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الیحه بودجه سال 97 به روایت اقتصاددانان

سیاه و سپید بودجه
با ارائه الیحه بودجه س��ال آینده از سوی دولت به مجلس ش��ورای اسالمی، این روزها بحث های حاشیه ای در 
میان مردم، رس��انه ها و ش��بکه های اجتماعی باال گرفته و برخی بندهای بودج��ه ازجمله احتمال افزایش قیمت 
حامل های انرژی و همچنین افزایش عوارض خروج از کشور، باعث بروز شوک های مختلفی در جامعه شده است.  
ب��ه عن��وان نمونه، خبر احتمال افزایش 500 تومانی و جهش وار قیمت بنزی��ن و همچنین افزایش یکصد تومانی 
قیمت گازوئیل، درحالی باعث ایجاد تنش در بطن جامعه و در میان مردم ش��ده اس��ت که جدیدترین قیمت های 
ثبت ش��ده بنزین در جهان نش��ان می دهد ایران پس از ونزوئال، عربستان، ترکمنستان و الجزایر، پنجمین بنزین 

ارزان دنیا را در جایگاه های سوخت عرضه می کند. به عبارت بهتر، با وجود اجرای قانون هدفمندی...

وزیر صنعت:
 100هزار میلیارد ریال برای نوسازی 

صنایع و معادن پیش بینی شد
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اصالحات ارزی خواسته اصلی صادرکنندگان است

تاثیر واقعی سازی نرخ برابری ارز بر رونق صادرات

کسب وکار مستقل، موفقیت بیشتر
راهکار استیو جابز برای مواجهه  با نظرات مخالف
عناصر اصلی استراتژی بازاریابی موفق چیست؟ 

 استیکرهای نجات بخش
آنالین مارکتینگ در مقابل تبلیغات آفالین 

برند کراکس چرا سقوط کرد؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 خودروهایی که
 تا سال 2020 

به بازار می آیند 

فرشید شجاع
 تحلیلگر بازارهای مالی

7
بارهـا اعـالم کرده ایـم که شـرکت ها بـرای اینکـه بتوانند 

پیش فروش انجام دهند باید از وزارت صنعت مجوز 
دریافت کنند و چنانچه این ...

پیش فروش و افزایش قیمت 
خودرو بدون مجوز ممنوع! 

یادداشت

یادداشت

 2 سناریوی محتمل
برای تحوالت بازار ارز

رابطه نزدی��ک برابری دالر و 
ریال بر کمتر کس��ی پوش��یده 
اس��ت؛ موضوع تا آنجایی بسط 
پیدا می کند که روز پس از هر 
افزایش قیم��ت دالر، هر دکان 
و فروشگاهی که کاالی وارداتی 
لی�س��ت  می فروشد،س��ریع��ا 
قیمت هایش را ب��ه روز می کند 
و یک هفته پس از رش��د دالر، 
تقریبا ش��اهد تغییر برچس��ب 
قیمت در تمام اصناف هستیم، 
اما رشد اخیر نرخ ارز نیز از این 

نبوده  مستثنی  قاعده 
و این...

امکان تداوم رشد بازار سهام 
در آینده وجود دارد و 

5در مجموع...

پتانسیل های اقتصادی بازار 
سهام قوی برآورد می شود

2

ولی نادی قمی
مدیرعامل تامین 

سرمایه نوین

گزارش های پژوهش��ی نش��ان می دهد کمک خارجی 
ش��اید در برخ��ی م��وارد درد و رن��ج مردم کش��ورهای 
کمک گیرن��ده را تس��کین و کاهش داده باش��د، اما در 
هیچ جا نتوانسته است رشد س��ریع ادامه دار ایجاد کند. 
به گزارش خبرآنالین، تجارب کش��ورها براساس گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس نش��ان می دهد اتکا به کمک 
خارجی امیدهای واهی ایجاد کرده و به سراب انجامیده 
اس��ت. با توجه به موفقیت طرح مارشال در اروپا، کمک 
خارجی به کش��ورهای درحال توسعه اعتبار خوبی داده 
بود. برنامه طرح مارشال ازسوی آمریکا مبلغ 13میلیارد 
دالر به اروپا بین 1948 و 1952 انتقال داد تا اقتصادهای 
جنگ زده خود را بازس��ازی کنند و ب��ا رونق یافتن اروپا، 
اعتبار باالیی یافت، بنابراین بیشتر دولت ها و اندیشمندان 
معتقد بودند کمک کردن به کش��ورهای فقیر نیز اثراتی 
میمون و مبارک خواهد داش��ت، اما ثابت شد که تفاوت 
بین بازس��ازی یک اقتصاد و ساختن یک اقتصاد از صفر، 
بسیار زیاد اس��ت. کمک طرح مارشال، که بیشتر آن به 
انگلستان، فرانسه و آلمان اختصاص یافت، برای بازسازی 
زیرساخت ها و کارخانه ها در کشورهایی استفاده شد که 
پیش از آن صنعتی شده بودند. آنها جمعیت تحصیلکرده، 
ماهر و عمدتا شهرنش��ین داش��تند. ثابت شد استفاده از 
کمک برای وادار کردن کشور به صنعتی شدن موفقیت 
کمتری داش��ته اس��ت. در تضاد با کمک طرح مارشال، 
کمک به کشورهای فقیر اغلب به تعهد باز و نامحدودی 
تنزل یافت که پیش��رفتی ناچیز عاید کرده است. جریان 
کمک های خارجی به قصد توسعه کشورها با شدت تمام 
در دهه های 1950 و 1960 و هنگامی ش��روع ش��د که 
کشورهای ثروتمند و نهادهای وام دهنده بین المللی شروع 
به ارائه وام با نرخ های ترجیحی به کشورهایی کردند که 
از استعمارزدگی بیرون آمده بودند. در ابتدا، این منابع به 
سمت پروژه های صنعتی بزرگ مقیاس هدایت شد. طی 
دهه 1970، دامنه و میزان این کمک ها رشد کرد و بیشتر 
برنامه ها از آنچه اکنون رویای غیرواقع بینانه صنعتی شدن 
سریع دیده می شود، به سمت هدفی معمولی تر از کاهش 
فقر تغییر کرد. کمک ها هرچه بیش��تر به سمت تدارک 
و ارائ��ه مواد غذایی، خدمات درمانی و آموزش��ی هدایت 
شدند. طی دهه 1980 شاهد تغییراتی در افکار و ایده ها 
بودیم که تدارک کمک را نیز تحت تأثیر قرار داد. بیشتر 
کشورهای وابسته به کمک، نتوانستند سریع توسعه یابند 
و حت��ی موفق به بازپرداخت وام های کم بهره نش��دند و 
وام ها و سرمایه گذاری ها به رشد خودپایدار منجر نشد. به 
عالوه، فروض اصلی دولت گرایی مورد تردید قرار گرفت. 
اینک روشن شد که تسلط دولت بر اقتصاد در کشورهای 
آفریقای��ی و جن��وب آس��یا، نرخ های رش��د باالیی عاید 
نمی کند. اقتصادهای دس��توری شوروی از رونق افتادند، 
چی��ن ایدئولوژی مائویس��م را به نفع ب��از کردن فضای 
بیش��تر برای فعالیت اقتصادی خصوصی کنار گذاش��ت. 
تایوان، س��نگاپور، هنگ کن��گ و کره جنوبی ب��ا اتکا به 

سیاست هایی که کارآفرینی و رقابت پذیری را در بازارهای 
جهانی تشویق می کرد، به پیش تاختند، بنابراین برخی 
کمک کنندگان با گنجاندن شرایطی برای اعطای کمک، 
ش��روع به پافش��اری بر این کردند که دولت ها کس��ری 
بودج��ه خ��ود را کاهش داده و به بازاره��ا اجازه دهند تا 
آزادانه تر کار کنند. چنین برنامه هایی »تعدیل ساختاری« 
نام گرفتند. اتکا به کمک نتوانست یک راهبرد توسعه ای 
موفق باشد. با این که دولت ها کمربندها را سفت تر کرده 
و برخی بنگاه ها را خصوصی سازی کردند، کمک نتوانست 
توسعه را تحریک کند و بار بدهی افزایش یافت. مشکل 
سیاسی بود: پول کمک ها را خیلی راحت می شد دزدید 
و مقامات دولتی اغلب آن را می دزدیدند. در دهه 1990 
در ش��رایطی که کمک کنندگان تشخیص دادند، کمک 
به جای اینکه رش��د اقتصادی را تحریک کند، به فس��اد 
بیشتر منجر می شود. آنها از »تعدیل ساختاری« به سمت 
تش��ویق به »حکمرانی بهتر« تغییر جه��ت دادند که در 
عمل به معنای دموکراسی س��ازی و تقویت جامعه مدنی 
و اصالح نظام اداری اس��ت. عده بس��یاری امید داشتند 
که حاکمان به مردمان ش��ان پاسخگوتر شوند و دزدی از 
منابع کمک کاهش یابد. تأکید بر بهبود حکمرانی تا امروز 
همچنان باقی اس��ت. از دهه 1950 تا سال 2010 بیش 
از 2 تریلیون دالر به شکل کمک توسعه ای از کشورهای 
ثروتمند به کش��ورهای فقیر انتقال یافته اس��ت. آفریقا 
تقریباً نیمی از کل این کمک را دریافت کرده اس��ت. در 
برخی کشورها کمک خارجی اکنون بیشتر عملیات دولت 
را تأمین مالی کرده و بخش قابل توجهی از تولید ناخالص 
داخلی را تشکیل می دهد. کمک خارجی شاید در برخی 
موارد درد و رنج مردم کشورهای کمک گیرنده را تسکین 
و کاهش داده باش��د، اما در هیچ جا نتوانسته است رشد 
س��ریع ادامه دار ایجاد کند. بیشتر تحقیقات تجربی هیچ 
پیوندی بین کمک و عملکرد اقتصادی پیدا نکردند. برخی 
متوجه شدند که کمک می تواند تفاوت مثبت حاشیه ای 
در کش��ورهایی ایجاد کند که پیش از این سیاست های 
اقتصادی س��الم و درس��تی را دنبال کرده بودند. اما این 
مطالعات همچنین دریافتند که بیشتر کمک گیرندگان 
سیاس��ت های توسعه ای سالم را حال چه قبل از دریافت 
کمک ی��ا به عنوان پیامد دریافت کم��ک دنبال نکردند. 
آنه��ا همچنین نش��ان می دهن��د الگوه��ای کمک که 
کمک دهندگان ترویج می کنند تحت تأثیر منافع شخصی 
راهبردی آنهاست به جای این که واقعا اشتیاقی به توسعه 
کشور مربوطه داشته باشند. ادبیات موضوع همچنین خبر 
از مشکالتی می دهد که حتی کمک کنندگان با ذهنیت 
توس��عه ای هم با آنها مواجه هس��تند. از اینها گذش��ته، 
منابعی که به شکل کمک داده می شوند، معموال کاالهای 
معاوضه پذی��ر )نقدی ی��ا قابل تبدیل به پول( هس��تند. 
حاکمان کش��ورهای دریافت کنن��ده کمک اغلب خیلی 
راحت پول کمک ها را از برنامه های توس��عه ای به سمت 
خود و متحدان سیاسی قدرتمند خود منحرف می کنند. 

کمک  های خارجی منجر به رشد پایدار می شود؟ 

مس��کن از حوزه هایی به ش��مار م��ی رود که نقش 
آن در تحرک اقتصادی کش��ور غیر قابل انکار اس��ت. 
تاثیرگ��ذاری این ح��وزه در یک هزار و 200 رش��ته 
ش��غلی، تولی��دی و خدمات��ی موید عم��ق اثرگذاری 
این بخش بر دیگر ابعاد اقتصادی کش��ور اس��ت و در 
این میان، کم نیس��تند کارشناس��ان و صاحب نظرانی 
ک��ه معتقدن��د در صورت ظهور و ب��روز رونق در بازار 
مسکن، ش��رایط برای کلیت اقتصادی کشور، متفاوت 
می ش��ود و تحولی چش��مگیر در ای��ن خصوص رقم 
خواهد خورد. در این میان، آمار و ارقام منتشرشده از 
سوی دستگاه های ذی ربط همچون بانک مرکزی ناظر 
بر این واقعیت اس��ت که میزان تولید مس��کن )تولید 
بخش خصوصی( در طول 30سال اخیر به پایین ترین 
حد ممکن تنزل یافته اس��ت. آنچنان که گزارش های 
منعکس ش��ده نش��ان می دهد، تعداد س��اختمان های 
ش��روع به ساخت، توس��ط بخش خصوصی در مناطق 
شهری کشور که روند احداث آن از سال 1395 کلید 
خورده، حدود 94هزار واحد تخمین زده می ش��ود که 
ب��ا توجه به این رق��م، کمترین می��زان احداث واحد 
مس��کونی از س��ال 1368 تاکنون بوده است. در ذیل 
این گزارش تالش می شود عوامل و دالیل این کاهش 
و تنزل حداکثری در س��اخت و س��از ها مورد بحث و 

بررسی قرار گیرد. 

دالیل کاهش ضریب تولید مسکن
حسین سروش، کارشناس بازار مسکن، در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان در خصوص علل و دالیل 
کاهش و تنزل فاحش و محسوس ضریب تولید مسکن 
در کش��ور اظهار کرد: یکی از دالیل کلی و اصلی این 
عارض��ه به کاهش قدرت خرید م��ردم برمی گردد که 
بالطبع همین موضوع باعث ش��ده بس��یاری از اقشار 
مردم، توان خرید مس��کن را نداشته باشند. وی افزود: 
البته افزایش افسارگس��یخته قیمت مسکن که حدود 
پنج تا شش سال پیش نیز در کشور تجربه شد، روند 
معقول و منطقی نبود، اما در ش��رایطی که آفت رکود 
به جان اقتصاد کش��ور می افتد طبیعتا سطح درآمدی 
خانوار ها نیز کاهش می یابد و در چنین فضا و بستری، 
اساس��ا پول و نقدینگی الزم برای خرید مسکن وجود 
نخواهد داش��ت. س��روش اضافه کرد: به واقع شرایط 
موج��ود، زم��ان نس��بتا مطلوبی برای خرید مس��کن 
محسوب می ش��ود، اما پیش نیاز این ضرورت، داشتن 
نقدینگی الزم اس��ت که در ش��رایط، رک��ود، تامین و 
مهیا س��ازی آن بس��یار س��خت و دشوار اس��ت. این 
کارشناس مسکن گفت: آنچنان که اخبار منتشرشده 
در رسانه ها نشان می دهد، هم اکنون، 2میلیون و 500 
هزار واحد مس��کونی خالی در کش��ور وجود دارد که 

بعض��ا در این میان برخ��ی از آنها لوکس و اش��رافی 
به ش��مار می رود و بالطبع بس��یاری از اقشار جامعه، 
علی الخصوص اقشار و گروه های کم درآمد و دهک های 
پایی��ن جامعه، قادر به خرید آن نیس��تند. وی افزود: 
در ص��ورت برنامه ریزی مدون و اصولی در این بخش، 
بسیاری از مشکالت و محدودیت های اقتصادی فعلی، 
تاکن��ون حل و فصل ش��ده بود، اما متاس��فانه در این 
عرص��ه، برنام��ه مش��خصی تعریف و طراحی نش��د و 
همی��ن امر، مزید بر علت ش��ده تا در ش��رایط فعلی، 
عمق مش��کالت و نارسایی های اقتصادی به این شکل 

آشکار شود. 
س��روش گفت: با اعمال برخ��ی تدابیر و پیش بینی 
تمهیدات مقتضی، می توان بخش��ی از نارس��ایی های 
فعلی را رفع کرد و بالطبع باز ش��دن گره ها در بخش 
مسکن می تواند تا حدودی، معضالت اقتصادی کشور 
را مرتفع کرد. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: 
ارائه تس��هیالت وی��ژه، یکی از راهکار هایی اس��ت که 
می ت��وان به موجب آن، زمینه را برای خانه دار ش��دن 

متقاضیان مسکن هموار کرد. 
وی اف��زود: پی��ش از ای��ن اعتبارات و تس��هیالتی 
ب��رای این منظ��ور تعریف و طراحی ش��د، اما آنچنان 
موانع و پیچیدگی هایی ب��رای این به اصطالح، امتیاز 
تعری��ف ش��ده ک��ه بس��یاری از متقاضیان ب��ه ناچار 
اعطای تس��هیالت مذکور را به لقایش می بخشند. این 
کارش��ناس بازار مس��کن گفت: اصل و اساس چنین 
تسهیالتی باید با هدف کمک به متقاضیان به خصوص 
دهک ه��ای پایی��ن جامع��ه، تعریف و ارائه ش��ود، اما 
س��ود های آنچنان��ی و فرآیند زمان��ی بازپرداخت آن 
معطوف به مشکالت و س��ختی هایی است که جامعه 
ه��دف و متقاضیان ترجیح می دهند از دریافت چنین 

وام هایی اجتناب کنند. 

حبس مالی سرمایه گذاری ها
چندی پی��ش، علی قائدی، مع��اون دفتر اقتصاد و 
مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با رسانه ها، 
با اش��اره به گزارش اخیر بانک مرک��زی در ارتباط با 
کاهش تولید مسکن در طول سال های گذشته اظهار 
کرد: از س��ال 1392، روند س��رمایه گذاری در عرصه 
مس��کن و تعدد تولید، س��اخت و اح��داث واحد های 
مس��کونی کاه��ش یافت که ریش��ه آن را می توان در 
تولی��د و اح��داث جس��ت وجو ک��رد. به اعتق��اد وی، 
نخس��تین دلیل کاهش نرخ تولید و احداث مسکن به 
حجم انبوه تولید مسکن در مقطعی برمی گردد که به 
نوعی س��ودآوری آن آنچنان ج��ذاب و قابل توجه بود 
که برخی تالش کردند س��رمایه های خویش را به این 

سمت هدایت کنند. 

وی افزود: به واقع، حبس سرمایه گذاری در بسیاری 
از واحدها، باعث ش��ده امکان به جریان افتادن مجدد 
س��رمایه ها با موانعی مواجه ش��ود و بالطبع در چنین 
شرایطی سطح س��رمایه گذاری ها در بازار مذکور افت 
می کند و روند تولید و احداث مس��کن تحت الش��عاع 

قرار می گیرد. 
معاون دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، 
با اش��اره به شرایط نامس��اعد در سیس��تم بانکی در 
س��نوات گذش��ته و کمبود منابع، یادآور شد: به واقع 
ب��ه دالیل مختلف، قدرت وام ده��ی بانک ها در بخش 
مس��کن، برای تامین مالی ارزان قیمت خرید و ساخت 

مسکن کاهش پیدا کرد. 

کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی، باید معقوالنه 
و منطقی انجام پذیرد

در ای��ن میان برخ��ی معتقدند، کاهش نرخ س��ود 
تسهیالت بانکی باید به صورت منطقی و معقوالنه انجام 
پذیرد و در صورت اتخاذ تصمیمات آنی، هیجانی و با 
فوریت، احتمال خروج منابع از بانک ها به سمت خرید 
زمین و یا احداث مس��کن، دور از ذهن نخواهد بود و 
بالطبع در چنین شرایطی نظام بانکی کشور که نقش 
بس��زا و تعیین کننده ای در اقتصاد کشور ایفا می کند 
با مشکالت و بحران های عدیده ای مواجه خواهد شد، 
کما اینکه کاهش س��ود س��پرده گذاری ها در ماه های 
اخیر باعث  ش��ده بخش��ی از منابع بانکی، کاهش یابد 
و به س��مت خرید و فروش مسکن سوق پیدا کند که 
البته این امر چندان ملموس نیست، اما با رصد اعداد 
و ارق��ام و میزان معامالت در کالنش��هر هایی همچون 

تهران، قابل احساس است. 
ح��وزه فع��االن  از  یک��ی  فرنیان پ��ور،   احم��د 

 س��اخت و ساز مسکن با اش��اره به لزوم حصول رونق 
در بازار مسکن اظهار کرد: در هر مقطعی سود عرصه 
مذکور، آنچنان باال رفت که بس��یاری، س��رمایه خود 
را در این بخش محبوس س��اختند و حتی کس��ب و 
کار خ��ود را ب��ه بخش ه��ای مرتبط با مس��کن تغییر 
دادند. وی افزود: به واقع، هزینه چنین سرمایه گذاری 
و تغییر ش��غلی در دوران رکود، بس��یار سنگین تمام 
ش��د و نتیجه آن، مشکالتی است که در ابعاد مختلف 

اقتصادی کشور، ظهور پیدا کرده است. 
ای��ن فعال در حوزه بازار مس��کن در پای��ان یادآور 
ش��د: با چنین اوصافی، انتظار م��ی رود حصول رونق 
هوش��مندانه، در ب��ازار مذکور در اولوی��ت دولت قرار 
گی��رد و قطع��ا در چنین ش��رایطی ش��اهد طراوت و 
ش��ادابی هرچه بیش��تری در صحنه اقتصادی کشور 
خواهیم بود و به تبع آن، از فش��ار معضل بیکاری در 

بسیاری از بخش ها نیز کاسته خواهد شد. 

بررسی سیاست رونق مسکن 

میلیارد ها تومان سرمایه در مسکن حبس است



با ارائه الیحه بودجه سال آینده 
از سوی دولت به مجلس شورای 
اس��امی، این روزه��ا بحث های 
حاشیه ای در میان مردم، رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی باال گرفته 
و برخی بنده��ای بودجه ازجمله 
احتمال افزایش قیمت حامل های 
انرژی و همچنین افزایش عوارض 
خ��روج از کش��ور، باع��ث ب��روز 
ش��وک های مختلف��ی در جامعه 

شده است. 
به عن��وان نمونه، خبر احتمال 
افزایش 500 تومانی و جهش وار 
قیمت بنزین و همچنین افزایش 
یکصد تومانی قیم��ت گازوئیل، 
درحال��ی باعث ایج��اد تنش در 
بطن جامع��ه و در می��ان مردم 
ش��ده اس��ت ک��ه جدیدتری��ن 
قیمت های ثبت ش��ده بنزین در 
جهان نش��ان می دهد ایران پس 
از ونزوئا، عربستان، ترکمنستان 
و الجزای��ر، پنجمین بنزین ارزان 
دنی��ا را در جایگاه های س��وخت 
عرضه می کند. ب��ه عبارت بهتر، 
با وجود اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ه��ا و افزای��ش 10 برابری 
قیمت بنزی��ن از زم��ان اجرای 
این قان��ون، اما ای��ران همچنان 
در میان کش��ورهایی ق��رار دارد 
که ارزان تری��ن بنزین را در دنیا 
عرضه می کنند و ش��اید ریش��ه 
ای��ن مس��ئله در ع��دم اج��رای 
درست قانون هدفمندی یارانه ها 
بوده باش��د ک��ه آن را به کاف 
س��ردرگمی برای اقتص��اد ایران 

بدل کرده است. 
ب��ا این هم��ه، ب��ه رغ��م همه 
اتفاقات خ��وب و مثبتی که در 
نخس��تین الیح��ه بودجه دولت 
دوازده��م اتفاق افتاده اس��ت و 
آن را ب��ه تعبی��ر رئیس جمهور 
از بودج��ه س��ال های گذش��ته 
متف��اوت می کن��د، ام��ا برخی 
اقتصاددانان معتقدند که اصاح 
ساختاری در بودجه سال آینده 
دیده نمی ش��ود؛ از جمله فرشاد 
دانشگاه  اقتصاد  اس��تاد  مومنی 
اس��ت  عامه طباطبایی معتقد 
دول��ت  بودج��ه  نخس��تین  در 
سیاس��ت گذاری هایی  دوازدهم، 
به نف��ع غیرمولده��ا در اقتصاد 
ایران وج��ود دارد ک��ه این امر 
تورم زاس��ت و معیش��ت م��ردم 
را تهدی��د می کن��د. همچنی��ن 
بهکی��ش،  محمدمه��دی 
اقتص��اددان ب��ر این باور اس��ت 
که الیح��ه بودجه س��ال آینده 
زمینه ه��ای الزم ب��رای ایج��اد 
رقاب��ت در اقتصاد ای��ران را به 
وجود نیاورده است و این بودجه 
به ط��ور کلی، به س��مت اصاح 

ساختاری حرکت نکرده است. 

سیاست های تورم زا در 
بودجه 97

اقتصاددان  مومن��ی،  فرش��اد 
نهادگرا و اس��تاد دانشگاه عامه 
بودجه س��ال  طباطبایی درباره 
آین��ده معتق��د اس��ت دول��ت 
دوازده��م در بودجه س��ال 97، 
سیاس��ت گذاری هایی ب��ه نف��ع 
غیرمولده��ا در اقتص��اد ای��ران 
دارد ک��ه این امر تورم زاس��ت و 
معیشت مردم را تهدید می کند. 
اقتصاددانان  ازجمل��ه  مومنی 
نهادگرایی اس��ت که در تقابل با 
اقتصاددانان بازار آزاد ایستاده اند. 
در حقیقت، نهادگرایان طیفی از 
اقتصاددانان هس��تند که عموما 
در دانش��کده اقتصاد دانش��گاه 
تدری��س  طباطبای��ی  عام��ه 
می کنن��د و تعل��ق خاطرش��ان 
ب��ه سیاس��تگذاری های دول��ت 
زمان جن��گ اس��ت. آنها نقش 
دول��ت در اقتص��اد را همانن��د 
اقتصاددان��ان معتق��د ب��ه بازار 
آزاد ب��ه کلی ان��کار نمی کنند و 
از همی��ن رو ب��ه چپ گرایی در 
اقتصاد متهم می ش��وند. در یک 
اقتصاد  کلیت  نهادگرایان  کام، 
را تابع بازار نمی دانند و بر نقش 
نهادها در مدیریت اقتصاد تأکید 

می کنند. 
نشس��ت  در  مومن��ی 
مؤسس��ه  پنجش��نبه های 
»مطالع��ات دی��ن و اقتص��اد« 
که هفته گذش��ته ب��ه موضوع 
و  »تامین اجتماع��ی  نس��بت 
توس��عه اقتص��ادی؛ تعامل ها و 
تقابل ه��ا« اختص��اص داش��ت، 
نظ��ام  آسیب شناس��ی  ب��ه 
تصمیم گیری ه��ای اساس��ی در 
کش��ور پرداخ��ت و س��پس به 
ارزیابی نخس��تین بودجه دولت 
گف��ت:  او  نشس��ت.  دوازده��م 
واقعیت این اس��ت که غفلت از 
ماحظات س��طح توسعه و دل 
بس��تن به رویه های کوته نگرانه 
و س��لطه غیرمتعارف روزمرگی، 
آسیب های  دستخوش  را  کشور 
بس��یاری می کن��د. در ش��رایط 
نظ��ام  توج��ه  بای��د  کنون��ی 
تصمیم گی��ری را به ای��ن نکته 
جل��ب کنیم که اگر نتواند طبق 
موازین علمی یک صورت بندی 
دقی��ق از مس��ائل کش��ور کند، 
هیچ یک  از  برون رف��ت  ام��کان 
از چالش ه��ا محقق نمی ش��ود 
باید ش��اهد گس��ترش  و مرتبا 

چالش ها باشیم. 
مومنی ادامه داد: از س��ال 68 
تا امروز به صورت بی وفقه شاهد 
از  نظام واری  مس��ئولیت گریزی 
مس��ئولیت های نهادهای قدرت 
بودیم. این امر به ویژه در مسئله 
تغذی��ه و آموزش های کلیدی با 
عریان��ی ش��دیدتری قابل توجه 
اس��ت. ش��ما نس��بت هزینه ای 

را ک��ه دول��ت برای آم��وزش و 
کنید،  بررسی  می کند  بهداشت 
می بینی��د ک��ه تقریب��اً نص��ف 
میانگی��ن جهانی اس��ت. وقتی 
ب��ه امور اجتماع��ی  توجه کافی 
نمی ش��ود، طبیعتا سرمایه های 
انس��انی و فیزیکی ه��م کارکرد 

خود را از دست می دهند. 
اس��تاد اقتصاد دانشگاه عامه 
طباطبای��ی گف��ت: از ای��ن رو 
می بینید که با وجود اینکه مردم 
در واکنش به سهل انگاری دولت 
خود بخ��ش اعظ��م هزینه های 
تحصی��ل فرزندان را ب��ه عهده 
گرفتن��د و کمابیش اقتداری در 
فرآیند انباش��ت سرمایه انسانی 
انباش��ت  رخ ن��داده ول��ی این 
س��رمایه انس��انی قادر نیس��ت 
منش��ا خلق ارزش افزوده شود، 
زیرا مناسباتی وجود دارد که به 
تولیدی  فعالیت های  موجب آن 
مقه��ور فعالیت ه��ای غیر مولد 
ش��ده است و ادامه این وضعیت 
هزینه های جبران ناپذیری دارد. 
به  گری��زی  اقتص��اددان  این 
تئوری ه��ا و نظری��ات اقتصادی 
زد و ادام��ه داد: وقت��ی به آثار 
بس��یاری از متفک��ران اقتص��اد 
اجتماع��ی از جمل��ه اینگلهارت 
رجوع می کنی��م، می بینیم این 
اعتقاد وج��ود دارد که تفکیک 
وجوه مختلف حیات جمعی یک 
تفکیک دقیق و حقیقی نیس��ت 
و جنب��ه اعتب��اری دارد و وقتی 
امنی��ت اجتماع��ی را ب��ه دلیل 
سهل انگاری ها متزلزل می کنیم 
با بحران اندیش��ه ای و فرهنگی 
روبه رو می ش��ویم و هنجارها و 
ارزش ها تحت تأثیر این خطای 
راهب��ردی ق��رار می گیرند و به 
ای��ن ترتی��ب، اوض��اع و احوال 
آس��یب های اجتماعی به مراتب 
اقتصادی  اوضاع  از  ش��کننده تر 

می شود. 
مومنی گف��ت: نقطه عزیمت 
درس��ت دولت را باید از تقویت 
چسب اجتماعی ش��روع کرد و 
یکی از مهم تری��ن این بخش ها 
ه��م نظ��ام تأمی��ن  اجتماع��ی 
اس��ت که برای مردم احس��اس 
امنی��ت کنن��د. متأس��فانه این 
بخش اکنون دچار بحران است 
ول��ی آش��فتگی فک��ری حاکم 
بر سیس��تم تصمیم گی��ری نیز 
تاکنون موفق به چاره اندیش��ی 
مناس��ب برای آنها نش��ده است 
و بعضاً دیده ش��ده که بر آتش 

بحران، نفت ریخته می شود. 
او س��پس ب��ه ارزیاب��ی نقاط 
ق��وت و ضع��ف الیح��ه بودجه 
س��ال آینده رس��ید و افزود: در 
جهت گیری ه��ای الیحه بودجه 
سال 1۳97 می بینیم که دولت 
دوازده��م هم��واره به درس��تی 
دول��ت قبل را نق��د می کرد که 

در دوره  وف��ور درآم��د نفت��ی، 
هزینه های دولت عموما خصلت 
توزی��ع رانت داش��ته و نس��بت 
اندکی ب��ا مصالح توس��عه ملی 
وجود داش��ته اس��ت، ام��ا این 
دولت هم بازنگری اساس��ی در 
هزینه های غیرض��روری مبتنی 
ب��ر رانت انجام نداده و در عوض 
کاالهای��ی را ک��ه اختی��ار دارد 

گران می کند. 
درب��اره  پای��ان،  در  مومن��ی 
جهت گیری  الیحه بودجه س��ال 
آینده هشدار داد: باید به دولت 
و همچنین مجلس هش��دار داد 
که در کن��ار همه آفت هایی که 
سیاست های تورم زا برای اقتصاد 
ایران دارد، از بودجه مش��خص 
سیاس��ت گذاری  ک��ه  اس��ت 
را  غیرمولدها  فری��ب  بودجه ای 
سیاس��ت های  و  اس��ت  خورده 
تورم زا چه از طریق قیمت ارز و 
بنزین و دیگر موارد که به قصد 
رفع بحران از غیر مولدهاس��ت، 
به بهای تشدید بحران معیشت 

مردم تمام می شود. 

بودجه 97 به سمت اصالح 
ساختار حرکت نکرده است

محمدمه��دی  همچنی��ن 
بهکی��ش نی��ز درب��اره ارزیابی  
الیحه بودجه س��ال 97 معتقد 
اس��ت که اقتصاد ای��ران باید به 
س��مت رقابتی ت��ر ش��دن برود؛ 
رقابتی تر  ک��ه  منافعی  چراک��ه 
شدن در اقتصاد ایجاد می کند، 
ه��زاران خواهد ب��ود و یکی از 
منافع��ی ک��ه ش��اید مهم تر از 
خودش باش��د، مبارزه با فس��اد 
اس��ت و وقتی رقابت در اقتصاد 
ایجاد شود، فس��اد کاهش پیدا 
می کند؛ البته نه اینکه کًا فساد 
از بی��ن ب��رود، ولی ب��ه صورت 
ج��دی کاه��ش پی��دا می کند. 
این درحالی اس��ت ک��ه رقابتی 
ش��دن نی��ز پیش نیازهایی دارد 
که ش��امل واقعی شدن نرخ ارز 
و قیم��ت کااله��ای مختلف به 
خصوص کااله��ای حوزه انرژی 

است. 
اقتصاددانان در گفت وگو  این 
ب��ا اتاق تهران درب��اره اینکه آیا 
در الیح��ه بودجه س��ال 97 به 
رقابتی تر ش��دن اقتصاد توجهی 
ش��ده اس��ت یا نه، گفت: خیر، 
در الیحه امسال دوباره دونرخی 
بودن قیمت ارز را می بینیم که 
پابرجا باقی مان��ده و تک نرخی 
و واقعی س��ازی ن��رخ ارز دی��ده 
نش��ده و س��ؤال این اس��ت که 
چرا ب��ه قول ه��ای داده ش��ده 
ارز  چ��را  و  نمی ش��ود؟   عم��ل 
چرا  نمی ش��ود؟  نرخ��ی  حتک 
اقدامی برای حذف زمینه فساد 
انجام نمی دهند؟ از طرف دیگر، 
به تعرفه ها نگاهی بیندازید؛ چرا 

در دنیایی که تعرفه در همه جا 
2 یا ۳ درصد است دولت تعرفه 
را روی 150درص��د می برد که 
با م��وارد جنبی غیرتعرفه ای آن 
باالی 200 درصد می شود، تازه 
اعام می کنیم ک��ه می خواهیم 
عضو س��ازمان تج��ارت جهانی 
هم ش��ویم! به اعتقاد من، با این 
تصمیم گیری ه��ا دولت خودش 
زمین��ه ایجاد فس��اد را بیش��تر 
می کن��د. بنابراین تصور می کنم 
که ب��ا توجه به همین دو س��ه 
نمونه ای ک��ه مثال زدم، حداقل 
از ای��ن جهت بودجه به س��مت 
اصاح ساختار حرکت نمی کند. 
عاوه بر این، آقای رئیس جمهور 
اعام کردند که بودجه انقباضی 
است، اما سؤال من این است که 
چرا اصًا بای��د بودجه انقباضی 
باش��د؟ چ��را درآم��د نف��ت در 
بودجه امس��ال 10درصد کمتر 
از بودجه س��ال گذش��ته دیده 
شده اس��ت؟ علت آن چیست؟ 
آیا قیمت قرار است کاهش پیدا 
کند؟ آی��ا مقدار ص��ادرات قرار 

است کاهش پیدا کند؟ 
داد:  ادام��ه  بهکی��ش 
رئیس جمه��ور در جلس��ه ارائ��ه 
ویژگی ه��ای  از  یک��ی  بودج��ه 
مهم و ب��زرگ الیحه امس��ال را 
و  کردن��د  اع��ام  اش��تغال زایی 
گفتند که اجرای الیحه می تواند 
بخشی از مش��کل بیکاری را در 
کش��ور حل کند، ولی سؤال این 
اس��ت که چگونه دولت می تواند 
اش��تغال زایی فراگیر را به نتیجه 
برس��اند، زمانی که سرمایه گذاری 
ص��ورت  نمی توان��د  کش��ور  در 
گی��رد؛ آنچه عمًا در بودجه های 
عمرانی هزینه می ش��ود تنها در 
است  نگهداری سرمایه هایی  حد 
ک��ه داریم، هیچ س��رمایه گذاری 
و  نگرفت��ه  ص��ورت  جدی��دی 
امس��ال ه��م نخواه��د گرف��ت؛ 
طرح ه��ای نیمه تم��ام ب��ه جای 
خودش��ان باقی است و بودجه ای 
ک��ه در الیحه تدوی��ن کرده اند، 
هم��ه اش تحق��ق پی��دا نخواهد 
کرد و این را می ت��وان از همین 
حاال براس��اس تجربه س��ال های 
گذش��ته گفت. به ای��ن ترتیب، 
بودجه عملیاتی نیست. زمانی که 
به  تش��ویق  بخش خصوصی  ن��ه 
س��رمایه گذاری می ش��ود و ن��ه 
دول��ت منابعی در اختی��ار دارد، 
سؤال این اس��ت که چگونه قرار 
اس��ت اش��تغال فراگیر رخ دهد؟ 
از طرف دیگر ه��م می بینیم که 
صادرات کاال و خدمات غیرنفتی 
هر س��ال در حال کاهش است و 
در این ش��رایط، شغل جدید که 
ایجاد نمی شود هیچ، متأسفانه ما 
شاهد رش��د بیکاری هم خواهیم 
بود و چال��ش مهاجرت جوانان و 
نخبگان از کشور بیشتر می شود. 

