است

قم- خبرنگار فرصت امروز: رئیس موسســه آموزشــی و 
پژوهشی امام خمینی)ره( خطاب به دکتر سقائیان نژاد با تاکید 
بر اینکه شما را از شهرداران موفق کشور می دانم، گفت: حضور 
شما مایه خوشبختی و خوشــحالی بود که چنین فرد موفق و 

خدمتگزاری نصیب مردم قم شده است.
آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی در دیدار با شــهردار قم، خطاب به 
دکتر ســقائیان نژاد با تاکید بر اینکه شــما را از شهرداران موفق کشور 
می دانم اظهار کرد: حضور شــما مایه خوشبختی و خوشحالی بود که 
چنین فرد موفق و خدمتگزاری نصیب مردم قم شده است.وی با اشاره 
به اقداماتی که در شــهر قم توسط شهرداری انجام می شود گفت: تمام 
شــهرداری ها در دنیا با مشکالت متعددی مواجه هستند و این بخاطر 
نیازها و خواســته های مختلف مردم اســت.رئیس موسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی)ره( با تاکید بر اینکه در کشور ما در شهرها زمینه 
رشد اخالقی کم است، گفت: گاهی در شهرها شاهد بسترهایی برای تنزل 
اخالقی هستیم و این مساله ای عمومی است و اکثر شهرداری های کشور 
یا حتی در خارج کشور هم با آن درگیر هستند.آیت اهلل مصباح یزدی با 

اشــاره به وظایفی که پس از انقالب برای شهرداری ها ایجاد شده است، 
گفت: توقعات خصوصا از شهرداری قم که مرکز انقالب است بسیار بیشتر 
است؛ پس از انقالب وظیفه فرهنگی و دینی هم به وظایف شهرداری ها 
اضافه شده است و در قم باید ویژه به این مساله توجه شود.وی تصریح 
کرد: اگر کار فرهنگی ضروری در مراکز شهرداری صورت گیرد رضایت 
مردم بدون صرف بودجه خاصی تامین خواهد شد و سالمت بوستان ها و 
فضاهای شهری افزایش خواهد یافت.رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)ره( برنامه ریزی برای ارتقاء سطح فرهنگ دینی کارمندان 
شهرداری را ضروری عنوان کرد و گفت: با کارهای کوتاه مدت و مقطعی 
می توان اثرات قابل توجهی در حوزه فرهنگی و دینی و اخالقی بر روی 
کارمندان گذاشــت.وی بیان کرد: ایــن برنامه ها باید ضمن اینکه برای 
کارمندان نشاط آور است باید بر زندگی فردی و اجتماعی آنها اثر بگذارد.

آیت اهلل مصباح خطاب به شهردار قم:  شما را از شهرداران موفق کشور می دانم
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بازاریابی سنتی در حال مرگ است
دیجیت��ال مارکتین��گ و تبلیغات آنالی��ن این روزها، بیش از هر وقت دیگری زنده و سرش��ار از زندگی 
است، اما بازاریابی سنتی در حال مرگ است و مرگی آهسته، دردناک و بسیار عمومی را تجربه می کند.

دلیلش ساده است: مشتریان می  خواهند و انتظار دارند صدای شان شنیده شود. متاسفانه بازاریابی سنتی 
قابلیت ارتباطی دوس��ویه بین تبلیغ و مش��تریان را ندارد چون براس��اس پیش فرض پخش و اشاعه پیش 
می  رود: پارادایم یک به هزار و این یعنی تنها تبلیغ کننده اس��ت که می  تواند از طریق صحبت با مشتریان 
تاثیرگذار باش��د و یا توجهات را به خود جلب کند حاال به هر روش��ی، تبلیغات چاپی، رادیو، تلویزیون و 
حتی برخی از روش های دیجیتالی. به این ترتیب مش��تری نمی  تواند ارتباط متقابلی با تبلیغ کننده برقرار 

کند و به همین دلیل است که بازاریابی سنتی در حال مرگ است.
مرگ بازاریابی سنتی و حضور شبکه  های اجتماعی