الیحه بودجه سال 97 به روایت اقتصاددانان

سیاه و سپید بودجه
دریچه

اقتصاد به روایت میرمصطفی عالی نسب
سکان دار سیاست های اقتصادی

میرمصطفی عالی نسب، اقتصاددان و صنعتگر معاصر 
ایرانی اس��ت که هم پیش از انقاب اسامی و هم پس 
از آن در حوزه اقتصاد ایران فعالیت کرده است؛ چنانچه 
دامنه گس��ترده فعالیت های او از دوران محمد مصدق 
شروع ش��د، در دوره دولت رجایی گسترش یافت و در 
دوره جن��گ تحمیلی به اوج رس��ید. در گزارش حاضر 
ب��ه نق��ل از آینده نگر، نگاهی می کنیم ب��ه زندگی این 
اقتص��اددان که نه فقط در صنعتگ��ری، بلکه در اقتصاد 
ایران نقش��ی ماندگار ایفا کرد و در سال 1۳84 از دنیا 

رفت. او بنیان گذار صنعت نوین ایران بود. 
 سال هاس��ت که گوش��ه خانه مادربزرگ جا خوش 
ک��رده و همدم زمس��تان ها و تابس��تان هایش ش��ده؛ 
سماوری که نام »عالی نس��ب« هنوز روی آن به چشم 
می خ��ورد. نه فقط مادربزرگ بلکه همه قدیمی ترها نام 
»عالی نسب« را می شناس��ند. شاید قصه میرمصطفی 
عالی نس��ب را ندانند اما تقریب��ا همه قدیمی ها و حتی 
امروزی ها با برندی که این اقتصاددان و صنعتگر ایرانی 

خلق کرد کم وبیش آشنایی دارند. 
س��ال 1296 در کاظمین به دنیا آمد. تنها تولدش را 
در ع��راق بود، پدرش به ایران آمد و در تبریز به فروش 
چای مشغول شد. میرمصطفی هم همراه با خانواده به 
تبریز آمد و آنجا بزرگ ش��د. س��نی نداشت که پدرش 
را از دس��ت داد. خودش همیش��ه می گفت هرچه دارد 
از مادرش است. کس��ی که زمانی فروشنده چراغ والوِر 
س��اخت انگلیس ب��ود، در س��ال 1۳29 »صنایع نفت 
و گازس��وزِ عالی نس��ب« را راه اندازی کرد؛ بخاری های 
نفتی ای که آن زمان با عنوان »عاءالدین« معروف بود. 
در ۳0سالگی به عنوان یکی از بزرگ ترین تاجران ایرانی 

شناخته می شد. 
اما ماجرا از دانس��تن های خود عالی نسب شروع شد. 
خودش می گفت: »پس از سال ها استمرار در مطالعه پیر 
شدم، اما از دانستن سیر نشدم«. همین میل به دانستن 
او را به قله های صنعتگری در ایران رساند. ماجرا شاید از 
روزی شروع شد که برای شرکت در دوره های آموزشی 
حس��ابداری به تهران آمد. س��ال 1۳16 بود؛ در بخش 
حسابداری شرکت تجاری اتفاق آغاز به کار کرد و طولی 
نکشید که به ریاست حس��ابداری شرکت رسید. البته 
ریاست او را اقناع نکرد؛ هم زمان در دوره های آموزشی 
مختلف نیز ش��رکت می کرد از آموزش زبان انگلیسی 
گرفته تا فرانسه و حتی دوره های مختلف حسابداری تا 
اینکه باالخره سر از دوره های آموزشِی یک مرکز وابسته 
بازرگانی آلمان در زمینه اقتصاد درآورد. همان جا بود که 
مس��یر فکری اش از افاطون به مکاتب اقتصادی آلمان 
رسید. هدفش فهم نیازها، مشکات و مسائل اقتصادی 
ای��ران بود و تا به اینجا مس��یر را خیل��ی خوب پیش 
رفته بود. کم کم باید وارد مراحل عملی تر می شد که این 

اتفاق هم زمان با ملی شدن صنعت نفت افتاد. 
صنایع، ملی می شوند

آن روزها همه از مبارزات مردمی برای ملی کردن 
صنعت نف��ت می گفتند. رهبری مبارزات و ریاس��ت 
دول��ت ملی ه��م که به عه��ده محمد مص��دق بود. 
عالی نس��ب که به دنبال تغییر روی��ه در فعالیت های 
اقتص��ادی خود ب��ود با ای��ن موج همراه ش��د. همه 
فعالیت ه��ای عادی اش را متوقف ک��رد و به عضویت 
ش��ورای 25نفره مش��اوران اقتص��ادی دولت مصدق 
درآمد. در آن زمان چراغ های نفتی که ش��رکت والور 
انگلیس به ایران صادر می کرد با تحریم مواجه ش��د. 
اعضای شورای اقتصادی از جمله عالی نسب به دنبال 
راه حلی بودند، اما شرایط ناامیدکننده بود. عالی نسب 
بعده��ا در خاطراتش می گفت حتی پیش��رفته ترین 
دستگاه های پرس در کشور تنها برای ساخت قوطی 
واکس ش��فق مناس��ب بودند. میرمصطف��ی تصمیم 
گرفت خ��ودش اقدام کند، س��رمایه اش را به میدان 
ریخت و نخستین س��ماور و اجاق خوراک پزی نفتی 
عالی نس��ب را وارد ب��ازار کرد. حاال برند عالی نس��ب 
سال هاس��ت که در خانه اکثر ایرانی ها پیدا می ش��ود 
ام��ا این تمام آن تغییری نیس��ت که میرمصطفی در 
حی��ات اقتص��ادی ایرانی ها ایجاد کرد. او س��کان دار 
سیاس��ت های اقتصادی دولت ه��ای زمان جنگ بود؛ 

ماجرا از دولت رجایی شروع شد. 
تنها پنج روز از پیروزی انقاب اس��امی گذشته بود 
که به توصیه آیت اهلل بهش��تی، هشت نفر برای تصرف 
ات��اق بازرگانی مأمور ش��دند، عالی نس��ب یک��ی از آن 
هش��ت نفر بود. رابطه خوب او ب��ا انقابی ها در نهایت 
باعث ش��د ب��ه عنوان مش��اور اقتص��ادی دولت موقت 
آغاز به کار کند. س��نگ  بنای سیاس��ت های اقتصادی 
را یکی یکی می گذاش��تند. حاال رد عالی نس��ب نه فقط 
در کارخان��ه خ��ودش، بلکه در مدیری��ت ایران خودرو، 
شورای پول و اعتبار، سازمان صنایع ملی، مجتمع مس 
سرچش��مه و مجتمع فوالد اهواز به چش��م می خورد. 
او از تصمیم گیران اصلی اقتص��اد در دوران جنگ بود. 
زمانی که دولت ناگزیر به انتش��ار بی رویه اسکناس های 
بدون پشتوانه می شود و اقتصاد را دچار اختال می کند، 
عالی نسب با تجربه هایی که از زمان جنگ جهانی دوم 
داشت طرح سیستم سهمیه بندی نیازهای حیاتی مردم 
را به رغم مخالفت های بسیار پیاده کرد و این گونه موفق 
ش��د ش��رایط را تا حدودی کنترل کند. او در روزهای 
سرنوشت ساز ایران از ملی شدن صنعت نفت تا انقاب 
اسامی و جنگ تحمیلی در اقتصاد کشور حضور فعال 
داشت. هرچند بیش از یک دهه است که دیگر در میان 
م��ا حضور ندارد، اما هنوز هم اثرگذاری او بر جنبه های 

مختلف اقتصاد ایران قابل مشاهده است. 

یادداشت

2 سناریوی محتمل برای تحوالت 
بازار ارز

رابطه نزدیک برابری دالر و ریال بر کمتر کسی پوشیده 
اس��ت؛ موضوع تا آنجایی بسط پیدا می کند که روز پس از 
هر افزایش قیمت دالر، هر دکانی و فروش��گاهی که کاالی 
وارداتی می فروش��د، سریعا لیس��ت قیمت هایش را به روز 
می کند و یک هفته پس از رش��د دالر، تقریبا شاهد تغییر 
برچسب قیمت در تمام اصناف هستیم، اما رشد اخیر نرخ 
ارز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این روزها نیز شرایط 
مشابهی را تجربه می کنیم. حال سوال این است که این بار 

کج تا کجا برجا می ماند و آیا به منزل می رسد؟ 
چندی پی��ش صحبت های��ی درباره تک نرخی ش��دن 
برابری ریال-دالر ایراد شد که با استدالل های غلطی مانند 
»پایین ب��ودن نرخ ارز به نفع واردات اس��ت« و »نرخ پایین 
دالر به ضرر توسعه صادرات است« و استدالل هایی از این 
قبیل، تک نرخی شدن دالر در قیمت 4هزار و 500 تومان 
را پیشنهاد می داد؛ گرچه به نظر می رسد که این تک نرخی 
شدن نه به نفع صادرات است و نه به زیان واردات بلکه فقط 

به ضرر مردم تمام می شود. 
در این سوی ماجرا، پول به عنوان مهم ترین دارایی مالی 
م��درن، به دغدغه ای بی پایان برای جوامع بش��ری تبدیل 
ش��ده و در سال های اخیر، موضوع ورشکستگی موسسات 
مال��ی و اعتراض��ات مالباخت��گان، یک��ی از خبرهای مهم 
دوره ای رس��انه ها بوده اس��ت. این در حالی است که تاریخ 
نش��ان می دهد، اعتراض برای پول به اعتراضی شدیدتر از 
اعتراض برای هر چیز دیگر، حتی آزادی مدنی، بدل ش��ده 
است. نمونه کوچک این موضوع همان اعتراضات بی پایان 
س��پرده گذاران برای باز س��تاندن پول خود از موسس��ات 
مالی غیرمجاز ورشکس��ته اس��ت. حال تصور کنید آتش 
ورشکس��تگی این بار به جای موسس��ات، دامن بانک ها را 
بگیرد.  در این میان، مس��ئله مهم در اداره سیس��تم های 
ب��زرگ مالی، بده��ی و مدیریت بدهی اس��ت و در ایران، 
دولت بزرگ ترین مس��تغرض بانکی محسوب می شود که 
بخش عمده بدهی هایش در دولت های نهم و دهم تراشیده 
شد و دولت یازدهم نتوانست مسیر کاهشی را دنبال کند. 
در حقیقت، بانک ها خودشان پولی ندارند، بلکه در چرخه 
تعریف ش��ده برای عملیات بانکداری، پول مش��تریان خود 
را در ازای ارائ��ه خدماتی خاص یا پرداخت بهره به عنوان 
س��پرده قبول می کنند و این منابع را به عنوان تسهیات 
در اختیار دیگران قرار می دهند و به درآمد می رس��ند، اما 
در ح��ال حاضر، بانک ها بخش زی��ادی از منابع خود )پول 
مردم( را در اختیار دولت، اش��خاص خاص و ش��رکت های 
زیرمجموعه قرار داده اند و از ادامه چرخه درس��ت فعالیت 
بانک��ی بازمانده اند.  در س��وی دیگر ای��ن معادله پیچیده، 
عجیب و چند مجهولی، تورم را داریم که خود مسئله خیز 
است. فاکتورهای زیادی در رشد، کاهش و به صورت کلی، 
ش��یب تورم دخیل هستند: نرخ ارز، حجم نقدینگی، سود 
بانکی و بازدهی بازاره��ای مالی. با در نظر گرفتن موضوع 
تورم، دو س��ناریوی کلی ب��رای دالر در پیش داریم که هر 

کدام تفسیر خاص خود را دارند. 
سناریوی ساده و عوام پس��ند می گوید نرخ دالر افزایش 
پیدا می کند و هدفی در رقم 5 هزار تومان و ورای آن را در 
پی دارد. این س��ناریو از آنجا عوام پسند است که مردم نیاز 
به سرمایه گذاری با سودی مناسب را در تک تک یاخته های 
خود حس می کنند. اما به این سادگی ها نمی توان از شرح 
این موضوع گذشت. افزایش نرخ دالر به معنای عدم عرضه 
دالر توسط دولت است. قیمت دالر مانند هر چیز دیگری، 
مش��تقه از عرضه و تقاضا اس��ت. عرضه کننده اصلی دالر، 
دولت است که نقش بازدارندگی در افزایش قیمت را دارد. 
حال اگر دولت از عرضه امتناع ورزد، می توان انتظار داشت 
شاهد رشد قیمت ارز باشیم. این موضوع آتش تورم را تندتر 
می کند. این یک پایه اساسی و پایه دیگر عدم توانایی دولت 
در بازپرداخت بدهی بانکی اس��ت. اگر دولت می توانست از 
س��ایر منابع، بدهی بانکی خود را پرداخت کند، تا به حال 
این کار را انجام داده بود؛ با این شرح، امتناع دولت از عرضه 

ارز در بازار به معنای عدم بازپرداخت بدهی بانکی است. 
حال تصور کنید مردم برای خرید دالر 5 هزار تومانی به 
بانک ه��ا بروند تا پول خود را گرفته و به صرافی ها مراجعه 
کنند. با این ش��رح اگر امروز ش��اهد هرج و مرج حاصل از 
ورشکستگی بانک ها نباشیم، قطعا زبانه های این آتش دولت 
سیزدهم را در کام خواهند کشید، اما این موضوع آنقدرها 

منطقی به نظر نمی رسد. 
س��ناریوی دیگری که اندکی منطقی تر به نظر می رسد، 
حکایت دیگری دارد. به نظر می رس��د صحبت دالر از این 
جهت مطرح ش��ده باشد که جو خرید در بازار به وجود آید 
و پ��س از آن عرضه دالر دولت در بازار را ش��اهد باش��یم. 
این موضوع پیامدهای مختلف��ی را به دنبال دارد: با عرضه 
دالر رش��د قیمت این ارز متوقف خواهد ش��د و این مهم، 
تورم حاصل از رشد نرخ ارز را مهار می کند. نقدینگی مردم 
به دالر تبدیل می ش��ود و این موضوع نیز از ش��دت تورم 
می کاهد. دول��ت نیز ریال تبدیل��ی را می تواند به بانک ها 
برگردانده و از حجم بدهی »چند صد هزار میلیارد تومانی« 
خود بکاهد. از س��وی دیگر، ای��ن حرکت اقتصادی آرامش 
را به جامعه برمی گرداند و می تواند نرخ س��ود بانکی را نیز 

کاهش دهد که خود از شدت تورم خواهد کاست. 
با این تفاسیر و با در نظر گرفتن اینکه جو رشد نرخ ارز 
در بازار به وجود آمده است، باید ببینیم دولت چه مسیری 
را انتخاب خواهد کرد؛ عرضه دالر و بهبود آرامش جامعه و 

یا عدم عرضه و تندتر کردن آتش بازار و مردم. 
منبع: اتاق ایران 
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توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی یک��ی از 
رویک��رد دولت ه��ا در دهه های گذش��ته 
ب��وده و در برنامه ه��ای توس��عه ای میان 
مدت و بلندمدت نیز بر آن تأکید ش��ده 
اس��ت؛ نقش صادرات به ان��دازه ای مهم 
اس��ت که بس��یاری از کارشناسان، آن را 
تنها مس��یر موفق برای توسعه اقتصادی 
یک کش��ور در ب��ازار جهان��ی می دانند. 
در ای��ن میان یکی از ش��اخص های مؤثر 
ب��ر رون��ق صادرات��ی، واقعی س��ازی نرخ 
برابری ارزهاس��ت؛ اهمیت آن در توسعه 
تج��ارت به اندازه ای اس��ت ک��ه یکی از 
سیاست های چین برای مقرون به صرفه 
ش��دن صادرات آن و البته در کنار دیگر 
سیاست ها و برنامه های اصالحی در حوزه 
اقتص��اد، پایین نگه داش��تن ارزش پول 
مل��ی آن بوده اس��ت. واقعی ش��دن نرخ 
ارز و انج��ام اصالحات در مقررات ارزی با 
رویکرد توس��عه صادرات، خواسته فعاالن 
اقتصادی به ویژه صادرکنندگان است که 
می خواهند در بازار منطقه ای و جهانی، از 

گردونه رقابت خارج نشوند. 
اقتصاد آزاد، بهترین راهکار توسعه

 »سیامک شهریاری« از صادرکنندگان 
برت��ر اس��تان ته��ران در گفت وگ��و ب��ا 
ایرن��ا اظهار داش��ت: ه��ر فعالیت��ی باید 
رویکرد توسعه ای داش��ته باشد تا بتواند 
محصوالت جدی��د، بازار جدید و کارهای 
جدی��د را به دس��ت بی��اورد. وی که در 
زمین��ه تهی��ه و بس��ته بندی محصوالت 
کش��اورزی و ص��ادرات آنها فعال اس��ت 
و آنها را کش��ورهای اروپای��ی، آمریکای 
نیوزیلن��د ص��ادر  و  اس��ترالیا  ش��مالی، 
می کن��د، درب��اره مش��کالت پیش روی 
صادرکنندگان گفت: بی توجهی به اجرای 
قوانی��ن مصوب یکی از مش��کالت پیش 
روی صادرکنن��دگان اس��ت. وی توضیح 
داد: در مق��ررات ارزی کش��ور، تس��هیل 
صادرات کش��ور مورد تأکی��د قرار گرفته 
اما اجرایی نمی شود. این صادرکننده برتر 
استان تهران تأکید کرد: باید تفکر، تفکر 
صادراتی باش��د تا بتوان صادرات را محور 
قرار داد، زیرا بدون محوریت این موضوع 
پیش��رفتی در زمینه اقتصادی به دس��ت 
نمی آید. ش��هریاری با بیان اینکه اقتصاد 
آزاد بهترین راهکار توس��عه است، گفت: 
کش��ورهایی همچون ترکیه، چین و هند 
که به ص��ادرات توجه کردند و از کاهش 
پول ملی و عواقب اقتصاد آزاد نترسیدند، 
ب��ه موفقیت های بزرگی دس��ت یافته اند 
و ما می توانیم از تجربیات این کش��ورها 

استفاده کنیم. 
تک نرخی کردن ارز، خواسته اصلی 

صادرکنندگان
از  دیگ��ر  یک��ی  بازی��ان«  »مجی��د   
صادرکنن��دگان برت��ر اس��تان ته��ران در 
گفت وگو با ایرنا درباره مشکالت پیش روی 
صادرکنندگان گفت: نخستین مشکل نبود 
تعریف مناسب از زیرساخت های صادراتی 
اس��ت؛ در دوران تحری��م ابزارهای محدود 
بانک��ی که برای صادرات وجود داش��ت، از 
صادرکنندگان گرفته شد و صادرکنندگان 
ب��دون هیچ گونه اب��زار و زیرس��اختی در 
تجارت بین المللی فعالیت می کنند. بازیان 
تک نرخ��ی ک��ردن ارز را خواس��ته اصلی 
صادرکنندگان بیان ک��رد و گفت: باید ارز 
از وضعیت چند نرخی کنونی خارج ش��ود 
و تکلیف صادرکنندگان مشخص باشد. وی 
تأکید کرد: فاصله بی��ن ارز صادراتی و ارز 
دولتی باعث رانت اس��ت و همیش��ه رانتی 
به کااله��ای وارداتی داده می ش��ود که به 

صادرات لطم��ه می زند. ای��ن صادرکننده 
برت��ر گفت: ما به دنب��ال افزایش و کاهش 
نرخ ارز  نیستیم، بلکه نوسانات نرخ ارز در 
حوزه بانکی برداشته و ارز تک نرخی به بازار 

عرضه شود. 

موانع اصلی رشد تجارت جهانی 
ایران

رئی��س  الهوت��ی«  »محم��د  پیش��تر 
کنفدراس��یون صادرات ایران نیز غیرواقعی 
بودن نرخ ارز را مشکل اصلی صادرکنندگان 
دانسته و گفته بود: درحالی که طبق قانون 
باید نرخ ارز در کشور شناور شود، به دلیل 
وج��ود نگاه های خاص به موضوع ارز، همه 
مراقب آن هس��تند که قیم��ت آن افزایش 
نیابد. وی یادآور شد: با اینکه در سال های 
گذشته تورم در کشور تا 40درصد افزایش 
یافت، اما نرخ ارز ثابت ماند؛ این امر به این 
معنی اس��ت که کااله��ای صادراتی ما هر 
سال به میزان تورم و عدم افزایش نرخ ارز، 

گران تر می ش��ود. الهوتی در مورد دومین 
مان��ع اصلی رش��د تجارت جهان��ی ایران، 
گفت: بح��ث حمل و نق��ل و تأثیر قیمت 
حمل و نقل در قیمت تمام ش��ده اولویتی 
دیگر اس��ت که بای��د به آن توجه ش��ود؛ 
اس��تانداردهای جهانی ب��رای تأثیرپذیری 
قیمت تمام ش��ده از هزینه ه��ای حمل و 
نق��ل ح��دود 10 ت��ا 12درصد اس��ت، اما 
می��زان این هزینه ها در حمل و نقل ما 25 
تا 30درصد اس��ت؛ یعنی هزینه های حمل 
و نق��ل برای م��ا 2 تا 2.5 برابر اس��تاندارد 
جهانی اس��ت. وی تصریح کرد: تا زمانی که 
حمل و نقل ما به س��مت کاهش هزینه ها 
حرکت نکند، قیمت تمام ش��ده ما قیمتی 
غیررقابت��ی در بازارهای ه��دف صادراتی 
اس��ت. الهوتی اضافه کرد: موضوع حمل و 
نقل تکلیف قانونی نیست که بگوییم دولت 
انجام نداده اس��ت ول��ی وظیفه حاکمیتی 
اس��ت و این ام��ر نیازمند س��رمایه گذاری 
 اس��ت؛ ش��اید برنامه ریزی در کوتاه مدت، 
میان م��دت و بلندم��دت بتوان��د جوابگو 
باش��د؛ مش��کل هزینه های حمل و نقل را 
باید در بس��ته های حمایتی و مش��وق های 
 صادراتی در کوتاه مدت برطرف کنیم تا در

 میان مدت و درازمدت با سرمایه گذاری هایی 
که انجام می ش��ود بتوانیم با به روز رسانی و 
استاندارد س��ازی قیم��ت را کاهش دهیم. 
وی گفت: نکته سوم، نرخ تسهیالت بانکی 
اس��ت؛ امروز نرخ تس��هیالت در بنگاه های 
ما در بهترین ش��رایط کمت��ر از 23درصد 
نیس��ت؛ در صورت��ی که رقب��ای ما خارج 
از مرزه��ا با نرخ 3 تا 4درص��د این ارقام را 
در محاس��بات خود دارن��د. الهوتی اظهار 
کرد: در ش��رایطی که دولت ن��رخ تورم را 
9درصد اعالم می کند و نرخ سپرده گذاری 
را 15درص��د و نرخ تس��هیالت 18درصد 
اس��می اعالم می کند، این سیگنال و پیام 
ب��ه تولید کننده داده می ش��ود که به جای 
تولی��د، مناب��ع را در بانک س��پرده گذاری 
کنی��د؛ س��پرده گذاری، هزینه هایی مانند 
مالیات، ریس��ک سرمایه گذاری، تحریم و... 
را ه��م ندارد. عضو هی��أت نمایندگان اتاق 
تهران افزود: سیاس��ت کشور در حمایت از 
تولید، تولید صادرات محور نبوده و نیست؛ 
اگر تورم واقعا 9درصد اس��ت، نرخ سپرده 
بای��د 9درصد ی��ا حتی کمت��ر از 9درصد 
باشد تا منابع را به سمت تولید و بازارهای 
پولی س��وق دهد؛ اگر نرخ س��پرده گذاری 
در بانک ها کاهش پی��دا نکند بانک ها هم 
قادر نیستند نرخ س��ود تسهیالت را برای 

بنگاه های تولیدی کاهش دهند. 

بر اس��اس اعالم رس��انه های خارجی، 
قانونگذاران ای��االت متحده الیحه ای را 
تصویب کردند که ف��روش هواپیماهای 
آمریکای��ی ب��ه ای��ران را تح��ت نظارت 
دقیق کنگ��ره قرار خواه��د داد. آنگونه 
که سی ان بی س��ی اعالم کرده است این 
الیحه با 252 رای مثبت در مقابل 1۶۷ 
رای منف��ی به تصویب رس��ید و تمامی 
جمهوریخواه��ان به غی��ر از چهار نفر، 
ب��ه این الیح��ه رای دادند. ب��ه گزارش 
مه��ر، ب��ه موجب ای��ن الیح��ه، وزارت 
خزان��ه داری بای��د در م��ورد خریداری 
هواپیماه��ای آمریکایی توس��ط ایران و 
نح��وه تامین مالی فروش آنها، به کنگره 

گزارش دهد. ش��رکت کلیدی که هدف 
اصل��ی این الیحه خواهد ب��ود، بوئینگ 
اس��ت. در ماه دس��امبر 201۶، بوئینگ 
ق��رارداد ف��روش 80 فرون��د هواپیما به 
ارزش 1۶.۶ میلی��ارد دالر ب��ا ایران ای��ر 
را ب��ه امض��ا رس��انده ب��ود که ش��امل 
بوئینگ  50هواپیمای جت مس��افربری 
 ۷۷۷ هواپیم��ای  فرون��د   30 و   ۷3۷ 
پهن پیکر هس��تند. رس��انه های ایاالت 
متحده این سوال را مطرح کردند که آیا 
الیحه جدید کنگره مغایر با روح برجام 
است و تعهدات آمریکا به برجام را نقض 
می کن��د؛ در حالی ک��ه جمهوریخواهان 
اس��تدالل کردند که این قانون، فروش 

هر ن��وع هواپیمایی را ب��ه ایران ممنوع 
نخواهد کرد. بر اس��اس گزارش منتشره 
از »واش��نگتن اگزمینر«، به موجب این 
قانون وزارت خزان��ه داری باید کنگره را 
در مورد فعالیت ش��رکت های ایرانی که 
هواپیم��ا خریداری می کنند و همچنین 
تأمی��ن مال��ی م��ورد اس��تفاده ب��رای 
قرارداده��ا، آگاه کند. در مقابل، مجلس 
دموکرات ه��ا بر این باور اس��ت که این 
الیحه می تواند ای��ران را برای خروج از 
برجام تحریک کند؛ این درحالی اس��ت 
که با توجه به وعده داده شده بر اساس 
برجام، ای��ران می تواند با ش��رکت های 
آمریکایی در تعامل باشد. »جیم هیمز«، 

نماین��ده جمهوریخواه کنگره گفت: این 
ش��رایط جدید نیازمند صدور گواهی از 
س��وی قوه مجریه در مورد الیحه جدید 
اس��ت. در حقیقت کامال واضح است که 
اگر این الیحه تصویب ش��ود، ایرانی ها و 
دیگران می توانند به طور موثق این ادعا 
را داشته باشند که آمریکا تعهدات خود 
در مورد برجام را نقض کرده اس��ت.   بر 
پای��ه این گزارش، پی��ش از این آمریکا 
چندین ب��ار اعالم کرده بود که ایران به 
تعهدات خود به برجام پایبند نیست؛ در 
حالی که آژانس اتمی اعالم کرده بود که 
ای��ران کامال به تعه��دات خود به برجام 

پایبند است. 

درپی افزایش سه برابری عوارض خروج 
از کش��ور و رس��یدن آن ب��ه 440 هزار 
تومان در الیحه بودجه 139۷، انتقاداتی 
از س��وی مردم و فعاالن اقتصادی مطرح 
ش��د که نایب رئیس کمیس��یون انرژی 
اتاق بازرگانی تهران در این رابطه معتقد 
است افزایش س��ه برابری عوارض خروج 
از کش��ور تبعات منفی در پی دارد و این 
تصمی��م صرفا برای افزای��ش درآمدهای 
دول��ت گرفت��ه ش��ده اس��ت. حمیدرضا 
صالح��ی در گفت وگ��و با ایس��نا، اظهار 
کرد: افزایش س��ه برابری عوارض خروج 
از کش��ور که ب��ه تازگی از ط��رف دولت 
اعالم ش��ده اس��ت، صراحتا برای افزایش 
درآمدهاس��ت و از این طریق سعی شده 

که بخشی از درآمدهایش را پوشش دهد. 
وی اف��زود: پی��ش از این دولت پوش��ش 
درآمدهای خ��ود را از طری��ق مالیات ها 
اجرای��ی کرد و حت��ی در زمان رکود هم 
مالیات ها را افزایش داد. به نظر می رس��د 
افزای��ش عوارض خروج از کش��ور در این 
ش��رایط که ب��ا اقتصاد نحیف، خس��ته و 
غیر مولد روبه رو هس��تیم، تاثیرات منفی 
داش��ته باشد. عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران با بیان اینکه این تصمیم 
باعث کاهش مش��ارکت مردم در اقتصاد 
می ش��ود، گفت: افزایش ع��وارض خروج 
از کش��ور تاثیرات بدی در سفرها خواهد 
گذاش��ت. دولت باید کاری کند س��فرها، 
به ویژه س��فرهایی که منج��ر به روابط و 

تجارت بین المللی می شود، افزایش پیدا 
کند و در راستای توسعه روابط تجاری و 
صادرات شرایط سفرها را تسهیل کند تا 
درآمدهای غیر نفتی در راس��تای اقتصاد 
مقاومت��ی باال ب��رود. صالح��ی ادامه داد: 
440 ه��زار تومان برای ع��وارض خروج 
از کش��ور عدد باالیی اس��ت و آثار منفی 
دیگری هم بر اقتصاد خواهد داشت. یک 
خانواده چهار نفره اگر بخواهد سفر برود 
باید یک میلیون و ۶00 هزار تومان برای 
خروج از کش��ور هزینه کند. امروز کمتر 
کش��وری در دنیا وجود دارد که عوارض 
خروج بگی��رد، چون کش��ورها به دنبال 
تسهیل در سفر هستند چون درآمدهای 
غی��ر مس��تقیم کس��ب می ش��ود، اما با 

افزایش عوارض خروج از کشور به غیر از 
یک درآمد ان��دک برای دولت نمی توانیم 
درآمده��ای دیگ��ری ایجاد کنی��م. نایب 
رئیس کمیس��یون انرژی ات��اق بازرگانی 
اظه��ار کرد: با توجه به اینکه دولت مبلغ 
300 دالر ارز مبادالتی حذف کرده است، 
موضوع افزایش عوارض خروج از کش��ور 
دیگر محلی از اعراب نداش��ت؛ لذا مطرح 
ک��ردن این موضع و تصوی��ب کردن این 
کار ضربه های بس��یار بدی ب��ه اقتصاد و 
گردش��گری خواهد زد. ای��ن اقدام صرفا 
برای ای��ن بوده ک��ه درآمده��ای دولت 
افزایش پی��دا کند. به نظر می رس��د که 
در این مقطع باید تجدیدنظری اساس��ی 

صورت گیرد.

قراردادها زیر ذره بین کنگره

مصوبه جدید برای فروش هواپیما به ایران

تاثیرات  افزایش عوارض خروج از کشور بر اقتصاد ایران

سیگنال منفی برای خروج از رکود!

اصالحات ارزی خواسته اصلی صادرکنندگان است

تأثیر واقعی سازی نرخ برابری ارز بر رونق صادرات
حمل و نقل ریلی

افزایش رقابت در بازار حمل و نقل 
و تحوالت حوزه تجارت بین الملل

مع��اون برنامه ری��زی و اقتصاد حم��ل و نقل راه آهن 
ای��ران، افزایش رقابت در ب��ازار حمل و نقل و تحوالت 
حوزه تجارت بین الملل را دو دغدغه مهم راه آهن کشور 
دانست و افزود: پیش از این، هر خدمتی ارائه می کردیم، 
مشتریانی از قبل برای آن وجود داشت و مدیریت بازار 
دغدغ��ه ما نبود، اما با افزای��ش رقابت در حوزه باری و 
مسافری، باید نحوه ارائه خدمات را متناسب با تحوالت 
بازار تدوین کنیم. به گزارش  »فرصت امروز« از شرکت 
راه آه��ن ایران، نوراهلل بیرانوند رصد تحوالت محیطی را 
برنامه مهم و مس��تمر همه س��ازمان ها دانست و افزود: 
هر س��ازمان برای بقای خ��ود، باید با تحوالت محیطی 
تطبیق پیدا کند. بیرانوند خصوصی سازی و شکل گیری 
زنجیره جدیدی از خدمات ریلی را از جمله رویدادهای 
چندساله اخیر راه آهن عنوان کرد و افزود: پیش از این، 
همه خدم��ات و زنجیره تأمین، تح��ت کنترل راه آهن 
ب��ود اما بعد از خصوصی س��ازی تا ح��دودی از کنترل 
این ش��رکت خارج ش��ده و نقش مدیریت��ی راه آهن به 
هماهنگ کننده و سیاس��ت گذار تغییر یافته است. این 
مقام مس��ئول تحوالت در حوزه تجارت بین الملل را از 
دیگ��ر رویداده��ای حوزه حمل و نقل ریلی دانس��ت و 
افزود: در20 سال گذش��ته، تجارت در حوزه بین الملل 
از نظر حجم، س��اختار و کیفی��ت دچار تحوالت جدی 
شده و قطب های جدید اقتصادی در کشورهای منطقه 
ایجاد ش��ده اس��ت. معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل 
و نق��ل راه آهن با اش��اره ب��ه اهمیت مزی��ت ارتباطی 
کش��ور، گفت: اهمیت دادن به مزی��ت ارتباطی، منبع 
درآم��دی ترانزیتی و مس��تمری برای کش��ور به دنبال 
خواهد داش��ت، به ویژه اینکه بر اساس رویکرد دولت، 
ترانزیت با محوریت ریل مورد توجه قرار گرفته اس��ت. 
بیرانوند آی تی را ضرورتی برای س��ازمان ها دانس��ت و 
گف��ت: تحوالت تکنولوژیکی که در ح��وزه IT در دنیا 
اتفاق افتاده، بسیاری از حوزه های دیگر زندگی را تحت 
 IT تأثیر قرار داده و کس��ب و کار نوین که به وس��یله
رخ می دهد، چالش ه��ا و فرصت های جدیدی را ایجاد 
کرده اس��ت. وی ادام��ه داد: از این رو، ضروری اس��ت 
رواب��ط را با ذی نفعان مانند صاحبان بار، ش��رکت های 
حمل کننده، تعمیرکار، تأمین کننده، اپراتورها و. . . در 
محیط اقتصادی بازتعریف کنیم زیرا در تولید خدمات 
و تدوین و تنظیم روابط با ش��رکت ها نقش مهمی ایفا 
می کنن��د. وی ادامه داد: ش��فافیت و محاس��به پذیری 
س��ازمان، چابکی و سرعت واکنش به تحوالت محیطی 
و بازار محور بودن سازمان نیز از ضرورت هایی است که 
به هدف اصلی که همان ارتقای سطح کاالها و خدمات 
و اس��تفاده حداکثری از ظرفیت س��ازمان است، کمک 
می کن��د. بیرانوند تأکید ک��رد: مجموعه این ضرورت ها 
موجب شده پروژه هایی در سازمان طراحی و اجرا شود 
تا به این اهداف دس��ت یابیم ک��ه یکی از این پروژه ها، 
مستندسازی و بهبود فرآیندهای سازمانی است. معاون 
برنامه ری��زی و اقتصاد حمل و نق��ل راه آهن افزود: این 
پروژه تاکنون در ح��وزه معاونت های فنی و زیربنایی و 
ناوگان اجرا و تقریبا تکمیل و در ادارات کل مناطق نیز 
در راه آهن خراس��ان و راه آهن یزد به صورت آزمایشی 

انجام شده است. 

اجرای طرح ریلی بوشهر-شیراز 
 نیازمند 2300 میلیارد تومان

اعتبار است
رئی��س کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس گفت  
اج��رای ط��رح ریل��ی بوشهر-ش��یراز به ط��ول 450 
کیلومت��ر نیازمند 2هزارو 300میلی��ارد تومان اعتبار 
اس��ت. غالمرضا تاجگردون در نشس��ت پیگیری طرح 
راه آهن ش��یراز- بوشهر در اس��تانداری بوشهر افزود: 
اتص��ال پ��روژه راه آه��ن پایتخت به قط��ب انرژی در 
بنادر بوش��هر در اولویت بودجه س��ال آینده است که 
با توجه به محدودیت اعتب��ارات دولتی تأمین اعتبار 
آن از عه��ده دولت خارج اس��ت و باید با اس��تفاده از 
س��ایر ظرفیت ه��ای زمینه اجرا آن فراهم ش��ود. وی 
یادآورش��د: امس��ال دولت برای طرح ریلی بوشهر به 
شیراز 150 میلیارد ریال مصوب کرده که با این روند 
تخصی��ص روند تکمی��ل و بهره ب��رداری از این پروژه 
زمانب��ر خواهد ب��ود. تاجگردون ادامه داد: س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه، وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی برای اجرایی شدن طرح ریلی 
بوش��هر باید بس��یج ش��وند و وزارت نفت نیز باتوجه 
به س��هم مهمش در این طرح باید مش��ارکت الزم را 
داش��ته باش��د. وی یادآور شد: بخش��ی از پروژه های 
کالن در بودجه به روش فاینانس اجرا می شود که در 
ارتباط با طرح راه آهن شیراز - بوشهر در بودجه سال 
آین��ده برای تأمین 15 درصدی س��هم دولت به مبلغ 
320 میلیارد تومان در طرح  های فاینانسی روش های 
جدید تعریف و تدوین ش��ده اس��ت. تاجگردون ادامه 
داد: در پروژه ه��ای فاینانس��ی دولت باید س��هم 15 
درصدی خود را تأمین کند که در این راستا، مجلس 
به دولت اجازه می دهد برای تأمین این میزان اعتبار، 
از محل جابه جای��ی اعتبارات زمینه تأمین 15 درصد 
س��هم خود را انجام دهد. وی گفت: این امر ش��رایط 
اس��تفاده از فاینان��س برای طرح های مل��ی و مهم را 
تس��هیل می کند و ش��رایط برای اجرای طرح راه آهن 

ش��یراز - بوش��هر نیز فراهم می ش��ود. 

اقتصاد کالن

عمران

8 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در کشور

دفت��ر س��رمایه گذاری خارج��ی س��ازمان  مدی��رکل 
س��رمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: 
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور امسال 8 
میلیارد دالر بوده که از کش��ورهای مختلفی جذب ش��ده 
است، اما چینی ها سهم مناسبی از این میزان سرمایه گذاری 
را در ایران داش��ته اند. احمد جمالی در حاش��یه برگزاری 
نمایش��گاه ماشین آالت و محصوالت خانگی چین در ایران 
که با محوری��ت پروژه احیای جاده ابریش��م بود در جمع 
خبرنگاران افزود: اس��تقبال مناسبی طی دو سال گذشته 
از سرمایه گذاری در اقتصاد ایران توسط کشورهای خارجی 
صورت گرفته است که در این میان، چین نیز سرمایه گذاری 
رو به رش��دی را طی س��ال های گذش��ته در اقتصاد ایران 
داشته است. وی اظهار کرد: به نحوی که به طور کلی میزان 
سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی در سال جاری 8میلیارد 
دالر بوده که از کش��ورهای مختلفی جذب شده است، اما 
چینی ها هم س��هم مناس��بی از این میزان سرمایه گذاری 
در ای��ران داش��ته اند. جمال��ی ادام��ه داد: در حوزه ه��ای 
مختلف اقتصادی کش��ور، س��رمایه گذاران سرمایه گذاری 
کرده اند و چینی ها نیز تنوع مناس��بی در س��رمایه گذاری 
در پروژه های اقتصادی ایران داش��ته اند. این مقام مسئول 
در س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی 
ایران خاطرنش��ان کرد: با توجه به نوع سرمایه گذاری هایی 
که چین در ایران داش��ته است؛ تالش شده تا محصوالت 
تولیدی نیز از کیفیت و قیمت رقابتی برخوردار باش��ند تا 
بتوان از پتانسیل های صادراتی سایر کشورهای منطقه به 
ویژه کشورهای مس��تقر در جاده ابریشم هم استفاده کرد 
و کاالهای تولید مشترک را به آنجا و سایر کشورهای دنیا 
ص��ادر کرد. جمالی ادامه داد: ائتالف س��رمایه و دانش که 
بین س��رمایه گذاران چینی و ایرانی ایجاد ش��ده است، به 
ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی کمک خواهد کرد؛ این 
در شرایطی است که یکی از وجوه سرمایه گذاری خارجی، 
انتقال تکنولوژی اس��ت که می تواند بر کیفیت محصوالت 
نیز اثرگذار باش��د. وی افزود: تبادالت تجاری ایران و چین 
طی سال های گذش��ته به طور مرتب در حال افزایش بوده 
و در حوزه تجارت و س��رمایه گذاری، این رشد حاکم شده 
است. البته زمینه هایی نیز در حوزه ارائه تسهیالت، مزایا و 
مشوق ها برای سرمایه گذاران خارجی از سوی دولت ایران 
فراهم ش��ده است. مدیرکل دفتر س��رمایه گذاری خارجی 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران 
گفت: نمایشگاه ها  می توانند ابزار مناسبی برای رسیدن به 
هدف سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی باشند. 
جمالی اظهار کرد: سیاست اصلی جمهوری اسالمی ایران 
تبدیل تجارت به سرمایه گذاری است و از هرگونه برگزاری 
نمایش��گاه های تخصص��ی کش��ورهای مختل��ف در ایران 

استقبال می کنیم. 

وزیر راه و شهرسازی: 
به جای رفتن به سمت 

پروژه محوری، برنامه محور حرکت 
می کنیم

عب��اس آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی در هفتمین 
کنفرانس بین المللی توس��عه پایدار و عمران شهری در 
اصفه��ان کاه��ش 50 میلی متری بارش ها در 50س��ال 
اخیر و افزایش 1.5 درجه ای گرمای هوا و در نتیجه پنج 
برابر شدن تبخیر آب را از اثرات ناگوار اقلیمی در کشور 
دانس��ت و گفت: باید ضمن اینکه نگاه زیس��ت محیطی 
داش��ته باشیم محدودیت های اقلیمی را در نظر بگیریم. 
وی تصری��ح ک��رد: وزارت راه و شهرس��ازی در بح��ث 
سیاس��ت های سرزمینی و توسعه شهری ایران به دنبال 
بازآفرینی شهری است. آخوندی بازآفرینی شهری را به 
معنای تخریب ندانست و گفت: این بازآفرینی به دنبال 
خلق مجدد ش��هرها ب��ا رویکرد محله محور اس��ت. وی 
خاطرنش��ان کرد: در بازآفرینی شهری به جای رفتن به 
سمت پروژه محوری، برنامه محور حرکت می کنیم و برای 
این منظور قبل از هر کاری به ش��ناخت ساختمان ها و 
کالبدهایی که عناصر اصلی و هویت محله ها را تشکیل 
می ده��د می رویم. وی بازآفرینی را نیازمند کمک مردم 
و نهادهای محلی که همانا شهرداری ها هستند، دانست 
و گفت: رئیس جمهوری در جلسه ارائه برنامه بودجه به 
مجلس، یکی از محوری ترین برنامه ها را بازآفرینی شهری 
عنوان کرد و امید اس��ت که همه به این اجماع برس��ند 
که حل مس��ئله توسعه ش��هری به معنای فرار از مراکز 
شهرها و رفتن به حاشیه ها نیست. وی تصریح کرد: طرح 
مس��کن مهر که چند 10 هزار میلی��ارد تومان در ایران 
به خود اختصاص داد به جای مرکز ش��هرها به حاشیه 
رفت و امید اس��ت دیگر از این گونه کارها در ایران اجرا 
نشود. آخوندی به شناسایی ۶۶ هزار هکتار از بافت های 
فرسوده شهری ایران با کمک شهرداری ها و ادارات راه و 
شهرسازی استان ها اشاره کرد و گفت: این بافت ها شامل 
500 هزار واحد مسکونی است که حدود 9 میلیون نفر 
در آنجا زندگی می کنند و همچنین 19 میلیون بدمسکن 
و 140 هزار هکتار مس��احت شهری با کیفیت نامناسب 
زیستی در کشور وجود دارد. وی یادآوری کرد: نیاز است 
با همگرایی مردم، شهرداری ها و دولت 123 هزار میلیارد 
تومان ب��رای بازآفرین��ی این بافت ها هزینه ش��ود. وی 
همچنین به تصویب سند ملی بازآفرینی به وسیله دولت 
اشاره کرد و گفت: بر این اساس ستادی در تهران تشکیل 
ش��ده که الزم است در استان ها و شهرستان ها نیز برای 

هماهنگی میان همه دستگاه های اجرایی شکل بگیرد. 



فرصت ام�روز: معاون اقتصادی بانک 
مرک��زی از کاهش می��ل نقدینه خواهی 
ب��ه ۲.۴ درص��د ب��ا گس��ترش بانکداری 
الکترونیک خب��ر داد و گفت ۷.۲ درصد 
نقدینگی در سال ۹۱ به صورت اسکناس 
 و مس��کوک بود ک��ه در مهرماه امس��ال

 ۲.۴ درصد کاهش یافت.
ب��ه گ��زارش س��تاد خب��ری هفتمین 
همایش س��االنه بانک��داری الکترونیک و 
نظام های پرداخت، پیمان قربانی با بیان 
اینک��ه بانک��داری الکترونی��ک طی دهه 
گذشته و دهه حاضر تحوالت شگرفی را 
پشت سر گذاش��ته و ایران در منطقه در 
این شاخص جزو کشور های پیشرو است، 
گفت: آغاز بانکداری الکترونیک در ایران 
به اوایل دهه ۸۰ بر می گردد. بر اس��اس 
آمار در س��ال ۸۳ حدود ۸میلیون قطعه 
کارت بانکی، ۲ ه��زار و ۲۸۹ خودپرداز، 
۱۸ ه��زار پایانه ف��روش و ۷ هزار و ۵۲۲ 

پایانه شعب وجود داشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید 
بر اینکه به طور ع��ام هر تحولی در آغاز 
با رش��د س��ریع تری همراه بوده و سپس 
زمینه گسترش آن فراهم می شود، ادامه 
داد: ب��ا وجود ای��ن امر، اما ب��از هم طی 
سال های اخیر رش��د در بخش بانکداری 
الکترونیک به صورت مطلوبی ادامه یافته 
است. چنانکه بر اس��اس آمار، در ابتدای 
سال ۹۲، ۲۲۶ میلیون کارت بانکی، ۳۰ 
هزار و ۱۷۳ خودپرداز، ۲ میلیون و ۶۸۹ 
هزار پایانه فروش و ۵۳ هزار و ۱۱۷ پایانه 

شعب  در کشور فعال بوده است.
این عض��و هیات عام��ل بانک مرکزی 
تصریح کرد: همچنین در مهرماه امس��ال 
۳۷۵ میلی��ون کارت بانک��ی، ۵۱ هزار و 
۹۰۳ خودپ��رداز، ۵ میلیون و ۵۶۲ پایانه 
فروش و ۷۷هزار و ۴۸۸ پایانه ش��عب در 
کش��ور فعال بوده است. بررس��ی آمارها 
نش��ان می دهد دولت یازده��م علی رغم 
بخ��ش  در  اولی��ه  مناس��ب  رش��دهای 
مطلوبی  اقدامات  الکترونی��ک،  بانکداری 
در بخش بانکداری الکترونیک انجام داده 
که دولت دوازدهم نیز در حال ادامه روند 

آن است.
قربان��ی با تاکید بر اینکه بهبود ترکیب 
نقدینگی، ضریب فزاینده و کاهش سهم 
پایه پولی، از موارد مهمی است که  دولت 
تدبیر و امید در حوزه های سیاس��ت های 

پولی مد نظر قرار داده است، افزود: در این 
راس��تا با بررسی ضریب فزاینده مشخص 
می ش��ود که بانک��داری الکترونیک تاثیر 
زیادی در این بخش داشته است. چنانکه 
ضریب فزاینده در انتهای سال ۹۱ معادل 
۴.۷۲۱  ب��وده که در مهرماه ۹۶ این رقم 
به بی��ش از ۷ و در رقم ۷.۱۴۱ رس��یده 
اس��ت. این آمار نشان دهنده آن است که 
ضریب فزاینده نقدینگی که در سال های 
قبل ح��دود ۴ واحد درصد بود هم اکنون 
به حدود ۷ درصد رس��یده و این نش��ان 
می دهد که ضریب فزاین��ده پولی بهبود 

یافته است.
قربانی با بی��ان اینکه یکی از مهم ترین 
دالی��ل ای��ن اتفاق مناس��ب، گس��ترش 
بانک��داری الکترونی��ک در کش��ور بوده 
است، گفت: عناصر تشکیل دهنده ضریب 
فزاینده، نسبت اس��کناس و مسکوک به 

نقدینگی است.
او با اش��اره ب��ه آمار این بخ��ش ادامه 
داد: در انتهای س��ال ۹۱ میل اش��خاص 
ب��ه نقدینگی ۷.۲ درصد بود و این امر به 
این معناست که  ۷.۲ درصد نقدینگی به 
صورت اس��کناس و مسکوک بوده است و 

این در حالی است که این رقم در مهرماه 
امسال به ۲.۴ درصد کاهش یافته که رقم 

بی سابقه ای بوده است.
ب��ه گفت��ه قربان��ی، ضری��ب فزاینده 
نقدینگی ط��ی دوره اس��فند ۹۱ تا مهر 
۹۶ مع��ادل ۵۸ درصد ب��وده که این امر 
به کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در 
دست اشخاص به کل سپرده های حاصله 
در نظ��ام پرداخ��ت الکترونی��ک کش��ور 

مربوط می شود.
این عض��و هیات عام��ل بانک مرکزی 
ادام��ه داد: میل نقدینه خواه��ی یکی از 
عوامل مه��م ضریب فزاین��ده در جامعه 
است که با گسترش بانکداری الکترونیک 
اع��م از بهره گیری از کارت ه��ای بانکی، 
خودپردازها، پایانه های فروش و... کاهش 

یافت��ه اس��ت، به نح��وی ک��ه بانکداری 
الکترونی��ک توانس��ته نق��ش مهمی در 
افزای��ش ضری��ب فزاین��ده نقدینگی در 

کشور ایفا کند.
وی با بی��ان اینکه گس��ترش بانکداری 
الکترونیک، اثرات مثبت��ی در حوزه بانکی 
و س��ایر حوزه ها داشته است، گفت: اگر به 
ایام گذش��ته برگردیم مردم برای پرداخت 
قب��وض خدماتی مجب��ور ب��ه مراجعه به 
شعب و انجام سفرهای غیرضروری بودند. 
همچنین با گس��ترش عملی��ات بانکداری 
الکترونیک عالوه ب��ر اینکه از حجم باالی 
کاغذ در عملیات بانکی کاسته شده، نقل و 
انتقال پرداخت قبوض نیز با سرعتی باالتر و  
مناسب تر انجام می شود، ضمن اینکه انجام 

کسب و کارها نیز بهبود یافته است.
قربانی، کاهش حجم ترافیک و کنترل 
آلودگی ه��وا را از دیگر مزایای بانکداری 
الکترونی��ک عنوان ک��رد و ادامه داد: اگر 
این تح��والت ب��ا بانک��داری الکترونیک 
انجام نمی ش��د میزان مش��کالت در این 
بخش ها بیش��تر ب��ود. با توج��ه به اینکه 
سرانه اس��کناس در ایران نسبت به سایر 
کشورها باالست، نظام پرداخت با مشکل 

فرسودگی اسکناس مواجه است.
او ب��ا بی��ان اینک��ه نظ��ام پرداخت به 
دلیل باال بودن میزان س��رانه اس��کناس 
با مش��کالتی مواجه ش��ده ب��ود، گفت: 
بانکداری الکترونیک به نظام نقدی کشور 
کمک کرد تا بار موجود در مبادالت را از 

نظام نقدی کم کند.
مرک��زی  بان��ک  اقتص��ادی  مع��اون 
خاطرنش��ان ک��رد: حج��م اس��کناس و 
مس��کوک با کمک بانکداری الکترونیک 
با کاهش میل نقدینه خواهی باعث ش��د 
از فرس��ودگی حجم زیادی از اسکناس ها 
جلوگیری شود. البته نظام نقدی نیازمند 
بهبود اس��ت و اگر بانک��داری الکترونیک 
نب��ود، ای��ن بخش ب��ا مش��کالت زیادی 

مواجه می شد. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی از اثرات مثبت بانکداری الکترونیک خبر داد

میل نقدینه خواهی در جامعه 2/4 درصد کاهش یافت رئیس کانون بانک های خصوصی هشدار داد
ریسک خرید بیت کوین باالست 

مراقب باشید!
رئی��س کان��ون بانک های خصوصی کش��ور گفت 
کس��انی که قص��د خری��د بیت کوی��ن را دارند باید 
مراقب باش��ند، زیرا خطر از دست رفتن پول شان به 
شدت باالست؛ این پول در یک سال گذشته نوسان 
ش��دیدی داشته و ممکن است یک ش��به ارزش آن 

کاهش یابد.
به گزارش خبرآنالی��ن، حدود یک ماه پیش، زمانی 
که بیت کوین در حال شکستن مرز ۱۰ هزار دالر بود، 
توجه بس��یاری به این رکوردها جلب شد. تا این زمان 
بانک مرکزی ایران نسبت به این پدیده پولی در جهانی 
واکنشی نشان نداده بود. اما با رکوردشکنی بیت کوین 
در کانال ۱۶ هزار دالری، معاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی گفت که با توجه به نوسان شدید ارز دیجیتال، 
هن��وز این ارز به طور رس��می از س��وی بانک مرکزی 
شناخته نش��ده و ریسک خرید این نوع ارزها باالست؛ 
این ارزها یک عدم اطمینان و ریس��ک باال را به وجود 
آورده و سبب ش��ده بانک های مرکزی جهان از جمله 
ای��ران را دچار تردید کند ک��ه آیا می توان ذخایر را در 

قالب این ارزها نگهداری کرد یا خیر؟
در همی��ن رابطه، کوروش پرویزیان، رئیس کانون 
بانک های خصوصی کشور با اشاره به پدیده پول های 
مجازی و بیت کوین گفت: پول های رمزگذاری ش��ده 
سبب ش��ده دنیا به فکر تعریف سازوکار و استاندارد 
جدی��دی برای اس��تفاده از پول های مجازی باش��د، 
این روند کم کم از س��وی فعاالن حوزه کس��ب  وکار 
در حال ش��کل گیری اس��ت. این قواعد و استاندارد 
می توان��د از نوع پول های مجازی ب��ا ارزش واحد یا 

متغیر باشد.
او با اشاره به نوسانات شدید بیت کوین در یک سال 
اخیر عنوان کرد: چارچوب عمل ش��ده در بیت کوین 
موجب نوسان شدید این پول شده است. اما موضوع 
جدی این اس��ت که این ن��وع مقررات زدایی که یک 
عده ای حاضرند با یکدیگر در یک فضایی بدون مرز، 
دولت و مقررات یک کشور خاص فعالیت کنند یک 
حرک��ت جدی��دی را در دنیا ش��کل داده که قواعد 
مرس��وم و معمول دولت ها، مرزها و حتی موضوعات 
مرب��وط به امنی��ت، قضا و پلی��س را تغییر می دهد؛ 
این موض��وع در یک دوره ای رخ داد که بحث تغییر 

مقررات در بازارهای پولی مطرح شده است.
پرویزیان با اش��اره به قوانین پیچیده بیت کوین و 
کارک��رد پول های مجازی گفت: با این حال، در برابر 
قواعد بس��یار سفت و س��ختی که در حال حاضر در 
این حوزه ها اعمال می ش��ود و هزینه های س��نگینی 
ب��رای دولت ها و کس��ب و کارها ایجاد کرده اس��ت، 
می تواند یک راه جدید تلقی شود. از سویی، دانستن 
چارچ��وب، تکنول��وژی و قواع��د حاکم ب��ر این نوع 
موضوعات بسیار مهم است و حتما باید خریداران از 
ارکان مرتبط اطالع داش��ته باشند تا بتوانند فعالیت 

جدی تری را در این بخش انجام دهند.
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بانک نامه

خروج ساالنه ۹ میلیارد دالر ارز 
مسافرتی از کشور

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه رئیس جمهور 
از افزایش نرخ ارز بسیار مکدر است، گفت مسافران ایرانی 
س��االنه ۹ میلیارد دالر ارز از کش��ور خارج می کنند که 
فش��ار زیادی به بازار ارز وارد می کند. به گزارش »فرصت 
ام��روز« از پایگاه اطالع رس��انی دولت، محمدباقر نوبخت 
عصر پنجشنبه در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب 
اعتدال و توسعه، گفت: این روزها درباره بودجه حرف های 
زیادی می ش��نویم ولی باید به منتقدین بگویم اگر امروز 
بودجه کامال ش��فاف نبود آیا می توانس��تید اجزای آن را 
تحلیل کنید؟ نوبخت به میزان سفرهای خارجی از کشور 
اش��اره کرد و گفت: ساالنه ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به 
مس��افرت خارجی می روند که اگر ه��ر کدام هزار دالر با 
خود ببرند، ۹ میلیارد دالر می شود که همین میزان برای 
دولتی که تامین ۲۰۰ میلیون دالر برایش س��خت است 
بسیار زیاد است و بار بسیار زیادی را به بازار وارد می کند.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۲۱۱دالر آمریکا

۵.۰۴۸یورو اروپا

۵.۸۰۸پوند انگلیس

۱.۱۶۶درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۵۵.۵۰۰مثقال طال

۱۲۸.۲۴۵هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۳۶۶.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۴۱۱.۷۰۰سکه طرح جدید

۶۹۶.۰۰۰نیم سکه

۴۰۲.۷۰۰ربع سکه

۲۶۲.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 
معامالت هفته چهارم آذرماه با رشد 2190 
در پن��ج روز کاری به پل��ه 93 هزار و 283 
واح��دی صعود کرد. در ای��ن هفته بورس 
تهران توانست روزهای متفاوتی را نسبت به 
ماه های قبل تجربه کند. طی پنج روز کاری 
بورس تهران در این هفته شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی توانست دو بار سقف شکنی 
کن��د و از تراز 91 هزار و 92 واحدی تا تراز 
93 ه��زار و 283 واحدی باال رود. همزمان 
با افزایش قیمت کامودیتی ها در بازارهای 
جهانی، صنایع صادرات محوری چون روی 
و ف��والد و گروه هایی مانند پاالیش��ی ها و 
پتروشیمی ها در بورس تهران با رشد همراه 
ش��دند که با توجه به ارزش بازار باالی این 
گروه ه��ا ش��اخص کل روند مثبت��ی را در 
پیش گرفت. از س��وی دیگ��ر افزایش نرخ 
ارز ب��ا توجه ب��ه ارز آوری گروه های فوق بر 
تاثیر مثبت آن ها بر رکورد شکنی های هفته 

گذشته شاخص کل بی تاثیر نبوده است. 

رشد فلزات اساسی، پتروشیمی ها 
و نفتی ها

طی معامالت هفته گذش��ته گروه هایی 
همچون فلزات اساس��ی و پتروش��یمی ها 
و نفتی ها توانس��تند رشد قابل توجهی در 
قیمت پایانی داش��ته باش��ند. این موضوع 
یکی از دالیلی بود که باعث ش��د شاخص 
کل به کانال تاریخی 93 هزار واحدی وارد 
ش��ود. در چند هفته گذشته بورس تهران 
توانس��ته چندین بار کانال ش��کنی کند و 
بسیار معتقدند این کانال شکنی ها، نتیجه 
رش��د قیمت کامودیتی در س��طح جهان 
است. شاخص آزاد شناور نیز در این مدت 
23۷۴ واحد رشد داشته و توانسته از کانال 
98 ه��زار و ۶3۵ واحدی تا تراز 101 هزار 
و 9  واحدی باال رود. ش��اخص بازار اول نیز 

در این مدت نزدیک به 2000 واحد رش��د 
ک��رد و تا رق��م ۶۶ ه��زار و ۶8۶ باال رفت. 
عالوه بر این، ش��اخص ب��ازار دوم با 2۶2۴ 
واح��د افزایش ت��ا تراز 19۶ ه��زار و 398 
افزایش یافت. ش��اخص صنعت نیز در این 
مدت با 209۷ واحد رش��د از رقم ۷9 هزار 
و 9۴۷ تا ع��دد 82 هزار و ۴۴ واحدی باال 
رفت. رش��د حجم معامالت نیز در روزهای 
گذشته بسیار چشمگیر به نظر می رسید 
به طوری که ارزش معام��الت بازار بورس 
ته��ران در آخری��ن روز کاری به رقم ۴۶8 
میلیارد تومان رسید و حجم معامالت عدد 
یک میلیارد و ۷۴9 میلیون س��هم و اوراق 

مالی را تجربه کرد.

افزایش 16درصدی ارزش بازار 
فرابورس از ابتدای سال

هفته منتهی ب��ه 2۴ آذرماه در فرابورس 
ایران در نوع خود یکی از سبزترین هفته های 
کاری در طول فعالیت این بورس به شمار 
م��ی رود که ط��ی آن تمام��ی متغیرهای 
معامالتی و نماگر بازار اعم از حجم، ارزش و 
تعداد دفعات معامالت و همچنین آیفکس 
با رش��د مواج��ه ش��دند. در مجموع هفته 
گذش��ته 2 هزار و ۶91 میلی��ون ورقه در 
203 هزار دفعه دادوستد شد که ارزش این 
معامالت 1۴ هزار و ۷۶9 میلیارد ریال بود. 
این ارقام در مقایسه با هفته پیشین از رشد 
133درصدی حج��م و ۴1درصدی تعداد 
دفعات معام��الت و افزای��ش ۷8درصدی 
ارزش دادوس��تد اوراق بهادار حکایت دارد.  
در همین حال نماگر بازار فرابورس و ارزش 
بازار نیز بیش از 2درصد در هفته گذش��ته 
افزای��ش یافتند. به ای��ن ترتیب آیفکس با 
2.9 درصد رش��د و سقف شکنی مجدد، در 
آخرین روز معامالتی هفته )چهارشنبه 22 
آذرم��اه( در ارتفاع 10۴2 واحدی ایس��تاد 
تا بازدهی این ش��اخص از ابتدای س��ال به 
19درصد برسد. ارزش بازار نیز 2.۵ درصد 
رش��د کرد تا می��زان افزای��ش این متغیر 

از ابتدای س��ال جاری بالغ ب��ر 1۶ درصد 
شود. از س��وی دیگر رصد معامالت روزانه 
در مجموع بازارهای فرابورس حاکی از آن 
است که دادوس��تدهای چهارشنبه که به 
معامله 90۶ میلیون ورقه به ارزش ۴ هزار و 
110 میلیارد ریال منتهی شد بیش از سایر 
روزهای هفته بوده و در این روز ش��اخص 
کل نیز با بیش��ترین صعود روزانه به میزان 

11 واحد روبه رو شد.

بازارهای سبزپوش فرابورسی
هفته قبل حجم و ارزش معامالت انجام 
شده در بازارهای سهام و اوراق بهادار در 
فرابورس ای��ران همچنی��ن افزایش قابل 
مالحظه ای را تجربه کردند. به ترتیب در 
بازاره��ای اول، دوم، پایه و ابزارهای نوین 
مالی حجم معامالت بیش از 100، 300، 
۵0 و ۶0 درص��د افزای��ش یافتند. ارزش 
خری��د و فروش ها در ای��ن بازارها نیز به 
ترتیب با 90، 1۵3، ۷1 و ۶۶درصد رشد 
مواجه ش��دند. در بازار اول 839 میلیون 
س��هم به ارزش یک ه��زار و ۴۶۷ میلیارد 
ری��ال، در بازار دوم تعداد یک هزار و 1۴۶ 
میلیون س��هم به ارزش 2 ه��زار و 190 
میلیارد ریال و در ب��ازار پایه تعداد ۶08 
میلی��ون س��هم ب��ه ارزش 8۶9 میلیارد 
ریال م��ورد معامله ق��رار گرفتند. نگاهی 
ب��ه معامالت بازار ابزارهای نوین مالی نیز 
نش��ان می دهد 98 میلیون ورقه بهادار به 
ارزش 10 ه��زار و 2۴3 میلیارد ریال در 
این ب��ازار معامله ش��ده و ابزارهای مالی 
این بازار همچون اوراق تسهیالت مسکن، 
اوراق بدهی و صندوق های سرمایه گذاری 
قاب��ل معامل��ه افزای��ش حج��م و ارزش 
معامالت را به ثبت رساندند. اوراق بدهی 
 ب��ه می��زان 10 میلی��ون ورقه ب��ه ارزش

 9 ه��زار و 903 میلی��ارد ریال با افزایش 
بی��ش از ۶۵ درص��دی حج��م و ارزش 
معامالت روبه رو ش��د. معامالت ETFها 
به دادوس��تد 88 میلی��ون ورقه به ارزش 

88۴ میلیارد ریال منتهی ش��د که رشد 
۶9 درصدی حج��م و ۷۶درصدی ارزش 
معام��الت را به ثب��ت رس��اند. در نهایت 
اوراق تس��ه به می��زان ۴00 هزار ورقه به 
ارزش 2۶۶ میلی��ارد ریال م��ورد معامله 
قرار گرفت که 20درصد رشد در حجم و 
ارزش معامالت این اوراق را نشان می داد. 
در نهایت هفته گذشته ارزش معامالت 
خرد بازار سهام در مجموع بازارهای اول، 
دوم، پای��ه، مش��تقه و SME به 3 هزار و 
138 میلیارد ریال رس��ید ک��ه معامالت 
گ��روه فلزات اساس��ی 33درص��د از این 
رقم را به خود اختصاص داد و در جایگاه 
نخس��ت صنایع فرابورسی ایس��تاد. گروه 
محصوالت شیمیایی با معامالتی به ارزش 
3۵2 میلیارد ریال 11درصد از ارزش کل 
معام��الت را در اختی��ار گرفت و در رتبه 

دوم نشست. 
و  ام��الک  انبوه س��ازی،  گروه ه��ای 
مس��تغالت، محصوالت کاغذی و حمل و 
نقل نیز در جایگاه س��وم تا پنجم صنایع 
فرابورس��ی ک��ه باالتری��ن می��زان ارزش 
معامالت را ثبت کردند، ایس��تادند. ارزش 
معامالت در این س��ه صنع��ت به ترتیب 
2۷3، 2۴2 و 13۴ میلی��ارد ریال بود که 
9، 8 و ۴ درص��د از ارزش کل معام��الت 
بازار س��هام را به خود اختصاص دادند. از 
مهم ترین رخدادهای فرابورسی که هفته 
گذش��ته رقم خورد نیز می توان به عرضه 
اسناد خزانه اسالمی در نماد »اخزا۶021« 
و آغاز پذیره نویسی اوراق مرابحه سالمت 
در نماد »س��المت۶1« در بازار ابزارهای 
 نوین مالی اش��اره ک��رد.  نوزدهم آذرماه 
9 میلیون ورقه اخزا۶02 با تاریخ سررسید 
12شهریورماه 9۷ در فرابورس عرضه شد 
ک��ه هر ورقه از آن حدود 891 هزار ریال 
کشف قیمت شد. همچنین پذیره نویسی 
اوراق مرابحه سالمت به تعداد 20 میلیون 
ورقه از روز چهارشنبه 22 آذرماه به مدت 

سه روز کاری آغاز شد.

دو بار کانال شکنی در پنج روز کاری بورس تهران

شاخص کل 2190 واحد رکورد زد

امکان تداوم رش��د بازار سهام در آینده 
وج��ود دارد و در مجموع می توان انتظار 
داش��ت که به رغم عدم امکان اس��تفاده 
از اه��رم بین المللی جهت تقویت رش��د 
اقتصادی کش��ور، رش��د اقتصادی کشور 
برای س��ال آین��ده بین ۴ ال��ی ۵درصد 
باش��د. با این رش��د اقتص��ادی و با توجه 
به پیش بینی رش��د قیمت ه��ای جهانی 
م��واد خام ی��ا حداقل تثبی��ت آن، بدون 
در نظ��ر گرفتن ریس��ک های سیاس��ی، 
امکان تداوم رش��د بازار سهام وجود دارد 
و پتانس��یل های اقتص��ادی بازار س��هام 
ق��وی برآورد می ش��ود. قب��ل از هر چیز 
باید به ای��ن نکته تاکید کنیم که اقتصاد 
کش��ورمان تولیدمحور نیست و بر مبنای 
سختکوشی و کارایی عوامل اقتصادی در 
تولید کاال و خدمات بنا نشده است؛ بلکه 
تولید نف��ت و فرآورده های نفتی و قیمت 
این مواد خام در بازارهای جهانی اس��ت 
که درآمدهای کش��ور را رقم می زند و از 
طریق مکانیزم بودجه و سایر مکانیزم ها، 

توزیع می شود. با نگاهی به بودجه آینده 
می ت��وان دریافت که ش��رایط اقتصادی 
کشور روبه دشواری اس��ت؛ حجم ریالی 
بودجه نسبت به یک دهه اخیر رشد قابل 
مالحظه ای داش��ته که این موضوع نه به 
مدد رش��د اقتصادی باال، بلک��ه به دلیل 
بزرگنمای��ی اع��داد )کاه��ش ارزش پول 
ملی( ص��ورت گرفته اس��ت. این بودجه 
ک��ه درواقع انع��کاس مال��ی فعالیت های 
عملیات��ی دولت اس��ت، نش��ان می دهد 
عمده تمرکز دولت بر فعالیت های جاری 
است و نمی توان به توسعه زیرساخت های 
کش��ور و فعالیت ه��ای عمران��ی چندان 
امی��دوار ب��ود. گرچ��ه در بودجه س��ال 
139۷ رق��م باالی��ی )۶0 ه��زار میلیارد 
توم��ان( برای مخ��ارج عمران��ی در نظر 
گرفته ش��ده، اما با توجه به بدهی دولت 
به پیمان��کاران و بانک ه��ا و نیز وضعیت 
بازنشس��تگی،  صندوق ه��ای  نامناس��ب 
بعید اس��ت که رقم مناس��بی به مخارج 
عمرانی اختصاص یاب��د. عالوه بر بودجه 
عمران��ی، ن��رخ ارز )دالر( و تاثی��ر آن بر 
تورم، احتمال یکسان سازی نرخ ارز، بهره 
مالکان��ه معادن، قیمت حامل های انرژی، 

مالیات و میزان انتشار اوراق بدهی توسط 
دولت از عوامل کلیدی بودجه اس��ت که 
بر بازار سهام اثر می گذارد. منابع عمومی 
دول��ت در الیحه بودجه س��ال 139۷ با 
دالر 3.۵00 تومان��ی و نف��ت ۵۵ دالری 
تنظیم شده اس��ت. این رقم عمال کفاف 
هزینه ه��ای جاری دول��ت و کمک اندک 
به صندوق ه��ای بازنشس��تگی را خواهد 
داد. البته باید گفت که نرخ رس��می دالر 
در ح��ال حاضر باالت��ر از رقم مندرج در 
بودجه اس��ت. با توجه ب��ه قیمت دالر در 
بازار آزاد به نظر می رسد امکان تک نرخی 
شدن ارز در سال جاری و در سال آینده 
وجود نداش��ته باشد؛ این موضوع البته به 
نفع برخی از صنایع بورس��ی است که از 
تفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز بهره می برند. 
با توجه به افزایش نرخ ارز می توان انتظار 
داش��ت که بخش��ی از نیازهای کشور که 
از طریق واردات تامین می ش��ود گران تر 
ش��ده و تورم افزایش خواهد داش��ت. به 
عالوه حج��م عظیم نقدینگی نیز فش��ار 
تورم��ی را افزای��ش می ده��د. دولت در 
نظ��ر دارد ۷0 هزار میلی��ارد تومان انواع 
اوراق بهادار را با اس��تفاده از ظرفیت های 

بازار س��رمایه منتشر کند. با توجه به نرخ 
بهره این اوراق و اوراقی که در س��ال های 
گذشته توس��ط دولت منتشر شده است، 
می توان گف��ت دولت در آین��ده نزدیک 
اهرم��ی خواهد ش��د. اگرچ��ه پیش بینی 
می ش��ود انتشار این میزان اوراق خارج از 
توانایی و ظرفیت بازار س��رمایه باشد، اما 
به هر حال بخشی از نقدینگی بازار به این 
موضوع اختص��اص خواهد یافت. با توجه 
ب��ه پیش بینی کاه��ش درآمدهای دولت 
از مح��ل ف��روش نف��ت، گاز و میعانات، 
همانط��ور که انتظ��ار می رفت پیش بینی 
درآمد دولت از مح��ل مالیات ها افزایش 
یافته است که به نظر می رسد تا حدودی 
خوشبینانه باش��د. از طرف دیگر با توجه 
ب��ه پیش بینی کاهش درآمد بهره مالکانه 
معادن، این موضوع به نفع ش��رکت هایی 
اس��ت که در ای��ن حوزه فعالی��ت دارند. 
البته دولت پیش بینی کرده اس��ت قیمت 
حامل های ان��رژی افزایش یاب��د که این 
موضوع می تواند حاش��یه سود شرکت ها 
را که عمدتا نس��بت به به��ره وری انرژی 

بی توجه هستند، کاهش دهد. 
منبع: سنا 

پتانسیل های اقتصادی بازار سهام قوی برآورد می شود

خبر

مدیریت در بازار سرمایه با معامالت 
الگوریتمی

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، 
در همایش بایدها و نبایدهای معامالت الگوریتم در بورس 
حرکت به سمت معامالت الگوریتم را اجتناب ناپذیر خواند 
و گفت: برای داش��تن استراتژی مدیریت در بازار سرمایه 
باید از مباحث الگوریتمی استفاده کنیم. محسن خدابخش 
در این همایش که با حضور مدیران و کارشناس��ان بازار 
س��رمایه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، 
افزود: معتقدیم ابزار جدید نباید تنها در راس��تای توسعه 
بازار استفاده شود و می توان آن را برای مدیریت ریسک ها 
هم به کار برد. مدیر نظارت بر بورس های س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار اظهار داش��ت: 12 سال از اجرای قانون بازار 
می گذرد و تاکنون دستور العمل های متعددی با همفکری 
مدیران س��ازمان بورس به اجرا رسیده است که در نقطه 
فعلی می توان نم��ره قابل قبولی را به روند اجرای قوانین 
داد. وی افزود: امروز متغیر های کالن بازار س��رمایه ایران 
از بازارهای بین المللی تاثیر می پذیرد و بازار سرمایه ایران 
از بازارهای جهانی جدا نیس��ت. برای مثال عواملی مانند 
قیمت براب��ری ارزها، قیمت کااله��ای جهانی و تصمیم 
بانک های جهانی در بازار س��رمایه کش��ور نی��ز موثرند. 
خدابخش با اشاره به پیچیدگی مدیریت فناوری در بازار 
س��رمایه و نظارت بر معامالت گفت: در س��ال 2010 در 
بورس آمریکا به دلیل ورود معامالت پربسامد به سیستم 
ب��ازار برای 3۶ دقیقه قفل ش��د و همین عامل باعث افت 
10درصدی ارزش بازار ش��د چراکه سفارش��ات سنگینی 
وارد سیس��تم شده بود. وی ادامه داد: علت این رخداد در 
بازار س��رمایه آمریکا چهار سال بعد یعنی در سال 201۴ 
کشف ش��د. این افت 10درصدی ناشی از سفارشاتی بود 
که به قصد اجرا وارد بازار نش��ده بود و سفارش��ات بدون 
پشتوانه بودند. مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: در واقع این سفارشات ساختگی بودند 
تا فرصتی پیش آید که برخی از شرکت ها بتوانند در این 
فرصت به وجود آمده سفارشات خود را به اجرا بگذارند. با 
این همه اگر تقلب یا تخلفی در بازار سهام کشف می شود 
نبای��د به معنای ع��دم انجام وظیفه نه��اد ناظر بورس یا 
سستی ناظران تلقی کرد زیرا نهاد ناظر براساس مستندات 
و مراجع قانونی از جمله حسابرس و یا کارشناسان رسمی 
و گاهی فراتر از این نهادها با هدف ایجاد ش��فافیت اقدام 
می کند. خدابخش با تاکید بر اینکه کسب درآمد در بازار 
س��رمایه نیاز به دانش دارد، اظهار داش��ت: باید امکانات 
توس��عه بازار از طریق ورود ابزارهای جدید فراهم شود و 
فراهم آمدن این شرایط بدون استراتژی و تعریف درست از 

الگوریتم امکان پذیر نیست. 

مزایای چندگانه راه اندازی سکوی 
معامالتی مشترک بین بورس کاالی 

ایران و هند
توسعه روابط بین بورس های کاالیی یکی از روش های 
افزایش تعامالت بین کشورها در راستای مبادالت فیزیکی 
کاال، معام��الت اوراق به��ادار مبتنی ب��ر کاال و بازارهای 
مشتقه است و در این راستا، راه اندازی سکوهای معامالتی 
مش��ترک یکی از اهدافی به ش��مار می رود که در بورس 
کاالی ایران در اولویت قرار گرفته اس��ت؛ ضمن اینکه به 
موجب راه اندازی سکوهای معامالتی مشترک می توان از 
تجارب موفق بی��ن بازارها در حوزه های کاالیی بهره برد؛ 
ام��ری که به موجب تحقق آن، ش��اهد راه ان��دازی اولین 
س��کوی معامالتی مش��ترک بین ب��ورس کاالی ایران و 
بورس ملی کاالیی و مش��تقه هن��د خواهیم بود تا از این 
پس معامالت کاالیی بین دو کشور در بخش های مختلف 
از این بس��تر صورت پذیرد. یک عضو اتاق بازرگانی ایران 
و هند در خصوص راه اندازی س��کوی معامالتی مشترک 
بین بورس کاالی ایران و هند گف��ت: در مورد راه اندازی 
سکوی معامالتی مشترک بین بورس کاالی ایران و هند 
بای��د به دو نکته توجه داش��ت؛ اول اینکه تجار هندی در 
زمان خرید حساس��یت زیادی نس��بت ب��ه قیمت دارند. 
بنابرای��ن، خری��د از طریق بورس به عن��وان مرجع قابل 
اس��تناد برای خریداران هندی اس��ت، نکته دوم ارائه آن 
دسته از کاالهای جدید صنعتی است که تاکنون فرصت 
معرفی و حضور در بازار هند را نداش��ته اند. محمدمهدی 
طباطبایی افزود: معامله کاالهای صنعتی به علت داشتن 
ویژگی های قابل رصد مثل مشخصات کاال از یک طرف و 
گاهی ارائه کاال به همراه انجام تشریفات گمرکی صادرات 
توسط تولید کننده از طرف دیگر، در بورس امکان پذیرتر 
اس��ت. در مورد کااله��ای معدنی نیز بعضا چنین امکانی 
وج��ود دارد، این موضوع در مورد کاالهای کش��اورزی به 
علت تفاوت ه��ای قابل توجه کیفی که یک نوع کاال دارد 
کمی پیچیده تر است. به گفته طباطبایی، نکته ای که باید 
مورد توجه جدی قرار بگیرد موضوع روابط بانکی است که 
ایجاد سکوی معامالتی مش��ترک میان دو بورس کاالی 
ایران و هند وابسته به بهبود روابط بانکی است. این عضو 
اتاق بازرگانی ایران و هند هدف اصلی راه اندازی س��کوی 
معامالتی مشترک در بورس ها را نزدیک تر شدن فروشنده 
ایرانی و خریدار هندی دانست و گفت: چنانچه از این ابزار 
به درستی استفاده شود، می توان در مسیر توسعه صادرات 
کااله��ای ایران در بازار هند به��ره برد. در این رابطه، گام 
بعدی معامله سهام شرکت ها و پیدا کردن سرمایه گذار و 
شریک خارجی است. به گفته وی، اثرات راه اندازی سکوی 
معامالتی مشترک بر اقتصاد کشور را می توان از دو جنبه 
م��ورد توجه قرار داد؛ در وهله اول توس��عه صادرات و در 

وهله دوم جذب سرمایه گذاری خارجی. 

یادداشت

افت شاخص های آسیایی برای 
نخستین بار در هفته

بازارهای آس��یایی آخرین روز معامالتی هفته را با 
افت شاخص ها سپری کردند درحالی که شاخص دالر 
آمریکا نیز برای نخس��تین بار رون��د نزولی را به ثبت 
رس��اند. نشس��ت اخیر فدرال رزرو آمریکا و همچنین 
بان��ک مرکزی اروپ��ا و نگرانی ها از سرنوش��ت الیحه 
کاهش مالیاتی در حزب جمهوریخواه آمریکا، موجب 
افت شاخص ها در بازارهای آسیایی شد. براساس این 
گزارش، شاخص ها در بورس هنگ کنگ و چین افت 
همس��انی را س��پری کردند درحالی که شاخص های 
توکیو با افت ش��اخص تاپیکس برای نخستین بار در 
چهار روز گذشته همراه شد. شاخص ها در بورس هند 
بیشترین میزان افزایش را به ثبت رساندند درحالی که 
قیمت روپیه در بازار ارز جهانی افزایش چشمگیری را 
به ثبت رساند. در مجلس سنای آمریکا، مارکو روبیو، 
س��ناتور جمهوریخواه تهدید کرد که اگر سناتور ها با 
تسهیل مالیات بر خانوار موافقت نکنند، این سناتور نیز 
مخالفت خود را در خصوص کاهش طرح مالیات دهی 
ترامپ اعالم خواهد کرد. از سوی دیگر در ژاپن، اعتماد 
به افزایش تولیدات در ژاپن با رش��د همراه ش��د و به 
بیشترین میزان طی یک دهه گذشته رسید. در هند 
نیز شاخص اس اندپی بورس بمبئی با رشد 0.8درصدی 
همراه شد درحالی که در روسیه نیز اعمال سیاست های 
پولی جدید موجب تغییر روند اقتصادی در این دولت 
ش��د. در بازارهای آسیایی، ش��اخص تاپیکس با افت 
0.8درصدی همراه ش��د درحالی که افت هفتگی خود 
را به میانگین 0.۶درصد رس��اند. در این بین، شاخص 
نیک��ی ژاپن نیز 0.۶درص��د افت ک��رد. اس اندپی در 
استرالیا افت 0.02درصدی داشت درحالی که شاخص 
کاس��پی کره جنوبی 0.۵درصد منفی شد. در بورس 
هنگ کنگ شاخص اصلی این کشور افت 1.2درصدی 
داشت درحالی که شاخص شانگهای چین 0.۷درصد 
منفی شد. شاخص آتی اس اندپی 0.1درصد رشد کرد 
درحالی که ش��اخص ام اس ای آسیا نیز 0.۴درصد روند 

نزولی را به نام خود به ثبت رساندند.
 