این روزها مشتریان و تبلیغ  کنندگان می  توانند در مکالمه  های جذاب و تعاملی شرکت کنند که ارتباطی 
دوس��ویه را امکان  پذیر می  سازد. به این ترتیب، شبکه  های اجتماعی مقیاسی برای تبلیغات دهان به دهان 
محسوب می شوند و در نهایت، مشتریان به تبلیغات دهان به دهان بیش از هر نوع رسانه بازاریابی اعتماد 

دارند.
حاال برندها می  توانند به مش��تریان وفادارش��ان، هواداران موثر برند، تکیه کنند تا پیا  م  رس��انی را تعیین 
کنن��د که ب��ه بهترین صورت در فضای ش��بکه  های اجتماعی عمل می کنند. در صورت��ی  که توئیتی بین 
هواداران بارها تکرار شود، برند می تواند بودجه بازاریابی برای تسهیل اشتراک  گذاری آن در بین مشتریان 
اس��تفاده و آن را برای ایجاد فروش بیش��تر تقویت کند. مثال کمپینی که مش��تریان را تشویق می کند با 

اشتراک هرچه بیشتر هشتگ کمپین، شانس خود را برای برد ماشین افزایش دهند.
تبلیغات بومی محجوبانه:

این نوع تبلیغات به صورت یکپارچه ش��کل و عملکرد تجرب��ه کاربرهایی را دنبال می  کند که محصولی 
مخصوص آنها طراحی ش��ده  اس��ت، این نوع تبلیغات بسیار موثرتر از تبلیغات سنتی هستند از این لحاظ 
که تعامل بین مش��تری و تبلیغ را تس��هیل می  کنند، چون مش��تریان از اینکه بازاریابی شوند، متنفرند و 
چون آنها خواس��تار تبلیغاتی هس��تند که محتوا و تجربه  کاال یا خدماتی را با هم ترکیب کنند که آنها در 
حال مصرف و یا استفاده  اش هستند و وقتی این نوع تبلیغات در بستر شبکه  های اجتماعی دیده می  شود، 
تبلیغات بومی بس��یار قوی  تر ظاهر می  شوند و برای برندها بهترین فرصت را به منظور ارتباطی دوسویه با 

مشتری فراهم می  کنند که امروزه بسیار برای مکالمات فروش ضروری به نظر می  رسد.
ش��بکه  های اجتماعی به دو دلیل خاص موثر هس��تند. یک، برندها می  توانند محتوای ارگانیک موجود 
را برای خلق آگهی  های اسپانسرش��ده اس��تفاده کنند و دوم اینکه آنها  می توانند محتوایی را خلق و پخش 
کنند که دقیقا به صورت ارگانیک از محتوایی پیروی می  کند که پیشتر موفق ظاهر شده بود. گرچه، هنوز 

چالش های بسیاری بر سر راه است.
اولین و مهم ترین این چالش  ها این اس��ت که برندها باید مانند مشتریان بیندیشند و حتما باید اینگونه 

اندیشیدن را شروع و درک کنند که مشتریان شان چگونه در حال اشتراک و مصرف محتوا هستند.
خلق تبلیغات سنتی نیازمند بازاریابان، هنرمندان، طراحان و کپی رایترهای توانمند و بااستعدادی است 
که در دفاترش��ان می نشینند و از هوش و مهارت ش��ان برای پیش بینی بعضی از عوامل تقویت بازار هدف 
استفاده می  کنند، اما اکنون با وجود شبکه  های اجتماعی، تبلیغ  کنندگان می  توانند از گفت وگوهای مداوم 
و موجود بین مخاطبان ش��ان  اس��تفاده کنند تا به این ترتیب بفهمند چه موارد و عواملی در تبلیغ کاال و 
خدمات ش��ان برای جذب مش��تری مفید و موثر هس��تند و دوباره تبلیغ را بررس��ی کنند تا کامال آن را با 
ویژگی  های برند تطبیق دهند. گرچه، درنهایت فرآیند خالقانه تبلیغ و آگهی به مش��تری ختم نمی ش��ود 

بلکه از مشتریان آغاز می  شود.
با این وجود، برندها برای موفقیت در این نوع استراتژی باید خود را در نقش ناشر ببینند، و این همان 
نکته کلیدی اس��ت. اگر برندها خود را به جای تبلیغ کننده، ناش��ر تصور کنند، آنها باید خلق محتوایی را 