نگاهی به عملکرد 12 ماهه 
»شمواد«

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی اطالعات 
و صورت های مالی میان دوره ای 12ماهه منتهی به 
31ش��هریورماه 9۶ را حسابرسی نشده و با سرمایه 
مع��ادل 1۴3 ه��زار و ۴88 میلی��ون ریال منتش��ر 
کرد. ش��رکت تولید مواد اولی��ه و الیاف مصنوعی با 
انتش��ار عملکرد س��ال مالی 9۶ مع��ادل 1۴3 هزار 
و 11۴ میلی��ون ریال زیان خالص شناس��ایی کرد 
و بر این اس��اس مبلغ 99۷ ری��ال زیان به ازای هر 
س��هم اختصاص داد که در مقایس��ه با دوره مشابه 
س��ال مال��ی قبل مع��ادل ۷درصد کاهش داش��ت. 
گفتنی اس��ت به زیان خالص دوره نیز زیان انباشته 
ابتدای س��ال اضافه شد و در نهایت مبلغ 22۶ هزار 
و ۴99 میلی��ون ریال زیان انباش��ته پایان دوره در 

حساب های این شرکت منظور شد. 

»چکاوه« 6 ماهه زیان شناسایی 
کرد

شرکت صنایع کاغذ س��ازی کاوه پیش بینی درآمد 
هر س��هم س��ال مالی منته��ی به 29 اس��فندماه 9۶ 
را حسابرس��ی نشده و با س��رمایه 2۵0 میلیارد ریال، 
۷8ریال زیان اعالم کرد. ش��رکت صنایع کاغذ سازی 
کاوه پیش بین��ی درآم��د هر س��هم برای س��ال مالی 
منتهی به 29 اسفندماه 9۶ را حسابرسی نشده مبلغ 
۷8ریال زیان اعالم کرده است و طی دوره شش ماهه 
ب��ا اختصاص مبل��غ ۷۵ ریال زیان به ازای هر س��هم 
معادل 9۶درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد که 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل زیان را کاهش داد. 
گفتنی است این شرکت در شش ماهه منتهی به 31 
شهریورماه 9۵ مبلغ 2۴0 ریال زیان به ازای هر سهم 
کنار گذاشت و معادل ۵۶درصد از پیش بینی هایش را 
محقق کرد. این ش��رکت در 12 ماهه منتهی به پایان 

اسفند ۴2۵ ریال زیان محقق کرد. 

»غپاک« 66درصد پیش بینی ها را 
پوشش داد

شرکت لبنیات پاس��توریزه پاک پیش بینی درآمد 
هر سهم س��ال مالی منتهی به 29 اس��فندماه 9۶ را 
حسابرسی شده و با سرمایه یک هزار و 38۵ میلیارد و 
۴93 میلیون ریال منتشر کرد. لبنیات پاستوریزه پاک 
پیش بینی درآمد هر س��هم برای سال مالی منتهی به 
29 اس��فندماه 9۶ را حسابرس��ی شده مبلغ 38 ریال 
اعالم کرده اس��ت و طی دوره شش ماهه با اختصاص 
مبلغ 2۵ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۶۶درصد 
از پیش بینی هایش را پوشش داد که در مقایسه با دوره 
مشابه س��ال مالی قبل معادل یک هزار و 1۵0درصد 
افزایش یافت. گفتنی اس��ت این ش��رکت در ش��ش 
ماهه منتهی به 31 ش��هریورماه9۵ مبلغ 2 ریال سود 
به ازای هر س��هم کنار گذاش��ت و معادل ۶درصد از 
پیش بینی هایش را محقق کرد. این ش��رکت در پایان 
دوره 12ماهه منتهی به پایان اس��فند 9۵ به ازای هر 

سهم 3۵ ریال سود محقق کرد. 
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وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با بیان 
اینکه برای تولید و رقابت باید به س��مت 
نوس��ازی صنایع بروی��م، گفت 100هزار 
میلی��ارد ری��ال تح��ت عنوان نوس��ازی 
صنعتی و معدنی کش��ور پیش بینی شده 

است. 
محمد شریعتمداری در قرارگاه اقتصاد 
مقاومتی اس��تان همدان در شهرس��تان 
تویس��رکان، با تأکید بر اینکه برای تولید 
کاالی رقابتی نیازمند منابع مالی و بانکی 
مناس��ب هستیم، افزود: در همین ارتباط 
در الیح��ه قان��ون بودج��ه 97 موض��وع 
افزایش منابع نظ��ام بانکی را مورد توجه 

بیشتری قرار دادیم. 

وی با بی��ان اینکه 800ه��زار میلیارد 
ری��ال مناب��ع جدید به منابع توس��عه ای 
کشور اضافه می شود، گفت: با این رویکرد 

مشکل منابع بانکی برطرف می شود. 
وی اف��زود: 1.5 میلیارد دالر هم منابع 
از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی 
ب��ا دبی��ری وزارت کار، تع��اون و رف��اه 

اجتماعی پیش بینی شده است. 
33درص��دی  رش��د  ش��ریعتمداری 
متقاضی��ان دریاف��ت مج��وز واحده��ای 
صنعت��ی در 100 روزه نخس��ت دول��ت 
دوازدهم در اس��تان همدان را نش��ان از 
ایجاد امید در اس��تان و کشور دانست و 
افزود: تا پایان سال این رقم به 50درصد 

می رسد. 
وی با بیان اینکه اشتغال، رفع بیکاری و 
تولید ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است، 
اف��زود: باید در اقتص��اد مقاومتی اهداف 
کم��ی مناس��ب را پیگیری و ب��ه نتیجه 
برس��انیم و مس��ئوالن باید با پیگیری و 
نظارت دقیق س��بب رضایتمندی بیشتر 

مردم شوند. 
وی جلب مش��ارکت م��ردم، حضور و 
نگه داش��تن آنه��ا در صحن��ه را مرهون 
تالش های نمایندگان در مجلس و دولت 
ارزیاب��ی و اضافه کرد: باید فاصله با مردم 

را به حداقل ممکن رساند. 
شریعتمداری با اشاره به صدور 9 هزار 

پروانه معدن در کش��ور، گفت: متأسفانه 
تعداد مع��ادن بزرگ ک��ه کالس جهانی 
دارن��د به تع��داد انگش��تان دس��ت هم 

نمی رسد. 
به گ��زارش ایرنا، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت برای شرکت در آیین گرامیداشت 
س��الگرد ش��هادت آی��ت اهلل مفت��ح ب��ه 
تویس��رکان واقع در اس��تان همدان سفر 

کرد. 
آغ��از عملی��ات اجرای��ی دومین خط 
عری��ض تولی��د کاغذ در کش��ور از دیگر 
برنامه ه��ای محم��د ش��ریعتمداری وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت به شهرس��تان 

تویسرکان بود. 

دبیرکل انجمن لوازم خانگی ضمن تأکید بر لزوم استفاده  
جدی کس��ب وکارها از ابزار بازاریابی و اش��اره به باال بودن 
هزینه تبلیغات در ایران گفت که برندهای خارجی فضای 

تبلیغات محیط را قبضه کردند. 
به گزارش ایس��نا، آرمان خالق��ی در همایش بین المللی 
 بازاریاب��ی نوین ب��ا رویک��رد بازاریابی دیجیتال��ی که روز 
پنج شنبه در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد در 
گفت وگو با ایسنا، موضوع بازاریابی را یکی از ملزومات تولید 
دانست و گفت: کسب وکارهای مختلف با توجه به ماهیتی 
که دارند، در ش��رایط سخت و در ش��رایطی که فشارهای 
بیرونی و محیط نامس��اعد کسب وکار به آنها وارد می شوند 

باید به بازاریابی و تبلیغات توجه جدی داشته باشند. 
وی با بیان اینکه رقبای خارجی به خوبی از ابزار تبلیغات و 
بازاریابی استفاده می کنند اظهار کرد: با وجود آنکه می دانیم 
از رقبای خارجی قطعا یک قدم عقب تر هس��تیم، معموال 
زمانی به فکر بازاریابی می افتیم که یک بازار محصول را از 

دست داده ایم یا به رقبا واگذار کردیم. 
عض��و هیأت مدیره خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران 
افزود: متأس��فانه زمانی ه��م که وارد موض��وع تبلیغات و 
بازاریابی می ش��ویم عمدتا یا کورکورانه است و یا تقلیدی، 

به طوری که خیلی از شرکت های تبلیغاتی برای مشتریان 
خود از روی نمونه های خارجی تبلیغ می س��ازند و عینا به 
خورد مخاطب می دهند که این موضوع بیانگر این است که 

ما در تولید محتوا ضعیف عمل می کنیم. 
وی در ادام��ه اظه��ار کرد: زمانی که ی��ک واحد تولیدی 
بخواهد به رکود غلبه کند و اتفاقات امیدوار کننده ای را در 
حوزه فعالیت خود به وجود بیاورد باید در این شرایط سخت 
به دنبال راهکارهای جدید یا همان بازاریابی باشد، و اال در 

حالت عادی مشتری خودش تا دم در می آید. 
دبیر انجمن لوازم خانگی همچنین با اشاره به نقشی که 
مارکتینگ می تواند در تولید ایفا کنند، تصریح کرد: زمانی که 
مارکتینگ به تحلیل بازار و سلیقه مخاطب می پردازد، حتی 
ممکن اس��ت گاهی به جای مدیران و متخصصان ارشد در 
خصوص نوع محصولی که باید تولید ش��ود نیز اظهار نظر 

کند تا بتواند برای کسب و کار خود سودآور باشد. 
خالقی در ادامه با انتقاد از هزینه های بسیار باالی تبلیغات 
محیطی و تبلیغات صدا و س��یما گفت: متأسفانه تبلیغات 
در صدا و س��یما بس��یار گران است و کس��ب و کارهای ما 
نمی توانند به س��راغ آنه��ا بروند درحالی ک��ه می بینیم در 
کش��وری مثل ترکیه ب��ا تن��وع کانال های بس��یار زیاد و 

هزینه های متناسب موضوع تبلیغات به راحتی قابل پیگیری 
اس��ت ولی در ایران به خاطر ایجاد برخی مافیاها در حوزه 
تبلیغات عمومی و کنسرس��یوم هایی که این ش��رکت های 
انحصاری با هم تش��کیل می دهند، ن��رخ انواع تبلیغات به 
خصوص در صداوس��یما و فضاهای شهری بسیار باال رفته 

است. 
وی اظه��ار کرد: برنده��ای خارجی زمانی ک��ه وارد یک 
کش��ور می ش��وند برای اینکه بتوانند بازار آن کش��ور را به 
دس��ت بیاورند پول بسیار زیادی را خرج تبلیغات می کنند 
و زمانی که به عنوان مثال تابلوهای س��طح ش��هر را به طور 
س��االنه با ارقام باال اجاره می کنند عمال ن��رخ اجاره آنها را 
افزایش داده و پرداخت هزینه آنها را از توان تولیدکنندگان 
داخلی فراتر می برند. عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن 
و تجارت ایران افزود: ام��روز تولیدکنندگان ما توان این را 
ندارن��د که ماهی120میلیون تومان ب��رای یک بیلبورد در 
 اتوبان ه��ای تهران هزین��ه کنند یا تبلیغ��ات گران قیمت 
صدا و س��یما را مورد استفاده قرار بدهند درحالی که امروز 
فض��ای بازاریابی نوین ب��ه خصوص بازاریاب��ی دیجیتالی 
می توانند به ش��دت هزینه های بازاریابی و تبلیغات کسب 

و کارها را کاهش دهند. 

مش��اور رئی��س س��ازمان برنام��ه و 
بودجه ب��ا بیان اینک��ه به دنبال درآمد 
12 ه��زار میلیارد تومانی از محدودیت 
صادرات س��وخت یارانه ای برای اهداف 
اشتغال زایی هس��تیم گفت تحقق این 
موضوع به نظر مجلس بستگی داشته و 

دولت تابع نظر نمایندگان است. 
به گزارش پایگاه خبری عصر خودرو 
به نقل از تس��نیم، ایرج ندیمی با بیان 
اینکه یکی از راه های افزایش اش��تغال، 
تزری��ق منابع بیش��تر از محل افزایش 
درآمده��ای حاص��ل از افزایش قیمت 
کاالهای یارانه ای است، تأکید کرد: در 
صورت تصویب مجلس به دنبال درآمد 
12هزار میلی��ارد تومانی از محدودیت 

صادرات سوخت یارانه ای هستیم. 
به گفته مشاور رئیس سازمان برنامه 

و بودجه 50ه��زار میلی��ارد تومان در 
بودج��ه 97 برای تولید و اش��تغال در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت، ام��ا باید این 
نکته را در نظر داشت که تنها راه ایجاد 
اش��تغال بودجه مستقل نیست و منابع 
بخش خصوصی  و  دولتی  ش��رکت های 
نیز در ایجاد اش��تغال مؤثر اس��ت. باید 
ب��ه این نکته توجه داش��ت که افزایش 
قیمت سوخت می تواند منابع جدیدی 
ب��رای دولت ایجاد کند ک��ه این منابع 
می تواند صرف ایجاد اشتغال در جامعه 

شود. 
وی اف��زود: دول��ت تأکی��د دارد در 
صورت تصویب مجل��س تمامی منابع 
حاص��ل از اعم��ال محدودی��ت ب��رای 
کاالهای یارانه ای تنها برای ردیف های 

مربوط به اشتغال زایی مصرف شود. 

ندیمی با بیان اینکه راه های دیگری 
مانند کاهش هزینه ه��ای دولت، برای 
افزای��ش درآمده��ا وج��ود دارد گفت: 
دول��ت از چهار مصرف کاهش هزینه ها 

را در دستور کار قرار داده است. 
مش��اور نوبخت ادامه داد، مسیر اول 
تأکی��د بر بودج��ه عملیاتی اس��ت که 
تصمی��م گرفتی��م هزینه ه��ای جاری 
دس��تگاه ها ب��ر اس��اس گزارش ه��ای 
عملیات��ی آنه��ا تخصی��ص پی��دا کند 
در  درص��د   10 مش��خص  س��قف  و 
نظ��ر گرفته نش��ود. نکته مه��م اینکه 
هزینه ه��ای دس��تگاه ها صرف��ا هزینه 
حقوق و دس��تمزد کارکنان نیس��ت و 
دای��ره وس��یعی از هزینه ها را ش��امل 

می شود. 
وی اف��زود: مس��یر بع��دی کاه��ش 

ردیف ه��ای بودج��ه اس��ت ک��ه اثرات 
زیادی روی کاه��ش هزینه های جاری 

دولت خواهد گذاشت. 
این نماینده س��ابق مجل��س با بیان 
اینکه دولت در بودجه س��ال جاری به 
دنبال کاهش متولی ها در انجام پروژه ها 
ب��وده، تأکید ک��رد این مس��یر نیز به 
کاهش هزینه های دولت کمک خواهد 
کرد. عضو پیش��ین کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس با اشاره به مسیر چهارم 
دول��ت ب��رای کاهش هزینه ه��ا گفت: 
صرفه جویی در هزینه های دستگاه های 
اس��تانی و تخصیص اضافه اعتبار ایجاد 
ش��ده برای طرح های مختص اس��تان 
از دیگ��ر راه های مد نظ��ر دولت برای 
تش��ویق کاهش هزینه در دستگاه های 

اجرایی است. 

دبیرکل انجمن لوازم خانگی: برندهای خارجی فضای تبلیغات را قبضه کردند

چگونه گرانی سوخت ۱۲ هزار میلیارد تومان به اشتغال کمک می کند؟ 

وزیر صنعت:

 100هزار میلیارد ریال برای نوسازی صنایع و معادن پیش بینی شد

نگاه

وعده ها حال مطبوعات را خوب 
می کند؟ 

در ش��رایطی ک��ه روز ب��ه روز از عرض، طول و 
تعداد صفحات نش��ریات و روزنامه ها کم می شود، 
مع��اون امور مطبوعات��ی از ترخیص یک محموله 
کاغذ از گمرک خبر داده است، اما آیا با این خبر 
می توان به آینده مبهم نشریات خصوصی امیدوار 

بود؟ 
به گزارش ایس��نا، مدتی اس��ت که کاغذ کیمیا 
ش��ده و بی��م کمتر ش��دن یا تمام ش��دن همین 
تیراژ ناچی��ز مطبوعات به جان مدیران مس��ئول 
و البته دلواپس��ان فرهنگ افتاده است؛ مسئله ای 
که واکنش بس��یاری از مطبوعات خصوصی را به 
دنبال داش��ت و حتی برخی از روزنامه ها از روی 
ناچ��اری یا اعتراض اعالم کردن��د که برای مدتی 
فقط به صورت الکترونیکی منتشر خواهند شد یا 

تعداد صفحات خود را کم می کنند. 
ب��ه دنبال خب��ر افزایش تعرف��ه واردات کاغذ و 
تحری��ر روزنامه  در هفته های اخیر، وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت اعالم کرد ک��ه تعرفه انواع کاغذ 
چ��اپ و تحری��ر و روزنام��ه تا پایان س��ال جاری 
کماکان مطاب��ق روال قبل بوده و افزایش نخواهد 
یاف��ت، اما طب��ق گفت��ه برخی مدیران مس��ئول 
روزنامه های خصوصی، اعالم صرف این خبر هم به 
افزایش قیمت کاغذ و کمبود آن منجر شده است. 
در این میان چهارش��نبه )22 آذر ماه( حس��ین 
انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی اعالم کرد که یک محموله کاغذ در حال 
ترخیص از گمرک است. او گفت: با مساعدت بانک 
مرکزی که ارز مبادل��ه ای در اختیار واردکنندگان 
کاغذ ق��رار داد، یک محموله 10 ه��زار تنی کاغذ 
روزنامه و تحریر در حال ترخیص از گمرک است و 
تا هفته آینده به انبارهای چاپخانه ها می رس��د. این 
محموله ش��امل عرض های مختلف مصرفی اس��ت 
ک��ه کمک می کند التهاب موجود بازار کاغذ مرتفع 
شود. با نگاه مثبت دولت به حوزه نشر و مطبوعات، 
موضوع افزای��ش تعرفه واردات کاغذ منتفی ش��د 
تا ش��ایعاتی ک��ه در این زمینه موج��ب بالتکلیفی 
واردکنندگان شده بود، خود به خود منتفی شود. 

اعالم رس��یدن کاغذ به کشور هر چند می تواند 
خب��ر خوبی برای اهالی رس��انه و حوزه نش��ر به 
حس��اب بیای��د، اما باید دید که ای��ن کاغذ با چه 
قیمتی در بازار به بنگاه های مطبوعاتی به فروش 
می رس��د و اینکه آی��ا باز هم این حج��م از کاغذ 
وارداتی ب��رای مص��رف چندماهه یک مؤسس��ه 
مطبوعاتی خریداری خواهد ش��د؟ چراکه در این 
صورت باز هم س��ر مطبوع��ات خصوصی بی کاله 

خواهد ماند و روز از نو و روزی از نو! 
روزه��ای گذش��ته را می ت��وان از س��خت ترین 
ایران برش��مرد؛  روزه��ای مطبوعات خصوص��ی 
مطبوعاتی که در ش��رایطی ع��ادی هم در رقابتی 
نابراب��ر خودش��ان را در فض��ای رس��انه ای حفظ 
می کنن��د. هرچن��د به گفت��ه محم��د حیدری، 
دبیر انجمن مدیران رس��انه ش��اید با کمی تدبیر 
می ش��د این قضیه را بهتر مدیریت کرد. حیدری 
در نشس��ت »اقتص��اد مطبوعات چاپ��ی در عصر 
دیجیتال« گفته است: »امسال در کل جهان 28 
درصد قیمت کاغذ باال رفته اس��ت اما کش��ور ما 
متوجه این قضیه نش��د؛ این در حالی اس��ت که 
ما باید 8 م��اه پیش، پیش بینی های الزم را انجام 
می دادی��م. در این میان دو کارخانه کاغذس��ازی 
چی��ن هم تعطیل ش��د ام��ا به دلیل ای��ن که ما 
مطالعه و س��واد تحلیلی نداری��م این گرانی اتفاق 

افتاد.«

دومینوی نابودی مطبوعات
مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق به 
خبر افزایش تعرفه واردات کاغذ که چندی پیش 
اعالم و سپس منتفی شد، اشاره کرد و گفت: اگر 
دول��ت بخواهد تعرفه های واردات کاغذ را افزایش 
ده��د، نش��ان می دهد ک��ه بدیهی تری��ن ادبیات 
مدیری��ت را هم متوجه نیس��ت، به دلیل اینکه ما 
در ش��رایطی قرار داریم که کاغذ پیدا نمی شود و 
اگر هم کاغذ موجود باش��د بای��د با قیمت گزافی 
یعنی ۶0 درصد بیش��تر از قیمت یک ماه گذشته 
پ��ول بدهند تا بتوانن��د نقدی خری��داری کنند، 
در صورتی که در گذش��ته به ص��ورت چندماهه 
خری��داری می کردند؛ البته افزای��ش تعرفه اتفاق 

نیفتاد. 
او با اش��اره به وضعیت موج��ودی کاغذ و تأثیر 
آن بر مطبوع��ات اظهار کرد: با توجه به وضعیتی 
که بر مطبوعات حاکم است، در حال حاضر عالوه 
بر مشکالت گذش��ته، این مشکل هم اضافه شده 
اس��ت. بر اساس خبرهایی که دارم می دانم حدود 
هفت یا هشت روزنامه به دلیل اینکه کاغذ ندارند، 
چاپ نمی ش��وند و این وضعیت بقیه نش��ریات را 
هم به شکل دومینووار دربرمی گیرد. این در حالی 
اس��ت که در یک ماه گذش��ته که درگیر مسئله 
کاغ��ذ بودی��م، هیچ مدی��ر دولت��ی واکنش قابل 
توجهی نش��ان نداد. فقط چن��د روز پیش معاون 
وزیر صنعت در یک جلس��ه خصوصی گفته است 
که ما اجازه نمی دهیم این وضعیت ادامه پیدا کند 
اما در این یک هفته که او این حرف را زده، اتفاق 

خاصی نیفتاده است. 

اخبار

 تعادل بین جمعیت 
و صادرات وجود ندارد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت توازن و تعادل بین 
جمعیت و صادرات وجود ندارد. به گزارش ایس��نا، حسین 
س��الح ورزی در جمع خبرنگاران اظهار ک��رد: حدود یک 
درصد جمعیت دنیا را داریم ولی س��هم م��ا از صادرات با 
احتس��اب فروش نفت 3۴ صدم درصد و بدون احتس��اب 
بازار نفت 2۴ صدم درصد اس��ت که ت��وازن و تعادل بین 
جمعیت و صادرات وجود ندارد. وی افزود: در دولت یازدهم 
و دوازدهم قدم های خوبی در راستای بهبود نسبی فضای 
کسب وکار برداشته  شده، ولی کماکان تا رسیدن به نقطه 
قابل قبول فاصله  داریم. او تأکید کرد: اینکه مسئله توسعه 
صادرات را فقط به گ��ردن دولت بیندازیم خیلی منطقی 
نیس��ت چرا که این موضوع فرابخش��ی است. نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اگر حتی در دولت مس��ئله 
صادرات را صرفاً به گردن توس��عه تجارت بیندازیم باز هم 
منطقی نیست و بحثی ملی بوده و مستلزم ایجاد عزم بین 
همه بخش ها اس��ت. وی یادآور ش��د: دول��ت عراق تعرفه 
واردات لبنیات را از پنج درصد به 25 درصد افزایش داده و 
این در حالی است که 75 درصد لبنیات ایران به عراق صادر 
می ش��ود که این امر تهدیدی جدی برای صادرات لبنیات 
ایران اس��ت. سالح ورزی خاطرنشان کرد: موضوع صادرات 
باید به عزم ملی تبدیل شود؛ اگر صادرات بخواهد به عنوان 
موتور محرک کشور سبب تحرک بخش اقتصادی شود باید 
تم��ام بخش های خصوصی و دولت��ی در این زمینه تالش 
کنند. رئیس اتاق بازرگانی لرس��تان ب��ا تأکید بر ضرورت 
افزایش سهم این اس��تان از توسعه ملی، گفت: امیدواریم 
با توجه به مزیت هایی که در لرستان وجود دارد نسبت به 

سهمی که در توسعه ملی داریم، دست  پیدا کنیم. 

دعوا بر سر صادرات پسته باال گرفت 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان آجیل و خش��کبار گفت 
برخی از صادرکنندگان که پس��ته را از طریق افغانستان 
صادر می کردند، اکنون از دور خارج شده اند، چراکه مدتی 
است افغان ها به شهرهایی مانند رفسنجان، سیرجان و... 
می روند و محصول مورد نیاز را مستقیم از باغدار می خرند. 
اکنون هم که در آس��تانه برگزاری رقابت های جام جهانی 
در روسیه هستیم از همین حاال افغان ها وارد بازار شده اند 
و پس��ته ایرانی را در حجمی چند برابر سال های گذشته 
می خرند که به روس��یه صادر کنند. مصطفی احمدی در 
گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: ش��اید در زمینه خشکبار 
مهم ترین موضوع پس��ته باشد که امسال اگرچه در حوزه 
پسته به میزان سال های قبل تولید داریم اما کیفیت این 
کاال مانند قبل نیست و از نظر ظاهر و اندازه این محصول 
دچار افت کیفیت شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان 
آجیل و خشکبار در پاسخ به این سوال که گفته می شود 
صادرکنندگان خ��ود به دلیل تعرفه ه��ای پایین تری که 
برای افغانس��تان وجود دارد ترجیح می دهند کاالی خود 
را از این طریق صادر کنند، توضیح داد: به واسطه شرایط 
این کش��ور و جنگ  زده بودن آن برخی کش��ورها شرایط 
تعرفه ای بهتری برای افغانس��تان لحاظ می کنند برهمین 
اساس ممکن است گاه تجار چنین تصمیمی گرفته باشند 

اما شرایط فرق و به نفع افغان ها تغییر کرده است. 
وی ادام��ه داد: اکنون برخی از صادرکنندگان ما از دور 
خارج ش��ده اند، چرا که در گذشته خود صادرکننده کاال 
را به افغانس��تان می برد و از طریق این کشور به صادرات 
می پرداخت اما مدتی است خود افغان ها به شهرهایی مانند 
رفسنجان، س��یرجان و... می روند و محصول مورد نیاز را 
مس��تقیم از باغدار خریداری می کنند. احمدی همچنین 
به بحث تغییرات نرخ ارز اش��اره کرد و گفت: اگر نرخ ارز 
فقط 100 تومان افزایش پیدا کند برای صادرات پسته این 
رق��م حدود 800 تا 900 تومان می ش��ود، چرا که قیمت 
متوس��ط هر کیلوگرم پس��ته 8تا 9 دالر است و در حالت 
کلی قیمت های این کاال از ۶ تا 7 دالر شروع می شود و تا 

1۶ دالر نیز پیش می رود. 

پروژه ای که ۲۷ سال خاک می خورد
حدود 27 س��ال از آغاز پروژه نفلین س��ینیت برای تولید 
آلومینیوم در سراب می گذرد و متأسفانه در طول این سال ها 
این پروژه خاک خورده و خبری از اجرایی ش��دن آن نیست. 
به گزارش تسنیم، حسنی از کارشناسان مطلع درباره پروژه 
نفلین س��ینیت برای تولید آلومینیوم در س��راب می گوید: 
حدود 27 س��ال از آغاز ای��ن پروژه برای تولید آلومینیوم در 
سراب می گذرد و متأس��فانه در طول این سال ها این پروژه 
خاک خورده و خبری از اجرایی ش��دن آن نیست. اخیرا هم 
با اس��تدالل عدم توجیه بحث تغییر طرح آن هم با گذشت 
این همه س��ال و صرف هزینه های بسیار مطرح شده است، 
این در حالی است که این پروژه تمام تأسیسات الزم را برای 
آغاز فعالیت داشته و حتی بررسی ها نشان می دهد با اجرایی 
شدن آن بخش��ی از نیاز کشور در صنعت آلومینیوم تأمین 

خواهد شد. 
وی گفت: قرار بر این بود با محدودیت منابع بوکسیت 
در داخ��ل و وارداتی ب��ودن این ماده اولیه فکر اساس��ی 
ب��رای این موضوع ش��ود ک��ه در نهایت با کش��ف ذخایر 
نفلین سینیت در ش��مال کشور امکان بومی سازی تولید 
آلومینیوم در داخل میسر شود، بر همین اساس عملیات 
اجرایی کارخانه صنعتی تولید آلومینیوم در شهرس��تان 
س��راب آغاز شد اما متأسفانه تاکنون بعد از گذشت بیش 
از 27 سال هنوز پیشرفت فیزیکی زیادی در این مجموعه 
که یکی از پروژه های نیمه تمام قدیمی شمال غرب کشور 
است دیده نمی شود و مردم سراب همچنان منتظر افتتاح 

این طرح هستند. 
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گمللرک جمهوری اسللامی 
ایللران در واکنش به سللخنان 
رئیللس فراکسللیون مبللارزه با 
مفاسد اقتصادی مجلس شورای 
اسامی، اعام کرد ادعای ورود 
5362 دستگاه خودروی لوکس 
و 600 دستگاه دیگر، به صورت 

قاچاق کذب محض است. 
بلله گزارش کارپللرس، »امیر 
خجسللته«، رئیس فراکسللیون 
مبللارزه بللا مفاسللد اقتصادی 
مجلس شللورای اسللامی، دو 
موضوع مجللزا را درباره قاچاق 
خللودرو از گمرک های کشللور 
مطرح کرد و گفت: نخسللتین 
 5362 واردات  بلله  آن  مللورد 
لوکللس  خللودروی  دسللتگاه 
برمی گردد و مورد بعدی درباره 
خللودرو  دسللتگاه   600 ورود 

توسط خانم م. د. د است. 
شللبکه پیام رسللان گمللرک 
ایللران  اسللامی  جمهللوری 
نوشت:  بیانیه ای  در  چهارشنبه 
متاسفانه این نماینده مجلس با 
استناد به پاره ای از گزارش های 

دفتر بازرسللی گمرک ایران در 
سال های گذشللته در خصوص 
برخی پرونده هللا، موضوعات را 
وارونه جلوه داده اسللت و باید 
پاسخ دهد چگونه این خودروها 
در داخل کشللور شماره گذاری 
شللده اند و آیا پروانلله گمرکی 
یا پتلله الکترونیکی بللرای این 
خودروها صادر شللده اسللت یا 

خیر. 
در توضیح گمرک آمده است: 
اینکه این خودروهای لوکس با 
بازرگانی  کارت های  از  استفاده 
یکبارمصرف وارد کشللور شللد 
و کارت بازرگانللی بلله نام یک 
پیرزن روسللتایی بود و پس از 
واردات، مالیات کارت پرداخت 
نشللده اسللت، آیا بلله گمرک 
مربوط می شللود و باید گمرک 
پاسللخگو باشللد یا نهللادی که 
بللرای او کارت بازرگانی صادر 

کرده است؟ 
در این بیانیه یادآوری شللده 
اسللت: با عنایت به مصوبه دهم 
تیرمللاه 1382 هیللأت وزیران 

واردات انللواع خودرو و کامیون 
راهسللازی  ماشللین آالت  و 
نمایندگی  داشللتن  بلله  منوط 
خدمات پس از فللروش و اخذ 
گواهللی نمایندگللی از مرکللز 
وزارت صنعت، معدن  اصنللاف 
و تجارت، گواهی های سلله گانه 
سللازمان های ملی اسللتاندارد، 
محیط زیست  حفاظت  سازمان 
و سللازمان بهینه سازی مصرف 

سوخت است. 
 »همچنین با توجه به لینک 
ارتبللاط الکترونیکللی گمللرک 
همجوار  سللازمان  های  با  ایران 
از جمللله صدور کارت ترخیص 
راهور ناجا )مرکز شماره گذاری 
جمهللوری  انتظامللی  نیللروی 
اسامی ایران(، در عمل امکان 
ورود غیرقانونی خودرو و صدور 

پاک میسر نیست.«
بیانیلله  ایللن  در  گمللرک 
می افزایللد: به موجللب مصوبه 
هیأت دولت، سللاکنان مستقر 
در محدوده مناطق آزاد تجاری 
می  توانند با خودروهای وارداتی 

خود فقط در محدوده و شللعاع 
تعیین شللده و براسللاس پاک 
صادرشللده از سللوی مناطللق 
آزاد تردد کننللد، بنابراین آمار 
ارائه شللده مبنی بر ورود 5362 
خللودروی لوکللس بلله صورت 
قاچللاق از گمرک کذب محض 

است.
 

ورود 600 دستگاه خودرو
 »موضوع دیگللر درباره ورود 
600 دسللتگاه خودرو توسللط 
یللادآور  اسللت.  م.د.د  خانللم 
می شود این خودروها با رعایت 
ضوابط فنللی پس از اخذ مجوز 
و  معللدن  صنعللت،  وزارت  از 
تجارت و با اخذ حقوق ورودی 
مربوط از گمرک ترخیص شده 
و مشمول مقررات قاچاق نبوده 

است.«
می دهللد:  اداملله  گمللرک 
واردکننللدگان  متاسللفانه 
سودجو با کارت بازرگانی افراد 
غیللر، خللودروی لوکللس وارد 
می کرده اند که موضوع توسللط 

گمرک شناسللایی و به مراجع 
قانونللی ذی ربللط اعام شللده 

است. 
 »گمللرک بلله عنللوان یک 
هیچ گونلله  مجللری  سللازمان 
کارت  صللدور  در  دخالتللی 
بازرگانی صادرشللده از سللوی 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
و کشاورزی ندارد و پس از اخذ 
مجوز ورود )ثبت سللفارش( از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و پرداخللت حقللوق ورودی، به 
ترخیللص کاال با رعایت سللایر 

مقررات مکلف است.« 
اطاعللات هملله خودروهای 
در  گمللرک  از  ترخیص شللده 
و  گمرکللی  جامللع  سللامانه 
پنجره واحد تجللارت فرامرزی 
ثبت شللده اسللت و به تفکیک 
پروانه های گمرکی صادرشللده 
وجود دارد و حتی یک دستگاه 
خودروی وارداتی نیز بدون اخذ 
مجوزها و حقوق ورودی و سود 
بازرگانللی از گمرک ها ترخیص 

نشده است. 

بارهللا اعللام کرده ایللم که 
شللرکت ها برای اینکه بتوانند 
دهنللد  انجللام  پیش فللروش 
بایللد از وزارت صنعللت مجوز 
دریافت کننللد و چنانچه این 
مهللم رخ ندهللد یللک تخلف 
آشللکار خواهد بود و ما با آن 

برخورد می کنیم. 
میللرآخورلللو،  شللهلللرام 
حمایللت  سللازمان  معللاون 
و  مصرف کننللدگان 
تولیدکنندگان، در گفت وگو با 
خبرنگار پرشین خودرو با بیان 
این مطلب گفت: بدون شللک 
بللا مجموعه هایللی کلله بدون 
داشتن مجوز قانونی دست به 
پیش فروش خللودرو می زنند، 

برخورد می کنیم. 
انجللام  داد:  اداملله  وی 
پیش فللروش خللودرو بللدون 
اخللذ مجللوز از وزات صنعت، 
معدن و تجارت، تخلف اسللت 
و سللازمان حمایللت در حال 
پیگیللری تخلفللات از سللوی 
برخی شللرکت های خودرویی 
گری مارکت  مجموعه هللای  و 

است. 
میرآخورلللو بللا اشللاره بلله 
اینکلله پرونده های تخلف های 
محاکم  بللرای  صورت گرفتلله 
قضایی ارسللال شللده است و 
این روند ادامه دار خواهد بود، 
تصریح کللرد: ما وظیفه داریم 

جامعه  و  کنیم  اطاع رسللانی 
بداند که از کدام بخش ممکن 

است متضرر شود. 
این مقام مسئول تاکید کرد: 
بسللیاری از این شللرکت های 

تحویللل  زمللان  در  متخلللف 
خودرو دچار مشکل می شوند 
زیرا ظرفیت تحویل خودرو در 
حجم باال را ندارند اما ثبت نام 
خود را نیز متوقف نمی کنند. 

با تغییر قیمت ها برخورد 
خواهیم کرد

معللاون سللازمان حمایللت 
و  مصرف کننللدگان  از 
مللورد  در  تولیدکننللدگان 

تغییر قیمللت فروش برخی از 
خودرو ها تاکید کرد: این تغییر 
قیمللت یکللی به قیمللت پایه 
خودرو برمی گردد و یکسللری 
هم به عوامل بازار که ناشللی 
از شللرایطی اسللت که ممکن 
اسللت به دلیل برخی قوانین 
سللامانه  بسته شللدن  ماننللد 
افتاده  اتفللاق  سللفارش  ثبت 
باشللد. وی افزود: به هر حال 
از دی ماه سللال گذشته ثبت 
سللفارش برای گری مارکت ها 
بسللته شللد و همین اتفاق از 
تیرماه برای تمللام نمایندگان 
نیز افتللاد. این مهم موجب بر 
هم خوردن تعادل در عرضه و 
تقاضا و در نتیجه باعث تغییر 
قیمتی برخی محصوالت شد. 
کللرد:  تاکیللد  میرآخورلللو 
چنانچلله افزایش قیمتی که در 
برخللی برندها و مدل ها رخ داده 
توسللط شللرکت واردکننده رخ 
داده و به شللرایط بللازار مربوط 
نباشد، سللازمان حمایت با آن 
برخورد خواهد کرد. وی تصریح 
شرکت های  خوشللبختانه  کرد: 
خودرویللی به خوبللی می دانند 
که اگر تخلللف کنند با قانون و 
خواهند  طرف  حمایت  سازمان 
شللد و این یعنی ضرر مجموعه 
از انجللام یک تخلللف، بنابراین 
میللزان تخلفللات در این بخش 

افزایش پیدا نخواهد کرد. 

پیش فروش و افزایش قیمت خودرو بدون مجوز ممنوع! 

تکذیب ادعای قاچاق خودروهای لوکس توسط گمرک 
اخبار

رویای زیبای داخلی سازی خودروهای 
پسابرجامی با عمق 70درصد

چنانچلله قرار باشللد خودروهای تولیدی در کشللور با 
سللاخت داخلی 40درصد تولید شود باید کمی در تیراژ و 
نگاه مدیران صنعت خودرو تغییر ایجاد کرد زیرا نمی توان 

با تیراژ کم، داخلی سازی را کلید زد. 
بلله گزارش پرشللین خودرو، ساسللان قربانللی با بیان 
این مطلللب گفت: دلیل اینکه عللرض می کنم به اهداف 
تعیین شده برای داخلی سللازی دست پیدا نمی کنیم این 
مهم اسللت که ما به جای تمرکللز روی تیراژ تولید، روی 
افزایش مدل های خودرویی تمرکز داریم. وی ادامه داد: در 
جوینت ونچرهایی که از بعد از برجام بستیم شرط تولید 
داخلی 40درصدی را برای خودروهای تازه وارد گذاشتیم 
تا با این کار هم به تولید کمک شود و هم به صنایع وابسته 
به خودرو، چراکه بتوانند تکنولوژی روز را وارد کنند. قربانی 
تاکید کرد: در ایران به قطعه سللاز اعام می کنیم که برای 
تیراژ 10 هزارتایی قالب فان قطعه را تولید و دستگاه های 
خود را به روز کن و این اتفاق منفعتی به همراه ندارد زیرا 
تولید با تیراژ کم، قیمت محصول نهایی را افزایش می دهد. 
وی افزود: همان قطعه در کشورهای صاحب صنعت خودرو 
با تیراژ میلیونی تولید می شللود و این یعنی تحقق قیمت 
پایین و ما نمی توانیم با آنها رقابت کنیم. این کارشللناس 
صنعت خودرو اضافه کللرد: بنده قویا اعام می کنم که با 
شللرایط فعلی دستیابی به عمق ساخت داخل با عددهای 
اعامی 40، 70 و 80درصد غیرممکن است و تنها جنبه 
شللعاری دارد. وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از 
مسللائل مهم در قراردادهای جدیللد خودرویی که باید به 
آن توجلله کرد، التزام طرفین درگیللر در کار به تعهداتی 
اسللت که داده اند. یعنللی وزارت صنعت، خودروسللازی، 
قطعه سازی، نهاد های ذی ربط، سازمان استاندارد، گمرک، 
قانونگذاران کشور و سرمایه گذاران داخلی و خارجی همه 
باید به امضاهای خود و حرف هایی که زده اند پایبند باشند 

تا قرارداد به سرانجام پیش بینی شده برسد. 

 شرط اولیه برای ادغام قطعه سازان 
چیست؟! 

یک فعال در صنعت قطعه سللازی کشللور بللا توجه به 
تاکید وزیر صنعت بر توسللعه و گسللترش همکاری های 
شرکت های خارجی با قطعه سازان گفت باید دولت حمایت 
کند تا قطعه سازان داخلی در روند همکاری های خودرویی 

حضور پررنگی داشته باشند.
 ابوالقاسم آروند در گفت وگو با خبر خودرو با اشاره به اینکه 
باید تفاهمات و همکاری با قطعه سازان مشخص شود، اظهار 
داشت: البته قطعه سللازان و مجموعه سازان بیکار نیستند و 
در حللال فعالیت و تامین قطعات خودروهای در حال تولید 
شرکت های خودروساز هستند. وی با اشاره به عدم دسترسی 
قطعه سازان به اطاعات و تکنولوژی تولید قطعات خودروهای 
جدید، گفت: باید قطعه سازان در جریان همکاری اخیر جدید 
در خصوص خودروهای جدید اطاع بیشللتری کسب کرده 
و تکنولوژی های جدید در اختیار قطعه سللازان قرار گیرد تا 

بتوانند در روند همکاری ها حضور موثری داشته باشند. 
وی در ادامه با اشللاره به تاکید مسللئوالن و دولتمردان 
مبنی بر ضرورت ادغام قطعه سازان، اظهار داشت: بی شک 
ادغام قطعه سللازان موجب افزایش توانمندی قطعه سازان 
داخلی و گسللترش همللکاری با خودروسللازان خارجی 
خواهللد شللد. این فعال در صنعت قطعه سللازی کشللور 
خاطرنشللان کرد: البته شرط اول جهت توسعه توانمندی 
صنعت قطعه سازی کشللور به بازی گرفتن قطعه سازان و 
مجموعه سازان داخلی در پروژه های جدید خودرویی است 
و در ادامه مسلما تشکیل شرکت های بزرگ قطعه سازی و 
تقویللت توانمندی ها در حوزه تولید و تکنولوژی نیز نقش 

مهمی در پیشرفت این صنعت خواهد داشت. 
آروند افزود: بی تردید با ادغام و تشللکیل شللرکت های 
بللزرگ در صنعت قطعه سللازی، شللرکت ها بلله گردش 
سللرمایه و ترونول باالتری دست یافته و بهتر می توانند به 
اهداف مورد نظر دست یابند. وی تاکید کرد: البته توسعه 
قطعه سازان بر جریان اشتغال زایی در کشور تاثیر خواهد 

گذاشت و موجب رشد در این بخش خواهد شد. 

دنا پالس توربو امروز وارد خط 
تولید می شود

گویا قرار اسللت از ابتدای این هفته، دنا پاس توربو به 
صورت رسمی و با تیراژ باال در ایران خودرو مرکزی تولید 
شللود. به گزارش تهران پللرس، دنا پاس توربو به موتور 
1٫7لیتری 150 اسللب بخار با گشللتاور 215 نیوتن متر 
مجهز اسللت و تا حدی مصرف سللوخت آن نسللبت به 
موتور تنفس طبیعی کمتر اسللت. به گفته ایران خودرو، 
دنا پاس توربو از نظر امکانات رفاهی و برخی بخش های 
طراحی با نسللخه معمولی دنا پاس متفاوت است. این 
شللرکت به صورت رسللمی اعام کرده است دنا پاس 
توربو به فرمان چرمی، رینگ 16 اینچی 5 پیچ، سردنده 
جدید و کف پایی موکتی با نشللان توربو مجهز اسللت. تا 
به امروز مشللخص نیسللت که باالخره بهای رسمی این 
سدان ملی چقدر تعیین شده است؟ اما براساس اختاف 
قیمت سورن ELX با نسخه توربو و همچنین تغییرات 
اضافی روی دنا پاس توربو، می توان احتمال داد که این 
خودروی جدیللد در محدوده 50تللا 55 میلیون تومان 
 EF7 قیمت گذاری می شللود. در حال حاضللر دنا پاس
قیمتی کمتر از 50میلیون تومان را در ایران خودرو دارد 
و برخی مشتریان بهایی بیش از 52 میلیون تومان را برای 

آن در بازار آزاد می پردازند. 

اخبار

بررسی جزییات تاثیر بزرگ ترین 
توافق تجاری بر صنعت خودرو

مذاکرات پیرامون پیمان همکاری تجاری اتحادیه 
اروپا و ژاپن با حصول توافقی مهم پایان یافت. توافق 
تجاری اتحادیه اروپا با ژاپن، برای خودروسازی ژاپن 
بیش از سللایرین سللودمند خواهد بود؛ زیرا با حذف 
تعرفه ورود خودروهای ژاپنی به کشللورهای اتحادیه 

اروپا بازار بزرگ اروپا به تسخیر آنها درخواهد آمد. 
به گزارش پدال نیوز، براسللاس مفللاد این قرارداد 
اتحادیلله اروپا تعرفه 10درصدی واردات خودرو و نیز 
تعرفه 3درصدی ورود قطعات خودرو را حذف خواهد 
کرد. این قرارداد 28 کشور عضو اتحادیه اروپا را که در 
مجموع سومین اقتصاد بزرگ دنیا را تشکیل می دهند، 
تحت  تاثیر قرار خواهد داد و بزرگ ترین منطقه آزاد 
اقتصادی جهان را ایجاد می کند. دو طرف شللرایطی 
را پذیرفته اند که منجر به آزادسازی 30درصد از کل 

تولید اقتصادی جهان می شود. 
اتحادیه اروپا بزرگ ترین وارد کننده وسللایل نقلیه 
موتوری در جهان اسللت. با اجرای این توافق سلطه 

جهانی صنایع خودروی ژاپن تقویت خواهد شد.
 به این ترتیللب اروپا آزادی عمل بیشللتری برای 
خودروسللازان ژاپنی قائل می شود؛ شرکت هایی که 
حتی در حال حاضر نیز بازیگران قدرتمندی در این 
عرصه به شللمار می آیند. باید دید این توافق صنایع 
خودروی اروپا را به دست انداز مشکات خواهد افکند 

یا خیر. 
 تنهللا چند ماه پس از توافق تجللارت آزاد اتحادیه 
اروپا با کانادا، ثبللت توافق تجارت آزاد با ژاپن، گامی 
دیگر در مسیر تجارت قاره سبز است. توافق اخیر از 
سوی مقامات اتحادیه اروپا به عنوان »مهم ترین توافق 
دوجانبه تجاری اتحادیه در طول تاریخ« نامیده شده 
اسللت. ژاپن پس از آلمللان، بزرگ ترین صادرکننده 
خودرو در جهان است و پس از چین و آمریکا سومین 
تولید کننده خودروهای سللواری در جهان محسوب 
می شود. از این شواهد چنین برمی آید خودروسازان 
ژاپن که هم اکنون نیز بازیگران عمده عرصه خودروی 
جهان هسللتند با توافق اخیر جایگاه خود را بیش از 

پیش تثبیت خواهند کرد. 
به نظر می رسد نقش محوری صنعت خودرو در ژاپن 
مانع از انعقاد قراردادی عادالنه تر میان این کشللور با 
اتحادیه اروپا شده باشللد. اتحادیه اروپا در این توافق 

متحمل ریسک  زیادی می شود.
 خودروسللازان اروپایللی خصوصللا شللرکت های 
خودروسازی آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، و اسپانیایی 
با همتایان ژاپنی خود رقابت تنگاتنگی دارند. توافق 
اخیر ممکن است توسعه صنعت خودرو را در اسپانیا 
به تعویق بینللدازد؛ چراکه این صنعللت بر صادرات 
41/6درصدی خود به کشللورهای اروپایی همچون 
فرانسه و ایتالیا متکی است. تحلیلگران بر این باورند 
که این توافق منجر به تقویت صنایع خودروی آلمان 
در میان رقبای اروپایی خود خواهد شد، زیرا سایرین 

مغلوب ژاپنی ها خواهند شد. 
 فللروش خللودرو در اروپا همللواره بللرای بزرگان 
خودروسللازی ژاپن چالش برانگیز بوده اسللت و این 
توافللق فرصتی برای افزایش فللروش در اختیار آنان 
قرار خواهد داد. هم اکنون تویوتا و سایر خودروسازان 
ژاپنی تنها 13درصد از بازار خودروی اروپا را در اختیار 
دارند و این رقم در مقایسلله با سهم 40درصدی آنان 
در بازار خودروی آمریکا بسیار ناچیز به نظر می رسد. 
کارشناسللان وجود تعرفه های گمرکی را عامل این 
موضللوع می داننللد، اما اغلللب خودروسللازان ژاپنی 
امروزه کارخانه هایللی در اروپا دارند که طبق قوانین، 
از پرداخت تعرفه های گمرکی برای فروش محصوالت 
خود معافند. بلله این ترتیب می تللوان ناموفق بودن 
خودروسللازان ژاپنی را ناشی از این حقیقت دانست 
که محصوالت آنها مورد توجه خریداران اروپایی قرار 

نمی گیرد. 

مجلس و دولت مصوبه ای برای 
افزایش قیمت بنزین ندارند

مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتللی گفت که این شللرکت در زمینلله افزایش 
قیمت هللا، تابللع مصوبات مجلس و دولت اسللت 
و اکنللون، مصوبه ای درخصللوص افزایش قیمت 

حامل های انرژی وجود ندارد. 
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل 
از خانلله ملت، علیرضا صادق آبللادی، درخصوص 
افزایش قیمت سللوخت در سللال جللاری، اظهار 
داشت: شرکت پاالیش و پخش در زمینه افزایش 
قیمت ها، تابع مصوبات مجلس شللورای اسللامی 
و دولللت اسللت و تاکنون مصوبلله ای درخصوص 

افزایش قیمت حامل های انرژی وجود ندارد. 
مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی با بیللان اینکه این شللرکت، وظیفه تعیین 
و قیمت گللذاری سللوخت و فرآورده هللای نفتی 
را نللدارد، گفت: پاالیش و پخللش، مجری اعمال 
قیمت های تعیین شللده جدید اسللت که در این 

خصوص تاکنون هیچ مصوبه ای وجود ندارد. 
وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال افزایش قیمت 
حامل های انرژی تا پایان سال وجود دارد یا خیر، 
اظهار داشللت: این مسللئله را بایللد از نمایندگان 
مجلس شللورای اسللامی سللوال کرد، ما مجری 

مصوبات هستیم. 



در هفته ای که گذشت ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی رشته های 
ش��غلی جدید و ش��یوه نامه کمیته مدیریت آموزش های مش��اغل خانگی را به 
تصویب رساند. به گزارش ایسنا، عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار با اشاره 

به توانمندسازی و شکل دهی کسب و کار خانگی 
و همچنین اتصال مش��اغل خانگی ب��ه بازار کار 
گفت: روند ایجاد ش��ده در ستاد مشاغل خانگی، 
تصویب الگوی جدید توس��عه مش��اغل خانگی و 
شیوه پیاده س��ازی آن توس��ط جهاد دانشگاهی 
بس��یار مثبت بوده و باید روی کار میدانی تمرکز 
داشته باش��یم و از موازی کاری خودداری کنیم. 
امامدادی، رئیس دبیرخانه س��تاد مشاغل خانگی 
نی��ز از صدور ۲۹۰ هزار مجوز مش��اغل خانگی و 
معرفی ۱۸۳ هزار نفر به بانک طی س��ال های ۹۲ 
تا ۹۶ خبر داد و تأکید کرد: امس��ال مبلغ ۸هزار 
میلیارد ریال تس��هیالت قرض الحسنه به مشاغل 
خانگی اختصاص یافته ک��ه ۵۷ درصد این مبلغ 
تاکنون توسط بانک ها به استان ها ابالغ شده است. 

افزایش ۳۰درصدی صادرات تعاونی ها در سال گذشته از دیگر خبرهای هفته 
جاری بود. سیدحمید کالنتری، معاون وزیر تعاون با اعالم این مطلب پیش بینی 

کرد که میزان صادرات ش��رکت های تعاونی امسال از این رقم فراتر برود. وی با 
اشاره به فعالیت ۹۵ هزار تعاونی در ۱۱۰ گرایش شغلی، اظهار کرد: این تعاونی ها 
در زمینه های کش��اورزی، خدماتی، صنعتی، معدنی، حمل و نقل و گردشگری 
فعالیت دارند. معاون وزیر تعاون با تأکید بر اینکه 
محدودیتی برای اعطای تسهیالت ارزان قیمت 
به تعاونی ها وجود ندارد، گفت: برای امس��ال و 
س��ال آینده بین ۲۰ هزار میلی��ارد تا ۳۰ هزار 
میلیارد ری��ال اعتبار از محل صندوق توس��عه 
ملی برای تعاونی های سراس��ر کشور اختصاص 
یافته اس��ت. به گفته وی، این تس��هیالت ارزان 
قیمت به تعاونی های اش��تغال زای روس��تایی و 
شهرهای زیر ۱۰هزار نفر جمعیت و در راستای 
کارآفرینی و تولید پرداخت می ش��ود. این هفته 
شرایط اتباع خارجی برای تمدید پروانه اشتغال 
اعالم شد. آن طور که مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان تهران گفته اتباع ۱۸ تا ۶۰ ساله 
کش��ورهای افغانستان و عراق که ساکن در اس��تان تهران و دارای کارت اقامت 
آمایش ۱۲ هس��تند، می توانند برای تمدید و صدور پروانه کار در استان تهران 
به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت و اشتغال خود مراجعه کنند. 

اس��ماعیل قادری فرد در س��ومین گردهمایی مدیران، اساتید و کارشناسان 
فناوری اطالعات که در س��الن همایش های پردیس فارابی دانشگاه تهران در 
قم برگزار ش��د، با اشاره به اینکه استارت آپ ها می توانند سبب بهبود وضعیت 

اقتصادی کشور شوند، اظهار داشت: برای رسیدن 
به موفقیت در حوزه اقتصاد مقاومتی باید نسبت 
به استفاده از ایده های جدید اهتمام جدی داشته 

باشیم. 
به گزارش تسنیم، وی با تأکید بر اینکه برخی 
از مراک��ز در کش��ور برای پیاده س��ازی ایده های 
جدید گام های مطلوبی برداشته اند، افزود: اکنون 
۲۶۰ش��رکت دانش بنی��ان دارای مجوز با بیش 
از ۱۰۰هزار فارغ التحصیل در س��طح کش��ور به 
فرابورس وارد شده اند که امیدواریم با حمایت از 
آنها بتوانیم در حوزه اقتصادی به نتایج جدیدی 

برسیم. 
مدیرکل دفتر تجاری سازی و فناوری معاونت 

علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری از حضور نیروهای ج��وان و توانمند در 
استارت آپ ها یاد کرد و گفت: هرچند کاستی های بسیاری در راستای استفاده 

از این ظرفیت ها داریم، اما تالش می کنیم تا این کاستی ها را رفع کنیم. 

وی با بیان اینکه اکنون استارت آپ های قدرتمندی در کشور فعالیت دارند، 
عنوان کرد: اینکه اس��تارت آپ های توانمند کشور هر هفته بیش از ۱۰درصد 
رش��د می کنند نش��ان می دهد که می توانیم در این مس��یر به موفقیت های 

چشمگیر برسیم. 
قادری فرد با تأکید بر اینکه »نباید از حرکت 
پرشتاب جهانی در مسیر فناوری اطالعات عقب 
بمانیم«، گفت: دولت باید حمایت های خود را 
تقویت کند ت��ا بتوانیم در این عرصه همگام با 

کشورهای دیگر حرکت خود را ادامه دهیم. 
وی به ظرفیت های اس��تان قم در حوزه های 
صنایع دستی و سوغات اشاره کرد و یادآور شد: 
اس��تان قم نیز در حوزه استارت آپ ها ظرفیتی 
وی��ژه دارد که امیدواریم نس��بت به این حوزه 
اهتمام جدی در این استان وجود داشته باشد. 
مدیرکل دفتر تجاری سازی و فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری از تالش های 
انجام شده برای تدوین قانون حمایت از صنایع خالق یاد کرد و ادامه داد: در این 
قانون بیش از ۷۰ نوع خدمت متفاوت برای حمایت از استارت آپ ها و صنایع 

جدید در نظر گرفته می شود. 

عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: گسترش کسب وکار 
الکترونیکی در کش��ور از ضرورت های عصر کنونی به شمار می رود که تحقق 
آن نیازمند بازنگری در برخی قوانین اس��ت. ب��ه گزارش مهر، علی بختیار در 

مراسم اختتامیه چهارمین همایش ملی کاربرد 
س��امانه اطالعات مکانی GIS در صنعت آب و 
برق در اراک اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقاومتی 
و دانش بنیان در گرو بهره گیری از استارت آپ ها 
و کس��ب و کاره��ای الکترونیک��ی اس��ت. عضو 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی افزود: 
در راس��تای رشد کس��ب و کارهای الکترونیکی 
کشور برخی مقررات مانع ایجاد می کند که باید 
با هم اندیش��ی برای رفع این موانع اقدام کرده و 
در برخ��ی قوانین بازنگری کنی��م. بختیار اضافه 
کرد: در این رابطه وزارت ارتباطات نقش مهمی 
را بر عهده دارد تا در تعامل و هماهنگی با دیگر 
ارگان ها و وزارتخانه ها بس��تر تحقق این مسئله 

را فراهم کند. عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی در بخش دیگر 
س��خنان خود با اشاره به اینکه در راستای ارتقای صنعت آب و برق در کشور 
باید به امکانات و اطالعات به روز مجهز ش��ویم، بیان کرد: در این زمینه و در 

راستای بهره گیری از ظرفیت های موجود، در صنعت آب و برق و به طور کلی 
انرژی، بایس��تی بهره وری افزایش یابد و مصرف بهینه شود که در حال حاضر 
این مهم یکی از دغدغه ها در کش��ور اس��ت. وی خاطرنشان ساخت: در رابطه 
با موض��وع مذکور بای��د برنامه ریزی صحیحی 
صورت گیرد که دستگاه های مرتبط و مسئول 
از جمله وزارت نیرو، نفت و س��ایر وزارتخانه ها 
و ارگان ه��ا در تعام��ل و هماهنگی ب��ا هم به 
تصمیم گیری بپردازند. عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اس��المی تصریح کرد: در حال 
حاض��ر ما باید تولید انرژی پای��دار را به عنوان 
یک مولفه مهم در دس��تور کار داشته باشیم تا 
در آینده دچار چالش و دغدغه نشویم. بختیار 
یادآور شد: در رابطه با برخی تصمیم گیری های 
حوزه انرژی در کش��ور از جمله مطابقت دادن 
قیمت تمام ش��ده تولید و قیمت عرضه آب و 
برق، همواره مس��ائلی وجود داشته که تاکنون 
نیز در کمیسیون انرژی مجلس چندین مرتبه مورد بررسی قرار گرفته است، 
بای��د بدانیم افزایش بهره وری و کاهش هزین��ه تولید در این زمینه از اهمیت 

بسیار برخوردار است و می طلبد که مورد توجه جدی قرار گیرد. 

تیمی متشکل از مدیران سابق کمیسیون رگوالتوری آمریکا از 
ارز رمز پایه جدیدی به ن��ام »OilCoin« رونمایی کرده اند که 
اولین ارز س��ازگار با قوانین رگوالتوری است که پشتوانه فیزیکی 

بر اساس ذخایر نفتی دارد. 
به گ��زارش دیجیات��و، با اس��تفاده از 
OilCoin قرار اس��ت بش��که های نفت 
نش��انه گذاری ش��وند تا بدین ترتیب هر 
نش��انه مش��خص کننده ارزش آن بشکه 
خاص باش��د و در عین ح��ال کاربران را 
از مخاطرات نوسان ارزش ارزها در امان 

نگه دارد. 
ب�����روک�����س  داری������وس    
ای��ن  )Darius Brooks(بنیان گ��ذار 
ارز دیجیتال��ی می گوید: »در پی افزایش 
قیمت هر بش��که نفت، قیمت نشانه های 
OilCoin نیز افزایش می یابد. به دنبال 

تقاضا برای OilCoin به مرور قیمت این ارز از قیمت هر بشکه 
نف��ت باالتر می رود و OilCoin های بیش��تری تولید می ش��ود 
و بدی��ن ترتیب میزان س��رمایه گذاری در ذخای��ر نفتی افزایش 

می یابد.«
به گفته تیم توس��عه دهنده ای��ن ارز، یکی از مزایای آن، تطابق 
کام��ل ب��ا قوانی��ن و آیین نامه ه��ای آمریکا اس��ت ک��ه آن را به 
گزینه ای مناس��ب برای استفاده توسط 
س��ازمان های بین المللی و نیز کاربران 
خرده فروشی های سراسر جهان  تبدیل 
می کن��د. بر اس��اس گفت��ه طرفداران 
پ��روژه، ای��ن ارز دیجیتالی اس��تاندارد 
جدیدی برای س��اختار، نح��وه صدور، 
شفافیت عملکرد و نیز استفاده جهانی 
از ارزهای قابل انتقال را فراهم می آورد. 
پش��توانه  ب��ا  همچنی��ن   OilCoin
فیزیکی و به لطف هماهنگی با قوانین، 
ب��ه انتقادهای مطرح ش��ده از س��وی 
ش��خصیت های مط��رح در حوزه ه��ای 
مال��ی، تجارت و قوانین دولتی در مورد 
ارزه��ای رمزپایه به خوبی پاس��خ می دهد. به گفته تیمی که این 
پروژه را هدایت می کنند، انتظار می رود استفاده از این ارز از ماه 

ژانویه سال ۲۰۱۸ )دی تا بهمن سال جاری( آغاز شود. 

در سال جاری صورت گرفت

اختصاص ۸۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار به مشاغل خانگی
۲۶۰ شرکت دانش بنیان با ۱۰۰هزار فارغ التحصیل به فرابورس وارد شده اند عضو کمیسیون انرژی مجلس: 

توسعه کسب و کار الکترونیکی نیازمند بازنگری در برخی قوانین است
ارز دیجیتالی OilCoin با پشتوانه ذخایر نفتی معرفی شد

رشد سریع و انفجاری آیکوها در طول سال ۲۰۱۷، برای بسیاری 
از اس��تارت آپ ها نویدبخش عصر جدید کراودفاندینگ غیر س��نتی 

بود. 
به گزارش زومیت، اخیرا گزارشی منتشر شد که روباتی انسان نما 
به نام س��وفیا، کمپین کراودفاندینگ تأمین مالی پیشرفت و تکامل 

خودش را راه اندازی کرده است.
 اگ��ر فکر می کنید ای��ن ماجرا، یک پالن ترس��ناک از فیلم های 

علمی تخیلی است، نفس عمیق بکشید! 
واقعیت این اس��ت که ش��رکت تکنولوژی هنس��ون روباتیک، در 
راستای جذب سرمایه محصوالت هوش مصنوعی پیشرفته خود، از 
 SingularityNet ی��ک بازار مبتنی بر توکن های دیجیتال به نام

استفاده می کند.
 ای��ن کمپین ه��ای جدی��د کراودفاندینگ، عرضه اولیه س��که یا 
آیک��و )ICO( نامی��ده می ش��وند. ویدئویی که در آن س��وفیا بازار 
SingularityNet را توصی��ف می کن��د، درواق��ع یکی از همین 

ویدئوهای تبلیغاتی آیکو است. 
ش��رکت ها به منظور افزایش س��رمایه خ��ود از آیکوها اس��تفاده 
می کنن��د، یعنی یک توکن یا س��که مجازی را به س��رمایه گذاران 
می فروش��ند و به این ترتیب آنان را در پروژه خود س��هیم می کنند. 
البته بس��ته به ش��رایط آیکو، توکن هایی که به یک س��رمایه گذار 
فروخته می ش��ود، ممکن است نشانگر امنیت سرمایه گذاری باشند 
یا به ارز جاری مورد درخواس��ت ش��رکت داللت کنند. کارشناسان 
پیش بینی می کنند که در آینده ای نزدیک، آیکوها یکی از ابزارهای 
کلیدی راه اندازی کسب وکار یا تالش های کارآفرینی خواهند بود. 

همه کارآفرینان صرف نظر از نوع محصوالت و خدماتی که عرضه 
می کنند، در برخی مراحل پیشرفت کارشان به افزایش سرمایه نیاز 

پیدا می کنند. 
حت��ی بهتری��ن ایده ها هم ب��دون س��رمایه کاف��ی، راه به جایی 
نمی برند. آیکوه��ا آلترناتیو جدیدی برای مدل های س��نتی جذب 
سرمایه اس��تارت آپ ها یا راهکاری برای رشد تجارت الکترونیک به 
ش��مار می روند. بااین حال آنها هم مثل هم��ه فناوری های در حال 

ظهور، ریسک های خاص خودشان را دارند. 
پ��س مزی��ت آیک��و در برابر روش های س��نتی افزایش س��رمایه 
چیس��ت؟ اول اینک��ه آیکوه��ا، در دس��ترس طیف وس��یع تری از 

سرمایه گذاران بالقوه قرار می گیرند.
 مای��ک اس��تالیر، رئیس و مدیرعامل ش��رکت تیتانیوم می گوید: 
آیکوها بدون هیچ واس��طه ای )نظیر وی س��ی ها یا س��رمایه گذاران 
فرشته(، بودجه موردنیاز ش��رکت را جمع آوری می کنند. بازیگران 
کراودفاندینگ سنتی، به ازای پولی که به یک شرکت یا استارت آپ 
می دادن��د، درص��دی از س��هام آن را طل��ب می کردن��د ی��ا الاقل 
می خواستند در هیأت مدیره حضورداشته باشند. درحالی که آیکوها 
بدون چنین انتظاراتی، حتی در مراحل اولیه شروع کار استارت آپ، 

پول بیشتری در اختیار استارت آپ ها می گذارند. 
به گزارش وب س��ایتCoin Schedule، دنیای کس��ب وکار با 
ظهور انفجاری آیکوها روبه رو ش��ده است. در سال ۲۰۱۶، تنها ۴۶ 
آیکو وجود داش��ت که مجموع جذب س��رمایه آنها معادل با ۹۶.۳ 

میلیون دالر بود. 
بزرگ ترین س��رمایه گذاری هم به شرکت فعال بالک چین یعنی 

Waves مربوط می ش��د ک��ه از این طریق س��رمایه خود را ۱۶.۴ 
میلیون دالر افزایش داد. 

در طول ماه نوامبر ۲۰۱۷، تعداد آیکوها پنج برابر شده و به ۲۲۸ 
عدد رس��یده است. مجموع افزایش س��رمایه این آیکوها نیز حدود 
۳.۶میلیارد دالر تخمین زده می ش��ود. یک��ی از موفق ترین آیکوها، 
توسط شرکت نرم افزاری Filecoin راه اندازی شد که ۲۰۶میلیون 

دالر برای این شرکت به همراه داشت. 
بیایی��د نگاه��ی داش��ته باش��یم به مثال ه��ای عینی ک��ه تأیید 
 کنن��ده موفقی��ت آیکوه��ای راه اندازی ش��ده هس��تند: ش��رکت

 Status. im )اپلیکیش��ن مرورگر و پیام رسان( تنها در عرض سه 
س��اعت، ۱۰۰میلیون دالر و اس��تارت آپ Status. im تنها در ۳۰ 

ثانیه ۳۵میلیون دالر از آیکوهای خود سرمایه جذب کردند. 
اما آیکوها به رغم رشد سریع شان با ریسک های زیادی همراهند. 
اکثر ش��رکت های آیکو در مراحل اولیه توسعه قرار دارند و بسیاری 
از س��رمایه گذاران، هن��وز تضمینی برای بازگش��ت س��رمایه خود 

نمی بینند.
 عالوه بر این، حباب احتمالی پول های رمزنگاری ش��ده حضور و 
مش��ارکت در آیکوها را با تردید و نگران��ی روبه رو می کند. افزایش 
سریع ارزش بیت کوین، س��رمایه گذاران زیادی را منتفع کرد، ولی 
همین س��رمایه گذاران اگر حتی ش��ک کنند که شرکت های آیکو 
س��ودآوری دلخواه آنان را ندارند، خودش��ان را از ای��ن بازار بیرون 

می کشند. 
از ط��رف دیگر، دنیای پول ه��ای رمزنگاری ش��ده، غیرمتمرکز و 
عمدتا غیرقابل تنظیم اس��ت. همین امر باعث می ش��ود توکن های 
مجازی آس��یب پذیر بوده و در معرض حمالت هکرها باشند. در ماه 
جوالی امسال کمیس��یون امنیت اوراق بهادار )SEC( گزارش داد 
که ش��رکت DAO )که با استفاده از آیکو سرمایه خود را افزایش 
داده بود( یک سوم دارایی های خود را در حمله سایبری ازدست داده 
است. در حال حاضر این کمیسیون روی نظارت بیشتر بر آیکوها و 

همچنین آموزش سرمایه گذاران بالقوه متمرکزشده است.
 جی کلیتون، رئیس کمیس��یون SEC در یک نشس��ت خبری 
گفت: کمیس��یون SEC در حال بررس��ی دقی��ق تأثیرات دفترکل 
توزیع شده و س��ایر فناوری های نوین است و همه شرکت کنندگان 
ای��ن بازار را نیز به همکاری دعوت می کند. ما از روش های نوآورانه 
و سودمند جدید افزایش س��رمایه استقبال می کنیم، ولی پیش از 
ه��ر چیز باید اطمین��ان حاصل کنیم که امنیت س��رمایه گذاران و 

بازارهای مالی، تضمین می شود. 
ویلی��ام هینمن، مدی��ر بخش مالی این ش��رکت ه��م می گوید: 
»س��رمایه گذاران پیش از تصمیم گیری های مهم شان، باید از پشت 

پرده همه فرصت های سرمایه گذاری، آگاه شوند.«
درنهایت، همانطور که گفتیم آیکوها می توانند سرمایه جاری یک 
ش��رکت را بدون تفویض س��هام یا حق مدیریت به سرمایه گذاران، 

افزایش دهند. 
کارآفرینانی که به دنبال راه ه��ای جایگزین برای کراودفاندینگ 
س��نتی و همکاری با وی سی ها هستند، اگر با تحقیقات کامل قدم 
به این عرصه بگذارند، رش��د سریع و ترکیبی سرمایه خود را شاهد 

خواهند بود. 
FORBES :منبع

 در ای��ن مطل��ب به نق��ل از مدیر ت��ی وی، با ۱۰ س��تون اصلی
 و پایه ای کارآفرینی آش��نا خواهیم شد. مطالعه این اینفوگرافی به 
کس��انی که به دنبال راه اندازی یک اس��تارت آپ یا هر نوع دیگر از 

کارآفرینی هستند به شدت توصیه می شود. 

۱- که هستید و کجا خواهید رفت. .؟! 
 - نقاط قوت و ضعف تان چیست؟ آنها را پیدا کنید. 

 - رویا و هدف تان چیست؟ دنبال ایده هایی باشید که فکر کردن 
به آنها هم تکان تان دهد! 

 - به چه مهارت ها و دانش هایی برای جنگیدن با خطرات راه تان 
نیاز دارید؟ آنها را شناسایی کنید. 

۲- کسب و کار درست و مناسبی را انتخاب کنید! 
 - وق��ت و انرژی و منابع تان را روی کاری بگذارید که بازگش��ت 

سرمایه ای باالیی دارد. 
 - از هر منبعی که می توانید برای تحقیق اس��تفاده کنید؛ کتاب، 

اینترنت، دوست و آشنا و به خصوص حرفه ای ها.
 - رقبای تان چه کس��انی هس��تند؟ اندازه بازارتان چقدر است؟ 
ش��ما می خواهید چه س��همی را از این بازار داشته باشید؟ اینها را 

شناسایی کنید.
 

3- شما همان اندازه  موفق هستید که اطرافیان تان موفق هستند
 - ب��رای محقق ش��دن ایده ای که دارید، چه کس��انی را و با چه 

مهارت هایی الزم است تا گرد هم آورید و کار را شروع کنید؟ 
 - با آن دس��ته از ش��ریک های خ��ود که برای موفقیت ش��ما و 
مش��تریان، س��رمایه گذاران، تأمین  کنندگان، مش��اوران و… شما 

حیاتی هستند در ارتباط باشید. 
 - اف��راد، گروه ه��ا و س��ازمان هایی را ک��ه به پیش��برد اهداف و 

فعالیت های ترویجی کسب و کارتان کمک می کنند، پیدا کنید.
 

4- روح موفقیت را در شرکت خود بدمید! 
 - فرهنگ سازمانی شرکت تان را صمیمی و خودمانی کنید و این 

صمیمیت را روز به روز تقویت کنید. 
 - جو و برنامه های شرکت را طوری ایجاد کنید که همواره برای 
موفقیت هایی هرچند کوچک، بتوانید جش��ن بگیرید و به خودتان 

و تیم تان امید ببخشید! 
 - این را به خاطر داشته باشید که تغییر فرهنگ و رفتار، نیازمند 

تالش پیوسته و نظارت و بررسی مداوم است. 

5- مهم ترین المان کلیدی را بشناسید
 - ان��رژی و منابع تان باید در مس��یری صحیح و با هدف افزایش 

شانس موفقیت تان، جهت دهی شوند. 
 - ی��ک معیار اصلی و کلیدی را ب��رای ارزیابی کلی فعالیت های 

شرکت داشته باشید. 
 - در آینده و با بزرگ تر ش��دن س��ازمان تان، ب��ا چه معیارهایی 
می خواهی��د می��زان موفقیت تان را بس��نجید و تحت نظر داش��ته 

باشید؟ 

۶- ارزیابی صحیح سرمایه مورد نیاز
 - س��رمایه الزم را به ط��ور جداگانه برای داش��تن بهترین، بد و 

بدترین عملکرد، تخمین بزنید. 
 - حوزه فعالیت تان را بشناس��ید. ریسک هایی را که ممکن است 
برای س��رمایه گذارتان وجود داشته باشد، شناسایی کنید. او باید از 

این ریسک ها مطلع بشود. 
 - اگر سرمایه اولیه خود را با قرض تأمین کرده اید، درباره ریسک 
و موقعیت های تهدید کننده ای که منابع مالی تان را تهدید می کند، 

با صاحبان سرمایه و همچنین خودتان رو راست باشید! 

7- از انگیزه بخش های مناسب بهره ببرید
 - در می��زان انگیزه دادن به کارکنان تان، تعادل را رعایت کنید. 

نه خیلی لوس شان کنید و نه...! 
 - انگی��زه دادن می توان��د همان ق��در که تأثیر مثب��ت به جای 

می گذارد، خطرناک و مخرب نیز باشد! 
 - بپذیرید که ممکن است یک سری اتفاقات غیرقابل پیش بینی، 
اهداف تان را تهدید کند. محکم باشید و برای این اتفاقات، خودتان 

را آماده کنید! 

۸- یکدل و با احساس باشید! 
 - با افرادی که مفید هستند و کمک تان می کنند، یکدل شوید و 

اجازه دهید ارتباط صمیمی مناسبی بین تان شکل بگیرد. 
 - دنیا را همانطور که هس��ت بپذیرید، نه آن طور که می خواهید 

باشد. 
 - به مردم گوش دهید، مش��تریان خود را درک کنید و خود را 

به جای آنها بگذارید. 

9- از تجربه کردن نترسید! 
 - آزمای��ش کنید: س��عی کنید خودتان را نس��بت به رقیبان تان 

متفاوت و متمایز کنید. 
 - بیاموزید: فرضیه ها و نظریات مرتبط با اهداف و کسب وکارتان 

را بررسی کنید. 
 - تنظیم کنید: اهداف تان را با آموخته ها و تجربیات تان تطبیق دهید. 
 - ارزش گ��ذاری کنید: ب��ه درد بخورها را رش��د دهید و به درد 

نخورها را حذف کنید! 

۱۰- دیگر چه کار کنیم؟ 
 - مطمئ��ن ش��وید ک��ه هم��واره و در طی مس��یر بلن��د مدت 

موفقیت تان، تصمیم های درست و به جا می گیرید. 
 - بنویس��ید: درب��اره اهداف و دورنماهایی که داش��تید و دارید؛ 
مشکالتی که برای تان در مسیر پیش آمد و روشی که برای غلبه بر 

آنها به کار گرفتید، بنویسید. 
 - همواره پایان قصه را تصور کنید: ش��رکت را می فروش��ید؟ به 

نسل بعد منتقل می کنید؟ یا به یک غول اقتصادی؟ 

خودروس�ازان ب�زرگ دنیا مانن�د آئ�ودی، ب�ی ام و، هیوندای و 
جنسیس به همراه دیگر بزرگان و حتی غول  فناوری اطالعات اپل 
محصوالت جذاب و قدرتمندی تا سال ۲۰۲۰ به بازار می فرستند. 