آغاز کنند که برای گفت وگو آغاز شده  است نه برای پخش و انتشار در رسانه  ها.
از آنجا که س��خن و کالم مشتریان قوی ترین راه افزایش فروش است و شبکه  های اجتماعی این فرآیند 
را نیز دربر می  گیرند، برندها باید تمام تالش و تمرکز خود را بر روی تسهیل ایجاد این نوع گفت وگوهای 
اساس��ی بگذارن��د، اما برندها، برای اینک��ه در این نوع تبلیغات واقعا موفق و تاثیرگذار باش��ند، باید کامال 
پتانسیل توسعه را درک کنند و آن دسته از محتوای ارگانیک را شناسایی کنند که تاثیرگذاری آن ثابت 

شده است و سپس پخش این محتوا را افزایش دهند.
یکی از راه  های اجرای این ایده، جست وجو و یافتن تمام محتوای تولیدشده توسط کاربران و انتشارشان 
از طریق کانال  های ش��بکه  های اجتماعی و نمایش نمونه  های آن در س��ایر دارایی  های دیجیتال است؛ به 
عبارت دیگر ایجاد نوعی تبلیغات کالمی به ش��یوه ای برنددار شده، بسته  بندی شده و کلی که به نیازهای 

برند دسترسی دارند.
بهترین بخش بازاریابی مدرن این اس��ت که واقعا به س��ود مش��تری بوده و این مس��ئله در طول تاریخ 
بازاریاب��ی بی  نظیر اس��ت. زیرا بازاریابی دیگر آن بازاریابی قدیمی که ما با آن آش��نا بودیم، نیس��ت بلکه 
بازاریابی مدرن را می  توان تعامل ]مش��تری و تبلیغ کننده[ در ]خلق[ محتوای مطلوب و ارگانیک دانست 

و این به روشنی مرگ بازاریابی سنتی را رقم می زند.
joorchin :منبع
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هر فرد بزرگس��الی آرزو دارد شغلی مناسب پیدا کند. شغلی که 
هم درآمد خوبی داش��ته باشد و هم سبب آرامش و رضایت خاطر 
فرد ش��ود. قطعاً هیچ کارمندی نمی خواه��د چند ماه بعد از اینکه 
شغلی به دست آورد، از خود بپرسد: »من اینجا چه کار می  کنم؟«. 
در ادامه با ما همراه باش��ید تا پنج نش��انه ای را معرفی کنیم که به 

شما می گوید نباید یک پیشنهاد شغلی را بپذیرید.
خیلی از افراد جویای کار خصوصاً جوانان، هر پیشنهاد شغلی را 
قبول می کنند و کمتر در جست وجوی یک شغل مناسب هستند. 
پذیرفتن شغل نامناسب اشتباه بزرگی است که چند ماه بعد از کار 

کردن سبب ناامیدی و دلسردی تان می شود.
آیا راهی برای اجتناب از این اشتباه وجود دارد؟

بله. امروزه نش��انه های هش��داردهنده  زیادی وج��ود دارد که به 
ش��ما کمک می کند چشم تان را باز کنید و واقعیت شغل جدید را 
ببینید. در ادامه پنج نشانه هشداردهنده را معرفی می کنیم. اگر با 
یکی از این نش��انه ها مواجه شدید بالفاصله به آن پیشنهاد شغلی 