ب�ه گزارش زومیت، عالقه مندان خودرو همیش�ه دوس�ت دارند 
بدانند چه خودروهایی در آینده به بازار می آیند و چه ویژگی هایی 
دارن�د. گمانه زنی های زیادی درباره این موضوع وجود دارد و دلیل 
آن هم تعدد خودروسازهای بزرگ و تنوع محصوالت است. تغییر 
رویه خودروس�ازهای بزرگ به س�مت تولید خ�ودروی خودران، 

خودروی الکتریکی و هیبریدی و نیز ورود غول های فناوری مانند 
اپل به عرصه تولید خودرو از اتفاقاتی اس�ت که در سال های اخیر 
در ح�وزه خودرو رخ داده و به همراه آن باعث پیش�رفت بیش�تر 

خودروسازی دنیا شد. 
افراد زیادی دوست دارند بدانند خودروسازان مطرح دنیا مانند 
هیوندای، کادیالک، آئ�ودی، بی ام و و حتی اپل چه محصوالتی در 
دوسال آینده به بازار خودرو می فرستند؛ پیش از این لیست هایی 
در مقاط�ع مختلف به اش�تراک گذاش�ته ش�ده بود ک�ه در آن به 

برخی خودروها اش�اره ش�د ولی این لیس�ت ها همیشه در معرض 
تغییر هس�تند. در ای�ن مقاله تمام اطالعاتی ک�ه می توانیم در دو 
سال  آینده در حیطه خودروها، شاسی بلندها و وانت ها پیدا کنیم، 
جمع آوری ش�ده است. لیس�تی کوتاه اما جذاب که با انتخاب های 

جدید و هیجان انگیز برای خریداران همراه خواهد بود. 
برخی از این خودروها طراحی مجدد ش�ده اند، برخی مدل هایی 
کامال جدید هس�تند و برخی نیز با تفاوت هایی نسبت به مدل های 
قبل�ی روانه بازار می ش�وند. اغلب این خودروها مدل س�ال ۲۰۲۰ 

هس�تند ی�ا تا س�ال ۲۰۲۰ در تقوی�م اجرایی ش�رکت های مطرح 
برای تولید گنجانده ش�ده اند. البته با وجود دسترس�ی به بهترین 
اطالعات، این معلومات پیش بینی هس�تند و ممکن است در طول 
زمان تغییر کنند. به عب�ارت دیگر، تا زمانی که این خودروها وارد 
نمایش�گاه فروش خودروی این ش�رکت ها نش�وند هی�چ کدام از 
پیش بینی ها رسمی نیس�تند. پیش بینی شده است که سال ۲۰۲۰ 
بس�یار پربار و جالب خواهد بود و خودروهای جذابی در این سال 

به بازار وارد خواهند شد. 

آیا آیکوها خون جدید حیات استارت آپ ها هستند؟  ۱۰ ستون اصلی و پایه ای کارآفرینی

خودروهایی که تا سال ۲۰۲۰ به بازار می آیند 
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دریچهنگاه

 »Finisar« اپل ۳۹۰ میلیون دالر در کمپانی ،CNBCبه گزارش ش��بکه
س��رمایه گذاری خواهد کرد. این شرکت آمریکایی در تولید چیپ های مرتبط 
به سنس��ورهای مجاورت و عمق س��نج آیفون ۱۰ و ایرپادها مشارکت دارد.بر 
این اس��اس Finisar از این سرمایه گذاری عظیم برای بازگشایی کارخانه ۶۵ 
هزار متر مربعی در تگزاس اس��تفاده می کند که فرصت اشتغال را برای ۵۰۰ 
نفر به دنبال دارد.به گزارش دیجیاتو، این کارخانه قرار اس��ت به ماش��ین های 
تولی��د لیزر تابش از س��طح ب��ا کاواک عمودی )VCSEL( مجهز ش��ود.این 
دیودهای لیزری منحصربه فرد که نور را به صورت عمودی منتش��ر می کنند، 
 در تع��دادی از محص��والت اپل به کار رفت��ه و اس��اس فناوری هایی از قبیل
 Face ID ،ARKit، سنسور مجاورت و حتی انیموجی را شکل می دهند.

سرمایه گذاری گسترده اپل در کمپانی 
Face ID تولیدکننده لیزرهای

نایب رئیس شورای مرکزی کانون کارآفرینی کشور با بیان اینکه نبود برخی زیرساخت ها 
موجب از بین رفتن فضای پژوهشی در کشور شده است، گفت: ایده و خالقیت موجب احیای 
پژوهش می شود. مجید ایزدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به فرا  رسیدن هفته پژوهش و 
نامگذاری ۲۳ آذر به عنوان »روز پژوهش، فناوری، ایده و خالقیت« عنوان کرد: به طور کلی 
در حوزه اقتصاد اندیش��مندان به موضوعی پژوهش و کار علمی می گویند که در انتهای آن 
تحقیق علمی، انسان بتواند به نتایج مادی قابل ارزش گذاری و محسوس دست یابد. وی ادامه 
داد: بر همین اساس کلیه مراکز علمی و تحقیقاتی کشور همچون دانشگاه ها باید نیروهایی 
تربیت کنند که ضمن شناسایی بازار و همچنین مزایای نسبی در کشور و نیازسنجی در سطح 
منطقه و جهان و بر اساس یک برنامه جامع و منسجم و ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت 
و شناسایی نیازهای بازار و به کارگیری کلیه پتانسیل های موجود، اقدام به اجرای پروژه های 

فنی اقتصادی کنند. 

نایب رئیس شورای مرکزی کانون کارآفرینی کشور: 

ایده و خالقیت، پژوهش را احیا می کند

- بی ام و M3 مدل ۲۰۲۰

- کراس اوورهای ۲۰۲۰ هیوندای

- جنسیس G70 کوپه ۲۰۲۰ 

 )GM(  کراس اوورهای ۲۰۲۰ جنرال موتورز - 

 - آئودی اسپورت الکتریکی مدل ۲۰۲۰

 - اپل آی میبی ۲۰۲۰

 - جنسیس GV80 مدل ۲۰۲۰ 

ESV کادیالک اسکالید ۲۰۲۰ و اسکالید -



وقت��ی نوب��ت ب��ه بودج��ه مارکتینگ و 
بازاریابی می رس��د،  ش��ما می خواهید از هر 
یک ریالی که خرج آن می کنید بیش��ترین 
نتیج��ه را بگیرید. بعضی از کس��ب و کارها 
بودجه بندی سختگیرانه ای نسبت به سایرین 
دارند، به همین دلیل مهم است تعیین شود 
ک��دام یک از کانال های بازاریابی بیش��ترین 
منفعت را دارند. از این رو دو رویکرد آنالین 
مارکتین��گ در مقابل تبلیغات آفالین، کدام 
یک برای س��رمایه گذاری بهتر است را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
مناقش��ه میان تبلیغات س��نتی )چاپی( 
و دیجیتال��ی بحث��ی اس��ت ک��ه بازاریابان 
مدتی اس��ت با آن مشغول هس��تند. هر دو 
گزین��ه دارای مزای��ای و معای��ب مربوط به 
خ��ود هس��تند. هرچند برای ش��رکت هایی 
ک��ه با بودجه مح��دودی کار می کنند، انکار 
این حقیقت که وجود پیش��رویی شایسته، 
هزینه بر است، بس��یار سخت خواهد بود. به 
همی��ن صورت در معرض دی��د قرار گرفتن 
ب��رای بعضی برنده��ا در تبلیغات دیجیتالی 

بسیار کمتر از تبلیغات سنتی است. 
آنالین مارکتینگ در مقابل تبلیغات 

سنتی؛  دیجیتال در مقابل چاپی
قبل از آنکه عمیقا به س��نجش کانال های 
مختل��ف بپردازی��م، اول مش��خص کنی��م 
زمانی که در مورد تبلیغات س��نتی )چاپی( 
بحث می شود، اکیداً در مورد مجله و بیلبورد 
صحب��ت می ش��ود. در بازاریاب��ی دیجیتالی 
به تبلیغات موتور جس��ت وجو، ش��بکه های 
اجتماع��ی و ایمیل مارکتین��گ ارجاع داده 
می ش��ویم. در ادامه هزینه هایی را که برای 
آنالین مارکتینگ و تبلیغات س��نتی صرف 
می ش��ود بررس��ی خواهیم ک��رد و به جای 
هزینه هر کلیک و پیش��روی بالفعل هزینه 
تأثیرگ��ذاری آنها را مدنظر قرار خواهیم داد 
و اینک��ه هزین��ه در هر ی��ک چگونه به نظر 

می آید. 
همانط��ور ک��ه می دانی��د تقریب��ا تم��ام 
ش��رکت ها آنالی��ن ش��ده اند و ش��روع ب��ه 
فعالیت در بخش ه��ای دیجیتال مارکتینگ 
و بازاریاب��ی دیجیتال��ی کرده ان��د چراکه در 
حال حاضر هدف گیری آن آس��ان تر بوده و 

مرزبندی در بازاریابی آنالین بسیار کمتر از 
مقداری اس��ت که در تبلیغات سنتی شاهد 
آن هس��تیم. برای ش��رکت هایی که بودجه 
محدودی دارن��د، گزینه  دیجیتالی و آنالین 
ش��دن راهی برای ایج��اد ارکان و پایه های 
فعالیت ها و تالش های بازاریابی ش��ان است، 
درحالی ک��ه روش های س��نتی می تواند در 
زمینه چش��م انداز برند اثرگذاری بیش��تری 

داشته باشد. 
 تبلیغات سنتی )چاپی( 

تبلیغ��ات س��نتی به واقع می توان��د برای 
شرکت بس��یار سودمند باش��د، به خصوص 
اگ��ر به ص��ورت منس��جم و یکپارچ��ه و با 
هدف گیری درس��ت انجام ش��ود. تبلیغات 
س��نتی چیزی نیس��ت که فقط یک بار در 
یک مجله با نامی ب��زرگ انجام دهید، بلکه 
یک فرآیند بلند مدت اس��ت. وقتی چندین 
مجله مختل��ف را مورد بررس��ی قرار دهید 
خواهی��د دید ک��ه یک تبلیغ تم��ام صفحه 
رن��ج قیمتی بین یک تا ۴ یا ۵ میلیون دارد. 
البته با توجه به تنوع مجالت و رس��انه های 
چاپ��ی و همچنین امکانات مختلف در چاپ 
تبلیغات )س��ایز و اندازه و مکان قرار گرفتن 
تبلیغ( قیمت ها بسیار متنوع بوده و می توان 
گفت با هر رنج قیمتی می توان تبلیغ سنتی 

انجام داد. 
بس��یار مهم اس��ت ک��ه تیراژ ه��ر یک از 
مجالت مختلف را نیز در نظر بگیریم، قطعاً 
تع��داد افرادی ک��ه در هر ی��ک از مجالت 
مختلف ممکن است تبلیغات شما را ببینند، 
برابر نخواهد بود. چون تمام مجالت خریده 
نمی شوند، بسیاری از آنها تا تیراژ بعدی روی 

دکه های روزنامه فروشی باقی می مانند. 
تبلیغات دیجیتالی

هزینه تبلیغات دیجیتالی به گونه دیگری 
محاسبه می شود، برخی تبلیغات دیجیتالی 
بر اس��اس ن��رخ CPM )هزین��ه مبنی بر 
اثرگ��ذاری یعن��ی تعداد دفعات��ی که تبلیغ 
دیده شود( محاس��به می شوند. با نگاهی به 
رنج قیمتی تبلیغات دیجیتالی خواهید دید 
که با توجه به نوع س��ایت و محل قرار گیری 
هزینه های متفاوتی را خواهد داشت. هزینه 
تبلیغ در یک س��ایت به نس��بت پربازدید از 
۵۰۰ هزار تومان ش��روع ش��ده و با توجه به 
نوع و مکان تبلی��غ و زمان بندی آن به یک 

تا ۲ میلیون هم می رسد. این موضوع شکاف 
بزرگی است که نمی توان از آن چشم پوشی 
کرد. با جس��ت وجو در کمپین های مختلف 
می توانی��د تبلیغ��ات دیجیتال��ی خ��ود را 
متناسب با مخاطبان خاص خود طراحی، و 
ه��ر بار تغیی��رات الزم را در آن ایجاد کنید. 
اگر احساس کردید روی اطالعات شما عملی 
صورت می گی��رد، می توانید آنه��ا را اصالح 
کنید یا تطبیق دهید یا آنها را به هرصورتی 

که فکر می کنید مناسب تر است درآورید. 
مورد جالب تر این حقیقت اس��ت که برای 
برخی کانال های آنالین مارکتینگ، تبلیغات  
)CPM(ش��ما رای��گان ص��ورت می گیرد. 
به عن��وان مث��ال نمایش تبلیغ��ات گوگل، 
می توانید به جای نوع  )CPM( تبلیغات از 
نوع CPC )پرداخت به ازای کلیک( استفاده 
کنید، در این صورت مخاطبان تبلیغ شما را 
می بینند اما تا روی آن کلیک نکنند ش��ما 
مجبور به پرداخت هزینه آن نخواهید بود. به 
هر حال اگر به دنبال آن هستید که از بودجه 
بازاریابی خود بیش��ترین اس��تفاده را ببرید، 
آنالی��ن مارکتین��گ و بازاریاب��ی دیجیتالی 
توانایی بیش��تری برای تحقق اهداف تان در 

راستای تالش هایی که می کنید، دارند. 
تحلیل آنالین مارکتینگ و تبلیغات 

سنتی:  
برای شرکت هایی که بودجه کافی و منابع 
مالی الزم برای تبلیغات چاپی دارند، تبلیغات 
چاپی می تواند روش خوبی برای برندسازی 
باش��د. هرچند اگر بودجه محدودی دارید و 
همچنان به دنب��ال ایجاد تأثیرگذاری خوب 
در رس��انه س��نتی و چاپ��ی برای کس��ب و 
کار خود هس��تید، به دنبال اثرگذاری روی 
اجتماعات کوچک تر باشید. درست است که 
نام های بزرگ ممکن اس��ت عالی باشند، اما 

همیشه برای برند شما خوب نیستند. 
افرادی را که حقیقتاً به دنبال دسترس��ی 
به آنها هس��تید را در نظر بگیرید و در مورد 
تعداد بیش��ماری از مناب��ع تبلیغات چاپی و 
سنتی که به آنها دسترس��ی دارند، تحقیق 
کنید. تبلیغات در مکان ها به خصوص نشان 
می دهد که مخاطبان مورد هدف آنها از نظر 
جمعیت ش��ناختی مطلوب شما هستند و به 
خوانندگان نش��ان می دهد که شما در حوزه 

خود پیشرو هستید. 

ب��ا توج��ه ب��ه آنچه گفت��ه ش��د، گزینه 
که   )customization( متناسب س��ازی  
ب��ه واس��طه بازاریابی اینترنت��ی امکان پذیر 
است بسیار گس��ترده بوده و نادیده گرفتن 
آن سخت اس��ت. به عنوان یک کسب وکار، 
ش��ما کنترل بیش��تری بر چگونگی نمایش 
تبلیغات، اینکه چه کس��انی آن را ببینند و 
در هر وسیله ای چگونه به نظر بیایند، دارید. 
تحلی��ل جزئی که از آنالی��ن مارکتینگ به 
دست می آید، به ش��ما اجازه می دهد اثرات 
تبلیغات تان را ردیابی کنید و به شما بینشی 
می دهد تا تبلیغاتی را که به بهترین نحو در 
کسب و کارتان نفوذ می کنند، خلق کنید. به 
ج��ای منتظر ماندن برای تیراژ بعدی مجله، 
می توانی��د هر جایی را که می خواهید تغییر 

دهید. 
در ه��ر ص��ورت مهم اس��ت بدانید وقتی 
صحبت از برندس��ازی به میان می آید، همه 
ترجی��ح می دهند حضوری پررنگ داش��ته 
باش��ند. برای ه��ر فعالیت و تالش��ی که در 
راستای تبلیغات سنتی برای کسب و کارتان 
می کنی��د، مه��م اس��ت ک��ه مکمل ه��ای 

دیجیتالی را نیز به آنها اضافه کنید.
 حضور آنالین برای بقای کس��ب و کارها 
در عص��ر حاضر از اهمی��ت باالیی برخوردار 
اس��ت و اگر می خواهید در تبلیغات س��نتی 
س��رمایه گذاری کنی��د، مطمئن ش��وید که 
از کمک ه��ا و فعالیت ه��ای دیجیتالی برای 
پشتیبانی از آن استفاده خواهید کرد. وقتی 
از ه��ر دو کانال در کنار هم اس��تفاده کنید، 
کمپین بازاریابی موفق و قدرتمندی خواهید 

داشت. 
بودجه ش��ما ممکن اس��ت ه��ر مقداری 
به خود بگیرد، اما بینش��ی ک��ه هم اکنون 
در شما ایجاد ش��ده به شما کمک می کند 
از بودجه بازاریابی خود نهایت اس��تفاده را 
ببرید. هر یک ریالی که در عملیات بازاریابی 
خود خرج می کنید نقش بس��زایی در رشد 
کس��ب و کارتان ایفا می کند. زمان بگذارید 
و تالش های��ی را ک��ه برای برندت��ان انجام 
می دهید تحلی��ل و تعیین کنی��د بین دو 
کانال تبلیغات سنتی و آنالین مارکتینگ، 
کدام یک ش��ما را در تحقق برنامه های تان 

یاری خواهد کرد. 
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آنالین مارکتینگ در مقابل تبلیغات آفالین 
تحلیل برند

برند کراکس چرا سقوط کرد؟ 

برن��د کراک��س کار خود را در س��ال ۲۰۰۲ در 
کل��رادو با نام Beach آغاز کرد و بعد از مدتی نام 
خود را به کراکس تغییر داد. بین سال های ۲۰۰۵ 
تا ۲۰۰۷ رش��د غیرقابل کنترل این برند نشانه ای 
از موفقیت برند بود و البته طی کردن سیر نزولی 

این شرکت.  
در س��ال ۲۰۰۷ کراکس توانس��ت با فروش��ی 
نزدیک به ۸۵۰ میلیون دالر و سود ۲۰درصد خود 
را به یکی از پولدارترین و موفق ترین برندهای تازه 
کار آمریکایی تبدیل کند ولی عدم نگرش درست 
مدیریت باعث س��قوط این برند شد. فقط در سال 
۲۰۰۸ این برند با افت فروشی معادل۱۳۰ میلیون 
دالری مواجه شد و فروشش به ۷۲۰ میلیون دالر 
رسید، در همین سال ضرر شرکت به ۱۸۵ میلیون 
دالر رس��ید و باعث شد ۲۰۰۰ کارمند و کارگرش 
را بیرون کند. این عدم نگرش درست طی سال ها 
گریبان برن��د کراکس را رها نکرده و در این دوره 
دوباره باعث تصمیم گیری جهت بسته شدن ۱۲۴ 

عامل فروشش شده است. 
بسیاری از صاحب نظران افتضاح سال ۲۰۰۸ را 
به رکود اقتصادی ارتباط دادند ولی با دقیق شدن 
به حرک��ت کراکس ما  )ریس  ان��د ریس( عوامل 

سقوط کراکس را در زیر خالصه می کند: 
۱- رش��د بی رویه توزی��ع کراکس آن را در همه 
جا در دس��ترس قرار داد و ق��درت برند را کاهش 
داد، دیگر خرده فروش��ان عالق��ه ای به انبار کردن 
این برند نداشتند.  در صورتی که برای شرکت های 
نوپ��ا الزام��ی اس��ت ک��ه با تع��داد مح��دودی از 
توزیع کنن��دگان کار کرده تا بتوانند برند را مطرح 

کنند و قدرت برند را باال ببرند. 
۲- عدم تمرکزی که بعد از رش��د بی سابقه سال 
۲۰۰۷ این برند را تحت تأثیر قرار داد باعث ش��د 
قدرت برند کراکس تضعیف ش��ود و جایگاه ذهنی 
را که بر مبنای »زش��ت ولی کارا« درس��ت کرده 
بود با تولید کفش های کالس��یک و زیبا به چالش 
کش��ید و باعث س��ردرگمی مخاطبینش ش��د، از 
طرف دیگر کس��ی که کفش کالسیک می خواهد 
قطعاً با برندی که به زش��تی به شهرت رسیده کار 

نمی کند. 
۳- ورود س��ریع به بازارهای جهانی عامل سوم 
س��قوط ای��ن برند ب��ود. این برند ط��ی یک دوره 
کوتاه مدت کارخانه های خود را در چین و مکزیک 
باز کرد و به سرعت از هلند تا ژاپن شروع به توزیع 
محصوالت��ش کرد. ورود ب��ه بازارهای جهانی باید 
کاماًل استراتژیک و با سرعتی آهسته انجام شود تا 

به موفقیت برسد. 
این موارد باعث شده است هزینه تولید کراکس 
باال برود، جایگاه ذهنی اش تضعیف شود و به تبع 
آن س��ود ش��رکت کاهش یابد و منجر به تصمیم 

جهت بستن ۱۲۴ عامل فروشش شود. 
brandabout  :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

بررسی یک کمپین
 استیکرهای نجات بخش

در کویین لند استرالیا، از هر سه موتورسوار یک 
نفر از سرعت مجاز ۵۰ کیلومتر در ساعت، آن هم 
در مناطق مسکونی تجاوز می کرد و این در حالی 
اس��ت که احتمال حضور کودکان در این مناطق 

زیاد بود.
 تابلوهای متعدد ایمنی و هشدار به موتورسواران  

هم تأثیرگذار نبود. 
آژان��س GPY&R در ت��الش ب��رای کاه��ش 
س��رعت در مناطق مسکونی، تصمیم گرفت شیوه 
اندیش��یدن مردم را در مورد س��رعت تغییر دهد. 
آژانس نمی خواس��ت ب��ه موتورس��واران فقط در 
م��ورد پایین آوردن س��رعت هش��دار بدهد، بلکه 
هدفش تغیی��ر ناگهانی رفتار آنها ب��ود. برای این 
کار می بایس��ت راهی پیدا می کرد تا بتواند ایمنی 
را مقابل راننده بگذارد و هشداری آنی و لحظه ای 
خلق کند تا رفتار موتورس��واران به درستی تغییر 

کند. 

استراتژی
بیش از ۸۵۰۰۰۰ س��طل زبال��ه در کویین لند 
وجود داش��ت؛ رس��انه ای که به آن توجه نش��ده 
ب��ود و می توانس��ت در لحظه س��رعت غیرمجاز، 

موتورسواران را غافلگیر کند. 
آژانس، استیکرهای نجات بخش را طراحی کرد؛  
مجموعه ای از استیکرها که روی سطل های زباله 

قرار می گرفتند. 
با ای��ن کار س��اکنان محله ها می توانس��تند به 
موتورس��واران در م��ورد س��رعت غیر مجازش��ان 
در هم��ان لحظه هش��دار بدهند؛  درس��ت همان 
زمانی که پای موتورسوار روی پدال قرار می گرفت. 
استیکرها شبیه کودکان بودند، شبیه همان هایی 
که این خیابان های مسکونی، خانه شان بود. تنوع 
اس��تیکرها با توجه به س��ن، قد و فعالیت بچه ها 
تنظیم ش��ده ب��ود )در حال رفتن به مدرس��ه یا 

بازی(. 
اس��تیکرها که نماینده س��اکنان محله ها بودند، 
پیام های ایمنی دولت را به پیامی شخصی تبدیل 

کردند. 
کمپی��ن در ش��بکه های اجتماعی نیز منتش��ر 
ش��د و آژانس توانس��ت گروه های فعال اجتماعی، 
گروه ه��ای والدین و س��ازمان های ایمنی جاده را 
شناسایی کند و از این طریق آنها را به شرکت در 

مکالمات کمپین تشویق کند. 

اجرا
آغ��از کمپین با اتم��ام تعطیالت و بازگش��ایی 
مدارس هم��راه بود، وقت��ی ک��ودکان زیادی در 

خیابان ها حضور دارند. 
آژانس در هفته بازگش��ت به مدرس��ه ویدئویی 
را در ش��بکه های اجتماعی منتشر کرد. استیکرها 
به طور آنالین و در ش��وراهای ش��هر پخش شدند. 
مردم از هر قشری مجموعه استیکرهای خودشان 

را دریافت می کردند. 
آنها این استیکرها را روی سطل های زباله نصب 
کردند و س��پس با #اس��تیکرهای  نجات بخش به 
انتش��ار عکس ه��ای اس��تیکرهای نجات بخش در 

شبکه های اجتماعی پرداختند. 
خبر کمپی��ن خیلی زود به رس��انه های محلی 
رس��ید و برنامه ه��ای تلویزیون��ی و ش��بکه های 
اجتماعی زیادی در این مورد به بحث پرداختند. 

نتیجه
ب��ه دنبال پخش خبر در ش��بکه های اجتماعی، 
۱۰۰۰۰۰ اس��تیکر کمپین ظرف سه روز به پایان 

رسید. 
ویدئوی کمپین ۵۰۰۰ بار به اش��تراک گذاشته 
ش��د و صفحه بنیاد ایمنی جاده اس��ترالیا ۱۲۰۰ 
فالوئر جدید به دست آورد. و در پایان برای اولین 
ب��ار بعد از ۲۰ س��ال، هیچ مرگ��ی در جاده های 

کویین لند ثبت نشد. 
 mbanews/creamglobal  :منبع

بهروز لطفیان
مشاور متمرکز

BRAND

مترجم:  نازنین کی نژاد

مهسا احمدپور
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درحالی که س��ال 2017 کم کم 
به پایان می رس��د، وقت آن رسیده 
ب��ه این فکر کنی��د ک��ه بازاریابی 
ش��ما در س��ال جاری چگونه بوده 
اس��ت. در این خصوص، می توانیم 
روند ه��ای متع��ددی را ذکر کنیم 
انتظ��ار می رف��ت فوق العاده  ک��ه 
عمل کنن��د ام��ا این گونه نش��د. 
به طور مثال نگاهی به اس��نپ چت 
باش��یم.  داش��ته   )Snapchat(
به طور گسترده انتظار می رفت که 
اسنپ چت در رسانه های اجتماعی 
و بازاریابی تأثیرگذار پیشگام باشد، 
 Apptopia اما این گونه نش��د و
در اوای��ل ماه ج��والی این واقعیت 
را علنی ک��رد. به طور خاص، از ماه 
مه  2016 تا مه  2017 اس��تفاده از 
اس��نپ چت 6درص��د کاهش پیدا 
ک��رد و تنها 17درص��د از کاربران 
 Apptopia گ��زارش  زم��ان  در 
اس��تفاده  اس��نپ چت  از  روزان��ه 
می کردند. از سوی دیگر، مدیرعامل 
استودیوی تولید محتوای اجتماعی  
از  TechCrunchدرحالی ک��ه 
ترس اقدام تالفی جویانه به صورت 
ناش��ناس مصاحبه می ک��رد، ابراز 
داش��ت که بازدید از استوری های 
 Snapchat(  اس���ن���پ چ���ت
"Stories( ب���ه ط��ور م��توس��ط
20 تا 30 درصد کاهش یافته است. 
اس��نپ چت در این م��ورد تنها 
 )VR(  نیس��ت. واقعیت مج��ازی
نی��ز ب��ا اس��تقبالی ک��ه همگ��ی 
انتظارش را داش��تند، مواجه نشد. 
اس��تفاده از واقعیت مجازی ممکن 
اس��ت با ارزان تر و کارآمد تر شدن 
س��خت افزار تر رایج تر ش��ود، اما در 
حال حاض��ر، فن��اوری VR هنوز 
ه��م برای تمام کس��انی که انتظار 
استفاده گسترده داشتند، پایین تر 

از حد انتظار است. 
به طور کلی تر، در س��ال 2017 
هیچ پیشرفت بزرگی در تکنولوژی 
وجود نداشت، اما برخی از روند های 
طرح ه��ای  همچن��ان  نوظه��ور 
بازاریابی 2018 را شکل می دهند. 
پیش بینی شما چیست؟ از دیدگاه 
ما توسعه تجربیات مشتری، ایجاد 
محتوا، تهیه و توزیع و تنوع مداوم 
کانال ه��ای آنالی��ن ب��رای تجارت 
الکترونیک و شرکت های B2B در 
سال آینده رشد بیشتری خواهند 

داشت. 
پیشرفت تا سال 2018

واقعیت این اس��ت ک��ه همه ما 
می دانی��م در فضای کس��ب و کار 
فعلی هیاهوی بسیار زیادی وجود 
دارد. در س��ال آین��ده، بازاریاب��ان 
همچنان ب��ه دنبال پیش��رفت در 
زمین��ه فعالیت خود هس��تند و تا 
زمانی که تاکتیک های قدیمی آنها 
برش الزم را داشته باشد همچنان 
حرفی برای گفتن خواهند داشت. 

البته تمام مواردی که در محاسبات 
ج��زو الگوهای موف��ق طبقه بندی 
موفقی��ت  ب��ه  لزوم��ا  می ش��وند 
نمی رس��ند. در ادام��ه روندهایی را 
ذکر می کنم که ش��خصا به عنوان 
مدیر اجرایی آژانس برون س��پاری 
دیجیتال CMO به دقت بررسی 

کردم. 
1-واقعیت افزوده برای خریدار

)AR(چی��ز  اف��زوده  واقعی��ت 
جدیدی نیست، اما شاهد خواهیم 
بود که ش��رکت ها در س��ال آینده 
از آن بیش��تر اس��تفاده می کنند. 
براس��اس آمار بازار جهانی، انتظار 
م��ی رود دس��تگاه های موجود در 
ب��ازار AR ت��ا س��ال 2024 بیش 
از 90 درصد رش��د داش��ته باشند. 
پیش��رفت های اخیر در نرم افزار ها 
یعنی  ARKit جدید برای iOS و 
ARCore برای اندروید از گوگل  
این رشد را چند برابر می کنند، مثال 
برنامه جدید IKEA Place  ،که 
 iOS 11 و ARKit tech توسط
پشتیبانی می شود، به کاربران اجازه 
می دهد ت��ا ببینند ک��ه آیتم های 
مختلف ب��ه دکور خانه های ش��ان 
می آی��د یا نه. با گرفت��ن عکس از 
اتاق، می توانید کاال را داخل عکس 
بگذاری��د و مکان ه��ای مختلف را 
امتحان کنید تا تصمیم بگیرید که 
آیا این کاال برای شما مناسب است 

یا خیر. 
نظرسنجی Deloitte نشان داد 
که تقریبا 90درصد از شرکت ها با 
درآمد س��االنه 100 تا یک میلیارد 
دالر، از تکنولوژی واقعیت افزوده و 
واقعیت مجازی استفاده می کنند. 
گفتنی اس��ت ایجاد برنامه واقعیت 
افزوده تنها به این هدف که نش��ان 
دهی��د برند ش��ما برند ب��ه روزی 

است جنجال برانگیز  است، ممکن 
باش��د. ممکن است با اس��تفاده از 
فناوری ه��ای نوظه��ور و محبوب 
کمی به چش��م بیاید، اما احتماال 

کوتاه مدت خواهد بود. 
ب��رای درک چگونگ��ی ترکیب 
واقعی��ت اف��زوده با تجرب��ه خرید 
فعلی خ��ود، به دقت فکر کنید که 
مخاطبان مورد نظر شما چگونه با 
آن ارتباط برقرار می کنند. نوآوری 
عالی اس��ت، ام��ا چگون��ه تجربه 
مش��تری را ارتقا می دهد؟ در حال 
حاضر، روی تغییر روند تمرکز کرده 
و ذه��ن خ��ود را روی فرصت های 
مختل��ف ب��از کنی��د. درحالی که 
ممکن اس��ت ش��ما از پیشگامان 
اولیه استفاده از یک نوآوری باشید، 
اما قبل از اینک��ه بتوانید بازاریابی 
استراتژیک با اس��تفاده از واقعیت 
اف��زوده را ب��ه کار بگیرید، ممکن 
اس��ت مجبور باشید منتظر بمانید 
تا به ص��ورت انبوه مورد اس��تفاده 

قرار گیرد. 
2- مشتریان را تشویق کنید 
که خود را با داستان نام تجاری 

شما درگیر کنند
ایج��اد یک حضور قوی و آنالین 
روز ب��ه روز گران ت��ر می ش��ود و 
تجارب واقعی زندگی این شکاف را 
پر می کند. روند کس��ب و کار های 
امروزی فرات��ر از تبلیغات نتورکی، 
کارت ه��ای کس��ب و کار و گوش 
دادن به س��خنرانی ها برای انتقال 
هویت برند ها پیش رفته و به سمت 
شیوه های معتبر و ملموس تر رفته 
است. ما س��ه اصل اساسی شرکت 
خ��ود را در هر جنب��ه ای از رویداد 
Hawkefestگنجاندی��م.  اخی��ر 
 ای��ن کار را با برگ��زاری مذاکرات 
کوتاه مدت در مورد بهره وری انجام 

دادیم تا به مهمانان نش��ان دهیم 
 چگون��ه »کار ه��ا را انج��ام دهند« 
)ارزش 1(. همچنی��ن به ش��رکت 
اج��ازه می دهی��م که  کنن��دگان 
جلسات را انتخاب کنند تا بتوانند 
»س��ریع یاد بگیرند« )ارزش 2( و 
چون اصل س��وم ما »خونسردی« 
است، گروه های موسیقی، مجلس 
س��رو غ��ذا و نوش��یدنی، واقعیت 
مج��ازی و حت��ی گ��ودال ت��وپ 

بزرگسال داشتیم. 
مصرف کنندگان از پیام رس��انی 
مداوم آنالین خسته می شوند و به 
ارتباطات آفالین روی می آورند. با 
برگزاری رویداد هایی که هویت نام 
تجاری شما را به تصویر می کشد، از 
این جنبش و از این مدل تعامالت 
ب��رای ارائه یک داس��تان جذاب تر 
اس��تفاده کنید. با فعالیت هایی که 
از سمت پش��تیبان های مالی شما 
حمایت می شوند، به نوعی با خلق 
رویدادهای شاخص رویکرد تازه ای 
در قب��ال تعامل خود با مش��تریان 
داشته باشید. این حرکت ها می تواند 
به ش��ما کمک کن��د واکنش های 
عاطفی واقعی را اس��تنباط کنید و 
به مش��ارکت کنندگان هم دلیلی 
برای به اش��تراک گذاشتن داستان 

خود بدهید. 
3- مخاطبان را  از آن خود کنید
این مورد بس��یار مهم اس��ت. با 
افزایش سریع محتوای منتشر شده 
و پخش محت��وا با پرداخت هزینه، 
جلب توجه مش��تری ایده آل شما 
بسیار گران تر شده است. شما باید 
مال��ک مخاطبان خودتان باش��ید، 
نه اینک��ه آنها را اجاره دهید، بدین 
معنی که مالک محتوا و رسانه های 

خودتان باشید. 
ح��ال  در   General Mills

حاض��ر ب��ا تعام��ل دیجیتال��ی از 
طریق وب س��ایت خود ب��ا بیش از 
یک میلی��ون مش��تری در روز در 
ای��ن زمینه پیش��تاز اس��ت. طبق 
گفت��ه SmartBrief، 55 درصد 
از ترافیک س��ایت ش��رکت ناشی 
از جس��ت وجوهای گوکل اس��ت. 
ای��ن  ب��رای    General Mills
ترافیک هزین��ه پرداخت نمی کند، 
فق��ط مطال��ب واقع��ی مرتبط را 
هم��راه با تبلیغ��ات اس��تراتژیک 
ارائ��ه می ده��د. چ��ه کس��ی فکر 
 می کرد که آگه��ی تبلیغاتی برای
  Rolls of Crescent Pillsbury 
موجب تحریک مشتریانی می شود 
ک��ه به دنب��ال راهنمای آش��پزی 

هستند؟  
 ب����دی����ه�����ی اس������ت
 General Mills  ب��ه نیازه��ا و 
خواسته های مصرف کنندگان توجه 
می کن��د و از آن داده ها برای ارائه 
نوع محتوایی که مشتریان به خاطر 
آن باز می گردند، استفاده می کند. 
عالوه بر این، این محتوا، اش��تراک 
برنامه های ایمیلی شرکت را افزایش 
می ده��د که ب��ه نوبه خ��ود باعث 
افزایش ترافیک و فروش می شود. 

ی��ک پیام مه��م در اینج��ا این 
اس��ت ک��ه پرداخت هزین��ه برای 
ترافی��ک همانند گذش��ته بازدهی 
س��رمایه ن��دارد. در ع��وض، مردم 
تشنه محتوایی هستند که به طور 
مس��تقیم نیازها و منافع شان را در 
نظر می گیرد. بنابراین، به ش��عبات 
یا پیش��نهادات مربوط به محتوای 
برنامه برای هدای��ت ترافیک خود 
در س��ال 2018 متکی نباشید. در 
عوض، با اندوخته موجود خود کار 
کنید. کس��ب درآمد از یک مبنای 
موج��ود نه تنها ارزان ت��ر از مبنای 
خریداری ش��ده است، بلکه مؤثرتر 
است. به جای اینکه بودجه بازاریابی 
خ��ود را در م��وارد اش��باع ش��ده 
اس��تفاده کنید، از لیست ایمیل ها 
و پیام ه��ای کوت��اه ب��رای هدایت 
ترافیک وبالگ خود استفاده کنید. 
سعی کنید هر کاری که می توانید 
انج��ام دهید تا مش��تریان خود را 
حفظ کنید و مطالب جذابی را که 
برای شان مهم است، ارائه کنید؛ به 
منبع آنها تبدیل شوید. اگر با تعامل 
مداوم با مش��تریان موفق ش��وید 
مهم ترین نیازه��ای آنها را دریافت 
ک��رده و »مال��ک« مخاطبان خود 
ش��وید، درمی یابید که اس��تفاده و 
به کار گی��ری از فناوری های جدید 
زمانی ک��ه کارب��رد درس��ت آنها را 
می دان��ی، آس��ان تر اس��ت، اما اگر 
نتوانی��د به مخاطب��ان هدف خود 
گوش کرده و آنه��ا را درک کنید، 
هیچ وقت نخواهید توانس��ت آنها 
را ب��ه اس��تفاده از محصوالت خود 
مجاب کنید، حتی اگر از جالب ترین 

فناوری روز استفاده کنید. 
entrepreneur :منبع

عناصر اصلی استراتژی بازاریابی موفق 3روندیکهبازاریابیشمارادرسال2018شکلمیدهند
چیست؟ 

استراتژی بازاریابی موفق، راه های کارآمدی را برای دستیابی 
به مش��تریان ارائه می دهد و نهایتا موج��ب افزایش وفاداری 
خریداران به محصوالت و خدمات می ش��ود. برنامه بازاریابی با 
تمرکز بر فرصت ها موجب افزایش فروش شده و اثربخشی آن 
به گونه ای اس��ت که با اس��تفاده از نقاط قوت شرکت، برندها 
قادر خواهند بود در رقابت بازار پیروز  شوند. در واقع استراتژی 
بازاریابی با توجه به شناخت کامل از برند، کسب و کار، صنعت 
و مشتریان تنظیم و تدوین می شود و اگر به درستی مشخص 
شده باشد، بازاریابان و صاحبان کسب و کار می توانند با توجه 
به آن برنامه های بازاریابی خود را تنظیم کنند و مطمئن باشند 
که اجرای آنها تأثیر قابل توجهی بر عملکرد برند خواهد داشت.  
عناصر مهم و مرتبط در یک برنامه بازاریابی ش��امل موارد زیر 

است. 
اهداف

عنصر اصلی در اس��تراتژی بازاریابی موفق، داشتن اهدافی 
واقع بینانه است. یک هدف واقع بینانه، توضیح مشخصی است از 
آنچه می خواهید به وسیله برنامه بازاریابی خود به انجام برسانید. 
واضح است که هدف اصلی هر استراتژی بازاریابی دستیابی به 
مشتریان و کسب سود است، اما در کنار این موارد، نام و اعتبار 
شرکت شماست که باید توسعه پیدا کرده و در بازار هدف و به 
ویژه در ذهن مشتریان تان نقش ببندد و ارتقا یابد. برند و هویت 
ش��ما، تعیین کننده نوع نگرش مشتریان، در مورد شرکت تان 
است. دیگر هدف مهم استراتژی بازاریابی شما ممکن است ارائه 

خدمات با کیفیت و مستمر به مشتریان باشد. 
بازار هدف

شناسایی مشتریان بالفعل و بالقوه شما و درک نیازهای شان، 
عنصری کلیدی در تعیین استراتژی بازاریابی موفق محسوب 
می شود. با این اطالعات می توانید بسیار مؤثرتر از سایر رقبا در 
بازار، خواس��ته های مشتریان را در نظر بگیرید و در تأمین آن 
بکوشید. البته کسب  وکار شما نمی تواند تمام نیازهای مربوط 
به تک تک اش��خاص را شناس��ایی کند، بلکه باید بازار کسب  
وکار خود را تجزیه و تحلیل کرده و تا جایی که ممکن است بر 
نیازهای اشخاص درون بازار هدف تمرکز کرد. اگر بر هدف تان 

متمرکز نشوید، زمان، انرژی و پول تان را هدر می  دهید. 
)SWOT( تحلیل وضعیت سازمان

اس��تراتژی بازاریاب��ی موف��ق، نیازمن��د تحلیل و بررس��ی  
)SWOT( درس��ت و دقیق است. این ابزار برنامه ریزی، نقاط 
ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای کسب  وکار شما را تفکیک 
می کند. برای مثال اگر شرکت شما نامی شناخته  شده در بازار 
باش��د، این موضوع یک نقطه »قوت« محسوب می شود و در 
غیر این صورت، گمنام بودن کسب  وکار شما نوعی »ضعف« 
برای کس��ب و کارتان خواهد بود. همچنین افزایش ناگهانی 
تقاضا در نقطه ای از بازار برای ش��ما یک »فرصت« اس��ت و از 
طرف دیگر معموال ورود رقبای جدید یک »تهدید« محسوب 
می شود. تحلیل SWOT مشخص می کند برای رسیدن به 
هدف کس��ب و کار باید بر چه مواردی تمرکز کنیم تا آنها را 
تقوی��ت کنیم، چه مواردی را باید اصالح یا حذف کنیم و چه 
توانمندی هایی را باید به مجموعه خود اضافه کنیم. شاید این 
تحلیل به نظر آس��ان بیاید اما اگر درس��ت انجام شود و تمام 
اطالعات مورد نی��از را در خود بگنجاند، با مراجعه به آن قادر 
خواهید بود برنامه استراتژی بازاریابی خود را بهتر و کارآمدتر 

تدوین کنید. 
پیام

در یک اس��تراتژی بازاریابی موفق، پیام  شرکت باید واضح 
باشد و بتواند مشتریان را جذب کند. انتقال این پیام  بازاریابی 
باید به طور مس��تمر انجام ش��ود تا کسب و کار شما را از بقیه 
متمایز کند. با این نوع پیام رسانی جایگاه منحصر به  فرد شرکت 
ش��ما به عنوان کسب  وکاری ش��ناخته می شود که نسبت به 
رقبا، خدمات و محصوالت بهتری را با بیش��ترین کیفیت، در 
اختیار مشتریان خود می گذارد. هر پیام بازاریابی باید در مورد 
مزیت هایی باش��د که محصوالت یا خدمات شرکت می تواند 
به مش��تریان خود ارائه دهد. سعی کنید هدف اصلی کسب و 
کارتان را در پیام برندتان بگنجانید. پیام ش��ما باید مرتبط و 
جذاب باشد تا در ذهن مشتریان بماند، همچنین سعی کنید 
در نمایش پی��ام برندتان خالقیت به خرج دهید، حتی کمی 
هوشمندی در مکان و زمان انتشار پیام می تواند نتایج غیر قابل 
تصوری را برای شما به ارمغان آورد. حتما در فرآیند نگارش و 
تدوین پیام برند از تحقیقات بازار استفاده کنید، به این صورت 
متوجه خواهید شد باید بر چه مواردی تأکید داشته باشید، با 
چه ادبیاتی پیام را بنویسید و در چه زمان و از چه کانال آن را 

به مشتریان هدف تان برسانید. 
فعالیت ها

انجام تاکتیک های بازاریابی و کمپین های بازاریابی یکپارچه 
و هم راستا با سایر عناصر برنامه بازاریابی  )اهداف، بازار هدف 
و…( در موفقیت اس��تراتژی بازاریابی نقش بسزایی دارد و به 
ش��ما کمک می کند که محص��والت و خدمات تان را بهتر به 
بازار هدف معرفی کنید. این فعالیت ها که معموال بر اس��اس 
توانایی های شرکت و نیازهای بازار هدف پایه گذاری شده است، 
شامل تبلیغات، روابط عمومی، کمپین های یکپارچه اینترنتی، 
نمایشگاه ها، استفاده از رسانه های چاپی و… است. برای تدوین 
کمپین بازاریابی باید به استراتژی های بازاریابی رجوع کنید تا 
متوجه شوید هدف از کمپین باید فروش باشد یا افزایش آگاهی 
از برند و یا مس��ائل دیگر. همچنین تحقیقات بازار مش��خص 
می کن��د نیاز اصلی مخاطبان تان چیس��ت و ب��ه این صورت 
می توانی��د در تعیین پیام برند و تدوین کمپین های تبلیغاتی 
هدفمند عمل کنید تا نتیجه بهتری بگیرید. استراتژی بازاریابی، 
جزء اساسی در طرح کسب و کار و برنامه های بازاریابی محسوب 
می شود و می تواند به عنوان راهنمای عملکرد مورد استفاده قرار 

گیرد تا تمام تالش های بازاریابی به یک جهت تجمیع شوند. 
belovedmarketing :منبع

بایدها و نبایدها جهت شرکت
 در نمایشگاه های بازرگانی

نمایشگاه های بازرگانی، گردهمایی هایی صنعتی 
هس��تند که نمایندگان رس��انه، تولیدکننده ها و 
مش��تریان را در حوزه از پیش تعیین شده ای برای 
تفریح، آشنایی، خریدوفروش و معرفی محصوالت 

جدید دورهم جمع می کنند. 
به گزارش هورموند، ش��رکت در نمایشگاه های 
بازرگانی راه بسیار خوبی برای مدیریت ارتباطات 
مشتری، معرفی محصوالت به کسب وکار، تدوین 
و اداره روابط رسانه ای و ماندن در رأس رقابت های 

صنعتی است. 
تنه��ا نکته این اس��ت ک��ه حت��ی در بارزترین 
ح��وزه صنعت ه��م انتخاب های زی��ادی در مورد 

نمایشگاه های بازرگانی وجود دارد.
 ازآنجایی ک��ه ش��رکت حتی در یک نمایش��گاه 
هزینه ه��ای زمانی و مالی بس��یاری می طلبد باید 

موارد زیر را در نظر داشت. 
- نمایش��گاه ها را به دقت انتخ��اب کنید. تعداد 
شرکت کننده ها و بازدیدکنندگان نمایشگاه را در 
طول چند س��ال ثبت کنید )اگر این تعداد رو به 
افزایش است نشان می دهد اعتبار خوبی به دست 

آورده است(. 
همچنین ببینید رهبران رسانه بین اسپانسرها و 

حامیان این نمایشگاه هستند یا نه. 
- تصمی��م بگیرید می خواهی��د یک غرفه اجاره 
کنی��د یا اینکه با خرید جایگاه تبلیغ در راهنمای 
نمایشگاه، سخنرانی یا پذیرایی از بازدیدکنندگان 

دیده شوید. 
- اگ��ر می خواهی��د غرف��ه اجاره کنی��د بدانید 
می خواهید چه کس��انی را جذب غرف��ه کنید، با 
چه کس��انی می خواهی��د ارتباط برق��رار کنید و 

می خواهید چه تأثیری بگذارید. 
اطالع��ات  ب��ه  بدانی��د چگون��ه می توانی��د   -
بازدیدکننده های نمایشگاه های تجاری دسترسی 
پی��دا کنی��د و چگون��ه پ��س از اتمام نمایش��گاه 

ارتباطات خود را با آنها حفظ می کنید. 
توصیه ها جهت شرکت در نمایشگاه های تجاری 
- قبل از ش��روع نمایش��گاه با ارس��ال نامه های 
مستقیم، نامه های شخصی و تماس های تلفنی، با 
مشتریان ارتباط برقرار کنید و آنها را دعوت کنید 

تا غرفه شخصی شما را ببینند. 
- قب��ل از نمایش��گاه، برای مالقات ب��ا مدیران 
رسانه ای، مقاله نویسان، مشتریان و افراد دیگر در 

نمایشگاه قرار مالقات تنظیم کنید. 
- از کارکن��ان خ��ود به خوب��ی اس��تفاده کنید. 
مطمئن شوید کارت شناسایی دارند یا از آن بهتر 

لباس فرم به تن دارند.
 از قب��ل برنامه ریزی کنید ت��ا کارکنان وظیفه 
خود را به نحو احس��ن انجام دهند و افراد دیگری 
برای مالقات با تولیدکننده ه��ا و اقدامات رقابتی 

مهیا باشند. 
- هدایایی به همراه داش��ته باش��ید که قیمت 
گرانی ندارند و لوگوی شما بر آنها حک شده است. 
برای جمع آوری اطالعات مشتری و حفظ ارتباط 

با او نیز تدبیری بیندیشید. 
بعد از نمایش��گاه، نامه ای هم��راه با هدیه برای 
مشتریان واقعی تان بفرستید؛ کسانی که آنقدر به 
ش��ما اهمیت داده اند که فرم ها را با دقت و عالقه 

تکمیل کرده اند. 
- در طراح��ی حرف��ه ای غرفه س��رمایه گذاری 
کنید زی��را بازتابی از تصویر تجاری ش��ما و پیام 

تبلیغاتی تان است. 
- از نور، بنر، موارد متحرک، رنگ های روش��ن، 
پوش��ش س��طح و دیگر مواردی ک��ه جلب توجه 
می کنند اس��تفاده کنید تا غرفه خ��ود را فعال و 

زنده نشان دهید. 
نبایدها جهت شرکت در نمایشگاه های تجاری 

- از مش��تریان خ��ود انتظ��ار نداش��ته باش��ید 
خودش��ان غرفه ش��ما را پی��دا کنن��د. مخصوصا 
نمایشگاه های بزرگ جذابیت های زیادی دارند که 

ذهن آنها را منحرف می کنند. 
- انتظار نداش��ته باشید همه دیدارهای کلیدی 
به موق��ع و طبق برنامه انجام ش��وند. برای معرفی 

خود و تنظیم مالقات زمان کافی بگذارید. 
- اجازه ندهید همه افرادتان در غرفه نمایشگاه 

تجمع کنند.
 این موضوع تأثیر ناخوش��ایندی خواهد داشت. 
به جای آن روی مشتریان فعلی و مالقات رسانه ای 
تمرکز کنید. چند نف��ر جلوی درب ورودی غرفه 
قرار دهید تا به مردم خوشامد بگویند و بقیه افراد 

بیرون غرفه کارهای دیگر را ساماندهی کنند. 
- الزم نیس��ت ب��ه هرکس��ی که از غرفه ش��ما 
می گذرد چیزی بدهید با این کار نه تنها پول خود 
را هدر می دهید بلکه ارزش مش��تری تان را پایین 

می آورید. 
کاتالوگ های سنگین و گران قیمت را در غرفه ها 
توزیع نکنید. ارسال آنها با نامه خوشایندتر است. 
- ب��ا اس��تفاده از طراحی خودتان ب��رای موارد 

گرافیکی و دکور غرفه، از ارزش آن نکاهید. 
- آرام و خجالتی نباشید. 

ش��ما ب��ه رنگ های تن��د نی��از داری��د و موارد 
گرافیکی که جدید بودن محصوالت ش��مارا فریاد 

بزنند. به یک بنر ساده کفایت نکنید. 

نگاهایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

اریک هوبرمن 
آزاده اردشیری چممترجم:  مینا قائمیان



 راهکار استیو جابز برای مواجهه 
با نظرات مخالف

یک��ی از مهم ترین مهارت های مورد نیاز برای موفقیت، 
توانایی مواجهه با نظرات مخالف و حتی اهانت های دیگران 
است؛ اینکه چطور می توان با حفظ خونسردی، به مخالفان 

و اهانت کنندگان پاسخی محکم و منطقی داد. 
یک مثال خوب در این زمینه، عملکرد »اس��تیو جابز« 
در کنفران��س WWDC 1997 اس��ت که توانس��ت با 
حفظ آرامش، سؤال اهانت آمیز یکی از حضار را به صورت 

منطقی پاسخ دهد. 
ب��ه گزارش دیجیاتو، همان ط��ور که احتماال می دانید، 
اس��تیو جابز پس از خروج از اپل در سال 1985 میالدی، 
بار دیگر و بعد از 12 سال به کمپانی بازگشت و در ماجرای 
مورد بحث، طی کنفرانس توس��عه دهندگان اپل مشغول 
پاسخگویی به سؤاالت حاضران بود که یکی از افراد حاضر 
این سؤال را با لحنی طعنه آمیز از جابز پرسید: آقای جابز 
ش��ما انسان باهوش و تأثیرگذاری هستید و البته تاکنون 
چندی��ن ب��ار گفته اید که نمی دانید راج��ع به چه چیزی 
صحبت می کنید. از ش��ما می خواهم به عنوان مثال برای 
ما توضیح دهید که چگونه جاوا و متعلقات آن در پیشبرد 
ایده های موجود در OpenDoc نقش آفرینی می کنند و 
وقتی توضیحات تان تمام ش��د، شاید بتوانید به ما بگویید 
که در هفت سال گذشته دقیقا مشغول چه کاری بوده اید؟ 
چنین صحبت هایی آن هم در مقابل مدیرعامل اپل برای 
زیر س��ؤال بردن اطالعات او از جزئی ترین مسائل شرکت، 
مطمئنا با نیت خوبی مطرح نشده اما پاسخ استیو جابز و 
نحوه برخورد او با مسئله درس های خوبی به همراه دارد. 

مکث کردن
نخستین عکس العمل استیو جابز به رغم دشواری، مکث 
کردن بود. او به مدت 10 ثانیه )که البته برای حضار بسیار 
بیشتر به نظر می رسید( مکث کرده و در این زمان به یافتن 

بهترین پاسخ ممکن فکر کرد. 
وی پس از نخستین مکث گفت: »شما می توانید برخی 
از م��ردم را در برخی از اوقات راضی کنید.« و س��پس بار 
دیگر به مدت 8 ثانیه مکث کرد. چنین مکث هایی بسیار 
ارزش��مند هس��تند، چرا که فرصت کنترل احساسات را 
فراهم کرده و به فرد اجازه می دهند پیش از گفتن چیزی 
که ممکن است بعدها موجب پشیمانی شود، تمام جوانب 

امر را در نظر بگیرد. 
موافقت با اهانت کننده

اس��تیو جابز در ادامه اضافه کرد: »یکی از س��خت ترین 
مس��ائلی که در زم��ان تغییر به وجود می آید این اس��ت 
ک��ه افرادی مانن��د این آقا در بعضی از م��وارد حقیقت را 
می گویند.« سال هاست که روان شناسان معتقدند بهترین 
راه برای تغییر طرز تفکر افراد، موافقت با آنها و پیدا کردن 

نقاط اشتراک، به جای حمالت متقابل است. 
جابز ای��ن روش را به بهترین نحو و با تأیید حرف های 
ط��رف مقاب��ل به کار گرف��ت، چرا که مطمئنا ن��رم افزار 
OpenDoc ویژگی هایی داش��ته ک��ه او از آنها بی اطالع 
بوده است، اما همان طور که جابز توضیح می دهد، دانستن 
تمام جزییات همه اپلیکیشن های تولیدی توسط کمپانی، 

وظیفه مدیرعامل نیست. 
استدالل قاطعانه

اس��تیو جابز نقش خود را در اپل تش��ریح کرد و گفت 
نیاز نیس��ت مدیرعامل تمام زیر و ب��م محصوالت را از بر 
باش��د، بلکه باید مجموعه را به ص��ورت یک تصویر واحد 
مشاهده کرده و کارکنان را در راستای چشم انداز با یکدیگر 
متحد کند. وی همچنین در این باره گفت: دش��وارترین 
بخش کار این اس��ت که تشخیص دهید مشخصات یک 
بخش، چگونه به فروش 8 یا 10 میلیارد دالری از محصول 
کمک می کند؟ و چیزی که من تاکنون یاد گرفته ام نشان 
می دهد که باید ابتدا از تجربه کاربری شروع کرد و سپس 
به مس��ائل فنی و تکنولوژیک رسید. شما نمی توانید ابتدا 
از فناوری شروع کنید و سپس به دنبال مشتری بگردید. 

استفاده از نقاط ضعف به نفع خود
وی در ادام��ه با ارجاع به عدم توج��ه به تجربه کاربری 
از س��وی خود در گذش��ته گفت: »خود من این اشتباه را 
احتماال بیش از هر ش��خص دیگری در این سالن مرتکب 

شده ام و از آن آسیب دیده ام و دلیل آن را نیز می دانم.«
جابز نه تنها چش��م انداز خود را بیان کرد بلکه با اشاره به 
تجربیات ناموفق گذشته، به اظهارات خود اعتبار بخشید و به 
نوعی از سرمایه گذاران خواست اشتباهات او را تکرار نکنند. 

تقدیر از کارمندان
 »در ح��ال حاض��ر افراد زیادی در اپل به س��ختی کار 
می کنند.« او سپس نام بعضی از کارمندان خود را به زبان 
آورد و از کل تیم تمجید کرد و گفت: »آنها به بهترین نحو 

کار می کنند.«
ب��ا چنین اظهاراتی، جابز از تیم خود حمایت کرده و از 
آنها تقدیر و تش��کر کرد. وی به کارمندان اپل یادآور شد 
که از آنها حمایت می کند؛ کاری که موجب حمایت های 

متقابل تیم اپل شد. 
پایان قدرتمند

سخنان پایانی جابز بسیار انگیزاننده هستند: »اشتباهات 
زیادی در طول مس��یر رخ می دهد، البته این چیز خوبی 
اس��ت چرا که نشان می دهد تصمیم هایی در طول مسیر 
اتخاذ شده اند. ما اش��تباهات را پیدا کرده و آنها را اصالح 

می کنیم.«
او سپس رو به شخصی که در ابتدا از او سؤال کرده بود 
گفت: اش��تباهات انجام می شوند، برخی از افراد نیز شاید 
ندانن��د راجع به چه چیزی صحبت می کنند، اما به نظرم 
ش��رایط موجود از آنچه در گذش��ته نه چندان دور وجود 
داشت بهتر شده و فکر می کنم ما به سوی موفقیت پیش 

می رویم. 
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اگ��ر کارمن��د یک ش��رکت 
دولت��ی ی��ا خصوصی باش��ید، 
احتم��اال ت��ا به ح��ال چندین 
ب��ار فک��ر اینک��ه کس��ب وکار 
مس��تقلی ب��رای خودت��ان راه 
بیندازید ذهن تان را مش��غول 
کرده اس��ت. هرچه سن باالتر 
راه ان��دازی  انگی��زه  م��ی رود، 
ی��ک کس��ب وکار کوچک ولی 
مس��تقل قوی تر خواهد ش��د. 
بسیاری از افراد گمان می کنند 
ب��ا بیش��تر کار کردن  صرف��اً 
می ت��وان موفقیت یا به عبارت 
س��ر راس��ت تر پول بیشتر به 
دس��ت آورد. در این ایده من، 
اس��تیو س��یُبلد، ب��ا تجربه ای 
که در این چند س��ال کس��ب 
راهکارهای  دارم  کرده ام، قصد 
برای کس��ب موفقیت  دیگری 
در عرصه کس��ب وکار به ش��ما 

معرفی کنم. 
نکته نخس��ت ک��ه پیش از 
پرداختن به پیشنهادهای اصلی 
بای��د مدنظ��ر داش��ت،اهمیت 
راه اندازی کس��ب وکار مستقل 
اس��ت. در واق��ع مادام��ی که 
برای دیگران کار کنید، ش��اید 
حقوق مناس��بی ه��م دریافت 
محدود  عمل تان  آزادی  کنید، 
خواهد ب��ود. اگ��ر می خواهید 
توانایی ه��ای خود را به صورت 
دنیای کس��ب وکار  کام��ل در 
از  بای��د  س��ازید،  عمل��ی 
داشته های هرچند کوچک تان 

کمک بگیرید. 
نخس��تین کاری که می توان 
در کن��ار یک کار تم��ام وقت 
پی��ش ب��رد، مش��اور محل��ی 
مش��اغل اس��ت. ای��ن کار در 
تجرب��ه  ش��ما  ک��ه  صورت��ی 
فعالی��ت در زمینه های��ی نظیر 
نجاری، سوپرمارکت و خدمات 
حمل ونق��ل را داش��ته باش��د، 
باشد.  مناسبی  گزینه  می تواند 
در چنی��ن کاری نیاز نیس��ت 
حتماً ب��ه صورت مس��تقیم با 
مخاط��ب ارتباط برق��رار کنید 
بلک��ه از طریق ایمیل و س��ایر 
نیز  دیجیتالی  پیام رس��ان های 
امکان پیش��برد اه��داف وجود 
دارد. چنین شغلی اگرچه زمان 
اندکی را از ش��ما می گیرد، در 
ص��ورت پیگی��ری اصولی و در 
اختیار داش��تن تجرب��ه کافی 
موفقی��ت بزرگ��ی برای تان به 

همراه خواهد داشت. 
اندک��ی  بع��دی  پیش��نهاد 
وقت گیرت��ر اما ب��ه مراتب در 
دس��ترس تر اس��ت. اگر ش��ما 
از آن دس��ته آدم ه��ای فن��ی 
هستید که همه امور منزل تان 

را ش��خصا انجام می دهید، به 
در  توانایی های تان  کارگی��ری 
قالب یک کار پاره وقت مطلوب 
به نظر می رسد. تنها کاری که 
باید انجام دهید انجام تبلیغات 
البته نیازی به  صحیح اس��ت. 
ص��رف هزین��ه آنچنانی وجود 
ندارد، بلکه تنها باید در فضای 
مجازی و نهایتا محیط اطراف 
ش��هر پالکاردهای��ی را نص��ب 

کنید. 
ک��ه  توصی��ه ای  س��ومین 
می خواه��م ارائه کنم، بیش��تر 
مناسب قش��ر جوان است. در 
واق��ع جوان��ان ام��روزی اغلب 
آنق��در ب��ا کامپیوتر س��روکار 
مناسبی  مهارت های  که  دارند 
در این زمینه کسب می کنند. 
طراحی گرافیک��ی یکی از آن 
دس��ته ش��غل هایی اس��ت که 
هم نی��از چندانی به اختصاص 

روز  در  مشخصی  ساعت 
ندارد )معموالً این کار را 
می توان در منزل و پس 
از س��اعت اداری انج��ام 
داد( و هم درآمد نس��بتا 
البته  دارد.  چش��مگیری 
این درآمد چش��مگیر به 
معن��ای توانایی موفقیت 
در ای��ن کس��ب وکار ب��ا 
اندکی آگاهی از فتوشاپ 
نرم افزاره��ای  س��ایر  و 
درآمد  نیس��ت.  مش��ابه 
مناس��ب به کار باکیفیت 
تعل��ق دارد. معن��ی این 
ک��ه  اس��ت  آن  جمل��ه 
در فض��ای رقابت��ی ک��ه 
چندی��ن ی��ا چن��د صد 

طراح گرافیک دیگر مانند شما 
حض��ور دارند، هرچ��ه کیفیت 
باشد، احتمال  بیش��تر  کارتان 
بیش��تر  کس��ب موفقیت ت��ان 

خواهد بود. 
هوشمند  گوشی های  توسعه 
آنه��ا  عامل ه��ای  سیس��تم   و 
وین��دوز  و    IOS )اندروی��د، 
ف��ون( فرصت مناس��بی را در 
اختی��ار افراد قرار داده اس��ت 
ت��ا با طراحی ب��ازی و نرم افزار 
ب��رای این گوش��ی ها ش��انس 
خود را بیازمایند و در مواردی 
موفقیت ه��ای خارق الع��اده ای 
کس��ب کنند.  نی��ز  را 
م�ش��هور ب��ازی   داس��ت��ان 
 Angry Birds  )پرن��دگان 
خش��مگین( تقریباً همین طور 
است. با این تفاسیر اگر خالقان 
این ب��ازی توانس��ته اند بازار را 
تح��ت تأثیر ق��رار دهن��د، به 
شرط آگاهی نسبت به طراحی 
ش��ما  موبایل،  نرم اف��زار  بازی 
نی��ز می توانید ش��انس خود را 
آزمایش کنی��د. در هر صورت 

اگ��ر موفق ب��ه پی��روزی هم 
نشوید، چیز زیادی را از دست 
نخواهی��د داد؛  تنه��ا اندکی از 
اوق��ات فراقت تان به هدر رفته 

است. 
حال که س��ری ب��ه طراحی 
موبایل��ی  نرم اف��زار  و  ب��ازی 
زدیم، بد نیس��ت نیم نگاهی به 
ش��بکه های مجازی نیز داشته 
طراحی  م��ن  منظور  باش��یم. 
یک ش��بکه اجتماعی نیس��ت 
)اگرچه در صورت امکان خوب 
اس��ت مانند زوکربرگ تحولی 
ش��گرف پدی��د آوری��د(، بلکه 
اس��تفاده از فرصت هایی است 
ک��ه ای��ن ش��بکه های مجازی 
در اختیار ما گذاش��ته اند. یکی 
از ای��ن موقعیت ه��ا راه اندازی 
کانال های تفریحی یا تخصصی 
است. با جست وجویی ساده در 
اینستاگرام  فیس بوک،  توییتر، 

و شبکه های مش��ابه می توانید 
خی��ل عظیم��ی از صفحاتی با 
تخصصی  و  تفریح��ی  کاربری 
مش��اهده کنید. تعامل سازنده 
ب��ا ای��ن ش��بکه ها ب��ه قدری 
اهمیت دارد ک��ه امروزه کمتر 
برند و ش��خصیت مشهوری را 
می ت��وان پیدا ک��رد که عضو 
ش��بکه های اجتماعی نباشد و 

در آن فعالیت نکند. 
ای��ده ای  ی��ا  توانای��ی  اگ��ر 
ب��رای راه ان��دازی ی��ک کانال 
ی��ا صفح��ه نداری��د، مدیریت 
ش��رکت ها  مجازی  صفح��ات 
مش��هور  ش��خصیت های  ی��ا 
را  خوب��ی  درآم��د  می توان��د 
دس��تمزدی  کند.  نصیب ت��ان 
ک��ه در ازای چنی��ن کارهایی 
به افراد تعلق می گیرد، معموالً 
ب��رای ی��ک ش��غل پاره وق��ت 
مناس��ب ب��ه نظ��ر می رس��د. 
آش��نایی  ب��رای  می توانی��د 
بیش��تر با این ایده به س��ایت 
 paidsocialmediajobs.

com  مراجعه کنید. 

در  تحصی��ل  هن��گام  اگ��ر 
اع��داد  محاس��به  و  ریاض��ی 
داش��تید،  قابل قبولی  عملکرد 
االن وقت استفاده از آن است. 
افراد و شرکت های  از  بسیاری 
کوچک ت��وان مال��ی چندانی 
اس��تخدام یک حسابدار  برای 
حرفه ای ندارند. شاید بتوان به 
عنوان یک مدیر حس��اب های 
هر ماه را به هر زحمتی ش��ده 
تنظی��م کرد، ام��ا هنگامی که 
بح��ث مالیات ه��ای س��االنه و 
ماموران دولتی به میان بیاید، 
و  ج��ای هی��چ س��هل انگاری 
تأخیری نیس��ت. بر این اساس 
اگرچه این شغل تقریباً در یک 
مدت خ��اص تقاض��ای باالیی 
دارد، ام��ا می توانید به راحتی و 
در منزل تان آن را انجام دهید. 
امکان  تکنولوژی  پیش��رفت 
مجازی  کالس ه��ای  برگزاری 
را فراهم کرده است. اگر 
اندک��ی حوصل��ه و البته 
م��درک تحصیلی معتبر 
در  بخت آزمایی  داری��د، 
کس��ب وکاری  چنی��ن 
ای��ده ب��دی نخواهد بود. 
بای��د  ک��ه  کاری  تنه��ا 
تبلی��غ  دهی��د،  انج��ام 
کارتان اس��ت. بر اساس 
ماهی��ت فعالیت ت��ان که 
بر فضای مجازی  مبتنی 
اس��ت، توصیه می ش��ود 
تبلیغات تان را در همین 

محیط انجام دهید. 
اگ��ر ب��ه برنامه ری��زی 
عالق��ه داری��د ی��ا آنکه 
رش��ته تحصیلی ت��ان در 
زمینه مدیریت اس��ت، تنظیم 
دیدارهای مدیران یک شرکت 
ی��ا برنامه ری��زی یک مراس��م 
ش��غل مناسبی اس��ت. چنین 
فعالی��ت تنها نیاز ب��ه آگاهی 
اندکی از ریاضیات و آشنایی با 
برنامه ریزی دقیق و پیش بینی 
هواس��ت. آگاه��ی ب��ه یکی از 
زبان ه��ای زنده دنی��ا عالوه بر 
اینکه به ش��ما در تحصیل تان 
کم��ک خواه��د ک��رد، امکان 
همکاری با تورهای مس��افرتی 
ب��ه عنوان مدیر ت��ور را فراهم 
خواهد ک��رد. البته ب��رای این 
کار ابت��دا بای��د در یک آزمون 
بین المللی ش��رکت و مدرکش 
را اخ��د کنی��د. ای��ن م��درک 
ب��رای دو تا پنج س��ال اعتبار 
خواه��د داش��ت و مراحل آن 
مانن��د آزم��ون تاف��ل اس��ت. 
فارغ التحصیالن رشته معماری 
معموالً در یافتن ش��غل دچار 
مش��کل هس��تند. با این حال 
از آنجای��ی ک��ه مف��اد دروس 
با رشته طراحی  تحصیلی شان 

تقریب��اً مش��ابه اس��ت، امکان 
فعالی��ت در زمین��ه طراح��ی 
داخل��ی و دکوراس��یون را نیز 
به ش��ما می دهد. آش��نایی با 
این  تخصص��ی  نرم افزاره��ای 
وق��ت  نیازمن��د  کس��ب وکار 
زیادی نیست، چیزی حدود دو 
برای تکمیل آموزش تان  هفته 
کاف��ی اس��ت و می توانی��د از 
اینترنت  س��طح  خودآموزهای 

استفاده کنید. 
اوب��ر اس��تارت آپی ب��ود که 
سروصدای زیادی در دنیا به پا 
کرد. در حال حاضر نسخه های 
کپی این نرم افزار در کشورهای 
آس��یایی و آفریقایی مش��غول 
فعالیت هس��تند. اگر در کشور 
شما هنوز چنین کسب وکاری 
راه اندازی نشده است، به نظرم 
می توانید از ای��ن ایده اقتباس 
ک��رده و پول خوب��ی به جیب 
بزنید. با این حال توجه داشته 
باش��ید که در کشورتان قانون 
کپی رایت وجود نداشته باشد، 
در غی��ر این ص��ورت احتمال 
پیگ��رد قانونی عمل تان بدیهی 
خواهد بود. ب��ه عنوان یکی از 
بهترین توصیه هایی که در این 
ایده قرار گرفته است، اشاره به 
تأثیرگذاری و موفقیت حاصل 
از ف��روش محصوالت دس��تی 
در  است.  غیرقابل چشم پوشی 
مکان های توریستی و سواحل 
امکان بهتری ب��رای انجام این 
گون��ه فعالیت ها وج��ود دارد. 
ش��ما این کار را به دو صورت 
انجام دهید: نخست  می توانید 
اینکه ش��خصاً اق��دام به تولید 
محصوالت تان کنید و آنها را به 
فروش گذاری��د؛  راه حل دیگر 
ش��امل خرید محصوالت تولید 
ش��ده از کارگاه ه��ای کوچک 
و ارائ��ه آنه��ا ب��ا س��ود اندک 
است. ش��یوه اخیر هنگامی که 
نس��بی  رونق  کس��ب وکارتان 
گرفت، معقول به نظر می رسد. 
ب��ه عنوان توصی��ه آخر باید 
حیوان��ات  از  نگه��داری  ب��ه 
خانگی اش��اره ک��رد. این کار 
را می توان در کنار رس��یدگی 
به س��ایر کارها انجام داد، زیرا 
نیازمند تمرکز و دقت چندانی 
نیس��ت. تنها باید از سالمت و 
خوراک به موق��ع حیوان مورد 
نظ��ر اطمینان حاص��ل کنید. 
همچنین نگهداری از کودکان 
یا افراد سالمند نیز گزینه های 
مناسبی اس��ت. البته دو مورد 
اخی��ر نیازمند ص��رف زمان و 
دقت بیشتری اس��ت زیرا این 
اف��راد ب��ه مراقبت ه��ای ویژه 

نیازمند هستند. 
Fast Company  :منبع

نگاهی به فرصت های شغلی مستقل به عنوان کارهای نیمه وقت

کسب وکار مستقل، موفقیت بیشتر
دریچه کارآفرینی

روش های کاربردی مدیران عامل 
موفق برای افزایش کارایی

حفظ کارایی به معنای پیوسته ماندن فعالیت ها 
و عق��ب نمان��دن از زمانبندی پروژه ها اس��ت که 
مدی��ران عامل موفق به خوبی به آن دس��ت پیدا 

می کنند. 
سخت بودن راه اندازی و مدیریت استارت آپ ها 
حقیقت��ی اس��ت ک��ه ام��روزه هم��ه آن را درک 
کرده ان��د. این کار نیازمن��د منابع مختلف از پول، 
انرژی روحی و فیزیکی، صبر زیاد و از همه مهم تر 

زمان است. 
بس��یاری از مدیران استارت آپ ها و شرکت های 
کوچک همیش��ه از اینکه زمان کم��ی در اختیار 
دارند و از ضرب االجل ها عقب می افتند، ش��کایت 
دارند. خارج ش��دن از این طرز تفکر و رس��اندن 
ش��رکت به ضرب االجل های تعیین شده، نیازمند 
سبکی از رهبری اس��ت که با به کارگیری برخی 
راهکارها قابل اجرا شدن است. در ادامه این مقاله 
به نقل از زومیت، به بررسی برخی از این راهکارها 

می پردازیم. 

طرز تفکر بدون محدودیت
ه��رگاه ب��ا مش��کلی در رون��د کاری ش��رکت 
مواجه ش��دید، به این فکر کنید که انس��ان هیچ 
محدودیت��ی ندارد. خودتان را ب��ا رهبران بزرگی 
مقایس��ه کنید ک��ه با وجود مش��غول ب��ودن به 
چندین ش��رکت متعدد، هن��وز زندگی خود را به 
خوبی ادامه داده و حتی به فکر کس��ب و کارهای 
جدیدتر نیز هستند. به عنوان مثال ایالن ماسک 
را در نظر بگیرید که عالوه بر مدیریت دو شرکت 
ب��زرگ علمی و فناوری، باز ه��م به فکر ایده های 

جدید و راه اندازی شرکت های پیشگام است. 
همیش��ه به خودت��ان یادآوری کنی��د که هیچ 
محدودی��ت واقع��ی ب��رای کارهایی که انس��ان 
می توان��د انجام دهد وجود ن��دارد. این طرز تفکر 
ش��ما را از فکر  »این کار سخت است و نمی توانم 

انجام دهم« رها می کند. 

برنامه ریزی بیشتر
فراموش نکنید که س��رمایه زمان��ی همه افراد 
جهان با هم برابر اس��ت. این استفاده هوشمندانه 
از زمان اس��ت که مدیران موفق و غیر موفق را از 
یکدیگر جدا می کند. راه حل کلیشه ای که همیشه 
راهگش��ا بوده، برنامه ریزی است. اگر بتوانید زمان 
مش��خصی از آخر هفته را ب��ه برنامه ریزی هفته 
آینده اختصاص دهید، در ش��روع روز کاری بعد، 
با آمادگی کامل حاضر ش��ده و تنه��ا برنامه ها را 
اجرا می کنید. پس از مدتی مشاهده می کنید که 
سرمایه گذاری یکی دو س��اعته روی برنامه ریزی، 

سود زیادی برای شما داشته است. 

محدودیت ها و انتظارات واقعی
ب��ه عن��وان مدیر یک��ی از وظایف اصلی ش��ما 
مش��خص کردن وظایف و اهداف برای کارمندان 
است. اگر در تعیین اهداف بلندپروازانه عمل کرده 
و وظایف بیش از حدی برای افراد مشخص کنید، 
خ��واه ناخ��واه از زمانبندی عق��ب خواهید افتاد. 
فراموش نکنید ک��ه نتیجه وظایف بیش از اندازه، 
تنها تمام نش��دن آنها و روبه رو ش��دن با شرکتی 

است که از زمانبندی خود عقب افتاده است. 

قدرت نه گفتن
نه گفت��ن مانند یک عضله اس��ت که با تمرین 
زیاد، تقویت می ش��ود. در ق��دم اول اولویت های 
زندگی خود را مش��خص کنی��د؛ اولویت هایی که 
ب��ه هی��چ وجه حاضر به دس��ت کش��یدن از آنها 
نیس��تید. این موارد برای اف��راد مختلف متفاوت 
اس��ت. برای مثال مس��افرت می تواند اولویت یک 
نفر باش��د و برای دیگری ارزشی نداشته باشد. به 
هر حال پس از مش��خص کردن اولویت ها، »نه« 
گفتن را تمرین کنید. می توان گفت این تکنیک، 
بیش��ترین بازدهی را در ذخیره زمان برای ش��ما 

خواهد داشت. 

استخدام مناسب و تقویت نیروهای کاری
اس��تخدام کردن افراد مناس��ب از مراحل مهم 
تشکیل تیم کاری اس��ت. فراموش نکنید که این 
تیم در آینده به افراد ش��رکت شما تبدیل خواهد 
شد. در مراحل اس��تخدام به دنبال افرادی باشید 
که پتانسیل پیشرفت را داشته باشند. در قدم های 
بع��دی به این افراد آموزش ه��ای الزم را بدهید و 
در موقعیت مناسب، تمام مسئولیت های بخش را 
به آنها واگذار کنی��د. مرحله واگذار کردن زمانی 
است که بسیاری از مدیران در آن شکست خورده 
و نمی توانند مدیران میانی برای شرکت مشخص 

کنند. 
ب��ا انجام تم��ام مراحل باال، باز ه��م زمان هایی 
هس��تند که اتفاق��ات غیرمترقبه در ش��رکت رخ 
می دهد یا بحرانی برای ش��ما به وجود می آید. این 
زمان ها و اتفاقات برای همه رخ می دهد و مجبور 
خواهید ش��د زمان بیشتری به کار بپردازید. نکته 
مهم این اس��ت ک��ه با رعایت موارد ب��اال در اکثر 
اوق��ات با خیالی آس��وده تر و با ای��ن حس که از 

زمانبندی جلو هستید، به فعالیت می پردازید. 
INC  :منبع

پیشرفت تکنولوژی امکان 
برگزاری کالس های مجازی را 
فراهم کرده است. اگر اندکی 
حوصله و البته مدرک تحصیلی 
معتبر دارید، بخت آزمایی در 
چنین کسب وکاری ایده بدی 

نخواهد بود. تنها کاری که باید 
انجام دهید، تبلیغ کارتان است. 
بر اساس ماهیت فعالیت تان که 
مبتنی بر فضای مجازی است، 

توصیه می شود تبلیغات تان را در 
همین محیط انجام دهید

ترجمه:  علی آل علی 
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اهواز- شبنم قجاوند- عمليات اجرايي احداث مجتمع 
ب��زرگ پترو پاالي��ش بختياري با حض��ور دكتر جهانگيري 
معاون اول رياس��ت جمهوري در منطقه ويژه انرژي زياليي 
مسجدسليمان آغاز ش��د . به گزارش روابط عمومي شركت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدس��ليمان ، مراسم آغاز به كار 
اين مجتمع بزرگ پتروش��يمي با حض��ور معاون اول رييس 
جمه��وري،  وزير صنعت معدن و تج��ارت،  وزير نيرو،  وزير 
تعاون ، كار و رفاه اجتماعي،  اس��تاندار خوزستان،  نماينده 
مردم مسجدس��ليمان ، اللي ، هفت��كل و انديكا در مجلس 
شوراي اسالمي و مديران كل استاني و محلي در منطقه ويژه 
انرژي زياليي شهرستان مسجدسليمان برگزار شد . به گفته 
مديرعامل شركت پترو پااليش بختياري مسجدسليمان اين 
پ��روژه ب��زرگ صنعتي كه در 2 فاز به اج��را در مي آيد 3/6 
ميلي��ارد دالر اعتبار دارد و  زمينه اش��تغال 10 هزار جوان 
جوياي كار منطقه را فراهم مي آورد و بيش از 300 هزار تن 
پلي اتيلن و 450 هزار تن LPG توليد مي ش��ود . يوس��ف 
داودي اف��زود : خ��وراك اين كارخانه بزرگ با مس��اعدت و 
موافقت شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب از محل گازهاي 

همراه نفت در منطقه مسجدس��ليمان تأمين مي ش��ود كه 
اگر موافقت وزير نفت و لطف و عنايت  شركت ملي مناطق 
نفتخيز جنوب نبود هرگز اين پروژه به سرانجام نمي رسيد . 
وي ادام��ه داد : با موافقت وزارت نفت در تأمين خوراك اين 
مجتمع كه زمينه اشتغال مس��تقيم 10 هزار نفر از جوانان 
جوياي كار در آن فراهم گرديده ، اميد به توس��عه و رونق به 
مسجدس��ليمان بازگشته و بخوبي اين اميدواري را در چهره  
ش��هروندان مي توان مشاهده كرد و جا دارد به سهم خود از 
اين همكاري وزارت نفت و شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب 

در برآورده كردن يكي از دغدغه هاي قديمي مردم اين شهر 
تقدير و تشكر بنمايم .