پاسخ منفی بدهید.
حقوق ثابت است اما مسئولیت ها هر روز بیشتر می شود

تصور کنید در هنگام مصاحبه اس��تخدامی، وظایف ش��غلی تان 
را مطالع��ه کرده اید و حاال می خواهید ب��ه مصاحبه کننده توضیح 
دهی��د توانایی های تان با آن وظای��ف مطابقت دارد یا نه، اما وقتی 
به صحبت های مصاحبه کننده پیرامون ِس��مت ش��غلی تان گوش 
می دهید، متوجه می ش��وید وظایف ش��غلی تمامی ن��دارد. حتی 
ممکن اس��ت بعدها کارهای بیشتری به شما واگذار شود که هیچ 
ربطی ب��ه کار اصلی ندارد. برای مثال، ش��ما می خواهید به عنوان 
منش��ی شرکت مشغول به کار ش��وید، اما مصاحبه کننده می گوید 
هر زمانی نیاز باشد باید قبوض منزل کارفرما را هم پرداخت کنید. 
در این ش��رایط وظایف اضافی به ش��ما محول می شود اما حقوق 
و دس��تمزدتان هی��چ تغییری نمی کند. اغلب مش��اغل به گونه ای 
هس��تند که فرد جویای کار باید انتظار ش��نیدن جمله  »شاید این 
وظایف را بعدها به ش��ما واگذار کنیم« را داش��ته باش��د، اما باید 
ای��ن وظایف قبل از ش��روع کامال به طور دقی��ق برای تان توضیح 
داده شود. آیا مسئولیت هایی که بعدها به عهده می گیرید، فرصتی 
برای یادگیری مهارت های جدید است؟ شاید لیستی در مقابل تان 
قرار گیرد که نش��ان می دهد هر وقت نیاز بود باید مسئولیت هایی 
که دیگران انجام نمی دهند را شما انجام دهید؟ ممکن است برای 
انج��ام کارهای اضافی به ی��ک کارمند جدید نیاز باش��د، اما چرا 
مدیران شرکت موقعیت ش��غلی جدیدی در نظر نمی گیرند و این 

وظایف را به گردن دیگر کارمندان می اندازند؟

ب��رای مثال، تصور کنید قرار اس��ت به عن��وان مدیر امور داخلی 
شرکت مشغول کار شوید. کارفرما می گوید هر زمان نیاز باشد باید 
کارهای بانکی شرکت را هم انجام دهید. این کارهای اضافه ربطی 
به نقش ش��ما در ش��رکت ندارد و حتی حقوق اضافی هم دریافت 
نمی کنید. اکنون در اینجا س��ؤال مطرح می شود چرا شرکت برای 

انجام امور بانکی اش کارمند جدیدی استخدام نمی کند؟
از مصاحبه کننده سؤال کنید چه دیدگاهی درباره نقش شما در 
شرکت دارد. از او درخواس��ت کنید درباره وظایف اضافی، ارتباط 
آنها با مس��ئولیت های شما و نحوه تقسیط زمان میان این وظایف 
توضیحات بیشتری ارائه دهد. اگر فکر می کنید شغلی که به دنبال 
اس��تخدام آن هستید، در بین دیگر مسئولیت ها محو شده است یا 
نمی توانی��د تمام وظایف را هم زمان به انجام برس��انید، بدون هیچ 

تردیدی این شغل را فراموش کنید.
نبود فرصت مناسب برای آموزش و یادگیری

یادگی��ری مهارت های ش��غلی بع��د از اینک��ه وارد کار جدیدی 
شدید بس��یار ارزشمند اس��ت. مدیر ش��رکت باید بتواند با ایجاد 
فرصت های پیش��رفت و یادگیری، به موفقیت ش��غلی شما کمک 
کند؛ خصوصاً اگر س��ن و سال کمی داشته باشید. شرکت می تواند 
از افراد حرفه ای درخواست کند برای کارمندان سخنرانی کنند یا 
بودجه ای برای گذراندن دوره های آموزشی خارج از محیط کار در 

نظر بگیرد و برای پیشرفت شغلی آنها سرمایه گذاری کند.
اگ��ر از همان ابتدا احس��اس کردید در محی��ط کار جدید هیچ 
فرصتی برای پیش��رفت و یادگیری وجود ندارد و تنها باید وظایفی 
که به ش��ما محول ش��ده را به انجام برس��انید، کمی بیشتر تأمل 
کنی��د. ببینی��د آی��ا می توانید چنین ش��غلی را بپذیری��د و برای 

سال های طوالنی درجا بزنید.
قبول شغل جدید به هر قیمتی، قدم برداشتن در 

مسیر اشتباه است
حتی اگر چش��م انداز روشنی از ش��غل جدیدتان نداشته باشید، 
باز هم می توانید نش��انه هایی پیدا کنید که به ش��ما نشان می دهد 
موقعیت شغلی جدید باعث پیشرفت تان می شود یا شما را به رکود 
می رس��اند. برای مثال، اگر می خواهید در مهارت های حل مسئله 
به پیشرفت برسید، نباید در شغلی استخدام شوید که در آن تنها 