طرح آبرسانی به 111 روستای شهرستان اندیکا 
افتتاح شد

"اس��حاق جهانگيری" معاون اول رئيس جمهور در س��فر 
به اس��تان خوزستان، طرح بزرگ آبرس��انی به 111 روستای 
شهرس��تان انديكا را كه پس از سال ها محروميت و كم آبی، 
با تعامل گسترده سازمان آب و برق خوزستان، سد و نيروگاه 
شهيد عباسپور، نماينده مردم شهرستان های مسجدسليمان، 
انديكا، اللی و هفتكل در مجلس ش��ورای اسالمی، اداره آبفا و 
فرماندار اين شهرستان به نتيجه رسيده، افتتاح كرد. با افتتاح 
اي��ن ط��رح جمعيت 31 ه��زار و 94 نفر از آب ش��رب پايدار 
بهره مند می شوند. طول خطوط انتقال و شبكه توزيع اجرا شده 
در اي��ن طرح 65 كيلومتر و حجم مخازن طرح آبرس��انی به 
روستاهای انديكا 7200 متر مكعب است. در مراسم افتتاح اين 
طرح، "رضا اردكانيان" وزير نيرو، "محمد شريعتمداری" وزير 
صنعت، معدن و تجارت و "علی ربيعی" وزير تعاون، كار و رفاه 

اجتماعی، اسحاق جهانگيری را همراهی كردند.

 تبریز – لیال پاش�ائی- ش��ورای اقامه نماز شركت گاز 
اس��تان در راس��تای ترويج  و توسعه فرهنگ نماز با كسب 
رتبه شايس��ته تقدير در بين دستگاه های اجرايی از سوی 
شورای اقامه نماز آذربايجان شرقی مورد تقدير قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ما در تبريز، در سومين اجالس استانی 
نماز ش��ورای اقامه نماز ش��ركت گاز آذربايجان ش��رقی به 
 منظ��ور  اجرای دقي��ق برنامه های راهب��ردی اقامه نماز و 
براساس ارزيابی هيات داوران به كسب رتبه شايسته تقدير 
در بين دس��تگاههای اجرايی اس��تان در سال 95 منتخب 

وم��ورد تقدير ق��رار گرفت . ب��ر پايه اين گ��زارش در اين 
 ارزيابی س��االنه مقوله مهم نماز در سه محور ميزان تحقق 
توافق نامه برنامه ها – ميزان تحقق تكاليف و ماموريت های 
عمومی وميزان تحق��ق تكاليف وماموريت های اختصاصی 
برای تعداد معدودی از دس��تگاهها مورد ارزيابی و بررس��ی 
قرار گرفت . ش��ايان ذكر است ش��ورای اقامه نماز شركت 
 گاز اس��تان در راس��تای ترويج  و توسعه فرهنگ نماز طی 
سال های 92 -93- 94- 95 موفق به كسب امتياز شايسته 

تقدير از سوی شورای اقامه نماز استان می شود.

 تبریز - ماهان فالح- كارگاه آموزش��ی روش های نوين 
نصب انش��عاب آب با حضور معاون امور مش��تركين و درآمد، 
مديران، ناظران نصب و كارگران  و لوله كشان نصب انشعاب، 
مدير و كارشناسان دفتر نظارت بر نصب انشعابات و نمايندگان 
ش��ركت كار و انديش��ه نوآور تهران در سالن كنفرانس ستاد 
شركت برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما در تبريز، اين كارگاه 
آموزش��ی كه در راس��تای تداوم برگزاری جلسات توجيهی - 
آموزش��ی كه بمدت 4 جلسه و با ش��ركت بيش از 170 نفر 
از ش��ركت كنندگان برگزار شد در خصوص معرفی و آموزش 

روش ه��ای نوين نصب  انش��عاب آب و اهميت بهره وری در 
نصب، چالش های پيش رو در روش های نوين نصب انشعاب و 
نوآوری ها و تغييرات جديد صورت گرفته در نصب انشعاب آب 
مانند استفاده از لوله های 5 اليه و قطعات جديد  مانند قطع 
و وصل سوئيچی، محفظه كنتور، پايه كنتور قطع و وصل های 
مغناطيسی توضيحات كامل برای حاضران در كارگاه داده شد 
.در ادامه جلس��ه پرسش و پاسخ انجام شد و در پايان از نصب 
عملی انشعاب آب  و فاضالب در يكی از مناطق آب  و فاضالب 

تبريز توسط شركت كنندگان در كارگاه بازديد بعمل آمد.

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی 
شركت گاز استان اردبيل ، دوره يک روزه آموزش آداب ، اسرار 
و احكام  نماز با حضور حجت االسالم و المسلمين سرداری  ، 
زينالی و دبير شورای اقامه نماز استان و ائمه جماعات شركت 
گاز اس��تان اردبيل ، مديرعامل ، معاونين و روسای ستادی و 
شهرستانی در محل سالن اجتماعات ساختمان بهره برداری به 
جهت آشنايی هر چه بيشتر كاركنان و خانواده ايشان با آداب و 
احكام نماز برگزار شد. مهندس خدائی مدير عامل شركت گاز 
استان در اين همايش پرداختن به مساله نماز را از مهمترين 

مسائل هر سازمانی تلقی كرد و گفت : توجه به نماز و برنامه 
ه��ای مرتبط با نماز همواره وظيفه جدی ش��ورای اقامه نماز 
ش��ركت گاز استان بوده است. وی در ادامه افزود : اين شركت 
تالش كرده است تا با برگزاری دوره های آموزشی قرآنی برای 
كاركنان و خانواده ، محيط فرهنگی و معنوی را در ش��ركت 
فراهم نموده و اقدامات الزم را در راستای اشاعه فرهنگ نماز 
ترويج نمايد. در پايان اين دوره آموزشی يكروزه از فعالين نماز 
و برگزيدگان مسابقات قرآنی بهار در بهار و همچنين مسابقه 

كتابخوانی مصفای دل )نماز( تقدير و تجليل بعمل آمد.

 تبریز - لیال پاشائی- دوره آموزشی مديريت دانش در دو گروه 
ويژه مديران ارشد و ميانی و همچنين كارشناسان شركت در سالن 
كنفرانس شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی برگزار شد. 
به گزارش  خبرنگار ما در تبريز، در ابتدای اين دوره آموزشی معاون 
برنامه ريزی و منابع انس��انی ش��ركت  آبفا اس��تان با اشاره به اينكه 
ش��ركت های آب  و فاضالب در دهه سوم فعاليت های خود هستند 
و برخی از كاركنان متخصص شركت در شرف بازنشستگی هستند 
بر ضرورت پياده سازی مديريت دانش در شركت های آب و فاضالب 
تاكيد كرد.مهندس الفقيه در ادامه به برخی فرصت های موجود در 
شركت های آب و فاضالب از جمله: نوپا بودن شركت ها و منعطف 
بودن آنها برای تغيی، وجود كارشناسان خبره  و دارای تجربه، وجود 
بستر فناوری اطالعات مناسب، وجود شركت های مشاور ذی صالح 

در حوزه آب  و فاضالب و اطالعات خوب ايجاد شده از قبل فعاليت 
های شركت در چند سال گذشته اشاره و اضافه كرد كه الزم است  با 
بهره گيری ازروش های نوين از اين فرصت ها به نحو مطلوب استفاده  
نموده و بر چالش های ايجاد شده از جمله محدوديت در منابع آبی 

غلبه كرد.ش��ايان ذكر است شركت آب  و فاضالب استان آذربايجان 
شرقی از مجموعه شركت های پايلوت برای استقرار مديريت دانش در 
صنعت آب  و فاضالب بوده و اين دوره در راستای قرارداد پياده سازی 

مديريت دانش انجام می گيرد.

با موافقت وزارت نفت در تأمین خوراك پترو پاالیش مسجدسلیمان 

امید به رونق و توسعه در مسجدسلیمان تزریق شد

در راستای ترویج  و توسعه فرهنگ نماز

شورای اقامه نماز شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفت

به میزبانی شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

کارگاه آموزشی روش های نوین نصب انشعاب آب در تبریز برگزار شد

برگزاری دوره آموزشی آداب ، اسرار و احکام نماز در شرکت گاز استان اردبیل

دوره آموزشی مدیریت دانش در شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد

مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی مازندران :
تعمیر و بازدید 157 شیر هیدرانت در شهرك های صنعتی مازندران 

ساری - دهقان - مديرعامل شركت شهرك های صنعتی مازندران گفت: با توجه به محدود 
بودن ظرفيت حمل آب خودروهای آتش نشانی و اينكه ابزار اصلی آتش نشانان برای اطفاء حريق 
در اكثر موارد، آب می باش��د، وجود ش��يرهای مخصوصی با فشار باال در تمام نقاط شهرك ها و 
نواحی صنعتی از اهميت ويژه ای برخوردار است. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط 
عمومی ش��ركت ش��هرك های صنعتی مازندران، سيد مصطفی موسوی اظهار داشت: به دليل 
اهميت موضوع تأمين آب موردنياز در اطفاء حريق، تمام ش��يرهای هيدرانت به صورت دوره ای 
موردبررسی و سرويس كاری قرار می گيرند. مديرعامل شركت شهرك های صنعتی مازندران با 
اشاره به كاربرد اصلی شيرهای هيدرانت در شهرك ها و نواحی صنعتی تصريح كرد: از اين شيرها 
برای تأمين آب برای خاموش نمودن آتش، آبياری فضای سبز و شستشوی خيابان های شهرك استفاده می شود. موسوی بيان 
داشت: با انتخاب پيمانكار، تعداد 157 شير هيدرانت در شهرك ها و نواحی صنعتی استان موردبررسی و سرويس كاری قرار 
گرفت. وی ادامه داد: برای سرويس كاری 157 شير هيدرانت شهرك ها و نواحی صنعتی استان مبلغ 1340 ميليون ريال از 

محل منابع داخلی شركت هزينه شده است.

تشکیل شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان گلستان 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با حضور مديران عامل صنعت آب و برق اس��تان گلس��تان، مهندس ناهيدی 
رئيس گروه اقتصادی و مهندس صفريان رئيس گروه امور توليدی و زيربنائی سازمان برنامه و بودجه استان، آخرين 
وضعيت پروژه های صنعت آب و برق با موضوع اقتصاد مقاومتی مورد بررس��ی قرار گرفت.در اين جلس��ه مهندس 
ناهي�دی ضمن تش��ريح مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی گفت : در مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی می بايس��ت تمامی 
داده ه��ا و اطالع��ات در پنج محور گردآوری و تجزيه و تحليل ش��وند و پروژه های مهم و محوری در س��طح ملی و 
استانی، در قالب آن مدل شناسنامه دار شوند تا قابليت دفاع در سطح ملی را داشته باشند.ناهيدی افزود: در تصويب 
نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 14 پروژه مهم و محوری در سطح ملی تعيين تكليف شده است كه بايد برش 
استانی اين پروژه ها توسط شركت های تابعه وزارت نيرو تهيه شود.در ادامه اين نشست مهندس نصيری مديرعامل 
ش��ركت توزيع نيروی برق اس��تان گلستان كه رياست دوره ای شورای هماهنگی مديران صنعت آب و برق استان را 
ني��ز بر عهده دارد با تقدير از مهندس ناهي��دی و مهندس صفريان گفت: از آنجا كه وزارت نيرو و موضوع آب و برق 
در توس��عه و رش��د اقتصاد نقش ويژه ای دارد و پيش��رفت زيرساخت ها و پروژه های س��اير دستگاه های اجرائی در 
گروه توس��عه و پيش��رفت پروژه های آب و برق می باشد می بايست در برش استانی پروژه های اقتصاد مقاومتی به 
اولويت های پروژه های مهم و محوری وزارت نيرو نگاه ويژه ای صورت گيرد.وی با اش��اره به جلس��ات ماهانه مديران 
عامل شركت های تابعه وزارت نيرو در استان گلستان افزود: تالش داريم با تفاهم و تعامل موجود بين مجموعه وزارت 
 نيرو پروژه های مهم و محوری آب و برق در زمان كوتاهی احصاء و برش اس��تانی آن تهيه ش��ده تا منجر به امضاء 

تفاهم نامه با سازمان برنامه و بودجه گردد.

در دیدار مهندس غالمعلی شهمرادی با مدیرعامل شرکت پگاه گلستان :
 ارائه جدیدترین سرویس های مخابراتی به شرکت پگاه گلستان توسط 

مخابرات منطقه گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس غالمعلی ش��همرادی مدير مخابرات منطقه گلستان با مهدی پاكدل 
مديرعامل شركت پگاه گلستان ديدار كرد.در اين ديدار مدير مخابرات منطقه گلستان با مهم ارزيابی كردن تاثير ارتباطات 
و مخابرات در صنعت و نقش بسزای آن در پيشرفت صنايع و توليد محصوالت با كيفيت افزود: مخابرات منطقه گلستان 
آمادگی خود را به منظور ارائه جديدترين سرويسهای مخابراتی به شركت پگاه گلستان اعالم كرده و در اين زمينه تمام 
تالش خود را خواهد كرد. همچنين مهدی پاكدل با تشريح نيازهای مخابراتی شركت پگاه گلستان ابراز اميدواری كرد 
مخابرات گلستان همچون گذشته با ارائه خدمات به روز و متنوع توانسته است در رشد و پيشرفت استان نقش بسيار 

زياد ايفا نمايد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري ساري اعالم کرد
مشارکت مستمر شهروندان در طرح تفکیك زباله از مبداء 

ساری – دهقان - مشاركت شهروندان در اجراي اين طرح توليد زباله هاي شهري در ماه 
گذشته را 1۸ تن كاهش داده و از هدر رفت منابع ملي جلوگيري شده است به گزارش خبرنگار 
مازندران و به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري ، رجبي مديرعامل  سازمان 
مديريت پس��ماند به اجراي طرح تفكيک زباله از مبدا اشاره نموده و اظهار داشت: 33 ايستگاه 
تفكيک زباله در سطح شهر مستمر شده است و بزودي در نقاط ديگر سطح شهر نيز ايستگاههاي 
ديگري نصب خواهد شد. رجبي هدف از نصب اين ايستگاهها در سطح شهر را تشويق و مشاركت 
شهروندان در اجراي طرح تفكيک زباله از مبدا دانست و گفت: تفكيک زباله از مبدا بهره وري اقتصادي را نيز در آينده براي 
مركز استان خواهد داشت. وي استقبال شهروندان در اجراي اين طرح را مطلوب دانست و افزود: مشاركت شهروندان در اجراي 
اين طرح توليد زباله هاي شهري در ماه گذشته را 1۸ تن كاهش داده  و از هدر رفت منابع ملي جلوگيري شده است . رجبي 
افزود: آموزش و فرهنگ س��ازي اجراي طرح تفكيک زباله از مبداء در مدارس و نهادها در دس��ت اقدام بوده و عملياتي شده 
است. اين مسئول به سرفصل برنامه هاي اين سازمان در خصوص فرهنگ سازي طرح تفكيک زباله از مبدأ اشاره كرد و اظهار 
داشت : معرفي طرح تفكيک زباله از مبدأ به زبان ساده، توزيع بروشور، كليپ و نماهنگ، پاور پوينت آموزشي، برگزاري مسابقه 
و… ازجمله برنامه هاي اجراشده آموزشي در سطح مدارس ساري است. مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري  
با اشاره به بازيافت زباله ها  خاطر نشان كرد: تفكيک زباله هايي مانند كاغذ، شيشه، آلومينيوم و زباله هاي مايع از جامد و ساير 

زباله ها، شهر سالم را در پي خواهد داشت.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان مالرد:
 ساخت ۸ واحد مسکونی برای زلزله زدگان توسط دستگاه های دولتی 

و غیر دولتی شهرستان مالرد
شهرس�تان مالرد- مژگان علیقارداشی- علی اكبر خراس��انی معاون فنی و عمرانی 
 فرمان��داری شهرس��تان مالرد در جلس��ه هماهنگی برای س��اخت ۸ واحد مس��كونی برای 
زلزله زدگان مناطق غرب كشور كه با حضور جمعی از نمايندگان دستگاه های دولتی و غيردولتی 
شهرستان برگزارگرديد، ضمن تسليت به بازماندگان اين حادثه گفت: مردم شهرستان مالرد 
همانند ساير هموطنان عزيزمان در سراسر كشور در كمک به زلزله زدگان خوش درخشيدند و 
نمره قبولی را گرفتند.  وی افزود: ما مسئولين بايد قدر اين ولی نعمتان خود را بدانيم ، اين مردم 
با وجود مشكالت اقتصادی در كشور از وقوع حادثه پای كار بودند و كمک های نقدی و غير نقدی خودشان به دستگاه های 
امداد رسان تحويل داده اند. خراسانی اظهارداشت: الحمداهلل به همت همه مسئولين دستگاه های اجرايی، امدادی و نيروهای 
مسلح سراسر كشور مرحله آواربرداری در مناطق زلزله زده به اتمام رسيده و در حال تامين اسكان موقت برای حادثه ديدگان 
می باشند. خراسانی با اشاره به تالش دولت و ديگر نهاد ها منجمله  سپاه و ارتش برای ساخت منازل آسيب ديدگان در 
كوتاهترين زمان گفت: مسئولين شهرستان مالرد نيز مانند ديگر مسئولين كشوری وظيفه خود می دانند از هيچ كمكی 
برای زلزله زدگان دريغ نكنند. وی ادامه داد: با هماهنگی هايی كه در س��طح اس��تان صورت گرفته است، ساخت ۸ واحد 
مسكونی با اعتبار ۸00 ميليون ريال توسط دستگاه های دولتی و غير دولتی شهرستان مالرد با مشاركت كميته امداد امام 
خمينی )ره( برای زلزله زدگان غرب كشور ساخته می شود. معاون فرماندار مالرد افزود : عالوه بر مشاركت در ساخت اين ۸ 
واحد، سپاه ناحيه شهرستان مالرد و شهرداری صفادشت نيز هركدام ساخت يک روستای بزرگ در مناطق زلزله زده غرب 

كشور را برعهده گرفته اند. درادامه اين جلسه وظايف هركدام از اعضای جلسه مشخص و ابالغ گرديد.

اه�واز - ش�بنم قجاوند- چاه 147 رگ س��فيد مثل 
ه��ر چاه ديگر رفت��ار خاص خ��ود را دارد و قياس چاه آن 
با س��اير چاه ها از جمله نفت ش��هر قياس مع الفارق است. 
يک كارش��ناس حفاری چاه های نف��ت و گاز با اظهار اين 
مطلب گفت: بعضا مش��اهده می ش��ود كه زمان مهار چاه 
رگ سفيد را با برخی ديگر از چاه ها از جمله دهلران، نفت 
ش��هر و يا كنگان مقايس��ه می كنند، طبعا از نظر كسانی 
 كه با س��اختار ميدان رگ س��فيد آش��نايی دارند، اينگونه 
مقايس��ه ها غيرحرفه ای و غيركارشناس��ی اس��ت. يونس 
عباس��ی لركی گف��ت: گنبد گازی ميدان رگ س��فيد بعد 
از "پازنان" دومين گنبد گازی گس درايو ايران اس��ت كه 
حف��اری در آن چالش های خاص خ��ود را دارد و به علت 
حجم گاز و فش��ار مخزن چنانچ��ه فورانی در آن رخ دهد، 
كنترل آن از سطح با دشواری های نامتعارف همراه است. 
رييس منطقه 2 حفاری شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب 

افزود: با مطالعه تاريخچه ميدان رگ س��فيد مشاهده می 
كنيم كه پيش از اين نيز دو بار در سال 1345 و 1354 در 
اين ميدان حوادثی مش��ابه رخ داده و چاه های شماره يک 
و 33 رگ س��فيد دچار فوران و آتش س��وزی شده و دكل 
های ش��ركت آمريكايی RMB در آتش سوخته است؛ در 
هر دو مورد و كارشناسان آن شركت برای كنترل فوران، از 
چاه های امدادی بهره گرفته اند. وی تصريح كرد: با توجه 
به اين تاريخچه و وضعيت خاص مخزن، فشار چاه و دمای 
آتش، اگر ما موفق به كنترل چاه از س��طح بشويم در نوع 
خ��ود موفقيتی كم نظير و به مثابه ركوردی در اين زمينه 
اس��ت. اين كارش��ناس حفاری افزود: بطور كلی مهار چاه 
های نفتی از چاه های گازی آسان تر است و اين موضوع به 
اختالف گراديان و س��رعت صعود گاز بر می گردد؛ در نظر 
داشته باشيم در چاهی همچون رگ سفيد 147 در حالت 
ه��رزروی كامل، صع��ود گاز با س��رعت 170 متر در ثانيه 

انجام می ش��ود و چاه پس از حدود 10 ثانيه فلو می كند؛ 
مس��لما عمليات تاپ كيل در اين چاه كه دارای ش��رايطی 
اينگونه و فشاری افزون بر 2400 پوند می باشد با نفت شهر 
كه در رده چاه های نفتی با فش��ار زي��ر 1000پوند بوده، 
بس��يار متفاوت است. عباس��ی لركی يادآورشد: در كنگان 
نيز عمليات كنترل فوران از عمق و با استفاده از چاه های 
كمكی در بازه زمانی 125 روزه انجام ش��د. اين كارشناس 
نفت و حفاری خاطرنشان ساخت: در ارتباط با تاثير فعلی 
حفاری چاه های كمكی بركاهش فشار خروجی چاه 147 
توضيح داد: حفاری در چ��اه های امدادی 14۸ و 149 به 
ترتيب در عمق 1۸70و 1741 متری در حال انجام اس��ت 
و تا رس��يدن به كپ راك و مخزن آس��ماری حدود 500 تا 
700 متر باقی مانده است بنابراين به عمق الزم نرسيده و 
در حال حاضر هيچ تاثيری بر كاهش فش��ار خروجی چاه 

در حال فوران ندارد.

یك کارشناس حفاری:

عملیات مهار رگ سفید 1۴7 با سایر چاه ها متفاوت است



هنگامی ک��ه مش��تریان طرفدار یک کس��ب وکار 
می ش��وند، درواقع هدف و انتظارات��ی از آن دارند. 
مش��تریان تصوری ازآنچه در ش��رف وقوع اس��ت، 
آنچه آنها نیازمند انجامش هس��تند، مدت زمانی که 
انجام آن عم��ل تا تحقق دقیق اهداف زمان می برد 
و نیز چرخ��ه ای از عکس العمل هایی دارند که برای 
تحقق آن الزم اس��ت انجام ش��ود. متأسفانه بیشتر 
کس��ب وکارها نمی توانند به طور مداوم و مستمر به 
این انتظارات پاس��خ دهند و آنها را برآورده سازند. 
ای��ن موضوع یک دلیل س��اده دارد؛ آنها نمی توانند 
کسب وکارش��ان را ب��ر مبنای انتظارات مش��تریان 
مدیری��ت و اداره کنن��د. آنها در معرف��ی کاالها و 
خدمات ش��ان بر مبن��ای انتظارات مشتریان ش��ان 
ناموفق بوده اند و درنتیجه، مشتری را برای انتخاب 
بی��ن دو گزین��ه بد و بدت��ر، به چالش کش��یده اند. 
این وضعیت، س��بب ش��ده که مش��تری، محصولی 
را انتخ��اب کند که پاس��خگوی برآورده س��اختن 
انتظارات��ش نب��وده اس��ت. در ادام��ه با ب��ه نقل از 
هورموند اصول شرکت های مشتری مدار موفق بیان 

می شود: 
1. مش��تریان هدف تان را بشناس��ید و آنها را در 

صدر فعالیت ها قرار دهید. 
2. انتظارات مش��تریان را مدیریت کنید، بی توجه 
به اینکه چه کس��ی ابتدا ای��ن انتظارات را به وجود 

آورده است. 
3. کاالها و خدماتی که انتظارات مشتریان تان را 

برآورده می سازند، تعیین کنید. 
4. معیارها، سنجه ها و ابعاد انتظارات مشتریان تان 

را شناسایی کنید. 
5. نس��بت به برآورده کردن انتظارات مش��تریان 

بدون هیچ استثنایی متمرکز شوید. 
6. س��ازمان تان را در برآورده س��اختن انتظارات 

مشتریان بدون هیچ استثنایی توانمند سازید. 
قب��ل از آنکه مش��تریان را از دس��ت    .7

بدهید، اقدام کنید. 
8. تدبی��ری بیندیش��ید که وقتی مش��تریان به 
انتظارات ش��ان نرس��یدند، خودش��ان آن را به شما 

اطالع دهند. 

9. انتظارات پیش بینی نش��ده مشتریان را حدس 
بزنید و برآورد کنید. 

10. دس��تیابی ب��ه موفقیت را با گ��وش دادن به 
مش��تریان و کارکنان تان تداوم بخش��ید و همواره 

سطوح موفقیت را بهبود دهید. 
بپذیرید که برای ساختن یک شرکت  مشتری مدار 
و موفقی��ت پایدار، آنچه ش��ما اکنون در حال انجام 
دادن آن هس��تید، کافی نیست و اگرچه الزم است، 
ام��ا نمی تواند موفقیتی پای��دار و درازمدت را برای 
کس��ب وکارتان به بار آورد. چنانچه ش��رایط رقابت 
جهانی تغییر یابد، جریان آن ش��ما را در بر نخواهد 
گرفت، بلکه فقط بر مشتریان و فروشندگان تان اثر 
خواهد گذاش��ت. حتی اگر آن جریان شمارا با خود 
همراه س��ازد، ش��روع حرکت به سمت چیزی است 
که از ش��رایط کنونی تان بدتر نخواه��د بود. اگر ما 
نتوانی��م ثبات و موفقیت کس��ب وکارمان را در پرتو 
آنچ��ه امروز انجام می دهیم، اس��تحکام بخش��یم و 
گسترش دهیم، به ناچار دس��تیابی به آن در آینده 

نیز برای ما محال و غیرممکن خواهد بود. 

اصول شرکت های مشتری مدار

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 856 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: ارزیابی دقیق ی��ک کمپین قبل از 
ش��روع کمپین آغاز می ش��ود و تا بع��د از آن ادامه خواهد 
داشت. درواقع شما قبل از شروع کار ابتدا باید وضعیت برند 
خود را تعیین و میزان آشنایی مردم با نام تجاری شرکت تان 
را اندازه گیری می کردید. به طور مثال، اگر در کمپین ش��ما 
تعدادی تبلیغ��ات محیطی در یک منطق��ه خاص در نظر 
گرفته ش��ده بود، ابتدا قبل از اکران تابلوها باید از رهگذران 
منطقه پرسش می شد که آیا با برند شما آشنا هستند یا خیر.

براین اساس شما می توانس��تید درصد آشنایی با برند یا 
ش��عار خودتان را تعیین کنید. بعد از اکران دوباره باید این 

آمارگیری انجام می شد و این بار درصد را تعیین می کردید و 
با مقایسه این دو عدد اثربخشی تابلوها در منطقه را ارزیابی 
می کردید، اما در هر صورت کار از کار گذشته و شما این کار 
را نکردی��د و االن در هر صورت باید به یک ارزیابی نس��بی 

رضایت دهید. 
ف��روش، تعداد تماس ها و تعداد مراجع��ات را در ماه بعد 
از کمپین با ماه مش��ابه سال قبل مقایسه کنید. این کار را 
دس��ت کم برای شش ماه انجام دهید و ارزیابی کنید که آیا 
این ارقام تغیی��ر معنی داری کرده اند یا خی��ر. چون در هر 
صورت هدف  نهایی تبلیغات برندینگ ش��ما افزایش فروش 
در میان مدت و بلندمدت بوده و اگر هیچ تغییر معنی داری 
در پارامترهای گفته ش��ده رخ نداده باشد، به احتمال زیاد 

کمپین ش��ما موفق نبوده اس��ت. البته اگر اع��داد افزایش 
معنی داری داش��ته باشند ممکن اس��ت علت چیز دیگری 
جز کمپین باش��د، اما در هر صورت تشخیص آن به راحتی 
امکان پذیر نخواهد بود. و اما روش آخر، پرس��ش مش��خص 
از افراد و مش��تریان به صورت نظرخواهی مستقیم راجع به 
تبلیغاتی است که انجام دادید. پرسش هایی مانند اینکه آیا 
تبلیغات ش��رکت را دیده اند یا خیر و نظرش��ان راجع به آن 
چیست. با ارزیابی این پاسخ ها ممکن است بتوانید تاحدودی 

اثربخشی کمپین خودتان را ارزیابی کنید. 
در آینده با مش��ورت با متخصصان قبل از شروع کمپین 
فرآیند ارزیابی را هم از ابتدا روشن و آغاز کنید تا با مشکل 

قطعی روبه رو نشوید.

سنجش اثربخشی تبلیغ 

پرس�ش: به توصیه یکی از آژانس های تبلیغاتی، یک کمپین تبلیغات محیطی را به منظور آشناش�دن مش�تریان با نام 
برند س�ازمان به مدت س�ه ماه اجرا کردم. حاال تصمیم دارم میزان اثربخش�ی آن را اندازه گیری کنم. شما چه روشی را 

توصیه می کنید؟ 
کلینیککسبوکار

 رهایی از خستگی کاری
 و افزایش مجدد تمرکز

خس��تگی یک��ی از نتای��ج عمومی کس��ب وکارهای 
امروزی شده است. 

جلوگیری از آن و حفظ همیش��گی تمرکز، مهارتی 
است که باید آن را تقویت کنیم. 

ب��ه گ��زارش زومی��ت، یکی از مش��کالت اساس��ی 
کارآفرینان، حفظ تمرکز و ش��ناخت وظایف و اهداف 

اصلی شرکت است.
 این ن��وع از مدی��ران ک��ه در دوران کنونی عموما 
جوان نیز هستند، برای رسیدن به این توانایی نیاز به 
مطالع��ه، آموزش و کمک گرفتن از مربی دارند. کتاب 
 Essentialism: The Disciplined Pursuit
of Less نوش��ته گ��رگ مک ک��وان می توان��د منبع 
مناسبی برای ش��ناخت اولویت های کاری و اهداف و 

وظایف اصلی شرکت باشد. 
دیوی��د اول��ک، کارآفرین و مش��اور کس��ب وکار در 
وب س��ایت Inc تجربی��ات و درس های خ��ود از این 

کتاب را اینگونه بیان کرده است: 
ای��ن کتاب در مورد ارزیابی مجدد اولویت ها اس��ت. 
ای��ن کار یکی از س��خت ترین درس ه��ای کارآفرینی 

است. 
ب��ه عنوان یک کارآفرین ش��ما عموم��ا این حس را 

دارید که همه چیز مهم است.
 ام��ا مطالعه این کتاب و راهکارهای��ی که در ادامه 
ب��ه آنها اش��اره می کنم، ب��ه من یاد داد ک��ه می توان 

اولویت بندی کاملی برای وظایف در شرکت داشت. 
در هر روز، تنها تعداد کمی وظیفه را انجام دهید

فرهنگ کنونی کسب وکار ما را به این تصور فروبرده 
ک��ه باید در ه��ر روز تا آنجا که می  توانی��م کار کنیم. 
این نوع از تفکر ش��ما را در پایان روز خس��ته کرده و 
هیچ انرژی برای کارهای دیگر باقی نخواهد گذاش��ت. 
اثر مخرب دیگر، مش��خص کردن وظایف بیش از حد 
برای ی��ک روز کاری و ناتمام ماندن نیمی یا بیش��تر 

آنها است.
 اگ��ر برای هر روز کاری تنها تعداد کمی وظیفه که 
می توانید به انجام برسانید، مشخص کنید، بهتر از آن 
است که وظایف و اهداف زیادی مشخص کرده و آنها 

را ناتمام بگذارید. 
پیش از مشخص کردن هر کار یا وظیفه برای خود، 

یک سوال »چرا« بپرسید. 
دلی��ل انجام آن کار یا وظیف��ه را به طور کامل برای 

خود شرح دهید. 
در پای��ان تنه��ا در صورتی وظیفه م��ورد نظر را در 
لیس��ت کاره��ا وارد کنید که اولویت ب��االی آن برای 
شما مشخص شده و زمان کافی نیز برای انجام داشته 

باشید. 
بقی��ه وظایف ب��ا اولویت ب��اال را نیز باید ب��ه افراد 

زیردست محول کنید. 
البت��ه پی��ش از آن باید ب��ا برنامه ری��زی و آموزش 
مناس��ب، افراد قابل اعتماد برای محول کردن وظایف 

را تربیت کرده باشید. 

مراقب حواس پرتی ها باشید
پاس��خ دادن ب��ه ایمیل ه��ا و پیام های ش��بکه های 
اجتماعی از اعتیادهای ما ش��ده است. فراموش نکنید 
که این کاره��ا نباید اولویت های ش��ما را دچار تغییر 
کنند. پاسخ دادن به ایمیل اولویت کاری شما نیست. 
بس��یاری از مدیران این حقیقت را بسیار دیر و پس از 

تحمل خسارت های زیاد متوجه می شند. 

 »نه« گفتن را تمرین کنید
یکی از س��خت ترین کارهای مدی��ران، نه گفتن به 
پیشنهادات جلسه، دورهمی و رویدادهای شبکه سازی 

است.
 با تعیی��ن اولوی��ت کاری و ش��رکت، می توانید به 
بس��یاری از دعوت ه��ا ن��ه گفته و زمان زی��ادی برای 

خودتان ذخیره کنید. 
پیش از پاس��خ به هر دعوتی، تنها این س��وال را از 
خود بپرس��ید که آیا حضور در این رویداد ش��رکت و 

شما را قدمی به جلو خواهد برد یا خیر؟ 
نکته مهم کتاب معرفی ش��ده این اس��ت که چیزی 
به ن��ام »اولویت ها« در کار وجود ن��دارد و »اولویت« 
موردی منفرد اس��ت که باید پیش از هر کاری به آن 

پرداخته شود. 
INC :منبع
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مسیر موفقیت

با انجام این 5 کار،  تغییرات بزرگی در 
زندگی خود ایجاد کنید

ممکن اس��ت حس کنید زندگی تان یکنواخت شده است 
و نیاز به تغییر دارید. الزم نیس��ت ب��ه دنبال تغییرات بزرگ 
باش��ید، حتی تغییرات کوچک هم تأثیر به س��زایی در روند 

زندگی تان دارند.  
در ای��ن مطلب ب��ه نقل از نوپان��ا کارهای س��اده ای را که 
تغیی��رات بزرگ��ی در زندگی ش��ما ایجاد می کنند بررس��ی 

می کنیم. 
داشتن اندیشه های مثبت

  اف��کار ه��ر فرد، زندگی و ش��رایط اط��راف او را به وجود 
می آورد. پس اگر از ش��رایط موجود ناراضی هستید ابتدا باید 
اندیش��ه های خود را تغییر دهید. افکار مثبت داشته باشید و 

به اتفاقات خوب و اهداف خود فکر کنید.  
مقایسه نکردن خود با دیگران

بهتر اس��ت دست از مقایسه کردن خود با دیگران بردارید، 
زیرا همیش��ه آدم هایی وجود دارند که از ما موفق تر هستند.  
به دنبال کس��ب مهارت باش��ید، به اهداف خود فکر کنید و 
برای رسیدن به آنها تالش کنید. شرایط زندگی افراد متفاوت 
اس��ت و معیارهای متفاوتی برای س��نجش موفقیت هر فرد 
وجود دارد.  مقایس��ه خود با دیگران تنها انگیزه و امید را از 

شما می گیرد و شما را افسرده می کند.  
داشتن برنامه برای هر روز

در ابت��دای هر روز ب��رای خود یک برنام��ه تنظیم کنید.  
کارهایی را که می خواهید انجام دهید مرور کنید.  داش��تن 
برنامه به ش��ما کمک می کند از زمان اس��تفاده بهینه داشته 
باشید و انجام هیچ کاری را فراموش نکنید. همچنین این کار 

حس مثبتی را در شما ایجاد می کند.  
انجام کارهای جدید

زندگی یکنواخت و کارهای تکراری خس��ته کننده اس��ت، 
تأثیرات منفی در روحیه شما دارد و امکان هیچ پیشرفتی را 
برای شما فراهم نمی کند. سعی کنید کارهای متفاوت انجام 
دهید. از کارهای کوچک ش��روع کنید. برای مثال برنامه تان 
برای آخر هفته را تغییر دهید، یک کتاب جدید مطالعه کنید،  

تصمیمات جدید بگیرید و. . . 
سحرخیز بودن

سعی کنید ش��ب زودتر بخوابید و صبح ها زودتر از خواب 
بیدار شوید تا عجله ای برای آماده شدن برای رفتن به سرکار 
یا انجام کارهای روزانه تان نداش��ته باش��ید. همچنین اگر به 
اندازه کافی اس��تراحت کرده باش��ید، در ابتدای صبح انرژی 
زیادی دارید و می توانید کارهای مفید بسیاری انجام دهید.  

خدمات رزرو عکاس حرفه ای
نام استارت آپ:  کادرو

kadro. co  :وب سایت
سال تأسیس:  1396

موضوع:  خدمات رزرو عکاس حرفه ای
توضیح بیشتر: 

هر کس��ی می تواند یک عکاس حرفه ای داش��ته باشد،  
ب��رای ه��ر کاری و هر زمانی که بخواهد.  کادرو ش��ما را 
به عکاس��ان حرفه ای وصل می کند،  ب��ا قیمت هایی که 
ب��ه جیب هر کس بخ��ورد،  از 100 هزار تومن!  موضوع 
عکاسی،  زمان و مکان رو به ما بگید،  ما بهترین عکاسان 
رو به ش��ما معرفی می کنیم،  ش��ما خودتون عکاسی که 

دوست دارید رو انتخاب کنید. 
لحظه ه��ای حس��اس زندگی رو با س��لفی های موبایل 

خراب نکنید.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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