کارهای فیزیکی انجام می دهید.
ممکن اس��ت مصاحبه کننده در میان صحبت های خود به عدم 
هماهنگی اهداف با ش��غل جدید اشاره کند؛ مثاًل بگوید: »از حاال 
باید به اطالعت برس��انم کارمندان دیگری همانند شما بوده اند که 
از این کار ناامید ش��ده اند« یا »ش��اید این ش��غل ش��ما را به هیچ 

پیش��رفتی نرساند و در واقع شغلی نیس��ت که تاکنون به دنبالش 
بوده ای��د.« اگر کارفرما چنین حرف های��ی را بیان کرد، بدون هیچ 
ابهام این پیش��نهاد شغلی را رد کنید، زیرا او با اطمینان می گوید 

در این نقش هیچ رضایت شغلی وجود نخواهد داشت.
مدام نیروی کار شرکت عوض می شود

تعویض پی در پی نیروی کار در یک ش��رکت اصاًل نشانه  خوبی 
نیس��ت؛ خصوصاً اگر کس��ب و کار تازه تأسیسی نباشد. این مسئله 

نشانه  ضعف مدیریت یا فرهنگ کاری اشتباه است.
وقتی یک پیشنهاد ش��غلی دریافت می کنید، از مصاحبه کننده 
س��ؤاالتی بپرس��ید. به عنوان مثال: »آی��ا کارمن��دان انتظار دارند 
مس��ئله ای در ش��رکت بهبود پیدا کند؟« یا »آیا به تازگی کس��ب 
و کار ش��ما مشکالتی داشته اس��ت، اگر چنین است چطور به آن 
رسیدگی ش��ود؟« اگر کارفرما از پاسخ به این سؤاالت طفره رفت 
و پاس��خ روشنی نداد یا با لحنی جدی گفت نباید در امور شرکت 
دخالت کنید، مطمئن باش��ید این شغل مناسب تان نیست و الزم 

است جای دیگری به دنبال کار باشید.
کارفرما توجهی به اهداف بلندمدت شغلی شما ندارد

ب��رای کارمندان جوان که می خواهند در زمینه شغلی ش��ان به 
موفقیت برسند و پله های ترقی را به سرعت باال بروند، داشتن یک 
برنامه  بلندمدت ش��غلی اهمیت زیادی دارد. اگر کارفرما سؤاالتی 
چون »در پنج س��ال آین��ده خود را کجا می بینی��د؟« یا »اهداف 
بلندمدت شغلی شما چیس��ت؟« را نپرسید، قطعاً این شغل برای 
ش��ما مناسب نیس��ت. شاید بهتر باش��د از مصاحبه  کننده بپرسید 
»دس��تاوردهای این ش��غل را در یک س��ال آینده چطور ارزیابی 
می کنی��د؟« ی��ا »به نظر ش��ما این ش��غل تا یک س��ال دیگر چه 
موفقیت های��ی به دنبال خواهد داش��ت؟«. اگر او پاس��خ کاملی به 
سؤاالت شما نداد و نتوانست جایگاه شغلی را متفاوت ترسیم کند، 
باید بدانید این نقش به جایی نمی رس��د. بهتر است همین حاال به 

فکر شغل جدیدی باشید.
اگر به دنبال شغل جدیدی هس��تید باید تصمیمی هوشمندانه 
اتخاذ کنید. البته انتخاب ش��غل نامناس��ب مزیتی هم دارد؛ شغل 
نامناس��ب می تواند تجربه خوب��ی در اختیارتان قرار دهد تا بدانید 
در آینده باید به دنبال چه شغل هایی باشید. اگر هم اکنون در یک 
موقعیت شغلی هس��تید که چندان جالب نیست، نگران نباشید و 

آن را یک تجربه ارزشمند بدانید.
اگر یکی از این پنج نش��انه را در ش��غلتان می بینید، به دنبال 

شغل جدیدی باشید و هرچه زودتر دست از این کار بکشید.
forbes/ucan :منبع

نشانه هایی که می گوید نباید در برخی شغل ها استخدام شوید
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